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  جنبش اشغال، ضعف ھای اساسی و چشم انداز

اکتبر  15سپتامبر در وال استريت نيويورک آغاز و روز  17آنچه در روز 

ای از آتش ھميشه مشتعل اعتراض انسان سراسر دنيا را خيره خود ساخت، شعله 

ھا عليه شدت بی مھار استثمار، محروميت ھا و فاجعه ھای عظيم انسانی منبعث 

از وجود سرمايه داری است. اعتراض کنندگان غالباً توده ھای کارگر ھستند، ھر 

چند مثل ھميشه ھمه رسانه ھای خبری بورژوازی اصرار دارند مدال افتخار 

رابه سينه آن ھا بياويزند!! بيشترين » طبقه متوسط « به نام  شاھباز موھومی

بخش آنان در سراسر جھان از فقر می گويند، فقدان امکانات آموزشی خويش را 

فرياد می کنند، حديث س!خی ھای موج وار معيشت خانواده يشان را بر زبان 

پرداخت اجاره می رانند. با صدای خشمگين می گويند فاقد سرپناه ھستند، قادر به 

بھای خانه مسکونی خود نمی باشند. بيکارند و تق!ھايشان برای يافتن کار نتيجه 

ای نداشته است. به خاطر بيکاری پول غذای روزمره خود را ندارند، به گاه 

بيماری فرزندانشان از عھده پرداخت ھزينه دکتر و دارو و درمان بر نمی آيند. 

حمل تجاوزات روز به روز سرمايه به ستوه معترضان فرياد می زنند که از ت

آمده اند. احساس ھيچ امنيتی در زندگی خود نمی کنند. محيط زندگی آن ھا ھر 

روز وخيم تر از روز پيش آلوده و غيرقابل زيست می شود، آن ھا فرياد می زنند 

که فشار کوبنده بار بحران ھای اقتصادی سرمايه کمرشان را خم کرده است و 

  سمان زندگيشان را فاجعه بار ساخته است. زمين و آ

حرف اکثر آدم ھائی که نيروی جنبش اشغال را می سازند ھمين نکات باcست. 

بيان دردھائی است که تار و پود زندگی توده ھای کارگر دنيا را تشکيل می دھد. 

بسيار بديھی است که ھر کجا کارگران جمع می شوند تا آوار خشم خويش را بر 

خراب کنند، سر و کله موجودات ديگری ھم پيدا می گردد. اين عده اگر سرمايه 

قوای سرکوب اعتراض توده ھای کارگر نباشند عوامل ويژه به انحراف کشاندن 

مبارزات آن ھا ھستند. به ھر حال موج مبارزه ای که از جوار وال استريت 
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ی مھم پايتخت طغيان کرد و اکنون با گذشت فقط يک ماه، خيابان ھا و ميدان ھا

ھا و شھرھای بزرگ دنيا را کانون پيچ و تاب خود ساخته است گوشه ای از 

دنيای مبارزه و جنگ و جدال توده ھای کارگر است. در اين بحثی نيست، 

معض!ت اساسی را بايد جای ديگر کاويد. جنبش اشغال نقطه قوت ھای پرارجی 

کتمان که ھمين وجوه قوت  دارد که ھر کدام مھم و تأثيرگذارند، اما چه جای

عظيم در غياب مسائل بنيادی تر کوله بارھای سنگين ابھام را دوش می کشند. 

زيباترين ترانه ای است که از زبان ميليون ھا » ضد سرمايه داری« شعار 

شھر بزرگ دنيا فرياد شد. سر دادن اين  800کارگر و کارگرزاده عاصی در 

ا بدون رھبری است. تک تک ما ھر کدام چه کسی گفته است جنبش م« سخن که 

حکايت از عروج شعوری دارد که نياز حياتی جنبش کارگری » يک رھبر ھستيم

است. اتکاء به دخالتگری جمعی برای احراز تصميمات و برنامه ريزيھا، در ھم 

شکستن حزب بازی ھا و سنديکاساcريھا ھمه نقاط قوت ھستند. نکته مھم اين 

» جنبش اشغال«وقتی اعتبار واقعی کسب می کنند که  است که اين شاخصھا

سمت و سوی يک جنبش آگاه ضد سرمايه داری احراز کند. اين کليدی ترين 

موضوع است. آنچه آغاز شده است اين گنجايش را دارد که به خيزشی 

انترناسيوناليستی عليه وضعيت موجود و برای تغيير اين وضعيت توسعه يابد، 

رو چرخش آگاھانه، سازمان يافته، افق دار و ارگانيک اين اما اين کار در گ

جنبش بر ريل واقعی پيکار عليه بردگی مزدی در ھمه حوزه ھای حيات 

اجتماعی انسان عصر است. جنبش اشغال در شرائط حاضر، نه فقط در اين مدار 

نمی چرخد که با آن فاصله ای ژرف دارد. ببينيم که اين فاصله از کجا تا به 

ت و برای پشت سر نھادنش کدام کارھا را می توان انجام داد يا به گفتگو کجاس

  گذاشت"

يک شاخص مھم خيزش اشغال اين است که نه حزبی  و عقيدتی بلکه واکنش 

خودجوش استثمارشوندگان و ستمکشان به شدت استثمار و جنايات سرمايه است. 

افق جوئيھای اين ويژگی حاوی اين واقعيت ھم ھست که در پس شعارھا و 

موجود جنبش می تواند برداشتھای گوناگون و حتی متناقضی از مسائل مختلف 
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وجود داشته باشد. اين امر طبيعی است و برای فاز کنونی عروج اعتراض 

کنندگان محل ايرادی نيست، اما تدقيق پروسه ت!ش برای دستيابی به شناخت 

و خم مسير مبارزه، تعيين آگاھانه عينيت اجتماعی آماج اعتراض، تشخيص پيچ 

مبارزه « رويکرد، دورنما، اھداف و مطالبات روز جنبش بسيار حياتی است 

با طرحش ظھور خود را » خيزش اشغال«شعاری است که » عليه سرمايه داری

اع!م کرده است، اما آنچه در فضای تظاھرات خيابانی معترضان زير اين 

ظ  گمراه کننده و توھمبار چيز ديگر عنوان بر سر زبان ھاست، سوای مشتی الفا

نيست. ھر کس به نام اين جنبش ميکروفنی به دست می گيرد القاء می کند که 

گويا بربريت و تعرض سرمايه داری پديده خاص ھمين دو دھه اخير است!! که 

سال پيش به کارگران زندگی و رفاه می داده است و از  20گويا سرمايه داری تا 

ه ديگ بخشايش خود را از جوشش انداخته است! ھمه از آن به بعد است ک

نئوليبراليسم آغاز می کنند و با گلوباليزاسيون به پايان می برند. در گوش ھا 

خوانده می شود که انگار نئوليبراليسم سيمای حيوانی و رفاه کشی سرمايه است و 

ا بسپارد!!! اين سيما می تواند جای خود را به چھره رئوف، رفاه آفرين اشتغال ز

در تريبون ھا بانگ بر می آورند که ھر چه ھست زير سر چند بانک و بازار 

بورس است و اگر اين نھادھا سيستم کار خود را اص!ح کنند، نظام سرمايه 

  داری عق!نی تر خواھد شد!! و برای زندگی انسان ھا مناسب خواھد گرديد!! 

اين گمراھه بافی ھا ھمراه خيزش اشغال با ھمه » ضد سرمايه داری« شعار 

است. آيا اين بدان معنی است که توده کثير معترضان با ھدف پيکار عليه سرمايه 

داری به خيابانھا نريخته اند؟ پاسخ آری به اين سؤال از طريق رجوع به ايراداتی 

که گفتيم، نوعی دگماتيسم عقيدتی و آکادميک است. اگراعتراض کنندگان زير 

ر و توحش بردگی مزدی وارد ميدان جدال شده اند، اگر آمده فشار شدت استثما

اند تا موج تھاجم سرمايه به دار و ندار معيشتی خود را دفع کنند، اگر فرياد می 

زنند که با سرمايه سر جنگ دارند، پس مشکل ضد سرمايه داری نبودن خيزش 

کرده اند اما  آنان نيست. مشکل اين است که آنان بيرق مبارزه با سرمايه را بلند

آنچه را آماج اعتراض و خشم خود گرفته اند نه سرمايه داری که کاريکاتوری 
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گمراه کننده از اين نظام می باشد. سرمايه داری در تلقی سخنگويان نقش مسلط 

چند بانک و تعدادی تراست مالی، حرص و طمع بی مھار مشتی سرمايه دار، 

ح دستمزدھا و امکانات رفاھی يا بی حمله آزمندانه و سودپرستانه آنھا به سط

توجھی اين سرمايه داران به ضرورت ايجاد اشتغال و بھبود شرائط کار و رفاه 

اجتماعی انسانھاست!! جنبش اشغال در صورت اصرار بر اين روايت، نه فقط 

گامی به سمت مبارزه واقعی ضد سرمايه داری بر نمی دارد، نه فقط گرھی از 

نمی کند که خطر مھلکی را ھم بر سر راه جنبش  مشکل ھيچ کارگری باز

  سرمايه ستيز توده ھای کارگر قرار می دھد.

سرمايه داری، چند بنگاه غول پيکر مالی، يک سيستم بانکی اختاپوسی و بازار 

بورس نيست. سرمايه يک رابطه اجتماعی است. رابطه ای که از درون آن 

نيروی کار، از شرائط کار خود،  اکثريت غالب سکنه زمين به مثابه فروشندگان

از محصول کار خويش، از ھر نوع دخالت آزاد در سرنوشت زندگی خود به 

طور کامل جدا می گردند. رابطه ای که بر اساس آن ھر چه توده ھای کارگر 

کار می کنند، به سرمايه طبقه سرمايه دار تبديل می شود. ھر چه انبوه تر توليد 

ر و حاصل کار خود دور می شوند، ھر چه  عظيم تر می کنند، عميق تر از کا

خود را می فرسايند، سھمگين تر بر قدرت سرمايه می افزايند، ھر چه سرمايه 

نيرومندتر می شود کارگران زبون تر می گردند. سرمايه کار مرده طبقه کارگر، 

شالوده وجود دو طبقه اساسی متخاصم درون جامعه سرمايه داری، نيروی فعال 

شاء مسلط بر کل ھست و نيست بشريت کارگر و فرودست دنياست. سرمايه ماي

در سرشت خود مجبور به خودگستری اختاپوسی است. نيازی قھری که بايد قھراً 

با استھ!ک بی امان ھستی توده ھای کارگر پاسخ گيرد. سرمايه رابطه بازتوليد 

گ، آموزش، کل ھستی اجتماعی بشر، کل نظم سياسی، حقوقی، مدنيت، فرھن

دولت، افکار، عقايد، عادات و ھمه چيز در راستای توليد سود بيشتر و باز ھم 

بيشتر است. سرمايه بر ھمين اساس يگانه سرچشمه واقعی کل گرسنگی ھا، 

ستمکشی ھا، جنگ افروزی ھا، تبعيضات جنسی و قومی و نژادی، زن کشی 

روزی انسان در دوره ھا، کودک ستيزی ھا، اعتياد، فحشاء و ھمه اشکال سيه 
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کنونی تاريخ است. ھيچ چيز گمراه کننده تر از اين نيست که نظام سرمايه داری 

را با خودکامگی چند تا بانکدار يا سيستم بانکی و حرص و آز مشتی مدير 

خودکامه بنگاھھای مالی توصيف کنيم. اين ھا تبخاله ھای عفونی بسيار اندکی از 

  ريت نظام بردگی مزدی ھستند. ھستی سراسر گند و خون و برب

از نئوليبراليسم سخن می رانند و ھمه » جنبش اشغال« ھمزنجيران فعال ما در 

» نئوکنسرواتيسم« و » نئوليبرال«مشک!ت را به راه و رسم غلط يک عده، 

ارجاع می دھند!! گمراھه پردازی ديگری که بيغوله بافی اول را تکميل می کند. 

مفاد بسياری تحليل ھای روز، يک رويکرد ترجيحی  نئوليبراليسم بر خ!ف

دولت ھا يا مشتی بنگاه عظيم مالی نيست. کسانی که چنين می پندارند ميراث دار 

ھمان تئوری پردازانی ھستند که يک قرن پيش برای شرائط امپرياليستی توليد 

سرمايه داری شناسنامه غارتگری سرمايه مالی و سياست ترجيحی تجاوزگرانه 

بخش سرمايه جھانی، جعل کردند. نئوليبراليسم حاصل سير انحطاط کل  يک

سرمايه داری در شرائط حاضر تاريخی است. به ھمان گونه که امپرياليسم 

محصول قھری روند درونی تمرکزپوئی سرمايه، به عنوان يک شيوه توليد و 

سات يک رابطه اجتماعی و بين المللی بود. اين تعدادی تراست، بانک يا مؤس

مالی و صنعتی جھان نيستند که رويکرد نئوليبرالی اتخاذ نموده اند. بالعکس 

سرمايه به مثابه رابطه توليد اضافه ارزش است که در پويه درونی خودگستری و 

بقای متناقض خود شرائط نئوليبرالی احراز کرده است. افزايش بی مھار 

ابت سرمايه در مقابل بارآوری کار اجتماعی، سير صعودی حجم و ارزش بخش ث

بخش متغير آن، تشديد بی امان روند تمرکز سرمايه ھا، باc رفتن جھش وار 

متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه ، گريزناپذيری سير شتاب، شدت، کوبندگی و 

مستمر شدن امواج بحران ھا، ھمه و ھمه، نظام سرمايه داری را وارد فاجعه 

سرمايه در اين شرائط برای ھر لحظه بارترين فاز انحطاط خود ساخته است. 

بقای خود نيازمند سازماندھی وسيع ترين و ھارترين  تھاجمات به زندگی توده 

ھای کارگر است و تا زمانی که ھست چنين خواھد کرد. شرائط نئوليبراليستی 

سرمايه داری را بايد در اينجا، در بحران زدگی و گنديدگی تاريخی بازگشت 
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عنوان يک شيوه توليد و در عمق ک!ف کور تناقضات غيرقابل ناپذير سرمايه به 

گشايش اين نظام کاويد. بازار بورس، وال استريت ھا، بانک جھانی، صندوق 

بين المللی پول، صندوق تجارت جھانی، دولت ھا، آنچه را که نياز قھری 

  ماندگاری سرمايه است برنامه ريزی می کنند. 

توليد ناخالص « ده ھای کارگر دنيا، آنچه که محصول اجتماعی کار و توليد تو

حدود ھفت  2009تا  1979نام گرفته است فقط در فاصله سه دھه از سال » ملی

ميليارد دcر افزايش  70700ميليارد دcر به  11300برابر شده است و از رقم 

سال حجم سرمايه جھانی دھھا  30يافته است. اين بدان معنی است که در ھمين 

گرديده است. بارآوری اجتماعی کار با نرخ ھای نجومی باc رفته است. برابر 

بخش متغير سرمايه در قياس  با بخش ثابتش به ذره ای نامحسوس و نامرئی 

تنزل يافته است. جھان در زير آوار سرمايه دفن شده است. اين سرمايه ھا برای 

رخ اضافه ارزش ھای ارزش افزائی و بازتوليد خود نيازمند درياھا سود ھستند. ن

چند ھزار درصدی و گاه چندين ده ھزار درصدی، مرگبارترين نرخ استثمارھا 

کفاف نرخ سود مطلوب مورد احتياج بازتوليد سرمايه ھا را نمی دھد. نظام 

سرمايه داری اسير اين وضع است. موج بحران ھا، توفان وار در شيرازه وجود 

ر پيش می تازد. ريشه نئوليبراليسم سرمايه تاب می خورد و ھر چه ويرانگرت

اينجاست و زير فشار اين تناقضات سرکش غيرقابل حل درونی است که سرمايه 

از زمين و آسمان به سطح معيشت و آخرين دار و ندار طبقه بردگان مزدی حمله 

می کند. معضل در وجود بازار بورس، صندوق جھانی پول، بانک جھانی، 

گلوباليزاسيون، سياست ھای غلط بانک ھا خ!صه صندوق تجارت بين المللی، 

نمی شود. معضل در وجود سرمايه و اساس موجوديت سرمايه داری است. باور 

به نوعی سرمايه داری بدون اين ساز و کارھا، اين فکر که گويا سرمايه داری 

می تواند باقی باشد، بدون اينکه در ھر نفس، سھمگين ترين حمام خون ھا را 

گی توده ھای کارگر سازمان دھد، تصوری تا مغز استخوان ارتجاعی، عليه زند

  خيالبافانه و بشر فريبانه است. 
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با چشم پوشيدن بر اين واقعيت ھا، با خ!صه کردن سرمايه » جنبش اشغال «

داری در بازار بورس و سيستم بانکی و مشتی بانکدار نه فقط بر روی ريل 

ش نمی رود که ناآگاھانه و ناخواسته، مسير واقعی ستيز با نظام بردگی مزدی پي

اين پيکار را با غبار وارونه پردازی ھا می آcيد. آيا معنی اين حرف کمترين 

ترديد در واقعيت ضد سرمايه داری بودن اين جنبش است. کام!ً برعکس، 

خيزش اشغال حتماً ضد سرمايه داری است و ھمه اين نقدھا صورت می گيرد تا 

گشايش معض!ت سر راه شود. در اين زمينه پائين تر، بحث  شايد کمکی به

  خواھم کرد.   

بعضاً با ھمين روايت نادرست از سرمايه داری، » جنبش اشغال« نظرداران 

اينجا و آنجا، به راه حل ھائی می آويزند که بيشتر نقش گسيل بردگان مزدی دنيا 

ن پندار که گويا سرمايه را بازی می کند. پيش کشيدن اي» نخود سياه«به دنبال 

داری تا پيش از سه دھه اخير مناسباتی قابل تحمل برای کارگران بوده است!! و 

می تواند دوباره چنان شود!! فريبکاری محض است. سرمايه از ھمان لحظه ای 

و » تمدن زائی« که رخ کرده است از تمامی مساماتش گند و خون باريده است. 

ھای حيات سرمايه داری ھيچ مباينتی با حمام خون  اولين دوره» انق!بيگری« 

ساcری، کارگرکشی و انسان ستيزی آن نداشته است. قربانی ساختن انسان در 

آستانه توليد سود، ساقط ساختن انسان از ھستی انسانی خود به مثابه نياز قھری 

ان رابطه توليد اضافه ارزش، کشتار تمامی آزادی ھا و حقوق اوليه بشری به عنو

ساز و کار حتمی افزايش سودھا، آتش کشيدن و سوزاندن بشريت در خانمان 

براندازترين جنگ ھای جھانی و منطقه ای، بر پا نمودن کوره ھای آدم سوزی، 

تبديل جھان به آشويتس ھا، ديرياسين ھا، غزه ھا، قارناھا، صربستان ھا، اوين 

ار، ھزار، طغيان ھای ھا، ابوغريب ھا، گوانتاناموھا، گورھای دستجمعی ھز

بشرکش نازيستی، فاشيستی و اس!ميستی، ھمگی حلقه ھای بدون ھيچ گسست 

زنجيره حيات و تاريخ سرمايه داری ھستند. نظام بردگی مزدی در ھيچ بند ھستی 

خود، ھيچ نشانه ای از ھيچ ميزان کوتاھی و تعلل، در ھيچ شکل اعمال توحش 

ته است. بر ھمين اساس گذاشتن انگشت بر بشريت کارگر و فرودست دنيا نداش
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تأکيد بر ويژه بودن تھاجمات دھه ھای اخير سرمايه داری به معيشت و رفاه 

کارگران دنيا، نبايد جای ھيچ تعبيری در ذھن ھيچ آدميزادی برای ھيچ مقدار 

  تقليل ھار بودن اين نظام  در دوره ھای پيش باز نمايد. 

روايت نادرست خود از سرمايه، راه رھائی جنبش اشغال بعضاً در دام  فعالين

کارگران از شر وضعيت موجود را اين می بينند که دولت ھا از حمايت خود 

نسبت به بانک ھا، تراست ھای عظيم صنعتی و مالی بکاھند!! اين دوستان با 

طرح اين سخن، شناخت آشفته خود از سرمايه را با شناختی به ھمان اندازه غلط 

می کنند. دولت متمرکزترين، و ھمه جانبه نگرترين نھاد نظم و  از دولت تکميل

قدرت سرمايه است. اگر ھر مؤسسه صنعتی به طول و عرض سھم خود از کل 

سودھا چشم دوخته است، دولت سودآوری و بقای کل نظام بردگی مزدی را 

فلسفه ھستی خود می داند. اگر سرمايه داران ھر کدام در تدارک تحميل وحشيانه 

ترين شرائط بر کارگران حوزه استثمار خود برای کسب سود بيشتر ھستند، 

دولت دست به کار اعمال اين شرائط بر کل طبقه کارگر با ھدف تضمين حداکثر 

سود کل سرمايه اجتماعی است. دولت عھده دار برنامه ريزی  نظم توليدی، 

نامه ريزی و سياسی، اجتماعی و ھمه چيز سرمايه داری و نھاد اعمال اين بر

سياست گذاری بر طبقه کارگر به ھر شيوه و شکل ممکن است. آنچه در شرائط 

روز دولت ھا انجام می دھند مکانيسمھا، ساز و برگھا و راھبردھای سرمايه 

برای جنگ و ستيز با سرکشی امواج کوبنده بحران است. سرمايه داری برای 

و راھبردھا دارد. بر ھمين بقای خود نياز محتوم و قھری به اين سياست ھا 

مبنی، القاء اين باور که گويا دولت ھا ممکن است وظيفه ای خ!ف اين به دوش 

  گيرند، سوای توليد توھم در ذھن توده ھای کارگر چيز ديگر نيست. 

برای حصول خواسته ھای خود نيز رنگ روايت » جنبش اشغال«شکل مبارزه 

وقتی مشکل اين نظام برای کارگران را نادرست سرمايه داری را بر چھره دارد. 

در سياست غلط بانکھا خ!صه کنيم و راه دفع تھاجم سرمايه را بستن دخيل به 

دولت ھا بينيم، آنگاه راھکار مبارزه ما برای پيروزی نيز به سازماندھی 

  تظاھرات خيابانی محدود می ماند.
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بود. »  شغالجنبش ا« آنچه گفته شد اشاره ای به وجوه قوت و نقاط ضعف 

جنبشی که در عين حمل اساسی ترين ضعفھا، قطعاً يک جنب و جوش مھم ضد 

سرمايه داری است. جنبشی که  می تواند و بايد از وضعيت کنونی بسيار آسيب 

پذير و سردرگم خود بيرون آيد و به جنبشی نيرومند، آگاه و افق دار ضد سرمايه 

  يشنھادات زير مطرح می گردد.داری توسعه يابد. در اين راستا است که پ

باسرمايه داری چاره ای  پيروزمند. بايد دست بر ريشه نھاد، برای مبارزه 1

نداريم جز اينکه سرمايه را بشناسيم. اشتباه نشود، نفس پيکار عليه استثمار و 

بربريت سرمايه داری موکول به شناخت ژرف مارکسی مناسبات کار مزدوری 

دن و عليه اين نظام جنگيدن با داشتن يک جنبش آگاه نيست. ضد سرمايه داری بو

افق دار ضد کار مزدی تفاوت فاحش دارد. به ھمان گونه که مبارزات خودپوی 

ضد سرمايه داری توده ھای کارگر نيز با جنبش ھای رفرميستی کارگری تمايز 

بارز دارد. کارگرانی که بدون آگاھی ضد کار مزدی قدرت جمعی خود را عليه 

يه داران و دولت آنھا در تير می کنند، دست به مبارزه ضد سرمايه داری سرما

می زنند. بالعکس ھمين کارگران زمانی که راه حصول مطالبات خود را در 

آويختن به رفرميسم اتحاديه ای جستجو می نمايند از ريل ستيز با سرمايه خارج 

د سرمايه داری می گردند. جنبش آنان در اين حالت نه تجسم قدرت خودجوش ض

که مظھر تمکين به سرمايه و انصراف از مبارزه طبقاتی است. در ھر سه حال 

کارگرانند که مبارزه می کنند، اما در موقعيت نخست با جنبشی آگاه، متشکل از 

توده کارگران آگاه، دخالتگر، آشنا به نقد مارکسی سرمايه داری، سازمان يافته، 

مزدی، مسلح به راھکارھای متناظر با اعمال  دارای دورنمای روشن الغاء کار

قدرت طبقاتی عليه سرمايه و آزاد  از ورطه حلق آويزی به اين يا آن حزب باcی 

سر خود، سر و کار داريم. درمورد دوم گفتگو از جنبشی است که اين ويژگی ھا 

و شاخص ھا را احراز نکرده است اما قدرت طبقاتی، مبارزه طبقاتی، آگاھی و 

خت و شعور طبقاتی، سرمايه ستيزی خودجوش طبقاتی، چشم انداز رھائی شنا

خود و جنگ خويش برای رھائی بشريت را در گورستان تسليم به سرمايه دفن 

نکرده است. و باcخره در حالت سوم پای جنبشی به ميان است که فرايند اخير را 
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ضد کار مزدی طی کرده است، ھر احتمال برای دست زدن به ھر ميزان مبارزه 

را از ھستی خود جراحی نموده است. موجوديت خود به مثابه جنبش کارگری را 

در قانون و نظم و مدنيت و عرف ارزش افزائی سرمايه و قبول جاودانگی نظام 

سرمايه داری شمع آجين کرده و سر بريده است. اين سه پديده با ھم تفاوت ھای 

  اساسی دارند. 

ً » جنبش اشغال «  ضد سرمايه داری است اما مشکل جدی اين است که مسلما

ضد سرمايه داری بودن ع!ج درد نيست. يک اعتراض، جنبش، انق!ب  مجرد

می تواند ضد سرمايه داری باشد، بدون اينکه خطر حياتی متوجه سرمايه داری 

سازد. توده ھای کارگر می توانند تا قيامت با نظام بردگی مزدی در ستيز باشند، 

نکه در مسير نابودی اين نظام گام بردارند، جنبش ضد سرمايه داری بدون آ

کارگران می تواند انق!ب کند، قدرت سياسی روز سرمايه را سرنگون نمايد، 

خيلی کارھا انجام دھد، بدون اينکه کارھايش ساز و برگ رھائی از شر استثمار 

ه کارگر مربوط و حاکميت سرمايه داری گردد. مسأله اساسی تا جائی که به طبق

می شود، حتی برای حصول بادوام مطالبات روز، اعمال قدرت سازمان يافته 

طبقاتی عليه سرمايه، احراز رويکرد جنگ مستمر عليه سرمايه داری در ھمه 

عرصه ھای حيات اجتماعی، داشتن يک دورنمای شفاف جايگزينی رابطه خريد 

ر مزدوری است. توده ھای و فروش نيروی کار با جامعه آزاد از مناسبات کا

کارگر دنيا بدون اينکه وارد ميدان چنين جنگی گردند، بدون داشتن چنين جنبشی 

به ويژه در شرائط روز جھان، حتی قادر به دفع تعرضات سفاکانه روز به روز 

سرمايه داران و دولت ھا ھم نخواھند شد. واضح تر صحبت کنيم. کارگران دنيا 

سازماندھی يک جنبش آگاه، نيرومند ضد سرمايه داری بدون اينکه دست به کار 

گردند محکوم به تحمل تمامی سبعيت ھای دقيقه به دقيقه سرمايه می باشند. اين 

واقعيتی است که بايد آن را باور کرد و معنای زمينی اين باور آن است که ھر 

جنب و جوش و خيزش ما عليه سرمايه بايد با شعور و شناخت درست سرمايه 

اری پشتيبانی شود. بايد روايت ھای غلط و گمراه کننده سرمايه را کنار نھاد. د

بايد راه شناخت مارکسی ھر چه عميق تر سرمايه داری را در پيش پای تک تک 
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آحاد جنبش خويش، در پيش پای ھر کارگر ھمزنجير قرار داد. نمی توان يک 

ه داری را با سر بيدار جنبش کارگری آگاه سرمايه ستيز داشت بدون اينکه سرماي

و آگاه طبقاتی بشناسيم. نمی توان دنيا را از شعار ضد سرمايه داری پر ساخت، 

اما آنچه خود را ضد آن می دانيم کاريکاتوری گمراه کننده از آماج واقعی ستيز 

ما باشد. جنبش اشغال می تواند و بايد در پھندشت اعتراض و ميدان داری موجود 

اخت مارکسی سرمايه و نظام بردگی مزدی را گوشه مھمی خود، بازگشت به شن

از دستور کار روز خود سازد. شناخت و آموزش در اينجا و در دل پيکار حاضر 

سر می دھند، آويختن » اشغال کنيد« انسان ھائی که در چھارگوشه جھان شعار 

به ايمان مکتبی نيست. جستجوی پراتيک راه مبارزه و قبول پيش شرط ھای 

  ی تضمين پيروزی جنگ عليه سرمايه داری است. واقع

. برای مبارزه عليه شرائط موجود و نظام اجتماعی مسلط جوامع و جھان نمی 2

توان به صرف جمع شدن در ميادين بزرگ شھرھا و برگزاری تظاھرات 

خيابانی اکتفاء نمود. اين کار قطعاً جای مھمی را در پروسه پيکار احراز می کند. 

ين تجمعات و راھپيمائی ھاست که امروز سراسر دنيا چشمان از طريق ھم

خيره ساخته است. در اھميت و مبرميت اين » جنبش اشغال« خويش را به سوی 

کار ترديدی نيست. بحث بر سر کمبودھاست. اگر بناست حتی کمترين سدی بر 

سر راه تھاجمات سرمايه داران و دولت ھا به زندگی توده ھای کارگر ايجاد 

د، اگر قرار است حقيرترين خواستی از خواسته ھای کارگران بر بورژوازی شو

تحميل گردد، اگر بناست با سرمايه داری مبارزه شود و راه رھائی از نظام 

بردگی مزدی حفاری شود، بايد اين مبارزه در يک پراتيک شفاف اعمال قدرت 

ن تمامی ساز و برگ متحد طبقاتی کارگران تجلی پيدا کند. بايد دست به کار يافت

ھائی شد که چرخ کار و توليد از کار باز ماند. راھھای cزم برای انسداد مجاری 

توليد سود و بازتوليد سرمايه داری را بايد کاويد. روند کار سرمايه را بايد مختل 

ساخت و در اخت!ل ھر چه سھمگين تر فرو برد. جنبش اشغال در موقعيت حی و 

د توان cزم برای ايفای اين نقش است اما اين جنبش متشکل حاضر خود مسلماً فاق

از انسان ھائی است که ھر کدام در محيط زندگی و بعضاً در شرائط کار خود 
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می توانند دست به کار تمھيد و ساخت و ساز زمينه ھای cزم برای انجام اين 

کارھا گردند. جنبش اشغال می تواند ضمن اشتعال ھر چه بيشتر حضور 

  بانی، راه مراکز کار و توليد در نقطه نقطه دنيا را ھم پيش گيرد. خيا

. اعمال قدرت توده ھای کارگر عليه سرمايه در گرو سازمانيابی آن ھاست. 3

نوعی سازمانيابی که ظرف تمرکز قوا، تعميق شناخت، دخالتگری، رشد و بلوغ 

درت و آگاھی ضد کار مزدی، زيج رصد دورنمای سوسياليسم و بستر مشق ق

جامعه ساcری آتی باشد. سازمانيابی متناظر با اين وظائف و اھداف شوراھای 

ضد سرمايه داری توده ھای کارگر است. جنبش اشغال می تواند کارگران و 

نيروھای کارگری خيره به نقش خود را ھر چه فراگيرتر و جدی تر به برپائی 

نشان داد که ميليون ھا اکتبر  15اين شوراھا فرا خواند. رويداد بزرگ روز 

کارگر عاصی در سراسر دنيا در وضعی ھستند که به پيام آشنای ھمزنجيران 

مبارز خود در نقاط ديگر پاسخ می گويند. جنبش اشغال در صورت ت!ش برای 

تعميق ھر چه بيشتر شناخت مارکسی سرمايه داری، عروج واقعی ضد کار 

ر وجود بردگی مزدی، می تواند مزدی، رصد دورنمای راستين رھائی بشر از ش

تريبونی برای صدور فراخوان برپائی شوراھا و دعوت از فعالين جنبش 

کارگری جھانی برای پيکار مؤثر آگاھانه در اين راستا گردد. ايفای نقش اثرگذار 

به ھر شيوه ممکن برای کمک به ايجاد شوراھای ضد سرمايه داری توده ھای 

ھم ترين وظائفی است که بر دوش ھر فعال کارگر در محيط ھای کار از م

کارگری و از جمله فعالين جنبش اشغال سنگينی می کند. تدارک ت!ش سراسری 

انترناسيوناليستی برای کمک به رشد جنبش شورائی واقعی سرمايه ستيز توده 

ھای کارگر کشورھا و برقراری ارتباط بين المللی ميان آنھا، از اھم موضوعاتی 

  واند دستور کار فعالين خيزش اشغال گردد.   است که می ت

. جنبش اشغال تا لحظه حاضر خواسته ھائی را مطرح ساخته است و اع!م 4

نموده است که برای تحقق اين مطالبات پيکار می کند. واقعيت اين است که آنچه 

بر سر زبان فعالين اين جنبش جاری است در قياس با ابتدائی ترين و مبرم ترين 

ای معيشتی و اجتماعی روز کارگران بسيار ناچيز است. اعتراض به نيازھ
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بيکارسازی ھا و س!خی امکانات آموزشی، دارو و درمان و بھداشت، يا بيمه 

ھای بيکاری و بيماری، ھر کدام اھميت حياتی دارند. اما فراموش نکنيم که حدود 

تر از يک دcر ميليارد سکنه کارگر و فرودست زمين با درآمدھای روزانه کم 3

و دو دcر زندگی می کنند. درصد عظيمی از اين جمعيت در فقر مطلق به سر 

می برند و ھمه اين ھا در شرائطی است که ميزان محصول کار و توليد اجتماعی 

طبقه کارگر بين المللی سر به آسمان می سايد.  ليست مطالبات فعالين ضد 

نبش اشغال وال استريت بايد سرمايه داری طبقه کارگر و به طور مشخص ج

ناظر بر اين وضعيت باشد. بر پرچم خواسته ھای فوری اين جنبش بايد تضمين 

يک زندگی مرفه انسانی برای کليه آحاد سکنه زمين نقش و مھر بندد. مراکز 

رسمی آمار سرمايه داری می گويند که حاصل اجتماعی کار ساcنه طبقه کارگر 

را دق الباب می کند. اين حجم غول پيکر توليد و  تريليون دcر 80جھانی مرز 

کار قادر است که عالی ترين سطح معيشت و رفاه در ھمه عرصه ھای زندگی 

را برای کليه آحاد سکنه زمين تضمين نمايد. نظام سرمايه داری اين کوھسار 

رفيع کار و توليد بردگان مزدی را يکراست به سرمايه و باز ھم سرمايه تبديل 

د. ليست مطالبات عاجل و فوری طبقه کارکر بايد تضمين بدون قيد و شرط می کن

معيشت مرفه کليه آحاد سکنه زمين، بھداشت و آموزش و درمان و اياب و ذھاب 

و مھد کودک و ھمه امکانات رفاھی رايگان برای ھمگان باشد. بايد به کارگران 

تحقق آنھا متشکل  جھان فراخوان داد که حول اين مطالبات متحد شوند. برای

گردند، شورائی و ضد سرمايه داری دست در دست ھم نھند و مبارزه ای 

انترناسيوناليستی را عليه  نظام بردگی مزدی و برای نابودی اين نظام به پيش 

  برند. 

. جنبش اشغال می تواند و بايد از ھر گام مبارزه کارگران در ھر گوشه دنيا 5

ر جنايت و تعرض سرمايه عليه ھر کارگر در ھر عليه سرمايه پشتيبانی و به ھ

نقطه جھان اعتراض کند. می تواند به تريبون نيرومند جلب حمايت از اين 

به « مبارزات و اعتراضات تبديل شود. وقتی ميليون ھا کارگر يونانی زير نام 

به خيابان می ريزند. وقتی ھزاران کارگر پتروشيمی ماھشھر » ستوه آمدگان
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ی متوالی دست از کار می کشند. کوشش فعال برای سازماندھی ھمه برای روزھا

اشکال حمايت از مبارزات اين ھمزنجيران بايد دستور کار جنبش اشغال گردد. 

رويه ديگر ايفای چنين نقشی ت!ش برای راه انداختن کمپين ھای اعتراضی عليه 

کشور عليه  جناياتی است که لحظه به لحظه توسط دولت ھا و سرمايه داران ھر

  کارگران اعمال می گردد.

در موقعيتی است و با شرائط و اوضاعی سر و کار دارد  که » جنبش اشغال« 

می تواند ھسته بالنده شکل گيری، رشد، توسعه و بلوغ جنبش شورائی آگاه و افق 

دار ضد سرمايه داری طبقه کارگر جھانی گردد. می تواند به سرنوشت تمامی 

وع خود دچار شود و بدون ھيچ اثرگذاری مھم در جنبش جنبش ھای گذشته ن

کارگری جھانی و ھيچ کمکی به گسترش اعتراضات ضد سرمايه داری کارگران 

دنيا از ھم پاشد. می تواند گام به گام، آگاه تر، افق دارتر، شورائی تر و ضد کار 

و مزدی تر خود را توسعه دھد و می تواند ھر چه عميق تر به ورطه رفرميسم 

شعارپراکنی ھای توخالی بی ثمر در غلتد. ھر فعال جنبش اشغال و ھر کارگر 

آگاه در ھر کجای جھان بايد ت!ش کند تا چشم انداز آتی پيکار اين جنبش نه از 

  نوع دوم که حتماً از جنس اول گردد. 

     2011اکتبر 

  

 

 

  خطر ارتجاع ھار اس1می در مصر

و ساقط شده از ھستی، تظاھرات ميليونی و موج طغيان توده ھای بيکار، گرسنه 

برپائی بريکادھا، به طور قطع آژير خطر سھمگينی است که در گوش سرمايه 

داران، دولت سرمايه داری مصر، کل دولت ھای سرمايه داری و عظيم ترين 

قطب قدرت سرمايه جھانی به صدا در می آيد. درجه کوبندگی و وسعت تأثير اين 

شود زمانی که زنجيره انفجارھا و طغيان ھا به مصر و خطر سھمگين تر می 

تونس محدود نمی گردد، بلکه شيرازه نظم توليدی و سياسی سرمايه را در بخش 
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عظيمی از خاورميانه و شمال افريقا و از اين طريق دنيای سرمايه داری تھديد به 

بقه در اخت!ل می کند. طبقه سرمايه دار جھانی و دولت ھای ريز و درشت اين ط

دنيا بسيار خوب می فھمند که بنمايه واقعی انفجارھا و آتشفشان ھا شدت استثمار، 

بربريت، گرسنگی، فقر و حقارت و ذلت ناشی از وجود سرمايه داری است، ھر 

چند که جنبش ھا در ھيچ کجا ھيچ نشانی از سرمايه ستيزی آگاه، افق دار، 

رژوازی بين المللی با ھمه متشکل و مصمم بر پيشانی خود حمل نکنند. بو

کوردلی تاريخی و سنگوارگی فکری طبقاتی خود اين ھا را متوجه می شود و در 

ھمين چند ھفته از ھمه تريبون ھا، صريح يا ضمنی به آن اعتراف کرده است. 

آخرين آن ھا سخن ديروز فرماندھی ارشد ناتو است که بسيار رسا خطاب به ھمه 

تازه نظامی و پليسی سراسری سرمايه داری را  دولت ھا، ضرورت آماده باش

برای مقابله با طوفان ھای عظيم در راه، ھشدار می داد. تا اينجا شکی نيست، اما 

در بداھت و اعتبار و قطعيت يک نکته مھم ديگر ھم جای ھيچ ترديدی وجود 

ندارد. اين نکته که دنيای خيزش ھا، طغيان ھا و خروش خشم ميليونی و چند صد 

ليونی انسان ھا مادام که سمت و سوی کارزار شورائی ضد کار مزدی طبقه مي

کارگر را پيش نگيرد، نھايتاً ھيچ ضربه کارساز و سرنوشت سازی بر نظام 

سرمايه داری و حتی بر قدرت سياسی بورژوازی وارد نخواھد ساخت. فراتر از 

قيام کنندگان  اين، چه بسا ھيچ گرھی از کوه مشک!ت و بدبختی ھای توده وسيع

گرسنه و سيه روز ھم باز نکند. اين مسأله بسيار روشن تر از آن است که نيازمند 

استدcل باشد، تاريخ جنبش کارگری جھانی و مبارزه طبقاتی عصر سرمايه 

داری در تمامی بند بند خود گواه صحت بی چون و چرای آن است. آنچه امروز 

شان خشم ميليون ھا کارگر و انسان به در مصر می گذرد، در ھمان حال که آتشف

ستوه آمده از جنايات سرمايه داری است، در ھمان حال که می تواند اھرمی 

بسيار اساسی و سرنوشت ساز برای تغيير توازن قوای پيکار به نفع طبقه کارگر 

و جنبش ضد سرمايه داری اين طبقه باشد، آبستن شوم ترين حوادث نيز ھست. 

مبارک و سرکوب جنبش توده ای روز نيست، اين نيز ممکن  منظور ماندن دولت
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است اتفاق افتد، اما بحث بر سر خطرات سھمگين تر و کوبنده تر و مرگبارتر 

  است. 

موج مبارزات ھفته ھای اخير مصر در پيشينه نزديک و حتی دور خود، امتداد 

بقه کارگر مارپيچی، بالنده و رشد يابنده سيل اعتراضاتی است که سال ھا پيش ط

مصر در عمق کارخانه ھا و مراکز مختلف کار و توليد عليه گرسنگی و سطح 

نازل دستمزدھا، خطر بيکاری و ھمه مصائب ديگر زندگی خويش راه انداخت. 

اعتصاباتی که گاه سراسری شد، موج تظاھرات خيابانی را به دنبال آورد، بخش 

ی و ھمکاری با ھم واداشت. ھای مختلف بورژوازی را به نقد و انتقاد و ھمدل

جنبش سراسری جاری در خاستگاه اجتماعی و زمينه ھای اقتصادی و سياسی 

خود، با ھمان مبارزات ھمپيوند است. فراخوان دھندگان و ط!يه داران خط مقدم 

مانيفست  2008عروج آن، جوانانی بودند که سه سال پيش در روز ششم آوريل 

ن نساجی را صادر کردند و در ھمين راستا ده حمايت وسيع از مبارزات کارگرا

ھا ھزار انسان معترض را به خيابان ھا آوردند. ھمه اين ھا، دقايق مفروض و 

غيرقابل انکار اوضاع فعلی است، اما مسأله اين است که ھيچ کدام اين مؤلفه ھا 

تعيين کننده نھائی سير رويدادھا نخواھد بود. مشکل بنيادی اين است که جنبش 

ارگری مصر با آنکه نيرومندترين جنبش کارگری خاورميانه است، از ھيچ ک

سطح و ھيچ ميزان صف آرائی مستقل و سازمان يافته ضد کار مزدی برخوردار 

نيست. اين طبقه و اين جنبش به ھمين دليل در دل اوضاع روز به رغم وزنه 

و حی و بسيار سنگين و حضور ھر چه گسترده ترش، باز ھم به طور بالفعل 

حاضر، نه نيروی تعيين سرنوشت رخدادھا که بيشتر لکوموتيو انتقال اپوزيسون 

ھای ھار بورژوازی به عرش قدرت سياسی سرمايه عليه زندگی، سرنوشت و 

ھر نفس کشيدن اعتراضی خويش است. اين وضع يا اين موقعيت ضعيف، 

ری امريکا و فرسوده و فرومانده جنبش کارگری به دولت ھای درنده سرمايه دا

اسرائيل، به  طيف نيروھا و احزاب راست سرمايه، از جمله به راست ترين و 

ھارترين آن ھا، به ارتجاع فاشيستی موسوم به اخوان المسلمين فرصت داده است 

تا روند اوضاع را مطابق نياز سرمايه مھار کنند و بر اساس سازش ھا و 
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و سھمگين ترين خطری است که در توافقات فيمابين پيش برند. اين مھلک ترين 

حال حاضر نه فقط جنبش توده ھای کارگر و معترض مصر بلکه کل جنبش 

کارگری خاورميانه و آينده مبارزات ضد سرمايه داری کارگران اين بخش از 

  دنيا را تھديد می کند.

اين دولت ھا، احزاب و نيروھا در روزھای نخست شروع انفجار جنبش توده ای 

سير رخدادھا بودند. اولين تفاھم نامکتوب ھمه آن ھا از اخوان نظاره گر 

المسلمين و وفد و غد و انجمن تغيير گرفته تا حزب دولتی حسنی مبارک و کاخ 

سفيد و متحدان امريکا آن بود که از وقوع انق!ب، از خرد شدن ماشين دولتی، از 

و مفصلبندی فروريزی نظم توليد، از شکسته شدن استخوانبندی نظم سياسی 

حيات نظام سرمايه داری جلوگيری گردد. کارخانه ھا تعطيل نشود، چرخ توليد 

از کار باز نأيستد، ارتش به تمام و کمال و با تمامی ظرفيت و قدرت اختاپوسی 

خود بر سر پای بماند، پليس، دستگاه ھای وحشت و دھشت امنيتی از تعرض 

ايه از ھم نپاشد و خطر فروپاشی مصون مانند. در يک ک!م، شيرازه امور سرم

ساختار نظم بردگی مزدی از ھمه لحاظ دفع و رفع شود. شايد بتوان گفت که کل 

اين طيف از کاخ سفيد تا پارلمان اروپا  و طبقه بورژوازی مصر کوشيدند تا از 

رخ داد حداکثر درس ھا را بياموزند و در منتھای دقت به  57آنچه در ايران سال 

از ارتش جنايتکار مصر خواستند که تجربه ارتش دژخيم شاه را کار گيرند. 

را به آخرين ساعات شب بيست و دوم بھمن »!! بی طرفی« تکرار نکند و اع!م 

موکول نسازد. ھر چه زودتر پرچم ھمدردی با معترضان بر سر دست گيرد و 

مه کار سرکوب و در ھم کوبيدن جنبش را در زير لوای اين ھمدردی پيش برد. ھ

آن ھا در کار جلوگيری از خرد شدن ماشين دولتی و مقابله با فروپاشی ساختار 

نظم سرمايه ھمداستان بودند، در ھمان حال که ھر کدام  انتظارات خاص خود را 

داشتند. آن ھا اين بخش کار را انجام دادند و منتظر ماندند تا برد انتظارات، شدت 

وده ھای کارگر و معترض را اندازه گيری خشم، عمق قھر و حدود توان انق!بی ت

کنند، بعضاً از حد و حدود آن حداکثر بھره برداری را برای دستيابی به سھم 

بيشتر در مالکيت سرمايه و موقعيت محکم تر در ماشين قدرت سرمايه به عمل 
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آورند، و بعضاً عقب نشينی ھای اجباری و اضطراری خود را بر اساس منحنی 

نمايند. اين ھا ھمه اين کارھا را کردند و گامی اين سوتر دريافتند موج آن تنظيم ب

که مبارک رفتنی است و اين جنبش به کمتر از آن ھيچ رضايتی نخواھد داد. در 

اينجا و در اين فاز دقيقاً وقت آن بود که ھمه اين طيف، به ويژه دولت درنده 

ايران  57ھای سال بورژوازی امريکا و اقمارش باز ھم سری به تجارب رويداد

بزنند. آن روزھا، اين دولت ھا در دل يکی از بحرانی ترين وضعيت ھا، در زير 

فشار متراکم اضطرارھا، ھمه ت!ش را به کار بردند که به ھر حال پخته ترين، 

مطلوب ترين و البته مقدورترين راه حل ھا را انتخاب کنند. وقتی رفتن شاه را 

جنايت و دھشت خمينی و دار و دسته بازرگان و قطعی ديدند، ترکيب مافيای 

جبھه ملی را موافق ترين گزينه يافتند. اين ترکيب را مرجح ديدند، به اين اميد که 

اولی ھا انق!ب را در ھم کوبند، نطفه ھر نوع جنب و جوش ضد سرمايه داری 

ا را خفه کنند، سرتاسر فضای کار، استثمار و حيات اجتماعی توده ھای کارگر ر

دشت خون و ميدان تيرباران و دار سازند. دومی ھا نيز بر بلندای اين پھندشت 

گند و وحشت و خون، نظم توليدی سرمايه و برنامه ريزی چرخه بازتوليد 

سرمايه اجتماعی و انطباق کامل اين برنامه ھا با مصالح سود حداکثر سرمايه 

ی ھا و دورانديشی ھا، جھانی را ضمانت بخشند. آن روزھا ھمه اين چاره انديش

بسيار دقيق انجام گرفت، اما سير رخدادھای بعدی ضمن تأييد بخش اعظم اين 

حزامت و تيزبينی، عيب و ايرادھای کار را نيز به حافظه بزرگترين قطب قدرت 

سرمايه جھانی گزارش کرد. آن ھا بعدھا فھميدند که ارتجاع ھار پان اس!ميستی 

انجام داده است، در حالی که در مواردی از بخش  بخش اول تعھد را بسيار خوب

دوم رسم پيمان را مطابق انتظار به جا نياورده است. در اينجا، در قاھره، در 

سال بعد از آن تاريخ، در نزديکی مرزھای اسرائيل، بر ساحل  31فاصله زمانی 

شط خون ھميشه جاری توده ھای کارگر فلسطينی، در يکی از حساس ترين 

ای حيات سرمايه داری، در دل شرائط تاريخی خاصی که سرمايه از کانون ھ

زمين و آسمان اسير تناقضات سرکش و کوبنده درونی خويش است و در 

وضعيتی که عربده مستانه باج خواھی ھای بی مھار دولت اس!می سرمايه 
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کھکشان ھا را ھم آرام نمی گذارد، آری در چنين نقطه و چنين روزگاری قرار 

بارک برود، شانس ماندگاری او سوخته است، ميليون ھا انسان کارگر است م

گرسنه و بی مسکن و بی دارو و عاصی و اسير انفجار و بيتوته گر ميدان تحرير 

و خيابان ھای قاھره و سوئز و اسکندريه و اسماعيليه و ھمه جاھای ديگر، 

شتباھات احتمالی حاضر به قبول ماندن او نيستند، حال که چنين است راه تکرار ا

  گوادولوپ بايد اب بندی گردد. 

گفتگو بر سر اخوان المسلمين است. جماعتی فاشيست که به يمن فقرآفرينی، 

شدت استثمار، آزادی کشی، خرافه سازی، تحجرپروری، مھندسی افکار، مذھب 

از اقشار  %20مداری و حمام خون ساcری سرمايه، کوله بار عظيم توھم 

مصر را توشه راه اقتدارجوئی و حاکميت طلبی خويش دارد. مختلف اجتماعی 

اين رقم اگر چه زياد نيست اما در ھمين حد ھم نقش اين جريان را در معادcت 

جاری اوضاع و در دائره محاسبات طبقه سرمايه دار مصر و قطب قدرت مسلط 

دنيای سرمايه داری در صدر قرار می دھد. اين امر چند دليل دارد. اخوان 

المسلمين تنھا اپوزيسون سازمان يافته نيرومند در مصر است، تنھا نيروئی است 

سال موجوديت خود در  83که قدرت بسيج فاشيستی بسيار باcئی دارد، در طول 

سطحی نسبتاً وسيع دست به کار شستشوی مغزی و قفل کردن شعور انسان ھا، 

افه و ھمه ابزارھای از جمله توده ھای کارگر به زنجيره خ!فت و وحی و خر

مورد نياز بقای حاکميت سرمايه بوده است. اساساً در نقطه ای از تاريخ به مثابه 

بديلی ارتجاعی و فاشيستی در مقابل کمونيسم طبقه کارگر سر باز کرده است و 

تاريخاً ھمه جا اين رسالت را به دوش کشيده است. جمعيت کثيری از بردگان 

ديگر را با آويختن به دار ذلت، خفت و حقارت مزدی گرسنه مصری و جاھای 

کارھائی مانند اطعام مساکين، صدقات، برکات و خيرات، از لحاظ غذا، پوشاک، 

دارو و آموزش سازماندھی نموده است. در اين گذر خوشه چين بسيار موفق و 

ماھر و چيره دست سبعيت ھا و بربرمنشی ھای سرمايه شده است. سرمايه داری 

کارگران را گرسنه و کوه اضافه ارزش ھای حاصل استثمار آنان را خيل عظيم 

سرمايه و مايملک سرمايه داران ساخته است. مافيای دينی سرمايه داران اخوان 
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المسلمينی، قطره کوچکی از دريای بی کران ھمين اضافه ارزش ھای توليد شده 

ويزی ھمين توسط ھمين کارگران گرسنه و ھمزنجيرانشان را ساز و کار حلق آ

بردگان مزدی به دار ولينعمتی و حاتم بخشی و مقام الوھی و منجی گری خود 

نموده اند. نظام سرمايه داری با تشديد بی مھار استثمار کارگران امکان ھر نوع 

بھداشت، دارو و درمان را از کارگران سلب کرده است و سرمايه داران اخوان 

ارزش توليد شده توسط ھمان کارگران  المسلمينی شبنمی از رود پرخروش اضافه

را وثيقه دلبستگی، انقياد، عبوديت و دخيل بندی آنان به بوته کرامت و رھائی 

بخشی و اعجاز انسانی خود نموده اند. سرمايه داری ھمه امکانات آموزشی 

کودکان خانواده ھای کارگری را برای افزايش سود سرمايه ھا مصادره کرده 

اخوان المسلمينی سوء استفاده جنايتکارانه از اين وضعيت و است و سرمايه دار 

گسيل جوانان ھمين خانواده ھا برای کمک به آموزش کودکان طبقه آن ھا را 

دريای گل آلود صيد عظيم ترين ماھی ھای قدرت خود نموده است. اخوان 

سال اين کارھا را انجام داده است و در ھمين راستا به  83المسلمين در طول 

يروئی قابل محاسبه و مھم برای سازماندھی وسيع فاشيستی ضد کارگری و ن

حمام خون جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر تبديل شده است. برگ ھای 

برنده اخوان المسلمين به ھمين اندازه محدود نمی گردد. دائره حضور، نفوذ و 

ع حماس ميدان داری اين جريان به فاصله مرزھای مصر محدود نيست. ارتجا

فقط شاخه فلسطينی آن است. در اردن نيروی عظيمی دارد، در ھيچ يک از 

کشورھای عربی نيست که دست به سازماندھی شبکه ھای دخالتگر اجتماعی 

ساله سياه خود سوای آنچه باcتر گفتيم کارنامه  83نزده باشد. در طول موجوديت 

روز و به ويژه محاسبات  ای دارد که باز ھم قدرت تأثير وی در معادcت سياسی

بورژوازی جھانی و از ھمه مھم تر امريکا را باc می برد. روزگاری که تمرکز 

کارش بر ايفای نقش يک بديل ارتجاعی و فاشيستی اوcً در مقابل کمونيسم طبقه 

» کمونيسم«کارگر و ثانياً مقابل اردوگاه جھانی سرمايه داری دولتی موسوم به 

وھم توده ھا و برای تبديل اين توھمات به نردبان قدرت خود بوده است، در جلب ت

موفقيت ھائی داشته است. اعدام سران مرتجع و زعمای شيادش توسط دولت 
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ناصر، در کنار اعدام گسترده کمونيست ھا و فعالين جنبش کارگری به دست 

ھمين دولت، کم و بيش شانسی را نصيب اين باند ساخت که تبعيد عنصر 

ژخيم و ج!دی مانند خمينی نصيب ارتجاع ھار اس!می سرمايه در فاشيست، د

ايران ساخت. در اينجا نيز خالی ماندن ميدان از ھر ميزان حضور مؤثر و آزاد 

فعالين ضد سرمايه داری جنبش کارگری راه را برای اپوزيسون نمائی، معرکه 

لمسلمين گيری سياسی، توھم آفرينی و شستشوی مغزی انسان ھا توسط اخوان ا

ھموار کرد. بورژوازی مذھبی مصر به يمن ھمين موھبت توانست سوای سھم 

گسترده خود در مالکيت سرمايه اجتماعی، در پاره ای دوره ھا سھم قدرت خود 

در ماشين دولتی سرمايه را نيز به چنگ آرد. در ھمين انتخابات دوره پيش حدود 

و در ساير دوره ھا نيز کم و کرسی ھای پارلمان را در اختيار خود داشت  20%

  بيش دستی در قدرت سياسی حاکم داشته است.

ارتجاع ھار اس!می در مصر ھمه اين س!ح ھا را در دست دارد، اما تا جائی که 

به شرائط روز مربوط می شود برگی برنده تر از ھمه اين برگ ھا نيز در 

جھانی در دل  اختيار اوست. طبقه بورژوازی مصر و قطب قدرت مسلط سرمايه

اين اوضاع و در شرائطی که رفتن حسنی مبارک حتمی است نيازمند دولتی 

ھستند که جنبش کارگری مصر را ھر چه دھشتبارتر سرکوب کند، امنيت و ثبات 

سرمايه را به بھترين وجه تضمين نمايد. يار، ياور و ھمراه دولت درنده اسرائيل 

و بانک جھانی و ھمه منويات و  باشد، حتماً توصيه ھای صندوق جھانی پول

منشورھای نظام بردگی مزدی را ارج نھد، ھمه اين کارھا را انجام دھد و در 

مجموع با سرمايه جھانی و سياست مطاع قطب مسلط آن، ھمجوش و ھمپيوند 

باشد. نکته اساسی اين است که ھيچ دولتی بدون حضور فعال و نافذ و ميدان دار 

انجام ھمه اين امور و ايفای موفق ھمه اين نقش ھا  اخوان المسلمين قادر به

نيست. اين ھمان برگ برنده بسيار تعيين کننده ای است که در دستان ارتجاع ھار 

اس!می مصر چرخ می خورد. ھمه احزاب طبقه بورژوازی مصر برای انجام 

اين رسالت ھا و اجرای اين وظائف سر و دست می شکنند، در اين جای بحثی 

مشکل جای ديگری است. اينکه کل گروه ھا، باندھا و احزاب بدون نيست. 
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زعامت اخوان المسلمين از عھده انجام ھيچ بخش اين کارھا بر نمی آيند. ھمه می 

خواھند برای تحميل نظم توليدی و سياسی و حکومتی و شدت استثمار و بربريت 

رتجاع ھار سرمايه بر طبقه کارگر مصر به ھر جنايتی دست زنند اما فقط ا

اس!می است که از تمامی توان cزم برای ايفای اين نقش برخوردار است. برخی 

از اين احزاب دچار بيماری توھم به خود و توھم به ظرفيت نظام بردگی مزدی 

ھستند، از اين مرض مھلک تاريخی رنج می کشند که گويا سرمايه داری 

بناست با زبان آزادی کشوری مانند مصر، آن ھم در شرائط تاريخی حاضر 

فعاليت ھای سياسی، آزادی تشکل، حقوق اوليه مدنی و اجتماعی و نوع اين 

مسائل با طبقه کارگر گفتگو کند، برخی ديگر ھر چه ھستند نيروئی نيستند که 

بتوانند تعزيه گردان سير رويدادھا باشند. در ھر حال آنچه بديھی است اين است 

ر دوش ترکيبی از قوای طبقاتی بورژوازی می که بار اين امانت بزرگ فقط ب

تواند قرار گيرد که اخوان المسلمين صدرنشين و سکاندار آن باشد. اين را ھمه 

می دانند و وجود اين برگ در دست ارتجاع فاشيستی اس!می مصر را ھمه می 

بينند. گفتگوھای اين چند روز و چند وقت ھم، فقط بر سر ھمين بوده است، بحث 

ذاکراتی که بايد ابتدا با فراغ بال در پس پرده انجام می گرفت تا پس از ھا و م

استحکام، بلوغ، رفع نقص و آب بندی کامل از پرده برون افتد و در اج!س ھمه 

احزاب با عمر سليمان و سران حزب حاکم و اعضای دولت مبارک لباس رسمی 

ا نيز بايد تمامی و علنی پوشد. يک مشکل اصلی اين روند آن بود که در اينج

ايران و عروج دولت اس!می سرمايه در آنجا، با حزم  57تجربه ھای جنبش سال 

انديشی و دقت کامل مورد توجه قرار گيرد. بورژوازی امريکا و متحدانش در 

مصر و دنيا بايد يقين می کردند که اخوان المسلمين واقعاً ھمه قيد و شرط ھای 

ھمه قيود گردن می نھد و از جمله اينکه به سياق  اخوت را پاسدار خواھد بود. به

جمھوری اس!می و مافيای مسلط روز اين دولت سر و صدای باج خواھی و 

زيادت طلبی راه نمی اندازد. اکنون به نظر می رسد که پروسه توافقات ولو به 

صورت اضطراری، ولو با تمامی اگر و اماھا و احتمال کم و زيادھا و نقض 

ی به ھر حال به فرجام رسيده است. کل سرمايه جھانی در زمينه عھدھای بعد
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چگونگی حفظ و ماندگارسازی سرمايه داری، چگونگی تقسيم سھم مالکيت و 

قدرت، چگونگی سرکوب جنبش کارگری مصر به وحدت cزم دست يافته است. 

تواققاتی صورت گرفته است که متضمن معماری نظم آتی ھر چه توحش بارتر 

بر ويرانه ھای جنبش جاری خواھد بود. حزب دولتی حسنی مبارک، سرمايه 

افراد کابينه وی، اخوان المسلمين و طيفی از احزاب ريز و درشت بورژوازی 

جای دولت کنونی را خواھند گرفت. چنين به نظر می رسد که طبقه کارگر مصر 

ميسم نيز زير فشار فروماندگی ناشی از ساليان دراز سرکوب شدن و اسير رفر

راست و چپ بودن به طبقه بورژوازی مصر، به قطب قدرت مسلط سرمايه 

جھانی و به ھارترين بخش ارتجاع فاشيستی اس!می اجازه خواھد داد که ھمه اين 

سيه روزی ھا را بر او تحميل کند. اين فاجعه ای بزرگ در امتداد ھمه فجايع 

ار گرديده است. در تاريخی ديگری است که بر سر جنبش کارگری جھانی تلنب

اين چند روز جار و جنجال زيادی راه افتاده است که گويا اخوان المسلمين 

ھمطراز اخوی ايرانی خود نيست!! گويا خيلی منعطف تر، م!يم تر و معتدل تر 

است!! اين حرف تا حدودی ھم درست است اما بيش از حد ھم دروغ، مزورانه و 

ماشات با کل سرمايه جھانی مربوط می نادرست است. درست تا جائی که به م

شود و دروغ و تا مغز استخوان مزورانه وقتی که به طبقه کارگر و جنبش 

کارگری مصر ارتباط پيدا می کند. اين ھمان چيزی است که بورژوازی بين 

المللی و در در رأس آن امريکا نيز برايش سر و دست می شکند. به ھمين دليل 

ر سر انتقال قدرت از حسنی مبارک به ائت!ف نيرومندی ھم دائره توافقات فقط ب

از بورژوازی مصر با زعامت اخوان المسلمين محدود نمی ماند. حتی تطھير و 

تزکيه ارتجاع ھار اس!می مصر ھم در دستور کار مديای سرمايه و دولت ھا 

 قرار می گيرد و اخوان المسلمين خود پيشگام اين کار می شود. بسيار جالب است

ايران به دقت مورد توجه واقع می  57که در اين قسمت ھم تجربه جنبش سال 

شود. در آن جا خمينی بود که دجال وار با يدک کشيدن صدھا قطار نيرنگ و 

دروغ و شيادی و فريب ساخته و پرداخته کارگاه جنايت سرمايه داری سخن از 

زنان و  آزادی احزاب، آب و برق رايگان برای کارگران، رعايت حقوق
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جمھوری نوع فرانسوی زد. در اينجا نيز اخوان المسلمين ھمين ترفندھا و ترھات 

را خورد طبقه کارگر مصر و معترضان توحش اس!می سرمايه در جھان می 

دھد. آن ھا در شرائطی اين کار را می کنند که دروغ بودن و ترفند بودن اين 

رياد می گردد. ھمين ديروز بود کريه ترين تبليغات حتی از حلقوم سرانشان ھم ف

در مصاحبه با بی بی سی بسيار زمخت »  کمال الحباوی«که نماينده ارشد آن ھا، 

و بی شرم و دژخيم صفت اع!م می کرد که خواستار دولت اس!می در مصر 

است، که به وجود دولتی مانند جمھوری اس!می ايران و رئيس جمھوری مانند 

افتخار می کند. حرف ھائی که ميزان شناعت و ابعاد احمدی نژاد با ھمه وجود 

وقاحت آن ھا از گفته ھای احمدی نژاد در مورد انکار ھولوکاست ھيچ کمتر نبود 

  و ھيچ دست کمی نداشت.  

روزھای بدی در پيش است. جنبشی که سال ھا پيش در عمق کارخانه ھا و در 

مسکنی و فقر و ف!کت  اعتراض به فشار استثمار و گرسنگی و بی داروئی و بی

و سيه روزی آغاز شد. جنبشی که با فراخوان نسلی از جوانان خانواده ھای 

کارگری در ھفته ھا و روزھای اخير خيابان ھا و ميادين بزرگ و کوچک 

شھرھا را تسخير کرد، جنبشی که ماشين دولتی مصر را تا آستانه سقوط پيش 

مه زرادخانه ھای قدرت سرمايه راند، اينک به صورت ھولناکی آماج شليک ھ

قرار گرفته است. اين جنبش با خطر شکست رو به رو است، فقط به اين دليل که 

از حداقل انسجام، استخوانبندی و سازمانيابی آگاه و افق دار لغو کار مزدی 

  برخوردار نيست. 

چه بايد کرد؟ بايد حلقه واقعی ضعف و عامل اساسی شکست را چسبيد، بايد در 

رک جراحی اين حلقه و اين عامل بر آمد. بايد دست به کار برپائی شوراھای تدا

کارگری ضد کار مزدی شد، در درون اين شوراھا متشکل گرديد شوراھا را به 

ھم پيوند زد و سراسری کرد. اين شوراھا و شبکه سراسری آن ھا را ظرف 

ھای برحق ضد اعمال قدرت متحد طبقه کارگر عليه سرمايه نمود. بايد خواسته 

سرمايه داری را سنگر يک جنگ نيرومند عليه سرمايه ساخت. خواستار محو 

ھر نوع دولت باcی سر خود شد. به شريان حيات سرمايه، به رابطه توليد اضافه 
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ارزش حمله کرد، چرخ توليد سود را از چرخش باز داشت، خواستار برنامه 

ن ھا توسط شوراھای ضد کار ريزی کار و توليد و تعيين سرنوشت زندگی انسا

مزدی آن ھا گرديد، با صدای بلند فرياد زد که آنچه توليد می شود و کل کاری که 

انجام می گيرد بايد در خدمت ارتقاء ھر چه بيشتر سطح معيشت، رفاه اجتماعی، 

آموزش و بھداشت و درمان و زندگی سراسر آزاد و بی نياز ھمه افراد قرار 

برچيدن بساط حکومت شوندگی شد. آزادی بدون ھيچ قيد و گيرد. بايد خواستار 

شرط بيان، تشکل و مطبوعات خواست. برابری کامل زنان و مردان و رفع ھر 

نوع تبيضات جنسی و قومی را خواستار شد، ممنوعيت مطلق کار کودکان، الغاء 

قطعی ھر نوع حکم اعدام را فرياد زد و خواستار شد. بايد مسکن مدرن برای 

ان، مھد کودک برای تمامی کودکان، بھداشت و دارو و درمان و آموزش ھمگ

بسيار پيشرفته برای ھمه و نگه داری از تمام سالمندان و ھمه اين ھا بدون ھيچ 

نوع ھزينه و خارج از حيطه داد و ستدھای پولی را خواست. راه جلوگيری از 

ار مستمر و شکست، پيش کشيدن اين خواسته ھا، متشکل شدن شورائی و پيک

فزاينده و رشد يابنده برای تحميل بيشترين مطالبات بر سرمايه با ھدف تعيين 

تکليف نھانی با نظام سرمايه داری و کفن و دفن اين نظام در گورستان تاريخ 

  است. 

توده ھای کارگر مصر تا امروز در خيابان ھا، در ميدان ھا، مح!ت و مراکز 

طول اين مدت ھمه حرف ھا به رفتن مبارک کار در حال مصاف بوده اند. در 

محدود مانده است. بخشی از بورژوازی مصر ھمين را می خواست، اين بخش 

اکنون حمايت کل بورژوازی جھانی را با خود دارد و ھمه آن ھا با ھم آماده اند تا 

يکه تاز و قدرتمند ادامه حاکميت سرمايه داری را بر طبقه کارگر مصر تحميل 

که توده ھای کارگر در شرائط روز از چه موقعيت و کدام درجه انسجام کنند. اين

و تدارک برای مقابله با بورژوازی برخوردار است به صورت دقيق معلوم 

نيست، اينکه از فرصت موجود تا چه اندازه برای قوام و تشکل و تجھيز ضد 

ز بسيار سرمايه داری خود استفاده کرده است يا نکرده است نمی دانيم. يک چي

روشن است. بايد دست به کار شد. بايد کاری کرد که سرمايه داری مصر و 
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سرمايه جھانی زير فشار اعتراضات و مبارزات و زير فشار خواسته ھای ضد 

سرمايه داری کارگران، زير فشار قدرت سازمان يافته شورائی آنان، قادر به 

زدی مصر با اخت!ل ھر برقراری نظم سياسی سرمايه نشود، بايد نظام بردگی م

چه سراسری تر در نظم توليدی سرمايه رو به رو گردد. بايد تحقق خواسته ھای 

ھر چه عظيم تر طبقه کارگر به بھای اخت!ل ھر چه نيرومندتر نظم سياسی و 

توليدی سرمايه مسير تداوم پيکار طبقاتی کارگران گردد. برای اين کار بايد ھمه 

  ا دست به کار شوند. کارگران در ھمه نقاط دني

   2011فوريه 

  

  

  

  

  

 جنگ عراق، 

   بورژوازی امريکا و تاکتيک چالش شکست!

ديری است که شکست امريکا در جنگ عراق به گفتگوی مشترک ھمه محافل 

تبديل شده است. ھمه    CIAسياسی جھان حتی کاخ سفيد و پنتاگون و سازمان 

خورده است و حصول  از شکست سخن می گويند اما اينکه چه چيز شکست

کدامين اھداف با شکست مواجه شده است؟ موضوعی است که يا بحث نمی شود 

و يا به گونه ای غلط به اذھان القاء می گردد. شکست بورژوازی امريکا و 

دولت ھای متحد وی در جنگ خاورميانه اگر نه در دراز مدت، اما در کوتاه 

ست که جنگ ھای بالکان، مدت، شکست بسياری از ھدفھا و انتظاراتی ا

افغانستان، عراق و پاره ای رويکردھای جنگ افروزانه ديگر قطب مسلط 

سرمايه جھانی، دنبال می کرده است. اين ھدف ھا به طور مختصر عبارت 

   بودند از: 
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. ايجاد فضای سياسی و ميليتاريستی متناسب با ملزومات عقب نشينی 1

المللی به گونه ای که تاخت و تاز استراتژيک و مطمئن جنبش کارگری بين 

ب!منازع و بی مرز بورژوازی برای بازتقسيم مجدد کار cزم و اضافی به زيان 

طبقه کارگر و به نفع افزايش سود سرمايه ھا در سطح جھانی با مقاومت مؤثری 

مواجه نشود. در اين رابطه بحث بر سر اين نيست که آرايش قوای جنبش 

رک جنگ، سد مقاومی در مقابل تعرضات سرمايه کارگری در روزھای تدا

جھانی يا تھديدی تعيين کننده برای اين تعرض بوده است. جنبش کارگری بين 

المللی به طور مسلم از چنين موقعيتی برخوردار نبوده و در شرائط حاضر ھم 

نيست. مسأله واقعی اين است که ضربات مستمر بحران اقتصادی جاری و 

ن برای شيرازه بقای نظام سرمايه داری، سازماندھی مخاطرات بالفعل آ

وسيعترين تھاجمات عليه سطح معيشت و امکانات اجتماعی کارگران دنيا را به 

جزء cيتجزای پيش شرط ھا و ملزومات بازتوليد سرمايه بين المللی مبدل 

ساخته است. بورژوازی ناگزير است به صورت استراتژيک به اين نياز پاسخ 

ش برای ايجاد فضای مناسب اين تھاجم و تعرض, موضوعی است که دھد و ت!

دولت ھای سرمايه داری ک!ً و قداره بندان حافظ نظم سياسی و توليدی سرمايه 

در جھان، ھيچ لحظه ای نسبت به اھميت آن غفلت نمی ورزند. جنگ عراق و 

ه است و جنگھای ماقبل و مابعد آن، در ساختار اين استراتژی جايگاه جدی داشت

برنامه ريزی تداوم اين جنگ افروزيھا، با ھمين ھدف دستور کار نظام سرمايه 

  داری در سالھای آتی خواھد بود. 

. تضمين نقش سرکردگی بورژوازی امريکا در زنجيره اعمال نظم توليدی، 2

سياسی و ميليتاريستی سرمايه جھانی به گونه ای که سرمايه داری اياcت متحده 

فای اين نقش بتواند بيشترين سھم اضافه ارزش توليده شده توسط طبقه در پرتو اي

کارگر بين المللی را از دست قطبھای رقيب سرمايه جھانی خارج سازد و به 

خود اختصاص دھد. احراز اين موقعيت در آستانه قطب بندی ھای مجدد درون 

داری، سرمايه بين المللی، تشديد روزافزون بحران ساختاری نظام سرمايه 

عروج تھديد آميز قطب ھای کاپيتاليستی نيرومند مانند چين، ھند، روسيه و 
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اتحاديه اروپا، برای سرمايه اجتماعی اياcت متحده جايگاه حياتی و سرنوشت 

  سازی را تعيين می نمايد. 

. پاcيش نظم سياسی سراسری سرمايه جھانی و يکپارچه کردن آن در راستای 3

ه دولتھای متزلزل و فاقد ص!حيت cزم برای تضمين اھداف ياد شده، تصفي

ثبات سياسی سرمايه داری از نوع دولت صدام و طالبان، برچيدن زمينه ھا و 

شرائط سياسی و بين المللی باج خواھی ھا و زيادت طلبی ھای برخی رژيم ھا 

مانند جمھوری اس!می و باcخره تسويه حساب با بقايای مت!شی سرمايه داری 

    تی سابق و حکومت ھائی مانند يوگس!وی پيشين، کوبا، کره شمالی و ..... دول

. تسلط مستقيم اقتصادی و سياسی بورژوازی امريکا در خاور ميانه و آسيای 4

مرکزی، به عنوان يک اھرم نيرومند در پيشبرد پروسه رقابت با قطب ھای 

ش ھای توليد شده ديگر سرمايه جھانی و دستيابی به بيشترين سھم اضافه ارز

توسط کارگران جھان، تصاحب سرمايه ھای نفتی بين النھرين، سواحل شرقی و 

شمالی و غربی دريای خزر، تحکيم بيش از پيش موقعيت استراتژيک امريکا 

در خليج فارس و بزرگراھھای آبی حمل انرژی، حضور اقتصادی، سياسی و 

برای سرمايه داری جھانی  نظامی بسيار مؤثرتر و مستقيم تر در منطقه ای که

   از اھميتی بسيار ويژه و ممتاز برخوردار است. 

امريکا در جنگ خاور ميانه را   شکست، موفقيت و درجات نسبی برد و باخت

بايد با نگاه به اين مؤلفه ھا و انتظارات مورد داوری قرار داد. در يک نگاه 

ی امريکا را در بسيار ساده می توان ديد که جنگ عراق نه فقط بورژواز

حصول اين ھدفھا گامی به جلو نبرده است که ضربات مؤثری بر استخوانبندی 

استراتژی اياcت متحده در پيگيری اين اھداف وارد ساخته است. موقعيت 

بورژوازی بين المللی در مقابل جنبش کارگری جھانی نسبت به روزھای پيش 

تر نشده است و اگر ھم  از جنگ عراق يا جنگھای اخير بطور کلی، مستحکم

شده باشد، نه از برکت جنگ افروزيھا که تابعی از عوامل ديگر بوده است. نقش 

دولت امريکا به لحاظ سرکردگی در اعمال نظم سياسی و توليدی جھانی سرمايه 

و موقعيت وی در مقابل قطب ھای رقيب سرمايه بين المللی نيز تقويت نشده 
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تضعيف گرديده است. فروماندگی نظامی است که بالعکس به صورت بارز 

دولت بوش در کار مستقر ساختن يک رژيم دست نشانده منحل در تار و پود 

برنامه ريزيھای مطلوب سرمايه ھای امريکائی، اعتبار کاخ سفيد را حتی در 

ميان اقمار سياسی خاورميانه ای امريکا به طور محسوس کاھش داده است و 

ه منطقه را به اتخاذ مواضع تعرضی نيرومندتر نيروھايی رقيب و باج خوا

تحريص کرده است. دولت بورژوازی اس!می ايران در قياس با روزھای قبل 

برخوردار است و ھم   از شروع جنگ عراق از موقعيت سياسی قوی تری

اکنون موقعيت حساسی را در برنامه ريزی ھای روز اقتصادی و سازماندھی 

اق داراست. تضعيف متحدين امريکا در خاور نظم سياسی سرمايه داری عر

ميانه مانند دولت سنيوره و اقتدار بيشتر ارتجاع حزب هللا در لبنان، کاھش 

چشمگير اعتبار نيروھای فلسطينی متمايل به غرب و پيشرفت متقابل ارتجاع 

» طرح صلح« حماس، تنزل فاحش موقعيت دولت اسرائيل و بايگانی شدن کامل 

ظھور امکانات گسترده تر برای بھره گيری جمھوری اس!می ھای امريکائی، 

از موقعيت حزب هللا و حماس و ھمانندان برای مطالبه سھم اقتصادی و نقش 

سياسی نيرومندتر در عرصه جھانی ھمه و ھمه موضوعاتی ھستتند که 

رخدادھای ناشی از تھاجم نظامی امريکا به عراق در تحقق آنھا نقش کارا داشته 

  است. 

ھزينه ھای سھمگين مالی جنگ عراق به نوبه خود موقعيت اقتصادی امريکا را 

در مقابل رقبای جھانی آن کاھش داده است. تراز مبادcت بازرگانی اياcت 

متحده در مقابل چين يک نمونه آشکار اين تغيير توازن است. اقدام اخير دولت 

خود به يورو به جای  ميليارد دcر ذخائر ارزی 10 000چين در زمينه تبديل 

دcر، اع!م آمادگی ممالکی مانند ايران و ليبی و لتونی و رومانی و ديگران 

برای دست يازی به ھمين جابجائی، گسترش موج نوين بيکاری و بيکارسازی 

در امريکا، کاھش نرخ سود پاره ای از انحصارات عظيم صنعتی و مالی اين 

رکت ھای اروپائی شريک آنھا، کاھش کشور و تأثير گذاری آن بر نرخ سود ش
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نرخ برابری دcر در مقابل يورو و ارزھای ديگر يا رخدادھای مشابه اينھا به 

   نوبه خود از تھاجمات ميليتاريستی بورژوازی امريکا متأثر بوده اند. 

ت!ش بورژوازی امريکا برای تسلط بر منابع انرژی خاور ميانه و آسيای 

و اقتصادی اين کشور در خليج  وقعيت استراتژيک مرکزی ھمراه با تقويت م

فارس و منطقه نيز به طور محسوس با شکست مواجه بوده است. عواقب جنگ 

عراق و تزلزل بارز اتوريته سياسی و نظامی امريکا، مناسبات جمھوری ھای 

سابق شوروی با رژيم اس!می را بيش از پيش استحکام بخشيده است و برخی 

تصادی امريکا در اين کشورھا را دچار مخاطره ساخته است. چشم اندازھای اق

از اينھا که بگذريم جنگ عراق در کاھش اعتبار کارائی جنگ افروزيھا و 

کودتاگريھای دولت امريکا عليه رژيمھا و نيروھای مخالف در سطح جھانی 

تأثير داشته است. آثار سقوط اعتبار اين توحش گريھا را می توان در مناسبات 

ان امريکا و برخی دولت ھای سرمايه داری امريکای cتين از نوع رژيم مي

  ونزوئ! به روشنی مشاھده کرد. 

ليست پيامدھای شکست آميز جنگ عراق برای امريکا ھمچنان گشوده است و 

موارد ديگری را می توان به آنچه در باc گفتيم افزود، اما چيزی که در اينجا 

اين شکست که سير آتی تداوم استراتژی امريکا  مورد بحث است نه چند و چون

در منطقه، سرنوشت توده ھای کارگر و فرودست عراق در cی چرخ جنايات 

سرمايه جھانی و وظائف مھمی است که طبقه کارگر بين المللی در قبال جنگ 

افروزيھای سرمايه داری و آينده مردم کارگر عراق به عھده دارد. بورژوازی 

در جنگ جاری خاور ميانه دچار شکست شده است اما سران کاخ اياcت متحده 

سفيد و ک!ً قطب متحد بورژوازی امريکا در مقابل اين شکست راه تسليم در 

پيش نگرفته اند و ثانيه ای از تدارک توطئه ھای نوين و تدارک حمام خونھای 

ی آن، گسترده تر و سراسری تر عليه بشريت غافل نمانده اند. شکست و پيامدھا

نمايندگان سياسی و فکری بورژوازی امريکا را سخت به وحشت و جستجوی 

راه گريز انداخته است. اظھار نظرھای کسانی مانند وزير خارجه کنونی دولت 

بوش، کارتر رئيس جمھور سابق امريکا، پاره ای از نمايندگان کنگره، سنا، 
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ت و تق! را در پيش و پنتاگون ھمه و ھمه ابعاد گسترده اين وحش   CIAسران 

چشم ما قرار می دھند. ھمه اين کارکشتکان تاريخ کودتا و شرارت و آتش 

افروزی، از محافظه کار تا دموکرات و موافق يا مخالف دولت بوش، بطور 

يکصدا، اعتراف به شکست را با عربده ضرورت ترميم شکست و انتقال شرائط 

می گويند که در فرھنگ روز به وضعيتی پيروزمندانه تکميل می کنند. 

فئودالھای ايرانی ھيچ تفنگی در دست ھيچ دھقانی عليه ھيچ اربابی شانس شليک 

نداشت و پيروزی فئودال در مصاف با دھقانان يک باور محتوم غير قابل چون 

و چرا تلقی می شد. بورژوازی اياcت متحده نيز ھمسان اربابان قرون گذشته 

سقوط در سراشيبی مرگ می پندارد و برآنند تاريخ، تحمل شکست را سرآغاز 

که شکست را به ھر سياق و لو به بھای نابودی بشريت با پيروزی جايگزين 

   کنند. 

ھمه چيز گواه آن است که استراتژی واشنگتن در خاور ميانه با ھدف جابجائی 

معادcت قدرت و پس راندن موج شکست در حال تغيير است. در مورد اينکه 

ن تغيير يا تغييرات چه خواھد بود پيش بينی روند کار چندان ساده محتوای اي

  نيست اما شواھد بسياری حکايت از آن دارند که: 

. ترکيب کنونی دولت عراق مورد رضايت امريکا نيست. انتظار دولت بوش 1

اين بود که عراق به جزيره ثبات سرمايه، به اسرائيلی ديگر يا حداقل به دولتی 

و عربستان سعودی و ايران سالھای قبل از انق!ب در منطقه مبدل از نوع اردن 

گردد. حاکميت سياسی بعد از جنگ عراق در دورنمای استراتژی واشنگتن، 

قرار بود نقشی تعيين کننده در تضمين سرکردگی امريکا در داربست نظم 

 سياسی و نظامی و اقتصادی جھان سرمايه داری ايفاء کند. اين رؤيا اکنون به

کابوس تبديل شده است، نه به اين معنی که نيروھای درون ارتجاع ائت!ف حاکم 

عراق خواستار اجرای چنان نقش و مأموريتی نيستند، بلکه به اين اعتبار که 

قادر به ايفای اين رسالت نشده اند. تھاجم نظامی امريکا شرائطی را پديد آورده 

ين ترکيب سياسی و پيشينه و است که حصول چنين موفقيتی را از دولتی با ا

تناقضات سلب کرده است. از احزاب و نيروھای رسمی مرتجعی مانند مجلس 
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اعلی، الدعوه، باند چلبی و ھمکيشان و باcخر ناسيوناليسم کرد که بگذريم، ھر 

انسان شرافتمندی در ھر کجای دنيا از جنگ و شرارت و حمله نظامی امريکا 

سياسی دلخواه ھارترين قطب سرمايه جھانی بر  نفرت داشته است. تحميل ثبات

توده ھای کارگر و فرودستی که جنگ آنان را به روزی سياھتر از روزگار 

حکومت صدام سوق داده است، کار ساده ای نمی توانست باشد. ارتجاع ائت!ف 

بورژوازی حاکم عراق خواه به اين دليل و خواه زير فشار تناقضات فراوان 

د در اجرای نظم سياسی مطلوب دولت بوش ھيچ موفقيتی به ديگرش نمی توان

چنگ آرد و چاره ای ندارد جز اينکه ھر روز بيش از روز پيش استيصال و 

فروماندگی محتوم خود را در اين گذر در پيش روی محاقل قدرت بورژوازی 

   امريکا قرار دھد. 

قق انتظارات . سوی ديگر ماجرا نيز ناتوانی ائت!ف بورژوازی عراق در تح2

امريکا را تکميل و تشديد می کند. اين ائت!ف نيز از زمان سقوط حکومت صدام 

به بعد، حمايت نظامی و سياسی امريکا را ح!ل معض!ت خود نمی بيند. از 

منظر منافع نيروھای متشکله ائت!ف، نھادن بوسه بر آستان حرمت کاخ سفيد تا 

عروج آنھا به اريکه قدرت بردارد و  آنجا تقدس داشت که صدام را از سر راه

حاکميت آنھا را مستقر سازد. با سقوط صدام مراوده نيروھای ائت!ف و دولت 

بوش با توجه به خصلت شرائط ناشی از جنگ، سوای مصيبت برای ھر دو 

طرف چيز ديگری نبوده است. تاخت و تاز سبعانه ارتش اشغالگر امريکا در 

زحمتکش عراقی سخت دھشت انگيز است و ھم عراق ھم برای توده کارگر و 

بھانه به دست تروريسم توحش بار نيروھای مرتجع بخش ھای ديگر سرمايه 

جھانی، برای حضور ھولناک خود در عراق داده است. ھر دوی اين موارد به 

نوبه خود، شانس بھره گيری ارتجاعی دولت موفت را از توھم مردم کارگر و 

از اين که بگذريم، نيروھای تشکيل دھنده دولت  زحمتکش عراق می سوزاند.

موقت به حکم پيشينه سياه سياسی خود بار تعھدات متنوعی را در مقابل بخشھای 

مختلف بورژوازی بين المللی به دوش می کشند. مجلس اع!ی اس!می عراق 

دست پرورد سپاه پاسداران و دولت اس!می بورژوازی ايران است. حزب 
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ی عمرش جيره خوار رژيمھای مرتجع منطقه بوده است. الدعوه در تمام

ناسيوناليسم کرد پروانه وطن پرستی اش را با فروش بی چون و چرای خود به 

ساواک شاه و حاکمان دينی سرمايه داری ايران تنفيذ کرده است. مسأله مھم 

برای ھمه اين ھا صعود به پلکان قدرت سياسی و يافتن مکانی در ساختار قدرت 

تی سرمايه داری بوده است. اساس محاسبات ھمگی آنان اين بود که ارتش دول

امريکا اين انتظار را محقق خواھد ساخت و اکنون در دل شرائط بعد از جنگ، 

حضور اين ارتش نه قاتق نان که قاتل جان است. ھمه اين نيروھا با مشاھده 

تمداد از وضعيت جديد، روی کردن به دولت اس!می بورژوازی ايران و اس

اقتدار نظامی، امکانات اقتصادی و نقش سياسی اين رژيم در منطقه را به مثابه 

يک راه چاره در برابر خود می يابند. ضرورت اين رويکرد را می توان در 

گسترش روز به روز مناسبات ميان دولت فعلی و حتی سلف وی با جمھوری 

تحکيم اين روابط از سوی اس!می در ھمه قلمروھا مشاھده کرد. شدت نياز به 

ائت!ف حاکم به حدی است که ج!ل طالبانی به گاه انکار ھر نوع کم خدمتی به 

دولت اس!می، کوشيد تا حتی آشنائی دست و پا شکسته خود با چند واژه فارسی 

   را ھم گواه ريشه دار بودن ھر چه بيشتر ھمپيوندی با اين رژيم سازد.

مريکا برای مقابله با عوارض شکست در بخشی از استراتژی بورژوازی ا

جنگ عراق، ت!ش برای تغيير ترکيب نيروھای مؤتلفه درون رژيم فعلی عراق 

است. قدرت سياسی جديد عراق از منظر نيازھای روز استراتژی اياcت متحده، 

بايد بتواند تروريسم متکی به بخشھای مخالف امريکا در بورژوازی جھانی را 

ضائی توده ھای عاصی از حمله نظامی و متوھم به حاکمان زمينگير کند، نار

سابق را تعديل نمايد، بتواند با اقمار امريکا در خاور ميانه روابط متعارف و 

حسنه برقرار سازد. نظم سياسی و سپس توليدی سرمايه داری عراق را در 

ا<ت بورژوازی ايارتباط با سرمايه ھای امريکائی و دولت امريکا تضمين نمايد. 

متحده در جريان تغيير استراتژی خود برای مقابله با عواقب شکست جنگ، 

مستقل از موفق بودن و نبودن يا درجات متفاوت ھر کدام از اين حالتھا، رجوع 

به بدنه نظامی و سياسی باقی مانده از رژيم بعث را يک راھکار <زم تشخيص 
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. فشار ائی برداشته استمی دھد و در اين اواخر برای تحقق اين سياست گامھ

بر ائت!ف حاکم برای مشارکت شمار زيادی از نظاميان و کادرھای سياسی 

حزب بعث در اج!س اخير تنھا يکی از جلوه ھای اين رويکرد جديد است. 

توصيه دولت بوش به نوری المالکی برای تعويق اعدام صدام حسين نيز اقدامی 

خواستی که دولت موقت پذيرش آن را مرتبط با ھمين تغيير استراتژی بود. در

به سود خود نديد. کاخ سفيد در اساس مخالف اعدام صدام نبود زيرا بکارگيری 

نيروھای ابوابجمعی رژيم پيشين بدون وجود صدام برايش تا حدود زيادی 

معقول تر، بی دردسرتر و توجيه پذيرتر بنظر می رسد. ھدف از تعويق حکم 

ين کار به تمھيد مقدمات cزم برای اجرای استراتژی اعدام بيشتر اين بود که ا

کمک رساند. از ديد سران واشنگتن آنچه که در حال حاضر می تواند   تازه

منافع بورژوازی امريکا در عراق را کم يا بيش تضمين نمايد و شکست 

مفتضحانه آنھا را تا حدودی جبران کند استقرار يک ديکتاتوری سرکوبگر 

کشور است. ھيچ کدام از دولت ھای پس از سقوط صدام حسين نيرومند در اين 

و از جمله دولت نوری المالکی قادر به انجام اين کار نبوده اند. يک دليل مھم 

اين امر سوای آنچه باcتر اشاره کرديم. ويژگی و موقعيت و زمينه روی کار 

و  آمدن اين دولتھا بوده است. نيروھای متشکله اين دولتھا تمامی قدرت

موجوديت خود را مديون تھاجم نظامی امريکا و جنگ افروزی ارتش متجاوز 

اين کشور بوده اند، آنان نه فقط از ھيچ نوع مقبوليتی در ميان توده ھای کارگر 

و زحمتکش عراق برخوردار نيستند، که استخوانبندی سياسی و تشکي!تی ريشه 

داشته اند. جنگ امريکا دار برای اعمال قدرت نيز در ھيچ سطح و درجه ای ن

اين نيروھا را در مسند قدرت جاسازی کرد اما اينھا ھيچ دستگاه دولتی و 

سازمان پليسی و ارتش و نھاد امنيتی و بساط cزم اعمال قھر و سرکوب که 

شرط حيات دولتھای بورژوائی مخلوق جنگ افروزی سرمايه بين المللی و 

راه نداشتند. اگر جمھوری اس!می ارتش ھای متجاوز امپرياليستی است به ھم

ايران در روزھای پس از انق!ب بھمن سوای موقعيت ضعيف و مستأصل 

جنبش کارگری ايران از امتيازاتی مانند ارتش آماده و ساواک مجھز و دستگاه 
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وسيع پليس و ژاندارم رژيم شاه برای سرکوب انق!ب برخوردار بود، دولتھای 

ز رژيم پيشين چيز زيادی به ھمراه نداشتند. اين مخلوق جنگ امريکا در عراق ا

نکته ای است که سران واشنگتن آن را درک می کنند و اينک در استراتژی 

تازه خود به آن توجه دارند. رجوع به بدنه حکومتی رژيم بعث قرار است اين 

مشکل را حل کند. نسخه پنتاگون برای تشکيل دولت بعدی عراق سازمان دادن 

نيرومند متشکل از نيروھای درون رژيم کنونی و نھادھای مھم يک ائت!ف 

نظامی و پليسی و سياسی و امنيتی رژيم صدام است. گفتگوی جاری تغيير 

استراتژی تا آنجا که به داخل مرزھای عراق مربوط می شود بيشتر حول اين 

مھم دور می زند. اين موضوعی است که برای ناسيوناليسم کرد، مجلس اع!، 

الدعوه و طيف متحدان آنھا خوشايند نيست اما امريکا برای غلبه بر  حزب

وضعيت موجود به آن نياز دارد. اتخاذ اين سياست حمايت برخی از دولتھای 

عربی دوستدار امريکا در خاور ميانه را نيز به دنبال می آورد. امری که به 

تحده است و نوبه خود حلقه ديگری از زنجيره ت!شھای استراتژيک اياcت م

کفه توازن قوای ميان امريکا و نيروھای رقيب را به سود اولی و به زيان دومی 

ھا سنگين می سازد. بعداً خواھيم گفت که اين رويکرد ھيچ شانس تازه ای نيز 

برای دولت بوش نمی آفريند. در يک نگاه ساده می توان حدس زد که سود 

م بورژوازی اس!می ايران خواھد نھائی اين تغييرات باز ھم عايد رژيم دژخي

  شد. 

آنچه گفتيم تنھا بخشی از رويکرد تازه در استراتژی امريکا در رابطه با عراق 

و خاور ميانه است. بخشھای ديگر آن نيز در جای خود نيازمند بررسی است. 

امريکا بدون تضعيف موقعيت سياسی رژيم اس1می و ھمزمان پيوند زدن بيش 

تصادی و سياسی بورژوازی ايران با سياست خارجی و و بيشتر منافع اق

 اھداف اقتصادی بين المللی خويش، قادر به حل معضل عراق نمی باشد.

بورژوازی امريکا تاريخاً و جدا از تمامی لشکرکشی ھا يا ساير رويدادھای 

وقوف حداکثر داشته است و ھمين  دوره اخير به اھميت اين ھمپيوندی و ادغام 

ای خود يکی از ھدفھای لشکرکشی به عراق را ھم تعيين می کرده مسأله در ج
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ساله حاکميت جمھوری اس!می قدم به قدم و با وضوح تمام  28است. دوران 

بيانگر آن است که ھر دو حزب دموکرات و جمھوريخواه برای حصول اين 

ھدف به تمامی راھھای ممکن متوسل گرديده اند و در اين راستا ترغيب صدام 

ی حمله به ايران درست ھمان سياستی را دنبال می کرده است که تحمل برا

خضوعانه اشغال سفارت امريکا و گروگان گرفتن ديپلماتھای اين کشور، به 

ھمين سياق تدارک گسترده کارزار مقابله با دستيابی ايران به انرژی ھسته ای يا 

ی نموده است که تھديد جمھوری اس!می به حمله نظامی ھمان ھدفی را تعقيب م

راھکارھای متنوع برقراری مراودات حسنه و مناسبات سياسی و اقتصادی 

نزديک با اين رژيم. ھيچکدام از دولتھای امريکا ھيچ نقشه ای برای تھاجم 

واقعی نظامی به ايران و جايگزينی جمھوری اس!می با رژيمی ديگر از اين 

يانبار آن برای سرمايه داری طريق در سر نداشته اند و ھمه آنھا به عواقب ز

امريکا و سرمايه داری جھانی وقوف داشته اند. مسأله اساسی برای امريکا 

متقاعد کردن سران دولت اس!می بورژوازی ايران به انصراف از باج خواھی 

ھای بيش و بيشتر و انطباق توقعات خود با برنامه ريزی ھا و سياستگذاری 

ی قدرت قطب مسلط سرمايه جھانی بوده است. ھای دولت امريکا و مراکز کليد

در سوی مقابل، رژيم اس!می نيز از آغاز تا امروز، از حمله به سفارت تا 

، از جار و جنجالھای امريکا ستيزانه »شولد« و توسل به  » کنترا« واقعه

خمينی و احمدی نژاد تا امريکاگرائی رفسنجانی و گفتگوی تمدنھای خاتمی 

دف خواستار صحه گذاری امريکا و غرب بر انتظارات و ھمگی ھمسو و ھم ھ

توقعات بورژوازی ايران و قبول موقعيت برتر جمھوری اس!می در منطقه 

بوده اند. محتوای مشاجرات ميان دولتھای امريکا و جمھوری اس!می ھيچگاه 

از دائره امتيازگيری و باج خواھی از ھمديگر فراتر نرفته است. نکته مھم اين 

که اين مشاجره تا اين زمان در ھمه فراز و فرودھايش به سود رژيم است 

اس!می و به زيان امريکا پيش رفته است و شکست امريکا در جنگ عراق کفه 

اين سود و زيان را ھر چه بيشتر به نفع دولت اس!می بورژوازی اس!می 

مل سنگين تر ساخته است. اين روندی است که برای سران کاخ سفيد قابل تح
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نيست اما برای مقابله با آن نيز سوای توسل به ھمان راھکارھای نوع گذشته 

  ھيچ تدبير و چاره انديشی ديگری در پيش روی ندارند. 

ت!ش دولت امريکا در برنامه ريزی ھای جديد استراتزيک در خاور ميانه، در 

رابطه با جمھوری اس!می، به عنوان يک شرط چالش شکست در جنگ عراق، 

تمل بر مجموعه ای از کارکردھای ظاھراً متناقض اما اساساً ھمسو است. مش

امريکا می کوشد که: اوc قطب متحدين خود در خاور ميانه را وسيعتر و 

نيرومندتر سازد. ثانياً فشار بين المللی بر دولت اس!می را افزون تر کند. ثالثاً 

دن رژيم اس!می در به کمک نتايج حاصل از فشارھای بين المللی، قرار دا

موقعيتی ضعيف تر و کاھش باج خواھی ھای بورژوازی ايران و باcخره تن 

دادن به قبول برخی امتيازات، توافق دولت اس!می را برای برقراری نظم 

سياسی و توليدی سرمايه داری در عراق جلب نمايد. آنچه دولت بوش در 

ای متناقض اما ھمسو و روزھای اخير انجام داده است، اجماع اين سياستھ

سياست پردازان  متناظر به حصول يک ھدف را در خود منعکس می سازد. 

و پيوند  » بشار اسد« کاخ سفيد از يکسو فعاليت وسيعی را برای جلب دولت 

زدن سوريه به متحدان امريکائی شروع کرده اند، از دولت سنيوره در در مقابل 

ان حمايت جدی بعمل آورده اند. برای حزب هللا و نيروھای مخالف وی در لبن

متقاعد نمودن رژيم ھلموت در کار برقراری ارتباط فعال با نيروھای غرب 

گرای فلسطينی و ايزوله نمودن بيشتر حماس و شرکا، دست به کار بوده اند. به 

شروط دولتھای روسيه و چين برای تھيه يک متن مشترک تحريم عليه جمھوری 

متن در شورای امنيت سازمان ملل تن داده اند. ت!ش اس!می و تصويب اين 

ھائی که در مجموع قرار دادن بورژوازی ايران در موقعيتی ضعيف تر را 

دنبال می نمايد، اما ھمزمان درست در متن ھمين ت!ش ھا، بر ضرورت گفتگو 

با دولت اس!می بورژوازی ايران به اندازه کافی اصرار ورزيده اند. کوششھا و 

ت پردازيھائی که به رغم پاره ای تعارضات صوری، حلقه ھای پيوسته سياس

ديپلوماسی روز اياcت متحده را در کارزار فرار از قبول واقعيت شکست در 

   جنگ عراق تشکيل می دھد. 
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در يک نگاه بسيار ساده آنچه از ھمه بديھی تر به نظر می رسد اين است که 

ای فرو رفتن ژرف تر امريکا در پروسه چالش شکست از سوی دولت بوش سو

بات!ق شکست ھای جديد سرانجام ديگری نمی تواند داشته باشد. بورژوازی ک!ً 

و از جمله دولت وقت اياcت متحده زير فشار تحجر جبری طبقاتی و تاريخی 

خود و به حکم عقب ماندگی سرشتی افکار منبعث از مصالح و منويات 

م يک حقيقت شفاف علمی و تاريخی عجز ماندگارسازی سرمايه داری از فھ

دارند، اين حقيقت روشن که تحميل ملزومات بقای نظام بردگی مزدی حتی در 

شرائط زمينگيری و بی سازمانی و بی افقی جنبش کارگری جھانی باز 

کاری دشوار، متضمن سقوط در ھولناک ترين گردابھای توحش و پرداختن  ھم 

وحشھا است. استراتزی جديد امريکا در خاور سنگين در قبال اين ت تاوانھای 

ميانه ھيچ چشم انداز تازه ای بر غليه بر وضعيت حاضر در برابر بورژوازی 

امريکا قرار نمی دھد. مردم کارگر و فرودست عراق تاوان تھاجم امريکا را با 

از دست دادن کل زندگی و دار و ندار خود پرداخت کرده اند. بورژوازی 

ھا کارگر و زحمتکش اين سرزمين را به طور کامل از ھستی امريکا ميليون

ساقط کرده است به اين بھانه که می خواھد صدام را سرنگون کند!! اين توده 

وسيع کارگر و زحمتکش نمی تواند شاھد تکرار کليه اين جنايت ھا با ھدف 

بازگرداندن بدنه سياسی و نظامی رژيم صدام به اريکه قدرت باشد!!. ائت!ف 

کنونی حاکم بر عراق نيز به رغم نياز مفرط به تحکيم پايه ھای قدرت خود و 

قبول موقت راھکارھای واشنگتن، اين رويکرد را در درازمدت راه تضعيف 

ييش و بيشتر خود از ساختار نظم سياسی سرمايه داری عراق می بيند. 

د. دولت اسد که بی اعتمادی به امريکا نيز کام!ً آن را تقويت می نماي  تصوری

در سوريه، سنيوره در لبنان و نيروی الفتح در فلسطين نيز به رغم تمامی تحجر 

و انجماد فکری طبقاتی بورژوائی شان، برای منحل نمودن خويش در سياست 

روز امريکا با تناقضات زياد مواجه ھستند. ت!ش دو سويه سران رژيم اس!می 

فع بورژوازی دو کشور در ھمديگر و کاخ سفيد برای ادغام ھر چه بيشتر منا

نير ساليان زيادی است که ادامه دارد و دليلی برای موفقيت معجزه آسای روز 
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آن وجود ندارد. مؤلفه ھای ديگر اوضاع سياسی جاری نيز ھيچ کورسوی 

   اميدبخشی در مقابل ت!ش ھای جاری دولت بوش قرار نمی دھند. 

  مللیطبقه کارگر عراق و جنبش کارگری بين ال

بحث باc مروری در رويکرد روز نظام سرمايه داری و بورژوازی امريکا 

برای سوق دادن عميق تر طبقه کارگر عراق به ورط گرسنگی، فقر، بی آبی، 

بی بھداشتی، بيماری، تباھی، سيه روزی و حمام خونھای رقت بارتر و دردناک 

نی در اين گذر چه تر بود. محور اساسی گفتگو اما اينست که طبقه کارگر جھا

سال  16کرده است؟ چه بايد بکند؟ و چه می تواند بکند؟ توصيف آنچه در طول 

اخير بر زن و کودک و پير و جوان عراقی گذشته است يا به بيان ديگر تشريح 

سده  90درجه تشديد و تعميق و توسعه سيه روزيھای اين جمعيت از آغاز دھه 

ز يکسوی دشوار و از سوی ديگر پيش حتی در قياس با دوره ھای قبل ا

غيرضروری است. دشوار است برای اينکه نمی تواند بر ھيچ قلمی جاری و با 

ھيچ زبانی بيان گردد. غيرcزم است زيرا ھمه انسانھا ھر صبح و عصر اگر نه 

ھمه زوايای آن اما حداقل پرتو کمرنگی از شرارتھای نظام سرمايه داری در 

   تلويزيونھا و رسانه ھا مشاھده می کنند.  حق آنان را بر روی صفحات

تصويرھای تلويزيونی و اخبار رسانه ھا اما توأم با عظيم ترين دروغ پردازيھا 

است. ھمه رسانه ھا از ھر طيف قدرت بورژوازی، اصرار دارند که با علم 

کردن پديده ای به نام تروريسم و جار و جنحال حول اين پديده، منشأ واقعی بليه 

گير ميليونھا خانوار کارگر عراقی را از انظار عمومی توده ھای کارگر دامن

جھان مخفی سازند. تروريسم موجود در واقعيت خود راه حل تقابل جويانه 

گرايشات و جرياناتی از بورژوازی در تسويه حساب با بخش ھای ديگر 

بورژوازی از طريق راه انداختن حمام خونھا و کشتارھای جمعی توده ھای 

کارگر و ستم زده است. آنچه در عراق جريان دارد ادامه مستقيم تھاجم نظامی 

سرمايه جھانی و مقابله جوئيھای ميان صف بنديھای رقيب بورژوازی جنايتکار 

بين المللی است که نان و آب و مسکن و جان و کل دار و ندار ميليونھا نفوس 

گ و تباھی فرو برده ريز و درشت کارگری اين کشور را در گرداب خون و مر
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است. ھمه جنايات، ھمه کشتارھا و ھمه عمليات تروريستی از ذات سرمايه می 

جوشد. ھدف ھمه اين توحش ھا تأمين حاکميت سرمايه بر طبقه کارگر و 

ماندگارسازی نظام بشرستيز بردگی مزدی است. کليه اين حمام خونھا ھستی 

پير و زن و مرد کارگر را به توده ھای کارگر را نشانه می گيرد و کودک و 

قربانگاه می فرستد. تلويزيونھا، روزنامه ھا، راديوھا و سرويس ھای خبری 

دنيا حقيقت ماجرا را در زير انبوه دروغپردازيھا دفن می کنند. آنان جنگ 

سراسری نظام سرمايه داری عليه طبقه کارگر عراق و دنيا را به دروغ جنگ 

دام، جنگ تروريسم و دولت کنونی عراق، امريکا و عراق، جنگ بوش و ص

جنگ القاعده با امريکا يا جنگ اس!م و بورژوازی غرب قلمداد می نمايند. 

اينکه بخشھای مختلف بورژوازی به طور مستمر و از جمله در عراق با ھم در 

جنگ و ستيزند محل ابھام يا ترديدی نيست اما مسأله اساسی اين است که ھمه 

سرمايه   ا بر سر ميزان نقش و حضور آنھا در قدرت سياسیاين جنگ و ستيزھ

و سھم افزونتر در حاصل استثمار توده ھای کارگر دنياست. اين جنگ و ستيزھا 

در ھمه جا و ھر زمان جنگی در چھارچوب مصالح سرمايه داری، معطوف به 

ضرورت بقای سرمايه داری و تعميق و تشديد استثمار و بی حقوقی کارگران به 

   فع سرمايه داری است. ن

آنچه در عراق می گذرد جنگ سرمايه است که ھست و نيست توده ھای کارگر 

عراق و منطقه را خاکستر می سازد. جنگی که طبقه کارگر عراق به دنبال يک 

تاريخ طوcنی تحمل ديکتاتوری و کشتار و درندگی سرمايه داری، در شرائطی 

. طبقه کارگر عراق در سيطره حاکميت رژيم نيست که قادر به مقابله با آن باشد

» چپ«جنايتکار صدام، دولتھای سلف آن و توھم پراکنی ھای مخرب احزاب 

اقمار اردوگاه سرمايه داری دولتی ھيچگاه قدرت ابراز حيات طبقاتی مستقل 

نيافته است و اينک در شرائط ناشی از اضافه شدن عوارض تجاوزات و 

ھانی و جنگ اخير امريکا بيش از پيش دچار ساله سرمايه ج 15تھاجمات 

فروپاشی و استيصال شده است. توده وسيع کارگر عراق برای رھا شدن از 

جھنم ھولناکی که سرمايه جھانی بر او تحميل کرده است در ھمه شؤن و به ھمه 
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لحاظ نيازمند ھمبستگی گسترده انترناسيوناليستی جنبش کارگری جھانی است. 

جوان عراقی بدون خيزش سراسری انترناسيوناليستی طبقه  زن، کودک، پير و

کارگر بين المللی قادر به مقابله با اين وضعيت نيست و بی توجھی و عدم 

حساسيت جنبش کارگری جھانی نسبت به سرنوشت روز مردم عراق فاجعه ای 

وحشتناک و برگ تيره و تاری در تاريخ جنبش طبقه ماست. چرا ما و جنبش 

ر مقابل اين بليه شوم انسانی دست ساخت سرمايه جھانی عليه جھانی ما د

ھمزنجيران نفرين شده خود در عراق صامت ھستيم نيازمند بحث طوcنی است. 

يک چيز روشن است. سلطه ساليان دراز احزاب طيف اردوگاه سرمايه داری 

دولتی، رفرميسم راست سنديکاليستی و جنبش اتحاديه ای سرمايه ساcر، 

دموکراسی، ناسيونال چپ و جنبشھای خلقی و سوسيال بورژوائی ديگر  سوسيال

در جنبش ما، اين وضعيت را بر ما تحميل کرده است. آری چنين شده است اما 

اينکه چنين وضعی را بر ما تحميل نموده اند ھيچ دليلی برای ماندن ما در اين 

ه داری جھانی وضعيت و تداوم تسليم در مقابل يکه تازی جنايتکارانه سرماي

   نمی شود. 

انترناسيوناليسم کارگری يک ھمبستگی متعارف اخ!قی محصور در معيارھای 

بشردوستی، تعاون و اومانيسم توخالی بورژوائی!! نيست. بالعکس خيزشی 

بنيادين، طبقاتی، راديکال و سرمايه ستيز از ژرفنای ھستی تاريخی و اجتماعی 

مردم کارگر و ستمکش عراق تحمل می کنند.  طبقه کارگر بين المللی است. آنچه

بليه ای است که نظام سرمايه داری در سينه کش ت!ش و جنگ افروزی برای 

تحميل موجوديت منحط تاريخی خود بر ھمه کارگران دنيا، بر سر آنھا آورده 

است. کارگر عراقی به اين دليل در آتش توحش تروريسم و جنگ بورژوازی 

ھانی برای تداوم تسلط خويش بر شرائط کار و زندگی و می سوزد که سرمايه ج

استثمار ھمه کارگران دنيا، خود را نيازمند آتش کشيدن او ديده است. 

بورژوازی بين المللی او را در آتش انتقام خاکستر می سازد تا راه ماندگاری 

سقوط ھمه توده ھای کارگر جھان از کل ھستی خويش و طريق تبديل ھر چه 

ر ھمه محصول کار و توليد ما به سرمايه را ھموار سازد. دفاع از کوه آسات
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کارگر عراقی و خيزش سراسری عليه جنايات بورژوازی امريکا و کل 

بورژوازی جھانی بر وی نه صرف يک رسالت اخ!قی انساندوستانه در حق 

کارگران عراق که حلقه ارگانيکی از زنجيره تقابل اضطراری و اجباری 

ما در مقابل نظام بردگی مزدی است. اعتراض ما عليه وضعيت طبقاتی ھمه 

دامنگير توده ھای کارگر عراق جزء cينفکی از پروسه ستيز ما برای دفع 

تھاجمات بشرستيزانه سرمايه عليه زندگی و شرائط کار و ھر نوع حقوق 

  اجتماعی و انسانی خود ماست. 

ه طبقه کارگر بين المللی شايد تمامی معضل کار حول اين محور چرخ می زند ک

در وضعيت کنونی دامنگيرش چگونه می تواند به ياری ھمزنجيران خود در 

شايد برای شمار زيادی از کارگران در صورت تصميم به  عراق برخيزد؟ 

انجام کاری، رجوع به اتحاديه ھای کارگری و در خواست اعتراض از سوی 

عراق باشد. واقعيت اين است که  آنھا يک راه تأثير گذاری به نفع توده کارگر

اين راه به سوی گورستان است. اتحاديه ھای کارگری ھمواره و در ھمه جا 

عصای دست بورژوازی در قلع و قمع جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

دنيا ھستند. بورژوازی امريکا و غرب از ديرگاه تا حال با کمک ھمين اتحاديه 

اری طبقه کارگر بين المللی را از سر خود ھا خطر خيزش ھای ضد سرمايه د

دفع کرده است. اين قطب از سرمايه جھانی در فرايند رقابت خود با اردوگاه 

سابق سرمايه داری دولتی و نيز در کار سازماندھی و تدارک کثيف ترين 

کودتاھای امپرياليستی عليه مخالفان خويش از وجود ھمين اتحاديه ھا بيشترين 

عمل آورده است. بورژوازی امريکا و حتی راست ترين و  استفاده را به

کارگرستيزترين محافل قدرت اين بورژوازی در سنا و کنگره امريکا ھمين 

امروز ھم برای تسويه حساب با رقيبانی چون دولت بورژوازی اس!می بر 

ھمين رفرميسم راست اتحاديه ای حساب باز می کنند. اعتراض آقای  یرو

Rick Santorum     نماينده سنای امريکا در اين گذر شنيدنی است. او که از

ھارترين چھره ھای سياسی اياcت متحده در کارزار س!خی و نابودسازی ھر 

نوع حق و حقوق کارگران امريکاست اخيراً در يکی از نطقھايش به گونه ای 
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دولتمردان کشورش به ضرورت حمايت از  بی توجھیبسيار خشمگين از 

رکت واحد و بھره گيری از نقش رفرميسم راست اتحاديه ای در سنديکای ش

      ايران اعتراض نموده است!!! 

ھمه آنچه در مورد بی ثمری رجوع به اتحاديه ھا گفتيم، در باره کمپين ھا و 

جنبشھای فراطبقاتی از نوع جنبش ضد جنگ در روزھای قبل از تھاجم نظامی 

ويختن به اين شکل فعاليت ھا و کمپين ھا امريکا به عراق نيز صدق می کند. با آ

نمی توان ھيچ مشکلی از کوه معض!ت توده ھای کارگر عراق را حل کرد. 

بحث صرفاً بر سر مخالف نمائی عليه جنگ افروزيھا نيست. اع!م ضديت با 

جنگ بدون پيکار راستين طبقاتی و پراکسيس عليه موجوديت نظام جنگ 

رات ضد جنگ راه انداختن و امتناع از حضور افروز، به بيان صريح تر تظاھ

فعال در جنگ طبقاتی عليه اساس سرمايه داری اگر عوامفريبی آشکار عالمانه 

نباشد، حداقل توھم زدگی و افتادن به ورطه راه حل بافيھای فريبکاران است. 

برای مبارزه با جنگ افروزی سرمايه بايد نيروی وسيع و کارساز ضد سرمايه 

و ضديت با » امريکا ستيزی« ران دنيا به ميدان آيد. در زير بيرق داری کارگ

گلوباليزاسيون نمی توان به مبارزه موفق عليه جنگھائی برخاست که ريشه 

مشتعل شدن آنھا در ملزومات حفظ موجوديت سرمايه داری نھفته است. 

در ھمان صفی قرار گيرند که   کارگران دنيا در کارزار ضد جنگ نمی توانند

بخشی از دولت ھا و نھادھای مدافع سرمايه داری و ضد جنبش طبقاتی 

بر پايه مجادcت خود با بخشی ديگر از سرمايه داران، به آن آويخته  کارگران 

اند. تاريخ جنبش کارگری جھانی قدم به قدم گواه است که تن دادن به اين 

تسويه  ھمسوئی ھا و ھمصدائيھا سوای تبديل شدن طبقه کارگر به ابزار

حسابھای ميان جناحھای رقيب بورژوازی و شکست دردناک و متعاقباً پسرفت 

دردناکتر مبارزات کارگران به نفع قدرت گيری بيشتر دولتھا و احزاب 

بورژوازی نتيجه ديگری نداشته است. توسل به جنبش ضد جنگ، بدون صف 

حتی آرائی مستقل ضد سرمايه داری در روزھای پيش از شروع جنگ عراق 

به دولت ھای مرتجع کارگرستيز دنيا از قبيل دولت شيراک و پوتين و دولتھای 
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عربی و رژيم اس!می و نيروھائی مانند حماس اجازه داد که چھره منفور 

ارتجاعی خود را زير مخالف نمائی با جنگ بپوشانند. جنبش ضد جنگ در 

سطحی ھيچ  چھارچوب فراطبقاتی اش به ھمه اين دcيل نمی تواند در ھيچ

  گرھی از کار طبقه کارگر عراق بگشايد.

حمايت از کارگران عراق و اعتراض به جنايات بورژوازی عليه مردم نفرين 

تشکيل کميته ھا و  شده اين کشور را بايد از طريق ديگری جستجو نمود.

شوراھای ضد سرمايه داری برای سازماندھی حمايت از طبقه کارگر عراق و 

ه توحش بورژوازی جھانی در اين کشور، يک راھکار مؤثر بسيج گسترده علي

انترناسيوناليستی است. شوراھا و کميته ھائی که برای برنامه ريزی ھمه 

اشکال مبارزه و اعتراض در اين گذر دست به کار شوند. اين شوراھا می 

توانند ظرف اتحاد فعالين جنبش کارگری جھانی برای مقابله با بورژوازی در 

ا وضعيت روز مردم کارگر و زحمتکش عراق باشند و به ميزان رابطه ب

موفقيت خود می توانند به بستری پابرجا برای ھموارسازی راه خيزش 

سراسری سرمايه ستيز طبقه کارگر کشورھا گردند. اين شوراھا می توانند 

حلقه ھای متحد زنجير پيکار انترناسيوناليستی کارگران جھان در مقابل 

   شوند.  سرمايه داری

شوراھای ضد سرمايه داری ھمبستگی انترناسيوناليستی با طبقه کارگر عراق 

می توانند فعاليتھای زيادی را در دستور کار روز خود قرار دھند. می توانند 

يک ميدان وسيع بين المللی کارزار با سرمايه جھانی شوند. از سازمان دادن 

و توقف چرخ توليد در کارخانه  تظاھرات خيابانی تا تدارک اعتصابات کارگری

ھا، مدارس، فروشگاھھا، حمل و نقل، آب و برق و ھمه مراکز کار و توليد و 

پيوند زدن بخشھای مختلف جنبش کارگری در اين ميدان، تا سازماندھی 

کمکھای غذائی و امدادھای درمانی و حل مشک1ت زيستی مردم عراق توسط 

ارگری و بسياری برنامه ھای ديگر ھمه نھادھای داوطلب انترناسيوناليستی ک

و ھمه می تواند به موضوع کار روز اين شوراھا تبديل گردد. مطالبه احاله 
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برنامه ريزی پروسه کار و توليد و نظم سياسی جامعه عراق به کارگران اين 

    محور اساسی مطالبات اين شوراھا باشد.  کشور بايد 

ر کار روشن مبارزه عليه توحش تشکيل شوراھای ضد سرمايه داری با دستو

سرمايه جھانی در خاور ميانه، می تواند يک عرصه پيکار جاری ھمه کارگران 

در ھمه مناطق جھان شود. به جای اينکه کارگر ترک مبارزه خويش در حمايت 

از ھمزنجيران طبقاتی عراقی اش را زير بيرق دروغين جنگ ستيزی نيروھای 

نيروھا سازد، به جای اينکه کارگر پاکستانی،  مرتجع دينی وثيقه اقتدار اين

ھندی، بنگ!دشی، فلسطينی، لبنانی، مصری و سوری و افريقائی ھمبستگی 

طبقاتی خود با کارگر عراقی را در پايابھای عفونی مشاجرات ارتجاعی ميان 

بخشھای مختلف بورژوازی يله سازد، چرا نبايد به سازماندھی مبارزه طبقاتی و 

اليستی خود برای حمايت از ھمزنجيران عراقی و ستيز با سرمايه انترناسيون

جھانی روی آورد؟ خيزش عليه آنچه بورژوازی جھانی در حق مردم کارگر 

عراق روا می دارد موضوع يک مانيفست روز انترناسيوناليستی برای ھمه 

کارگران است. شعله ھای اين خيزش در ھر کجا که زبانه کشد می تواند دريجه 

به سوی زندگی و آرايش قوای ضد سرمايه داری در درون کشور عراق بر  ای

روی توده ھای کارگر باز کند. جنگ جنبش کارگری عراق را به بدترين شکلی 

تار و مار ساخته است. ناسيوناليسم کرد با افراشتن بيرق ناسيوناليستی، 

ی نيروھای مذھبی بومی با بلند کردن پرچم شيعه و سنی، دولت اس!م

بورژوازی ايران زير لوای امريکاستيزی، ارتجاع پوسيده عرب در لباس دفاع 

از اقليت سنی، بازماندگان حزب بعث با علم و کتل ناسيوناليسم عربی و 

نيروھای مرتجع و ضد کارگری ديگر ھر کدام با نامی و نشانی امکان ھر نفس 

اين وضعيت بايد  کشيدن مستقل را از طبقه کارگر عراق سلب نموده اند. عليه

در ھمه جای جھان دست به مبارزه زد. توده کارگر مقيم کردستان عراق در اين 

گذر از مسؤليتی بسيار سنگين و تاريخی برخوردار است. کارگران کردستان 

بايد از وضعيت روز و شرائط متفاوتی که در قياس با ھمزنجيرانشان در بغداد، 

برای سازمانيابی ضد سرمايه داری بصره، کاظمين، موصل و تکريت دارند 
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خود عليه توحش بورژوازی در عراق و عليه نقش ارتجاعی و ضد کارگری 

ناسيوناليسم کرد در اين گذر وارد ميدان گردند. خيزش و اع!م آمادگی کارگر 

اروپائی، آسيائی، امريکائی، کانادائی، استراليائی و کارگران ھمه جھان عليه 

اند کارگر کرد و در تداوم خود کارگران وضعيت روز عراق می تو

سراسرعراق را در گشايش يک جبھه واقعی پيکار ضد سرمايه داری به طور 

   مؤثر ياری رساند. 

فضای مسلط موجود در جنبش کارگری جھانی به احتمال زياد رويکرد به 

برپائی اين شوراھا را نوعی خواب و خيال تعبير خواھد کرد، اما اين فضا ھمان 

ای آلوده و مسمومی است که سرمايه جھانی، رفرميسم راست اتحاديه ای و فض

رفرميسم چپ سکتاريستی بر جنبش کارگری تحميل کرده است. اين فضا مرگزا 

است و بايد دگرگون شود. جنبش کارگری جھانی در سيطره بقای اين فضا 

رھم سرنوشتی بسيار غم انگيز و رو به قھقرا خواھد داشت. مبارزه برای د

شکستن اين آتسمفر سياه وظيفه ھر فعال جنبش ضد سرمايه داری در ھر نقطه 

شوراھای ضد سرمايه داری ھمبستگی انترناسيوناليستی جھان است. برپائی 

  کار محالی نيست. بايد برای تحقق آن دست به کار شويم.  با طبقه کارگر عراق

    2007دوم فوريه 

  

 

 دموکراسی نفرت و جشن نابرابری

رائول کاسترو جانشين فيدل کاسترو و نخست وزير وقت کوبا اع!م داشته است 

که به سيستم دستمزدھای برابر در اين کشور پايان خواھد داد. او پيش از اين نيز 

گفته بود که اقتصاد کنونی کوبا را در راستای انتظارات بورژوازی غرب 

عت صوت در تمامی دستکاری خواھد کرد. سخن رائول با سرعتی ماوراء سر

کوچه پس کوچه ھای بازار روز سرمايه و محاسبات سياسی نظام سرمايه داری 

چرخ خورد. رسانه ھای سرمايه داری در ھمه ممالک غرب برای انتقال اين 

خبر از ھمديگر سبقت گرفتند. ھر کدام ت!ش کردند تا چند عبارت کوتاه حرف 
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ير، تفأل، طالع بينی و پيشانگری رائول را خوراک روزھا گزارش، مناظره، تفس

بسيار پرجنجال سازند. دولتمردان سرمايه ھر کدام جدا، جدا، از عمق خانه ھای 

خود، بدون ھيچ نياز به تشکيل ھيأت دولت يا رجوع به پارلمان و سيستم 

ساله و  50بوروکراسی و ھيچ آداب و طريق ديگر، ظن قريب يقين پايان بايکوت 

ھای تجاری کوبا را در بوق ھای ھمه جا حاضر شبکه بازگشائی ميمون مرز

ھای سراسری خبررسانی ھا غوغا کردند. در يک ک!م بساط جشن و پايکوبی 

کل کھکشان سرمايه را در خود غرق کرد! که چی؟ که قرار است پرداخت 

مزدھای برابر در جزيره کوچک کوبا جای خود را به سيستم دستمزدھای نابرابر 

پناه برد » سبک ھندی« توصيف تعفن سرمايه داری بايد به ادبيات بسپارد. برای 

اقيانوس ھيچگاه کفاف نخواھد داد، تا تر کنند سرانگشت و  5و گفت که آب 

  اوراق انباشته جنايت، بشرستيزی، گنديدگی، فساد و تباھی اين نظام را بشمارند. 

ھيوcی « و »!! کوبای سوسياليست« سال است که بورژوازی غرب از  50

سخن می راند. در باره اينکه جامعه کوبا در »! ھولناک ديکتاتوری فيدل کاسترو

ھيچ دوره ای ھيچ سنخيتی با سوسياليسم طبقه کارگر نداشته است، بحث چندانی 

cزم نيست و جای چنين بحثی ھم در اينجا نيست. کوبا بسان تمامی جوامع ديگر 

ابطه خريد و فروش نيروی کار و سرمايه داری جھان جامعه ای مبتنی بر ر

 cمناسبات کار مزدوری است. نيروی کار در اين جامعه در وسيع ترين سطح کا

است. توده ھای کارگر از ھر نوع دخالت آزاد در برنامه ريزی پروسه کار و 

تعيين سرنوشت محصول کار خود ساقط می باشند. آنان بر ھمين اساس در تعيين 

ور کلی نيز قادر به ايفای ھيچ نقشی نيستند. سرمايه سرنوشت زندگی خود به ط

نه مشتی ماشين آcت، کارخانه، وسائل توليد، بنگاه اقتصادی، بانک، پول و 

دارلتجاره و مانند اينھا، بلکه يک رابطه اجتماعی است. سرمايه داران نيز نه 

و مبادله  لزوماً مشتی آدم ھای دارای حق تملک انفرادی بر بنگاھھا و ابزار توليد

که آحاد يک طبقه اجتماعی با نقش مسلط در چند و چون برنامه ريزی رابطه 

خريد و فروش نيروی کار، تأمين کننده نظم توليدی و سياسی و اجتماعی اين 

برنامه ريزی، نيروی مدافع اين رابطه و ساقط کننده توده ھای کارگر از ھر نوع 
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ايند ھستند. تمامی مؤلفه ھای وجودی اثرگذاری آزاد و خ!ق اجتماعی در اين فر

نظام سرمايه داری در کوبا با بيشترين وضوح cزم ھميشه موجود بوده است. 

اين موضوع برای ھمه کسانی که کمونيسم را نه با نگاه سرمايه بلکه با نگاه 

معترض طبقه کارگر می کاوند و در ھمين گذر با الفبای آموزشھای مارکس 

ه توضيح واضحات تلقی می گردد. تفاوت ميان کوبا و ساير آشنائی دارند در زمر

نه در سرمايه داری بودن يکی و » سوسياليستی« کشورھای فاقد پيرايه ھای 

سوسياليست بودن ديگری! بلکه صرفاً در نوع برنامه ريزی کاپيتاليستی پروسه 

و سياسی، فرھنگی   بازتوليد سرمايه اجتماعی در زمينه ھای مختلف اقتصادی،

اجتماعی ميان آنھاست. تمايزات ميان سوسياليسم بورژوائی کوبا و سرمايه داری 

اين يا آن کشور غربی بسيار ساده در مسائلی از قبيل کنترل بسيار متمرکز و 

سازمان يافته دولتی قلمروھای پيش ريز سرمايه، کنترل دولتی رقابت سرمايه ھا 

صول اجتماعی در قلمرو بازار در حوزه ھای انباشت، کنترل سامان پذيری مح

سرمايه داری، نظارت دولتی بر تعيين بھای خريد و فروش نيروی کار، 

ھمسازی نسبی ميان عرضه محصوcت در بازار و بھای پرداخت شده نيروی 

کار، محاسبه سازمان يافته دولتی بخش الحاقی سرمايه و برقراری تعادل ميان 

سی ترين نيازھای انباشت کاپيتاليستی و بخش پرداخت نشده کار اجتماعی با اسا

باcخره حسابرسی و کنترل حتی المقدور مرزھای ادغام سرمايه اجتماعی در 

بازار جھانی سرمايه داری و مانند اين ھا خ!صه می گردد. عوارض انسانی و 

اجتماعی اين تمايزات نيز به ھيچ وجه موضوعاتی يک سويه و قابل cک و مھر 

دی ھای بھتر و بدتر در قياس با اين يا آن جامعه ديگر سرمايه شدن در بسته بن

داری نيستند. نه برای تقسيم عادcنه فقر می توان ھيچ شناسنامه سوسياليستی يا 

حتی جواز رجحان نوع دولتی سرمايه بر اشکال غيردولتی آن صادر کرد، نه 

ا ديکتاتوری ديکتاتوری بشرستيز شکل غيردولتی سرمايه را می توان در قياس ب

شيوه آرايش ھر کدام از   متمرکز شکل دولتی اين نظام لباس ترجيح پوشاند و نه

اين ديکتاتوری ھا ھيچ ذره ای از سرشت روند کار سرمايه و رابطه جنايت آميز 

تا آنجا که به طبقه کارگر و سوسياليسم  توليد اضافه ارزش قابل تفکيک است. 
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د ھمه اين ھا سر و ته يک کرباسند و بحث بردگان مزدی سرمايه مربوط می شو

  بدتری و بھتری اين يا آن، واجد ھيچ اھميت ويژه ای نمی باشد.

با ھمه اين ھا تا اين جا، جای يک سؤال باقی می ماند. اينکه چرا در تمامی طول 

سال ھمين کوبای سرمايه داری به صورت بسيار موحشی مورد تنفر و  50اين 

ايه داری غرب به ويژه اياcت متحده و متحدان دست سب و لعن کشورھای سرم

اول اين کشور بوده است. پاسخ اين سؤال ھيچ مبھم نيست. سرمايه در سرشت 

خود پديده ای خودگستر و معارض ھر نوع متناھی بودن اين خودگستری است. 

انباشت، استثمار نيروی کار، توليد اضافه ارزش، تبديل اضافه ارزش ھا به 

لحاقی، انباشت بيشتر و سھمگين تر در حوزه ھای وسيع تر و سرمايه ا

متمرکزتر، استثمار موحش تر و مرگبارتر طبقه کارگر، توليد افزون تر و کوه 

آساتر اضافه ارزش ھا، ساقط نمودن بدون ھيچ حد و مرز کارگر از ھر نوع 

 مداخله در سرنوشت کار و توليد اجتماعی خويش، عروج نامتناھی سرمايه به

عرش قدرت خداگونه و استي!ی مطلق بر ھست و نيست زندگی انسان، تسری 

ملزومات اين روند به حوزه خلق، بازسازی يا دستکاری قوانين، قراردادھا، 

سياست، دولت و کل ساختار نظم سياسی، مدنی و اجتماعی، مسخ و انجماد و از 

اندگاری رابطه خود بيگانه کردن انسان در جرز نظم ارزش افزائی و مصالح م

خريد و فروش نيروی کار، ھمه و ھمه، دقايق پيوسته سرمايه و اجزاء غيرقابل 

  تفکيک پروسه بازتوليد و انکشاف آن است. 

آنچه در کوبا اتفاق افتاده است، ھيچ نوع تغييری در بنياد ھيچ کدام از اين 

قق خصوصيات سرمايه پديد نياورده است اما در عين حال پروسه چگونگی تح

آنھا را با جايگزينی مکانيسم ھائی توسط برخی مکانيسم ھای ديگر ھمراه ساخته 

است. در کوبا بخش قابل توجھی از سرمايه توليد شده توسط نيروی کار در 

حوزه ھای بھداشت و دارو و درمان پيش ريز گرديده است. حوزه ھای آموزش 

ا در اختصاص و پرورش و امکانات اجتماعی شھروندان نيز نقش مھمی ر

سرمايه به خود احراز کرده است. مالکيت متمرکز دولتی سرمايه، مکانيسم 

رقابت ميان سرمايه ھای منفرد را به عقب رانده است و تعيين اولويت انباشت به 
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جای اينکه در گذار رقابت سرمايه ھای انفرادی تعيين شود توسط دولت مشخص 

کز دولتی سرمايه تعيين می گردد و می شود. بھای نيروی کار توسط قدرت متمر

بخش ھای مختلف طبقه کارگر دستمزدھای خويش را به صورت يکسان دريافت 

  می دارند. 

مؤلفه ھای فوق در پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی که برخی از آنھا وجوه 

مشترک اقتصاد کاپيتاليستی کل اردوگاه و برخی ديگر ويژه سرمايه داری کوبا 

که بورژوازی غرب و به طور اخص امريکا از ھمان دقايق  بود، سبب شد

و پيروزی انق!ب کوبا، ھارترين و بربرمنشانه » باتيستا« نخست پس از سقوط 

ترين خصومت ھا را عليه توده ھای کارگر اين کشور برنامه ريزی کنند و به 

زه اجراء گذارند. جرم مردم کوبا اين بود که سرمايه داری دولتی آن ديار حو

پيش ريز دلپذير و مطلوبی برای سرمايه ھای غرب نبود. دروازه پيش ريز 

سرمايه ھا را بر روی جنرال موتورز و کرايسلر و فورد و بنز و ولو و ھوخست 

و فيليپس و بعدھا مايکروسوفت و اريکسون و گوگل به اندازه cزم باز نمی کرد، 

يم انحصاری کشورھای بازار داخلی کوبا را آنسان که خواست غول ھای عظ

غرب بود ميدان دورپيمائی سرمايه ھای اين تراست ھا نمی ساخت و عظيم ترين 

بخش اضافه ارزش حاصل از کار کارگر کوبائی به شط پرخروش سودھای اين 

انحصارات سرشکن نمی گرديد. جرم مردم کوبا اين بود که سرمايه ھای حاصل 

صه تجارت سکس و خريد و فروش استثمار آنان به جای پيش ريز شدن در عر

کودک يا ايجاد زرادخانه ھای ھسته ای آماده برای نابودی جھان، در حوزه ھای 

بھداشت و درمان و آموزش و پرورش و رفع پاره ای نيازھای اوليه آدم ھا 

انباشت می شد. جرم اين مردم آن بود که در ھمين گذر می توانستند از بھداشت و 

برخوردار شوند. آموزش آنان در ھمه سطوح مجانی باشد  دکتر و داروی رايگان

و به رغم فشار فرساينده فقر در پيشرفت ھای پزشکی از عظيم ترين قطب ھای 

صنعتی دنيای موجود جلوتر افتند. کوبا يک جامعه سرمايه داری بود، اما تمامی 

 جرم مردمش اين بود که سرمايه داری کوبا نسخه مطلوب و مورد توافق کامل

  بورژوازی غرب نبود. 
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توده ھای کارگر کوبا به ھمين دليل و صرفاً به خاطر ھمين جرم، آماج دژخيمانه 

ترين تھاجمات تاتاريستی سرمايه داری اروپا و امريکا قرار گرفتند. دولت ھای 

بورژوازی بشرکش اين جوامع حتی ھمين اندازه از تفاوت ھا را دليل کافی 

کوبا از ميثاق نظم گند وخون و توحش سرمايه قلمداد ارتداد دولت سرمايه داری 

سال ccئی خرافه و  50کردند و فرياد ديکتاتور بودن کاسترو را در تمامی اين 

افيون انجماد مغز ھر کودک خردسال اروپائی و امريکائی ساختند. آنان در اين 

اcمال از گذر تا آنجا پيش رفتند که در تمامی بوقھا و کرناھا و و رسانه ھای م

وقاحت خود، جامعه کوبا را نماد کامل وحشت، توده ھای کارگر کوبا را 

موجوداتی مھدورالدم و رئيس دولت کوبا را مخوف ترين چھره تاريخ تصوير 

کردند. در جريان کريه ھر بازی انتخابات در کشورھای غربی اصل باور به 

دن بوش را شرط قبول ديکتاتور بودن کاستر و بسيار بسيار دموکراسی خواه بو

مشارکت در سناريوی فجيع دموکراسی پارلمانی سرمايه ساختند. کاسترو به 

طور قطع يک ديکتاتور بود و دولت کوبا بدون ھيچ ترديد دولت ديکتاتوری 

سرمايه داری بود، اما اعتراض تا مغز استخوان بشرستيزانه اينان ھيچ ربطی به 

وری نداشت و طبيعتاً نمی توانست داشته باشد. ھيچ نوع نقد آدميزاد از اين ديکتات

ديکتاتوری در تلقی اينان آن بود که نان و دکتر و داروی کودک کوبائی به طور 

کامل به رود عظيم اضافه ارزش سرمايه ھای غرب نمی پيوندد. ديکتاتوری در 

روايت اينان آن بود که ھزينه آموزش و مدرسه و مھد کودک خردساcن کوبا به 

انوس سود انحصارھای غول پيکر غرب سرريز نمی شد. اينان استثمار اقي

کارگر کوبائی توسط سرمايه ھای اين کشور در غياب اختصاص عظيم ترين 

بخش آن به تراست ھای صنعتی و مالی غرب را عين ديکتاتوری و آن ھم 

 ھارترين شکل ديکتاتوری می ديدند. برای اينان دستمزدھای برابر کارگران کوبا

فاجعه تام و تمام ديکتاتوری بود، زيرا که حتی تعيين بھای نيروی کار نيز اگر 

در بازار رقابت آزاد سرمايه ھا صورت نگيرد حتماً اعمال ديکتاتوری بر 

سرمايه است!! جامعه کوبا برای آنان از آن لحاظ يک جامعه ديکتاتوری ھولناک 

بر  انسانی سرمايه در آنجا  تلقی می شد که نظم توليدی و سياسی و اجتماعی ضد
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آنچه که دموکراسی سرمايه در غرب طلب می کرد انطباق نداشت. در مورد 

اينکه خود اين دموکراسی چيست ما در جاھای ديگر به اندازه کافی بحث کرده 

ايم و تکرار مجدد آن ھا ھيچ ضرورتی ندارد. شيرازه وجود اين دموکراسی بر 

يم طبقه کارگر بين المللی از ھر نوع حق و ساقط نمودن کامل توده ھای عظ

حقوق واقعی و آزاد انسانی استوار است. اين دموکراسی ظرف انح!ل جامع 

اcطراف و تمام عيار ھر گونه حقوق و آزادی انسانی در ملزومات ارزش 

افزائی، سرمايه است. دموکراسی مورد جار و جنجال سرمايه دموکراسی 

طبقه کارگر توسط سرمايه، دموکراسی انفصال کامل استثمار ھر چه ھولناک تر 

کارگر از ھر شکل دخالت آزاد در پروسه کار و تعيين سرنوشت محصول کار 

خود، دموکراسی، تبديل بی امان و بدون ھيچ انقطاع محصول کار کارگر به 

سرمايه، دموکراسی خروج مطلق محصول کار کارگر از حيطه ھر دخالت او 

ه حيطه فرمانروائی مطلق بر سرنوشت بشريت وعروج اين محصول ب

نسخه دموکراسی سرمايه نسخه برابری ميزان سرمايه ھا و دارائی سه   است.

ميليون توده فرودست  600سرمايه دار بزرگ جھان با کل ھست و نيست 

کارگر، نسخه مرگ و مير ساcنه چند ده ميليون انسان زير فشار گرسنگی ناشی 

ميليارد جمعيت کره ارض، نسخه  3ه گرسنگی مرگبار از وجود سرمايه، نسخ

ميليارد دcری در کنار بی آبی، بی بھداشتی، بی  14000ھزينه ھای نظامی 

نانی، بی دکتری و بی خانمانی چند ميلياردی انسان ھا است. اين دموکراسی حق 

دارد که تمامی دروازه ھای دنيا را بر روی يک عبارت رائول کاسترو پيرامون 

يير سيستم مزدھای برابر آذين بندد و گلباران سازد. اما اين دموکراسی سوای تغ

ھمه آنچه که گفتيم معنای ديگری ھم دارد. اين دموکراسی به طور واقعی 

دموکراسی نفرت است و اين از جمله اسامی بسيار شايسته و برحقی است که می 

موکراسی در وجود پديده توان نثار آن ساخت. چرا؟ زيرا که کل دار و ندار اين د

ای به نام انتخابات و حق رأی خ!صه می گردد. محتوا و موضوعيت اين 

انتخابات آن است که توده کارگر و فرودست جامعه بر اساس معيارھای انح!ل 

تمامی حقوق و آزادی ھای خويش در ملزومات ارزش افزائی و نظم اجتماعی 
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ھای رأی جمع شوند و به نقش  سرمايه ھر چند سال يک بار در پای صندوق

مسلط تر اين يا آن بخش ار ارتجاع بشرستيز بورژوازی در کار برنامه ريزی 

نظم توليدی و مدنی و سياسی سرمايه و اعمال اين نظم عليه خويش رأی دھند. 

اين معنای انتخابات و رأی آزاد در دنيای توحش دموکراسی سرمايه است اما تا 

ز و راز دموکراسی نفرت چيزی نگفته ايم. ماجرا تا آنجا اينجا ھنوز پيرامون رم

که به اين موضوع خاص بر می گردد اين است که کارگران فقط در چھارچوب 

انجماد و مسخ و تحجر در معيارھای نظم سرمايه و زير فشار شرائط تحميل شده 

از سوی سرمايه به پای صندوق ھای رأی نمی روند، کارگران سوای ھمه اين 

آنچه را که به طور واقعی به صندوق ھا می ريزند نه رأی گزينش اين يا آن   ھا،

جناح بورژوازی که رأی تنفر و انزجار به جناح معينی از اين طبقه است. توده 

ھای کارگر و فرودست به بخش راست تر رأی می دھند زيرا که در طول 

» چپ« سط جناچ چھارسال کل دار و ندار معيشتی و رفاھی و اجتماعی آنھا تو

در آستان سوداندوزی ھر چه ھارتر سرمايه س!خی شده است. آنھا رأی نفرت 

خود به سوسيال دموکراسی را به صندوق ھا می ريزند و محصول آن انتقال 

قدرت اين بخش بورژوازی به بخش ھارتر ديگر می گردد. در انتخابات بعدی 

cجرم جناح معزول  موج ھای سرکش نفرت نصيب جناح راست تر می شود و

قبلی راه عروج به قدرت را در پيش می گيرد. اينکه طبقه کارگر تا کی و تا کجا 

آلت فعل اين سناريوی سياه خواھد ماند موضوعی است که روند مبارزه طبقاتی 

تکليف آن را تعيين خواھد کرد. اما برای درک انحطاط و بشرستيزی دموکراسی 

اندکی به آذين بندی ھا و   فقط کافی است که نفرت، اين دجال فعل سرمايه 

» رانول کاسترو« گلباران ھای چندش بارش بر سر راه عبور وعده ھای 

  پيرامون تغيير سيستم دستمزدھای برابر در کوبا نگاھی اندازيم. 
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  توحش سرمايه، فلسطين، 

 و چاره کار کارگران فرجام تيره ناسيوناليسم

مايه داری در بند بند وجودش، کانون وقوع ھولناک ترين جنايت ھا، دنيای سر

ھاست. آنچه از ديرباز تا امروز بر سر مردم کارگر و  شرارت ھا و توحش

زحمتکش فلسطين رفته است نيز گوشه ای از ھمين درندگی ھا و شرارتھاست 

با ھم جمع  اما مسلماً از نوع بدترين و فاجعه بارترين آنھاست. در اينجا ھمه چيز

بوده و اکنون نيز جمع است!! دستيازی سرمايه جھانی به عظيم ترين حمام 

خونھا عليه بی پناه ترين توده ھای انسانی، با ھدف تسطيح راه برای ايجاد 

دژخيمانه ترين پايگاھھای توحش عليه ھر نفس کشيدن جنبش ھای کارگری و 

انی شدن ھر چه سھمگين اجتماعی مخالف بربريت بردگی مزدی در منطقه، قرب

تر و دردناک تر نفرين شدگان دوزخ سرمايه در چنگال رقابتھا و سودجوئيھای 

کرکس وار بخشھای مختلف بورژوازی بين المللی، توطئه ھای 

بی امان کل دولتھا و کل بورژوازی عرب و اس!می خاورميانه   مردارخوارانه

ت سياسی درون طبقاتی خويش، برای تبديل مبارزات توده ھا به دستمايه مناقشا

و باcخره فاجعه تسلط سراسری و ريشه دار ناسيوناليسم فلسطينی بر ھر جنبش 

و ھر مبارزه حق طلبانه توده ھای کارگر اين سرزمين، ھمه و ھمه ھمسو و 

ھمنھاد و ھمگن زندگی ميليونھا کارگر گرسنه و برھنه و آواره فلسطين را در 

. ھر کدام از اين موارد بطور قطع برای خود محاق شرارت خود گرفته است

تاريخی دارد که شرح آنھا نه ع!ج درد است و نه در حوصله اين مقال می 

باشد. تمام بحث بر سر چرائی اين وضعيت و راه برون رفت از سيطره تسلط 

اين فاجعه سياه انسانی است. اينکه سرمايه جھانی چه کرده است و در حال 

توضيح واضحات است، اينکه دولت بورژوازی سفاک حاضر چه می کند، 

اسرائيل و امريکا يا دولت ھای جنايتکار عرب و جمھوری اس!می بر سر 
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جنبش مردم اين ديار چه آورده اند نيز ھيچ بحث تازه ای نيست. موضوع 

سال کارزار مستمر،  60اساسی يا اساسی تر از ھمه آنست که چرا فرجام 

ن يک توده وسيع تحت فشار استثمار، بربريت و گسترده، سراسری و خوني

بيحقوقی سرمايه جھانی به وضعيت دردناک موجود دچار آمده است؟ ھر نوع 

گفتگو زير نام فلسطين و فاجعه انسانی جاری در اين ديار بدون تمرکز روی 

گشايشی در چند و چون اين تراژدی    اين محور اساسی ھيچ راھی به ھيچ

المللی و تاريخی نمی برد. مرکز ثقل بحث اينجاست و بايد  غمبار طبقاتی و بين

   به کندوکاو اين موضوع پرداخت.

فلسطين بخشی از جغرافيای جھان سرمايه داری است. جھانی مبتنی بر رابطه 

توليد اضافه ارزش و استثمار شرربار نيروی کار، جھانی با ساختار سياسی، 

با بازتوليد رابطه کار و سرمايه، مدنی، حقوق، قانون و نظم سياسی متناظر 

جھانی در سيطره قدرت دولتی سرمايه داری، آکنده از رقابت ھای سبعانه ميان 

بخش ھای مختلف بورژوازی جھانی و اتحاد سراسری ھمه اين بخش ھا برای 

درھم کوبيدن ھر فرياد اعتراض کارگران دنيا يا ھر جنبشی که به نوعی ثبات 

بردگی مزدی را دچار اخت!ل کند. در چنين جھانی اقتصادی و سياسی نظام 

رھانی ھيچ کارگری، ھيچ انسان ستمکشی، ھيچ آدم بی حقوقی، ھيچ بشر 

فردوستی، ھيچ موجود انسانی گرسنه و آواره و بی خانمانی در غياب يک 

جنبش نيرومند طبقاتی ضد سرمايه داری ھم محال است، ھم ادعای آن دروغ 

ست و اصرار بر آن مشارکت آگاه يا ناآگانه در محض است، عوامفريبی ا

ماندگارسازی وضعيت موجود است. جنبش رھائی طلبی توده ھای فلسطين در 

بنياد بر روی اين حقيقت شفاف پل بسته است و دھه ھای متمادی است که لحظه 

به لحظه با بند بند حيات ساکنان آن خطه تاوان گريز از اين حقيقت را پرداخت 

    می کند. 

برج ديده بانی تمدن » « ھرتزل« دولت اسرائيل تشکيل شد تا به گفته زمخت 

و به زبان مبارزه طبقاتی، ستاد قھر ارتجاعی سرمايه »!!! عليه وحشی گری

برای حفظ بردگی مزدی و پاcيش نظم سرمايه به نفع قطبھای مسلط تر 
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در تمامی بورژوازی جھانی باشد. کارزار مردم فلسطين در سرچشمه حيات و 

مراحل تکوين، بلوغ و پيری خود فاقد ظرفيت cزم برای چالش اين قدرت يا اين 

ستاد قھر بورژوازی بود. جنبش فلسطين فرياد اعتراض مردمی خشمگين عليه 

جنايت روز بورژوازی جھانی بود اما اين جنبش با قابلگی ناسيوناليسم عرب 

ی ھا رھبری شد. تا خواست به مسلمان از مادر زائيد. توسط حاج امين الحسين

ھستی خود بيأنديشد در دامان دايگی عبدالناصرھا و ناسيوناليستھای کارگرکش 

عرب به خواب شد. ھمه جا ناسيوناليسم و ارتجاع عرب و پان اس!ميستی بود 

که چھارچوب ابراز حيات و نشو و نمای آن را معماری کرد. نيروھای cئيک و 

ن اردوگاه و قطب دولتی سرمايه داری جھانی چپ نمای آن درس آموختگا

بودند. اين جنبش ھمه جا فشار اين نيروھا و تندنس ھا را بر سينه خود سنگين 

يافت و در فضای تيره آموزش ھا، راھبردھا و راه پردازيھای آنھا، ھمه چيز را 

وارونه ديد و باژگونه پی گرفت. از شرارت بورژوازی دژخيم بين المللی به 

بورژوازی مرتجع عرب پناه برد. برای مقابله با وطن سازی آغوش 

بشرستيزانه سرمايه جھانی به ميھن پرستی فلسطينی روی نمود. به جای ستيز با 

تجاوز و تعرض سفاکانه بورژوازی، يھود ستيز شد. جبران جنايت ديرياسين و 

در يک  کفرقاسم و صبرا و شتي! را در کشتار مردم عادی اسرائيل دنبال کرد و

ک!م به عنوان جمعبست ھمه اين باژگونه ديدن ھا و باژگونه رفتن ھا به جای 

مبارزه طبقاتی عليه سرمايه داری جھانی، تمامی اندامواره اجتماعی خود را با 

راھکارھا و افق سازيھای بورژوائی و ناسيوناليستی شمع آجين ساخت. به جای 

يلی و کارگران سراسر جھان، از روی کردن به کارگران عرب، کارگران اسرائ

عموزادگان قومی قدرت سرمايه در اندرون ق!ع دولت ھا و حکومت ھا ياری 

خواست. به جای جستجوی بستر بالندگی طبقاتی و کارگری بر کل ھستی واقعی 

  طبقاتی و اجتماعی خود پل بست.

 اگر از گذشته ھای دور، از دوره ھای اسارت فلسطين در چھارديوار سياست

ھای مستعمراتی امپرياليسم بريتانيا بر منطقه، دوره مقدماتی بسترسازی 

تروريستی بورژوازی جھانی برای برپائی دولت اسرائيل و حلقه ھای زمانی 
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سال از روزھای تأسيس واقعی دولت  60متصل آنھا چشم پوشيم اينک قريب 

ممالک سال است که ساکنان عرب اين سرزمين آواره  60اسرائيل می گذرد. 

عرب يا نواحی ديگر دنيا شده اند و يا در باريکه ھای غزه و ساحل غربی رود 

اردن دردناکترين نوع زندگی ماcمال از گرسنگی و فقر و ستمکشی را در زير 

بمباران ھای مستمر دولت بورژوازی سفاک اسرائيل و سرمايه جھانی تجربه 

ميليونی خطه فلسطين  4 سال عظيم ترين بخش سکنه 60می کنند. در طول اين 

عم!ً به صورت نيروی کار شبه رايگان، مستأصل، تحقير شده، آواره و محروم 

در اينجا و آنجا روزگار سپری می کنند. در کويت، لبنان، سوريه، اردن و 

« مصر نيروی کار خود را به ارزان ترين بھای ممکن به سرمايه داران عرب 

ذھب و ھم زبان می فروشند. در نوار غزه و ، ھم نژاد، ھم قوم، ھم م»ھم تبار

ساحل غربی رود اردن ھم عين ھمين کار را برای صاحبان کارگاھھا، مزارع 

و فروشگاھھای فلسطينی اcصل ناب ھموطن انجام می دھند. ميليونھا کارگر در 

کنار کارگران عرب خاورميانه به شديدترين شکل ممکن استثمار می شوند و 

در توليد سود سرمايه ھا و افزايش سرمايه سرمايه داران عرب ببشترين نقش را 

فلسطينی مقيم اسرائيل در کنار   650 000و غير عرب ايفاء می نمايند. بالغ بر 

خيل وسيع کارگران يھودی اين کشور آماج شررباترين شکل استثمار و توحش 

يم غزه برده مزدی مق 60 000سرمايه ھای اسرائيلی ھستند و روزانه بيش از 

   برای فروش نيروی کار خود به اسرائيل رفت و آمد می کنند. 

داده ھای فوق به سھم خود، حديث فاجعه ای ھولناک در کنار فاجعه حمام خون 

انسان ھا توسط دولت بورژوازی سفاک اسرائيل و عرب و سرمايه   مستمر

ه ميليون ميليون کارگر فلسطينی در cب!ی زندگی و کار چند د 4جھانی است. 

کارگر عرب و اسرائيلی، در درون زنجير سراسری توحش بردگی مزدی و در 

شرائطی که ھمه با ھم، در کنار ھم، ھمسان ھم به سفاکانه ترين شکلی توسط 

سرمايه استثمار و توسط نظام سرمايه داری ار ھر نوع حقوق انسانی ساقط می 

ان يافته آگاه برای مبارزه گردند، تنھا و تنھا کاری که نمی کنند، ت!ش سازم

عليه سرمايه و به تبع آن مبارزه عليه کل ساختار نظم سياسی و دولتی سرمايه 
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داری در منطقه و از جمله دولت بورژوازی جنايتکار اسرائيل است. ھمه اين 

چند ميليون کارگر زير فشار بختک توھمات ناسيوناليستی و فرسوده از کوله 

جاعی وطن پرستانه، بر روی کل ھستی طبقاتی و بار سنگين آموزش ھای ارت

کارگری خود خط کشيده اند و ھمگی در ھر کجا که ھستند فرياد وافلسطينا، 

واوطنا! قدس، قدس، مام ميھن فلسطينی، سر می دھند!!! اين امر، لوليدن در 

ورطه اين توھمات رعب آور، فاجعه ای است که عمق آن از فاجعه نخست 

  آن عمر فاجعه اول را بيشتر و بيشتر دوام و قوام می بخشد. کمتر نيست و دوام

قرنی است که جنبش مردم کارگر و آواره و فرودست فلسطينی بر صليب سياه 

ناسيوناليسم ميخکوب شده است. در تمامی اين مدت ارتجاع بشرکش پان 

اس!ميستی فتوای جنگ اس!م عليه يھود را در گوش توده ھای اين جنبش 

ست، بورژوازی cئيک راست، سرود ميھن فلسطينی را در گوش وی خوانده ا

ساز کرده است و بورژوازی چپ به صورت مدام به او آموخته است که بدون 

ھيچ راھی به سوی رھائی قابل » جنبش ملی« حصول پيروزی در چھارچوب 

تصور نيست. چيزی که ترجيع بند ناسيوناليسم چپ در سراسر دنيا و از جمله 

کار ناسيوناليسم کرد و شرکای سوسيال بورژوای وی در روزھای بعد از سازو 

در رابطه » حزب کمونيست ايران« تغيير نام سازمان زحمتکشان خلق کرد، به 

با کردستان بود. چند ميليون کارگر و زحمتکش آواره فلسطينی دھه ھای بسيار 

اين راھبردھا، طوcنی به بدترين و سنگين ترين شکل ممکن، تاوان تبعيت از 

راه حلھا و راه پردازيھا را پرداخت کرده اند. وضعيت امروز جنبش توده ھای 

کارگر فلسطينی، وضعيتی که نگاه ھر کارگر آگاه بيننده را، جريان انتقال 

جھانی غم و درد و خشم و رنج، به اندرون انسانی و طبقاتی وی می سازد، 

   رده است. منتجه طبيعی روندی است که اين جنبش طی ک

چند ميليون کارگر فلسطينی در ھر کجای اين جھان که ھستند، در داخل 

مرزھای اسرائيل، در اردن، سوريه، لبنان، مصر، کويت، در نوار غزه يا 

ساحل غربی رود اردن، بايد بدانند که کارگرند، بايد بدانند که ھيچ کارگری 

ھر رنگ و انگ صرفاً  وطن ندارد، بدانند که وطن در ھر شکل و شمايل و با
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دام تزوير سرمايه برای تحکيم طوق بردگی مزدی بر گرده آنھاست. جنبش ملی 

جنبشی سراسر موھوم، ارتجاعی و ظرف انقياد و تباھی جنبش طبقاتی کارگران 

در منج!ب منافع بورژوازی است. اين امر به ھمان اندازه در مورد کارگر 

نجير ايرانی، چينی، روسی، ترک، فلسطينی صدق می کند که در مورد ھمز

عرب، آسيائی، امريکائی، افريقائی، کرد و امريکای cتينی او مصداق دارد. 

تاريخ زندگی روز ھر کارگر فلسطينی در جای خود، گواه زنده و بسيار صادق 

اين مدعاست. برای لحظه ای به آنچه دولت فلسطينی نام گرفته است نگاه کنيد. 

موکراتيک خلق و سازمان جھاد اس!می، محمود عباس و حماس و فتح، جبھه د

اسماعيل ھنيه و س!م فياض و حبش، ھمه و ھمه را در نظر بياوريد. درست در 

ھمان روزھائی که ارتش جنايتکار و دژخيم اسرائيل آخرين آلونکھای نمور 

مسکونی گرسنگان فلسطينی را بر سر کودکان و پيران اين ديار فرو می ريزد، 

ير بمبارانھای ھولناک بشرستيز سرمايه جھانی، اينھا خود ھر کدام با نام در ز

فلسطين، در زير بيرق دولت ملی فلسطين و در شعاع غرورپردازيھای پرفريب 

ناسيوناليسم عربی و فلسطينی به جای جنگ با اسرائيل، تمامی جان و زندگی و 

ھا و تسويه  رقابت خانه و کاشانه و موجوديت اين توده ھا را وثيقه پيشبرد

   حسابھای گروھی خود می سازند.

کارگر فلسطينی در ھر نقطه جھان که ھست بايد از ھستی طبقاتی خويش، از 

کارگر بودن خود حرکت نمايد، او ھمزنجير کارگر عرب، اسرائيلی، ايرانی 

اروپائی و ھر جای ديگر است، او بخشی از يک طبقه بين المللی است و برای 

از مصائب موجود بايد دست در دست توده ھای اين طبقه، عليه  رھائی خود

بورژوازی منطقه، عليه بورژوازی   بورژوازی ھر کشور، عليه کليه دولتھای

نظام سرمايه داری مبارزه کند. برپائی يک جنبش   جنايتکار اسرائيل و عليه کل

نيرومند ضد سرمايه داری در منطقه با مشارکت ھمه کارگران عرب و 

سرائيلی عليه کل بورژوازی عرب و اسرائيل و جھانی، تسويه حساب با ا

ناسيوناليسم و ارتجاع مذھبی و دراز کردن دست ياری به سوی جنبش کارگری 

بين المللی تنھا راه رھائی کارگر فلسطينی است. اين امر در ھمان حال نيازمند 
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کارگر در سطح دخالت آگاه و وسيع ھمه فعالين جنبش ضد سرمايه داری طبقه 

جھانی است. توده کارگر فلسطينی بايد در شرائط کار و مبارزه و زندگی 

اجتماعی خود در ھر کدام از کشورھای عربی برای برپائی اين جنبش دست به 

کار شود. فعال کارگری ضد سرمايه داری در سراسر دنيا نيز بايد به جای 

ارگری اين منطقه در دلسوزيھای ناسيوناليستی و کمک به انح!ل جنبش ک

بات!ق منافع اپوزيسونھای ملی و دينی، برای کمک به شکل گيری و قوام اين 

  جنبش نيرومند ضد سرمايه داری دست به کار گردد.

يادآوری کوتاھی نيز در مورد ديدگاھھای چپ غيرکارگری و سوسيال 

که ھر  بورژوائی ايران و جھان پيرامون مسأله فلسطين بيجا نيست. گويا بناست

تراژدی تاريخی بازگشتی طنزگون در پی داشته باشد. چپ مورد بحث ما تاريخاً 

از ھر مبارزه ضد سرمايه داری و از ھر ت!ش برای سازمانيابی جنبش ضد 

کار مزدی توده ھای کارگر دور بوده است، اما اين چپ در دائره دموکراسی 

ستيز بوده است. سيمای  طلبی فراطبقاتی و سوسيال رفرميستی خود cاقل رژيم

طنزگون کارنامه سياسی ابوابجمعی اين چپ تصادفاً نصيب توده ھای کارگر و 

ستمکش فلسطين گرديده است. سر دادن شعار وجود دو دولت اسرائيلی و 

« فلسطينی در کنار ھم توسط نيروھا و احزاب چپ متضمن اين معناست که 

برقرار باد دولت سرمايه « و »!!! برقرار باد دولت سرمايه داری اسرانيل

قرار بر اين بود که کمونيست ھا برای برقراری سوسياليسم »!!! داری فلسطين

نوع دولت مبارزه کنند و حتی ادعای غيرواقعی بخش ھای زيادی   و محو ھر

از چپ سوسيال بورژوا ھم اين بود که برای سرنگونی دولتھای بورژوازی 

پ موجود به مسأله فلسطين کارنامه اين ادعا مبارزه می کنند. رويکرد احزاب چ

را باطل ساخته است و معلوم می شود که بسياری از وارثان جنبش ھای خلقی و 

امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی و دموکراسی طلبی بورژوائی حتی در قياس با 

اس!ف خويش ھم، نه رو به جلو که دست به کار سير قھقرائی ھستند. به اين 

گذشتگان آنان حداقل برای دولتی از نوع دولت بورژوازی جنايتکار و دليل که 

دژخيم و بشرستيز اسرائيل شعار برقراری و استقرار سر نمی دادند. مواضع 
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احزاب چپ سوسيال بورژوا در مورد افق و انتظارات جنبش توده ھای کارگر 

رگر آگاھی در فلسطين جز آنچه اع!م داشته اند نمی تواند باشد. اما برای ھر کا

ھر کجای دنيا از روز ھم روشن تر است که معضل کارگر فلسطينی و اسرائيلی 

نه دفاع از جاودانگی يا استقرار دولتھای بورژوازی بلکه مبارزه برای محو 

تمامی موجوديت سرمايه داری و ھر نوع ساختار نظم سياسی و اجتماعی و 

يلی و فلسطينی، شعار دولتی سرمايه است. شعار تشکيل دو دولت اسرائ

بورژوازی عرب، بورژوازی اسرائيل، بورژوازی فلسطين و کل بورژوازی 

جھانی است. توده ھای کارگر فلسطين بايد دست در دست توده ھای کارگر ھمه 

ممالک عربی، کارگران ھمه کشورھای ھمجوار و کل طبقه کارگر بين المللی 

ر سازمان شورائی برنامه ريزی عليه وجود ھر دولت بورژوازی و برای استقرا

سوسياليستی کار و توليد اجتماعی مبارزه نمايند. پيشبرد اين مبارزه و ت!ش 

برای پيروزی آن مطلقاً خاص کارگر فلسطينی و عرب نيست. بالعکس، امر 

بديھی و مبرم و اساسی ھر جنب و جوش سوسياليستی و ضد سرمايه داری در 

ھای کارگر و ستمکش فلسطين از شر  ھر گوشه جھان است. رھائی توده

وضعيت رقت بار موجود، از سيطره توحش بار ترين شکل تاخت و تاز 

جنايتکارانه بورژوازی جھانی، امر عاجل و قطعی کل بشريت کارگر و يک 

حلقه پيکار انترناسيوناليستی جنبش ضد سرمايه داری در ھمه جای دنيا 

     است. 

  2007ژوئن  23

  

  

  توحش و جايزه صلح نوبل سرمايه، خيريه

بارزترين مميز سرمايه داری پايان قرن نوزدھم از سرمايه داری آغاز آن سده، 

در توسعه وسيع صدور سرمايه به سراسر مناطق جھان قرار داشت. عواملی 

مانند ظھور انحصارات عظيم صنعتی و مالی در دو قاره اروپا و امريکا در اين 

می کرد. فاز امپرياليستی سرمايه داری پروسه  گذر کارسازترين نقش را ايفاء
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قاره عالم بسط داد، رابطه خريد و  5خلع يد از مولدين خرد و دھقان را به 

فروش نيروی کار را در يک فراشد تند تاريخی به شيوه توليد مسلط اقتصادی 

در سرتاسر جھان مبدل کرد و استثمار نيروی کار ارزان توده ھای عظيم 

يقه بقای بردگی مزدی ساخت. آنچه در اين راستا رخ داد پاسخی انسانی را وث

بود که سرمايه به نيازھای انکشاف، خودگستری و ماندگاری مقدور تاريخی 

خود می داد. اين پاسخ اما، سرشت متناقض توليد سرمايه داری را در ھمه 

از وجوه  و در کل استخوانبندی وجود، با خود حمل می کرد  و در ھمين راستا 

بيخ و بن دچار تناقض بود. شمار بردگان مزدی سرمايه، حيرت آسا رو به 

فزون  رفت، اما نياز سرمايه به استثمار ژرف تر و مرگبارتر نيروی کار، 

بارآوری فزون تر کار را cزم ساخت و اين امر سير صعودی ترکيب آلی 

شتاب بخشيد.  سرمايه ھا، پروسه افت نرخ سودھا و وقوع کوبنده تر بحرانھا را

استثمار گسترده تر، شديدتر و عميق تر پرولتاريا، به نظام سرمايه داری امکان 

داد  تا بخشی از جنبش کارگری جھانی را در بات!ق رفرميسم راست اتحاديه ای 

زمينگير کند اما اين کار به رغم کارسازی عاجل آن ع!ج ديرپائی برای 

اھش ظرفيت سرمايه در تداوم تضمين دردھای cع!ج سرمايه داری نبود و ک

آن، خطر سرکشی موج جديد اعتراض و پيکار اين بخش  زمينه ھای اقتصادی

کارگران را به موجوديت سرمايه ھشدار داد. منظور از ھمه اين اشارات فقط 

يک چيز است. شيوه توليد سرمايه داری در ھر گام از بازتوليد اجتماعی، 

ھای توسعه و تشديد و تعميق استثمار طبقه  جھانی و تاريخی خود مکانيسم

کارگر را در وسعت جھانی، صيقل می بخشد، اما درست در درون ھمان گام و 

در بطن ھمان لحظه حيات، انبوه موانع نوين را بر سر راه تداوم بازتوليد خود 

سبز می کند و تناقضات سرشتی اين فرايند را پيچيده و پيچيده تر می سازد. 

سرمايه، بازتوليد استثمار نيروی کار در ابعاد ھر چه گسترده تر، ھر بازتوليد 

چه ژرف تر، ھر چه مضاعف تر، ھر چه فرساينده تر، ھر چه مرگبارتر و ھر 

چه تحمل ناپذيرتر است. اين بارزترين مشخصه در پويه تکامل تاريخی نظام 

و تشديد و  سرمايه داری پايان قرن بيستم تنھا در توسعهسرمايه داری است و 
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طوفانی تر ساختن ھر چه بيشتر درجه استثمار کارگران دنياست که تفاوت 

اشکال و عرصه ھای اين  وضعيت خود را با شروع قرن توصيف کرده است.

بيش از حد متنوع است و در اين   حدت، وسعت و تعميق استثمار نيروی کار،

رشکن نمودن عظيم تنزل مستمر و بی مرز بھای نيروی کار، ھمراه با سميان 

ترين بخش ھزينه ھای توليد و سامان پذيری سرمايه بر گرده توده ھای کارگر 

. سرمايه داری پايان قرن بيستم نقشی بسيار اساسی و تعيين کننده ايفاء می کند

در تحقق اين شيوه کثيف س!خی کارگران که رويه ديگری از فاجعه کشتار 

موفقيت ھای چشمگيری را در کارنامه جمعی بشر توسط اين نظام دژخيم است 

حيات سراسر ننگ و شرارت خود ثبت کرده است. نظام کاپيتاليستی در طول 

دھه ھای اخير تاريخ با توسل به تمامی اھرمھا، ت!ش کرده است تا به ويژه در 

حوزه ھای حضور ارتش عظيم ذخيره نيروی کار يا به بيان ديگر در قلمروھای 

گرسنگان و نيروی کار شبه رايگان، بخش ھای وسيعی از  آکنده از شمار کثير

پروسه توليد محصول اجتماعی را به عمق آلونکھای مسکونی کارگران انتقال 

دھد و از اين طريق ھزينه توليد را به حداقل برساند، درست به ھمانگونه که 

ا را کوشيده است تا در پرتو به کارگيری بسياری مکانيسم ھا ھزينه مبادله کاcھ

تا سرحد امکان بر دوش کارگران سرشکن نمايد. از ھمه اينھا اساسی تر زمينه 

ھای اتحاد و سازمانيابی پيکار طبقاتی توده ھای کارگر را سنگ!خی تر و 

سرمايه دار اقتصاد خوانده » محمد يونس« ناھموارتر سازد. آنچه آقای 

اً گوشه ای از ھمين بنگ!دش در طول سالھای اخير انجام داده است نيز دقيق

اشکال توسعه توحش سرمايه است و درست به ھمين دليل نيز از سوی يک بنياد 

جايزه صلح سال را » کميته صلح نوبل« آشنای نظم سرمايه داری، موسوم به 

  دريافت می کند.

  محمد يونس و بانک دھکده

ين بانک مؤسسه مالی آقای محمد يونس، بانک دھکده يا گرامين بانک نام دارد. ا

ميليون زن روستائی  7تأسيس يافته است و تا امروز به بيش از  1967در سال 

در بنگ!دش و برخی مناطق ديگر دنيا وام پرداخت کرده است. او با ھمکاری 
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بيل کلينتون رئيس جمھور سابق امريکا و خانم ھي!ری کلينتون ھمسر وی، در 

کار اياcت آرکانزاس  چند سال پيش جمعيت کثيری از فروشندگان نيروی

کاپيتاليستی و برکات مقدس » احل هللا البيع« امريکا را نيز در وسعت شمول 

بانکی خويش قرار داده است!!! روال کار بانک دھکده اين است که ھمسان ھمه 

بانک ھای موجود جھان، در راستای پيش ريز سرمايه و کمک به توسعه رابطه 

عين خويش وام می دھد. شيوه کار اين خريد و فروش نيروی کار به مراج

مؤسسه مالی در ھمان حال تفاوتی نيز با مؤسسات بانکی ديگر دارد. اينکه 

! و بھره متعارف !!عمدتاً و به طور غالب به زنان فقير دنيا وام پرداخت می کند

بانکی خود را از اين جماعت دريافت می دارد. محمد يونس از اين طريق تا 

ا زن بنگالی را بعنوان نيروی کار شبه رايگان با فاجعه بارترين امروز ميليون ھ

شرائط کار به جمع بردگان مزدی سرمايه جھانی افزوده است. چيزی که در 

رويه بيرونی خود تصوير ديگری سوای رابطه خريد و فروش نيروی کار را 

 منعکس می سازد!!! ظاھر ماجرا اين است که بانک دھکده به توده کثير زنان

بنگالی وام می دھد، اين زنان وام دريافتی را دستمايه کار خود می کنند، مصالح 

و ماتريال و ابزار توليد را خريداری می نمايند. با اين ابزار و مواد خام و 

وسائل کمکی شخصاً محصوcت جديدی را توليد می کنند. آنان در ادامه کار، 

ی منتقل می نمايند و در آنجا به محصوcت توليدی خود را به بازار سرمايه دار

فروش می رسانند. زنان بنگالی در تداوم اين پروسه، وام دريافتی را بع!وه 

سود متعارفی که ميزان آن در ھيچ کجا و ھيچ گزارشی درج نشده است، به 

بانک دھکده آقای محمد يونس مسترد می دارند. نمای بيرونی مراودات 

ی از رابطه خريد و فروش نيروی کار تصوير ھمانگونه که باcتر گفتيم چيز

نمی کند، اما ھمه اين داد و ستدھا نه در قرون ميانه تاريخ و نه در برھوت 

اشکال توليدی آن دوران، که در عمق تسلط ب!منازع شيوه توليد سرمايه داری 

و در دايره سامان پذيری سرمايه جھانی به وقوع می پيوندد. قبل از ھر چيز 

ر و مواد خام و وسائل توليد زنان بنگالی سرمايه بانک دھکده آقای ابزار کا

محمد يونس است. ميلياردھا دcر از کل سرمايه بين المللی است که در اينجا و 
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در حوزه استثمار توده کثير زنان بنگالی به وسائل توليد و مبادله تبديل می شود. 

استثمار نيروی کار پيش  بخشی از سرمايه مالی و بانکی دنياست که در پروسه

ريز می گردد. نکته بعدی اينکه زنان بنگالی با تبديل وام دريافتی از بانک 

دھکده صاحب ھيچ سرمايه ای نمی شوند بلکه صرفاً موقعيت آنان به عنوان 

فروشنده نيروی کار به سرمايه جھانی است که از بيخ و بن تحريف می شود. به 

پردازی سرمايه است که در اينجا مرتبه مضاعف  بيان ديگر اين اعجاز باژگونه

احراز می کند. اگر در وضعيت متعارف، خريد نيروی کار کارگر را به مثابه 

خريد کار وی القاء می کند، در اينجا، اين باژگونه نمائی را تا القاء نفی فروش 

نيروی کار زن بنگالی و جعل نوعی مالکيت ابزار کار برای وی، بسط می 

نچه در اين گذر واقعی است اين است که سرمايه بزرگ بانک دھکده دھد. آ

ميليون زن بنگ!دشی يا انبوه زنان ديگر ھم سنخ آنان در اين يا آن  7نيروی کار 

گوشه دنيا را به کار وا می دارد. اين زنان با ابزار و مواد خام و وسائل توليدی 

کنند. محصول کار آنان که ھمه و ھمه سرمايه آقای محمد يونس ھست کار می 

نيز دقيقاً به عنوان بخشی از محصول پروسه کار نظام سرمايه داری به فرايند 

دورپيمائی سرمايه جھانی سرريز می شود. بھای اين محصول بر اساس قوانين 

نرخ سود عمومی سرمايه داری تعيين می گردد. سھمی از آنچه زنان بنگالی و 

اند صرف بازتوليد نيروی کارشان می شود و زنان ھمزنجير آنھا توليد کرده 

سھم بسيار بزرگتری از آن به صورت اضافه ارزش در پروسه سامان پذيری 

سرمايه جھانی عايد کل سرمايه و از جمله سھم معينی نيز عايد سرمايه ھای 

آقای محمد يونس می گردد. رابطه خريد و فروش نيروی کار تسلط کامل و 

شرائط کار و زندگی توده کثير زنان بنگالی اعمال می  ب!منازع خود را بر کل

  نمايد. 

دامنه ماجرا اما به ھمبن اندازه و فقط تا ھمين جا ختم نمی شود. بانک دھکده 

ميليون زن بنگالی را استثمار نمی کند بلکه عمق، شدت و   7فقط نيروی کار

ل کند و کاو ابعاد توحش اين استثمارگری نيز خود مسأله ای بسيار مھم و قاب

است. بانک آقای محمد يونس ھيچ کارخانه ای را تأسيس نکرده است. ھزينه 
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خريد ھيچ زمين و مخارج ايجاد ھيچ مؤسسه توليدی يا تجاری را تقبل نکرده 

است، اجاره ساختمان ھيچ کارگاھی را نمی پردازد. نيازمند خريد سرويس حمل 

خريد ماشين آcت و تکنولوژی و و نقل برای ھيچ کارخانه ای نيست، در ھزينه 

مواد خام و وسائل کمکی و ھمه ملزومات ديگر توليد نيز به گونه ای که بعداً 

توضيح خواھيم داد حداکثر  صرفه جوئی را به عمل می آورد. از اجاره انبار و 

پرداخت ھزينه ھای انبارداری نيز بکلی بی نياز است. از ھمه اينھا مھمتر و 

ميليون زن بنگالی مطلقاً در استخدام سرمايه آقای محمد  7کل  تعيين کننده تر،

يونس نمی باشند، اينان ھيچ نوع بيمه، ھيچ تأمين اجتماعی، ھيچ حق 

بازنشستگی، ھيچ حق مرخصی ساcنه، ھيچ بيمه دارو و درمان، ھيچ نوع 

امکانات رفاھی، ھيچ شکل تضمين معيشتی و در يک ک!م ھيچ حق و حقوق 

انسان بودن در بطن و متن شرائط کار و توليد اجتماعی خويش دارا انسانی يا 

نيستند. اينان شماری از بردگان نفرين شده دوزخ شرارت و سبعيت نظام 

سرمايه داری ھستند که در ازاء نازل ترين و ناچيزترين بھای بازتوليد نيروی 

باز ھم  کار برای سرمايه جھانی و بانک دھکده آقای محمد يونس کار و کار و

کار می کنند. بردگان مزدبگيری که در بطن برنامه ريزی قرن بيست و يکمی 

نظام سرمايه داری حتی برای سرکوب و خفه کردن آنھا نياز زيادی به ارتش، 

پليس و تحمل ھزينه ماشين قھر ارتجاعی نيست. آنان در زير يک سقف با ھم 

نيروی کار احساس نکنند و  جمع نيستند. چه بسا خود را توده ھمزنجير فروشنده

شايد که محمد يونس و بانک دھکده را ھم صاحبان سرمايه و استثمارگر 

جنايتکار نيروی کار خود تلقی ننمايند. ھمه اينھا مواھبی ھستند که سرمايه داری 

پايان قرن بيستم و شروع قرن بيست و يکم برای تشديد و تحکيم بندھای بردگی 

موحش تر و سفاکانه تر استثمار کارگران دنيا به  مزدی و برای تعميق ھر چه

زندگی روز بشر اھداء کرده است!!! در مورد ميزان صرفه جوئی ناشی از اين 

شکل برنامه ريزی خريد و فروش نيروی کار و استثمار توده ھای کارگر کافی 

  است فقط به يک مقايسه آماری بسيار ساده  توجه کنيم.
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ميليون  117 414 672مي!دی، از کل  2001ل در جامعه ايران در طول سا

لایر سرمايه پيش ريز شده در شماری از واحدھای بزرگ و کوچک صنعتی 

ميليون لایر آن به پرداخت مزد اختصاص داشته است و کل  20 603 571تنھا

ميليون لایر ديگر صرف تھيه مواد خام، ماشين  96 811 101مبلغ مابقی، يعنی 

نقل، ساختمان و در يک ک!م اجزاء مختلف بخشھای فيکس آcت، وسائل حمل و 

و گردشی سرمايه ثابت شده است. به اين ترتيب سھم مزدھا در مجموع چيزی 

مابقی  %83کل سرمايه پيش ريز ساcنه را تعيين می کرده است و  %17حدود 

به تھيه و تشکيل ساير بخش ھای سرمايه تخصيص يافته است. در ھمين جا 

که رقم مربوط به پرداخت مزدھا در اين جا به ھيچوجه معادل ارقام  اضافه کنم

واقعی دستمزد دريافتی کارگران مورد استثمار اين بخش از سرمايه اجتماعی 

ايران نبوده است، بلکه بورژوازی به رسم معمول ھزينه ھای مربوط به 

ت. بوروکراسی واحدھای صنعتی را نيز به طور کامل در آن ملحوظ داشته اس

بر اين مبنی و با م!حظه مکان مؤثر ھزينه ھای اخير در کل رقم دستمزدھا 

آنچه که به عنوان مزدھای پرداختی کارگران باقی می ماند در بھترين حالت از 

کل سرمايه پيش ريز ساcنه تجاوز نمی کند و اين بدان  %12ميزان تقريبی 

پيش ريز سرمايه را  مابقی اق!م ديگر ھزينه تشکيل و  %88معنی است که 

تعيين می نموده است. حال اگر ھمين مثال کنکرت و ساده آماری را مبنای 

ارزيابی ميزان استثمار نيروی کار توسط سرمايه بانک دھکده آقای محمد يونس 

  قرار دھيم، با مؤلفه ھای واقعی زير مواجه خواھيم شد.

به سرمايه گذاری ھزينه ھای مربوط  %88بانک دھکده  بخش بسيار مھمی از 

را صرفه جوئی می کند. ھمان گونه که قب!ً اشاره شد، ھزينه تأسيس ساختمان 

يا اجاره بھای مرکز کار و توليد را به دوش ندارد. نيازمند تھيه وسائل نقليه و 

اياب  و ذھاب کارگران نمی باشد. مخارج مربوط به انبارداری و بسته بندی و 

نيست. در رقابت با بخشھای ديگر سرمايه ملزم به  نگھداری کاcھا بر عھده اش

ارتقاء روز به روز سطح تکنيک و خريد ماشين آcت مدرن نيز نمی باشد، 

پولی که بايت تھيه مواد خام و ابزار کار و وسائل توليد به زنان بنگالی می 
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پردازد در نازل ترين سطح و سودآورترين ميزان تعيين می شود. بانک دھکده 

را وثيقه افزايش بيش و بيشتر سود  %88ترتيب سھم عظيمی از اين  به اين

سرمايه می کند. مقدار سرمايه ای که در اختيار ھر مشتری خود قرار می دھد 

پائين ترين رقمی است که می توان توسط آن، نيروی کار يک کارگر را در 

ستثمار آن ضدانسانی ترين و جنايتکارانه ترين شرائط کاری به کار گرفت و از ا

حداکثر سود ممکن را به دست آورد. محمد يونس آلونک مخروبه و نمور زن 

بنگالی را کارگاه استثمار نيروی کار وی می سازد و از اين طريق بھای 

ساختمان cزم برای پروسه کار را به سود سرمايه اش اضافه می کند، حمل و 

اين گذر معادل بھای  نقل مواد خام را به دوش زن بنگالی بار می کند و در

ترانسپورت کاc و ھزينه رفت و آمد او را، سود سرمايه خود می سازد. جای 

خواب کودک بنگالی در گوشه ای از آلونک را، انبار حفاظت مواد خام می 

نمايد و بھای انبارداری محصول را به سود سرمايه بانک دھکده اضافه می کند. 

ھزينه سرمايه گذاری به زيان  ليست صرفه جوئی محمد يونس در تنزل

کارگران زن بنگالی و متقاب!ً طومار افزايش سود سرمايه ھای خويش از محل 

تشديد و تعميق استثمار ھمان زنان به درازی شب يلداست و محاسبه ھمه جوانب 

  آن نيازمند گزارشی مبسوط است. 

خش ثابت تمامی داده ھای باc به صرفه جوئی بانک دھکده در تنزل ھزينه ب

سرمايه مربوط می شود. برنامه ريزی آقای محمد يونس برای کاھش بھای 

بخش متغير سرمايه داستان جداگانه ای است که در جای خود بسيار شنيدنی تر 

است. قب!ً گفتيم که زن بنگالی اص!ً خود را نيروی کار مزدی سرمايه بانک 

ان دنيا زير فشار باژگونه دھکده به شمار نمی آورد. اگر بخش وسيعی از کارگر

پردازی سرشتی توليد سرمايه داری، خود را نه فروشنده نيروی کار که 

فروشنده کار تلقی می کنند! زن بنگالی در گستره برنامه ريزی فوق مدرن و 

ماوراء اومانيستی سرمايه جھانی!! خود را نه حتی دومی که مشتری محترم 

يونس و بانک دھکده محسوب می نمايد.  مديون کمپين فقر ستيز!!!! آقای محمد

او در موقعيتی نيست که خواستار افزايش دستمزد باشد، زيرا اص!ً دستمزدی 
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نمی گيرد. لفظ بيمه بيکاری، بيمه درمان، حق بازنشستگی و ھر نوع حق و 

حقوق بشری ديگر ھم برايش سخت ناآشناست زيرا که او اساساً در استخدام ھيچ 

ميليون زن بنگالی ھم مطلقاً  7داری قرار ندارد. ساعات کار سرمايه و سرمايه 

ساعت به باc جريان  16تابع ھيچ نوع حساب و کتابی نمی باشد. روزانه کار 

عادی زندگی اوست. زيرا در غير اين صورت مطلقاً قادر به بازتوليد سرمايه 

بود.  بانک دھکده و تأمين سود دلخواه سرمايه ھای آقای محمد يونس نخواھد

ميليون نفرين شده ديار  7روز تعطيل ھفتگی يا تعطي!ت ايام سال نيز برای اين 

سرمايه، مفاھيمی بسيار بيگانه است. زيرا در کل شرائط کار و استثمار آنھا ھيچ 

برنامه ريزی  جائی برای انديشيدن به چنين حقی موجود نيست يا به بيان ديگر

گانگی را در ابعادی مضاعف دامن زده پروسه کار توسط بانک دھکده، اين بي

است و آن را در زوايای ذھن و زندگی توده کثير بردگان مزدی بنگالی کشت 

کرده است. محاسبه اينکه  سرمايه آقای محمد يونس با توجه به ھمه اين داده ھا، 

سھم بخش متغير سرمايه را تا چه ميزان کاھش داده است يا به زبان واقعی و 

عمق استثمار نيروی کار را تا کدامين مرزھای ممکن توسعه  زمينی، شدت و

داده است، کار چندان ساده ای نمی باشد. اما يک چيز روشن است. اينکه او در 

تشديد، حدت و تعميق استثمار کار توسط سرمايه به طور قطع رکوردھای 

  عظيمی را کسب کرده است و مرزھای بسيار دوری را پشت سر نھاده است. 

تصور شود که دريای سود ناشی از توحش بی مرز آقای محمد يونس در  شايد

کار توسعه استثمار زنان بنگالی يکراست فقط و فقط به جيب بانک دھکده وی 

فرو می رود. اين تصور از بيخ و بن غلط است. سرمايه آقای محمد يونس فقط 

در فرايند بخشی از کل سرمايه جھانی است و فقط به نسبت مقدار و مکان خود 

ارزش آفرينی سرمايه بين المللی سھمی از کل اضافه ارزش توليد شده توسط 

 7طبقه کارگر جھانی را به خود اختصاص می دھد. آنچه او به سر و روز 

ميليون زن بنگالی آورده  يا می آورد، موھبتی است که نصيب کل سرمايه 

  جھانی می شود. به اين سخن  مارکس خوب دقت کنيم.    
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ھر فرد سرمايه دار ھمانند تمام سرمايه داران ھر قلمروی ويژه توليد در « 

استثمار کل طبقه کارگر به وسيله کل سرمايه و در شدت اين استثمار نه فقط به 

نسبت ھمدردی و ھمدلی طبقاتی بلکه به نسبت اقتصادی مستقيماً سھيم است. 

ابت پيش ريخته شده را زيرا اگر تمام شرائط ديگر منجمله ارزش کل سرمايه ث

ثابت فرض کنيم، نرخ سود متوسط به شدت استثمار کل کار به وسيله کل 

  »  سرمايه بستگی دارد. 

ابزار کار و مواد خام و وسائل کمکی و امکانات زن بنگالی جزئی از سرمايه 

بانک دھکده است. او در جريان بازتوليد اين سرمايه مقادير معينی محصول 

اين محصوcت را تسليم بازار سرمايه داری می نمايد و بر اساس  توليد می کند.

قيمت بازار به فروش می رساند. قيمت بازار کاcھا در جريان رقابت گسترده 

ميان بخش ھای مختلف سرمايه که در شرائط کام!ً متفاوت توليدی پيش ريز 

مومی شده اند، تعيين می شود و در  درون ھمين فرايند است که نرخ سود ع

سرمايه تشکيل و حاکم می گردد. در اين گذر و در پيچ و خم عبور از اين 

فراشد، سرمايه ھای با ترکيب ھر چه نازل تر و شرائط استثمار ھر چه توحش 

بارتر نيروی کار، مقادير عظيمی از اضافه ارزش نھفته در محصوcت توليدی 

ر بارآوری نيروی کار از شان را به نفع سرمايه ھای با ترکيب باc و درجه برت

دست می دھند. کندوکاو دقيق اين امر نيازمند توضيح زيادی است که پرداختن 

به آن مطلقاً در حوصله اين نوشته کوتاه نيست. جوھر ساده ک!م اين است که 

ميليون زن  7دريای سود  پرخروش ناشی از استثمار سفاکانه و سراسر شرارت 

انک دھکده آقای محمد يونس که کل سرمايه جھانی بنگالی نه فقط سرمايه ھای ب

و آغاز قرن بيست  20را به سھم خود سيرآب می کند. سرمايه داری پايان قرن 

و يکم در پرتو توسل به اين راھکارھای پر درخشش اومانيستی!!! مذھبی و 

cئيک است که می تواند با سير مستمراً رو به نزول منحنی نرخ سودھا عجالتاً 

پنجه نرم کند. ابتکار عمل بسيار مدبرانه و انديشمندانه!!! آقای محمد  دست و

يونس در کشف اين شيوه ھای کارساز سراسر ضد بشری و جنايت آميز برای 

تشديد، تحکيم و تعميق استثمار مستأصل ترين و محروم ترين و بی پناه ترين 
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رمايه ھا، بخش بردگان مزدی سرمايه، با ھدف جلوگيری از سقوط نرخ سود س

او را به درستی شايسته وصول جايزه صلح نوبل ساخته است. اين جايزه پيش 

نماد عالی سبعيت و جنايت سرمايه « جيمی کارتر« تر به کسانی مانند آقای 

« کثيف ترين ج!د توده ھای کارگر و آواره فلسطين، » اسحاق رابين« جھانی، 

رمايه بين المللی در جنبش چھره مزدور و منفور دست نشانده س» لخ والسا

سنديکاليستی سرمايه ساcر لھستان و رئيس جمھور بعدی نظام سرمايه داری 

در اين کشور، کوفی عنان رايزن تجاوز ارتش ھای دژخيم بورژوازی بين 

المللی برای قتل و عام دھھا ميليون زن و مرد و کودک بالکان، افغانستان و 

، تعلق گرفته است. سرمايه جھانی مدال عراق و کسان ديگری از قماش اينھا

صلح خود را بسيار آگاھانه تعيين می کند. اينکه پرولتاريای سرمايه ستيز بين 

المللی با موجوديت نظام بشرستيز بردگی مزدی و تشديد لحظه به لحظه توحش 

و جنايات اين نظام چه خواھد کرد؟ موضوعی است که کل راز زندگی انسان 

کند. نابودی سرمايه داری و استقرار سازمان شورائی  عصر را تعيين می

سوسياليستی برنامه ريزی کار و توليد اجتماعی تنھا راه است. راھی سوای اين 

  فقط راه نابودی بشريت است 

  200 6نوامبر 

  

  

  بورژوازی، خاور ميانه و مذاکره مستقيم

 »اس�می جمھوری«و » بوش«ھای دولت

ھای بورژوازی در باره محتوای ديدار اخير نهترجيع بند گزارشات ھمه رسا

ای و کل دولت اس!می خاوير سوcنا با علی cريجانی، آن بود که خامنه

داری ايران خواستار برقراری کانال مستقيم و فعال مذاکره با دولت سرمايه

ھای مختلفی که پس از ختم بورژوازی امريکا ھستند. سوcنا خود در مصاحبه

ا خبرنگاران داشت با لحنی خاص و با ژست يک مکتشف موفق سفينه اين ديدار ب
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داری، به کرات بر اين قضيه تأکيد نمود. عبور از يک معضل مھم دنيای  سرمايه

در اين ميان واکنش مشتاق، مؤکد و مملو از تبليغات سران دولت بورژوازی 

ھای مسؤل بستايران، به محتوا و لحن بيان سوcنا، حتی از خود گفته ھا و جمع

 سياست خارجی اتحاديه اروپا، بسيار پرھياھوتر بود. 

ھای رنگارنگ بورژوازی در غرب و شرق دنيا که از مدتھا تلويزيون راديو و

در باره رويدادھای روز خاور ميانه و جنگ عراق را به  پيش تنظيم ھر گزارش

ايران و  ھایپيرامون احتمال گفتگوی دولت ھای پر زرق و برقگمانه زنی

سيمای راغب سران اس!می سرمايه  امريکا قفل کرده بودند، ناگھان با مشاھده

به نقل واقعه را ده  نسبت به وقوع مذاکرات، دامنه حرص و ولع و اشتياق خود

بدون ھيچ  چندان ساختند. به موازات ھمه اينھا، سران بورژوازی امريکا نيز

 گفتگوی تازه خود، آنچه را که رسانهھای مختلف و در دل ھر تساھل، به مناسبت

ھا جنجال می کردند و نمايندگان بورژوازی ايران تأييد می نمودند با شوق و 

تصديق قرار دادند. ھمه چيز گواه آن است که رشته مراودات و  ذوق مورد

ای خورده است اما کشور به ھر حال تکان تازه مناقشات ميان بورژوازی دو

مذاکرات بغداد قرار است به چه چيز يا  تکان تازه چيست و ببينيم که محتوای اين

  چه مسائلی پاسخ گويد؟

تأکيد بر اين نکته ضروری است که بحث کوتاه حاضر قرار  قبل از ھر چيز

ھای پيشين و به طور مشخص شده در نوشته نيست ھيچ کدام از مسائل مطرح

عراق، بورژوازی  جنگ«يا  ».... مناقشات درونی بورژوازی جھانی«مقاcت 

فشرده حاضر در  و مانند اينھا را تکرار نمايد. مطلب» امريکا و چالش شکست

برای  امتداد ھمان مباحثات است و با توجه به اھميت و موضوعيت مستمر مسأله

جنبش کارگری ايران و جھان،، تکميل ھمان گفتگوھا را دنبال می کند. پيش تر 

نموديم که تاريخ حاکميت دولت اس!می cب!ی مقاcت ياد شده تأکيد  در

تاريخ ت!ش بورژوازی امريکا برای متقاعد نمودن بورژوازی  داری،سرمايه

ھای اقتصادی، سياست ھا و راھبردھائی است که در ريزی ايران به قبول برنامه

اقتصادی و نظامی اياcت متحده و سھيم شدن ھر  سطح جھانی اتوريته سياسی و
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مالی اين کشور در کل اضافه  ظيم تر انحصارات صنعتی وچه وسيع تر و ع

کارگر ايران را  ارزش توليد شده توسط طبقه کارگر جھانی و از جمله طبقه

اس!می ھم  تضمين کند. در ھمان نوشته ھا اين را نيز توضيح داديم که جمھوری

 ھادر مقاطع مختلف اين فرايند، با استمداد از کليه عوامل، شرائط و مناسبت 

کوشيده است تا به بورژوازی امريکا و ک!ً غرب تفھيم کند که ھمزيستی و ادغام 

ھمپيوندی آری، اما اين کار نيازمند تحقق شروط خاص خود می باشد و سھم  و

ھای توليدی و نقش بورژوازی ايران در توزيع اضافه ارزش متناسب و مطلوب

نظم سياسی خاور ميانه بنياد ايران در داربست  داریبرتر و فعال دولت سرمايه

تعيين می کرده است. محور واقعی  اين شروط را از نظر رژيم اس!می سرمايه

طوcنی اينک زير فشار  کشمکشھا ھمواره اين بوده است و فرايند اين مناقشه

   .ھای مھم زير به افت و خيز خود ادامه می دھدمؤلفه

  داری جھانیسرمايه موقعيت عمومی  .1

آخر قرن بيستم به اين سوی روند اشباع بازار جھانی از  د دھهدر طول چن

، نرخ 90پشت سر نھاده است. در شروع دھه  سرمايه، باcترين رکوردھا را

اوج  %30امريکای cتين تا  رشد ساcنه صدور سرمايه به کشورھای آسيائی و

نی و در سطح جھا برابر نرخ رشد ساcنه صادرات کاc 3گرفت. اين نرخ عم!ً 

نزديک  1990برابر نرخ رشد کل توليد جھانی در اين دوره بود. فقط در سال  4

 تريليون دcر سرمايه در سطح بين المللی پيش ريز شد. اين روند با مقداری 2به 

نوسان و برخی افت و خيزھای طبيعی در سالھای بعد تا زمان حاضر ادامه يافته 

انباشت سرمايه در سطح جھانی بالغ دوره مورد بحث متوسط رشد نرخ  است. در

متجاوز بوده  %600امريکای جنوبی و کارائيب از  و در ممالک %223بر 

نيست و زمانی که از رشد نرخ سرمايه  است. ھدف انباشت سوای سود ھيچ چيز

می کنيم بايد به خاطر  صحبت %600و  500گذاريھا در دنيا با ارقام جھشی 

تصاعدی، حجم  ھای غول آسایی در پی اين افزايشبياوريم که سرمايه بين الملل

شايد  اضافه ارزشھای عظيم نجومی طلب می نمايد. در کنار اين ارقام بد نيست يا

در «بسيار cزم است که به اعداد و ارقام ديگری نيز کمی عميق توجه گردد. 
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« ، »ميليون شغل را از دور خارج می سازند 2متحده شرکت ھا ھر سال  اياcت

ميليون شغل از مجموع  90فقط در امريکای شمالی بيش از  ر سالھای آيندهد

در آلمان فقط در فاصله يک «، »رفتن است ميليون شغل در حال از دست 120

 سوندی، سويسی شرکت« ، »شغل حذف شده است 500 000سال بيش از 

ABB  کارگر را اخراج و ھمزمان  50 000سازنده جنراتورھای الکتريکی

بر اساس پژوھش فدراسيون «، »باc برده است %60فروش خود را  ميزان

 %2ژنو تا قبل از شروع دھه سوم قرن جاری تنھا  فلزکاران بين المللی در

کاcھائی که کل تقاضای جھان را  نيروی کار فعلی جھان برای توليد تمامی

  «برآورده نمايد کفاف خواھد داد

،cو تئوری واقعيات بسيار بديھی و سرنوشت  بدون نياز به ھيچ تفسير ارقام با

ديدگان بشر معاصر مجسم می سازد. اينکه روند اشباع جھان  سازی را در برابر

پيش می تازد، اينکه اين روند به صورت غالب با  از سرمايه با آخرين شتاب به

ارگانيک سرمايه در دنيا ھمراه است. اينکه  سير تصاعدی افزايش متوسط ترکيب

تاريخی، به صورت بی امان سھم سرمايه  اين فرايند و در يک قياس نسبیبه تبع 

رود، اينکه از کل جمعيت  المللی رو به کاھش میمتغير در کل سرمايه بين

خارج می  مھيای فروش نيروی کار بخش ھر چه عظيم تری از دائره اشتغال

 ند، اينکهمانند و به ارتش ذخيره کار آواره در سطح بين المللی مبدل می گرد

متوسط نرخ سود سرمايه جھانی به رغم فزونی مستمر نرخ اضافه ارزش ھا، 

پيمايد و و باcخره به عنوان نتيجه اساسی و سرنوشت ساز ھمه  روند افت می

داری جھانی در پاسخ به ملزومات ماندگاری خود سرمايه اين فرايندھا اينکه نظام

المللی ھيچ راه حل طبقه کارگر بينممکن به  سوای وارد ساختن آخرين فشارھای

اين يک نظريه پرداری نيست، کل  .ديگری در پيش روی خود نمی بيند و ندارد

موجود، مو به مو بر  فعل و انفعاcت، رويکردھا و سير وقايع درون عينيت

 90دھه  تا آغاز 70صحت اين بحث گواھی می دھد. در فاصله ميان شروع دھد 

 %35قلمروھای توليدی در بخش وسيعی از جھان قرن پيش نرخ بھره وری 

داشته است و درست در ھمين پريود نياز به نيروی کار در اين قلمروھا  افزايش
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است. اين فرايند در طول دو دھه اخير باز ھم با سرعت  کاھش يافته 15%

رشد مزدھای واقعی ساعتی که در سالھای » .افزونتری به پيش تاخته است

به سطح  89تا  79سالھای  بود در %5،4طور متوسط  به 1972تا  1968

سالھای بعد باز  و ھمگان می دانند که اين سير افولی حيرت بار در» ،% رسيد5

رشد  متوسط نرخ 90تا  70در فاصله سالھای دھه «ھم حيرت زاتر بوده است. 

نرخ متوسط  «است.  %33بوده است و اين نرخ امروز حدود  %6،5بيکاری 

داری دست کم به اندازه ميانگين نرخ اقتصادھای عمده سرمايه ی دربيکاری حت

 »است 1930دھه  بيکاری دوران رکود بزرگ

ھمه آنچه که گفتيم و سير جاری » خبر تلخ را نشنيده است آن که می خندد« 

داری يا به بيان بھتر منتجه طبيعی قوانين سرمايه رخدادھای قھری درون نظام

کاپيتاليستی، نابودی بخش عظيمی از بشريت را به  وه توليدای و نھادين شيپايه

است. نمايندگان سياسی و اقتصادی  شرط حتمی بقای اين نظام مبدل ساخته

در راستای درک اين  بورژوازی اين امر را شفاف تر از روز درک می کنند و

اول اينکه  .نياز در پيشبرد دو وظيفه اساسی خود، ھيچ ترديد روا نمی دارند

 ناشی از گرسنگی را مرگ محتوم بخش عظيمی از بشريت کارگر دنيا بايد

بپذيرد و بخش ديگر آن بايد به تحمل نازل ترين بھای نيروی کار و توحش 

زيست اجتماعی رضايت دھد و دوم اينکه قطبھای مختلف  بارترين شرائط

کسب  ھای خود وتضمين شرائط بازتوليد سرمايه برای سرمايه بين المللی بايد

کار طبقه کارگر جھانی مھيای  ھای ناشی ازسھم مناسب در کل اضافه ارزش

  .رقابتھای ھر چه سبعانه تر و ويرانگرتر باشند

  ھای درون بورژوازی جھانیبلوک بندی سيمای تازه  .2

ھای مختلف فروپاشی اردوگاه شوروی، معادcت جاری ميان بخش تا پيش از

يک صف بندی دو قطبی آرايش يافته بود.  حول سرمايه جھانی به طور غالب

ساختار اساساً اقتصادی آن، وسيعاً  نوعی آرايش دو قطبی که به رغم درونمايه و

محصور بود.  ھای نظامیدر محاق مجادcت سياسی و صف و صف کشی

شوروی سابق به لحاظ قدرت رقابت سرمايه و وسعت حضور در بازار بين 
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رقيب اقتصادی نيرومندی برای بورژوازی غرب داری، ھيچگاه سرمايه المللی

آنچه در آن زمان سرمايه جھانی را دو شقه می ساخت و قاره  .به حساب نمی آمد

متحده را زير فشار قدرت بلوک رقيب قرار می داد. بيش  اروپا و به ويژه اياcت

ھای ناسيوناليستی و گسترده اردوگاه، با جنبش از ھر چيز درھمرفتگی و ائت!ف

افريقا و امريکای cتين بود. بنياد  سوسيال خلقی کشورھای سه قاره آسيا،

جا قرار داشت. امپرياليسم  اقتصادی اين ھماوردی کاپيتاليستی درست در ھمين

مانعی بر سر  ھای ياد شدهستيزی ناسيوناليستی و سوسيال بورژوائی جنبش

حمايت از  و اردوگاه با ھای امريکائی و اروپائی بودانباشت امپرياليستی سرمايه

 ھای خلقی فرايند دوقطبی و چالش درون سرمايه جھانی را واقعيت واين جنبش

  .حدت می بخشيد

ھای زوال آن بر خ!ف بسياری از به فروپاشی بود و زمينه اردوگاه محکوم

در » گورباچف«بر خ!ف استنباط و ادعای  ھای محافل راست و چپ وتحليل

مسلط برساختار نظم اجتماعی  مطلقاً در بوروکراسی منحط» پروستريکا«کتاب 

بنياد اقتصادی  جامعه شوروی ريشه نداشت. بورورکراسی حاکم روز محصول

بحران و  جامعه بود. آنچه کل اردوگاه و از جمله جامعه روسيه را به سراشيب

 فروپاشی سوق داد، قبل از ھر چيز بحران سراسری سرمايه جھانی و در گام بعد

وقعيت بسيار آسيب پذير و ضعيف اردوگاه در کل فرايند بازتوليد سرمايه م

بود. سرمايه اجتماعی روسيه و ممالک اردوگاه در قياس با ھمتايان و  المللیبين

ھای قادر به احراز سھم مناسب و مطلوب از کل اضافه ارزش رقبای غربی خود

ھای خودگستری و ش شرطالمللی و پاسخ به ھمه پيبين توليدی توسط پرولتاری

که در آستانه حدت و تعميق و توسعه بحران  بقای خود نبود. اين امر سبب می شد

ھای ضعيف و بعنوان حلقه داری، کشورھای اردوگاهساختاری نظام سرمايه

فرايند  شکنده تر اين نظام، به ورط فروپاشی فروغلطد. مسأله ديگری که

می نمود سرانجام جنبشھای ناسيوناليستی  فروپاشی اين بلوک را تکميل و تسريع

سوسيال بورژوائی در کشورھای سه قاره بود. اين جنبش ھا يا زير فشار  و

خود، از ھم پاشيدند و يا در صورت پيروزی، در بھترين  تناقضات درونی
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دولتی محتضر، متکی به نازل ترين درجه  داریحالت، به ساحل يک سرمايه

سرمايه جھانی و کانون حداکثر  تمامی بار بحرانھای بارآوری کار، آماج سرريز

ھمه اين مسائل، فرايند  .استثمار و بی حقوقی و ستمکشی کارگران لنگر انداختند

کرد.  پيچش و تمرکز حاد بحران در يک بخش از سرمايه جھانی را تسريع

داری دولتی به ورطه فروپاشی افتاد و متعاقب آن قطب بندی اردوگاه سرمايه

دنيای کاپيتاليستی نيز نسبتاً سريع، يا حداقل در زمانی نه چندان طوcنی، با  روز

  .ای از صف آرائی ھا و قطب بندی ھا جايگزين گرديدتازه ساختار

روسيه اين بار نه در زير علم و کتل سابق و نه در مکان مزاحم  داریسرمايه

ھای ربی به حوزهھای غھای انحصارات يا دولتسرمايه سياسی و نظامی صدور

عنوان يک قطب در حال بازسازی و توسعه  نوين انباشت در سه قاره، که به

متحده و اتحاديه اروپا شد.  سيستم کاپيتاليستی وارد ميدان کشمکش با اياcت

موقعيتی است، چين تا  سوای روسيه که بسيار سرسختانه در ت!ش احراز چنان

امريکا و  يافته است که خطر آن برایھمين لحظه حاضر به چنان موقعيتی دست 

داری دولتی سابق است. ظھور حوزه يورو بسيار بيشتر از اردوگاه سرمايه

داری معادcت و چين و ھند، به ويژه دومی در کل بازار جھانی سرمايه روسيه

کاc و توازن حضور بخشھای مختلف سرمايه در بازار جھانی  صدور سرمايه و

ھای امريکای cتين در ساخته است. بسياری از دولت ييررا عميقاً دستخوش تغ

اقتصادی خود و امريکا با بورژوازی چين  جايگزين سازی بخش اعظم روابط

ھای اخير برزيل اقتصادی سال قراردادھای %70دچار ترديد نشده اند. بيش از 

اين کشورھا  در سفر سال پيش خود به» ھوچين«يکراست با چين بوده است. 

 سال آينده در زمينه توسعه مراودات اقتصادی چين 10داشت که در طول  اع!م

ھای با امريکای cتين تا جائی پيش خواھد رفت که صندوق دخيره ارزی دولت

ميليارد دcر تقويت خواھد گرديد!! بازار افريقا به ميزان ظرفيت  100منطقه تا 

ی آسيای جنوب ھای چينی است و کشورھاوسيع سرمايه موجودش شاھد حضور

در سطحی بسيار گسترده به ميدان رقابت  ھای خليجشرقی و آسيای ميانه و حوزه

غربی تبديل شده اند.  ھای صادر شده چين با کشورھایمحصوcت و سرمايه
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 اروپا از اين وضع بی نصيب نمانده است و مدت ھا است که بزرگترين

اتوانی خود در کارزار انحصارات صنعتی و مالی اروپای غربی و شمالی از ن

ھای چينی ناله می کنند. تراز واردات و صادرات امريکا بسيار سرمايه رقابت با

فشار حضور توليدات چين را در بازار داخلی اين کشور احساس  بيشتر از اروپا

ميليارد دcر در سال به زيان امريکا  233تا ميران  می نمايد. کاھش اين تراز

که برای طرح و تصويب يک تعرفه  ساخته است زعمای کنگره را مجبور

افتند. واقعيت اين  درصدی بر واردات کاcھای چينی به دست و پا 27,5گمرکی 

برخوردار است  داری چين در مقطع کنونی تاريخی از موقعيتیاست که سرمايه

شبه  که بورژوازی امريکا و اروپا به ميزان زيادی فاقد آن ھستند. نيروی کار

چند صد ميليون کارگر، وسيع ترين حوزه ھا برای انباشت سرمايه،  راديگان

نازل ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی در قياس با کشورھای غربی،  متوسط

سرمايه ثابت در اعظم قلمروھا، ھمگی و در رأس ھمه آنھا،  بھای کمتر تشکيل

تی قرار ارزان، سرمايه اجتماعی چين را در موقعي ھمان توده عظيم نيروی کار

در بازار بين المللی برای  می دھد که وسعت حضور و قدرت رقابت آن

می گردد. در  ھای امريکائی و حوزه يورو و ژاپن خطری بالفعل تلقیسرمايه

 داری چين با مشخصات ياد شده، بايد وضعيت روزکنار عروج سرمايه

ھای اقتصاد داری روسيه و ھند را نيز در نظر گرفت. بسياری از مؤلفهسرمايه

کل نيروی کار شبه  %70مورد اين دوتا نيز صدق می کند. بيش از  چين در

کشور بار فشار استثمار و  3مرزھای جغرافيائی اين  رايگان دنيا در فاصله

نمايند. ھمه آنھا در حال حاضر بھشت امنيت،  داری را تحمل میبربريت سرمايه

می شوند. صاحبان ھمه انحصارات  انباشت و سودآوری سرمايه بين المللی تلقی

ھای خويش به اين سرمايه غول پيکر صنعتی و مالی جھان، در انتقال و صدور

  .حوزه ھا ھيچ ترديدی به خود راه نمی دھند

  داری و منطقه خاورميانهجديد سرمايه ھایبندیقطب  .3

 تاريخاً در استراتژی دولتھای بزرگ بورژوازی مکان بسيار حساسی خاورميانه

ھای اين اھميت بوده انرژی و ذخائر سرشار نفتی يکی از داده داشته است. مسأله
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ھای نخست قرن پيش، عروج داری دولتی در سدهسرمايه است. ظھور اردوگاه

ناسيونال چپ و ضد امپرياليستی خلقی در  ھایگسترده و تعيين کننده جنبش

در مقابل بورژوازی اخير  جھان، اشتراک منافع و دورنماھای نزديک دو قطب

احتمالی شوروی  غرب، واقع شدن خاورميانه در سينه کش ھماورديھای نظامی

مھم  سابق و بورژوازی امريکا، موقعيت بسيار حساس خليج به عنوان يک آبراه

 %50نفت مورد نياز ژاپن و  %90و سرنوشت ساز در معادcت نظامی، عبور 

و آبراه ھرمز، ھر کدام به نوبه خود، احتياج قاره اروپا از خليج  کل نفت مورد

داری برجسته و را در استراتژی سراسری نظام سرمايه اھميت نقش اين منطقه

داری ک!ً و ساختار و روز دنيای سرمايه برجسته تر می ساخته است. وضعيت

فقط از نقش اقتصادی و  ترکيب کنونی قطب بندی درونی سرمايه جھانی نه

حساسيت و درجه  کاسته است که کام!ً بالعکس بر ميزاناستراتژيک اين منطقه ن

به  اھميت آن افزوده است. در شرائطی که ھر گام ماندگاری نظام بردگی مزدی

تشديد تصاعدی فشار بر شرائط کار و معيشت کل کارگران دنيا گره خورده است 

 موقعيتی که رقابت سبعانه سرمايه ھا برای بردن سھمی بيشتر از اضافه و در

پرولتاريای جھانی از ھميشه سبعانه تر گرديده است، خاور  ھای توليدیارزش

ھای بقای ھر بلوک کسب می کند. آنچه پيش شرط ميانه نيز مکان مھم تری در

خود مؤيد ھمين واقعيت است. جنگ  در طول سالھای اخير رخ داده است به نوبه

کاخ سفيد بر ضرورت  افروزی گسترده امريکا در افغانستان و عراق، پافشاری

زده  توسعه حم!ت تاتاريستی و بربرمنشانه اسرائيل به مردم کارگر و ستم

فلسطين، جنگ افروزيھای وسيعتر سران واشنگتن در لبنان، تسليح بی سابقه 

عربی اقمار امريکا توسط دولت بوش، مانورھای نظامی عظيم و کم  کشورھای

وازی اين کشور در کار برپائی خليج، اقدام بورژ نظير اياcت متحده در

تئوری خاورميانه بزرگ و برنامه  پايگاھھای غول پيکر نظامی در منطقه،

ای طرحھا و رويکردھای پاره ھای کوتاه مدت و بلند مدت در اين راستا وريزی

استراتژی تھاجمی  ديگر، ھمه و ھمه از افزايش اھميت نقش اين منطقه در

  .بورژوازی امريکا خبر می دھند
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  داریايران در قطب بندی اخير سرمايه بورژوازی  .4

بورژوازی ايران در طول دو دھه اخير، در کار سرکوب گسترده  ھای موفقيت

راه برای عظيم ترين سرمايه گذاريھای داخلی و  جنبش کارگری و ھموارسازی

به عنوان يک قدرت تعيين کننده  داری ايرانخارجی، به عروج دولت سرمايه

ای است که اين نکته .، سياسی و نظامی در خاورميانه کمک کرده استاقتصادی

داده ام. مسأله  ای نسبتاً مشروح پيرامون آن توضيحمن در مقاcت ديگر به گونه

منطقه،  مھم در اينجا اين است که بورژوازی ايران با داشتن چنين موقعيتی در

ظيم ترين سرمايه کشور چين، روسيه و ھند است. ع 3يکی از شرکای مھم ھر

خارجی در ايران در سالھای اخير توسط چين صورت گرفته است و  گذاريھای

کاcئی بورژوازی ايران با ھر دو کشور ديگر در سطحی  ای ومبادcت سرمايه

روسيه و چين با دولت اس!می بورژوازی  بسيار باcست. ھمکاريھای نظامی

اختيار سرمايه داران روس و  منابع گاز جھان در %90وسعتی چشمگير دارد. 

بسيار زيادی در  ايران است. سوای ھمه اينھا، دولت بورژوازی ايران از نفوذ

بيشتر،  ای از گروھھای فلسطينی، جريانات سياسی و دينی لبنان و از ھمهپاره

  .در ميان احزاب و نيروھای مختلف بورژوازی عراق برخوردار است

ازی ايران را در موقعيتی بسيار ويژه قرار داده در مجموع بورژو ھای باcمؤلفه

چين خواه با لحاظ بازار گسترده انباشت داخلی ايران و  ھای روسيه واست. دولت

کشور و خواه با توجه به نقشی که بورژوازی  روابط متنوع اقتصادی با اين

ود داری ايفاء نمايد، خدنيای سرمايه ايران می تواند در ساختار قطب بندی جديد

بينند. ھر کدام از اين دو دولت در  را به داشتن ارتباط تنگاتنگ با آن نيازمند می

کاپيتاليستی، چگونگی تنظيم  عين حال با تمامی زيرکی و ھشياری سودجويانه

و کنترل می کنند.  مرزھای مراودات سياسی و ديپلوماتيک خود با ايران را تعمق

اس!می  بط و مبادcت آنان با جمھوریاز ديد بورژوازی ھر دو کشور دامنه روا

بايد در سطحی تنظيم شود که بورژوازی ايران، نه فقط آن را سکوی زيادت 

ھای خويش نسازد، بلکه ھمواره برای حفظ آن مجبور ھا و امتيازگيری خواھی

تاوان باشد. مثال واقعی نگاه بورژوازی ممالک مذکور به  به پرداخت غرامت و
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داری را می توان از با دولت اس!می سرمايه يپلوماتيکمراودات سياسی و د

اتخاد نموده » امنيت سازمان ملل شورای«ورای سياستی که در سال جاری در 

ھای تصويب تحريم اند به روشنی مشاھده کرد. ھمسوئی با اياcت متحده در

با  اقتصادی عليه ايران و در ھمان حال پافشاری بر حل ديپلوماتيک مشاجره

کنترل يکه تازيھای برتری طلبانه دولت بوش، نوعی سياست دو سويه  ھدف

بھره گيری حداکثر اقتصادی و سياسی از مناقشات جاری را به  سودجويانه که

  .تضمين نمايد نفع بورژوازی چين و روسيه

سوای پيوند زدن مصالح بورژوازی کشورھای فوق به  بورژوازی ايران

خويش با ممالک منطقه نيز به اندازه کافی  وابطموقعيت روز خود، برای بھبود ر

اقمار امريکا کم و بيش موفق  ت!ش نموده است. در رابطه با کشورھای عربی

جايگزين سياست  شده است نوعی مراودات دوگانه آميخته با شک و ترديد را

 خصمانه سابق سازد. کويت، امارات، عمان، قطر و حتی عربستان سعودی از

بالندگی قدرت بورژوازی ايران در خاور ميانه را خطری جدی يکسوی ھر نوع 

خود تلقی می کنند و از سوی ديگر تداوم سنت جانبداری بی قيد و  برای آينده

ای بورژوازی امريکا و ابراز دشمنی صريح با خاورميانه ھایشرط از سياست

ورھا را به نفع خود نمی بيند. ھمه اين کش داری ايرانرژيم اس!می سرمايه

جھانی را به خوبی لمس می کنند.  ھای مھم قطب بندی جديد بورژوازیمؤلفه

دانند، شکست فاجعه  توسعه روابط خود با چين و روسيه را يک ضرورت می

بين المللی  بار امريکا در عراق و افول نقش بورژوازی اياcت متحده در عرصه

 ر اھداف و استراتژیرا مورد توجه قرار می دھند، به آينده انح!ل خويش د

سراسری امريکا حداقل به شيوه سابق اعتماد نمی کنند. به ھمه اين دcيل پيوستن 

و شرط به قطب امريکا و باقی ماندن به صورت يک پايگاه نفوذ اين  بی قيد

با منافع درازمدت خود سازگار نمی بينند. درست در  کشور در خاورميانه را

مخالف با بورژوازی ايران و تبديل شدن  جبھهھمين راستا قرار گرفتن در يک 

داری ايران را متضمن سرمايه به ابزار باج خواھی امريکا از دولت اس!می

  .تحمل عواقب زيانبار احساس می کنند
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ناپذير بورژوازی امريکا در جنگ عراق و متقاب!ً نفوذ بسيار  شکست جبران

و سياسی در حال توسعه آنجا، روابط اقتصادی  گسترده جمھوری اس!می در

سابق، نياز چشمگير اغلب ممالک  ميان ايران و جمھوريھای آسيائی شوروی

نياز مبرم و حياتی ھمه  اروپائی و ژاپن به روابط تنگاتنگ اقتصادی با ايران،

نيرومند شدن  اين جوامع به نفت خليج، فرسايش نسبی قدرت اسرائيل در منطقه و

را بايد  ھای ديگريا حماس در فلسطين و برخی داده قابل توجه حزب هللا در لبنان

خطوط  ھای باc اضافه نمود. ھمه اين داده ھا و حوادث در کنار ھم،به کل مؤلفه

کلی وضعيتی را ترسيم می نمايند که در نگاه نخست بيش از ھر چيز سنگين 

 قوا به نفع بورژوازی ايران در عرصه مناقشات درونی سرمايه جھانی شدن کفه

ھای اقتصادی و می سازد. اين فاکتورھا اما در غياب داده را به ذھن ھا متبادر

داری ايران و روند مبارزه طبقاتی روز سرمايه سياسی مھم مربوط به وضعيت

واقعی سير رخدادھا نيستند. ببينيم که  در اين جامعه،، قادر به تصوير سيمای

خدادھا را چگونه زير فشار می ر ھای اساسی اخير کدامند و فرايند جاریمؤلفه

  گيرند؟

ھای اخير، از يکسو ميزان فقر و ف!کت و ايران در طول دھه داریسرمايه

ميليون نفوس کارگری جامعه را تا آخرين  50 گرسنگی و بيحقوقی ھمه نوعی

به يمن ھمين تعرض تاتاريستی  مرزھای ممکن بسط داده است و از سوی ديگر

انباشت و سودآوری  ای کارگر، يک دوره ط!ئی توسعهھعليه سطح زندگی توده

دچار بن  سرمايه اجتماعی را پشت سر نھاده است. اين روند اينک از ھر دو سو

 .بست است و آستانه تحمل امواجی کام!ً مخالف و متضاد را دق الباب می کند

طبقه کارگر ايران نه فقط ھيچ گنجايشی برای قبول تشديد فشار توحش 

فقر و گرسنگی و ف!کت عميق تر ناشی از تھاجم صاحبان  ی و پذيرشبورژواز

ندارد که در ھمه اين مدت و به ويژه در چند  داری راسرمايه يا دولت سرمايه

ھمه اشکال مقاومت ھا، خيزش ھا و  سال اخير، برای مقابله با اين وضعيت به

ريز سرمايه ھا ط!ئی پيش  طغيانھا دست زده است. روند رونق انباشت و توسعه

داری ايران در سرمايه نيز به نوبه خود ، بخش اعظم شرائط cزم برای فرو شدن
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بورژوازی  .محاق يک بحران اقتصادی ويرانگر جديد را فراھم ساخته است

ھای اقتصادی چشمگيری را استحصال ايران در طول سالھای فوق نرخ رشد

تا  1384را فقط در فاصله توليد ناخالص داخلی سرمايه اجتماعی  کرد. سطح

ميليارد دcر افزايش  243ميليارد دcر به حدود  209 از رقم کمتر از 1385

ھای کارگر شرائط ارتقاء اين رشد تا تر توده داد و از محل خانه خرابی سھمگين

پايه گذاری کرد. شمار طرحھای ک!ن و  ميليارد دcر در سال بعد را 313سطح 

سرسام آور بوده است و  نباشت سرمايه در اين مدتکوچک اقتصادی و حجم ا

از آنکه تصور  سودی که در اين گذر عايد سرمايه داران گرديده است بسيار بيش

 شود خيره کننده است. اين روند اما زير فشار تناقضات جبری و اندرونی

داری از ھمين حاc ع!ئم روشن افول را بر پيشانی خود ظاھر ساخته سرمايه

ھای کوچک در ھای انباشت شده در حوزهقابل توجھی از سرمايه خشاست. ب

سراسری سرمايه اجتماعی قادر به بازتوليد خود  گستره شرائط ارزش افزائی

تمرکز سرمايه ھا مجبور به حذف و  نيستند و با ترکش قھری فرايند جاری

ياز اس!می که بازتاب ن قانون اساسی رژيم 44پاcيش می باشند. اجرای اصل 

ھمان حال که  اضطراری و غيرقابل گريز سير متمرکز شدن سرمايه ھا است در

 ميليونھا کارگر را به خيل عظيم بيکاران حاضر اضافه می کند، کل سرمايه

اجتماعی را ھم در تحقق نرخ سود دلخواه دچار معضل می سازد. در طول اين 

ھای نفت، حصه خود بورژوازی ايران با توجه به سير جھشی افزايش ب چند سال

ھايش توليدی کارگران جھان و cجرم نرخ سود سرمايه ھایاز کل اضافه ارزش

کننده باc برد. اين مؤلفه نيز امروز رويکردی  ای رؤيائی و خيرهرا به گونه

سال جاری که دولت احمدی نژاد در  معکوس دارد. فوران نرخ تورم در طول

ھای خويش افزوده بود، پراکنی ليست توھمشروع کار خود وعده کنترل آن را به 

کارکرد ھمين داده ھا متأثر  اگر نه تماماً، اما به ميزان زيادی از برايند مشترک

ورطه بحران را  است و به نوبه خود روند سراشيبی سرمايه اجتماعی ايران به

 تشديد می نمايد. بر اساس گزارش ساcنه صندوق بين المللی پول نرخ رشد

افت  86در سال  %5به  1385درصدی ايران در سال  6حدود  اقتصادی
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از سطح کنونی ھم بسيار فراتر خواھد رفت. گزارش  خواھد نمود و نرخ تورم

از  %23تأکيد بر يک نرخ تورمی  اخير مجلس اس!می بورژوازی نيز ضمن

در پشت ھمه اين  .در صدی افزايش نقدينگی حکايت می نمايد 40سير صعودی 

جريان  ا، آنچه به صورت تعيين کننده و به عنوان يک نيروی محرکهتبخاله ھ

چيز است. اول اينکه نرخ انباشت در سطح سرمايه اجتماعی می رود که  2دارد. 

نرخ توليد اضافه ارزش سبقت گيرد و ثانياً سرشکن شدن بار بحرانھای  بر

ران اين فرايند داری به حوزه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايسرمايه اقتصادی دنيای

  .را شدت می بخشد

ھای باc و فشار بسيار اقتصادی ايران با توجه به داده روند جاری اوضاع

زندگی طبقه کارگر وارد خواھد شد، جنبش  سھمگين تری که در اين گذر بر

سازمان ترين حالت، به عرصه  کارگری ايران را ولو در متششت ترين و بی

پيش خواھد  تر و تھاجمی تر عليه بورژوازیمصاف بسيار حادتر و گسترده 

 ای است که در تصوير موقعيت روز دولت اس!می بورژوازی وراند. اين مسأله

ھای جاری درون بورژوازی جھانی بيش از ھر مکان اين موقعيت در چالش

  .اعتبار و اھميت است فاکتور ديگری حائز

ت امريکا و ايران در شعاع ھمه اينھا و قرار دادن سير مشاجرا حال با مشاھده

می توان پيرامون چگونگی افت و حيز مناقشات مذکور  تمامی اين داده ھاست که

سران جمھوری اس!می برای نشستن بر  به داوری نشست. توافق دولت بوش و

ارگانيک اين مؤلفه ھا و فرايند  سر ميز مذاکره در کشور عراق با رجوع به جمع

ھمه ت!ش  .به درستی قابل فھم می گرددحاصل از ترکيب آنھاست که 

 بورژوازی ايران اين بوده و اين است که در برنامه ريزی سراسری دنيای

داری و از ناحيه قطبھای اصلی بورژوازی جھانی به ويژه امريکا و سرمايه

ای کارا و قابل حساب مورد قبول واقع شود. برای اين کار عنوان حلقه اروپا به

ای در دست دارد و از سوی ديگر پاشته آشيل ھا و برنده یاز يک سوی برگھا

کند. توان بی مانند و عزم جزمش در  وجوه ضعف بسياری با خود حمل می

ايران، روابط گسترده  اعمال وحشيانه ترين اشکال سرکوب عليه جنبش کارگری
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گذر در  اقتصادی با چين و روسيه و ھند و مکان اقتصادی خاصی که از ھمين

داری به چنگ آورده است، نياز تعيين کننده ندی روز دنيای سرمايهقطب ب

و ژئوپليتيکی قطب در حال عروج چين و روسيه به وی در قلمرو  اقتصادی

موفقيت او در سوق دادن کشورھای عربی حوزه خليج  رقابت با امريکا و غرب،

و نظامی  اتکاء يکجانبه به قدرت اقتصادی به ورطه ترديد نسبت به کارساز بودن

کشورھای آسيای ميانه و اروپا و  امريکا، پيوند زدن منافع اقتصادی بسياری از

از جمله مھمترين برگھای  داری ايران،امريکای cتين با استمرار و بقای سرمايه

دارد. در مقابل اين  ای ھستند که در گير و دار اين مناقشات با خود ھمراهبرنده

چين و  .ار استيصال و آماده باج پردازيھاستبرگھای برنده ھمه جا نير دچ

روسيه کليه اشکال حمايت سياسی و ديپلوماتيک خود در مورد بورژوازی ايران 

ھای تعيين کننده اقتصادی دولت اس!می و تحقق انتظارات عقب نشينی را به

کنند. کشورھای عربی حوزه خليج ھر گام توافق خود با  خويش موکول می

بر می دارند و به ھمين دليل خواستار  را زير فشار وحشتبورژوازی ايران 

ممالک ديگر نيز آرزو می کنند  تضعيف ھر چه عميق تر موقعيت آن ھستند. ھمه

رقيب زورمند آنان در  داری حريف مشتأصل آنھا و نهکه دولت اس!می سرمايه

نيز منطقه  عرصه مبادcت اقتصادی باشد. نيروھای ابوابجمعی رژيم اس!می در

 در ھمان حال که ابزار قدرت و تحکيم موقعيت وی ھستند، بايد برای نگھداری

ھای گزاف پرداخت کرد و باcخره و از ھمه مھمتر توانائی کم نظير و آنھا ھزينه

اين رژيم در اعمال قھر و سرکوب و جنايت عليه جنبش کارگری که  موحش

بھای سرمايه است با نگاه به سند مقبوليت او برای ھمه قط ممتازترين و براترين

خيزش و پيکار طبقه کارگر جامعه، نمی تواند برگ  روند رو به اعت!ی خشم و

  .روز با نيروھای حريف باشد برنده بسيار قاطعی در عرصه مناقشات

بورژوازی برگھای برنده خود در دست اما عميقاً مستأصل و  دولت اس!می

ار سرنوشت ساز، نيازمند ارتباط محکمتر ھای مرگبآشيل مصدوم از تمامی پاشنه

مشاجرات فيمابين با اين کشور است، چاره انديشی  با بورژوازی امريکا و حل

مقابله با وضعيت از ھر لحاظ غيرقابل  برای بقای خود و جستجوی امکانات
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او را به ھر ندای موافق  اعتماد، شکننده و آسيب پذير کنونی امری است که

می کند تا  کند و شنيدن آن را به فال نيک می گيرد. سعیواشنگتن حساس می 

 ممسک و حسابشده از امتيازات خويش حداکثر بھره را به چنگ آرد، ھمه نقاط

ضعف حريف را بسيار ھوشيانه می کاود و بر آن است که بر روی ھر کدام از 

ه در ترين حساب ھا را برای باج خواھی باز نمايد. کام!ً آگاه است ک آنھا وسيع

طبقاتی درون جامعه و در مقابل موج رو به طغيان جنبش کارگری  قلمرو کازار

حياتش در معرض ت!طم طوفان است و در ھمين  ايران پايش سست و کشتی

امريکا و غرب را با حمايت اين دولتھا  راستا سخت احتياج دارد که مشاجره با

فرسايش بورژوازی تضعيف و  جايگزين سازد. در عين حال به موقعيت رو به

ورشکستگی و استيصال  ھای نيرومند نوپا، به ھمه وجوهامريکا در مقابل قطب

اشراف  اياcت متحده در جنگ عراق و افول بخت دولت بوش در خاورميانه

ھای مھلک خود از موضعی قوی کامل دارد و در ت!ش است تا با استتار ضعف

ری اس!می بورژوازی در چنين به دادن امتياز متقاعد سازد. جمھو حريف را

مشخصات متناقض وارد مذاکرات بغداد و گفتگوی مستقيم  وضعی و با حمل اين

مدت ھا پيش بسيار ملموس بود که نخستين ک!م  با ايادی دولت بوش می شود. از

درست ھمان عبارتی که در شروع  رژيم بر سر ميز مذاکره چه خواھد بود؟

خبرگزاري  به گزارش«ايران جاری شد.  گفتگو بر زبان سفير بورژوازی

 آسوشيتدپرس در نشستي كه رايان كروكر، سفير آمريكا در عراق آن را جدي و

متمركز بر عراق توصيف كرد، ايران پيشنھاد برقراري يك مكانيسم امنيتي سه 

(سايت اينترنتی دنيای » داده است كه شامل آمريكا، ايران و عراق باشد جانبه را

شرائطی که تمامی تاکتيکھا و راه حلھای بورژوازی امريکا برای  اقتصاد) در

بار موجود عراق به بن بست رسيده است، دولت اس!می  غلبه بر وضعيت فاجعه

بديل اعمال توحش خويش را به عنوان  سرمايه در ايران می تواند قدرت بی

عيت، امريکا از اين وض ای برای آرام ساختن اوضاع عراق و برون رفتوسيله

چشمگير،  به رخ دولتمردان کاخ سفيد بکشد. می تواند با گرفتن امتيازات

ھمکاری با دولت نوری مالکی در سازمان دادن ارتش و سپاه و نيروھای نظامی 
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انتظامی بورژوازی عراق را وعده دھد، می تواند در قبال حصول تأييد امريکا  و

دارانش در دولت عراق و ھای اتمی اش و بر حضور مؤثر طيف طرفبرنامه بر

منطقه خاورميانه، از يک طرف دولت بوش را از  نقش برجسته ترش در

منافع تعديل يافته امريکا در  مخمصه موجود خ!صی بخشد و از سوی ديگر

قدرت مقتدا صدر و  عراق و خاورميانه را تضمين نمايد. می تواند از يکسوی

ديگران را  س اعلی و الوعده وحزب هللا و حماس و رابطه ديرينه خود با مجل

 ای عقبوثيقه باج خواھی از بورژوازی امريکا سازد و در ھمان حال قبول پاره

نشينی ھا از سوی محافل قدرت کاخ سفيد و گرفتن امتيازاتی به نفع اقمار 

در منطقه را م!ک وفاداری خود به ھدفھای اين نيروھا القاء  ارتجاعی خويش

  .کند

زير نام مذاکره رخ می دھد در اساس ھيچ ربطی به حل مشکل  آنچه در بغداد و

اين است که دو دولت دژخيم بورژوازی که ھر  مردم عراق ندارد. کل ماجرا

ناشی از معضل ماندگارسازی نظام  يک از آنھا زير فشار تناقضات خردکننده

داری بر طبقه سرمايه بردگی مزدی و صعوبت تحميل تمامی توحش ھا و جنايات

نقاط قوت خود در  ارگر سخت درمانده اند، در بغداد به ديدار ھم می شتابند تاک

خود را با  جنگ با طبقه کارگر جھانی را به ھم بياويزند، اخت!فات درون طبقاتی

 داری جرح و تعديل کنند،ھدف آرايش بھتر قوا برای حفظ نظام بشرستيز سرمايه

اين تقويت عليه جنبش کارگری در اين گذر ھمديگر را تقويت نمايند و از 

جنبش کارگری بين المللی حداکثر بھره را برگيرند. در cب!ی  کشورھا و کل

داری، به قطب وضعيت موجود کل نظام سرمايه بحث ھر چند مختصر به

موقعيت منطقه خاور ميانه در تقابل  بنديھای روز درون بورژوازی جھانی، به

بورژوازی ايران در اين گذر  و به نقش منافع اقتصادی و استراتژيک قطبھا

قطبھای مخالف و رقيب را  اشاره نموديم. تق!ی حداکثر برای حفظ کل نظام، ھمه

پيوند می زند.  در مقابل طبقه کارگر بين المللی در ھمه تار و پود به ھم

توزيع  کشکمکش ھا به رغم اجتناب ناپدير بودن آنھا و به رغم اينکه در کار

 داری ک!ً وھا ھيچ قابل گريز نيستند اما برای ماندگاری سرمايهاضافه ارزش 
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برای حفظ سيادت سرمايه در ھر کشور، پروسه تعديل و در صورت نياز بيشتر 

موقت را پيشه می کنند. مناقشات تا آنجا برد دارند که معضل احراز  حتی تعطيل

ا را رتق و فتق ھای توليد شده توسط کارگران دني اضافه ارزش سھم افزونتر در

ھای قدرت سرمايه اولويت می يابد باcجبار تسليم مبانی پايه کند و آنجا که حفظ

اس!می بورژوازی ايران و ھم دولت بورژوازی  وحدت می گردند. ھم دولت

ھا که فضای مساعد تعديل آن می  امريکا شرائط روز را نه مقتضای حدت جدال

 پرولتاريای ايران، عراق و یه در پيش روبينند. اساسی ترين سؤال در اين رابط

آنچه cزمه  هکه تاز کل طبقه کارگر جھانی قرار دارد؟ بورژوازی به طور ی

تحميل دوزخ بشرستيز سرمايه بر کارگران دنياست انجام می دھد، جنبش 

اين کشورھا و کل جنبش جھانی در مقابل اين جنايات چه می کند؟ در  کارگری

فراوان گفته شده است و بسيار فراوانتر بايد گفت. اما مسأله  اين زمينه طبعاً سخن

خيزشی سراسری عليه غائله موجوديت نظام  اساسی نه گفتن که تدارک

  .داری در تاريخ استسرمايه

  2007 مای 29

  

  

  

  

  

 و ھولوکاست غزه » اوباما« 
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ی يا دولتمردان طبقه سرمايه دار تفاوتی در تفاوت ميان دولت ھای سرمايه دار

نوع نگاھھا، تحليل ھا، برنامه ريزی ھا و چاره پردازی ھا برای حفظ نظام 

سرمايه داری و چگونگی تحميل اين نظام بر چند ميليارد توده ھای کارگر 

دنياست. اما اين ھمه ک!م نيست. شرائط خاص تاريخی حيات سرمايه داری، 

دگی تناقضات ذاتی و سرکش شيوه توليد سرمايه داری و از ھمه ميزان درھم پيچي
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بنيادی تر و سلسله جنبان تر، درجه حدت و ضعف يا اوج و افول مبارزه طبقاتی 

و سيمای واقعی آرايش قوای پيکار دو طبقه اساسی درون جامعه موجود ھمه و 

يا  ھمه در تعيين سمت و سوی راھبردھا، سياست ھا و راھکارھای دولت ھا

دولتمردان برای ايفای نقش آن ھا در کار دفاع از موجوديت سرمايه داری تأثير 

  می گذارد. 

اوباما تير ترکش مسموم اما بسيار مفلوک و بی تأثير سرمايه جھانی در دل 

درست فلسفه رھا شدن وی از چله،  شرائط تاريخی خاصی است که برای درک 

ارونه بافی ھای او قبل از ھر چيز بايد سناريوی سياه رسالت، عوامفريبی ھا و و

به بررسی ھمين شرائط پرداخت. در تاريخ دودمان ھای شاھی سابق در عھد 

انحطاط و فروپاشی امپراطوری ھای عظيم برده دار به ھنرنمائی بی شور و بی 

رمق و استيصال آميز و محکوم به شکست قطعی يا اساساً گورزاد وارثانی از 

برخورد می کنيم که زمين و زمان را پرجنجال می سازند اما اين امپراطوری ھا 

نمائی آنان فقط اين است که برگ آخر تاريخ احتضار   کل فلسفه جنجال و قھرمان

دودمانشان را ھر چه زودتر به نام خود ممھور سازند. منظور از اين مثال نه 

ه نمايندگان قياس فورماسيون ھای توليدی از بيخ و بن متفاوت تاريخ، نه مقايس

فکری و سياسی نظام ھای اجتماعی ھر دوره و نه رؤيابافی دترمينيستی در 

نه قار و « مورد فروپاشی قريب الوقوع سرمايه داری است. مراد آن است که 

و نه داد و قال اوباما ھيچ زخمی از کوه زخم » قور غازھا کاپيتول را نجات داد

داد. اوباما مولود شرائطی است که ھای کشنده سرمايه داری را تسکين خواھد 

تناقضات ريشه ای نظام سرمايه داری بيش از ھر دوره ديگر تاريخ حيات اين 

نظام به ھم گره خورده است. نوشته کوتاه حاضر در صدد تشريح اين وضعيت 

نيست. اين کار در جاھای ديگر کم و بيش صورت گرفته است. محور گفتگو 

ت روز امريکا و دولت اوباما در خاور ميانه و در صرفاً اشاره کوتاھی به سياس

  باره مسأله فلسطين است. 

آنچه را که نومحافظه کاران می خواستند از طريق جنگ و به کارگيری 

زرادخانه ھای عظيم نظامی و تسليحاتی در سطح جھان و از جمله در منطقه 
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ست و گفتگو و خاورميانه محقق سازند، قرار است اوباما و تيم وی با س!ح سيا

می نامد » تغيير« ھمراه با دنيائی از عوامفريبی و ترفند دنبال کنند. آنچه اوباما 

ھيچ چيز جز اين نيست اما اين تغيير مطلقاً متضمن جايگزينی جنگ توسط 

سياست نيز نمی باشد، تعبيری از اين دست مقداری گمراه کننده است، اساساً اين 

حرف درستی است اما بايد به درستی » ست استجنگ ادامه سيا«فرمولبندی که 

ھم درک شود. تأکيد بر توالی وقوع آنھا نبايد جنسيت واحد آن دو را از نظر 

پنھان سازد. جنگ و سياست سرمايه پديده ھای ھمگن و ھمجنس و غيرقابل 

تفکيکی ھستند، ھم آميزند، مکمل ھم می باشند، با بيشترين سرعت جای ھمديگر 

و پر می سازند، سرمايه است که در باره ھر ميزان و ھر سطح و را می گيرند 

شکل آن ھا تصميم می گيرد. وجوه مختلف يک وحدت را تعيين می کنند، آنچه 

در لحظه حاضر برای تحقق خود محتاج جنگ سرمايه است گامی آن سوتر با 

تداوم شعله ھای جنگ می تواند در ھم سوزد، بی خاصيت گردد و شانس تحقق 

د را از دست بدھد. چيزی که عکس آن نيز مصداق دارد. جنگ و صلح و خو

گلوله و سياست و توحش و مدنيت بورژوازی ھمه و ھمه مشروعيت وجود خود 

را از روند ارزش افزائی سرمايه اتخاذ می کنند و متناسب با ملزومات 

در  سودآفرينی سرمايه بی ھيچ قيد و شرط به ھم تبديل می گردند. واژه تغيير

زبان اوباما معنای زمينی معينی دارد. اين معنا در ھمان حال وجوه متفاوتی از 

سخن می گويد زيرا » تغيير«يک واقعيت واحد را با خود حمل می کند. اوباما از 

که آنچه بورژوازی بين المللی ک!ً و بورژوازی امريکا به طور خاص در طول 

سيده است، اما اين فقط يک رويه اين چند دھه انجام داده است به بن بست ر

می نامد اين است که جنگ » تغيير« موضوع است. رويه ديگر آنچه اوباما 

افروزی ھای چند دھه اخير نظام سرمايه داری به رغم بن بست ھای فاحش 

شکست آميزش، شرائطی را پديد آورده است که در غياب عروج ضد کار مزدی 

ز آن به دور جديدی از توحش و ترفند روی پرولتاريای جھانی، می توان بر فرا

کرد و راھکارھای ديگری را بر راھکارھای دوره قبل افزود. آنچه دولت اوباما 

سال اخير توسط دولت بوش دنبال شده  8می خواھد ھمان است که در طول 
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است. معضل اصلی اين است که جنگ ھا و رويکردھا و آنچه تا امروز انجام 

ه فاجعه ساز بوده اند و در ھر گام راه برداشتن گام بعدی گرفته است ھمه و ھم

را يا مسدود ساخته اند و يا بسيار دشوارتر نموده اند. برای بورژوازی امريکا 

داشتن نقش مسلط در سطح جھانی و تضمين دستيابی انحصارات و کل سرمايه 

توسط اجتماعی اين قطب به باcترين ميزان ممکن اضافه ارزش ھای توليد شده 

طبقه کارگر بين المللی صدر و ذيل تمامی جنگ و آشتی ھا، دشمنی ھا و دوستی 

ھا، صلح سازی ھا و حمام خون ھا است. بورژوازی امريکا برای حصول اين 

ھدف به موقعيت برتر سياسی و تسليحاتی و ھمه نوعی خود در سطح جھان نياز 

بسيار قابل توجھی از دارد و خاورميانه و معادcت سياسی جاری در آن بخش 

دنيای بردگی مزدی است. طبقه سرمايه دار امريکا در اين محدوده با مجادcت و 

چالش ھای مھمی مواجه است. دولت سرمايه داری ايران مخالف آنچه 

بورژوازی امريکا دنبال می کند نيست، آنان که شب و روز از آشتی ناپذيری 

اس!م « امريکا، از تعارض ميان  روابط جمھوری اس!می با اين يا آن دولت

و ليبراليسم يا نئوليبراليسم و مانند اين ھا سخن می گويند يا می نويسند » سياسی

اشتباه می کنند. بورژوازی امريکا در يک چشم به ھم زدن ھزاران طالبان و 

برای » اس!م سياسی«م!عمر و بن cدن از درون آستين بيرون می اندازد، 

ی تواند مائده آسمانی باشد، مشروط به اينکه در راستای تضمين غرب و امريکا م

تسلط قطب سرمايه داری تحت سرکردگی بورژوازی امريکا در سراسر دنيا 

ايفای نقش کند. جدال دولت اس!می ايران با امريکا اين است که خواستار تضمين 

موقعيت برتر خود در آسيای غربی و مرکزی و خاورميانه و حصول حصه 

طلوب بورژوازی ايران در استثمار توده ھای کارگر کشورھای اين نواحی و م

ھر کجای ممکن دنيا است. جمھوری اس!می ساليان زيادی است که برای رسيدن 

به اين ھدف با دولت ھای مختلف امريکا، متحدان و اقمار امريکا و دل بستگان 

ھداف تنھا نيست، به حمايت امريکا درگير است. اين دولت در پيگيری اين ا

بخشی از بورژوازی منطقه و حتی دنيا با ھمه افت و خيزھا با او ھمراه است به 

اين ترتيب خاورميانه مدت ھا است در کام شعله ھای سرکش دو جنگ توأمان 
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می سوزد. جنگ طبقاتی ميان بردگان مزدی سرمايه با نظام سرمايه داری در 

ايه و دولت ھای سرمايه داری و يک سوی و جنگ ميان قطب ھای مختلف سرم

جريانات مختلف بورژوازی بر سر تقسيم اضافه ارزش ھای حاصل کار و 

استثمار توده ھای کارگر در سوی ديگر به طور ھماميز، مرگبار و موحش بر 

سر کارگران منطقه خراب گرديده است. بورژوازی جھانی در خاورميانه به 

جا جنگ قطب ھای سرمايه مزيد و  صورت بسيار بارزی دو شقه است در اين

مضاعف جنگی است که کل سرمايه در ھمه جای جھان و از جمله در اين حوزه 

به بربرمنشامه ترين شکلی عليه کارگران به پيش می برد. توضيح واضحات 

است که خاورميانه يک استثناء نيست. سرمايه جھانی در ھمه جا چنين کرده 

، در افريقا، امريکای cتين و ھر کجای ديگر به است و چنين می کند، در بالکان

ھمين توحش ھا دست يازيده است و دست می يازد. اما ھر کدام از اين ھا در 

عين حال ويژگی ھا و تبيين خاص خود را دارند. بحث ما فع!ً خاور ميانه است. 

در اينجا توده ھای وسيع فروشنده نيروی کار به طور بی امان ھمه مصائب و 

استثمارھا و حمام خون ھای سرمايه را در دو جنگ شعله ور ھمزمان با  شدت

ھم تحمل می کنند. کارگران اين ديار فقط توسط صاحبان سرمايه س!خی نمی 

شوند، فقط توسط درنده ترين دولتھای سرمايه داری سرکوب نمی گردند، فقط 

ود نيستند، محکوم به فروش بی بھاترين و شبه رايگان ترين شکل نيروی کار خ

در اين جا ھمه اين ھا با عوارض مرگ آفرين جنگ و ستيز قطب ھای مختلف 

سرمايه و نيروھا و دولت ھای مختلف بر سر تقسيم اضافه ارزش ھا و توسعه 

دامنه قدرت و تسلط خود ھمراه است. توده ھای کارگر اين حوزه بايد ھزار ھزار 

خوشه ای و بمباران ھای ھسته  و چند ھزار چند ھزار در زير بمب ھای سربی و

ای سرمايه جھانی نيز لت و پار شوند، بايد در زير چرخ تانک ھای غول پيکر 

ارتش ھولوکاست ساز بورژوازی خونخوار اسرائيل نيز س!خی گردند. آنان بايد 

خون خود را برای پر کردن بات!ق متعفن رؤياھای شوم ناسيوناليسم دينی يا 

نيز نثار کنند، بايد ميليون ميليون در جنگ خانمان cئيک گروھھای سياسی 

برانداز ميان دولت اس!می سرمايه و ميليتاريسم خونريز سرمايه داری عراق نيز 
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دفن شوند. بايد پيشمرگ حزب هللا ھم باشند. بايد در کشمکش ميان فتح و حماس 

ھم جان بازند، وضعيت خاورميانه و سرنوشت بردگان مزدی مقيم آن چنين 

  است.

در اين جا سال ھا است که قطب ھا و دولت ھای مختلف رقيب با بھره گيری از 

کشنده ترين و جنايت بارترين س!ح ھا از ناسيوناليسم گرفته تا مذھب و غيره 

برای سنگين نمودن کفه توازن قوا به نفع خويش و به زيان رقيب ت!ش می کنند 

گر و فرودست و بی پناه فلسطينی و در اين ميان سرنوشت چند ميليون توده کار

بسيار بدتر و غمبارتر و زجرآورتر از ھمه به دار اين مجادcت ھار سبعانه 

آويزان گرديده است. ھولوکاست اخير اسرائيل درغزه نيز رخداد تاريخی فجيعی 

است که موضوعيت و زمان و ابعاد وقوع خود را از درون ھمين مشاجرات 

سال زمامداری برای  8ھای دولت بوش در طول  احراز می کند. جنگ افروزی

تغيير کفه توازن قوا به نفع بورژوازی امريکا در منطقه خاورميانه به ھيچ کجا 

منتھی نشده است. بخش اعظم اين بربرمنشی ھا و نابودسازی ھا حتی نتيجه 

معکوس داده است و موقعيت دولت سرمايه داری ايران را ھيچ تضعيف نکرده 

اسرائيل در قياس با گذشته کام!ً ضعيف تر گشته است. ارتجاع است. دولت 

حزب هللا، حماس، مقتدی صدر، جھاد اس!می، امل و نيروھای مشابه زير فشار 

بربرمنشی ھای بورژوازی امريکا بيش از پيش به دولت اس!می نزديک شده 

اند. تحريم ھای اقتصادی امريکا و غرب و کل متحدانش در ھمان حال که 

ضعيت معيشتی توده ھای کارگر ايران را چندين مرتبه بيش از پيش رقت بار و

ساخته است اما بر روی نوع روياروئی و ميزان باج خواھی و جنگ قدرت و 

سود جمھوری اس!می با قطب غربی سرمايه تأثير چندانی بر جای نگذاشته 

يره اين است. جنگ اخير اسرائيل با حماس و ھولوکاست غزه حلقه ای در زنج

معادcت سياسی و تقابل ميان بخش ھای مختلف بورژوازی در خاور ميانه بود. 

طرفين جنگ در اينجا فقط حماس و ماشين کشتار نظامی بورژوازی اسرائيل 

نيست. ھر تغيير در اينجا و در معادcت قوای ميان اين دو تغييری به نفع يا به 

ر ميانه و دنيا جريان دارد. زيان نيروھای دو سوی کشمکشی است که در خاو
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بورژوازی امريکا ماه ھا پيش از شروع جنگ غزه، دور جديدی از ت!ش ھا و 

ديپلوماتيک را برای جبران شکست ھای متوالی سال ھای زمامداری   ترفندھای

بوش به ھم رديف ساخته بود، از شرم الشيخ تا آناپوليس، از آنکارا تا دمشق، از 

اديه عرب تا خانه محمود عباس و کاخ سفيد، از اج!س رياض تا عمان، از اتح

مشترک سران عرب با حاکمان اسرائيل تا مقر قدرت آقای نوری مالکی ھمه جا 

گرد و خاک اين ديپلوماسی پھن بود. تضعيف ھر چه ممکن قطب قدرت حريف 

زيادت خواه، باج طلب و در تدارک تسليح به انرژی ھسته ای محور مھم اين 

را تعيين می کرد و سرکوبی حماس و نيروھای متحد رژيم اس!می يک تکاپوھا 

  شرط cزم حصول اين ھدف را تشکيل می داد. 

ضرورت وقوع جنگ عزه، آتش کشيدن ھزاران کودک، حمام خون زنان 

باردار، بمباران مدارس و بيمارستان ھا و دفن جوان و پير و جوان و سالم و 

ن بمب ھای سربی بر بدن چند صد ھزار زخمی در زير خروارھا خاک، ريخت

انسان يا ھمه جنايات ديگر توسط دولت اسرائيل و عليه بردگان مزدی بی بھای 

فلسطينی نيز رسمی يا غيررسمی، آشکار يا مستتر، موجود در دستور کارھا يا 

مستحيل در موج نگاھھا، حرفھا و فضای وحدت و الفت سياسی حاکم، جزء 

cينفک گفتگوھای باc  بود. ھيچ نيازی به اين نيست که حتماً جزئيات يا حتی

خطوط کلی آنچه اسرائيل بعداً کرد در درون اين نشست ھا، بحث شده يا مورد 

تصميم قرار گرفته باشد. اص!ً cزم نيست که شاه سعودی زير طرح ھولوکاست 

ه را شاه اسرائيل را امضاء کرده باشد. مراد از اين تفاھم آن نيست که ابعاد فاجع

اردن و رئيس جمھور مادام العمر مصر به طور دقيق صحه نھاده باشند. ھيچ 

کدام از اين ھا ھيچ ضرورتی ندارد. آنچه اين ھولوکاست را در اين ديدارھا و 

گفتگوھا به محور توافق تبديل می ساخت اجماع حاصل دولت امريکا، متحدان 

تحد آن ھا در تغيير غربی، زمامداران سعودی و اردن و مصر و طيف م

معادcت منطقه به زيان دولت اس!می و اتخاذ سياست ھا و راه حل ھای متناظر 

با حصول اين ھدف بود. آنچه در طول اين چند سال روی داده بود گام به گام راه 

را برای باج خواھی ھا و تاخت و تازھای قدرت جويانه دولت بورژوازی ايران 
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ر وجود اين ھيوc به ويژه با سماجت سران رژيم بر ھموار ساخته بود، آژير خط

ادامه مسأله ھسته ای و بسياری کارھای ديگر عظيم ترين بخش بورژوازی 

عرب را به پذيرش بيش از پيش آنچه دولت بوش طرح می کرد متقاعد می 

ساخت. عزم جزم دولت ھای مصر و عربستان سعودی برای حداکثر ھمکاری 

کا در منطقه ساير ممالک عرب را نيز کم و بيش از در ھر تاخت و تاز امري

ورطه ترديد خارج می نمود و به ھمراھی بيشتر با اين قطب ترغيب می کرد. 

مسأله فلسطين تاريخاً برای ھمه دولت ھای عربی ھمسان دولت ھار اس!می 

يک دستاويز مناسب سوداگری و مزرعه ای برای شيار دلمه ھای خون   ايران

ا حتی وقيح ترين و رسواترين آنھا از نوع دولت مصر و عربستان بوده است ام

فلسطينی   سعودی نيز جرأت اتحاد مستقيم با اسرائيل در قتل عام توده ھای آواره

را به خود نمی دادند. اين حکم در اين مقطع و در دل شرائط روزھای پيش از 

از دست می  وقوع ھولوکاست غزه برای اين دولت ھا حکمت خود را کم و بيش

داد. سناريوی سياه تقابل بخش ھای مختلف بورژوازی در منطقه و ضرورت 

کاھش خطر دولت اس!می ھر دوی اين دولت ھا و طيف ھمراھان عرب آن ھا 

را به ھمدستی آشکار و بدون ھيچ پرده با دولت اسرائيل برای شروع جنگ 

گرديد. دولت تشويق می نمود. ھمه داده ھای سياسی شروع جنگ فراھم می 

بوش واپسين لحظات عمر خود را پشت سر می نھاد. رژيم اس!می ايران 

 3ھمچنان با سرسختی و سماجت فعاليت ھسته ای را دنبال می کرد و صدور 

قطعنامه محکوميت از سوی شورای امنيت سازمان ملل و تحريم ھای اقتصادی 

ود اين دولت پديد متعاقب آن ھيچ کاھشی در خطرآفرينی و سوداگری قدرت و س

نياورده بود. سناريوی پر از ابتذال و ترفند و توھم انتخابات امريکا، پھن شدن 

اوباما و منشور ھفت رنگ عبارت پردازی »!! تغيير طلبی« بساط جادو و جنبل 

ھای وی در مورد گفتگوی مستقيم احتمالی با دولت اس!می نيز به نوبه خود 

غز حاکمان سعودی و مصر و اردن و سايرين معادcت سياسی شکل يافته در م

را به نفع شروع جنگ تند و پرشتاب جا به جا می کرد. وحشت زايدالوصفی 

سران رژيم ھای اخير را در خود می پيچيد که نکند با خاموش شدن عمر جنگ 
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افروزی ھای بوش و به پايان رسيدن عربده ھای جنگ جنگ دولت وی عليه 

ه رژيم اس!می سير حوادث را به زيان آنان و به نفع گردنکشی ھای زيادت جويان

ھمپيوندی و ھمدلی   رقيب در منطقه تغيير دھد. محاسبه ای که باز ھم ضرورت

با دولت اسرائيل را با ھدف وارد ساختن ضربه ای مؤثر بر پيکر اقتدار دولت 

اس!می به رژيم ھای ياد شده ھشدار می داد. امروز ديگر ھر کودک خردسال 

لسطينی بسيار خوب می داند که سرکردگان بورژازی عرب در رياض و قاھره ف

و پاره ای جاھای ديگر نه فقط درشروع جنگ غزه با سران دولت اسرائيل 

ھمدست بوده اند که ھمه آن ھا در پيشبرد تمامی جزئيات جنگ از بستن بزرگراه 

ه کودکان در حال رفح تا ممانعت از رسيدن ھر ميزان مايحتاج غذائی و داروئی ب

     مرگ فلسطينی مشارکت ھمه نوعی و فعال داشته اند.

مؤلفه ھای باc ھمگی و ھر کدام پس از ديگری نقش مصالح و ملزومات شروع 

بوش و اولمرت وظيفه معماری ساختمان   جنگ را ايفاء می کردند. دولت ھای

ر نوظھور جنگ را به دوش می کشيدند اما ھمه اين ھا در غياب توافق پيامب

بورژوازی بشرکش امريکا به ھيچ وجه برای شعله کشيدن نائره ھولوکاست نوين 

سرمايه در غزه کفايت نمی کرد. در مورد اينکه چرا جنگ نيازمند توافق کامل 

روز پس از آن تاريخ  20اوباما بود استدcل زيادی cزم نيست. سران اسرائيل 

ھا و استراتژی بقای خود را با رئيس پود موجوديت و سياست  بايد تمامی تار و

جمھور جديد امريکا رتق و فتق می کردند، بسيار سفيھانه است اگر تصور کنيم 

دولت اسرائيل بدون توجه به اين عامل مھم و تعيين کننده حيات آتی خويش به 

استقبال جنگ می شتافت. با ھمه اين ھا آنچه که پای اوباما را به ھولوکاست غزه 

رد مطلقاً در مؤلفه باc خ!صه نمی شد. طنز ماجرا اين است که نياز باز می ک

رئيس جمھور سياه پوست بزرگترين قطب سرمايه به حمام خون عظيم بردگان 

مزدی و توده ھای عظيم انسانی نفرين شده در غزه اص!ً از نياز دولت اسرائيل 

کمتر  و سران بورژوازی مصر و سعودی و اردن و ساير دولت ھای عربی

نبود. اوباما بيش از ھمه به جنگ نياز داشت و ھولوکاست غزه از اين لحاظ 
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برای او به ھمان شکل نعمت بود که جنگ ايران و عراق برای دولت اس!می 

  حکم نعمت داشت. 

محور عوامفريبی ھا و وارونه بافی ھای اوباما در تمامی طول يک سال جدال 

ت و اين تغيير يا ھمان چيزی که موقعيت بوده اس»!!! تغيير« انتخاباتی او 

فرسوده و درھم شکسته سرمايه داری امريکا آن را به صورت ملزومات 

بازسازی محتمل خود در مغز وی القاء کرده است، بسيار بيشتر از آن که در 

فاصله مرزھای جغرافيائی امريکا موضوعيت داشته باشد در سياست خارجی 

وباما خود مرتباً اين مسأله را يادآور گرديده است. اين کشور واجد اھميت است. ا

خاورميانه، تعيين تکليف مجادcت ميان امريکا و دولت اس!می سرمايه داری، 

تعيين سرنوشت جنگ ميان اسرائيل و مردم فلسطين، واکنش نسبت به موج بی 

مھار نفرت و خشم و عصيانی که به شکل ھای مختلف در سراسر دنيا عليه 

وزی ھای دولت امريکا زبانه کشيده است، دستکاری موقعيت بسيار جنگ افر

فرسوده و رو به وخامت سرمايه داری امريکا در سطح جھانی، تصوير چھره 

ای مزورانه تر و عوامفريبانه تر از اين قطب سرمايه در دنيا و ت!ش برای پس 

يز به راندن موج نفرت عمومی، ت!ش برای کاھش ھزينه ھای تنش و جنگ و ست

مثابه يک نياز جبری سرمايه به مھار نارضائی ھا و عصيان ھای سرکش و 

انفجاری روز در داخل امريکا و فراوان مسائل ديگر موضوعاتی ھستند که 

معض!ت حاد سرمايه داری امريکا در شرائط روز را تعيين می کنند. 

جمھور  بورژوازی اياcت متحده اوباما را برای حل و فصل اين مسائل رئيس

کرده است. تا جائی که به خاورميانه بر می گردد حل و فصل مناقشات با 

جمھوری اس!می بسيار مھم است و اوباما به ھر ميزانی که در گشايش گره 

جدال تاريخی ديرپای اسرائيل و فلسطينی ھا موفقيت به چنگ آرد با موقعيت 

. اوباما دقيقاً به مستحکم تری به م!قات سران بورژوازی ايران خواھد رفت

ھولوکاست غزه نياز داشت زيرا بر بام اين ھولوکاست است که او می تواند به 

عنوان پيامبر فريب صلح بساط جادو و جنبل خويش را پھن کند. ھولوکاست غزه 

شرائطی را پديد آورده است که ھر دو طرف جنگ بيش از ھمه به پايان آنچه در 
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يازمندند. بر خ!ف جار و جنجالی که بوق ھای سال جريان داشته است ن 60اين 

تبليغاتی دولت اس!می سرمايه داری به راه انداخته اند جنگ برنده ای نداشته 

است و نمی توانست داشته باشد. جريان ارتجاعی حماس در اين جنگ تضعيف 

شد. منظور اص!ً موقعيت نظامی و قدرت جنگی دار و دسته ای به اين نام 

ضعيف و ضعيف تر شده است و پروسه احتضار خود را می پيمايد نيست. آنچه 

ناسيوناليسم فلسطينی در ھر شکل خود اعم از cئيک يا دينی است. روند 

فرسايش و فرتوتی اين پديده بدبختانه با نشو و نمای ھيچ رويکرد راديکال 

کارگری و ضد سرمايه داری در ميان توده چند ميليونی بردگان مزدی منطقه 

ايگزين نشده است. اين يک فاجعه عظيم دردناک است اما در عين حال واقعيت ج

احتضار ناسيوناليسم در اين منطقه را نفی نمی کند. اين حادثه اتفاق افتاده است. 

ناسيوناليسم فلسطينی در دل شرائط تاريخی خاصی از درون گروھھای سياسی 

و تا مغز استخوان مختلف اما متحد و مؤتلف ، با حمايت فرصت طلبانه 

کاسبکارانه جناحی از بورژوازی عرب و با بھره گيری از توھمات انباشته چند 

ميليون برده مزدی يا انسان ھای آواره قتل عام شده و عاصی از فشار سرمايه 

جھانی توانست اين توده اسير دوزخ را حول بيرق پرفريب ناسيوناليسم دور خود 

دھه اخير به زيان اين جنبش پيش رفته  4 جمع سازد. تمامی روزھای تاريخ

است. گروھھای ناسيوناليست قادر به بازگشائی گرھی از مشک!ت اين انسان ھا 

نمی توانستند باشند، اما درک چنين واقعيتی برای توده ھای متوھم فلسطينی به دو 

شکل امکان داشت. شکل نخست فروغ مشعل سوسياليسم و جنبش ضد کار مزدی 

ی جھانی بود. اين مشعل بدبختانه زير فشار کربن انبوھی که در سراسر پرولتاريا

دنيا از سوی کمونيسم بورژوائی روسی و چينی و تروتسکيستی و اروپائی، 

سوسيال دموکراسی و اتحاديه ھای کارگری و ناسيوناليسم چپ و ضد امپرياليسم 

ھمين است که خلقی و نوع اين ھا تصعيد می شد بسيار کم فروغ بود. شکل دوم 

رخ داده است. شکست پشت سر شکست، حمام خون پشت سر حمام خون، تفرق 

و تششت ھولناک مستمراً رو به گسترش ميان خود ناسيوناليست ھا، تحميل فاجعه 

بار تمامی سنگينی اين تشتت ھا و جنگ و کشتارھای متعاقب آن بر گرده توده 
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ناسيوناليسم به دار ھر رژيم ھای کارگر و فرودست فلسطينی، حلق آويزی اين 

درنده و جنايتکاری در ھر گوشه دنيا از بورژوازی امريکا تا دولت اس!می 

ايران و انبوه عوامل ديگری از اين دست که پشت سر ھم قابل ليست کردن 

در چنين وضعی قرار دارد و »! جنبش فلسطين« ھستند. چيزی به نام 

ر و ھولناک تر ساخته است. جمعيت ھولوکاست غزه اين وضع را بسيار وخيم ت

عظيم بردگان مزدی و توده ھای انبوه انسانی دوزخ نشين غزه در ھمان حال که 

کوه آتش مشتعل نفرت و کينه و عصيان عليه جنگ افروزان حمام خون پرداز 

اسرائيل و امريکا ھستند اما کم و بيش دريافته اند که موشک پرانی حماس در 

نيز نه جنگ با بورژوازی ھار اسرائيل بلکه شکل ديگری مناطق مرزی اسرائيل 

از کشتار ھمزنجيران عرب و غيرعرب آنان توسط موشک ھای دولت اس!می 

باز گرديم. بی اعتمادی دوزخ نشينان فلسطينی به حماس و » اوباما« است. به 

فتح و تضعيف موقعيت اين نيروھا به طور قطع برگ برنده ای در دست اوباما 

اين در شرائطی است که دولت اسرائيل نيز در ورشکستگی و پيمودن  است و

روند تضعيف دست کمی از گروھھای ناسيوناليست دينی و cئيک فلسطينی 

نداشته است. اوباما به اين شرائط نياز داشت. کشتی قدرت و سود سرمايه داری 

افراختن  امريکا در خاورميانه و در پھن کردن بساط گفتگو با دولت اس!می به

بادبان بر دريای خون کودکان فلسطينی نيازمند بود. او اينک ت!ش می کند تا در 

خاورميانه بر ويرانه ھای جنگ غزه به شيار دلمه ھای خون برای سيراب کردن 

  شريان ھای حيات سرمايه داری امريکا بپردازد. 

يشه عرصه سرنوشت چند ميليون انسان کارگر فلسطينی اکنون بسيار بدتر از ھم

تاخت و تازھمه نوعی بورژوازی جھانی و مشاجرات سودجويانه و قدرت طلبانه 

بخش ھای مختلف بورژوازی است. وضع موجود رقت بارترين وضع است. 

دولتمردان روز امريکا، دولت اسرائيل، دولت اس!می، حماس، سازمان فتح، 

اديه اروپا، ھمه مصر و عربستان و سوريه و ساير دولت ھای عربی منطقه، اتح

و ھمه کرکس وار در ويرانه ھای زير موج خون مردم غزه به دنبال طعمه می 

چرخند. سرمايه جھانی اين بخش از مردم کارگر دنيا را به اين وضع فرو رانده 
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است. ناسيوناليسم فلسطينی به مثابه جزئی از بورژوازی بين المللی در ھمين 

ی دروغينی که ناسيوناليسم پيش پای کارگر زمينه ايفای نقش کرده است. رؤياھا

فلسطينی پھن کرده است از ھمان آغاز واھی و رو به سوی بن بست بوده است. 

کل بورژوازی در کل اين سال ھا يا کارگران را کشته است يا مبارزه آنان را به 

کجراه برده است. دولت ھا، گروھھا، اپوزيسون ھا، زير نام راست يا چپ، ھمين 

ھم ھمين کار ھا را دنبال می کنند. مشکل کارگر فلسطينی با فرض  امروز

ھيچ تخفيف نمی يابد. از کجا » دولت مستقل فلسطينی« پيدايش پديده ای به نام 

معلوم که جنگ عباس، ھنيه و فرقه ھای درون ناسيوناليسم فلسطينی 

در قلب  کشتارگاھھای بعدی فرزندان وی نباشد. او بايد با تمامی جراحت اندامش

منطقه خاورميانه با جلب اتحاد ھمزنجيرانش در ھمه جای جھان برای آزادی از 

  شر وجود ھر دولت سرمايه داری در باcی سرش پيکار کند. 

      2009ژانويه 

 

 

 "جمھورى اس1مى و پيروزى "بوش

احزاب يا جناحھاى مختلف بورژوازى در خصمانه ترين حالت ممكن  كشمكش

و راه حلھاى متفاوت آنھا در پاسخ به ملزومات نظم توليدى  پژواك سياستھا

سرمايه، چگونگى تحميل بردگى مزدى بر توده ھاى كارگر و باc بردن سھم 

توليد شده توسط طبقه كارگر  سرمايه اجتماعى جامعه معين از كل اضافه ارزش

ئط توليد و مسلط سرمايه دارى امريكا در تنظيم شرا بين الـمللـى است. تأثير نقش

برتر انحصارات عظيم صنعتى و مالـى اين قاره  بازتوليد سرمايه جھانى و نقش

ساcنه ميان بخشھاى مختلف سرمايه بين الـمللـى  در نحوة توزيع اضافه ارزش

خصلت تعارضات جناحى در اين كشور را اندكى ويژگى بخشيده است. در اينجا 

اشكال استثمار كاپيتاليستى بر چگونگى اعمال عميق ترين  مضمون كشمكش

كارگران سراسر دنيا، نحوة تنفيذ يا تنقيد ذيص!حى دولتھا در اجراى نظم سياسى 

، جنايت و و مدنى سرمايه در ھمه ممالك گيتى، اشكال مختلف توسعه توحش



 

103 

جنگ افروزى به اقصى نقاط دنيا با ھدف دفاع از بود و بقاى سيستم كاپيتاليستى 

cتر سود سرمايه ھاى امريكائى در كل سرمايه جھانى است. و تضمين سھم با

سايه يك ويژگى ديگر نيز بر محتواى فرمولبندى تمايزات جناحى بورژوازى 

است. اينكه اخت!ف نمائيھا بر خ!ف برخى ممالك  امريكا بطور بارز قابل لـمس

قرار  و پيكار توده ھاى مردم يا طبقه كارگر نيز اروپائى زير فشار اعتراض

عوامفريبانه بورژوازى در برابر تماي!ت عمومى  ندارد، به بيان ديگر واكنش

نمى سازد بلكه بى پرده، شفاف و بدون  ھائى از شھروندان را منعكس بخش

واقعيت درنده خوئى و بربريت نمايندگان مختلف فكرى و سياسى سرمايه  رتوش

 مى دھد.  دارى را انعكاس

ورى جناحھاى مختلف بورژوازى امريكا و نه اخت!فات ميان نه تمايزات كاريكات

گرايشات بورژوائى ھيچ كشور ديگر ھيچ پديدة بحث انگيزى براى مردم كارگر 

دنيا نيستند. اين مشاجرات نه فقط پايه مادى ھيچ سياست و تاكتيكى را براى 

ق كارگرى تشكيل نمى دھند كه ھر نوع بھاء دادن به آنھا با ھدف فر جنبش

ھاى مختلف بورژوازى عين خط كشيدن بر موجوديت طبقاتى  گذارى ميان بخش

كارگرى  و سياست مستقل كارگرى است. آنچه براى طبقه كارگر و آگاھان جنبش

در اين راستا قابل تعمق است تنھا يك نكته است. اينكه جابجائى جناحھا، 

اقتصادى و روند  مشاجرات يا توازن قواى جارى آنھا كه خود بازتاب موقعيت

بازتوليد سرمايه اجتماعى است در مجموع كل جبھه بورژوازى را در چه 

شرائطى قرار مى دھد و اينكه پرولتاريا با توجه به تغييرات مربوطه چه 

يا مقاومتھاى معينى را بايد سازمان دھد. بررسى تأثير شكست  تعرضات خاص

روى موقعيت جارى رژيم  دموكراتھا و پيروزى محافظه كاران امريكائى بر

اس!مى از اين لحاظ و فقط از اين لحاظ براى كارگر آگاه ايرانى نوعى سوژة 

گفتگو است. در اين رابطه انداختن يك نگاه اجمالـى به چند مؤلفه مرتبط به ھم 

 مى تواند تا حدودى به شفافيت فضاى اين گفتگو كمك كند.

ن بار بگونه اى نسبتاً بارز با برخى نتيجه انتخابات امريكا حداقل براى اي . 1

رخدادھاى تازه در وضعيت اقتصادى دنياى سرمايه دارى م!زمت داشته است. 
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طوcنى شدن مجادcت براى حصول تفاھم نھائى بخشھاى مختلف  نفس

جمھور خود بنوعى از وجود ھمين پيوند  بورژوازى امريكا در اع!م نام رئيس

ن است كه سرمايه جھانى در بطن بحران سراسرى حكايت   مى كرد. واقعيت اي

و ساختارى خود اينك مجدداً بر سر تندپيچ سقوط در ورطه فاز نوينى از شدت و 

عمق بحران قرار گرفته است. سال گذشته سال سقوط اق!م نجومى سود 

)تكنولوژى، مديا و تلكوم بوده است( نسبت حجم عظيم سرمايه  TMTانحصارات

با كل سرمايه جھانى، سير  ريز شده است در قياس مرو پيشاى كه در اين قل

صعودى افراطى تركيب ارگانيك سرمايه در اين حوزه، تنزل نرخ سود اين 

تعيين كنندة آن براى اقتصاد امريكا و  انحصارات در سال گذشته و عوارض

كل سرمايه بين الـمللـى نمايندگان فكرى و سياسى انحصارات غول پيكر  سپس

بطور جدى به خود مشغول داشته است. بورژوازى  ريكائى را از ماھھا پيشام

ھاى ديگر سرمايه و از  امريكا بايد سرشكن سازى بار بحران ھاى مجدد بر بخش

عليه  و توحش اين طريق سازمان دادن مستقيم و غير مستقيم امواج نوين تعرض

نشى كاپيتاليستى خود طبقه كارگر در ساير ممالك را بر جريان روتين بربرم

اضافه كند. دموكراتھا و محافظه كاران براى اجراى اين حكم سرمايه به اندازة 

ھم ذيص!ح و كارايند اما اين كفايت و ص!حيت باcخره بايد در محضر مراجع 

رسمى سرمايه عجالتاً به يكى از اين دو جناح محول مى شد. اع!م نتيجه 

طول انجاميد و در چھارچوب محاسبات انتخابات تا حصول اين توافق ب

و جناح وى واگذار گرديد. محافظه  كاپيتاليستى حق تقدم تا انتخابات بعدى به بوش

كاران اينك بايد مداخله گرى بين الـمللـى خود در عرصه ھاى اقتصادى و سياسى 

را بر متن سركشى موج نوين تشديد و تعميق بحران سرمايه دارى به بازيگرى 

  ايستند.

محافظه كاران امريكائى در پاسخ به ملزومات سودآورى انحصارات عظيم  2.

 اضافه ارزش صنعتى و مالـى يا تضمين تملك اين انحصارات بر بيشترين بخش

توليد شده توسط طبقه كارگر بين الـمللـى نياز چندانى به گرفتن ژست اص!حات 

ر و مردم فرودست اين يا و توليد عظيم ترين حجم توھم در ذھن توده ھاى كارگ
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آن كشور نمى بينند. از ديد آنان تأمين ثبات سياسى براى امنيت سرمايه گذارى 

در دنيا ھيچ نيازى به اين ادا و اطوارھا ندارد، براى مقابله با خطر اوجگيرى 

مبارزات كارگران و درھم كوبيدن زمينه ھاى اقتصادى يا اجتماعى بروز 

اج به مدرن نمائى، سكوcربازى و مدنيت پردازى نيست انق!بات نيز نه فقط احتي

 كه توسل بورژوازى به اين نوع مسائل براى فريب انسانھا چه بسا نتيجه معكوس

نيز ببار آورد. در نگاه اينان توسل به قرون وسطائى ترين اشكال اعمال نظم، 

رين متحجرترين سنتھاى اجتماعى، بربرمنشانه ترين خرافه پردازيھا، عميق ت

درجه محروم سازى انسانھا از ابتدائى ترين حقوق مدنى، زن ستيزى، مذھب 

قبر شدة حكومت از كارائى معجزه  ساcرى و ساير نھادھا و شيوه ھاى نبش

آسائى براى تحميل بردگى مزدى بر طبقه كارگر برخوردارند. اضافه كنيم كه 

دھا از ھر لحاظ با ھمه بخشھاى بورژوازى در بكارگيرى ھمه اين اشكال و نھا

ھمديگر ھمقولند، تفاوت دموكراتھا و محافظه كاران در اين راستا تنھا و تنھا 

سرسختى افزونتر دومى ھا در چاره ساز بودن بيشتر و بيشتر اين شيوه ھا در 

 با     شيوه ھاى ديگر است.  قياس

رون تمامى اشكال ترفند و شعبده بازى اپوزيسونھاى بورژوائى درون و بي 3.

رژيم اس!مى براى تداوم حاكميت اين رژيم زير لواى اص!حات به پايان خط 

رسيده است. حال و روزگار "اص!ح طلبان" در اين روزھا شباھت بسيار زيادى 

پيدا  1990به وضعيت كودتاچيان مخالف پروستريكاى گورباچف در روسيه سال 

روشن كنند به بيان  ويشكرده است. براى اينكه تكليفشان را با اص!ح طلبى خ

دقيق تر براى اينكه از شر اص!حات چى بودن خود رھائى يابند درمانده و 

مردم كارگر و  مستأصل منتظر امداد غيبى ميباشند. قطع اميد متوھم ترين بخش

دامنه  فرودست ايران از اين دار و دسته شرائطى را پديد آورده است كه گسترش

يت رژيم در يكسو و تدارك بخشھائى از رژيم براى خيزشھاى مردمى عليه تمام

 وحشيانه ترين سركوبھا در سوى ديگر آن قابل رؤيت است. 

در چنين وضعى نشستن محافظه كاران بر جاى دموكراتھا در عرشه سفينه 

سرمايه در امريكا، از سوى محافل فقاھتى بيشتر پان اس!ميستى رژيم اس!مى از 
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ته ميشود. حاكمان جديد وال استريت ھمانگونه كه ھمه لحاظ به فال نيك گرف

باcتر گفتم جار و جنجال اپوزيسون نمايانه دار و دسته سرمايه در كشورھا 

پيرامون اص!حات، مدنيت و لفظ بازيھاى سياسى مشابه را كمپين مناسبى براى 

تحكيم پايه ھاى قدرت سرمايه نمى بينند و از ھمين روى جريان داد و ستد 

با رژيم اس!مى را از اين مفاھيم و الفاظ پاكسازى خواھند كرد.  ى خويشطبقات

مسأله اى كه براى طيف "دو خرداد" ناخوشايند و براى رقباى آنان بسيار 

خوشايند است. آغاز فاز نوين تشديد بحران سرمايه دارى و رسالت محافظه 

ت كاپيتاليستى كاران امريكائى در حل و فصل معضل به نفع عظيم ترين انحصارا

نيز بنوبه خود كفه توازن ص!حيت پيشبرد مراودات دو رژيم را به نفع جريان 

پان اس!ميستى تر جمھورى اس!مى تغيير مى دھد. در اين رابطه نيز دكه كاسبى 

و بيشتر بار  "اص!ح طلبان" كسادتر از رقباست. براى سرشكن ساختن بيش

ة طبقه كارگر بين الـمللـى و منجمله بحران اقتصادى انحصارات بزرگ بر گرد

طبقه كارگر ايران از طريق صدور سرمايه، دادن وامھاى چندين ميليارد دcرى 

 بانك جھانى و صندوق بين الـمللـى پول به دولت سرمايه دارى اس!مى، فروش

بى حد و مرز اسلحه، توسعه داد و ستدھاى نفتى خارج از قلمرو معام!ت اوپك 

مشابه ديگر باز ھم جار و جنجال "اص!ح طلبى" با ھمه پوچ و ھيچ و ھمه امور 

يك دردسر است. سركوب و سركوب و باز ھم سركوب فارغ از ھر گونه  بودنش

قيد و شرط چشم انداز كام!ً دلپذيرترى را تصوير مى كند. ھمه اين مؤلفه ھا 

ابه ھمه سويه حكايت از آن دارند كه پيروزى محافظه كاران امريكائى به رغم تش

آنان با دموكراتھا به ھر حال از سوى جناح بيشتر پان اس!ميستى رژيم اس!مى 

 گامى به جلو در كار تسويه حساب با جناح رقيب تلقى مى گردد. 

اينھا نكاتى است كه تعمق در آنھا مى تواند به آشنائى بيشتر كارگر ايرانى از 

أكيد قبلـى خود را تكرار مى كنيم اوضاع سياسى روز كمك كند اما يكبار ديگر ت

كه نه تأثير نتايج انتخابات امريكا و نه ھيچ فعل و انفعال ديگر درون طبقه 

بورژوازى جامعه يا دنيا ھيچ موضوع تعيين كنندة قابل بحثى براى طبقه كارگر 

نيست. آنچه اساسى و تعيين كننده است طرح راه حل مستقل طبقاتى، پيكار 
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وسياليستى عليه بود و بقاى بردگى مزدى و سازماندھى مبارزة مستمر و بالفعل س

سراسرى براى پايان دادن به كار مزدورى و استقرار سازمان شورائى كار و 

 مدنيت سوسياليستى در جامعه و جھان است. 

 

 

  

 سوئد 1998انتخابات 

  ورشكستگى بورژوازى، خl آلترناتيو كمونيستى

سرمايه براى مضمحل كردن و  سياسی نظم از شکلیدموكراسى و پارلـمانتاريسم 

لغو كار مزدورى است. شركت كارگران در انتخابات  درھم كوبيدن جنبش

پارلـمانتاريستى با ھر ھدف و جھتگيرى سياسى و با ھر دستاوردى، حتى اگر با 

سوسياليستى  سواى يك شكست براى جنبش پيروزى مطلق ھمراه باشد! در اساس

 به صندوقھایتوده ھاى كارگر  رجوع چيز ديگرى نيست. نفسطبقه كارگر ھيچ 

و ھاى سياسى ميان احزاب راست  رقابت  گردابغوطه خوردن آنان در  رأی و

كارگرى كه است.  سرمايه داریگواه آشكار توھم آنھا به نظام  نشين چپ پارلـمان

ان را به تغيير معادcت قدرت ميو ھمزنجيرانش  دخو ندگیسرنوشت كار و ز

احزاب در سالن ھاى قانونگزارى سرمايه ارجاع مى كند، قبل از ھر چيز بر 

خط مى كشد.  سيه روزی ھای بردگی مزدیطبقاتى خود عليه استثمار و  مبارزه

رأى توده ھاى كارگر به احزاب پارلـمان نشين موسوم به "چپ"، سوسياليست! يا 

سياسى آنھا نمى دھد كه كمونيست!! نه فقط ھيچ نشانى از رشد آگاھى و بلوغ 

مى گذارد.  ى را بنمايشبه مناسبات انسان ستيز كار مزد عمق توھم آنان بالعكس

احتراز كارگران از  قضيه اما لزوماً يا در بيشتر موارد صادق نيست. نفس عكس

تمكين به پارلـمانتاريسم به خودى خود متضمن درك روشن يا روشن تر آنان 

بقاتى و سوسياليستى خود نمى باشد. با اين حساب كام!ً نسبت به جبھه پيكار ط

روشن است كه ھر نوع گفتگو پيرامون ميزان برد و باخت يا جنبه ھاى مثبت و 
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منفى!! مشاركت كارگران در يك انتخابات پارلـمانى اساساً غلطيدن به ورطه 

ھاى براى سنگين تر نمودن بار توھم و بى دانشى توده  رفرميسم و نوعى ت!ش

كارگر است. لوليدن در دام فريب و نيرنگ نمايندگان جور واجور سرمايه، 

سياسى و از  حزبارجاع مأموريت برنامه ريزى نظم دولتى سرمايه به اين يا آن 

اين طريق صحه گذاشتن بر بقاى بردگى مزدى حاوى ھيچ برد يا وجه مثبتى 

يز باخت و شكست و براى طبقه كارگر نيست. در اينجا ھمه چيز منفى، ھمه چ

ھمه چيز دال بر فرو ماندگى، استيصال و بى افقى است. از اينھا كه بگذريم 

گفتگو در بارة تأثير نتايج يك انتخابات بر روى شرائط زندگى طبقه كارگر حتى 

در دموكراتيك ترين! جوامع كاپيتاليستى نه فقط فريبكارى كه مبين باcترين 

ھست. احزاب سياسى مدافع نظم سرمايه دارى  ميزان كودنى و سفاھت فكرى نيز

از ھر قماشى كه باشند و در زير ھر عنوان و پرچمى كه حركت كنند به ھر حال 

مقتضيات نظم توليدى و استثمار نيروى كار توسط سرمايه را تدبير ميكنند. 

تفاوت ميان آنھا نيز صرفاً تفاوت سياست ھاى عملـى براى چگونه استثمار كردن 

ھر گونه دخالت و اثرگذاری آزاد از  آناناى كارگر و چگونه ساقط نمودن توده ھ

احزاب چپ و  است. جابجائى نقش خويشواقعی بر تعيين سرنوشت زندگی 

راست يا تغيير توازن قواى ميان آنان در ماشين دولتى سرمايه بسيار بى معنى تر 

دگى كارگران گردد. و مذبوحانه تر از آنست كه بخواھد منشأ تغييرى در وضع زن

از اين مھمتر احزاب سياسى چپ و راست نيستند كه رابطه كار و سرمايه را 

رابطه سرمايه است كه رويكرد و انديشه نمايندگان  سمت و سو مى دھد، بالعكس

سياسى خود را طراحى ميكند و محتوا مى بخشد. با توجه به ھمه اين نكات كام!ً 

انتخابات سوئد يا ھر جامعه ديگر بھيچوجه از  روشن است كه بحث ما در بارة 

نوع صدور فتوا يا تأييد و تكذيب ھاى رايج چپ پيرامون مشاركت يا عدم 

در اينجا صرفاً نكاتى  انتخابات نيست. نكات مورد توجهمشاركت كارگران در 

قواى ميان طبقه كارگر و  كارگرى، چگونگى آرايش است كه موقعيت جنبش

گيھاى اساسى جبھه پيكار پرولتاريا عليه سرمايه دارى را بورژوازى و ويژ

كند. ما ھمواره و در مواجھه با ھر حادثه و وضعيتى به چنين  تصوير مي
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ھائى از اين نوع جزء غير قابل  ھا و تحليل بررسى نياز داريم زيرا كه بررسي

دارى و  نبرد كمونيستى طبقه ما براى محو سرمايه مستمرتفكيكى از جريان 

ھاى  سوئد از اين لحاظ حاوى درس 1998است. انتخابات  سوسياليسماستقرار 

آموزنده اى بود كه بايستى مورد توجه قرار گيرد. در ادامه بحث بر روى اين 

گذرد و تمامى فاكتورھا و  نكته درنگ خواھيم كرد كه آنچه در جامعه سوئد مي

ا و بورژوازى در اين مؤلفه ھاى مربوط به وضعيت جارى تقابل ميان پرولتاري

موجود مبارزة  كشور صرفاً نمود كنكرتى از وضعيت سراسرى و عمومى آرايش

را در  یكارگرى بين الـمللـى تند پيچ حساس طبقاتى در سطح جھانى است. جنبش

راستين  تاريخ حيات خود آغاز مى كند. فاجعه بزرگى است اگر گرايش

را عميقاً درك نكند اما فاجعه ھنگامى به كمونيستى طبقه كارگر اين شرائط جديد 

ژرفناى واقعى خود خواھد رسيد كه كمونيست ھا به رغم تمامى جار و جنجالھاى 

فشار توھمات  در بارة چند و چون اھميت اين شرائط باز ھم زير روزمرة خويش

واقعى  ھمچون بسيارى از دوره ھاى ديگر، از ايفاى نقش سوسيال رفرميستى،

سوسياليستى پرولتاريا غافل مانند. در بارة  راندن و سازماندادن جنبش براى پيش

  اين نكات صحبت خواھيم كرد. عجالتاً از مسأله انتخابات سوئد آغاز مى كنيم. 

  98ويژگيھاى سياسى انتخابات 

توان بر روى پاره اى  در يك نگاه ساده به گزارشات آمارى انتخابات اخير مي

الـمل طبقه كارگر سوئد در قبال شرائط  عكس ھاى مربوط بهبه مثابه مؤلفه  نكات

 ند از:عبارت. اين نكات جامعه انگشت نھادخود در  کار، استثمار و زندگیكنونى 

 .سقوط ھمزمان آراء طيف راست بورژوازى و حزب سوسيال دموكرات .1

 سابقه آراء "حزب چپ سوئد" صعود تاريخاً بي 2.

از ھم تاريخاً جديد شمار كسانى كه از شركت در شگفت انگيز و ب افزايش 3.

 انتخابات خود دارى نمودند.

ويژه ه قابل توجھى از رأى دھندگان به احزاب كوچك ب روى آورى بخش 4.

 استانى.   و مجالس کمون ھاگروھھاى طيف چپ در انتخابات 
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ال حزب سوسيال دموكرات ھيچگاه و در ھيچيك از دوره ھاى انتخاباتى بعد از س

تا امروز اينچنين و تا اين حد مورد انزجار توده ھاى كارگر سوئد نبوده  1922

است. بيشترين ميزان بى اعتبارى اين حزب در ميان رأى دھندگان كارگر و غير 

مربوط ميشود. حتى در آن  1992كارگر سوئدى تا قبل از انتخابات اخير به سال 

از كل آراء بود.  40معادل % ھا رقمى سال نيز درصد آراء سوسيال دموكرات

اين نكته نيز قابل ذكر است كه در دورة ياد شده، شمار شركت كنندگان در 

سال بالغ مى گرديد.  18كل شھروندان باcى  90انتخابات به چيزى حدود %

 آراء را به خود اختصاص 36تنھا % 98حزب سوسيال دموكرات در انتخابات 

تنزل  80رأى دھندگان سوئدى نيز تا سطح % داد و اين در حالـى بود كه شمار

در  پارلـمانتاريسم در كشورھاى غربى و بطور مشخص عرف مطابقيافته بود. 

سوئد سقوط موقعيت سوسيال دموكراتھا ھمواره با صعود آراء طيف راست تر 

بورژوازى ھمراه بوده است. انتخابات امسال از اين لحاظ نيز رويكرد متفاوتى 

در دو  . چھار حزب شناخته شدة دست راستى سوئد بنوبه خويشھادن را بنمايش

دورة انتخاباتى اخير بيشترين ميزان بى اعتبارى و باcترين حد سقوط سياسى 

خود را تجربه كرده اند. درصد مجموع آراء اين احزاب از حدود نسبى 

اينك به سطح  1992تا  1922در فاصله سالھاى  48تا % 54ميان %

تنزل يافته است. دو حزب موسوم به "مردم" و "مركز" كه تا  44حداكثر %

 بورژوازی،وسيعى از  يعنى بخش اھالی 40از حمايت قريب % 70اواخر دھه 

تدريج ه حتى گروھھائى از عقب مانده ترين كارگران برخوردار بوده اند اينك ب

انزجار يا  در آستانه پياده شدن اجبارى از ماشين دولتى قرار گرفته اند. ابراز

نارضائى توده ھاى كارگر و فرودست از ھر دو طيف نيرومند قدرت سياسى 

بورژوازى يعنى ائت!ف راست به رھبرى راست افراطى از يك طرف و 

سوسيال دموكراتھا از طرف ديگر، بطور ھمزمان و در جريان يك دورة 

اسى در جامعه انتخاباتى، يكى از پديده ھاى جديد تاريخ پارلـمانتاريسم و دموكر

 سوئد است. 
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در برابر تضعيف تاريخاً بيسابقه موقعيت دو طيف ياد شده در بھره گيرى از 

حاشيه نشين قدرت سياسى بورژوازى  توھم و بيدانشى توده ھاى كارگر، بخش

يعنى حزب چپ به يك رشد كام!ً جھشى در اين انتخابات دست يافت. ميزان 

تا  از بدو تأسيسو غيرکارگران  گران ت اين حزب در جلب آراء كارموفقي

به  94باcتر نرفته بود. در سال  5حتى يكبار ھم از حدود % 90اواسط دھه 

و بيشتر موج تنفر مردم نسبت به طيف راست بورژوازى،  دنبال اوجگيرى بيش

آراء شركت كنندگان در انتخابات را بدست آورد. اين  6باcخره توانست قريب %

نيز باcتر رفت. از آنجا كه حزب محيط زيست  12ات اخير از %رقم در انتخاب

نيز به رغم نام و نشان يا برخى م!حظات سياسى متفاوت در مجموع ھمان خط 

كند، مى توان گفت كه طيف چپ قدرت دولتى  مشى "حزب چپ" را دنبال مي

آراء شھروندان سوئدى  17بورژوازى در بازى پارلـمانتاريستى اخير حدود %

منابع رسمى و دولتى سرمايه از نتايج  داده است. گزارش به خود اختصاص را

ويژه در ه رأى دھندگان نيز ب 3انتخابات حكايت از آن داشت كه نزديك به %

استانى به جرياناتى نظير حزب سوسياليست، حزب  و مجالس کمون ھاانتخابات 

 أى داده اند.  عدالت سوسياليستى، حزب ماركسيست لنينيست سوئد و.... ر

مردم از شركت در انتخابات بطور كلـى صرفنظر كردند. اين امر نيز در  %20

تاريخ دموكراسى سوئد بيسابقه بود. اھميت اين مسأله را ھنگامى مى توان بخوبى 

درك كرد كه ويژگيھا و مؤلفه ھاى واقعى ساختار دموكراسى يا در واقع نظم 

مورد توجه قرار گيرد. سوئد از اين لحاظ  سياسى سرمايه در جامعه سوئد بخوبى

با ساير جوامع غربى داراى تفاوت ھاى بارزى است. طبقه كارگر  حتى در قياس

سوئد بطور زايدالوصفى خود را در داربست رفرميسم و پايبندى به نظم توليدى و 

سياسى سرمايه منحل كرده است. اين يكى از معجزات ب سوسيال دموكراسى 

حزب ھا و كاركرد ساليان دراز  ينجا و در پرتو برنامه ريزياست!!! در ا

، اليناسيون طبقه كارگر و بتوارگى نظم سرمايه در دنياى ديد تسوسيال دموكرا

و دريافت كارگران به حداكثر رسيده است. نظم مدنى سرمايه دارى در سوئد 

ن از ھر مذھب و آيين تئيستى در زواياى فكر و عمل روزمرة كارگرا بيش
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رسوخ يافته است و اين ھمانگونه كه گفتيم دقيقاً از كرامات سوسيال دموكراسى 

است. حزب سوسيال دموكرات سوئد در يك مسير طوcنى تاريخى طبقه كارگر 

 را آنچنان به ژرفناى توھمات مسموم بورژوا رفرميستى فرو رانده است كه بخش

از  تنھا راه فرار خويشاعظم كارگران دستكارى مقدور نظم سرمايه دارى را 

مشقات و مصائب موجود تلقى مى كنند!!! پارلـمانتاريسم، سنديكاليسم، قانونيت و 

به آن  یھائى ھستند كه كارگر سوئدى براى ع!ج ھر دردمسکن قرارداديت تنھا 

 ! سوسيال دموكراسى به كارگران آموخته است كه سرمايه دارىشود! متوسل مي

! به آنان تفھيم كرده است كه ھيچ راه خروجى از اين ست!آخرين منزلگاه تاريخ ا

مناسبات قابل تصور نيست!! به كارگران گفته است كه تن دادن به استثمار و ستم 

حقوقيھاى آن از يكسو و چانه زدن با سرمايه داران براى بھبود  و فقر و بي

ان احتمالـى شرائط كار و زيست از سوى ديگر تنھا چيزى است كه بايد بد

ھاى ديگر طبقه كارگر جھانى  بيأنديشند. طبقه كارگر سوئد ھمسان ھمه بخش

سرمايه دارى پيكار كرده است اما رھنمودھاى شدت استثمار بطور طوcنى عليه 

خرافه بار و مسموم سوسيال دموكراسى ھمواره چراغ راه اين پيكار بوده است. 

پاره اى مطالبات اقتصادى توانسته است  كارگر سوئدى در پرتو مبارزات خويش

ھاى سياسى خود را بر بورژوازى تحميل كند اما گستره و دائرة نفوذ  و آزادي

ھا و م!حظات سوسيال دموكراسى  اين مبارزات زير فشار سنگين آموزش

ر يك ك!م رعايت ھيچگاه از مرز پارلـمانتاريسم و اتحاديه گرائى و قانونيت و د

 افزائى سرمايه فراتر نرفته است.  ارزش با مقتضيات اصول ھمزيستى !!

عضويت كارگران سوئد در سنديكاھا و اتحاديه ھا از يك ركورد بسيار استثنائى 

كارگران متشكل؟! و عموماً  95از % در سطح جھانى برخوردار است. بيش

 است. 12مى باشند. اين ميزان در فرانسه فقط %  LOعضو اتحاديه سراسرى 

انجمن و سنديكا و سازمان عضويت  5تا  4طور معمول در ھر كارگر سوئدى ب

دارد. چيزى كه مشابه آن در ھيچ نقطه ديگر دنيا يافت نمى شود. شركت 

پائين تر  90بطور معمول از مرز % 1994كارگران در انتخابات نيز تا سال 

با جوامعى مانند ايران كه عدم شركت آدمھا  نرفته است. اين نسبت حتى در قياس
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انتخابات متضمن زندان و شكنجه و قطع كوپن نفت و نان و ھزاران بدبختى  در

 دوديگر است باز ھم بسيار باcست. تمامى اين مشخصات يا شواھد يك واقعيت 

را در مورد طبقه كارگر بيان مى كند. اينكه پرولتارياى سوئد از  رويه و متناقض

بنوعى زير فشار مطالبات يكسو موفق شده است نظم سياسى و مدنى سرمايه را 

ھا، انتظارات  محدود رفرميستى خود قرار دھد و از سوى ديگر تمامى، خواست

 را يكجا در حصار ماندگارى سرمايه دارى محدود سازد.  و مبارزاتش

ھدف از طرح تيتروار تمامى اين نكات فقط تأكيد بر اين واقعيت است كه 

سنت ديرينه سوسيال رفرميستى يك  كارگران سوئد بطور معمول و بر اساس

طور جدى درگير ه عادت دارند كه در بازى رايج پارلـمانتاريسم و دموكراسى ب

در سير حوادث   شوند و اين اقدام را نوعى دخالتگرى سياسى و اعمال نقش

امتناع كارگر سوئدى از حضور  روزمره تلقى مى كنند. درست بر ھمين اساس

استانى نيز مى تواند پديده اى قابل  و مجالس کمون ھادر انتخابات پارلـمان يا 

ه سرمايه دارى بعليه طبقه كارگر سوئد تعمق در روند عمومى مبارزة موجود 

عظيمى از كارگران ايران حتى ناآگاھترين  تر بگوئيم، بخش حساب آيد. روشن

و حق  خود معموcً پارلـمان، انتخاباتر حافظه تاريخى يا تجارب مستقيم آنھا، د

رأى عمومى را يك دسيسه دولت براى فريب توده ھا و مشروعيت بخشيدن به 

نان از روشن است. آنيز  اين تلقی دليلتلقى مى كنند.  حاکم ديكتاتورى و توحش

مان و ماشين دولتى و نظم سياسى حاكم سواى جنايت، كشتار، خفقان، پارل

ر، گرسنگى، بيخانمانى و حقوقى سياسى و اجتماعى، فق وحشيانه ترين اشكال بي

 جھانیاز طبقه كارگر  ديگرى نديده اند. بى تفاوتى اين بخش چيزسيه روزى 

نسبت به پارلـمانتاريسم و اجتناب وى از غلطيدن به ورطه جار و جنجالھاى 

انتخاباتى يك امر عادى است. در اين كشورھا معموcً زور سرنيزه و خطر زندان 

ى تواند كارگران را به پاى صندوقھاى رأى بكشاند. و شكنجه و اعدام است كه م

اين موضوع اما در مورد كارگر انگليسى، فرانسوى، آلـمانى، سوئدى و ممالك   

طبقه كارگر سوئد با توجه به پاره اى عوامل . به به مقدار زيادى متفاوت استمشا

ر امر تاريخى، اجتماعى و سياسى كه در اينجا مجال پرداختن با آنھا نيست، د
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معيشتى و و تحميل برخى مطالبات اوليه  درفرميستى خوبھره گيرى از مبارزات 

از كارگران ساير كشورھا موفق بوده است. اين امر  بر بورژوازى، بيش مدنى

در غياب يك آلترناتيو شفاف كمونيستى و زير فشار توھم پراكنى ھاى گستردة 

انتاريسم و رفرميسم سخت به ھم سوسيال دموكراسى، كارگر سوئدى را با پارلـم

درصدى طبقه كارگر سوئد از شركت در  20 آميخته است. امتناع يك بخش

را بايد با م!حظه اين فاكتور و بر متن اين محاسبات واقعى  1998انتخابات سال 

مورد بحث قرار داد. كارگرانى كه از مشاركت در انتخابات خوددارى نموده اند، 

نكرده اند،  اين کار راماندگى اجتماعى يا بى تفاوتى سياسى مسلـماً از سر عقب 

دست زده اند. آنان بطور غالب  اين نوع واكنش با حداقلی از شناخت به بالعكس

تر طبقه كارگر سوئد بوده اند كه  متعلق به جريانات ناراضى تر و نسبتاً معترض

چپ طرفداران  بخش 94و حتى تا برگزارى انتخابات سال  90تا اوايل دھه 

درصدى تودة  20 سوسيال دموكراسى را تشكيل مى داده اند. اگر اين بخش

كارگر سوئد را به كارگران طرفدار حزب چپ اضافه كنيم آنگاه با يك جمعيت 

آلترناتيوھا يا راه حلھاى  عم!ً درصدى از طبقه كارگر مواجه مى شويم كه  30

طور جدى مورد ه موكراتيك را باجتماعى و اقتصادى احزاب راست و سوسيال د

قرار مى دھد. ذكر اين نكته مھم است كه حزب چپ يا حتى جرياناتى  اعتراض

طور قطع ه از نوع حزب سوسياليست، حزب عدالت سوسياليستى و مشابه اينھا ب

ھيچ تفاوت اساسى يا مرز و مرزكشى طبقاتى با سوسيال دموكراسى ندارند. اما 

قبال بخشى از كارگران سوئدى به اين گرايشات نه از اين نيز بديھى است كه ا

سر باور به حرفھا و ادعاھاى سياسى اينان كه عموماً حركتى در جھت ابراز 

  ھاى سوسيال دموكراسى است.  نارضائى از سياست

طبقه كارگر سوئد نسبت به وضعيت موجود  براى اينكه تصوير ظاھرى واكنش

و درجه باور يا نا باورى وى به  مايه داریسراقتصادى، اجتماعى خود در نظام 

سوسيال رفرميسم، دموكراسى بورژوائى و پارلـمانتاريسم را روشن تر كرده 

باشيم بايد به يك نكته ديگر توجه كنيم. اينكه اغلب كارگرانى كه در حال حاضر 

يا سالھاى قبل از آن  70به حزب سوسيال دموكرات رأى ميدھند بر خ!ف دھه 
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ھا و عملكردھاى اين حزب نبوده است،  ز سر استقبال نسبت به سياستاساساً ا

قدرت رسيدن ه بلكه دقيقاً ت!شى است كه انجام مى دھند تا به مدد آن از از خطر ب

احزاب راست تر بورژوازى جلوگيرى بعمل آورند. اين حقيقتى است كه بيشتر 

سوى آن را  ه اينب 80از اواخر دھه  کارگرانالـعملھاى  ھا و عكس جھتگري

از   Loكند. استعفاى ھزاران كارگر عضو اتحاديه سراسرى كارگران  تأييد مي

حزب سوسيال دموكرات، فشار گستردة كارگران براى لغو در عضويت 

ھائى  در حزب مذكور، شكل گيرى جنبش Lo عضويت اتوماتيك اعضاى

در شروع خود  Dalaو... كه اولـى يعنى  Dala  Sandvik  ,Offensivنظير ,

 Lo پشتيبانى نيرومند چندين ھزار كارگر مبارز و شمارى از عناصر سرشناس

 92را نيز به ھمراه داشت، تظاھرات گستردة كارگران سراسر سوئد در  اكتبر 

ھاى حزب سوسيال دموكرات، تھديد مكرر بسيارى از واحدھاى  عليه سياست

ھا، اجتماع ز سوسيال دموكراتا به قطع كامل جانبدارى اعضاء خويش Loمحلـى 

اعزامى كارگران سراسر كشور در مقابل پارلـمان سوئد در  هچند ھزار نمايند

به برنامه اقتصادى دولت سوسيال دموكرات با شعار  براى اعتراض 1996سال 

اجراء ه معروف " اتحاديه كارفريايان توصيه مى كند، دولت سوسيال دموكرات ب

عظيمى  )  تصميم بخشSAF beställer, regeringen verkställerھد"( مي

و  1995از كارگران سوئد به تشكيل صف جداگانه در تظاھرات اول ماه ماى 

تحريم پيوستن افراد به راھپيمائى سوسيال دموكراتھا كه به تعطيل عملـى مراسم 

سنتى حزب در چند شھر بزرگ سوئد منتھى گرديد و بسيارى موارد ديگر ھمه و 

به سوسيال دموكراسى  طبقه كارگر سوئد نسبت وسيع بخشيک انزجار ھمه از 

د. ھمه اين حوادث گواه روشن اين واقعيتند كه حتى شمار كثيرى از حكايت مى كن

حاميان كنونى حزب سوسيال دموكرات يا در واقع رأى دھندگان به آنھا صرفاً به 

تانھا شركت مى جويند تا اين دليل در انتخابات پارلـمان و شوراھاى كمونھا يا اس

قدرت رسيدن احزاب راست افراطى مانند محافظه كاران، ه از اين طريق خطر ب

  ليبرالھا و مشابه اينھا را دفع نمايند. 

  موقعيت طبقات اساسى در وضعيت موجود مبارزة طبقاتى 
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سرمايه دارى ھمراه با احتضار پارلـمانتاريسم و و انفجارآميز انحطاط تاريخى 

سم از يكسو و فقدان آلترناتيو كنكرت و روشن كمونيستى از سوى ديگر دو رفرمي

مشخصه اساسى مبارة طبقاتى در سرتاسر جھان موجود و از جمله در جامعه 

سوئد نيز دقيقاً ھمين حقيقت و  1998سوئد را تعيين مى كند. نتايج انتخابات سال 

به روز سطح معيشت تنزل روز  قت را مورد تأكيد قرار ميدھد.فقط ھمين حقي

كارگران، امحاء مستمر و خشونت بار امكانات اجتماعى توده ھاى كارگر، از 

وسعه بيكارى، رواج فزايندة بين رفتن تدريجى تأمين اجتماعى و امنيت شغلـى، ت

و بيشتر ابتذال و ياوگى مفاھيمى  ارتشاء و ناامنى، عريان شدن ھر چه بيش ،فساد

ونيت، قرارداديت، مدنيت، دموكراسى و حقوق  مدنى مانند حق رأى ھمگانى، قان

و  راست نئوليبرال بى وقفه احزاب رمايه دارى، تعرضيا شھروندى در نظام س

كارگرى،  به دستاوردھاى اجتماعى جنبش بورژوازیسوسيال دموكرات و چپ 

اتحاديه اى، انح!ل ھمه سويه گرايشات  بى اعتبار شدن و گنديدگى عريان جنبش

بورژوازى و  نئوليبرالسوسيال دموكرات سرمايه در جريانات راست و  چپ و

سازمانھاى ود ميان آنھا، بازپردازى مبتذل شدن مرزھاى تصنعى تا كنون موج

كارگرى و  پليسى، امنيتى، انتظامى و نظامى سرمايه براى مقابله با جنبش

اريخ تحوcت بسيار ديگرى از اين قبيل خطوط اساسى و تيترھاى درشت ت

 90و  80سياسى كشورھاى اروپاى غربى و شمالـى را در تمامى طول دھه ھاى 

نوعى  جوامع باصط!ح ه ب 70تشكيل مى دھد. به بيان ديگر آنچه تا اواخر دھه 

ھاى دنياى سرمايه دارى متمايز مى كرده است اينك  دموكراسى را از ساير بخش

غاز كرده و با سرعت تمام ديريست پروسه فروپاشى و اضمح!ل جدى خود را آ

زير فشار بار سنگين  70رانده است. كارگر سوئدى تا سالھاى آخر دھه  پيش

توھم و بيدانشى از يكسو و دلـمشغولـى به پاره اى امكانات رفاھى و حقوق 

اجتماعى يا سنديكاليستى از سوى ديگر در مجموع حزب سوسيال دموكرات را 

ھاى اجتماعى اين حزب  اقتصادى و سياست كرد. از برنامه حزب خود تلقى مي

 نمود. در انتخابات پارلـمان و شوراھاى كمونى يا استانى با احساس جانبدارى مي

كرد تا تعادل قواى سياسى را بنفع حزب مذكور  شركت مي مسؤليت و خودجوش
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طور جدى تغيير كرده است. حزب سوسيال ه تغيير دھد. اين وضع امروز ب

تفاوتھاى صورى خود با احزاب راست تر سرمايه دارى را دموكرات تمامى 

مصالح  آن ھاكنار گذاشته است و در بسيارى موارد سنجيده تر و مؤثرتر از 

سودآورى سرمايه ھاى سوئدى را بر شرائط كار و استثمار و زيست مدنى يا 

كند. سوسيال دموكراسى خواھان تغيير قوانين كار  اجتماعى كارگران بار مي

اتحاديه اى كارگران است. خواھان لغو  بنفع بورژوازى و عليه حتى جنبش سوئد

حق اعتصاب به سود سرمايه داران، محدوديت بيشتر تمامى اشكال بيمه ھاى 

تمامى انواع ماليات مربوط به طبقه سرمايه دار و  اجتماعى كارگران، كاھش

قه كارگر است. جبران آن از طريق فشار گسترده و فزاينده بر سطح معيشت طب

سوسيال دموكراسى مجرى و مبلغ كاستن از امكانات درمانى و آموزشى با ھدف 

سود سرمايه داران و باc بردن ظرفيت رقابت سرمايه اجتماعى سوئد در  افزايش

اتحاد بورژوازى اروپا عليه طبقه كارگر  بازار جھانى است. كاسه داغ تر از آش

راسى ھمواره و بطور مادرزاد چنين بوده اروپا و جھان است. سوسيال دموك

است اما ھيچگاه و در ھيچ دوره اى مجبور نبوده است كه واقعيت ضد كارگرى 

خود را تا اين اندازه برم! سازد. خود اين امر يعنى اجبار سوسيال دموكراسى به 

كارگرى و ھمداستانى با راست افراطى بورژوازى يكى از  مقابله آشكار با جنبش

ه ھاى قابل توجه تاريخ مبارزة طبقاتى در طول اين سده است. ممكن است پديد

عقب مانده ترين قشر كارگران در اين يا آن جامعه اروپاى غربى ريشه اين 

تغييرات را مث!ً در تفاوت ميان كارگر دوستى امثال اوcف پالـمه با راستگرائى 

واقعيتھاى اجتماعى رھبران جديد سوسيال دموكراسى جستجو كنند! اما فشار 

از آن است كه جائى براى جدى گرفتن اين حرفھا در افكار عمومى طبقه  بيش

. اين بحث كه بدون از بين بردن رفاه اجتماعى و تنزل حداقل گذاردكارگر باز 

معيشتى كارگران نمى توان سودآورى سرمايه ھا و بقاى نظام سرمايه دارى را 

 تا چپ آنھا دگان رسمى بورژوازى از راستنتضمين كرد ورد زبان تمامى نماي

ست. ھر كارگرى ھر اندازه ھم كه عقب مانده باشد اگر فقط ترجيع بند ك!م اين ا

داده باشد، درك كرده است كه منحنى  سياستمداران قباحت نفھم سرمايه را گوش
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راست و چپ نمائى سوسيال دموكراسى را فقط بر روى محورھاى مختصات 

خوبى تعمق كرد. احزاب سوسيال دموكرات ه مايه مى توان بسود و زيان سر

ھاى شروع نيمه دوم  اروپاى غربى و از جمله سوسيال دموكراسى سوئد در سال

" و ابزار موفق تحميل اين "دولت رفاهاين قرن تا پايان دھه ھفتاد از مناديان 

تبليغ اين خرافه ھاى مسموم بر طبقه كارگر اروپا بوده اند. آنان در زمانى به 

در ميان كارگران اقدام مى كردند كه سرمايه بين الـمللـى يكى  زشتانگاره ھاى 

از پر اعت!ترين دوران جھانى شدن و توسعه انباشت جھانى خود را پشت سر 

روز به  بر متن گسترش یغرب تراست ھاینھاد. حجم عظيم سودھاى ك!ن  مي

داد كه در  اط دنيا به آنان اجازه ميروز انباشت امپرياليستى سرمايه در اقصى نق

ھاى محدود طبقه كارگر جوامع بومى انعطاف نشان دھند و  مقابل درخواست

سموم مرگبار پاى بندى به پارلـمانتاريسم و سنديكاليسم و دولت رفاه بورژوائى 

را در cيه ھاى كدر شدة ذھن مليونھا كارگر كشت كنند. سوسيال دموكراسى در 

انست ماھيت ضد كارگرى خود را با قشر نازكى از ژست ھاى آن زمان مى تو

ھاى حق طلبانه مردمى استتار  ھمبستگى با جنبش وعوامفريبانه كارگر دوستى 

ھاى روباز سوار شوند و  كند. پالـمه ھا مى توانستند در كنار كاستروھا بر ماشين

م و ناآگاھى در برابر صفوف كارگران سوئدى قيافه چپ بگيرند و بار سنگين توھ

كارگران اروپائى را باز ھم سنگين تر كنند. نظام سرمايه دارى اينك موضوعيت 

چنين وضعى را تاريخاً و براى ھميشه منتفى ساخته است. دوران قبول سفارشات 

رفرميسم توسط سرمايه سپرى شده است. زمانى كه سرمايه به خواست كارگران 

سه گردن مى نھاد ديگر به گذشته دور بيمارستان و ايجاد مدر دائر بر تأسيس

تاريخ ملحق شده است. اگر قرار است نظام سرمايه دارى باقى بماند فقط يك راه 

روى ندارد. تحميل بيشترين گرسنگى ھا، عميق ترين بيحقوقى ھا،  بيشتر پيش

ھا، مدرسه ھا،  ، تعطيل بيمارستانرين استثمارھا بر توده ھاى كارگردھشتناك ت

و در يك ك!م توسعه بى امان  ھمه دستاوردھای مبارزات گذشتهرفتن گ باز پس

سيه روزى و ف!كت و بيخانمانى ميلياردھا كارگر در سرتاسر دنيا، اين تنھا 

را بر آن  شروزھاى باقى ماندة حيات ننگينمسيرى است كه سرمايه مى تواند 
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يه دارى به اعمال بگذراند. بياد داشته باشيم كه وقتى از گره خوردگى حيات سرما

ھا صحبت مى كنيم، دقيقاً كشورھاى اروپاى غربى  شھا و توح تمامى اين جنايت

تمام و ه را در مّد نظر داريم و اcّ تكليف مابقى بخشھاى دنياى سرمايه دارى ب

كمال روشن است. سيستم كاپيتاليستى در آسيا، امريكاى cتين، افريقا، استراليا و 

ھيچگاه و در ھيچ شرائطى به رعايت حقوق اوليه كارگران حتى امريكاى شمالـى 

يا به تأمين مطالبات ابتدائى اقتصادى و معيشتى آنان تمكين نكرده است كه اينك و 

 گيرد.  د بخواھد آنھا را باز پساز اين ببع

حقوق مدنى، آزادى و انسانگرائى در دوران سرمايه دارى فقط يك معنا دارد. 

را با اتكاء به نيروى  ھا توانسته باشد اين حقوق و آزادي كارگرى اينكه جنبش

بر بورژوازى تحميل كند و اينكه بورژوازى تحمل اين حقوق انسانى را  شپيكار

. دموكراسى و مدنيت و نبيندانسداد مجارى سود و انباشت سرمايه ھايش  باعث

 ا امروزغربى از سالھاى بعد از جنگ دوم امپرياليستى ت ممالکدر  حقوق بشر

حاصل عقب نشينی اجباری بورژوازی در مقابل جنبش کارگری دوره ھای پيش 

بورژوازی اروپا به يمن حصه  .بوده است شبح کمونيسمھراس سرمايه از و 

ک!ن سودھايش در کل اضافه ارزش توليد شده توسط طبقه کارگر بين المللی 

ه دارى اينك مؤلفه سرمايبضاعت اين عقب نشينی اضطراری را نيز داشته است. 

يخاً از دست ھشته است. بحران جارى سيستم بحرانى بى بازگشت دوم را تار

سال بحرانھاى متعددى را پشت سر نھاده است. در  200است. سرمايه در طول 

پى ھر بحران متمركزتر شده است و با تركيب ارگانيك بسيار باcترى روند جديد 

پروسه طوcنى و تاريخى تمركز خود كليه انباشت خود را آغاز نموده است. در 

دستاوردھاى علمى بشر و تمامى ابداعات تكنيكى و اط!عاتى و مديريت و ھمه 

ه بارآورى كار اجتماعى و پشبرد فرايند خودگسترى خود ب چيز را براى افزايش

كار گرفته است. در اين راستا سرتاسر كرة زمين را در چھار چوب تقسيم كار 

طور ه ى دلخواه به حوزة انباشت و سامان پذيرى خود پيوند زده است. بكاپيتاليست

اى جديدى براى دورپيمائى و مكرر حوزه ھاى تازه اى براى انباشت و بازارھ

جستجو نموده است. سرمايه در اين روند شدت استثمار كارگران  كاcھايشفروش
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باc داكثر ممكن را تا ح رشانتوده ھاى كارگر از محصول كاو ميزان جدائى 

است. بحرانھاى سرمايه دارى از درون ھمين فرايند و به مثابه كاركرد برده 

از ديگرى و ھر بار بسيار  سرمايه يكى پس اجتناب ناپذير درونمايه متناقض

وقوع پيوسته اند. سرمايه بين الـمللـى در ه كوبنده تر و و ويرانگرتر از گذشته ب

كارگيرى كليه اھرمھا و مكانيسم ھاى خنثى ه انھا و بامتداد تحمل تمامى اين بحر

سازى آنھا سرانجام از لحاظ باc رفتن تركيب ارگانيك و پيشى گرفتن نرخ 

به بلندترين قله بحران خيزى خود صعود  انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش

كرده است. ظرفيت موجود سرمايه جھانى براى مقابله با بحران ديرپاى جارى 

ھاى  به توان بورژوازى براى تعميق ھر چه دردناكتر استثمار ھمه بخشفقط 

توسعه ھر چه ممكن فقر و بيحقوقى و سيه روزى توده ھاى  جھانی،طبقه كارگر 

  كارگر و فرودست در سرتاسر دنيا محدود گرديده است. 

ھاى سرمايه جھانى يعنى سرمايه  در چنين وضعى حتى نيرومندترين بخش

توليد شده توسط پرولتارياى  ائى كه باcترين سھم اضافه ارزشاجتماعى كشورھ

مى دھند نيز براى جلوگيرى از انسداد مجارى سود  جھانى را به خود اختصاص

عليه سطح معيشت و حقوق  و باز ھم تعرض ، تعرضخود راھى سواى تعرض

دارند. و روى ن اوليه كارگران دنيا و از جمله طبقه كارگر ھمين كشورھا در پيش

جاست كه سوسيال دموكراسى بعنوان نماينده اى از نمايندگان  درست در ھمين

از ھر زمان ديگرى  نظم توليدى و سياسى و مدنى سرمايه ناگزير است كه بيش

 انه وثيقه اعتبارعوامفريبخود را كشف حجاب كند، تمامى آنچه را كه تا ديروز 

لت اجتماعى يا حقوق ات رفاه، عدمى كرده است يكسره دور اندازد. رداى دول

توقع آفرين و خطرناك  برايشنيست كه  ساز شنه فقط بر اندام ،اوليه کارگران

. اكنون قريب دو دھه است كه سوسيال دموكراسى در بار كردن مصائب و است

ادبار سرمايه بر زندگى كارگران از نيروھاى طيف راست تر بورژوازى پيشى 

و ولع جريانات راست تر براى اعمال  حرص يل كه آتشگرفته است، نه به اين دل

و جنايت و بيداد سرمايه بر كارگران شعله ورتر نيست، بلكه تنھا به اين  توحش

نيستند، سوسيال دموكراسى با چاcكى  دليل كه آنچه را آنان قادر به انجامش
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كارنامه  آيد. بر مي در امر فريب توده ھا بھتر از عھدة اجرايش خودويژه اش

، كارنامه سياه تر 1998تا  1994دولت سوسيال دموكرات سوئد در فاصله ميان 

در دورة پارلـمانى جارى و آنچه كه ساير احزاب طيف چپ  حزب كارگر انگليس

بورژوازى در اروپاى سالھاى اخير به اجراء گذارده اند ھمگى شواھد زندة اين 

در چھارسال قبل درست چند روز . حزب سوسيال دموكرات سوئد ھستندواقعيت 

مثله  برایشرارت آميزى  تازشآراء شھروندان به چنان  46بعد از كسب %

كردن امكانات اجتماعى موجود كارگران دست زد كه احزاب راست تر سرمايه 

. انحطاط آن نبودندموفقيت آميز  انجام قادر بهكارگرى  از جنبش به دليل ھراس

فرى براى ھيچ ژست عوامفريبانه از سوى ھيچ تاريخى سرمايه دارى ھيچ م

جناح بورژوازى باقى نمى گذارد. امروز ديگر نه فقط ماشين سوارى مشترك با 

ھاى استكھلـم به ص!ح سوسيال دموكراسى  كاستروى اردوگاھى در خيابان

نيست كه حتى گفتگو با "گودرون شيمان" تائب از اروكمونيسِم ضد كمونيسِت 

 بايد با ھزاران شرط و شروط مقيد گردد. موسوم به چپ ھم 

ماعى ديگر برگھاى دموكراسى، پارلـمانتاريسم، سنديكاليسم و جنجال رفاه اجت

اروپاى غربى  احزاب راست و چپ سرمايه دربورژوازى نيستند. برندة روز 

د. نگير بايد راه اقارب طبقاتى خود در افريقا، امريكاى cتين و آسيا را در پيش

از تمامى دار و ندار ساcنه  وفت" بايد در انتھاى ھر سال به تنھائى بيش"ميكروس

و ولو و اريكسون و بنز و پژو  يك ميليارد سكنه كرة زمين سود داشته باشد. ياس

و صنايع نظامى و بانكھاى بزرگ اروپا نيز ھر كدام در جاى خود بايد به نرخ 

تاً شرائط بازتوليد خود را توليد سودھائى در مدار ميكروسوفت دست يابند تا عجال

ھاى بورژوازى از ھر نوع كه باشند بايد مقتضيات تحقق چنين نرخ  كنند. دولت

آخرين ته مانده كار اينکه سودھائى را چاره گرى كنند. اين به زبان رياضى يعنى 

cزم كارگران را به كار اضافى براى سرمايه داران مبدل سازند. آنچه در 

حالت انفجارآميزی اخير جريان يافته است ھمين بوده است.  اروپاى دو دھه

انحطاط سرمايه دارى مشھودترين واقعيت تاريخ عصر در سرتاسر جھان كنونى 

است. مفاھيمى از قبيل رفرم يا اص!حات اجتماعى كه در گذشته خيلـى دور با 
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براى  دولت ھامضمون نوعى بھبود در شرائط كار و زندگى مردم حربه دست 

طور بى چون و چرا ه فريب كارگران بود اينك حتى در كعبه عشاق رفرميسم ب

مى گردد. رفرم ديگر  با معنا و محتواى جديدى روى آنتن ھاى خبرى گزارش

يعنى از بين بردن بيمه بيكارى، يعنى خط كشيدن بر بيمه دارو و درمان، يعنى 

از حداقل معيشتى و  بستن مدرسه ھا و بيمارستانھا، يعنى ساقط كردن كارگران

 اين دورانباcخره يعنى بيكارسازيھاى گستردة ھمگانى. سرمايه جھانى در 

ھمچون مجرمان ھراسناك مذھبى محتضر، يا مستان بى تعادل آخر شب ظاھر و 

 باطن خود را يكى مى كند و تثليث سجاده و صليب و سرنيزه را در خلوص

 مطلق سرنيزه به توحيد تكامل مى بخشد.  

عوامفريبى بورژوازى را بسيار تنزل داده  سرمايه دارى شانس بی مھارنحطاط ا

است. سنديكاليسم، پارلـمانتاريسم و دموكراسى ديگر گيرائى چندانى براى فريب 

درصدى كارگران سوئد از شركت در  20كارگران ندارد. رمز اجتناب جمعيت 

 در بارهت. ارقامى كه باcتر محلـى در ھمين نھفته اس انتخابات پارلـمان و مجالس

خيل رديف كرديم انزجار  98چگونگى برخورد طبقه كارگر سوئد به انتخابات 

ه را ب و بازی دموکراسی احزاب راست و چپ سرمايه ھمهاز  انكارگر وسيع

ھاى رأى  يا عم!ً از رفتن به پاى صندوق خيل کثيرمى گذارد. اين  نمايش

آنان پرسيده شود كه چرا به حزب چپ، محيط  خوددارى كرده اند و يا اگر از

زيست يا حزب سوسيال دموكرات رأى داده اند؟ در پاسخ ھمگى يك چيز خواھند 

د به نفع احزاب راست تر و ه اند از بر ھم خوردن تعادل قواگفت. اينكه خواست

به احزاب حاكم و اپوزيسون  ھمهھار تر جلوگيرى نمايند. اين نكته را تقريباً 

ھاى احزاب  كنند. عبارت "خسته شدن مردم از سياست درك مي م يا بيشطور ک

و احزاب سياسى موجود" ترجيع بند واحد فرمولبندى ھاى  سياسى تمامى اين 

يا توضيح زمينه فرار توده ھا از د ھاى دستجمعى خو جريانات در تحليل شكست

 پارلـمانتاريسم است. 

سياسى ايرانى و غير ايرانى براى  ممتوھدر روزھائى كه انبوه عقب ماندگان 

معبد شقاوت و  بهرسيدن به ذره اى دموكراسى و حقوق مدنى و سكوcريسم 
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بورژوازى اروپا از راست تا چپ در تمامى دخيل می بندند، سبعيت سرمايه 

با صراحت تمام اخطار مى كند كه تمكين  وجوه پراتيك و حرفھاى روزمره اش

نى در گذشته فقط يك بازى بى مزة دوران جوانى وى به دموكراسى و حقوق مد

قدر جدى  بوده است. سر پيرى مجال معركه گيرى نيست! تصميم بورژوازى آن

و به سوسيال دموكراسى  شرغم تمامى توھمه است كه كارگر اروپائى نيز ب

را بيشتر سناريوھا سنديكاليسم و پارلـمانتاريسم بر آن مى شود تا ترفند بودن اين 

شتر درك كند. بورژوازى اروپا در سالھاى آينده به زبان خمينى ھا، و بي

کارگر اروپائی بايد معبر ھد گفت. ھا سخن خوا ھا، پينوشه ھا، صدام cجوردي

  پيکار ضد کار مزدی خود را حفاری کند. 

  كارگرى  ويژگى تاريخى وضعيت موجود جنبش

 تازه اى براى جنبشنكاتى كه گفتيم از پاره اى جھات بيانگر ھيچ شرائط 

ھمه كارگرى دنيا نمى باشد. شدت استثمار و بيحقوقى كاپيتاليستى، سرشكن شدن 

بار بحران و انحطاط سرمايه دارى بر گردة طبقه كارگر، سيه روزى، بيخانمانى 

 ه پديده ھاى مادرزاد سرمايه داريو مشقات بى انتھاى بردگى مزدى ھمه و ھم

ت وضعيت موجود نيز اساساً به اين موارد رجوع د. بحث ما پيرامون اھميھستت

تازگى دارند.  تا حدودیكنيم كه  نمى كند. ما روى مؤلفه ھاى معينى درنگ مي

 بخشدنباله روی كارگرى در تمامى صد و پنجاه سال اخير تاريخ  تاريخ جنبش

وسيعى از طبقه كارگر به آلترناتيوھاى بورژوائى و جريانات رفرميستى بوده 

راى انق!بات گسترده و خونبار در نقاط مختلف دنيا زير لواى كمونيسم اما باست. 

زير پرچم انترناسيوناليسم اما با ھدف استقرار  برقرارى سرمايه دارى دولتى!!

سرمايه دارى مستقل و ملـى!!، با نام كمونيسم اما براى برپائى دموكراسى!!، 

كردن پارلـمانتاريسم و مناسبات زير علم و كتل سوسياليسم اما در جھت جاودانه 

 بر متن اين دنباله روی ھا و توھم زدگی ھا رخ داده است. مزدورى!! كار

ً كارگرى  روند جارى جنبش ھا  از اين تندنس مبين ھيچ گسست واقعى خاص قطعا

افقھا و آلترناتيوھاى  ھمهو جھتگيريھا نيست اما يك چيز در اين ميان تازه است. 

حلھاى تأمين حداقل معيشتى مردم كارگر دنيا در چھارچوب بورژوائى يا راه 
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اين بن بست تاريخى  شالودهبه انتھا رسيده است. تاريخاً  مناسبات بردگى مزدى

در حدت بيسابقه تناقضات سرمايه دارى نھفته است. اين نكته اى است كه در 

ه ادى بجاى خود به بحثى مشروح تر نيازمند است. اين امر يا اين واقعيت اقتص

نوبه خود و در سطح سياسى، ورشكستگى تمامى چشم اندازھا و راه حلھاى 

مصائب جامعه طبقاتى  کاھش  برای سوسيال رفرميستى ميليتانت يا غيرميليتانت

 را عميقاً سترون كرده و به بن بست كشانده است. 

ه كارگرى اروپا يا تمكين طبق در بارة سوسيال دموكراسى و برآمد آن در جنبش

كارگر جوامع غربى به رفرميسم در نيمه اول قرن جارى پيشتر اشاره كرديم. 

كارگرى كشورھاى آسيائى، امريكاى cتين و افريقا از  انقياد و دنباله روى جنبش

 چشم اندازھاى سوسيال خلقى و ناسيوناليستى نيز پديدة آشنائى است كه بخش

در طول چندين دھه تشكيل داده  تاريك ديگرى از تاريخ مبارزات طبقه كارگر را

 معينیاست. ھر كدام از اين دو روند در دوران وقوع خود از پايه ھاى اقتصادى 

برخوردار بوده اند. صدور گستردة سرمايه ھاى غربى به حوزه ھاى نوين 

انباشت در سه قارة ياد شده از آغاز اين قرن به بعد در غياب آلترناتيو 

اه حلھاى بورژوائى خروج از بن بست تاريخى سوسياليستى به خودى خود ر

نظام فئودال را حتى در ميان توده ھاى كارگر كشورھا جامه مقبوليت مى پوشاند. 

امپرياليسم ستيزى ناسيوناليستى در آن زمان مى توانست بخشھائى از طبقه 

كارگر را نيز بسوى خود جلب كند. توسعه كاپيتاليستى جوامع مورد بحث باز ھم 

اب آلترناتيو كمونيستى، اپوزيسونھاى بورژوائى گوناگون را در ميان در غي

كارگران و توده ھاى فرودست حيثيت و اعتبار مى بخشيد. به ليبرالھاى غربى 

. اگر بلند کنندداد كه پرچم ترقيخواھى و ميھن پرستى ضد كارگرى  اجازه مي

رادر ھمه فضاى زيادى در اين زمينه كسب نمى كردند احزاب ب ليبرالھا شانس

سياسى اعتراضات كارگرى و توده اى را زير نفوذ خود داشتند. در برھوت 

يك ليبرال سست عنصر  ،توسعه اجتماعى بورژوائیفشار راه حلھاى  وفئودالـى 

و عاجز مانند مصدق نيز مى توانست با علم و كتل شعار "ملـى كردن نفت" لقب 

 cو ناصر و سوكارنو و لومومبا و بن ب! "قھرمان ملـى" كسب كند!! آلنده و مند
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! ما بارھا با باشند رھائى بخش پرچمدار جنبشمى توانستند ھر كدام براى خود 

تأكيد گفته ايم كه  كه در تمامى اين مراحل و موقعيت ھا وجود آلترناتيو راستن 

كارگرى را كام!ً تحت تأثير قرار دھد.  كمونيستى مى توانست جھتگيرى جنبش

ھاى غربى حتى  به ھر حال فقدان چنين راه حلـى ھر حرفى عليه امپرياليست اما

، براى خود جا و مكانى را مجال می داد تا حرف شركاى سرمايه دار مستقيم آنھا

. اين دوره ھر کندھاى اعتراضى كارگران و دھقانان دست و پا  در درون جنبش

كارگرى  عظيمى از جنبش بخشبه پايان رسيده  است.  یكامل اما تا حدود چند نه

بين الـمللـى اپوزيسون نمائى بورژوائى را را در وجوه مختلف تجربه كرده است. 

از اين مھمتر نظام سرمايه دارى وارد چنان فازى از احتضار و انحطاط خود 

  را نيز بسته است.    شده است كه زبان بيشرم ترين مدافعان فكرى و سياسى اش

  رناتيو كمونيستىطبقه كارگر و آلت

تا اينجا فقط به يكى از دو مشخصه اصلـى موقعيت موجود مبارزة طبقاتى در 

و سرخوردگى  اروپاى غربى يعنى بى اعتبار شدن آلترناتيوھاى بورژوائى، يأس

 شد.كارگران از پارلـمانتاريسم و دموكراسى و سنديكاليسم و مشابه اينھا اشاره 

ى آلترناتيوى طبقه كارگر و سردرگمى عميق اين ويژگى دوم و اساسى تر مسأله ب

سرمايه است. كارگر سوئدى و اروپائى  از چنگال  طبقه در يافتن راه بردن رفت 

ھمسان كارگران تمامى دنياى موجود از لحاظ داشتن يك دورنماى روشن، زنده، 

 و عملـى براى فرا رفتن از نظام سرمايه دارى و برپائى نوع جديدى از سازمان

اب راست كار و زيست و مدنيت در وضعيتى اسفبار و دردناك قرار دارند. احز

 سرمايه نه، سوسيال دموكراسى نه، چپ بورژوازى نه، پارلـمانتاريسم نه، جنبش

اتحاديه اى و سنديكاليستى نه، سبزھا نه، اردوگاھيان سابق و cحق نه، در يك 

نه، باcخره چه چيز  ك!م اشكال تجربه شدة رفرميسم نه، ھمه اينھا و نظائر اينھا

ن دقيق تر حياتى، ترين، عاجل ترين و حادترين اين سؤال حياتى و به بيا آرى؟

است. ھيچ نيازى نيست كه  جھانیكارگرى  كارگرى اروپا و جنبش سؤال جنبش

را با ھمين فرمولبندى ساخته و آماده از زبان اين كارگر و آن  آدم اين پرسش

يا ف!ن اتحاديه كارگرى فرانسه و ايتاليا و آلـمان  Lo  ،Laybourكارگر عضو  
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. چنين انتظارى بى معنى و عميقاً ساده لوحانه آردبشنود تا به صحت آن ايمان 

درصدى كارگرانى  20خود را دارد. جمعيت  خاص زباناست. مبارزة طبقاتى 

كه روز انتخابات سوئد را در خانه ماندند تا بر صورت سوسيال دموكراسى تف 

  وسيعی از کارگران بخشطرح كردند.  دازند، با عمل خود ھمين سؤال رابيأن

به اين دليل به  اجتناب کنندگان از شرکت در انتخابات يااعم از رأى دھندگان 

 چپ يا سوسيال دموكراسى رأى مى دادند يا نمى دادند كه ھيچ آلترناتيو ملـموس

شدن از شر تمامى چپ و راست ھاى  قابل اتكاء و مورد اطمينانى براى خ!ص

ديدند. حزب چپ، سبزھا، سوسياليستھاى تروتسكيست  سرمايه در برابر خود نمي

و ساير رفرميستھاى نو و كھنه ھيچكدام سواى نشخوار كنسروھاى فاسد شدة دھه 

سوسيال دموكراسى حرف ديگرى نداشتند. مرز و مرزكشى ھاى صورى و  70

بى مايه اين جريانات با ساير نمايندگان حاكم و اپوزيسون بورژوازى ھيچ افق 

نوينى را در درون  در مقابل طبقه كارگر نمى گشايد و cجرم ھيچ جنبشمتفاوتى 

اين طبقه دامن نمى زند. درست به ھمانگونه كه جار و جنجال سكوcريسم و 

يك كارگر ايرانى مى رسيد ھيچ  مدرنيسم منصور حكمت اگر ھم احياناً به گوش

د پيچ ب حساسى قدم قندى را در دل وى آب نمى كرد. تاريخ مبارزة طبقاتى بر تن

گذاشته است. رفرم دستكارى كردن و رنگ و لعاب زدن مناسبات كار مزدورى 

ھيچ دردى از مردم كارگر و فرودست را در ھيچ گوشه دنيا درمان نمى كند. بار 

عظيم رنج و درد و بيحقوقى و ف!كتى كه سيستم كاپيتاليستى بر گردة كارگران 

چند سنار بيمه بيكارى يا حق اوcد ھيچ تقليلـى  و كاھش بار كرده است با افزايش

انحصار بزرگ سوئدى از كل  10 نمى پذيرد. اگر قرار است كه سود خالص

شھروند  اين كشور  2 000 000خانوار يا در واقع  500 000درآمد ساcنه 

ى كام!ً روشن است. ليف زندگى طبقه كارگر بين الـمللبيشتر باشد. ديگر تك

انده ھاى معيشتى كارگران بايد در سيل سود سرمايه ذوب شود. چون آخرين ته م

و  بی معناستكمتر به سطح معيشت موجود  و چرا با سرمايه دارى براى تعرض

تمامى جار و جنجال اپوزيسون چپ براى يافتن جاى پائى در  بر ھمين اساس

د طبقه نمى برد. سردرگمى، انق!ب گريزى و ترديجائی ميان كارگران ره به 
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 ازھاى راستين در عين انزجار آنان  ھا حتى كمونيست كارگر به كمونيست

 ترينيك پديدة واقعى و يكى از جدى  سرمايه جريانات رسمى راست و چپ

ه مسأئل موجود تاريخ است. كارگران دنيا از استثمار و جنايات سرمايه دارى ب

سياسى چپ، ھيچ بخشى از ستوه آمده اند و راه فرارى مى جويند. اما ھيچ جريان 

مرگ در  كمونيستھا ھيچ چشم انداز واقعى روشنى براى خ!صى از اين محبس

ماليات، از دولتى شدن و  و افزايش مقابل آنان تصوير نمى كند. ھمه از كاھش

خصوصى شدن سرمايه، از فشار كمتر يا بيشتر بر سطح معيشت موجود حرف 

cت پ در ھيچ كجاى دنيا تا آنجا كه به معادھيچ جريان چ مى زنند. برد اعتراض

از بيكارى كمتر و چند سنار دستمزد بيشتر فراتر واقعى و زمينى بر مى گردد 

ھا چيز تازه اى، چشم انداز  نمى رود. طبقه كارگر در صدر و ذيل اين حرف

دريچه برون رفتى مشاھده نمى كند. كارگر سوئدى و آلـمانى و  ياجديدى 

سرمايه دارى ھ!ك است  دنيا از مشقات و مصائب ھمهكارگران  انگليسى ھمسان

اما آلترناتيو كنكرتى براى فرا رفتن از اين سيستم نيز وى عرضه نمى شود. آنچه 

گرايشات كه امروز جريانات مدعى چپ نظير "حزب كمونيست كارگرى يا 

بقه براى ط ى در درون محافل بسته پر جنجال خويشمشابه در سطح بين الـملل

به  كارگر ايران يا ھر جاى ديگر نسخه پيچى مى كنند، حتى در چپ ترين حالتش

و انتظار كارگر ايرانى را در  نيز نمى ارزد. تمامى اعتراض لعنت ابليس

مطالبات سكوcريستى خ!صه كردن به اين اميد كه شايد بتوان با جلب ھوادارى 

تى جمھورى اس!مى دست و جوانان جاى پائى در اپوزيسونھاى رسمى رفرميس

 جنبش پا كرد، سواى خط كشيدن بر سوسياليسم و تكرار تراژديك فروش

كمونيستى به رفرميسم بورژوائى چيز ديگرى نيست. عين ھمين مسأله در مورد 

برخورد گرايشات چپ با كارگر سوئدى، فرانسوى يا كارگر ھر جاى ديگر 

شمار بيكاران،  و كاھش رى، افزايشصدق مى كند. باc و پائين بردن بيمه بيكا

گى ماcمال از چند كرون كمتر و بيشتر شدن حق اوcد كارگران گشايشى در زند

رفرميستى حتى در  كارگر اين كشورھا پديد نمى آورد. جنبش درد و رنج توده

بن بست است. كسانى كه اين را نمى فھمند و  دچار نيزغياب آلترناتيو كمونيستى 
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ه كارگرى دنيا ساز مى كنند ب جنبش ور بدھنجار رفرميسم در گوشھمچنان شيپ

 ژرفاى گنديدگى و پوسيدگى سرمايه دارى نيستند.  طور قطع قادر به كاوش

دستمزد، بيمه  طور مثال تا چند دھه قبل افزايشه در گذشته نه چندان دور و ب

ھر حال نوعى بيكارى، بيمه دارو و درمان، حق بازنشستگى و امثال اينھا به 

ايجاد مى كرد. حق آزادى  انبھبود موقت در وضعيت زندگى و كار كارگر

ھاى سنديكائى نيز در كنار انبوه توھماتى كه مى آفريد محلـى براى چون  فعاليت

كارفرمايان پديد مى آورد. رفرميسم در آن دوران با تكيه بر  باكارگران  یو چرا

البته در غياب آلترناتيو زندة كمونيستى ھاى فريبندة موقت و صد  ھمين گشايش

سمت خود جذب كند. طومار اين ه مى توانست توده ھاى كارگر را عجالتاً ب

اينكه انجام گيرد در  دستمزدھا با فرض شرائط تاريخاً بسته شده است.  افزايش

ھمراه است. دستمزدھای واقعی  ھاى دنياى سرمايه دارى با كاھش تمامى بخش

ى اگر ھم پرداخت شود در زير خط رسمى فقر نوسان مى كند و بيمه بيكار

فقير انسانى  باز ھمكارگر بيكار حتى در باcترين سطح دستاوردھاى رفرميستى 

. اتحاديه، سنديكا و ھر نوع تشكل رسمى كارگرى تنھا ابزارى است و مفلوک 

شته در براى كنترل مبارزات كارگران به نفع سرمايه ھستند. از ھمه اينھا گذ

cزم كار حتى مفھوم  تقسيم بندى ميان كار cزم و اضافى طبقه كارگر ديگر بخش

متعارف و ك!سيك خود را از دست داده است. كار cزم كارگر را بايد با چشم 

کاوش مسلح از cى حجم انبوه كار اضافى كه وى براى سرمايه انجام مى دھد. 

راً به مثابه كار cزم كارگر و در . درصد ناچيزى از روزانه كار كه ظاھکرد

شود به مصرف غذا، پوشاك،  شكل بھاى نيروى كار به وى پرداخت مي

طور ه ، استراحت و تفريح وى نمى رسد. توليد سرمايه دارى ببھداشت، آموزش

افزائى سرمايه اجتماعى  مستمر اشكال مصرف ھمگن با پروسه انباشت و ارزش

تحميل ميكند و ھمراه با توسعه و تعميق اين روند و بين الـمللـى را بر بشريت 

بسيار مھمى از كار  تمامى موجوديت بشر را زير مھميز نابودى مى گيرد. بخش

cزم طبقه كارگر زير فشار قوانين حركت سرمايه و اشكال مصرفى منبعث از 

آن صرف خريد وسائلـى مى شود كه نه فقط در جھت پاسخ به الزامات معيشتى 
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را به  تمامى س!متى جسمى و ذھنى او و فرزندانش ن نيست كه بر عكسكارگرا

نابودى تھديد مى كند. امروز ديگر فقط توليد س!حھاى اتمى، ميكربى مواد مخدر 

را در ورطه  و مشابه اينھا توسط سرمايه جھانى نيست كه كرة زمين و ساكنانش

بودن توليدات است كه كل  سرمايه دارى نيستى قرار مى دھد.  بلكه اساساً نفس

سالـم در آن را غير  فضاى زيست بشرى را تا اعماق آلوده است و ھر نوع تنفس

 ممكن ساخته است. 

عمل مى آيد اين است كه طبقه ه بديھى ترين استنتاجى كه از اين وضعيت ب

در سطح ، سرمايه دارىدر مقابل را كارگر بايد آلترناتيو سوسياليستى خود 

طور پيوسته و كنكرت ارائه كند. چپ مدعى كارگرى بودن و ه لـى بجھانى و مح

كمونيستى بودن بايد يك بار و براى ھميشه از كلـى بافى در بارة كمونيسم و 

طور ه خ!صه كردن آلترناتيو سوسياليستى در فرمولبنديھاى متعارف تا كنونى، ب

ونيسم به ھر نوع مثال "سوسياليسم استثمار و طبقات را از ميان مى برد"، "كم

و بيحقوقى پايان مى بخشد"، "سوسياليسم يگانه راه فرار از  نابرابرى و تبعيض

مصائب سرمايه دارى است"، " با استقرار سوسياليسم دولت و ھر نوع سازمان 

ادارى باcى سر كارگران از ميان مى رود"، "سوسياليسم كار مزدورى را محو 

ى كند. چپ صد و پنجاه سال است كه اين مى سازد" و نظائر اينھا خداحافظ

عبارات را ھمسان اوراد و ادعيه دينى ورد زبان خود كرده است و درست ھمان 

زمانى كه با زمزمه اين اوراد "ايمان كمونيستى" خود را صيقل مى زده است!! 

كارگرى به  از ناخن پا تا فرق سر براى تحقق رفرميسم و براى سوق دادن جنبش

و اعتبار اين مفاھيم در  سم فرمان انق!ب مى داده است. ارزشورطه رفرمي

شرائط فعلـى حتى از وعده و وعيدھاى متافيزيكى ظھور مھدى موعود و اين يا 

آن منجى دروغين غيبى نيز پائين تر است. زيرا اگر باورھاى خرافى مذكور به 

به تحركات ھر حال در دنياى تاريك جھالت آدمھائى را فريب مى داد و cاقل 

حماقت آميزى وا مى داشت، شعارھاى عام و مريخى و نامفھوم و ھزاران بار 

تحريف شدة فوق ھيچ چيزى را در زندگى و فكر ھيچ كارگرى جابجا نمى كند. 

آنان كه به اعتبار اين كلـى بافيھا و شعاردادنھا مى كوشند تا خود را به كمونيسم 
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اى خود دفتر و دستكى باز كنند، فقط كارگرى جھانى بر بچسبانند و در جنبش

خود را فريب ميدھند. تاريخ مصرف اين شعار پراكنى ھا دير زمانى است كه 

سپرى شده است. فشار استثمار و مشقات و سيه روزى نظام سرمايه دارى بر 

گردة طبقه كارگر بين الـمللـى بسيار مرگبارتر، حادتر و زمينى تر از آن است كه 

 ختن به وعده ھاى " چنين خواھد شد" و "چنان خواھيم كرد"به وى مجال آوي

عليه نكبت و ادبار سرمايه را در انزجار خود  دبدھد. كارگر سوئدى عصيان خوي

مى گذارد. ھمانگونه كه دور باطل  از احزاب راست و چپ بورژوازى بنمايش

زير توھم كارگر ايرانى به گرايشات مختلف اس!مى و غير اس!مى به ھر حال 

 . جنبشبه سمت پايان می رودفشار واقعيات كريه گرسنگى و فقر سرمايه دارى 

كند.  مي كارگرى بن بست و بحران رفرميسم را با گوشت و پوست خود لـمس

چشم انداز  كمونيستى طبقه كارگر از آغاز با گشايش قرار بر اين بود كه گرايش

سمت رفرميسم را سد كند. ه ب مدنيت و زيست كمونيستى راه كج شدن اين جنبش

رفرميستى  خود در رفرميسم منحل شد. اما اينك جنبش اين كار را نكرد و بالعكس

طور ر رقت بارى از درون گنديده و از برون فرسوده است. آيا زمان آن ه نيز ب

نرسيده است كه كمونيستھا راه حل واقعى سوسياليستى برون رفت از جھنم 

روى جبھه پيكار كارگران بگشايند؟ پاسخ كام!ً روشن  يشكاپيتاليستى را در پ

است. تأخير تاريخى سنگينى به فاصله زمانى حداقل يك قرن و نيم در انجام اين 

مھم رخ داده است. موجوديت كمونيسم در ھر گوشه اى از دنيا بايد فقط و فقط از 

جود سيستم وراى طرح آلترناتيو زندة كنكرت سوسياليستى در مقايل عينيت مو

براى تبديل اين آلترناتيو به  كاپيتاليستى و از وراى پراتيك زندة روزمره اش

كه اين كار را  جارى طبقه كارگر مورد داورى قرار گيرد. ھر كس جريان جنبش

كند، آن  مي ت!ش فقط براى تسخير قدرت سياسى توسط حزبش نمى كند، ھر كس

را به سكوcريسم طلبى و  د و نبود مبارزاتشكه زير لواى كمونيسم تمامى بو كس

سراب فريبندة دموكراسى يا مدرنيسم معطوف داشته است، ھر كه كمونيسم و نام 

ماشين دولتى سياه با نوع سرخ  رنگ آن يا  طبقه كارگر را ظرفى براى تعوض

بسترى براى خودمختارى طلبى ناسيوناليستى و سنديكاليسم و مشابه اينھا قرار 
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عنوان اپورتونيست و غير كمونيست افشاء شود. كمونيسم و ه است بايد ب داده

كمونيستى طبقه كارگر بايد با طرح بديل كنكرت سوسياليستى در مقابل  گرايش

 براى تبديل اين آلترناتيو به جنبش عينيت كاپيتاليستى و با مبارزة مشخص

در ی دو راه بيشتر جنبش کارگرشورائى و كمونيستى طبقه كارگر تداعى گردد. 

روى ندارد. يا بايد ھر روز فاز جديدى از فقر و ف!كت و سيه روزى را در  پيش

 بايدسقوط نمايد  ایيا اگر نمى خواھد به چنين ورطه  ،تجربه كند زندگى خويش

عليه تماميت سرمايه دارى بپا خيزد. ھر  خود با تمام نيروى طبقاتى و بين الـمللـى

فرياد  شه دنيا دست در دست ھمه كارگران جامعه و جھانشكارگرى در ھر گو

بر آورد كه تصميم در بارة چه توليد شود و چه چيز توليد نشود؟ وسائل توليد 

چگونه بازتوليد گردد؟ محصول كار به چه شكلـى توزيع شود؟ و ھر آنچه كه 

 مربوط به برنامه ريزى توليد يا نحوة توزيع محصول كار است حق مسلم ھمه

آحاد بشر است. محو تماميت كار مزدورى، بر چيدن بساط مبادله و بازار، محو 

ھر نوع دولت باcى سر شھروندان و دخالت مستقيم  و نافذ و ھمه سويه ھمه 

آحاد جامعه بشرى در برنامه ريزى توليد و توزيع، برابرى مطلق ھمه انسانھا در 

بايد به موضوع پيكار ھمه شؤن زيست اقتصادى، مدنى، سياسى و اجتماعى 

جارى و روزمرة طبقه كارگر دنيا تبديل شود. فقط كسى كمونيست است كه در 

 روز جنبش محتوایاين راه و براى تبديل سوسياليسم راستين كارگرى به 

مى نمايد. برنامه ريزى كنكرت سوسياليستى  ت!ش با تمامى توانكارگرى دنيا 

توده ھاى كارگر دنيا و  افق پيش روی ھر جامعه و كل جھان موجود بايد به

  مضمون روتين پيكار طبقاتى آنھا عليه سرمايه دارى گردد.

 1998اکتبر 

  

  

 كارگرى فلسطين و جنبش

سرمايه جھانى در حق مردم كارگر و محروم فلسطين با ھيچ  ابعاد توحش

نيست. انسانھائى آواره و  و با ھيچ بيانى قابل گزارش معيارى قابل سنجش
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بيخانمان، گرسنه و بيكار، بى پناه و سيه روز لحظه به لحظه توسط دژخيمان 

مسلح دولت اسرائيل قتل عام مى شوند. تاريخ زندگى اين مردم تاريخ تحمل 

ريخ وسيعترين مقاومت ھا، سفاكترين جنايتھا، رقت بارترين خانه بدوشى ھا، تا

رفندبار ناسيوناليسم، ھاى حق طلبانه، تاريخ افق نمائى ت ھا و جنبشاعتراض

پان اس!ميسم است.  ھا در مرداب جنبش تاريخ سرشكن شدن امواج پرخروش

طور لحظه به لحظه صحنه ه خاورميانه و سرزمين فلسطين اينك بدتر از ھميشه ب

حمام خون انسانھائى است كه از زمين و آسمان آماج تھاجمات نظامى، دسيسه 

دينى و ھمه اشكال توطئه سرمايه بين  ھاى شوم سياسى، عوامفريبى چندشناك

دژخيم اسرائيل سينه جوانان عاصى و دست خالـى فلسطينى را  الـمللـى اند. ارتش

نشانه ميرود، سران الفتح توھم توده ھاى بى پناه فلسطين به بازى صلح كاخ سفيد 

را وثيقه تشفى ناسور ناسيوناليسم و تداوم حيات سياسى خود مى كنند. رژيم 

مى سرمايه و ايادى حزب الھـى او در منطقه تمامى شور مبارزة مردم اس!

كارگر و فرودست فلسطين را در داcنھاى سياه باورھاى متحجر دينى مسخ و 

منجمد مى نمايند. در يك ك!م سرمايه جھانى در اينجا با ھمه چھره ھاى 

 ق بسته است.  زنده بودن و زنده ماندن مليونھا انسان را به ش! اساس رنگارنگش

كارنامه مقاومت مردم فلسطين در طول نيم قرن اخير دفتر يادبود رخدادھا و 

تصوير غم انگيز و دردآلودى از  رويكردھائى است كه لحظه حاضر اين جنبش

ناسيوناليسم فلسطينى به مثابه بستر پيكار  حاصل تاريخى ھمه آنھاست. گزينش

اليستى، قومى و اس!مى توده ھاى عرب يا   ، اتكاء به باورھاى ناسيونرھائيبخش

غير عرب، توسل به حمايت دولتھاى ھار بورژوائى كشورھاى عربى و اس!مى 

و شركاى سرسپردة انحصارات نفتى، دل بستن به مداخله گريھاى سودجويانه 

اردوگاه سرمايه دارى دولتى و مغازله ديپلماتيك با تمامى دولتھاى كاپيتاليستى دنيا 

بارز كار و سياست سازمانھاى مقاومت فلسطين از آغاز تا اين زمان بوده خطوط 

است.  چپ ترين" گروھھاى اسم و رسم دار فلسطينى حتى در تعرضى ترين 

مقاطع پيكار توده ھاى اين سرزمين عليه دولت اسرائيل به چشم اندازى سواى 

وانين جنگ، چشم انداز ناسيوناليسم و به جبھه مبارزه اى آنسوتر از حصار ق
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سياست و ديپلوماسى سرمايه دارى نظر نيأنداخته اند. ترجيع بند ك!م "حواتمه 

ھا" و سايرين ھمواره اين بوده است كه ناسيوناليسم ميعادگاه واقعى  ھا"، "حبش

رھائى فلسطين است!! تحميل اين توھمات، باورھا يا افق نمائيھا بر توده ھاى 

ى "جناح چپ"، تكميل آنھا با سموم كشندة كارگر و فرودست فلسطينى از سو

خرافه ھاى دينى از جانب گروھھاى مذھبى راست و چپ و انكشاف سياسى اين 

دورنماسازيھا به ظرف مبارزة جارى مردم آوارة اين سرزمين نميتوانست به 

 فرجامى سواى وضعيت دردناك امروزى منتھى شود. 

ت سرمايه جھانى بوده است. معضل فلسطين از ابتدا تا انتھا معضل دست پخ

آن با راه حلھاى ناسيوناليستى براى توده ھاى آوارة  معضلـى كه انتظار گشايش

خود و حلق آويزى  فلسطينى صرفاً حكم خط كشيدن بر موجوديت معترض

مأيوسانه بر چوبه دار سرمايه دارى را داشت. اشغال نظامى فلسطين توسط 

آنھا در تشكيل دولت تجاوزكار اسرائيل از  دولتھاى كاپيتاليستى غرب و اقدام

ھمان آغاز شرائطى را پديد آورد كه بر متن آن مشكل ميليونھا مردم آوارة اين 

 سرزمين تنھا در ارتباط تنگاتنگ با موقعيت طبقه كارگر ممالك عربى و جنبش

نيرومند كارگرى و سوسياليستى در  كارگرى جھانى قابل حل بود. تنھا يك جنبش

رميانه و دنيا مى توانست به داد اين انسانھا برسد و تودة تار و مار شدة خاو

قادر به  ممكن در درون اين جنبش فلسطين تنھا از طريق احراز مؤثرترين نقش

از ورطه سيه روزى مى گرديد. تشكيل دولت اسرائيل ميليونھا  نجات خويش

ج، به جماعت آوارة انسان فلسطينى را به نيروى كار شيخ نشينھاى ساحل خلي

مقيم كشورھاى عربى، به بخشى از طبقه كارگر اسرائيل به فروشندة نيروى كار 

در ممالك اروپائى و ساير نقاط دنيا تبديل كرد. اين انسانھا، اين كارگران و 

فرودستان ديگر در ھيچ كجا ھيچ منافع مشتركى با بورژوازى ھيچ كشورى و 

تند. دولتھاى عرب و طبقه بورژوازى تمامى منجمله با بورژوازى فلسطين نداش

كشورھاى عربى به ھمان اندازه دشمن آنھا بودند كه دولت اسرائيل، دولت 

امريكا، دولتھاى اروپائى و كل طبقه سرمايه دار جھانى دشمن آنھا بود. بحث در 

بارة اينكه فلسطينى ھا چه بايد ميكردند؟ چه نبايد مى كردند؟ چه راھى بايد مى 
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د و عم!ً چه كردند و به چه كجراھى فروافتادند موضوعى است كه اگر چه رفتن

آموزى و  گفتگوى گذشته است اما پرداختن بدان در سطح بررسى و نقد و درس

تجربه اندوزى براى آينده، از اھميت بسيار برخوردار است. اين مسأله اى است 

نگاه  قرار گيرد. پسكه بايد بطور جدى مورد گفتمان و كند و كاو كمونيستھا 

را به گذشته دور برگردانيم. قبل از ھر چيز به اين سؤال پاسخ دھيم كه  خويش

 راه درست چه بود؟

شعار تشكيل يك دولت شورائى كارگرى در سرزمين فلسطين بر جاى دولت 

بورژوائى ھارى كه حضور نظامى و سياسى بربرمنشانه سرمايه جھانى در 

رد تنھا شعار استراتژيك راديكال و نيرومندى بود كه منطقه را نمايندگى مى ك

ظرفيت طبقاتى و اجتماعى cزم براى سازمان دادن سراسرى پيكار كارگران 

فلسطينى، اسرائيلـى، عرب و غيرعرب با حمايت طبقه كارگر جھانى را در خود 

ميساخت. دولتى فاقد رنك و بوى ناسيوناليستى و قومى، دولتى cئيك و  منعكس

نزه از  لكه ننگ دينى، دولتى شورائى متشكل از كارگران عرب و اسرائيل و م

صف و صف كشى شفاف  ھر كجاى ديگر، دولتى كه مبارزه براى ايجادش

طبقاتى را طلب مى كرد. صف كارگران و فرودستان و محرومان را از صفوف 

اجتماعى  و شمايل جدا ميساخت. راه حل دشمنان طبقاتى آنھا در ھر رنگ و لباس

روشنى كه در پرتو آن آوارة فلسطينى دست كارگر اسرائيلـى را از دور بعنوان 

انسانى ھم سرنوشت فشار ميداد، ھمبستگى و اتحاد كارگران عرب را بسوى خود 

كارگرى بين الـمللـى را پشتوانه قدرت خود مى ساخت و  جلب مى نمود، جنبش

حداكثر فشار بر دولتھاى عرب كارگرى كشورھاى عربى را به اعمال  جنبش

براى تأمين منابع مالـى پيكار عليه اسرائيل و براى قطع معام!ت نفتى اين دولتھا 

مردم فلسطين فراخوان مى داد. راه  با انحصارات كاپيتاليستى به نفع جنبش

رھائى توده ھاى آوارة فلسطين از پيچ و خم پرت!طم چنين رويكردى عبور مى 

ـى و پروسه پراتيك اين پيكار نيز سازماندھى گسترده و گسترده كرد. لحظات عمل

حق طلبانه ضدكاپيتاليستى از ھمه كشورھاى  تر تمامى ھواداران اين جنبش

نيرومند كارگرى متشكل  عربى و از كليه مناطق دنيا را طلب مى نمود، يك ارتش
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ھه نبرد سرمايه دارى و داوطلب در يك جب عليه توحش از انسانھاى معترض

كارگرى عليه سرمايه جھانى در منطقه جغرافيائى معينى از دنيا كه  رھائى بخش

بورژوازى جھانى آن را به كانون حمام خون مردمى فرودست و بى حقوق مبدل 

ساخته بود. تودة كارگر و آوارة فلسطينى از اين طريق مى توانست به استقبال 

ارگر اسرائيلـى راه خود را از افروختن شعله اى بشتابد كه در شعاع آن ك

بورژوازى جدا سازد و بورژوازى عرب از وحشت انق!ب مردم كارگر و 

حق طلبانه فلسطينيھا  منطقه تا سرحد ممكن از توطئه گرى عليه جنبش زحمتكش

 خوددارى ورزد. 

فلسطين اما نتوانست چنين دورنمائى را در برابر خود قرار دھد، نتوانست  جنبش

ف سازمانى احراز نمايد و نتوانست با چنين مؤلفه ھا و مشخصاتى به چنين ظر

تازد. آنچه كه در عمل در طول اين چند دھه رخ داد از ھمان آغاز تمامى  پيش

عوامل يك شكست عظيم را بر گردة خود بار داشت. طرح موضوع به صورت 

ان و يھوديھا!!! جنگى ميان فلسطينيھا و اسرائيلـيھا!، اعراب و اسرائيل!، مسلـمان

اتكاء به دولتھاى عربى، آلت فعل بورژوازى عرب شدن، به دولتھاى بزرگ 

در  طبيعى منحل بودن اين جنبش سرمايه دارى دل بستن، ھمه و ھمه عوارض

داربست پوسيدة ناسيوناليسم و باورھاى دينى و دور بودن آن از يك صف بندى 

طول اين چندين دھه، زمان بطور  مستقل كارگرى و جھانى بوده است. در تمامى

مردم فلسطين و به سود دولت اسرائيل و بورژوازى  مستمر به زيان جنبش

رفته است. سرنوشت انسانھاى كارگر و فرودستى كه قادر به  جھانى به پيش

گسست از بورژوازى نباشند و در چنبرة كور راه حلھاى كاپيتاليستى به جستجوى 

ن نمى تواند باشد. چپ ناسيوناليستى و سوسيال راه رھائى برخيزند جز اي

اردوگاھى فلسطين در رقم خوردن سرنوشت مردم آوارة اين كشور به شكل 

اسفبار موجود سھمى سنگين بعھده داشته است و در اين گذر كارنامه آكنده از 

فلسطين امروز از ھمه دھه  سرزنشى را بر جاى گذارده است. وضعيت جنبش

ارتر است. اگر قرار باشد تغييرى در اين وضعيت پديد آيد ھاى گذشته رقت ب

سواى نقد آنچه نمى بايد انجام ميگرفت و چرخيدن بر محور آنچه كه انجام آن 
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ضرورى بوده است چارة ديگرى وجود ندارد. آيا ھيچ چشم اندازى براى برپائى 

جنبشى نوين با رويكردى نوين متكى بر نقدى راديكال و سوسياليستى در 

سرزمين فلسطين وجود دارد؟ پاسخ متأسفانه در پشت توده ھاى عظيمى از ابھام 

مستور است. سؤال ديگرى مطرح است. اينكه آيا ادامه رويكردھا و كاركردھاى 

پيشين، دل بستن به صلح كاخ سفيد، دميدن در تنور ناسيوناليسم و اميد بستن به 

گرھى از كار مردم فلسطين  ارتجاع عرب يا رژيم ھار اس!مى ايران مى تواند

بازگشايد؟!! پاسخ اين يكى آميخته با ھيچ ابھامى نيست؟ ھر آدمى از ھر كجاى 

توسط خرافه پردازيھا و باورھاى مسموم  دنيا كه ساختار مغز و انديشه اش

بورژوائى به تمام و كمال ضايع نشده باشد در منفى بودن اين جواب ترديدى 

چه بايد كرد؟ چرخيدن بر ريل برپائى جنبشى نوين  نخواھد داشت. در اين ميان

جھانى طبقه كارگر با دورنماى استقرار يك  با ارتشى كارگرى، متكى به جنبش

دولت شورائى كارگرى با سازمانى متشكل از كارگر عرب و اسرائيلـى و ھر 

وجود  جائى، عليه بورژوازى جھانى با ھمه ابھاماتى كه پيرامون شدن و نشدنش

د باcخره تنھا راھى است كه كارگر فلسطينى مى تواند بر روى شدن و موفق دار

و كسر و  سال انتفاضه اول با ھمه تناقض 5بودن آن حساب باز كند، تجربه 

دستاوردھاى آن با ساير كاركردھاى  و قياس كمبودھاى اساسى و ھمه نوعى اش

  و ادامه پيكار باشد. مؤثرى در اين راستا، اين انتخاب گذشته مى تواند درس

  

  

  

 

 كاپيتاليستى را توسعه توحش

 سوسياليستى پاسخ گوئيم. با تعرض
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فروند ھواپيماى جنگى پنتاگون در منطقه خليج و  400تا لحظه حاضر حدود 

خاور ميانه مستقر شده يا دستور استقرار دريافت كرده است. ھزارھا موشك و 

سرباز  30000از  للـى به راه افتاده و بيشزيردريائى امريكائى در آبھاى بين الـم

نيز در تق!ى  امريكا به خدمت احضار شده اند. بورژوازى انگليس ذخيرة ارتش

بار براى تبديل جھان به عرصه مانور نيروھاى درندة نظامى و ابراز  توحش

ھمپيوندى نوكرمنشانه با سران واشنگتن ھر چه cزم ديده است انجام داده است. 

 24000از  كشتى جنگى و بيش 18ناوگان جنگى بريتانيا، يك ناو ھواپيمابر، يك 

سرباز انگليسى در خاورميانه براى ايجاد رعب و وحشت و ھشدار وضعيت 

به حوزة  B.1و  B.25جنگى پرسه مى زنند. شمار قابل توجھى بمب افكنھاى 

ستى ياد شده از اعزام شده اند. برنامه ريزيھا و تداركات ميليتاري خليج فارس

سوى امريكا و بريتانيا حمايت مستقيم يا ضمنى تمامى دولتھاى جھان را نيز به 

خود جلب نموده است، سازمان ملل اين مركز حل و فصل بربرمنشى ھاى سيستم 

تمامى اين  كاپيتاليستى يا آلت فعل ھميشگى بورژوازى امريكا فتواى تقدس

نموده و باcخره آخرين خبر اينكه حمله  لشكرآرائيھا و جنگ افروزيھا را صادر

 به  افغانستان آغاز شده است.    ھوائى و موشكى دولتھاى امريكا و انگليس

اولين و ساده ترين پرسشى كه با مشاھدة اين اوضاع براى ھر سكنه كرة زمين 

قوا و  مطرح مى شود اين است كه راستى راستى ھدف اصلـى اين ھمه آرايش

ھمه مردم دنيا،  ظامى، ھدف از سردادن شيپور جنگ در گوشتمركز نيروى ن

ھدف از توافق سرتاسرى دولتھاى كاپيتاليستى بر حقانيت ھر نوع اعمال قدرت 

و  نظامى و افروختن شعله جنگ در ھر كجاى دنيا چيست؟؟!! امريكا، انگليس

ن عظيم كل دولتھاى كاپيتاليستى جھان از اين اقدامات و از راه اندازى يك ماشي

در جنگ  1991جنگى با قدرتى سه برابر ماشين جنگى ائت!ف ميليتاريستى سال 

 خليج چه مقصود معينى را دنبال مى كنند؟؟!! 

آيا تمامى تمركز نيروھا، ناوگان پراكنى ھا، ساز و برگ تسليحاتى فرستادنھا، 

اين  آماده باشھاى سراسرى ارتشھا و دستگاھھاى اختاپوسى امنيتى كشورھا براى

است كه "بن cدن" را دستگير كنند؟؟؟!!! براى اين است كه حكومت طالبان را 
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ساقط سازند؟؟؟!!! آيا به راستى بورژوازى بين الـمللـى زير فشار غم و غصه از 

دست رفتن جان چند ھزار انسان عادى امريكائى تصيميم به اع!م شرائط جنگى 

زى" گرفته است؟؟؟!!! آيا جنگ در جھان و سر دادن شعار "جنگ جنگ تا پيرو

اع!م شده از سوى دولتھا آنچنانكه عوامفريبانه مطرح ميكنند ھيچ ارتباطى با 

تروريسم ستيزى و مھار نمودن عمليات تروريستى دارد؟؟؟!!! آيا آنچنانكه عده 

اى تصور مى كنند و بگونه اى حماقت آميز بر آن پاى مى فشارند اين صف و 

ل ميان تروريسم اس!م سياسى از يكسو و تروريسم دولتى صف و كشيھا در تقاب

 قدرتھاى بزرگ قابل خ!صه است؟؟!!. 

طور قطع فقط مسخ ترين و متحجرترين آدمھا مى توانند پاسخ مثبت در برابر ه ب

اين پرسشھا را كه عصارة ياوه بافيھاى نظام كاپيتاليستى است باور كنند. مسخره 

است و به ھمين دليل ھيچ نيازى براى توضيح  شمسبودن اين ادعاھا اظھر من ال

نمى شود. آنچه بايد انجام گيرد نه  واقعيت سرتاسر عوامفريبانه آنھا احساس

تبيين اھداف واقعى و پشت پرده اى است  صرف افشاء دروغپردازيھا كه بالعكس

كه كل سرمايه دارى جھانى در زير بيرق يكه تازى امريكا از اجراى اين 

وى شوم تاريخى دنبال مى كند. اھداف و مقاصدى كه فھم آنھا ھيچ دشوار و سناري

 پيچيده نيست. 

حادثه انفجار ساختمان تجارت جھانى توسط ھر نيروئى كه سازمان يافته باشد، 

عوامل ھار و آگاه سرمايه دارى غرب، تروريسم اس!م سياسى يا تلفيق مكمل 

مؤثرترين دستاويز در دست بورژوازى  متوازن و نامتوازنى از اين دو، اينك به

بين الـمللـى براى تدارك گسترده ترين تھاجمات اقتصادى، نظامى و سياسى عليه 

كارگرى جھانى و عليه كل مردم كارگر و فرودست دنيا تبديل شده است.  جنبش

اع!م وضعيت جنگى، لشكركشيھا، اعزام نيروھا، به حركت در آمدن ناوگانھا، 

تانه جنگ جنگ، تصويبنامه ھاى جنگى و ابراز جانبدارى دولتھا عربده ھاى مس

از ھر اقدام نظامى امريكا در ھر گوشه دنيا، ھمه و ھمه در اين راستا و در جھت 

پاسخ به ملزومات ھجوم سراسرى نظام كاپيتاليستى عليه طبقه كارگر جھانى 

ن حادثه سازمان يافته است. مبارزه با تروريسم، دلسوزى براى جانباختگا



 

139 

ميان اس!م سياسى و دموكراسى غربى، تعقيب و  تروريستى نيويورك، كشمكش

يا ھر بھانه ديگر فقط و فقط  CIAيافته  دستگيرى بن cدن تروريست پرورش

تاتاريستى بورژوازى عليه  قرار است پردة ساترى بر واقعيت كريه اين تعرض

دن افكار عمومى جھانيان به كارگرى و دستاويزى براى تحميق و مسخ نمو جنبش

قواھا  نفع بورژوازى باشد. براى شناخت دcئل واقعى اين صف آرائيھا و آرايش

بازتوليد سرمايه  بايد نظام سرمايه دارى را شناخت، به ويژگيھا و شرائط خاص

بين الـمللـى در برھه كنونى تاريخ مراجعه نمود. بحران كنونى سرمايه دارى را 

سى مورد كند و كاو قرار داد. بايد ويژگيھاى فاز جديد انحطاط با نگاھى مارك

سيستم كاپيتاليستى را با روايتى ماركسى تشريح كرد. شدت، عمق و منحنى انتقال 

يا گشت و بازگشت بحران جارى در ساختار سراسرى شيوة توليد سرمايه دارى 

حران زدگى شيوة را تعمق نمود. بايد اثرات فاجعه بار تعميق پرشتاب انحطاط و ب

جھان را به دقت تماشا نمود.  توليد كاپيتاليستى بر زندگى مردم كارگر و زحمتكش

فرسودگى و زنگ خوردگى بيسابقه مكانيسمھاى متعارف سرمايه در غلبه بر 

بحرانھا را موشكافى كرد و باcخره بايد چگونگى اضطرار سرمايه جھانى براى 

كارگرى بين  رانه ترين اشكال تھاجم به جنبشاتخاذ بربرمنشانه ترين و جنايتكا

 كرد.  الـمللـى را با بصيرتى ماركسى تجسس

سپتامبر انجام گرفته و مى گيرد به ھمه  11درك عميق آنچه كه به بھانه واقعه 

اين كندوكاوھا نياز دارد، اما بدون اين كارھا و با انداختن نيمه نگاھى به آنچه در 

ام بردگى مزدى بر زندگى سكنه زمين تحميل شده طى دو دھه اخير توسط نظ

است نيز مى تواند ما را تا حدود زيادى با اسرار پشت پردة ماجرا آشنا كند. فاز 

جديد انحطاط سيستم كاپيتاليستى فاز گلوباليزاسيون سرسام آور فقر، گرسنگى، 

غول  مرگ و مير سراسرى ناشى از فقدان غذا و دارو و درمان، فاز گسترش

ساى بى بھداشتى، بى آموزشى، مثله كردن امكانات رفاھى و معيشتى كارگران آ

دنيا، فاز آوارگى و بيخانمانى صدھا ميليون انسان در  وجب به وجب جھنم 

سرمايه دارى و دفن شدن اين آوارگان بى سرانجام در اعماق آبھاى درياھا، فاز 

م صنعتى!! و ھجوم بازگشت بيماريھاى ريشه كن شده به سرزمين غولھاى عظي
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طاعونى بيماريھاى نوخاسته به ھمه آفاق سرمايه، فاز آلودگى عمومى محيط 

بشريت در آستانه سوداندوزى  زندگى انسانھا و قربانى شدن عظيم ترين بخش

آميز محتضرانه سرمايه جھانى، فاز اجبار صدھا ميليون دختر و مادر به  حرص

ه، فاز پرپر شدن صدھا ميليون كودك تن فروشى براى يافتن لقمه نان روزان

 معصوم در سياھچالھاى كار بردگى است. 

فاز جديد انحطاط سيستم كاپيتاليستى فاز دستيابى غولھاى كوه پيكر سرمايه به 

ظرفيت  ارقام نجومى اضافه ارزشھا ھمراه با تنزل  متزايد نرخ سودھا و كاھش

كارگر دنيا در ابعاد عظيم و انسداد بازتوليد سرمايه، فاز تشديد استثمار توده ھاى 

ھمزمان مجارى خودگسترى سرمايه در مقياسھاى بى سابقه، فاز بحران پذيرى 

وخيم و وخيم تر شيوة توليد سرمايه دارى در معيت عمق، شدت، وسعت و قدرت 

تخريب ھر چه افزونتر بحرانھاست. فاز جديد انحطاط سيستم كاپيتاليستى فاز 

ن و فرودستان از فرداى تيره و تار، از خطر مردن وحشت سراسرى كارگرا

زير فشار ف!كت، از دھشت تحمل روزھاى سياھتر، فاز اوجگيرى جنبشھاى 

نوع سياتل، ليون، يته بورى، جنوا، فاز  گستردة اعتراضى انسانھاى ناراضى از

دھشت بورژوازى از عمق يابى جنبشھا و خيزشھاى گسترده و گسترده  احساس

 ى است.          تر كارگر

سپتامبر حلقه پيوسته اى از كاركرد تاريخى  11غائله كاپيتاليستى متعاقب واقعه 

 بورژوازى در غنيمت شردن فرصت براى پيشبرد ھدفھاى شوم بربرمنشانه اش

عليه مردم كارگر و محروم دنيا است. اين غائله قرار است به نظام بردگى مزدى 

عواقب اجتناب ناپذير وضعيت جارى، براى فرار از  امكان دھد تا براى مقابله با

مخاطرات عظيمى كه در راه است دست بكار شود. سرمايه دارى جھانى مصمم 

 است تا:

_ جھان را در ابعادى گسترده تر از گذشته ميليتاريزه و پليسى كند. شايد ھنوز  1

مه حتى يكساعت از فروريزى ساختمان مركز تجارت جھانى نگذشته بود كه ھ

دولتھاى جھان يكصدا از ضرورت توسعه و تحكيم سيستم پليسى، از لزوم تقويت 

كامل شبكه ھاى جاسوسى و انتظامى براى  بنيه نظامى و از اھميت آماده باش
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پليسى  دفاع از امنيت سرمايه دارى سخن گفتند. ھدف مستقيم اين آماده باش

روريستى پان اس!ميستى كه سرتاسرى نه بن cدن و طالبان يا اين و آن گروه ت

كارگرى بين الـمللـى است. نمايندگان فكرى و سياسى  بطور قطع جنبش

بر سر  بورژوازى اين را مى فھمند كه آنچه در شروع آخرين دھه قرن پيش

اردوگاه سرمايه دارى دولتى رفت ميتواند دير يا زود دامن بخشھاى عظيم ترى 

راست ترين محافل  . تريبونھاى دورانديشاز كل سرمايه دارى جھانى را بگيرد

نظام كاپيتاليستى، ارگانھائى مانند "اكونوميست" و "نيويورك تايمز" مدتھاست كه 

سكانداران سفينه سود و جنايت را براى مقابله ھشيارانه با تحمل چنين تجربه اى 

ا، جغرافياى جھان كاپيتاليسم در آسي ھشدار ميدھند. تبديل شدن وسيعترين بخش

افريقا، امريكاى cتين، اروپاى شرقى و حتى اروپاى غربى يا امريكاى شمالـى 

به گورستان انسانھاى گرسنه،، بى بھداشت و محروم، فشار امواج سركوبگر 

بين  بحرانھاى اقتصادى و سرانجام اوجگيرى جنبشھاى اعتراضى در مقياس

ه بورژوازى جھانى را الـمللـى ھمه و ھمه در كنار ھم نمى تواند كه خواب طبق

آشفته نكند و افكار اين طبقه را در وحشت فرو نبرد. نمايشھاى اعتراضى 

"سياتل" تا ليون و "جنوا" با حضور افواج چند صد ھزار نفرى توده ھاى 

يك رفرم طلبى بى  ناراضى از سراسر دنيا با اينكه در محتوا و تركيب فى الحالش

جويانه كاپيتاليستى است و با اينكه ھيچ افق معطوف به راه حلھاى مسالـمت 

لغو كار مزدورى طبقه كارگر جھانى ندارد اما براى بورژوازى  نشانى از جنبش

كام!ً رعب آور تلقى مى گردد. ميزان رعب و وحشت بورژوازى را طبيعتاً 

ھا اندازه گرفت.  يا عمق و جھتگيرى كنونى اين جنبش نبايد با طول و عرض

را از cب!ى صفوف تظاھركنندگان  گان تاريخاً كور طبقاتى اشبورژوازى ديد

يته بورى، جنوا و سياتل به بلنداى آتشفشان نيمه مشتعلـى خيره ميسازد كه در 

سيستم كاپيتاليستى ھر آن مى تواند شعله ور و شعله ورتر  زير فشار توحش

ن معادله سادة ، ايگردد. بورژوازى با تمامى كوردلـى و توھم زدگى تاريخى اش

اجتماعى را ميفھمد. نمايندگان فكرى سرمايه حتى اين را نيز درك مى كنند كه 

اگر در آستانه سقوط اردوگاه شوروى ميشد با علم و كتل سرمايه دارى نوع 
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غربى و دجال مآبى دموكراسى ساكنان كارگر و فرودست كرة زمين را در گرد 

كمونيسم ستيزى سرگردان ساخت، اين  و خاك تيرة توھم بافيھاى كاپيتاليستى و

طبقه آنان براى حصول اين موفقيت ھا حداقل به ميزان گذشته باc  بار شانس

 نخواھد بود. 

نظام سرمايه دارى حتى بدون حضور انق!ب كارگرى و جھانى ميتواند سراسرى 

در ھم ريزد. كام!ً روشن است كه در غياب  يا در وسعت حوزه ھائى خاص

يرومند لغو كار مزدورى حاصل اين درھمريزى بازسازى ھمان نظام ن جنبش

در  كاپيتاليستى خواھد بود، اما اين امر ھيچ دليلـى براى تسامح دولتھا از ت!ش

جھت حفظ نظم توليدى و سياسى سرمايه از خطر انواع جنبشھاى اعتراضى 

از  يشكرده است و مدتھا پ نيست. بورژوازى ديرى است كه خطر را احساس

وقوع حادثه نيويورك و واشنگتن براى مقابله ميليتاريستى با سركشى موج 

در آمده است. فاجعه نيويورك براى بورژوازى اين  جنبشھا به حالت آماده باش

را وارد  ميليتاريستى اش خاصيت را داشته است كه صف آرائى و آماده باش

ت صد ميليونى انسانھاى فازى نوين كند. ما درست در لحظات ادامه تظاھرا

ناراضى در شھر يته بورى سوئد شاھد وقوع ھيستريك و ديوانه وار پاره اى 

تغييرات در دستگاھھاى قضائى، پليسى، سياسى و مدنى سرمايه در اين كشور 

بوديم. در جامعه اى كه سالھا بورژوازى خود را نيازمند به خون كشيدن 

با حمايت ھمه جانبه كل دستگاه دولتى به  تظاھرات مردم نديده بود، يكباره پليس

گلوله باران تظاھركنندگان پرداخت. سوسيال دموكراسى در تمامى طول و 

شد و ھارتر از احزاب ھار بورژوازى براى قلع و قمع  زرھپوش عرضش

ضد سرمايه دارى شاخ و شانه كشيد. سيستم حقوقى مدينه  سبعانه ھر اعتراض

و جو حكم بر برائت قات!ن مردم  مايه بى پرس"رفاه" و "عدالت"!!! سر

ناراضى و محكوميت تيرخوردگان و قربانيان داد. راديوھا، تلويزيونھا، روزنامه 

ھا و كل رسانه ھاى جمعى در محاق زشت ترين و شنيع ترين سانسورھا فرو 

غلطيدند و ھمه حقايق مربوط به تظاھرات و درگيريھا بطور وارونه در افكار 

حقنه شد. دستورات فورى براى تقويت و تحكيم شبكه پليسى صادر عمومى 
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گرديد، دستگاھھاى ترور و آدمكشى سرمايه جواز شايستگى گرفت. تغييرات 

ضد كاپيتاليستى در  جدى در قانون اساسى سوئد با ھدف مقابله با ھر اعتراض

دادن  دستور كار قرار گرفت. دولتھاى عضو اتحاديه اروپا يك يك براى سازمان

ھمين مقابله پردازيھا و آماده باشھا از ھم سبقت گرفتند و تدارك سراسرى براى 

اعتراضى توده ھاى خشمگين به حلقه مھم  ستيز ميليتاريستى با اوجگيرى جنبش

مباحثات كل دولتھاى غرب و شمال اروپا بدل شد. آنچه بورژوازى بعد از حادثه 

كارناوال جنگى راه انداخته  پيشبردش نيويورك در سطح جھانى پى گرفته و براى

است، ادامه مستقيم و متزايد ھمين تق!ھاست. انفجار ساختمان تجارت جھانى 

 دستاويزى براى تشديد و توسعه اين وحشيگريھا شده است.

بورژوازى به مدد اين لشكرآرائيھا و تھاجمات ميليتاريستى خواھد كوشيد تا  2.

به روال معمول كليه بار بحران جارى اقتصادى  ضمن مقابله با اوجگيرى جنبشھا

ويرانگر فاز نوين تعميق و تشديد آن را بر زندگى طبقه كارگر و  و عوارض

مردم محروم دنيا سرشكن سازد. اين روند كه در طول دھه ھاى اخير بطور 

cينقطع جريان داشته است اينك با سير صعودى مجدد بحران منحنى تشديد آن 

اوج رفته است. پرداخت صدھا ميليارد دcر به شركتھاى  ھمه جا رو به

آوازة بحران زدگى آنھا در ھمه  ھواپيمائى امريكائى و اروپائى كه از ماھھا پيش

جا طنين انداخته بود، واريز دھھا ميليون دcر ديگر به حساب شركتھاى مالـى و 

يم نظامى صنعتى زير عنوان جبران خسارت اين شركتھا، تصويب اعتبارات عظ

براى تقويت زرادخانه ھاى دولتھا به نفع توليد كنندگان س!حھاى گوناگون از 

جمله اقداماتى است كه ھمين چند روز توسط بورژوازى اجرا گرديده است و 

پيداست كه آخرين دينار آنھا بايد از نان و پوشاك و مدرسه و داروى عجالتاً باقى 

يكارسازى صدھا ھزار كارگر در امريكا، ماندة طبقه كارگر جھانى كسر گردد. ب

آغاز شده بود اينك زير فشار جو  اروپا و در چھارگوشه دنيا كه از ماھھا پيش

پليسى و رعب و وحشت موجود با گستاخى و بيشرمى ھر چه بيشترى توسط 

بورژوازى اجرا مى گردد. حمله به حداقل سطح معيشتى و امكانات رفاھى در 

و امكانات بر جاى مانده است به سرعت در  بنام معاش آنجاھا كه ھنوز چيزى
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حال توسعه است. فضاى ميليتاريستى روزھاى بعد از حادثه نيويورك به دولتھا و 

نمايندگان سياسى اين طبقه اجازه داده است كه ھر چه گستاخانه تر اجتناب 

در ناپذيرى!! اين تعرضات جنايتكارانه به زندگى كارگران را اع!م كنند و 

افزونتر مرگ و مير دھھا ميليون كودك گرسنه و  نھايت بيشرمى نياز به گسترش

بى بھداشت را  از طريق رسانه ھاى جمعى به ھمگان اط!ع دھند. مثله كردن 

بھاى دارو و درمان و  ، بيمارستانھا، خانه ھاى سالـمندان، افزايشمجدد مدارس

مايند و به ھر جنايت ديگرى دست ھمه ملزومات زنده بودن انسانھا را طراحى ن

 بزنند.   

متحد نمودن دولتھاى كاپيتاليستى، كشاندن كمپين ارتجاعى سركوب سراسرى  3.

طبقه كارگر به زير پرچم بورژوازى امريكا و تضمين قدرت مقابله مؤثرتر 

سرمايه دارى با جنبشھاى كارگرى ھدف ديگرى است كه دولت اياcت متحده  و 

سپتامبر كمك  11راى حصول يا تداوم آن از وضعيت بعد از ساير دولتھا ب

ميگيرند. در طى اين چند روز ما شاھد توافقات رسمى بلوك بنديھاى موجود 

آنھا براى حل اخت!فات جارى فيمابين با ھدف  بورژوازى بين الـمللـى و ت!ش

اضى بوده دستيابى به قدرت مقابله متحد عليه كارگران دنيا و ساير توده ھاى نار

 ايم. 

 چه بايد كرد؟

حادثه نيويورك يا واشنگتن بر خ!ف پندار رايج پاره اى گروھھاى سياسى ھيچ 

از وقوع اين حوادث پديد  شرائط بين الـمللـى اساساً متفاوتى با روزھاى پيش

نياورده است. آنچه به بھانه وقوع اين عمليات انتحارى صورت گرفته و مى گيرد 

حدتر و مصمم تر بورژوازى براى تداوم وحشيگريھاى عزم راسختر، مت

ھميشگى عليه مردم كارگر و فرودست دنياست. اگر اين تعبير را قبول داشته 

باشيم پاسخ ما به سؤال باc و اينكه "در وضعيت حاضر چه بايد كرد؟" كام!ً 

براى شكل گيرى  روشن است. كمونيستھا بايد فعاليتھا و برنامه عمل خويش

لغو كار مزدورى طبقه كارگر  مندتر، شفاف تر، آگاھتر و افق دارتر جنبشنيرو

خود افزوده است.  و دامنه توحش را دنبال كنند. بورژوازى بر قدرت تعرض
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كمونيستھا بايد انديشمندتر، بصيرتر و مصمم تر براى تحكيم پايه ھاى قدرت 

ى سركوبى و تضعيف سوسياليستى كارگران مبارزه نمايند. بورژوازى برا جنبش

جنبشھاى اعتراضى كارگران و فرودستان خود را ميليتاريزه مى كند، كمونيستھا 

كارگرى جھانى به راه حل  جامع اcطراف براى تسليح جنبش نيز بايد با ت!ش

عاجل و حى و حاضر سوسياليستى حمله بورژوازى را پاسخ دھند. بورژوازى با 

ايندگان فكرى و دستگاھھاى مخرب مھندسى افكار استمداد از نيروى توھم بافى نم

حمله به طبقه كارگر را پشت باندرول "تروريسم ستيزى" استتار مى كند!  خويش

كمونيستھا نيز بايد كارگران دنيا را چراغ به دست تا سرچشمه ھاى واقعى تمامى 

ر توحشھا و جنايت آفرينيھاى نظام بردگى مزدى ھدايت نمايند. بورژوازى متحدت

و جھانى تر در مصاف با طبقه كارگر به ميدان ميآيد كمونيستھا بايد پرچم 

روى  انترناسيونال كمونيستى را نيرومندتر، پرج!تر و سرافرازتر در پيش

 كارگرى بين الـمللـى به اھتزاز درآورند.  جنبش

 نيرومند كمونيستى توده ھاى كارگر كاپيتاليستى را بايد با تعرض توسعه توحش

پاسخ داد. تا نظام كار مزدورى باقى است تعميق روزمرة استثمار، توسعه فزايندة 

فقر و خانه به دوشى، مرگ و مير صدھا ميليونى كودكان، رواج بى امان تن 

فروشى براى لقمه اى نان، ساقط شدن بشريت كارگر و فرودست از ھر نوع حق 

نيا در ژرفاى بيشترى از و حقوق انسانى و باcخره غلطيدن ثانيه به ثانيه د

وحشت و دھشت يك پديدة محتوم است. ھجوم تاتاريستى بورژوازى براى مكيدن 

خونابه حيات كارگران و تبديل آن به سود سرمايه ھيچ ربطى به قبل و بعد حادثه 

 سپتامبر ندارد. براى دفع ھر جنايت سرمايه دارى بايد مبارزه عليه اساس 11

كرد. در طول روزھاى اخير، درست به موازات  ھستى اين نظام را دنبال

اختاپوسى و ميليتاريستى  بورژوازى در سطح جھانى فرياد خشم صدھا  خروش

ھزار انسان عليه كاپيتاليسم، عليه جنگ و جنگ افروزى، عليه استثمار و ف!كت 

آفرينى سرمايه دارى نيز در چھار گوشه جھان طنين انداخته است. تظاھرات 

زار نفرى در امريكا، چندين ھزار نفرى در ايتاليا، اسپانيا، تركيه، ھ 13عظيم 

، سوئد و ساير كشورھا در مقابله با موقعيت اندونزى، آلـمان، فرانسه، انگليس
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دولتھا را دچار وحشت كرده است. اين  تھاجمى بورژوازى بگونه اى محسوس

د باز ھم در غياب تظاھرات و خيزشھا به ھر اندازه كه گسترده و سراسرى باشن

نيرومند لغو كار مزدورى طبقه كارگر ھيچ مشكل اساسى را از مردم  جنبش

گرسنه و محروم دنيا حل نخواھد كرد. ھر نوع چاره گرى اساسى براى تغيير 

است. از  وضعيت موجود جھان در گرو به ميدان آمدن و قدرت يافتن اين جنبش

برھه از حيات مبارزة طبقاتى  وضعيت موجود بسان ھر وضعيت ديگرى در ھر

بعمل  بايد حداكثر بھره گيرى را براى كمك به تقويت و سازمانيابى اين جنبش

لغو كار مزدورى، انسانھائى كه قلبشان براى سوسياليسم مى  آورد. فعالين جنبش

تپد، كسانى كه ھر لحظه بقاى جھنم آكنده از گرسنگى، برھنگى، فحشاء، بيحقوقى 

ايه دارى را در سلول سلول وجودشان درد ميكشند بايد براى و بربريت سرم

بسيج توده ھاى كارگر حول اين مقابله طبقاتى و كمونيستى با بيشترين بصيرت 

 ماركسى دست بكار شوند. ما بايد: 

در ھر نقطه اى از جھان كه زندگى مى كنيم براى تشكيل محافل متشكل از  1.

م. با اين كارگران در محل كار، در محله اى كارگران بومى و مھاجر اقدام نمائي

كه اقامت داريم، در درون كمپينھاى اعتراضى و در وسعت جامعه ارتباط 

، شرائط كار و برقرار كنيم. نظام سرمايه دارى و موقعيت موجود تاريخى اش

زيست طبقه كارگر يا ساير فرودستان در جامعه محل اقامت، در ايران و در 

روز بورژوازى، اھداف واقعى اين  آرائى و آماده باشسراسر جھان، صف 

 صف آرائيھا، فلسفه اتحاد دولتھا در سطح جھانى و در يك ك!م مشخصات آرايش

قواى طبقاتى و بين الـمللـى بورژوازى عليه طبقه كارگر جھانى در لحظه حاضر 

يه كمونيستى عل را به موضوع گفتگوى اين محافل مبدل سازيم. ذھنيت معترض

كار مزدورى را در كارگران بيدار نمائيم و در  وضعيت موجود و عليه اساس

لغو كار مزدورى  اين گذر براى كمك به رشد، بالندگى و قدرت گيرى جنبش

سنگى بر روى سنگ استوار كنيم. براى ايجاد اين محافل ھمانگونه كه گفته شد 

ه كمونيستى بنگريم. بخاطر سوئد، ايران، امريكا و ھر كجاى ديگر دنيا را با نگا

اينكه در جغرافياى ايران متولد شده ايم خود را در ميان كارگران آلـمانى، 
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انگليسى، فرانسوى و افغانى منزوى نكنيم، انترناسيوناليسم كارگرى را از زندان 

باورھاى مكتبى آزاد و بصورت يك س!ح مؤثر پيكار زمينى عليه سرمايه دارى 

بياوريم كه پيرامون خانه، كاشانه يا در محيط كار ما در ھر صيقل دھيم. در نظر 

مملكتى انسانھائى سكونت دارند، انسانھائى كار مى كنند و بيكارند، انسانھائى حق 

اقامت دارند يا ندارند كه بند بند زندگى حال و گذشته شان آكنده از تحمل رنج، 

و با  ر زمينى و ملموسدرد، استثمار، مظالـم و جنايات سرمايه دارى است. بطو

نگاھى عميقاً ماركسى بايد در درد دل را با اين انسانھا باز كنيم. رابطه ميان 

تمامى مصائب و گرفتاريھايشان با نظام سرمايه دارى را تشريح نمائيم و اھميت 

ھمگامى در يك پيكار مشترك انترناسيوناليستى عليه كاپيتاليسم را در فضاى فكر 

 ته سازيم. و ذھن آنان برجس

با ايجاد اين محافل و بويژه با تكيه بر نيروى كارگران بومى ھمراه براى  2.

سرمايه و اشكال  بسيج توده ھاى وسيع طبقه كارگر در برابر موج تعرض

اھتمام كنيم. ماھيت عوامفريبانه تبليغات تروريسم ستيزى  گوناگون اين تعرض

براى ھمگان ثابت كنيم كه آنچه بورژوازى را افشاء نمائيم، مستدل و عميق 

، بن cدن و طالبان جريان دارد ھيچ ربطى به مبارزه عليه تروريسم ندارد. بوش

و تمامى دولتھا ھمه و ھمه از يك تبارند، ھمگى نمايندة سرمايه، مخلوق نظام 

و بربريت نظام بردگى مزدى ھستند. اھداف  سرمايه دارى و سمبل توحش

اپيتاليستى از صف آرائى موجود در زير علم و كتل بربرمنشانه دولتھاى ك

رھبرى امريكا را براى ھمگان باز كنيم، برايى كارگران توضيح دھيم كه سطح 

معيشت، "امكانات اجتماعى" و "آزاديھاى" عجالتاً موجود آنھا ھدف اصلـى اين 

تھاجمات كاپيتاليستى است. اھميت پيكار عليه لشكركشيھا و صف آرائيھاى 

وازى را تبليغ كنيم. كارگران كشورھا را به تظاھرات و نمايشھاى بورژ

امكانات درمانى و  اعتراضى عظيم عليه ھر گونه بيكار سازى، ھر گونه كاھش

بودجه نظامى و  آموزشى، عليه ھر گونه ميليتاريزه كردن، ھر نوع افزايش

ى" و ... امنيتى و سيستم پليسى، عليه ھر گونه كم و كسرى در "حقوق شھروند

 فرا خوانيم. 
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در اعتراضات عظيمى كه بصورت سرتاسرى زير پرچم "عليه كاپيتاليسم"،  3.

عليه صندوق بين الـمللـى پول يا سازمان تجارت جھانى، بانك جھانى، جنگ و ... 

تشكيل مى شود فعاcنه شركت كنيم. راه حلھاى كاپيتاليستى، سترون بودن اين راه 

ر وضعيت موجود اين جنبشھا را براى تودة عظيم حلھا و رفرميسم مسلط د

شركت كننده توضيح دھيم. روايت كارگرى و كمونيستى مبارزه عليه كاپيتاليسم، 

واقعى لغو كار مزدورى را با  ملزومات برنامه اى، عملـى و سازمانى حنبش

شركت كنندگان گفتگو نمائيم. به كمك محافلـى كه پديد مى آوريم مطالبات واقعى 

كارگرى، بديل سوسياليستى طبقه كارگر در مقابل عينيت موجود  نبشج

كارگرى و در ميان نيروھاى فعال سياسى  كاپيتاليستى را در جامعه، در جنبش

 اين كمپينھا تبليغ كنيم.  

كارگرى ايران  حوزة اصلـى فعاليت و كار روتين كمونيستى ما طبيعتاً جنبش 4.

محافل ياد شده جواز غافل ماندن از ايفاى فعالترين ما براى برپائى  است و ت!ش

ممكن در اين حوزه نيست. با اين وجود حضور ما در اين مجامع و محفلھا  نقش

بايد به رفقاى كارگر جامعه محل سكونت كمك كند تا به كار گستردة آگاھگرانه و 

كارگر  تبليغى در ميان طبقه كارگر دست بزنند، شرائط كار و استثمار توده ھاى

در جامعه و در سطح جھانى را تشريح كنند، محصول ساcنه كار كارگران در 

عرصه توليد و در ھمه عرصه ھاى ديگر كار اجتماعى را به زبان رياضى 

توضيح دھند. ابعاد استثمار كارگران، سرنوشت حاصل كارشان در نظام بردگى 

حصول كار آنان، مزدى، سرمايه شدن و سرمايه شدن و باز ھم سرمايه شدن م

مكان دموكراسى و قانونيت و نظم سياسى موجود در پروسه بازتوليد سرمايه 

اجتماعى و جھانى، چگونگى انفصال ھمه سويه كارگران از ھر نوع دخالتگرى 

آزاد در تعيين سرنوشت زندگى و كار و حاصل كار و ھمه آنچه كه مبين ادبار و 

شان براى توده ھاى وسيع طبقه كارگر نكبت سرمايه دارى است را در نوشته ھاي

بازگو كنند. موقعيت روز كاپيتاليسم، بحران جارى سرمايه، راز صف آرائى فى 

الحال سرمايه داران و دولتھايشان براى سرشكن نمودن بار بحران بر زندگى 

كارگران را در اين نوشته ھا و اط!عيه ھا شرح دھند. راه حل سوسياليستى 
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موجود و براى مقابله با تھاجم بورژوازى را ارائه كنند.  براى تغيير عينيت

كفايت حاصل كار و امكانات اجتماعى موجود براى داوطلبانه نمودن كار در 

عظيمى از جھان، كفاف حاصل كار پرولتارياى جھانى براى ريشه كن  بخش

نمودن ھر نوع فقر و گرسنگى و بى بھداشتى و بى آموزشى و ھر گونه 

گر در سرتاسر جھان را رياضى گونه به ذھن كارگران منتقل محروميت دي

سازند. دورنماى برنامه ريزى توليد و كار اجتماعى در سوسياليسم را تصوير 

كنند، مكان  اتحاديه ھاى سرمايه ساcر كارگرى در ساختار سياسى نظم سرمايه 

روزمرة و تحميل بردگى مزدى بر كارگران را افشاء نمايند. مطالبات راديكال 

لغو كار مزدورى را تبليغ كنند، كارگران را به سازمانيابى شورائى اين  جنبش

 عظيم طبقاتى فرا خوانند و ...   جنبش

پيگيرى اين وظائف يقيناً دشوار است، كار يك آدم و ده آدم و صد آدم نيست. تقبل 

 اين وظائف نيازمند پيوند خوردن با توده ھاى كارگر بومى و مھاجر است.

احتياج به يادگيرى زبان دارد. ظرفيت كمونيستى پيشبرد مبارزات كارگرى را 

سوسياليستى  طلب ميكند، مسلح بودن به روايت ماركسى مبارزة طبقاتى و جنبش

و صدھا شرط و شروط ديگر دارد اما براى لحظه اى فكر كنيم كه اگر در طول 

اين ھمه دور ھم جمع شدن دو دھه گذشته بطور مثال "كمونيستھاى ايرانى" بجاى 

و از ھم فرار كردن، بجاى اتحاد عملھاى چپ و راست، بجاى تشكي!ت ساختن و 

تشكي!ت شكستن و بجاى ھمه كارھاى ديگر در اين فضا و در اين عرصه ھا گام 

 بر مى داشتند شايد امروز موفق به حصول نتايج گرانبارى براى تقويت جنبش

 شده بودند. لغو كار مزدورى طبقه كارگر 

كنيم تا محافل كارگرى را در يك شبكه سراسرى شورائى به ھم پيوند  ت!ش 5.

لغو  بزنيم و اين شبكه گستردة شورائى را به ظرف سازمانيابى و تحزب جنبش

 كار مزدورى كارگران توسعه دھيم.    

 ھمه آنچه را كه در باc و بعنوان وظائف محافل كارگرى و كمونيستى بيان  6.

 كارگرى ايران دنبال كنيم.  كرديم با تمامى توان و امكاناتمان در مورد جنبش
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كارگرى كشورھا از مطالبات ھمديگر و  ھمبستگى انترناسيوناليستى جنبش 7.

مشترك طبقاتى در پيكار عليه سرمايه دارى را وسيعاً تبليغ  اھميت ايفاى نقش

 كنيم.  

بازار، ناسيونال چپ، سوسيال خلقى و  راه حلھاى كاپيتاليستى سوسياليسم 8.

ليبرالـى را در ھيأتھا و رنگھاى مختلف خود نقد كمونيستى كنيم و اين نقد را به 

 آگاھى كارگران و به س!ح مادى پيكار آنھا عليه سرمايه ارتقاء دھيم. 

    

 

  

 

 

                   ضد جنگ كارگران و جنبش

است. در طول دو ماه اخير صدھا  ترشضد جنگ از ھمه سو در حال گس جنبش

ميليون انسان خشمگين از كودكان خردسال تا پيران سالخورده در سرتاسر دنيا 

خود نسبت به درندگى و جنگ افروزى  به خيابانھا ريخته اند تا نفرت و اعتراض

عليه مردم گرسنه و سيه روز عراق را  و متحدانش دولتھاى امريكا، انگليس

ضد جنگ يك مسأله اساسى و محورى طبقه كارگر بين الـمللـى  جنبش فرياد كنند.

 تا لحظه حاضر به رغم ھمه وسعت و عظمتش در شرائط روز است. اين جنبش

عمومى سردرگم، فراطبقاتى، بى افق، آكنده از توھم و  در سطح يك خيزش

 نبشو cجرم از ھمه جھت آسيب پذير باقى مانده است. وضعيت موجود ج سازش

ضد جنگ پژواك مستقيم موقعيت ضعيف كمونيسم طبقه كارگر در لحظه كنونى 

تاريخ است. سؤال اساسى اينست كه كارگران دنيا در ھمين وضعيت بى سر و 

اين ضعف و نابسامانى،  و بعنوان گامى در پاcيش طبقاتى خويش سامان جنبش

بطور حى و حاضر چه زير فشار موج ھائل آتشفشان جنگ بورژوا امپرياليستى 

بين الـمللـى ضد  ميتوانند بكنند؟ جنگ را چگونه بايد ببينند و در مقابل جنبش

جنگ كدام افقھا، راه حلھا و نقشه عملھا را بايد باز گشايند. گرايشات مختلف 
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كارگرى در سطح جھانى براى اين سؤاcت  اجتماعى درون و بيرون جنبش

به اين پرسشھا در عامترين بيان مشتمل بر نكات  جوابھاى متفاوت دارند. پاسخ ما

 محورى زير است. 

اول. جنگ از ژرفاى بحران جارى سرمايه دارى بر ميخيزد. نظام بردگى مزدى 

در وجب به وجب جھان بطور لحظه به لحظه براى دفاع از موجوديت بحران 

زده و ضدبشرى خود با توده ھاى كارگر و فرودست جھان در جنگ است. 

، فساد، سنگى، فقر، بى مسكنى، بى بھداشتى، محروميت از سواد و آموزشگر

اعتياد، تن فروشى، اجبار كودكان به كار شاق و زندگى ذلت بار در حاشيه 

خيابانھا، مرگ و مير لحظه به لحظه صدھا ميليون آدم زير فشار اين محروميتھا، 

ز بيمارستانھا و روز به رو حمام خونھاى چند ميليونى، ديكتاتورى، كاھش

و مراكز  امكانات دارو و درمان تا كنون موجود، تعطيل پى در پى مدارس

آموزشى در ثروتمندترين ممالك دنيا، مثله كردن مدام امكانات مھد كودك يا 

كارگرى در اروپا،  مراقبت از سالـمندان و ساير دستاوردھاى گذشته جنبش

« ماشين قھر ارتجاعى سرمايه در  تقويت و تحكيم بى امان شبكه ھاى پليسى و

!! ھمه و ھمه خاكريزھاى پيوسته و مركب جبھه سراسرى »اردوگاه دموكراسى

جنگ ھميشه مفتوح سرمايه عليه كارگران و فرودستان است. بورژوازى جھانى 

در كليه اين قلمروھا با تمامى زرادخانه ھاى فكرى، مدنى، آموزشى، تبليغاتى، 

با توده ھاى كارگر جھان در جنگى ھميشگى و تعطيل  اشپليسى و ميليتاريستى 

در خليج، چند سال بعد در  سال پيش 12 ناپذير است. آنچه امريكا و متحدانش

بالكان، ديروز در افغانستان و امروز در عراق انجام مى دھند صرفاً و صرفاً 

سطح كنكرت ديگرى از ھمين جنگ سراسرى و ابزار و مكانيسم ديگرى از 

زومات تحميل بردگى مزدى بر جھان بشرى به شيوه اى باز ھم بربرمنشانه تر مل

و انسان ستيزتر است. جنگ در موجزترين و بليغ ترين بيان باز تقسيم كار cزم 

و اضافى بين طبقه كارگر بين الـمللـى و سرمايه جھانى به زيان اولـى و به نفع 

ن ھدف به جنگ نياز دارد، به دومى را دنبال ميكند، بورژوازى براى حصول اي

كه ايجاد، توسعه و تداوم فضاى جنگ و قھر ارتجاعى سرمايه  اين دليل مشخص
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كارگرى جھانى است. بھانه  يك شرط cزم زمينگير ساختن و خفه نمودن جنبش

جنگ ھر چيزى مى تواند باشد، آنچه كه اص!ً براى نظام سرمايه دارى محلـى 

 يل و آراستگى يا عدم آراستگى اين بھانه است.    از إعراب نيست شكل و شما

و بربرمنشى  دوم. بورژوازى امريكا به رسم ھميشه در صف مقدم اين توحش

ضد كارگرى و ضدبشرى قرار دارد. اما ژست صلح طلبى دولتھاى فرانسه، 

وار بخشھاى ديگر بورژوازى  آلـمان، روسيه، چين و ... نيز سواى تق!ى كركس

ن سھم مؤثر و مطلوب در حاصل استثمار كارگران دنيا ھيچ انگيزه و براى داشت

فضاى رعب و وحشت و جنگ در  مبناى ديگرى ندارد. تمامى اينھا در آفرينش

سراسر جھان، تحميل فضاى دھشت و جنگ بر كارگران دنيا، استفاده از موقعيت 

از اين  كارگرى و سرانجام بھره گيرى جنگى براى س!خى و خلع س!ح جنبش

ابزار براى فشار بر سطح زندگى و دار و ندار توده ھاى كارگر جھان به نفع 

حراست از نرخ سود سرمايه ھا با ھم يكدل و ھم ميثاقند. مجادcت ميان اينان 

مجادله بر سر تقسيم غنائم جنگ، مجادله بر سر ميزان سھم بخشھاى مختلف 

ائط زندگى و كار طبقه كارگر افزونتر عليه شر سرمايه جھانى در حاصل تعرض

ميان مشروعيت و فقدان مشروعيت  ميان دولتھا مطلقاً كشمكش است. كشمكش

بر سر چند و چون جواز  جنگ عليه سكنه كارگر و فرودست دنيا نيست، كشمكش

اين مشروعيت است. مشاجره بر سر اين است كه آيا دولت امريكا نيروى يكه تاز 

حصه انحصارى در توزيع اضافه ارزشھا باشد يا  و ب!منازع جنگھا و صاحب

اينكه بخشھاى مختلف سرمايه در داربست ائت!ف كاپيتاليستى و ضد كارگرى 

"سازمان ملل" فرماندھان مشترك جنگ و شركاى راضى توزيع غنائم جنگى 

كرة  باشند. بن مايه سياست دولت امريكا تابعيت مطلق سكنه كارگر و زحمتكش

ات سودآورى سرمايه جھانى و تمكين بى چون و چراى بخشھاى زمين از ملزوم

ديگر بورژوازى بين الـمللـى به سھم فزونتر سرمايه اجتماعى امريكا در پروسه 

توزيع اضافه ارزشھاست. بورژوازى امريكا حصول اين ھدف را در گرو انجام 

اى پاره اى تغييرات در ساختار سياسى دنياى موجود مى بيند. تمامى دولتھ

سرمايه دارى كه تاكنون حلقه ارگانيك و نھاد تمام عيار منحل در برنامه ريزى 
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سراسرى مراكز عظيم كاپيتاليستى مانند صندوق بين الـمللـى پول، بانك جھانى يا 

 صندوق تجارت جھانى نبوده اند بايد بطور بى و چون چرا براى ايفاى اين نقش

ظرفيت cزم براى تحميل كليه قرارھا و  بازسازى گردند. اين دولتھا بايد تمامى

دولت  قرارادھاى امپرياليستى سرمايه بر طبقه كارگر را مطابق الگوھاى خاص

امريكا احراز كنند. نظم جھانى سرمايه بايد ھر چه دقيق تر و مؤثرتر در اين 

كارگرى  راستا ورق بخورد. مسأله مطلقاً به اين حد محدود نميشود. كل جنبش

للـى و از جمله طبقه كارگر اروپاى غربى و شمالـى و امريكا نيز قرار بين الـم

است از ھمه سو خود را با ملزومات نظم نوين سرمايه منطبق و در داربست آن 

تن دادن كارگران به ذلت  منحل سازند. نظم نوينى كه استخوانبندى و تار و پودش

ى بردگى مزدى در بارترين شكل بيحقوقى و ستمكشى در راستاى تضمين بقا

عميق ترين فاز انحطاط سيستم كاپيتاليستى است. دولت امريكا استقرار اين نظم 

بربرمنشانه را در ھمه مناطق دنيا با تمامى سبعيت دنبال مى كند. قطب ھاى 

ديگر سرمايه جھانى مانند اتحاديه اروپا، روسيه و ژاپن در اعمال نظم توليدى و 

تناظر با شرائط بحران ھيچ اخت!ف اساسى ندارند. سياسى سرمايه به شيوه اى م

به  اخت!ف فرانسه، آلـمان، روسيه و چين با امريكا بر سر ارجاع اين نقش

"سازمان ملل" است تا از اين طريق يكه تازى ب!منازع امريكا در تعيين چند و 

چون بازسازى توحشبارتر نظم كاپيتاليستى را با دخالت جمعى قطبھاى مختلف 

 رمايه جايگزين سازند.   س

سوم. سرمايه دارى امريكا از ديرباز تا امروز عظيم ترين حصه سود را در 

ناشى از استثمار پرولتارياى بين الـمللـى به خود  پروسه توزيع اضافه ارزش

مى داده است. متوسط نرخ تمركز و تركيب ارگانيك سرمايه اجتماعى  اختصاص

و انباشت سرمايه انحصارات غول پيكر اياcت  امريكا، وسعت حوزه ھاى صدور

متحده در جھان، قدرت رقابت تراستھا و شركتھاى عظيم امريكائى در بازار 

جھانى، مكان سرمايه ھاى امريكائى در رقم زدن نرخ سود عمومى سرمايه در 

دنيا ھمه و ھمه به سرمايه دارى امريكا امكان مى داده است كه بيشترين حصه از 

دھد.  توليد شدة طبقه كارگر بين الـمللـى را به خود اختصاص رزشاضافه ا
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بورژوازى امريكا به اعتبار موقعيت مسلط ھمين سرمايه اجتماعى و براى حفظ 

كثيف و شرربار ژاندارمى سرمايه جھانى را  اين موقعيت مسلط ھمواره نقش

ارى دولت دژخيم ج ايفاء كرده است و ھمچنان ايفاء مى كند. با ھمه اينھا ت!ش

سبعانه ضدبشرى در وضعيت حاضر نه نشانه عروج  امريكا براى ايفاى اين نقش

اول در توسعه شرائط خودگسترى و حوزه ھاى جديد  قدرتمند براى داشتن نقش

عظيم ترى از حاصل كار  وار براى تبديل بخش انباشت كه گواه تق!ئى كركس

از  افزونتر اضافه ارزش ربودن اين بخشكنونى كارگران دنيا به سود سرمايه و 

ھر  چنگال بلوكھاى ديگر كاپيتاليستى است. اگر در گذشته نه چندان دور گسترش

 چه بيشتر حوزه ھاى صدور و توسعه ممتد قلمروھاى نوين انباشت اساس

تجاوزگرى امپرياليستى سرمايه دارى امريكا را تعيين ميكرد اينك كوبندگى، 

ن سراسرى سرمايه است كه توسل به ھارترين، جنايت شدت و عمق بحرا

ژاندارمى  آميزترين و نفرت بارترين ماجراجوئيھا را براى حفظ موقعيت و نقش

سران واشنگتن سنگين ميسازد. در شرائطى كه كل  نظام بردگى مزدى بر دوش

سرمايه جھانى زير فشار تناقضات ذاتى اين نظام با مھميز كوبندة بحران مواجه 

مسلط خود در تقرير نرخ سودھا  است سرمايه اجتماعى اياcت متحده با ھمه نقش

يا چگونگى توزيع اضافه ارزشھا، باز ھم باcجبار با تحمل خرد كننده ترين 

ميليارد دcرى امريكا در سال  150ضربات بحران مواجه است. كسرى بودجه 

   آينده فقط گوشه كوچكى از چند و چون تحمل بحران است.

مستقيم و سراسرى بورژوازى جھانى عليه زندگى و  چھارم. اگر جنگ تعرض

ضد جنگ نيز بايد عرصه حضور  جنبش دار و ندار معيشتى كارگران است پس

و ابراز وجود سراسرى توده ھاى كارگر دنيا باشد و اين ھمان چيزى است كه ما 

گوشه جھان ھستيم. امروز شاھد واقعيت صريح و تحقق عينى آشكار آن در چھار

ضد جنگ عموماً مردم كارگر جھانند. اين كارگر  تودة كثير فعال در جنبش

كارخانه، كارگر بندر و راه و ترابرى، معلم مدرسه، پرستار و بھيار بيمارستان، 

آموز و دانشجوى كارگر  تجارت و برق و آب و كشاورزى، دانش كارگر بخش

بقه كارگر بين الـمللـى ھستند كه نيروى زاده و در يك ك!م بخشھاى مختلف ط
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فعال تظاھرات چند صدمليونى دو ماھه اخير را تشكيل مى دھند. مشاركت 

جارى ضدجنگ جاى  فراگير، كم سابقه و پرعظمت كارگران كشورھا در جنبش

ھيچ ترديد و ابھامى نيست. معضل اساسى غيبت راه حلھا، دورنماھا، منشورھا و 

بقاتى و كمونيستى طبقه كارگر در اين كارزار عظيم چاره گريھاى معين ط

، با ھر كثرتى از جمعيت سراسرى است. مجرد راھپيمائيھا با ھر طول و عرض

و با ھر درجه از مشاركت مستقيم و پرھيجان توده ھاى كارگر ھر چند در جاى 

و بربريت  تعيين كنندة چندانى ھم در مھار توحش خود بى تأثير نيست اما نقش

ضد جنگ بايد حول يك منشور  انسان ستيز بورژوازى بازى نخواھد كرد. جنبش

شفاف دفاع از حقوق پايه اى مردم كارگر و فرودست عراق و كل طبقه كارگر 

جھانى راه خود را بسوى پيروزى باز بگشايد. اگر سرمايه دارى براى حصول 

و بود و ھست پليدترين و شوم ترين اھداف ضد انسانى مصمم است تا زندگى 

كشد، ما كارگران نيز بايد متحد و  دنيا را به آتش مردم استثمار شونده و ستمكش

انترناسيوناليستى، حول يك مانيفست زندة طبقاتى به مقابله  مصمم در يك خيزش

سراسرى ضد  با جنگ برخيزيم. خطوط اساسى منشور مطالبات ما در جنبش

 جنگ شامل نكات زير خواھد بود:

و ساير  ھاى متجاوز امريكا، انگليس روج فورى و بى قيد و شرط ارتشخ 1:

كارگرى جھانى بايد در  كشورھاى عضو ائت!ف از عراق و خاورميانه، جنبش

و كل  جنايتكارانه امريكا و انگليس خيزشى سراسرى و متحد عليه ھر نوع ت!ش

يا فلسطينى ديگر در بورژوازى براى ادارة عراق يا تبديل اين منطقه به لبنان 

 خاورميانه نيرومندترين اعتراضات ممكن را سازمان دھد.  

پايان دادن به حاكميت رژيم كنونى و پيكار سراسرى عليه استقرار ھر نوع  2.

دولت باcى سر توده ھاى كارگر و فرودست در جامعه عراق، رژيم صدام بايد 

انگونه كه ھيچ دولت بدست كارگران و زحمتكشان عراق سرنگون شود، به ھم

 كاپيتاليستى ديگر نبايد در جامعه عراق مستقر گردد.

بازسازى جامعه عراق و برنامه ريزى كار و توليد و نظم اجتماعى حق مسلم  3.

و بى چون و چراى طبقه كارگر عراق است. شر كليه دولتھاى كاپيتاليستى، 
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ل" و.. يا ھر اپوزيسون سازمانھاى بين الـمللـى سرمايه دارى از نوع "سازمان مل

بورژوائى و ارتجاعى عراق بايد از ھر نوع مداخله در سرنوشت كار و زندگى 

عراق براى ھميشه كوتاه شود. مبارزة جامع اcطراف،  سكنه كارگر و زحمتكش

سراسرى و جھانى براى برقرارى سازمان شورائى كار و توليد توده ھاى كارگر 

 كارگرى بين الـمللـى است.  ساسى جنبشدر جامعه عراق وظيفه عاجل و ا

مردم كارگر عرب و كرد، متولد بغداد يا سليمانيه، بصره يا كركوك، ھمچون  4.

كل مردم كارگر در ھر گوشه اى از جھان ھيچ نوع خصومت، اخت!ف و جنگ 

، زبان، لھجه و آداب و رسوم كردى يا عربى، و ستيزى با ھم ندارند. شكل لباس

كارگر و فرودست  متمايز و مختلفى به آنھا مى دھد، نه در اساسنه ھيچ ھويت 

بودن آنھا ھيچ تغييرى پديد ميآورد، نه در بنياد استثمار شدن و بيحقوق بودن آنھا 

توسط سرمايه تفاوتى بر جاى مينھد. آنان ھمگى ھمراه با ھمه كارگران جھان 

سرمايه،  و توحش بردگان مزدى سرمايه، زنجيرشدگان نفرين شدة نظم توليدى

آماج وحشيانه ترين تعرضات و اشكال ستم سرمايه اند. ناسيوناليسم اعم از عربى 

صرفاً و صرفاً ابزار  و كردى و مذھب اعم از شيعه و سنى و ھر شكل ديگرش

توھم سازى سرمايه براى تحكيم طوق بردگى مزدى كارگران و وسيله س!خى 

دستان تبھكار و جنايت پيشه بورژوازى  فكر و مغز و ذھن توده ھاى كارگر در

است. دولت بعث عراق به ھمان اندازه دشمن مشترك كل كارگران عرب و كرد 

است كه احزاب مرتجع ناسيوناليست كرد دشمن مشترك ھمه اين كارگران است. 

مزورانه احزاب مزبور ھمراه با تمامى اپوزيسونھاى تا مغز استخوان  ت!ش

يوناليستى ديگر براى ايجاد يك حكومت فدرال و تحميل ارتجاعى مذھبى و ناس

 بربريت سرمايه دارى بر كارگران زير نام و نشان فدراليسم بايد توسط جنبش

كارگرى جھانى بشدت محكوم گردد. استقرار سازمان شورائى كار و توليد و نظم 

اجتماعى در كل مناطق عرب نشين و كردنشين با حضور مستقيم و مؤثر 

كل كارگران كرد و عرب يگانه راه رھائى بشريت كارگر و فرودست  شورائى

 اين منطقه است.   
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و ساير اعضاء ائت!ف  دولتھاى اشغالگر و جنايت پيشه امريكا، انگليس 5.

امپرياليستى سرمايه موظفند كه كل خسارات اقتصادى و اجتماعى ناشى از جنگ 

 عراق را از محل كاھش شبربرمنشانه تحميل شده بر مردم كارگر و زحمتك

ھزينه ھاى شرربار تسليحاتى و نظامى خود و فقط از اين محل در سريعترين 

زمان ممكن جبران نمايند. اين دولتھا بايد تمامى ھزينه ھاى cزم براى ترميم 

ويرانيھاى جنگ از خانه و بيمارستان و مدرسه و راه و جاده گرفته تا معالجه و 

چيزھاى ديگر را به سازمان شورائى كار و توليد و نظم درمان مجروحين و ھمه 

 اجتماعى كارگران عراق پرداخت كنند. 

 كليه عناصر جنگ افروز ھيئت حاكمه كاپيتاليستى كشورھاى امريكا، انگليس 6.

و ساير اعضاء ائت!ف بايد بعنوان مجرمان جنگى در يك دادگاه كارگرى متشكل 

 الـمللـى ضد جنگ محاكمه و مجازات شوند. كارگرى بين  از نمايندگان جنبش

كارگرى بين الـمللـى تنھا و تنھا نيروئى است كه اگر بخواھد مى تواند  جنبش 7.

طبقه كارگر عراق را در غلبه بر وضعيت موجود، در مجبور نمودن ائت!ف 

امريكا محور دولتھاى متجاوز كاپيتاليستى به خروج بى قيد و شرط از 

سرنگونى رژيم بعثى سرمايه دارى، در برپائى سازمان شورائى خاورميانه، در 

كار و توليد و نظم اجتماعى، در وارد نمودن فشار ھر چه سنگين تر بر 

بورژوازى بين الـمللـى و دولتھاى اشغالگر براى پرداخت خسارات جنگى به 

ضد جنگ  توده ھاى كارگر عراق يارى نمايد. اين كار در گرو آن است كه جنبش

 حول اين مطالبات و شعارھا متحد شده و خود را سازمان دھد. 

مجرد سازمان دادن تظاھرات و راھپيمائى ھاى ضد جنگ در شھرھا و ممالك  8.

از  مختلف دنيا براى خروج بورژوازى متجاوز و اشغالگر امريكا يا متحدانش

و عراق مطلقاً كفايت نمى كند. وقت آن رسيده است كه به شيوه ھاى كار 

تاكتيكھاى سياسى مؤثرتر متوسل شد. بايد تمامى كارخانه ھا، بنادر، شبكه ھاى 

و دانشگاھھا و كليه و مراكز كار و توليد در دنيا را به  حمل و نقل، مدارس

عرصه جنگى طبقاتى عليه بورژوازى و دولتھاى متجاوز تبديل كرد. بايد چرخ 

سرمايه  ت. بايد طوفان توحشفرو انداخ كار و توليد را در ھمه جا از چرخش
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اضافه ارزشھا را با انسداد مجارى توليد سود پاسخ  گفت. بايد كل  براى افزايش

، پروسه بازتوليد سرمايه را در ھمه مناطق گيتى با اعتصاب، اعتراض

 راھبندانھا، تظاھرات و راھپيمائيھا مختل ساخت. 

، از درون سياست ھايشدھه ھاست كه ارتجاع بورژوازى از تمامى تريبون 9.

پردازيھاى نفرت بار نئوليبراليستى، از سكوى ترفند و خدعه سوسيال 

دموكراسى، از بلندگوى توھم آفرين ناسيوناليسم، از منبر پوسيدة ارتجاع دينى، 

از شيپور فريب سوسياليسم روسى و باcخره از زير علم و كتل تمكين طلبى 

تا به كارگران دنيا القاء كند كه سرمايه بار سنديكاليستى كوشيده است  چندش

دارى ماندگار و شكست ناپذير است. وقت آن است كه مشتھاى آھنين طبقاتى را 

از ھمه جھت بر ديواره ھاى پوسيدة اين چند ضلعى دروغين ارتجاع كاپيتاليستى 

و در مقاطع معينى از اين  كارگرى در پيشينه پرافتخار پيكارش فرو كوبيم. جنبش

و در انق!ب اكتبر،  كار عظيم تاريخى، در انترناسيونال اول، در كمون پاريسپي

ھا فراكشيد. طبقه كارگر  بورژوازى جھانى را به سرنوشت سازترين چالش

سراسرى ضد  جھانى حى و حاضر از اين ظرفيت برخوردار است كه در جنبش

رف مقاومت و جنگ با طرح منشور مطالبات پايه اى خود و با بسيج نيروى شگ

در برابر سرمايه جھانى به دفاع متحد طبقاتى از طبقه كارگر  مبارزة خويش

 خود را به پيروزى برساند.  عراق برخيزد و خيزش

 

  

  

  

  محافظه کاران بورژوازینو

 و معضل بيکاری در سوئد 
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حدود نيم ميليون از جمعيت متقاضی کار در جامعه سوئد بيکارند. ائت!ف  

در طول سال پيش، با   ران بورژوازی در چند سال گذشته به ويژهنومحافظه کا

سازمان دادن وسيع ترين عوامفريبی ھا و دروغ پردازيھا حول داشتن 

توانست رقبای سياسی درون  بر معضل بيکاری!! راھکارھای cزم برای غلبه

طبقه خويش را به حاشيه قدرت دولتی فرو راند و نقش مسلط را در ماشين نظم 

اسی سرمايه احراز کند. احزاب نومحافظه کار در گرد و خاک اين سياه بازی سي

از کارگران سوئد را به نفع خويش به پای صندوقھای رأی   ھا حتی شمار کثيری

بردند. يک نکته جالب در اين ميان آن بود که طيف نيروھای رقيب از جمله 

يز در مقابل شعبده سوسيال دموکراسی، سران اتحاديه ھا و چپ ھمجوار آنھا ن

بازيھای نومحافظه کاران چيز زيادی برای گفتن نداشتند. ھر دو طرف بر 

معضل بيکاری تأکيد می کردند. سوسيال دموکراسی و طيف رفرميسم چپ به 

اندازه کافی خلع س!ح بودند زيرا در کارنامه چند ساله دولت خويش ھيچ 

برای طرح نداشتند.  گزارشی از ھيچ نوع گرھگشائی در وضعيت بيکاران

نومحافظه کاران اما سالھای طوcنی در اپوزيسون بودند و اين تنھا برگ برنده 

آنان برای توفيق در عوامفريبی بود. انتخابات با پيروزی محافظه کاران پايان 

يافت و متعاقب آن بيکارسازيھا در بخشھای مختلف اقتصادی، خواه در 

انداريھا و خواه در مراکز خصوصی کار و قلمروھای تحت کنترل کمونھا و است

توليد رو به توسعه رفت. آنچه در سوئد و برای طبقه کارگر سوئد رخ داده است 

حديث زندگی کل توده ھای کارگر در سراسر دنياست. احزاب راست و چپ 

سرمايه در ھمه جا با سبقت گيری تمام از ھمديگر در جعل واقعيات و پرداختن 

م، به کارگران القاء می کنند که گويا معضل بيکاری پديده دروغ و توليد توھ

اين يا آن جامعه سرمايه داری است!!! گويا ريشه اين معضل در آھنگ    موقت

کند رشد اقتصادی سرمايه در دوره ھای معين قرار دارد!!! گويا ھر چه رشد 

خش ھای گويا با توسعه ب از دامنه بيکاری کاسته می گردد!!اقتصادی بيشتر باشد 

و در يک ک!م گويا اساساً  !!دولتی اقتصاد می توان آھنگ بيکاری را کاھش داد
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بيکاری پديده گذرای نظام کاپيتاليستی است و با اتخاذ راھبردھای درست 

  ن معضل وسيع اجتماعی غلبه نمود!!اقتصادی می توان در ھمين نظام بر اي

کم و اپوزيسون بورژوازی، سرمايه داران، دولت ھای سرمايه داری، احزاب حا 

رفرميسم راست اتحاديه ای و تمامی جريانات آويزان به راه حلھای اص!ح 

طلبانه در نظام سرمايه داری، مسأله بيکاری را به شيوه ای که گفتيم تحليل و 

طرح و بررسی کرده اند و در اين راستا دنيائی خرافه و توھم و وارونه انگاری 

گر دنيا منتقل ساخته اند. واقعيت اين است که بيکاری را به ذھن توده ھای کار

پديده درون جوش، سرشتی و غيرقابل تفکيک شيوه توليد سرمايه داری در ھمه 

ادوار حيات تاريخی آن است. در ھيچ جامعه سرمايه داری ھيچ راه چاره ای 

برای رفع واقعی بيکاری وجود ندارد. ھيچ متفکر بورژوازی، ھيچ سياستگذار، 

چ اقتصاددان و ھيچ مصلح بورژوازی قادر به پيچيدن ھيچ نسخه ای برای ھي

مقابله با موج بيکاريھا در سيطره نظام بردگی مزدی نمی باشد. پديده بيکاری را 

بايد با ديدی طبقاتی و مارکسی شناخت و راه مقابله با آن را يکراست و بی ترديد 

حو کار مزدی طبقه کارگر در بطن پيکار سراسری ضد سرمايه داری و برای م

جستجو نمود. در مورد شناخت ريشه ھا و شالوده ھای واقعی اجتناب ناپديری 

بيکاری در جامعه سرمايه داری می توان به صورت بسيار مختصر به موارد 

  زير اشاره نمود.

. بذر بيکاری با تمامی قدرت رويش در لحظه لحظه حيات رابطه خريد و 1 

ندازه کافی موجود است. اين درونمايه واقعی سرمايه است فروش نيروی کار به ا

ھنگامی که پايه ھای عام سيستم سرمايه داری مفروض باشد، ھر بار در « که: 

جريان انباشت نقطه ای در می رسد که تکامل بارآوری اجتماعی نيرومندترين 

ری ) به بيان ديگر در جامعه سرمايه دا 1(کاپيتال ج » اھرم انباشت می گردد

روند انباشت سرمايه با روند تکامل بارآوری اجتماعی کار و به کار انداختن 

حجم بسيار عظيم تری از مواد خام و ماشين آcت و ک!ً سرمايه ثابت، به کمک 

مقدار بسيار کمتری نيروی کار به طور کامل عجين و ارگانيک است. سرمايه به 

ھزينه ھای توليد، استفاده از طور مستمر در تکاپوی انباشت انبوه تر، کاھش 
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حداقل نيروی کار برای توليد ھر چه عظيم تر محصول، افزايش قدرت رقابت، 

ھای  چنگ انداختن بر بازارھای وسيعتر، تصاحب سھم ک!ن تر اضافه ارزش

ھا به اين معنی است که پروسه  توليدی در سطح بين المللی است. ھمه اين

وسه ت!ش سرمايه داران برای بھره گيری بازتوليد سرمايه، در عين حال پر

حداکثر از نيروی کار موجود و کاھش جزء متغير سرمايه در مقابل جزء ثابت 

اين تغيير در ترکيب فنی سرمايه يعنی نمو توده وسائل توليد نسبت به « آن است. 

حجم نيروی کاری که حيات بخش آنھاست، در ترکيب ارزشی سرمايه يعنی در 

ابت سرمايه ارزش، به زيان جزء متحرک ان منعکس می گردد. افزايش جزء ث

صرف  %50صرف وسائل توليد و  %50مث!ً اگر سابقاً از سرمايه معينی 

آن در وسائل  %80نيروی کار می شد بعداً در نتيجه ترقی درجه بارآوری کار 

cزم به توضيح  (ھمان جا) » در نيروی کار گذاشته می شود.. %20توليد و 

که روند مورد بحث بطور مداوم با پروسه توسعه انباشت سرمايه و نياز  نيست

به نيروی کار جديد ھمراه است. آنسان که به رغم سرکشی تعيين کننده فرايند 

تکامل بارآوری کار، شمار مطلق کارگران يک واحد صنعتی، يک قلمروکار يا 

سيار اساسی در اين يک جامعه می تواند حتی به افزايش خود ادامه دھد. مسأله ب

گذر اين است که فرايند دوم يعنی پروسه افزايش شمار مطلق نيروی کار به ھيچ 

يا جبری ندارد و حتی با فرض ثابت ماندن جمعيت   وجه خصلت ثابت، ھميشگی

يک کشور می تواند به خارج ماندن خيل عظيم کارگران از بازار خريد و فروش 

وسيع توده ھای کارگر را در دستور کار  نيروی کار منتھی شود و بيکارسازی

. تاريخ سرمايه داری ھمه جا با اين فرايند آميخته صاحبان سرمايه قرار دھد

است. در ھمين جامعه سوئد در طول ھمين چند سال ما شاھد وقوع بی امان اين 

 ,VOLVO, ERIKSSON, ICAبوده و ھستيم. انحصاراتی چون   پروسه

TELIA, FARMACIA, ASTRA   و صدھا شرکت ديگر درست به

موازات انباشت عظيمتر سرمايه و باc بردن بيشتر و بيشتر بارآوری کار به 

بازتوليد سرمايه ھای خود دست زده اند.   بيکارسازی وسيع نيروی کار در حوزه

در ھمين روزھای جاری انحصار غول پيکر داروئی فارماسيا در کنار گزارش 



 

162 

کارگر را نيز به  3000ونی خود تصميم به اخراج ميليارد کر 60سود ساcنه 

  ھمگان اط!ع داده است. 

. سرمايه داری در پايه وجودی خود محکوم به غلطيدن در ورطه بحرانھای 2 

سرنوشت ساز اقتصادی و اجتماعی است. سرمايه کليه دستاوردھای علمی، 

ود و سود تکنيکی، آموزشی، اجتماعی و ھمه نوعی بشريت را در روند توليد س

انبوھتر منحل می سازد. به طور بی امان با استمداد از بارآوری عظيم تر کار، 

حجم و دامنه انباشت را غول آسا توسعه می دھد و درست در متن ھمين فرايند 

تنھا سرچشمه واقعی توليد اضافه ارزش را محدود و محدودتر می سازد. اين امر 

سه ای که اگر چه زير فشار مکانيسم سير تنزل نرخ سود را در پی دارد. پرو

ھای بحران ستيز اندرونی سرمايه به صورت کوتاه مدت کند يا مھار می گردد 

اما cجرم و به طور محتوم به تنزل تعيين کننده نرخ سود سرمايه ھا منتھی می 

شود و کل روند بازتوليد سرمايه را در مقياس گسترده اجتماعی و گاه جھانی 

کند. بحرانھای سرمايه داری اخراج عظيم ميليونی و در شرائط دچار اخ!ل می 

موجود ميلياردين توده ھای فروشنده نيروی کار را به دنبال می آورد و بخش 

عظيمی از سکنه کره زمين را به ورطه بيکاری و محروميت از ابتدائی ترين 

  امکانات معيشتی فرو می راند. 

ه خودپو و اندرونی سرمايه است اما اين نيز . گفتيم که تکامل بارآوری کار پديد3 

درونمايه حياتی نظام سرمايه داری است که ھمه چيز را و کل ھستی بشر را 

صرفا از زاويه سود، از زاويه توليد اضافه ارزش بيشتر و بيشتر و به بيان دقيق 

تر از منظر انباشت و بازانباشت کوه پيکرتر سرمايه ھا می بيند. در ھمين راستا 

سرمايه داران دنيا در کنار سير تصاعدی بی مھار باc رفتن بارآوری کار 

اجتماعی نه فقط حاضر به قبول روزانه کار کوتاھتر کارگران نيستند، که به 

طور مدام در صورتی که بتوانند اين روزانه کار را افزايش می دھند. در ھمين 

باcترين ميزان  لحظه حی و حاضر کارگران سنگاپور يکی از ممالک دارای

BNP  ،70  ساعت در ھفته کار می کنند. در سال گذشته ساعات کار کارگران

ساعت فزونی  8ساعت به  7آلمان يکی از بزرگترين قطبھای صنعتی دنيا از 
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 48ساعته را با  40گرفت. در ھمين سوئد سرمايه دارن ت!ش دارند تا ھفته کار 

لی و تاريخی کافی است در نظر بياوريم ساعته جايگزين سازند. در سطح بين المل

ساعته را با قدرت پيکار  8که کارگران اروپا در اوايل قرن بيستم روز کار 

خويش بر بورژوازی تحميل کرده اند، اما در اوايل قرن بيست و يکم کارگران 

انگليس و بسياری جاھای ديگر به طور واقعی، زير فشار نيازھای حاد زيستی 

ھمتر به دليل موقعيت ضعيف خويش در مبارزه طبقاتی به طور خود و از ھمه م

ساعت و گاه بيشتر کار می کنند. اين فرايند متضاد يعنی افزايش  44متوسط 

پرشتاب بارآوری کار اجتماعی در يکسوی و افزايش يا حداقل ثابت ماندن 

روزانه کار از سوی ديگر به نوبه خود پروسه بيکارسازی کارگران را تشديد 

      ی کند. م

. بر خ!ف جار و جنجالھای عوامفريبانه دولتھای سرمايه داری يا نمايندگان 4 

فکری و اقتصاددانان بورژوازی، وجود ارتش وسيع بيکاران در جامعه سرمايه 

داری، مادام که تھديدی عليه اساس ھستی سرمايه داری نباشد، نه معضل سرمايه 

بطه خريد و فروش نيروی کار است. که يک نياز واقعی پروسه بازتوليد را

سرمايه داران به اين ارتش نياز دارند تا از اين طريق رقابت درون بردگان 

مزدی سرمايه را تشديد سازند و بھای نيروی کار را با مدد از اين رقابت 

دھشتبار ناشی از نياز کارگران، به حداقل ممکن کاھش دھند. از اين که بگذريم 

ذاران و بانيان نظم توليدی سرمايه با تمامی عقب ماندگی دولتمردان، سياستگ

فکری ھولناک منبعث از مکان و نقش تاريخی خود، باز ھم خوب می دانند که 

سرمايه داری بدون بيکاری ھيچ قابل تصور نيست. به ھمين دليل جار و جنجال 

وق آنان پيرامون اھميت حل معضل بيکاری!!! به ھمان اندازه واقعی است که حق

  بشر و عدالت و آزادی و انسانيت آنھا واقعيت دارد!!!! 

نظام سرمايه داری به ھمه دcئل باc زادگاه بيکارسازيھا و بيکارماندنھای عظيم  

انسانھاست. اينکه چرا سرمايه داران و نمايندگان فکری بورژوازی به رغم اين 

در باره بيکاری  حقيقت و حتی به رغم وقوف خويش بر گريزناپذيری آن، اينھمه

و ضرورت کاھش آن غوغا می کنند. موضوعی است که ريشه آن را بايد در 
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بنياد باژگونه پرداز اقتصاد کاcئی و شيوه توليد سرمايه داری جستجو نمود. 

آن » حل معضل بيکاری« عصاره حرف سرمايه داران و دولت آنھا در رابطه با 

ر نقطه جھان به نازل ترين است که توده وسيع بردگان مزدی بايد در ھ

دستمزدھای ممکن تن دھند تا از اين طريق بھای بازتوليد نيروی کار به صورت 

سراسری به حداقل ممکن تنزل نمايد. در چنين شرائطی سرمايه اجتماعی ھر 

کشور و سرمايه جھانی ک!ً موفق خواھند شد نيروی کار ھر چه بيشتری را با 

ر کنند، اين امر به سرمايه جھانی فرصت خواھد کمترين ميزان دستمزد استثما

  داد تا چند صباحی بيشتر وجود بختک وار خود را بر ھستی بشريت تحميل نمايد. 

تمامی ھياھو و داد و قال نومحافظه کاران بورژوازی سوئد پيرامون پديده  

نام نھاده اند، سوای ھدف باc ھيچ » !! Utanförskap«بيکاری يا آنچه که آنان 

چيز ديگر را دنبال نمی کند. درست ھمانگونه که ھياھوی وسيع طيف رقبای 

طبقاتی آنھا، سران سوسيال دموکراسی، حزب چپ و جمعيت سبزھا نيز ھيچ 

راھی به ھيچ گشايشی در معضل بيکاری کارگران سوئد در ھيچ سطحی نداشته 

و برنامه است و در آينده نيز نخواھد داشت. ھيچ دولت بورژوازی و ھيچ طرح 

و سياست سرمايه داران قادر به حل مشکل بيکاری در ھيچ کجای دنيا نيست. در 

ھمين راستا مبارزه طبقه کارگر عليه بيکاری نيز به ھيچوجه نمی تواند و نبايد 

در دائره مطالبه کار از دولتھا و سرمايه داران محدود گردد. اساساً اين کارگران 

فرار از بيکاری سر و دست بشکنند و زير فشار  نيستند که بايد برای اشتغال و

نياز به کار به تمامی انتظارات جنايتکارانه سرمايه تن دھند، کام!ً بالعکس اين 

سرمايه داران و دولت آنھاست که بايد برای راضی ساختن انسانھای شھروند به 

  کار، به ھمه شرط و شروط و خواستھای کارگران تن دھد. 

ساليان دراز، نسل بعد از نسل کار کرده اند و جھانی از مکنت انسانھا در طول  

و امکانات را پديد آورده اند. حاصل اينھمه ت!ش و کار و توليد و فکر و ابتکار 

و آموزش، امروز يکجا به صورت سرمايه بر ھم انباشته شده است و به جای 

کوس به ضد آنکه در خدمت معيشت و رفاه بشريت باشد، به گونه ای عميقاً مع

زندگی و نياز و معاش و رفاه و آزادی و رشد آنھا مبدل گرديده است. حاصل کار 
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و توليد نسل ھای متوالی انسان ھای کارگر دنيا امروز به چنان ھيوcی مخوف 

قدرتمندی تبديل شده است که ميليارد تن از ھمين انسانھا را از کار بيکار و سپس 

ادامه معيشت محروم می سازد. اين نظام  به جرم بيکاری از ھر نوع امکان

سرمايه داری است که زير فشار تناقضات حاد درونی خود بيکاری را در 

وسيعترين سطح توليد می کند و اين فقط نظام بشرستيز بردگی مزدی است که 

بايد به خاطر آنچه بر بشريت تحميل می نمايد، مورد تعرض و آماج حمله قرار 

يچ کارگری نيست. سرمايه است که کارگر را از کار بيکاری جرم ھ  گيرد.

بيکار می کند و cجرم سرمايه است که بايد پاسخگوی کليه نيازھای معيشتی و 

رفاھی و اجتماعی کارگران باشد. کارگر بيکار بايد از ھمان درآمد و امکانات و 

حقوق اجتماعی برخوردار باشد، که ھر شھروند شاغل ديگر برخوردار است. 

رد اينکه انسانھا آمادگی خود را برای کار کردن اع!م می دارند، قاطع ترين، مج

مستندترين و براترين سند را برای بھره مندی کامل خود از کل حقوق اقتصادی، 

مدنی و ھمه اشکال رفاه اجتماعی ارائه می نمايند. فقدان کار و کمبود زمينه 

و آنانند که بايد تاوان معض!ت  اشتغال، جرم سرمايه و سرمايه دارا داران است

  سودجوئی خود را بپردازند. 

خواست اساسی ديگری که بايد بر سرمايه داران و دولتھای سرمايه داری تحميل  

روزانه است. در شرائطی که رشد غول  نمود کاھش چشمگير ساعات کار 

آساسی بارآوری کار، در طول دھه ھای اخير محصول اجتماعی کار ھر کارگر 

ا صدھا بار افزايش داده است و در شرائطی که ميزان اضافه ارزش توليد شده ر

توسط توده ھای کارگر جھان ميليونھا بار از گذشته ھای دور افزون تر گرديده 

است، کارگران ھمه جای دنيا شاھد باc رفتن روزانه کار از يکسوی، کاھش 

گی يک ميليارد نفر از ھولناک دستمردھا از سوی ديگر و بيکاری توأم با گرسن

ھمزنجيران خويش ھستند. جنبش طبقاتی شورائی و سراسری ما برای 

برخورداری ھمه شھروندان جھان اعم از شاغل و بيکار و زن و مرد و پير و 

کودک، از کليه مايحتاج زيستی و رفاھی و امکانات اجتماعی بايد با مبارزه برای 

ساعت کار  30ساعت کار روزانه و  6کاھش چشمگير ساعات کار ھمراه گردد. 
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در ھفته حداکثر زمانی است که انسانھا حتی در ھمين جھنم سرمايه داری می 

       توانند برای سرمايه داران کار کنند.

تحميل مطالبات باc بر نظام سرمايه داری موضوعی نيست که در محدوده  

ميان بيکاران و مبارزات بيکاران امکان پذير باشد. اساساً ھر نوع تفکيک 

آنان ت!شی کارگران شاغل و ھر نوع نسخه پيچی برای حل جداگانه معض!ت 

برای جنبش کارگری است. اين کل طبقه کارگر است که بايد  سترون و زيانبار

برای بھره مندی کامل بيکاران از کليه حقوق اشتغال به صورت سراسری بپا 

کردن و نکردن م!ک تضمين  کار خيزد. بايد به طور قاطع اع!م کرد که 

معيشت و رفاه و حقوق اجتماعی انسانھا نيست. نفس اينکه آدمھا وجود دارند و 

مجرد اينکه آنان در جستجوی ايفای نقش اجتماعی خود ھستند باcترين م!ک 

برای تضمين جامع اcطراف ھمه حقوق معيشتی و رفاھی آنھاست. طبقه کارگر 

مطالبه محق و انسانی عليه سرمايه داران و دولت سوئد بايد برای تحميل اين 

سرمايه داری بپا خيزد و خود را سازمان دھد. اين نکته نيز بسيار اساسی است 

که مبارزه برای استيفای اين حقوق چيزی نيست که در داربست اتحاديه ھای 

سرمايه ساcر بگنجد. تحقق اين ھدف در گرو سازمانيابی شورائی يک جنبش 

ضد سرمايه داری توسط ھمه توده ھای کارگر است. وظيفه تک تک ما  راديکال

کارگران در سراسر جامعه است که ضرورت مبارزه متحد و سازمانيافته برای 

تحميل اين خواست بر طبقه بورژوازی را به موضوع گفتگو، ت!ش و مبارزه 

ن لحظه به لحظه خويش در ھر محيط کار و توليد و در سراسر جامعه و جھا

   تبديل کنيم و بسط دھيم. 

       2007فوريه  

  

  

  

   ھشتم مارس

 کدام جنبش، با کدام مطالبات وعليه کدام نظام؟
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دلباختگان اص!ح سرمايه داری ھيچ فرصتی را برای انح!ل مبارزات کارگران 

در نظم بردگی مزدی و برای بستن سد بر سر راه ھر نوع اعمال قدرت ضد 

از دست نمی دھند. بحث بر سر بی نقابان نيست،  سرمايه داری طبقه کارگر

سخن از نقابداران است، مصلحانی که ھويت خود را نسل بعد از نسل، زير 

پوشش ھای گوناگون استتار کرده اند. ھشتم مارس برای اينان، برای رفرميسم 

راست و چپ درون جنبش کارگری يکی از اين فرصت ھاست. بنياد کار اين 

 قه ھای آھنين اتصال ميان بی حقوقی ھا و سيه روزی ھایجماعت اختفای حل

برای اين کار  با تضادھای سرکش درون رابطه سرمايه است و موجود بشر

ميدان جدال زنان کارگر دنيا عليه نکبت و ادبار نظام سرمايه داری يکی از آماده 

رويکردھای زيادی با ساز و کارھای  ترين ميدان ھاست. در درون اين ميدان

به رغم خط ونشان ھای رويکردھا و گروه ھائی که صف بسته اند.  گوناگون

 . اين ميثاق که:را امضاء کرده اند مشترک ميثاق يکمخالف ھمديگر، پای 

سرچشمه  بی حقوقی ھا و فجايع انسانی دامنگير توده وسيع زن به ھر کجای 

ارد!! که نسخه تاريخ قابل پيوند است اما ربطی به شيوه توليد سرمايه داری ند

ع!ج ھمه دردھای زنان عالم به دکل ھای استوار توسعه صنعتی و انکشاف 

مدنی نظام بردگی مزدی آويزان است!! که جنبش رفع نابرابری زنان يک جنبش 

پديده ای جدا از » ھمين دليل« دموکراسی طلبانه و آزادی خواھانه است و به 

  مبارزه ضد سرمايه داری است!!!

فرصتی برای طيف رفرميسم است تا ھمه اين باژگونه سازی ھا را ھشتم مارس 

جنجال کند. در جامعه ايران، جائی که فاجعه کشتار ھر نوع  حقوق زن شرط 

جبری بازتوليد سرمايه است و نظام سرمايه داری س!ح زھرآگين مذھب را ھم 

بافی  بر ھمه س!ح ھای کشتار جمعی خود افزوده است، بازار فروش اين وارونه

ھا از ھمه جای ديگر داغ تر است. واقعيت اين است که در شرائط موجود جھان، 

يک اصل از ھمه اصول ھستی بديھی تر، صائب تر و خلل ناپذيرتر است. بدون 

ستيز مستمر متکی به افق شفاف فرا رفتن از مناسبات کار مزدوری، ھيچ تخفيف 

و رنج ھای اجتماعی انسان  پابرجا و تعيين کننده ای، در ھيچ يک از دردھا
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عصر، در ھيچ سطحی و به ھيچ ميزانی نمی توان پديد آورد. ھيچ نوع 

ستمکشی، ھيچ شکل بی حقوقی، ھيچ فرم فقر، ھيچ ميزان نابرابری و ھيچ نوع 

فاجعه انسانی نيست که ساز و کار موجوديت يا رمز بقای خود را از تار و پود 

نکند. بر ھمين اساس ھيچ سطحی از تقليل رابطه توليد اضافه ارزش استخراج 

اگر که قدرت اثر گذار  ،در ھيچ کدام اين فجايع جھانشمول بشری مقدرو نيست

  جنبش نيرومند ضد سرمايه داری برای تحقق اين تقليل وارد ميدان نشود. 

استخوانبندی و ابراز وجود چنين جنبشی نيازمند صف آرائی و خيزش آگاه طبقه 

ستی خود ظرفيت ايفای اين نقش را دارد و اتفاقاً تنھا و تنھا، بر ای است که در ھ

پايه حمل ھمين ظرفيت و امانت سترگ تاريخی است که از ھمه طبقات يا 

نيروھای اجتماعی ديگر متمايز می گردد. اين طبقه، بسيار آشناست، پرولتاريا 

استثمار  است، طبقه ای که شاخص واقعی ھويتش نه توان تحمل عظيم ترين فشار

که کام!ً بالعکس قدرت نھفته او برای احتراق آگاه، انفجار نقشه مند، ويرانسازی 

و بدون پيوند دنيای کھنه و معماری جھانی تازه است. زنان به صرف زن بودن 

قادر به تغيير واقعی وضعيت  درونی فعال با جنبش ضد سرمايه داری اين طبقه

. ت جزء انداموار نظام بردگی مزدی استموجود خود نيستند زيرا که اين وضعي

است و نه » زنجيرھای راديکال« نفس زن بودن نه گواه اسارت الزامی در 

دسترسی حتمی به اھرم ھای کارساز برای پاره ساختن بندھای مسلوب الحقوق 

بودن را باز می گويد. درست ھمان گونه که مجرد مرد بودن، ھيچ دليلی برای 

دو شاخص و اجماع آن ھا با ھم نيست. اين ھمان کتيبه حضور ھيچ يک از اين 

ايست که خيل کثيرسپاھيان نقابدار اص!ح نظام سرمايه داری از دوآتشه ترين 

نما تا رده ھای بعدی طيف رفرميسم چپ قادر به » کمونيست» «انق!بی«محافل 

قرائت پراتيک آن نيستند. ھشتم مارس اگر قرار است روز ميثاق صف آرائی 

چيز روز بازکاوی ريشه ھر ای تغيير وضعيت موجود زنان باشد، بايد قبل از بر

ھای واقعی اين وضعيت در مدار ھستی سرمايه و روز جستجوی قدرت کارای 

تعرض عليه پايه ھای اين ھستی گردد. بدون رجوع به ريشه نمی توان به 

در  کالبدشکافی واقعی معضل پرداخت و ريشه تمامی مصائب دامنگير زنان
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وجود سرمايه است. نظام سرمايه داری کارگاه مسخ ھر حقيقتی است. نقد 

رفرميستی سرمايه داری ھمه کارافزارھای انتقادی خويش را از ھمين کارگاه به 

عاريه می گيرد و تبيين ستم جنسی، مردساcری يا نابرابری ھای جنسی را نيز 

در ھمين جا به اين کاود. بسان ھمه تحليل ھای ديگرش با ھمين کارافزارھا می 

نکته نيز اشاره کنم، جماعتی از رفرميست ھا ھنگامی که زير فشار انتقادات 

راديکال ضد کار مزدی، قرار می گيرند از موضعی عميقاً سرمايه ساcرانه، 

طريق فرار به جلو را انتخاب می کنند، دست پيش می نھند، بساط موعظه پھن 

عث بی حقوقی زن را نظام سرمايه داری بدانيم آنگاه اگر بانی و با«می نمايند که 

حصول آزادی ھا و حقوق مدنی زنان مبارزه سوسياليستی تلقی می شود و به اين 

ترتيب مرز ميان جنبش ضد سرمايه داری و جنبش ھای دموکراسی طلبانه 

اين بخش از رفرميست ھا بسيار ناشيانه به کاھدان می »!! مخدوش می گردد

ی حقوقی زنان در منظر و مشرب آنان حق فروش نيروی کار، زنند. کل ب

برابری بھای نيروی کار زن و مرد، امکان مشارکت زنان در امور برنامه 

ريزی يا اجرائی نظم توليدی، سياسی و مدنی سرمايه و حق دخالت آنان در 

تحميل اين نظم کارگرکش و بشرستيز بر توده ھای کارگر و نوع اين مسائل 

اند و حقوق زنان را » سرمايه داری دموکراتيک«ينان عشاق سينه چاک است!! ا

نيز م!ط و مصالح مورد نياز آرايش دموکراتيک سرمايه داری می دانند. 

زن حق دارد که اوcً بانی و باعث بی » حقوق« پيداست که اين روايت از 

ھيچ » وقحق« حقوقی زنان را نظام بردگی مزدی نداند و ثانياً برای حصول اين 

نيازی به مبارزه عليه اساس کار مزدی نبيند. رفرميسم پديده حقوق زن را 

ابعاد ماجرا زمانی که به جھنم سرمايه داری ايران و به اينگونه نگاه می کند اما 

حوزه نقدپردازی يا راھبردنمائی رفرميسم در درون اين جھنم مربوط می شود، 

در اينجا مذھب فقط س!ح قتاله سرمايه باز ھم عظيم تر و پيچيده تر می گردد. 

برای تعرض ھر چه درنده تر عليه زن نيست، بلکه در ھمان حال پرده ساتر و 

ستبری بر سر و روی مفصلبندی واقعی ميان بی حقوقی زنان و رابطه توليد 

کاربرد اخير مذھب در اينجا و در دست بورژوازی اعم  اضافه ارزش نيز ھست.
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سرمايه، اپوزيسون ھای اص!ح طلب دينی درون و حاشيه  از قدرت دولتی مسلط

قدرت سياسی و يا حتی محافل در حال جدال با جمھوری اس!می، شرائط خاصی 

را پديد آورده است. شرائطی که از يک سوی مذھب را سپر ب!ی سرمايه و 

پوششی برای استتار بربريت بی مرز سرمايه داری عليه زن ساخته است و از 

ر، ھم سرمايه داری و ھم مذھب را به شليک آخرين تير ترکش توحش سوی ديگ

عليه ھر ميزان اعتراض و مبارزه زنان واداشته است. اين امر به نوبه خود 

سرنوشت سرمايه و مذھب را به گونه ای بسيار پيچيده به ھم پيوند زده است. 

واھد پروسه تراژديک تاريخ باشد که بخ –شايد اين نيز يکی از بازی ھای کمدی 

نظام سرواژ در اروپای قرن نوزدھم را با روند مرگ مذھب و  اص!حھمزمانی 

مذھب در ايران قرن بيست و يک جايگزين سازد. مرگ ھمپوی مرگ سرمايه و 

اين بحثی است که جای باز کردن آن در اينجا نيست، به نقد رفرميستی بی حقوقی 

  زن در جھنم سرمايه داری ايران باز گرديم. 

سال اخير توسل فراگير جمھوری اس!می به مذھب برای سلب  30در طول 

ابتدائی ترين حقوق حياتی زنان اين شائبه را به وجود آورده است که ريشه ھمه 

زن ستيزی ھا و بربريت ھای ضد زن، نه در روند کار سرمايه بلکه فقط در 

ينی بازگشت قھرآميز طاعون بشرکش مذھب قرار دارد. مؤلفه ھای مع

استخوانبندی اين شائبه را در اذھان استحکام بخشيده است و بذر انکشاف آن را 

ھر چه بيشتر آبياری کرده است. تقارن تاريخی ميان فرايند توسعه و تسلط 

سرمايه داری، چالش قدرت کليسا، رشد مدرنيته و مدنيت بورژوائی و بھبود 

مين تقارن در سطحی موقعيت زنان در اروپای قرن نوزده و بيست، وقوع ھ

، ھمپيوندی ارگانيک 57در ايران قبل از انق!ب بھمن  و کاريکاتوری بسيار نازل

دھه  3ھمه جنايات زن ستيزانه بورژوازی با استقرار حاکميت دينی سرمايه در 

اخير و باcخره آميختگی نھادين ارتجاع درنده اس!می با احکامی چون قصاص، 

، ارث، مردساcری ماوراء مرزھای بربريت، سنگسار، ازدواج ھای تحميلی

کشتار فاجعه بار حقوق مادران و مانند اين ھا، ھمه و ھمه، به تحکيم ھر چه بيش 

و بيشتر پايه ھای شائبه فوق کمک کرده است. اين فاکتورھا در  ترکيب با 
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ھمديگر ضمن اينکه به درستی ابعاد بی انتھای سبعيت مذھب را عريان ساخته 

در ھمان حال به صورت کام!ً نادرست واقعيت زن کشی و آپارتايد است اما 

جنسی سرمايه در چھارديواری استي!ی نظام سرمايه دار ی در جامعه ايران را 

در ھاله استتار و ابھام فرو برده است. در پرتو تأثير تقارن ھای باc و غيبت يک 

نھايتاً سرمايه که  کالبدشکافی مارکسی از مفصلبندی واقعی سرمايه و اس!م،

مرکز اصلی نشو و نما و بقای تمامی زن ستيزی ھا و تبعيضات فاجعه بار جنسی 

است، از تيررس مبارزه طبقاتی دور شده است. رفرميسم در نقد خود از آپارتايد 

جنسی جمھوری اس!می، بيش از ھر چيز بر انبوھی از احکام ماقبل قرون 

د می کند. احکامی که ھمين چند سطر باcتر وسطائی اس!م در مورد زنان استنا

به چند نمونه آن ھا اشاره کرديم. زنجيره پايان ناپذير و بسيار پيچيده و تلنباری از 

ھمه اشکال ستم جنسی که زن را در c به cی فشار سھمگين حلقه ھای خود خرد 

اعتبار  می کند، پروسه تباھی او را به انتھا می رساند، آخرين بارقه ھای نقش و

انسانی را از ھستی وی جراحی می نمايد و او را در موقعيت بی بھاترين کاcھا، 

به ملعبه تمام عيار و آلت فعل مطلق ھوسرانی ھای مرد مبدل می سازد. در 

مورد تنزل اعتبار زن در اس!م ھر چه گفته شود، باز ھم قطره ای از درياست. 

است که حتی در جزيرة العرب قرن تاريخ در ھمين قلمرو، گويای اين حقيقت 

ششم مي!دی موقعيت حقوقی و اجتماعی زنان در روزھای پيش از پيدايش اس!م 

از روزھا و دوره ھای بعد از استي!ی ارتجاع اس!می بھتر بوده است. حجاب 

اجباری بر پايه بسياری اسناد، ره آورد شوم اس!م است. ساقط شدن کامل زن از 

ت اجتماعی و تفويض تمامی اختيارات انسانی، اجتماعی و ھر نوع ابراز حيا

حقوقی او به ھمسر جنايتی است که با ظھور اس!م به اوج رفته است. سلب ھر 

نوع تسلط زن بر جسم خويش و احاله مطلق اين تسلط به ھمسر از جمله بدعت 

  ھای کريه اس!م است. 

ی زن تابعی از سطح جای ھيچ ترديدی نيست که ھر ميزان حق و حقوق اجتماع

تکامل تاريخی جوامع انسانی است، اما فراموش نکنيم که جنبش ھای اجتماعی 

ھر عصر، خود جزء ارگانيک و اندرونی دوره ھای مختلف تکامل مادی تاريخ 
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و جزء کام!ً فعال و تعيين کننده آن ھستند. اس!م به عنوان نھضتی که حتی در 

منحط و ارتجاعی داشت موقعيت زنان  شرائط خاص دوره ظھور خود رويکردی

را نه بھتر که از گذشته ھم بسيار بدتر کرد. زن جزيرة العرب قرن پنجم مي!دی 

زير فشار بی حقوقی ھای اجباری عصر خود موجودی مسلوب الحقوق بود اما 

حتی در بطن ھمان وضعيت، برده تمام عيار ھمسر به حساب نمی آمد. داربست 

ده داری او را به سطح موجودی مقھور و مجری محکوم ھای عشيرتی دوره بر

اراده پدر يا رئيس قبيله تنزل می داد اما کل نقش اجتماعی او را در پای معبد 

ھوسبازی ھای مردان دفن نمی نمود. اس!م ھمان نقش اجتماعی نازل را ھم 

کشتار کرد. از اين مھم تر تمامی بی حقوقی ھا، ستم کشی ھا و زن ستيزی ھای 

عصر برده داری را به دار آسمان آويخت، ھر چه جنايت بود الوھی و شرعی 

شد، بردگی مرد، سنگسار، حجاب، حق مالکيت مرد و افراد خانوده وی بر 

فرزندان، اختيار تام مرد در ط!ق، ساقط شدن زن از قضاوت و وکالت، بی 

تجاوز به اعتباری او در شھادت، حقوق نيمه وی در ارث و تمامی اشکال ديگر 

حريم انسانی وی، ھمه و ھمه احکام بدون ھيچ چون و چرای آسمانی گرديد. به 

اين ترتيب تا جائی که به بربرمنشی بدون ھيچ مرز اس!م به موقعيت انسانی و 

حقوق اجتماعی زنان مربوط می شود، جای ھيچ بحثی نيست. مشکل نقد 

ديگر است. اولين مشکل رفرميستی بی حقوقی زنان نه در اينجا که در جاھای 

پيش پای بانيان اين نقد آن است که اس!م و بربريت ھايش ھيچ پديده جديدالوcده 

 1400ای نيست. اين دين و ھمه احکام ماوراء ارتجاعی زن ستيزانه اش بيش از 

سال است که در پھنه زندگی بخشی از سکنه کره زمين پھن است. در دوره ھای 

، شمشير قتل عام دولت ھا عليه توده ھای عظيم انسانی مختلف برای ساليان دراز

از بردگان عصر باستان گرفته تا دھقانان و رعايای دوران فئودالی و پس از آن 

بوده است. در مناطق مختلفی از دنيا ظرف ابراز حيات جنبش ھای اجتماعی 

ھمين توده ھا در مقابل ھمان دولت ھا به صور گوناگون قھرآميز يا مسالمت 

جويانه و با مطالبات و انتظارات متنوع واپسگرايانه يا شبه راديکال شده است، 

سال به صدھا فرقه و نحله و مکتب و آئين تبديل شده است،  1400در طول اين 
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ھر حکم و آيه و حديث و اصول و فروع آن، سوژه ميليون ھا روايت متضاد و 

است، در بسياری جاھا  متناقض گرديده است. در جائی بستر سي!ب سياست شده

س!ح ستيز با ھر نوع دخالتگری سياسی بوده است، يک جا  منشور کشتار ھر 

مسيحی، جای ديگر مانيفست قتل عام سنی ھا، آن سوتر فتوای جھاد نسل کشی 

عليه شيعيان، زمانی مرامنامه وحدت مذاھب، روزی فرمان تار و مار ھر cئيک 

ھر ملتی، ھر حکومتی، ھر نھضتی، ھر گرديده است. ھر قومی، ھر نژادی، 

طبقه ای، ھر قشری، ھر دار و دسته ای و گاه ھر عربده کش قھاری به ھر شکل 

که خواسته است آن را تفسير کرده است، به ھر مکتب عقيدتی دلخواه يا ھر نوع 

س!ح جنگی مورد نياز تغيير شکل يافته است. در يک ک!م در ھيچ دوره ھيچ 

ر ھيچ يک از وجوه و ارکان خود نداشته است. پديده ای به نام نشانی از ثبات د

سال دچار چنين تطور و تنوع و سياليت بوده  1400اس!م در تمامی طول اين 

است، حتی در روزھای عمر شارع و شارح نخستينش، در زمان شخص محمد 

ھيچ لحظه ای از اين تطورات بر کنار نمی مانده است. شمار کثيری از آياتش 

تی آيات محکمات و بيناتش بر اساس ھوسرانی ھا و تماي!ت شھوانی روز به ح

دچار بارزترين تغييرھا و تبديل ھا گرديده است. شأن نزول آياتش » محمد« روز 

با منحنی تغيير ھوس ھای جنسی پيامبر به طور مدام بر ھم می ريخته است و 

ز منسوخ آيات ناسخ منزل بوده است!! در فردای ھمان رو» وحی«آنچه امروز 

  بعدی می گرديده است. 

اگر اين واقعيت ھا را در مورد اس!م بپذيريم، آنگاه بايد به يک حقيقت مادی 

جھانشمول، به صحت آنچه فحوای واقعی ماترياليسم پراتيک و انق!بی است نيز 

اعتراف و توجه کنيم. بايد قبول نمائيم که ريشه واقعی ھر شکل نابرابری، شالوده 

اصلی ھر نوع ستمکشی و پايه و مايه ھر فرم مسلوب الحقوق بودن انسان ھا از 

جمله بی حقوقی مضاعف زنان نه در روبنای دينی و ايدئولوژيک و مرامی 

خاص که در عمق شيوه توليد مسلط ھر عصر نھفته است. ايدئولوژی ھا يا اديان، 

صادی و اجتماعی و سوای مه آلودگی ھای متراکم تبخير شده از دل شرائط اقت

روابط توليدی حاکم در اعصار مختلف تاريخ، ھيچ چيز ديگری نيستند. آن ھا در 
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ھر حال، خواه به صورت ظرفی برای جنبش ھا و خواه در موقعيت قالبی برای 

حاکميت ھا بيان انديشوار افق ھا، انتظارات و منافع طبقه ای معين ھستند، طبقه 

ا حکومت خود را نه از مذھب بلکه از زيربنای ای که کل خواست ھا، قدرت و ي

مادی مسلط دوران احراز و استخراج می کند. اس!م نيز تاريخاً چنين نقشی ايفاء 

« کرده است، بر خ!ف برخی تحليل ھا، به تازگی و توسط جمھوری اس!می به 

تبديل نشده است، از ھمان آغاز، ھر طبقه، قشر يا رويکرد » اس!م سياسی

ی خواه، در موقعيت اپوزيسون و حمل اعتراض و خواه بر اريکه قدرت اجتماع

دولتی ھر جور که احتياج داشته است از آن بھره برداری کرده است. برای برده 

داران پيشين ظرف اعمال حاکميت برده داری، برای اشراف فئودال س!ح قدرت 

واپسگرای  فئوداليسم، برای پيشه وران شھری و خرده سرمايه داران نوپای

بيرق جدال با اشرافيت زميندار، برای شاھان فئودال صفوی سنگر » سربدار«

ھارترين صف آرائی ھای فاشيستی و ميليتاريستی عليه مردم منطقه عثمانی، 

س!ح برنده تحميق و تخدير توده ھا، برای تمامی  ،برای ھمه استثمارگران ادوار

رای بخشی از بورژوازی ظرف فرودستان و استثمار شوندگان افيون مرگ، ب

رقابت و سھم خواھی در مقابل رقبای زورمند  طبقاتی، برای برخی ھا نسخه 

امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی و سوسيال خلقی دينی و  باcخره برای cيه ھائی 

از طبقه سرمايه دار ظرف تحميل ھارترين شکل استثمار نيروی کار بردگان 

سبعانه ترين و ددمنشانه ترين شکل ديکتاتوری ھای مزدی و ساز و کار اعمال 

سرمايه داری بر طبقه کارگر شده است. واقعيت پديده ای به نام اس!م ھيچ چيز 

برخورد به جنايات  شالودهسوای اين نيست و سؤال اساسی اين است که چرا بايد 

 دولت اس!می سرمايه به طور کلی و ازجمله جنايات زن ستيزانه و آپارتايد

جنسی افراطی اين رژيم را يکراست، مذھب اين دولت يا ديکتاتوری بودن آن 

قرار دھيم؟ چرا نبايد ھمه اين جنايات را به سرمايه و نقش اين دولت در برنامه 

ريزی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه داری ارجاع داد؟ چرا نبايد 

ی دست سرمايه و س!ح اس!م اين دولت را در مکان واقعی خود يا ھمان عصا

قتل عام ھر نوع آزادی و حقوق زن توسط نظام سرمايه داری کنکاش کرد؟ چرا 
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نبايد از سنگر ضد سرمايه داری به جنگ مذھب بشتابيم؟  چرا بايد مبارزه عليه 

ارتجاع بشرستيز اس!می را از مبارزه عليه اساس کار مزدی منفک سازيم؟ چرا 

ام سرمايه داری را از تيررس مبارزه طبقاتی توده بايد از طريق اين تفکيک، نظ

ھای کارگر دور کنيم؟ چرا بايد باز ھم با ھمين تفکيک، جدال واقعی عليه سرمايه 

مسلح به مذھب را با جنگ و ستيزی بی حاصل عليه مذھب سرمايه جا به جا 

نمود؟ واقعيت اين است که ارجاع نابرابری ھای جنسی و ستمکشی ھا و بی 

ھای زن به اس!می بودن يا ديکتاتوری بودن قدرت سياسی حاکم و قلم حقوقی 

کشيدن بر نقش سرمايه به عنوان شالوده اقتصادی و پايه مادی حيات اين رژيم نه 

راھی به سوی رھائی زنان در ايران که بی راھه ای برای دور ساختن ھر چه 

اقعی مبارزه ضد بيشتر طبقه  کارگر و به طور اخص زنان اين طبقه از سنگر و

سرمايه داری و مبارزه عليه ريشه ھای واقعی نابرابری ھا و ستم ھای متنوع 

جنسی است. اس!م س!حی است که دولت سرمايه داری ايران در وھله نخست 

برای تحميق توده ھای کارگر و غلبه بر جنبش کارگری و در مراحل بعد برای 

تسويه حساب با رقبای درون حل و فصل مناقشات درونی بورژوازی و برای 

طبقاتی خود در داخل و در سطح جھانی به کار گرفته است. اس!م، صد البته که 

تنھا س!ح دست سرمايه برای تحقق اين اھداف نيست، بورژوازی ايران تا پيش 

از وقوع انق!ب، از اس!م در اين سطح سود نمی جسته است و ھم اکنون نيز 

ش ھای طبقه سرمايه دار بھره گيری ھمسانی از اس!م ھمه cيه ھا، احزاب و بخ

در جدال با جنبش کارگری و نيروھای مخالف را دنبال نمی کنند. ھر جناح و ھر 

گرايش بورژوازی از راھکارھا، ابزار، نوع برنامه ريزی سياسی و مدنی و 

ساز و کارھای حکومتی معينی برای ماندگاری نظام بردگی مزدی استقاده می 

و در اين ميان مافيای مسلط قدرت سياسی سرمايه، اس!م مقتضای حال و  جويد

باب طبع خويش را س!ح جنگ با توده ھای کارگر و نيروھای حريف و رقيب 

قرار داده است. حمام خون بی عنان ھر نوع حق و حقوق زن توسط جمھوری 

ايفای  اس!می بخشی از راھکارھا، سياست ھا و ساز و کارھای اين رژيم برای

نقش ھويتی خود يعنی دفاع از موجوديت سرمايه و رفع خطر جنبش کارگری يا 
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ھر گونه اعتراض اخ!ل آميز از سر نظام بردگی مزدی است. تھاجم بربرمنشانه 

جمھوری اس!می به ابتدائی ترين حقوق زنان نه برای ذوب ھستی آنان در 

ر مذھب برای تأمين و شريعت اس!می که به کارگيری ھر چه ھارتر جنگ افزا

تضمين حتی اcمکان نظم توليدی و مدنی و سياسی سرمايه است. اس!م در اينجا 

در ھر تار و پود خود حربه تشديد استثمار طبقه کارگر است و ھر شکل ستم و 

تبعيض و شرارت که با قدرت اين س!ح عليه زنان، عليه ھر انسان يا ھر گروه 

طی از شروط حتمی و الزامی سرمايه برای بقای انسان ھا، اعمال می شود، شر

  خود و برای تعميق ھر چه بيشتر فشار استثمار بر توده ھای کارگر است. 

برای درک ساده اين واقعيت شايد نياز به کندوکاو ھمه آنچه اشاره شد، نباشد. 

کافی است کارنامه سياه جنايات ھمين جمھوری اس!می عليه زنان را با چشم باز 

زنيم. در سال نخست بعد از انق!ب، اجباری شدن حجاب زنان حداقل به ورق 

صورت پراتيک در مرکز توجه رژيم قرار نداشت. انق!ب، نظم توليدی و 

دی قدرت دولتی را بر ھم ريخته بود و نسياسی و ساختار بوروکراسی و استخوانب

ين ھا را به جمھوری اس!می به مثابه دولت جديد نظام بردگی مزدی بايد ھمه ا

مسير عادی خود باز می گرداند، برای اين کار مقدم بر ھر چيز بايد جنبش 

انق!بی توده ھای کارگر و فرودست يا ھر صدای مخالف ديگر سرکوب می شد. 

يارای چنين تھاجم سراسری را در خود نمی ديد و ترجيح  59رژيم تا اواخر سال 

رکوب مبارزات توده ھای کارگر در می داد که توان نظامی بالفعل خود را به س

کارخانه ھا و سطح شھرھا و جنبش وسيع اعتراضی کارگران يا احزاب 

دوران تدارک قوا  59و  58ناسيوناليست در کردستان اختصاص دھد. سال ھای 

و سازماندھی نيرو توسط رژيم برای آغاز جنگ سراسری عليه طبقه کارگر و 

ھدف استقرار مجدد نظم سياسی سرمايه نيروھای معترض در سراسر ايران با 

است. دولت اس!می با بازسازی ارتش، پليس، افزايش سرطانی خدم و حشم 

سرکوب در درون کميته ھا، سازماندھی بسيار گسترده و بی مھار سپاه پاسداران 

و پاره ای نھادھای ديگر کشتار، شرائط آغاز اين جنگ را در ماه ھای پايانی 

. برنامه ريزی تھاجم وحشيانه برای قتل عام  ابتدائی ترين فراھم آورد 59سال 
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آزادی ھا و حقوق زنان جزء پيوسته ای از ھمين پروسه تدارک بود. پروسه ای 

که بايد به برقراری مجدد نظم سياسی و سپس نظم توليدی سرمايه منتھی می شد 

خالفت و در مسير خود ھر نوع مبارزه، مقاومت و اعتراض کارگران يا ساير م

ھای مخل تحقق خود را در ھم می کوبيد. اين جنگ در طول سال ھای نخست 

خود تا حدود قابل توجھی مغلوبه می شود. ادامه مقاومت توده ھای کارگر و 

ساير فرودستان، گسترش جنگ در کردستان، حدت و شدت و وسعت مستمر 

و حتی جنگ ارتجاعی با دولت عراق، اوجگيری تشتت درون طبقه بورژوازی 

درون ساختار قدرت سياسی بی ثبات در حال بازسازی، ھمه و ھمه مشک!ت سر 

راه رژيم برای رسيدن به ھدف نخست يا استقرار نظم سياسی سرمايه داری را 

تشديد کردند. جمھوری اس!می احساس نمود که بايد مدام دامنه سبعيت و حمام 

منجنيق کشتار ھدف سنگباران خون خود را توسعه دھد، بايد زمين و زمان را با 

گيرد، بايد به ھمه چيز حمله کند و از ھر دستاويزی برای حمله و سرکوب و 

کشتار استفاده نمايد. ھمه اين ھا با ھدف اعاده نظم سرمايه و استحکام پايه ھای 

قدرت بردگی مزدی انجام می گرفت و قتل عام آزادی ھای ابتدائی و حقوق اوليه 

ئی از معماری ھمين نظم بود. غلط انديشی محض است اگر زنان جزء cيتجزا

اين اعمال و اقدامات و سياست ھای رژيم را از ھم منفک سازيم. اين قسمت 

بحث را به تدريج جمع و جور کنيم. در نظام سرمايه داری ک!ً و در جامعه 

سرمايه داری ايران به صورت مشخص، سلب ھر نوع آزادی و پايمال شدن ھر 

وق اجتماعی ھر انسان تابعی از ملزومات و شروط جبری بقا، توسعه، نوع حق

تحکيم، خودگستری و بازتوليد سرمايه است. اين قانون ھستی رابطه توليد اضافه 

ارزش است، اين حکم مطلقاً قابل نقض نيست. سنگسار، قصاص، قانون حضانت 

رار دارند و ھمه احکام ضد زن دولت اس!می نيز در وسعت شمول ھمين حکم ق

و به ھيچ وجه منافی آن نيستند. باز ھم تکرار می کنيم، طبقه سرمايه دار يا 

ماشين دولتی سرمايه می تواند از س!ح دين و از سنگسار و قوانين زن ستيز 

اس!می برای دفاع از مناسبات کار مزدوری استفاده نکند، اما حتی ھمين استفاده 

ی دقيق و ارگانيک تابعی از آرايش قوای نکردن ھم به نوبه خود و به گونه ا
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طبقاتی درون جامعه سرمايه داری، فروماندگی بورژوازی از کاربرد اين س!ح 

يا بالعکس توانائی دولت اين طبقه برای به کارگيری کارافزارھای ديگر به جای 

ساز و کار دين است. در ھمين جھنم سرمايه داری ايران و در ھمين دوزخ بی 

به بعد و  58زنان، اص!ح طلبان حکومتی که خود در سال ھای  حقوقی مطلق

در دل شرائطی که باcتر اشاره کرديم، سازمان دھندگان ھار و تا بن دندان مسلح 

سنگسارھا، اسيدپاشی ھا و ھمه اشکال تھاجم به ھر ميزان آزادی و حقوق زنان 

خن به ميان س» حقوق زن« بودند در دوره اخير بدون احساس ھيچ وقاحتی از 

آوردند!!! فرايند وقوع اين جا به جائی ھا در زنجيره تاکتيک ھای اص!ح طلبان 

حکومتی ما به ازاء عينی ھمان حکم صائب و غيرقابل نقضی است که به آن 

اشاره نموديم. آنان ھر شکل حقوق زن را به رگبار بستند در شرائطی که اين کار 

دنيای مخمصه ھای بعد از انق!ب و  نياز جبری عبور دولت جديد سرمايه از

رسيدن به فاز بازسازی نظم سياسی و توليدی سرمايه داری بود. ھمين اص!ح 

به بعد با حداکثر فرصت طلبی و عوامفريبی از حقوق زن  76طلبان از سال ھای 

سخن گفتند زيرا اين کار در بطن شرائط جديد باز ھم برای آنان شرطی از 

نظم سياسی و اقتصاد سرمايه داری به شکلی ديگر می  شروط الزامی بازسازی

شد. در ھمه اين حاcت يک چيز بسيار بديھی است. اينکه زنان ساکن جھنم 

سرمايه داری ايران، نه فقط زنان کارگر که حتی غيرکارگران، ھر چه می کشند 

از دست سرمايه می کشند. ھمه قوانين ضد زن و کل آپارتايد جنسی افراطی 

، برای اين، بر سر و روی آنان تلنبار می گردد که نظام بردگی مزدی پا اس!می

ميليون زن خانواده ھای کارگری بدون ھيچ  13برجای ماند، خانه نشينی گسترده 

دستمزد و غرامت و مستمری، نياز تشديد استثمار ھر چه بی عنان تر طبقه 

ن خانه نشينی کارگر توسط صاحبان سرمايه و سرمايه داران دولتی است. اي

عظيم فاجعه بار، گروگان گيری زنان توسط سرمايه با ھدف استثمار ھر چه 

فرساينده تر و مرگبارتر کارگران مرد، معافيت سرمايه از پرداخت ھزينه 

پرورش و آموزش ارتش نيروی کار، امتناع سرمايه از قبول ھزينه ھای 

ش و ده ھا صرفه جوئی نگھداری سالمندان و معلوcن و فرسوده شدگان اين ارت
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ديگر به نفع افزايش سودھای نجومی سرمايه داران است. زنان در اينجا آماج بی 

رحمانه ترين جنايات قرار می گيرند زيرا که سيادت بی قيد و شرط بی رحمی ھا 

و غدارمنشی ھا، ھوای تنفسی سرمايه و رمز زنده ماندن نظام سرمايه داری 

زنان ھمه اين واقعيت ھا را استتار می کند و  است. نقد رفرميستی بی حقوقی

کبگ وار سر در زير کوه بلند برف ھا ناله سر می دھد که آخر در اروپای 

غربی و جاھای ديگر ھم سرمايه داری حکم می راند اما زنان برای خود حقوقی 

دارند!! صاحبان و شارحان اين نوع نقد از ياد می برند که در ھر کجای اين 

يزان از آزادی و حقوق زنان باز ھم تابعی از حجم و وزن فشاری جھان ھر م

توسط جنبش کارگری و انسان ھای زن و مرد معترض به توحش نظام  است که

بر سينه نظام سرمايه داری و بر سرمايه به مثابه يک رابطه  بردگی مزدی

اجتماعی وارد گرديده است. مارکس در سال ھائی که ھنوز راه مارکس شدن را 

را ننوشته بود اين حقيقت را به شفاف » کاپيتال«  کتاب می پيمود و ھنوز حتی

  ترين شکلی برای کارگران اروپا تشريح کرد. او تصريح نمود که:

از رابطه کار منفصل شده و مالکيت خصوصی اين نتيجه نيز حاصل می شود « 

ی که رھائی جامعه از مالکيت خصوصی و غيره، و از بردگی در شکل سياس

رھائی کارگران بيان می شود، نه به اين دليل که گوئی مسأله صرفاً بر سر 

رھائی آنان است، بلکه به اين دليل که از رھائی آنان رھائی عام و جھانشمول 

انسان دريافت می شود، به اين دليل که کل بردگی انسان در رابطه کارگر با توليد 

ھای گوناگون و پيامدھای ھمين  نھفته است و ھمه مناسبات بردگی صرفاً حالت

  دستنوشته ھای اقتصادی، فلسفی)» ( مناسبات است...

ھر گام ستيز برای استيفای حقوق زن در ايران و ھر مقدار فشار بر آپارتايد 

جنسی جمھوری اس!می در گرو برداشتن گامی استوار در مبارزه ضد سرمايه 

برچيدن بساط سرمايه  در  داری با جھتگيری شفاف برای الغاء کار مزدوری و

تماميت رابطه اجتماعی آن است. با ھياھوی جنبش زنان، راه انداختن کمپين دفاع 

از آزادی زن و قفل زدن ھمه اين ھا به کاروان اص!ح جامعه سرمايه داری نه 

فقط ھيچ گرھی از ھيچ ميزان بی حقوقی زنان باز نمی شود که به طور قطع کوه 
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کوھستان ھای عظيم غيرقابل عبور تبديل می گردد. درست اين بی حقوقی ھا به 

به ھمان گونه که جنبش ھای سنديکائی و سنديکاليستی در ھر بند وجود خود فقط 

سرمايه داری را تحکيم می کنند و به ھمان اندازه  امکان صف آرائی مستقل ضد 

ا و در سرمايه داری توده ھای کارگر را دشوارتر می سازند. رفرميسم در ھمه ج

ھمه اشکال خود چنين است، جنگ و ستيز برای اص!ح بردگی مزدی مقدم بر 

ھر چيز معماری استحکام افزون تر اين نظام است و در اين ميان، آنچه عايد 

می سازد، حتی  و از جمله زنان توده ھای معترض اعم از کارگر يا غيرکارگر

« اتی است. به بيان ديگر در بھترين حالت فقط ھزينه ناچيز تعطيل مبارزه طبق

ھمين جنبش به » پر کردن گور« از گور جنبش کارگری است که برای » گلی

کار می رود. رفرميسم و ازجمله نقد رفرميستی بی حقوقی زن، عملگی آشکار 

برای دادن قوام به ساختمان قدرت نظام اجتماعی حاکم و جاودانه کردن تسلط اين 

انسان ھای مسلوب الحقوق است. برای آزادی نظام بر طبقه کارگر و بر ھمه 

زنان و برای گشودن بندھای آھنين بی حقوقی آنان بايد به طور مستقيم قلب 

سرمايه را نشانه رفت و بايد آتش مبارزه ضد سرمايه داری را شعله ور و شعله 

  ورتر ساخت. 

به مبارزه ضد سرمايه داری اما، مشتی شعار نيست، اين مبارزه را نمی توان 

دار پوسيده سنديکا و سنديکاسازی آويخت. با حزب سازی باcی سر توده ھای 

کارگر و توسعه سرطانی دکان ھای کسب و کار فرقه ای زير نام حزب نيز ھيچ 

خراشی به ھيچ کجای سرمايه داری وارد نمی گردد. با سر دادن شعار جدائی 

بی حقوقی ھا و دين از دولت ھم نمی توان ھيچ مرھمی بر جراحات کشنده 

اسارت و بردگی و جنس دوم بودن زنان گذاشت. جمھوری اس!می سلطنت 

سال ھای آغاز قرن نوزدھم اروپای غربی » نادولت«  يا 18اشرافيت مالی قرن 

. اين دولت درست در که با کمک مذھب خود را به دولت کامل تبديل کند نيست

ھای تاريخ سرمايه داری  ھمان حال که يکی از ھارترين و درنده ترين دولت

است از سازمان يافتگی بسيار پيچيده و ارگانيک متناظر با ھمه الزامات کار 

سرمايه نيز برخوردار است، يک دولت کامل سرمايه داری است که الزاماً و 
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قھراً خود را به تمامی شاخص ھا، شروط و ملزومات اعمال حاکميت نظم 

ی و اجتماعی سرمايه در حلقه معينی از توليدی، سياسی، مدنی، حقوقی، فرھنگ

تقسيم کار درونی سرمايه جھانی تسليح کرده است. در  طول و عرض اين جھنم، 

مسلوب الحقوق بودن بی مرز و محدوده زنان نه از نوع مسلوب الحقوق بودن 

زنان در روزھای آخر عمر نظام سرواژ يا اوايل انکشاف سرمايه داری در قاره 

چون و چرای سرمايه برای زنان  بدونارمغان  ،ر صاف و سادهاروپا، که بسيا

است. در اينجا انکشاف صنعتی ھر چه بيشتر جامعه، توسعه مدنی، دموکراسی، 

جدائی مذھب از دولت، رژيم ستيزی فراطبقاتی و مانند اين ھا نيست که دريچه 

ای در  ای به سوی حداقل آزادی و بھبود وضعيت زنان باز  می کند. چنين دريچه

درون اين دوزخ وحشت و دھشت فقط دريچه پيکار عليه سرمايه داری است و 

جنبشی که می تواند بار اين امانت سنگين تاريخی را بر شانه خود حمل کند، فقط 

جنبش بردگان مزدی عليه سرمايه و رو به سوی الغاء کامل کار مزدی است. 

ن گسترده قرار دارد. ببينيم اين سنگر آزادی زنان در اينجا و در پھندشت اين ميدا

  سنگر چگونه بايد توفانی و مشتعل شود. 

بند بند مطالبات جنبش رھائی و آزادی زن بايد با تمامی برجستگی، شفافيت و 

عمق، در دل منشور مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری طبقه کارگر قرار گيرد. 

به طور مطلق ممنوع ھر نوع دخالت دولت در زندگی خصوصی ھر انسانی بايد 

شود، ھر تصميم ھر نھاد دولتی يا ھر جزء نظم سياسی و اجتماعی حاکم پيرامون 

نوع پوشش زنان، چگونگی زناشوئی و زندگی آنان و ھمسران، روابط دختران 

و پسران با ھمديگر ممنوع و در زمره جرائم مسلم حقوقی قرار گيرد. تشکيل 

آن ھا با اختيار کامل و آزاد طرفين زندگی مشترک زن و مرد و نوع روابط 

تعيين شود، آزادی معاشرت ميان دختران و پسران بايد بدون قيد و شرط شود و 

اين آزادی بی ھيچ قيد و شرط بايد با تمامی آموزش ھای بھداشتی، علمی و 

اجتماعی cزم تکميل گردد. کار خانگی بايد به طور کامل محو شود و مادام که 

ايد کار تلقی گردد و در ازاء آن به عنوان کارھای شاق و طاقت محو نشده است ب

فرسا دستمزد و اضافه دستمزد پرداخت شود. ھر شکل نابرابری حقوقی ميان 
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مردان و زنان بايد از ميان برداشته شود و ھر نوع اعمال اين تبعيض بايد در 

ی ھا و اين حقوق و آزاد ھمهزمره جرائم سنگين مستوجب مجازات قرار گيرد. 

بسياری حقوق و آزادی ھای ديگر بايد در کنار ساير مطالبات پايه ای طبقه 

کارگر از قبيل تعيين دستمزد بر پايه محصول اجتماعی کار ساcنه در سطح 

جامعه، آموزش و بھداشت و درمان و مسکن و مھد کودک و خانه بزرگساcن و 

کار به تمامی بيکاران،  اياب و ذھاب سراسر رايگان و مدرن، حقوق کامل ايام

آزادی بی قيد و شرط سياسی رديف شوند. جنبش آزادی زنان بايد  به عنوان حلقه 

پيوسته ای از زنجيره سراسری جنبش ضد  کار مزدی طبقه کارگر در درون 

کارخانه ھا، در اعتراضات خيابانی، در مدارس و دانشگاه ھا، در کليه مراکز 

ازمان يابد. اين جنبش بايد حول اين مطالبات و با کار و توليد به شکل شورائی س

چنين نوع سازمانيابی به يک قدرت عظيم تبديل گردد. قدرت ضد کار مزدی 

آگاه، شورائی و ضد کار مزدی طبقه کارگر که قادر است کوه قدرت سرمايه را 

از جای برکند. زنان کارگر جزء cيتجزای اين جنبش ھستند، اما حتی آزادی و 

انسانی زنان غيرکارگر حتی زنان طبقه سرمايه دار ھم فقط در گرو حقوق 

درخشش و ميدان داری ھر چه درخشان تر اين جنبش است، به اين دليل مشخص 

 که کليد رھائی انسان در چنگال ھمين جنبش قرار دارد. 

  2010فوريه 

 

  

  

  

  

  

  !تابوت نشينی زندگان و رستاخيز مردگان

بوسنی پيروز شده است، از ازمير تا بيروت احساس  امروز از استانبول تا«... 

پيروزی می کنند. از آنکارا تا دمشق، از دياربکر تا رام هللا تا نابلس، قدس، 
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غزه، ھمه و ھمه پيروز شده اند. امروز از ترکيه تا خاورميانه تا قفقاز تا بالکان 

من، برادر و قلب اروپا، جملگی به پيروزی دست يافته اند. امروز برادر ترک 

  »!!!کرد من، زازار، عرب، cز، گرجی، کولی و ھمه برادرانم پيروز شده اند...

نخست وزير » رجب طيب اردوغان« عبارات نفرت بار و متعفن باc را آقای 

نوليبرال اس!م ساcر طبقه سرمايه دار ترکيه، سوگلی و چراغ اميد قطب ھای 

گذار « بورژوازی مشعلدار » رمھدی منتظ« شريک و رقيب سرمايه جھانی و 

شمال افريقا و خاورميانه، در لحظه اع!م پيروزی سومين دوره » به دموکراسی

برای مخاطبان خود ايراد کرده است. » حزب عدالت و توسعه « انتخاباتی 

محدوده جغرافيائی، کشورھا و مناطقی که اردوغان در نطق خود از آن ھا نام 

ات امپراطوری عثمانی در اواخر قرن پانزدھم می برد، دقيقاً حوزه متصرف

مي!دی ھستند. در آن زمان است که فئوداليسم عثمانی در مقام ميراث دار 

امپراطوری روم شرقی کل ممالک آناتولی، سوريه، فلسطين، ارمنستان، عراق، 

کردستان، مصر، ليبی، بلغارستان، يونان، صربستان، آلبانی، بوسنی و رومانی 

ه نفوذ خود داشت. آيا واقعاً اردوغان آنچنان که برخی ھا می را در سيطر

پندارند، اسير ماليخوليای احياء امپراطوری عثمانی شده است؟!! آيا او خواب 

« و » بايزيد اول« جھانگشائی و تسخير کشورھا ديده است؟!! آيا می خواھد 

رژوازی عصر خويش شود؟!! از لجنزار افکار و رويکرد بو» سلطان محمد فاتح

به ويژه اگر اين لجنزار با گلخن فريب اس!می و آشويتس منشی ناسيوناليستی ھم 

ممزوج باشد، ھر معجون جنايتی می تواند متولد گردد، اما با ھمه اين ھا مراد 

ليدر حزب عدالت و توسعه ترکيه احياء دوباره امپراطوری عثمانی نيست. او بر 

سناريوئی  .يوی زشت ديگر سخن می راندبام ويران توھم به کارسازی يک سنار

که سال ھاست سرمايه جھانی در دل يکی از بحران زاترين دوره حيات خود و 

بر سر يکی از پرشتاب ترين تندپيچ ھای توحش و تعرض قھری خود، به عنوان 

ساز و کاری از دنيای ساز و کارھای cزم بقای شوم خود، اتخاذ کرده است. 

نئوليبراليسم که جبر تناقضات ذاتی و تعديل ناپذير  سناريوی وحشت و دھشت

سرمايه در تماميت ھستی جھانی و تاريخی آن است و خيلی ھا به غلط، آگاه يا 
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ناآگاه اصرار دارند که آن را تا سطح رويکردی در درون طبقه بورژوازی تقليل 

 دھند!! بازنويسی تازه ای از تقسيم کار جھانی سرمايه متضمن تشديد جنون

آميزتر فشار استثمار کل کارگران دنيا، قتل عام ھمه امکانات معيشتی و رفاھی 

توده ھای کارگر در ھر کجا که چنين امکاناتی احياناً وجود دارد، بازگشائی 

حوزه ھای تازه انباشت سرمايه و جستجوی راھھائی برای محبوس سازی و 

دستمزدھای واقعی  سودآور ساختن کوه عظيم سرمايه ھای آزاد، تنزل بی مرز

کارگران، امحاء ھر گونه امنيت شغلی، به صف کردن کل کارگران دنيا در پای 

گيوتين بيکاری و قرار دادن چند ميليارد کارگر در برابر گزينه بيکاری و مرگ 

ناشی از گرسنگی يا فروش نيروی کار به ھر بھائی که صاحبان سرمايه تعيين 

کارگران برای صف ارائی  طبقاتی و پيکار  کنند، بمباران تمامی مجاری ت!ش

ضد سرمايه داری و بسيار دسيسه ھای زشت ديگر، خطوط کلی کار اين سناريو 

برنامه « را تشکيل می دھد. سناريوئی که دھه ھا پيش زير نام پروژه ھائی مانند 

با نظارت مستقيم غول ھای مالی بين المللی » طرح تعديل ساختاری« و » ثتبيت 

کشور آسيای جنوب شرقی، افريقا و امريکای cتين جامه عمل  30ش از در بي

پوشيد و محصول مستقيم آن خانه خرابی بسيار دھشتناک  ده ھا ميليون کارگر 

کشورھا بود. ارقام نجومی خيره کننده ای از سرمايه ھای سرگردان و راکد قطب 

ازار داخلی ھای عظيم سرمايه داری و به طور مشخص امريکا و اروپا به ب

خارج شدند و » آزاد« ممالک مذکور سرازير گرديد. اين سرمايه ھا از حالت 

سودھای کھکشانی مطلوب را به دست آوردند. بخش وسيعی از طبقه کارگر به 

روز سياه نشست و در عوض، طول و عرض و حجم طبقه سرمايه دار باز ھم 

که بعدھا زرادخانه ھای فکری رشد کرد. cيه تازه ای از سرمايه داران پيدا شدند 

و خرافه پراکنی بورژوازی جھانی آن را طبقه متوسط نام نھاد و بار امانت 

رھائی بشر را بر دوش وی گذاشت!! نئوليبراليسم، سناريوی تشديد ھار و 

طاعونی استثمار و توسعه بی مھار قتل عام زندگی و امکانات اوليه معيشتی و 

ا چنين شروع کرد و با سريع ترين و پرشتاب ترين اجتماعی توده ھای کارگر دني
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ھجوم، ھستی ميلياردھا برده مزدی جھان را در زير چرخ قدرت تعرض خود 

  زير گرفت و له ساخت.  

عروج نئوليبراليستی توليد سرمايه داری برخ!ف فاز امپرياليستی اين شيوه توليد 

انی برای چالش با کل خصلت طاعونی و سونامی پوئی آن، ھيچ کارائی چند

بحران سراسری و ساختاری سرمايه نداشت. دومی گند و خون و مسامات اين 

نظام را با گسترش پايه ھای عام انباشت در جھان و انتقال عظيم ترين بخش دنيا 

از سيطره اشکال توليد قرون وسطائی به حوزه استي! و حاکميت سرمايه با ھم 

قاره آسيا، افريقا و امريکای cتين طوق  می آميخت، صدھا ميليون از ساکنان سه

استثمار و استبداد مطلقه و گرسنگی و فقر و آوارگی فئودالی را با استثمار، 

ديکتاتوری، ددمنشی، بی حقوقی و ھمه مصائب سرمايه داری تعويض می کرد 

و در جريان اين تعويض به ھر حال دنيای تاريک تر و عقب مانده تری با دنيای 

ايگزين می شد. اولی يا ھمان نئوليبراليسم با ھيچ رفت و آمد ميان مدرن تری ج

کھنه و نو نيز ھمراه نبود و نمی توانست باشد. در اينجا شدت بی مھار استثمار و 

انباشتن جھنم بردگی مزدی از فاجعه بارترين حد بيکاری ھا و بيکارسازی ھا، 

زندگی، يگانه زادراه ميدان گرسنگی ھا، آوارگی ھا و تيرباران ھر بارقه اميد به 

داری بود. نئوليبراليسم به عنوان جبر تناقضات سرشتی و تاريخی کل نظام 

بردگی مزدی در فاز حاضر تاريخ، قھراچنين است اما حتی با ھمين تعينات و به 

بيان دقيق تر، به دليل داشتن ھمين تعينات، باز ھم در اين يا آن نقطه جھنم 

موج بحران ھا را عقب می  فقط چند صباحیو   صباحیبرای چند سرمايه داری 

راند و سفينه حيات سرمايه را از غرقاب بيرون می کشيد. کشورھائی مانند چين، 

  ھند، برزيل و ترکيه در زمره اين نقاط بودند. 

ثبات سياسی گورستانی متناظر با تضمين امنيت انباشت و سودآوری سرمايه ھا، 

ا درجه مطلوبی از دانش آموختگی، تخصص و نيروی کار ماوراء ارزان ب

بارآوری اجتماعی، وجود يک ارتش بی شمار ذخيره نيروی کار و فشار 

سھمگين آن در تعيين سطح دستمزدھا، وجود تأسيسات پايه ای عظيم و تأثير 

بسيار تعيين کننده آن ھا در در تقليل بھای بخش ثابت سرمايه و افزايش نرخ 
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ه بار جنبش کارگری و احساس امنيت کال سرمايه ھا از سودھا، زمينگيری فاجع

خطر اين جنبش و پاره ای عوامل ديگر ھمه و ھمه برگ ھای برنده سرمايه در 

  اين کشورھا برای چالش بحران و تجربه يک دوره کوتاه رونق بودند. 

ترکيه ھمه اين ھا را داشت اما سوای اين ھا کارت بازی مھم ديگری را ھم با 

می کرد. کارتی که از دل تاريخ تيره و تار شکست ھای متوالی و  خود حمل

ديرپای جنبش کارگری بين المللی بيرون می آمد، مدال فتوحات سرمايه عليه اين 

جنبش بود، در کارگه سياست و فکر و چاره پردازی قطب ھای قدرت سرمايه 

ی آقای رجب اردوغان تمام» حزب عدالت توسعه« جھانی طراحی می شد و 

لياقت و شايستگی cزم برای بازی آن را در چنته خود داشت. ماجرائی که زياد 

ھم  پيچيده نيست. تاريخ سرمايه داری تاريخ الگوپردازی ھای ارتجاعی، ضد 

کارگری و بشرستيزانه در مقابل جنبش کارگری و توده ھای کارگر دنياست. 

ی بازار آزاد، الگوی الگوی دموکراسی و پارلمانتاريسم و مدنيت سرمايه دار

سرمايه داری دولتی اردوگاھی، چينی، سوسيال دموکراسی، سوسيال خلقی، 

سوسيال ناسيوناليستی و فاشيستی، الگوی پان اس!ميستی نوع خمينی، القاعده ای 

و طالبانی و ھر جھنم گند و خونی که به ھر حال سرمايه داری و قرقگاه شکار 

ه توده ھای کارگر باشد. سرمايه در مارپيچ نيروی کار و استثمار بربرمنشان

حيات خود و بر سر ھر بزنگاه تشديد تناقضات ذاتی خود يکی از اين الگوھا را 

از ديوان محاسباتش بيرون کشيده است، سد راه جھتگيری ضد سرمايه داری 

جنبش کارگری و ساز و کار قتل عام اين جنبش ساخته است. الگوی نئوليبراليسم 

اردوغان نيز يکی از اين الگوھاست که » حزب عدالت و توسعه« اس!می 

سرمايه نسخه ع!ج چند صباح گوشه ای از دردھای cع!ج خود می ديد. اين 

الگو ويژه شرائط روز است. اس!م آن آرايش صوری متفاوتی با پان اس!ميسم 

ای برای  خمينی و بن cدن و محمد عمر دارد. اص!ً بناست بديل و قائم مقام تازه

آن ھا در حيطه س!خی جنبش کارگری بخشی از دنيا و رفع خطر اين جنبش از 

سر سرمايه باشد. اين الگو به زبان قصاص و سنگسار و وcيت فقيه و خ!فت 

« گام بر می دارد و راه » دموکراسی« اس!می حرف نمی زند، بالعکس با بيرق 
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ھيچ وجه شعار محو اسرائيل سر  را جار می زند. نه فقط به» گذار به دموکراسی

نمی دھد که در زمره احباب و انصار راست ترين بخش بورژوازی اين کشور 

است. با ھمه اين ھا، ھمزمان، ھوشمندانه و ديپلوماتيک کاروان آزادی را راھی 

غزه می کند و خيل کثير ھواداران جنبش فلسطين را از سراسر جھان به کاروان 

به تروريسم حماس نمی آويزد. نسخه صلح اعراب و خويش پيوند می زند!! 

اسرائيل در دست دارد و برای تشکيل دو دولت مستقل فلسطينی و اسرائيلی 

ميانجيگری می کند. با ھيچ دولت عربی سر نزاع ندارد، برعکس با ھمه آن ھا 

از مراکش و تونس و مصر تا بحرين و يمن و عربستان سعودی و سوريه پرحجم 

ادھای اقتصادی را امضاء کرده است. نه فقط مخالف ھيچ سياست، ترين قرارد

طرح و نقشه امريکا يا قطب ھای بزرگ قدرت سرمايه جھانی نيست که در بند 

بند برنامه ريزی ھا و پروژه ھا و کل مراوادات بين المللی خود با آنھا ھمنھاد، 

  حھاست. ھمپيوند،  ھم رويکرد و جزء cيتجزائی از ھمان سياست ھا و طر

اين الگو بر سر راه ھمه انفجارھا، عصيان ھا و جنبش ھای اعتراضی شمال 

افريقا و خاورميانه نيز دجال وار، با تمامی قامت سبز است، نه برای اع!م 

حمايت از دولت ھا!! بلکه با کوله بار سنگينی از ابراز ھمدردی ھا و پشتيبانی 

پند و انذار خطاب به عده ای از  ھای بسيار عوامفريبانه نسبت به معترضان!!

حاکمان!! و ميانجگيری و نوشداروی ع!ج مشکل ھا برای ھر دو سوی جبھه 

پيکار!! کوله بار بسيار سنگين و سھمگينی از جادو و جنبل و فريب و شستشوی 

« مغزی که تا ھمين امروز دستاوردھائی ھم برای تقويت نئوليبراليسم اس!می 

ی اردوغان به ھمراه داشته  است. اخوان المسلمين آقا» حزب عدالت توسعه

مصر و سوريه ت!ش کرده است تا ميان توحش فاشيستی اس!می خود با اين الگو 

پل بندد، از ھمين طريق موج نفرت توده ھای کارگر اين کشورھا  نسبت به 

خويش را تعديل کند، اين پل را صراط تازه ای برای جلب توھم ميليون ھا انسان 

صی و معترض سازد و به کمک ھمه اين ترفندھا جنبش کارگری جوامع عا

مذکور را به گمراھه وحشت و دھشت تازه ای سوق دھد. بی جھت نيست که 

موج جانبداری از حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طيب اردوغان در ميان 
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توده ھای عرب ناراضی و اسير توھم، در خاورميانه و شمال افريقا به گونه 

سوسی باc رفته است. اگر تا ديروز پان اس!ميسم فاشيستی سرمايه داری مح

اس!می خمينی و ايرانی بود که جمعيت انبوه بردگان مزدی ميراث دار شکست 

عظيم اکتبر و زنجيره شکست ھای متوالی متعاقب آن را در مراکش، ليبی، 

پاره ای  سودان، مصر، تونس، يمن، الجزاير، عربستان، پاکستان، بحرين و

جاھای ديگر به ورطه فريب دوزخی خود فرو می برد، امروز الگوی نئوليبرال 

اس!می حزب آقای اردوغان است که به شکل ديگری ھمين نقش را ايفاء می 

کند. الگوئی که در عين حال ساز و برگ ھای آراسته تری را در قياس با ھمتای 

می تواند برد تأثيرش متفاوت  سلف خود ھمراه دارد و شايد به ھمين اندازه ھم

  باشد. 

نئوليبراليسم ھار اس!می حزب عدالت و توسعه، معجزات فراوان ديگری ھم از 

خود نشان داده است. فقط برھوت جھل و توھم و فريب باب طبع سرمايه جھانی 

را در پيش روی صدھا ميليون کارگر خاورميانه و شمال افريقا پھن نکرده است. 

نه ھای دلپذيری از رونق انباشت و سودآوری ھای ک!ن و تا ھمين جا صح

نجومی سرمايه ھا را برای بخش ھای مختلف بورژوازی ترک و دنيا به ارمغان 

آورده است. کاcھای توليد شده در کارخانه ھا و مراکز کار و استثمار ترکيه 

ر بازار غالب کشورھای عربی را پر کرده است. شرکت ھای ھواپيمائی اين کشو

به طور نسبی و با توجه به ميزان سرمايه و حجم امکانات خود سودآورترين 

تراست ھای مسافربری ھوائی اين سال ھا شده اند. توريسم کشور در قياس با 

سال ھای پيش سھمی به مراتب عظيم تر از ارزش ھا و اضافه ارزش ھای توليد 

رپيمائی سرمايه شده توسط کارگران دنيا را وارد پويه ارزش افزائی و دو

کل سرمايه گذاری ھای خارجی ترکيه را  %75اجتماعی اين کشور ساخته است. 

وقف تراست ھای صنعتی و مالی اتحاديه اروپا کرده است، رشد اقتصادی ترکيه 

بعد از چين بر ھمه کشورھای دارای نرخ رشد اقتصادی پيشی جسته است و 

وليد و سياست شانزدھمين حزب عدالت و توسعه اينک زمام برنامه ريزی ت

سال  8اقتصاد سرمايه داری دنيا را در دست دارد. اردوغان در طول 
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زمامداری، اين کارھای مھم را برای بورژوازی ترک و برای کل سرمايه 

جھانی انجام داده است و ھمه اين ھا را تنھا و تنھا به اين دليل انجام داده است که 

گی و دار و ندار ميليون ھا کارگر ترک و کرد سبعانه ترين تعرضات را عليه زند

و ھمه بردگان مزدی اين کشور سازمان داده و پيش برده است. در طول اين سال 

ھا صدھا ھزار کارگر دخانيات، چند صد ھزار کارگر مزارع کشت توتون و 

تنباکو و توده کثير ديگری از کارگران ساير مراکز توليد و کار را راھی کوير 

ری و فقر و گرسنگی کرده است. ھر نوع مقاومت و مبارزه کارگران لوت بيکا

را در ھم کوبيده است و ھارترين اشکال س!خی بھای نيروی کار و امکانات 

معيشتی طبقه کارگر را لباس اجرا پوشانده است. محصول اجتماعی کار ساcنه 

برابر  3طبقه کارگر ترکيه فوران کرده است و در طول ھمين چند سال از مرز 

 300باc رفته است. ھمزمان و  به موازات ھمين جھش اقتصادی و توليد ساcنه 

درصد بيشتر، سطح دستمزدھای واقعی توده ھای کارگر به شکلی رقت بار 

کاھش يافته است. اق!م سود سرمايه ھا به اوج رفته است و بھای نيروی کار و 

  زندگی کارگران دچار تنزل فاحش گرديده است. 

ئوليبراليسم اس!می حزب عدالت و توسعه دروازه فتح ديگری را نيز بر روی ن

بورژوازی امريکا و کل قطب غربی سرمايه باز کرده است که اھميت آن در 

جای خود به اندازه کافی قابل احصاء است. دولت اردوغان عم!ً ميدان نمايش 

و شمال افريقا سلب ھر نوع قدرت را از جمھوری اس!می به ويژه در خاورميانه 

نموده است. آنچه امريکا و اروپا از راھھای ديگر به خود وعده  می دادندد، 

دولت روز ترکيه با کارنامه فتوحات نئوليبرالی اس!می خود، اينک به جا آورده 

است. ديری است که ھمه دولت ھای سرمايه داری عرب برای حل ھر گرفتاری 

لباب می کنند. توده متوھم کارگران فلسطينی خود آستان قدرت اردوغان را دق ا

غرق در استيصال و عقب ماندگی ھای فاجعه بار سياسی و دينی، چشم اميد به 

حمايت حزب توسعه عدالت ترکيه بسته اند!!! خيل وسيع کارگران معترض 

سوری و مصری و تونسی زير کوله بار سھمگين بی دانشی و فروماندگی و 

نسخه پيچی امريکا و سرمايه جھانی را از » وکراسیگذار به دم« توھم راه 
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ورای شعبده بازی ھای شوم اردوغان باز می کاوند!! و ھمه اين ھا در شرائطی 

روی می دھد که حزب عدالت اس!می نقش بازوی قدرت اسرائيل و امريکا و 

  کل اين قطب را ھم بازی می کند. 

راستی راستی گرھی از دنيای  آيا الگوی نئوليبرال اس!می اردوغان و حزب او،

معض!ت، بحران خيزی ھا و تناقضات سرکش نظام بردگی مزدی باز می کند؟ 

پاسخ اين سؤال ساده است اما يک بعدی و شعارگونه و مريخی نمی تواند باشد. 

آنچه اردوغان و دولت و حزب وی و کل سرمايه جھانی به ھم بافته و در ھم 

يد ھم از چند سال پيش پروسه ورشکستگی و تنيده است از ھمين حاc و شا

رسوائی از ھم پاشی خود را آغاز کرده است. رشد اقتصادی کشور در حال افول 

است. موج اعتراض توده ھای کارگر در راھست و تا ھمين حاc کم يا بيش خود 

را نشان داده است. توھم ھا ھر چند تا امروز با تاختی کند در حالت فروريزی 

خابات اخير با آنکه سومين سناريوی پيروزی بزرگ حزب عدالت و است و انت

توسعه نام گرفته است در نتايج خود ريزش اين توھم را به نمايش نھاده است. 

طوفان بحران بسيار زودتر از آنچه تصور شود، وزيدن آغاز خواھد کرد و اين 

حيات سرمايه بار بسيار کوبنده تر و سھمگين تر از ھمه دوره ھای قبل، شيرازه 

اجتماعی ترکيه و دولت اردوغان را آماج ضربات خود قرار خواھد داد. ترکيه 

فردا به طور قطع وضعيتی وخيم تر از يونان روز و فيليپين و اندونزی يا حتی 

کره شمالی نيمه دوم دھه آخر قرن پيش خواھد يافت. چند ده ميليون کارگر کشور 

ميليارد بدھکاری سرمايه داری جامعه  اخير ھنوز که ھنوز است فشار پانصد

خود به صندوق بين المللی پول و بانک جھانی را در بند بند زندگی خود درد می 

کشند. رقم نجومی خيره کننده ای که بر ارقام سودھا و سرمايه ھای طبقه سرمايه 

دار کره و جھان اضافه شد و توده ھای کارگر شرق آسيا برای ساليان متمادی 

  ر پرداخت آن گرديدند. عھده دا

نئوليبراليسم اس!می ھار و کارگرکش اردوغان بسيار بسيار مبتذل تر و بی مايه 

تر از آن است که ھيچ دردی از دنيای دردھای بی درمان سرمايه جھانی يا 

سرمايه داری ترکيه را ع!ج کند. بحث بر سر چاره گری و چند و چون ظرفيت 



 

191 

ه به زندگی کارگران برای تعديل و تلطيف دردھای اين تاخت و تاز سبعانه سرماي

خود نيست. اساس سخن جای ديگری است. ھمه گفتگوھا بر سر جنبش کارگری 

بين المللی است. جنبشی که در ھيچ کجای اين جھان ميداندار نيست و مادام که 

چنين است بورژوازی ھر لحظه و ھر روز سناريوی تازه ای را برای س!خی 

ند و ھر قداره بند دژخيم بورژوازی در ھر نقطه دنيا يارای آن را آن ساز می ک

در خود می بيند که قھرمان اجرای اين سناريو شود. معضل واقعی در وضعيت 

روز جنبشی است که فعاcنش يا کسانی که چنين ادعائی دارند، دست به کار 

ر حلق سازماندھی ضد سرمايه داری آن نيستند، بلکه تمامی رسالت خود را د

آويزی اين جنبش به دار رفرميسم راست سنديکاليستی يا حزب بازی فرقه ای 

ماوراء زندگی و پيکار کارگران خ!صه می کنند. جنبشی که بار سنگين شکست 

» پيشگامی« و » رھبری« ھای فاحش تاريخی را بر گرده خود دارد و مدعيان 

م شکست ھای بعدی آن را اش با ھر نفس کشيدن خود تمامی زمينه ھای cزم تداو

بازتوليد و تکميل می کنند. مشکل در وضعيت بسيار دردناک اين جنبش قرار 

دارد. جنبشی که در پراتيک پيکار روز خود ضد کارمزدی پيش نمی تازد و به 

مردگان نبش قبر شده تاريخ حتی از نوع اردوغان و حزب عدالت و توسعه او 

  زه ای را بر سينه آن سنگين سازند. فرصت می دھد تا ھر روز سناريوی تا

    2011ژوئن 

  

  

  

  

   

   ،دولت اس1می سرمايه

  مسأله ھسته ای و تعامل با بورژوازی جھانی
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توپ و تشر و تحريم در راھند تا جای خود را به تحمل و تعامل بسپارند. خانم 

کلينتون از طلوع ستاره اميد در ژنو سخن می گويد، بارک اوباما رؤيت ھ�ل 

ن ستاره را در کاخ سفيد تصديق می کند، سعيد جليلی و ويليام برنز زيج رصد اي

ستاره آشتی را در سويس می آرايند، وزير خارجه دولت اس�می در ھمان روز 

راھی واشنگتن می شود تا دست دولتمردان امريکائی را بفشارد و با4خره 

جالتاً فروکش می عربده ھای تحريم تحريم، سارکوزی و مرکل و گوردون نيز ع

« کند. چه شده است؟ چه اتفاقی روی داده است؟ چه تغييراتی پديد آمده است. 

چه صيغه ای است و از کجا سر بر کرده است؟ پاسخ را بايد در » ستاره اميد

آنچه روی داده و در شرف روی دادن است جستجو نمود. جمھوری اس�می 

البته به اين اميد که نوشداروی  جام زھر دوم را تا قطره آخر نوش کرده است.

حيات وی در مقابله با موج عظيم خيزش ھا و اعتراضات احتمالی آتی توده 

ھای کارگر باشد. ظاھر ماجرا اين است که دولت احمدی نژاد در چھارچوب 

مذاکرات ھسته ای به بخش اعظم خواست ھا و انتظارات دولت امريکا و 

ست. تا اينجا حقيقت دارد اما ماجرا به ھمين متحدان غربی او پاسخ مساعد داده ا

جا ختم نمی شود. قبل از ھر چيز بايد تصريح کنيم که آنچه حتی در ھمين حوزه 

روی داده است از مرز تعليق غنی سازی فراتر است، جناح مسلط قدرت 

سياسی روز سرمايه در ايران حاضر به توافقی شده است که بر پايه آن عظيم 

يوم غنی شده خود را زير نظر آژانس بين المللی انرژی اتمی ترين بخش اوران

قدرت بزرگ اتمی دنيا تحويل می دھد و در  ۵به روسيه يا کشور ديگری از 

مقابل فقط مقدار اورانيوم مورد احتياج بخش ھسته ای بيمارستان ھا و مراکز 

ديد مھم درمانی را از آن ھا بازخريد می کند، ھمزمان شرائط 4زم برای باز

مأموران آژانس از ھمه مراکز و حوزه ھای فعاليت ھسته ای ايران را فراھم 

می سازد، از ھر نوع کارشکنی، اخت�ل و ايجاد مانع بر سر راه اين بازرسی 

ھا خودداری می ورزد و با4خره اينکه به غنی سازی اورانيوم مورد نياز 

اين توافقات  خويش در خارج از مرزھای کشور رضايت داده است. محصول

تا ھمين جا از کل آنچه که امريکا و دولت ھای غربی از جمھوری اس�می 
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درخواست می کرده اند، کل آنچه که دو قطعنامه شورای امنيت با ھدف تحميل 

آن ھا بر دولت احمدی نژاد، صادر گرديده است و کل آنچه که برای تأمين و 

ی بر دنيای گرسنگی ھا و فقر و تضمين آن ھا فرساينده ترين تحريم ھای اقتصاد

ميليون نفوس توده ھای کارگر ايران سربار شده است، نه تنھا  ۵٠بدبختی ھای 

کمتر نيست که افزون تر ھم ھست. اين واقعيتی است که روی داده است، 

مافيای مسلط قدرت سياسی سرمايه در ايران به دنبال سال ھا عربده کشی و 

و جنجال ھای شوم فريبکارانه، در نھايت رجزخوانی و عوامفريبی و جار 

زبونی و ذلت به آنچه دولت ھای غربی ھمراه شرکای روسی و چينی آن ھا می 

خواسته اند يکجا تن داده اند، اما دائره توافقات به اين حد محدود نيست. سھل 

است، حل بحران ھسته ای حتی بخش اصلی آن نيز نمی باشد. طرفين عزم جزم 

ر کرانه دريای خونی که در طول ساليان متمادی از کشتار توده کرده اند که ب

ھای کارگر دنيا به راه انداخته اند و بر تل ويرانه سر به فلک کشيده ای که از 

خاکستر ھستی صدھا ميليون انسان در ايران و خاور ميانه و آسيای وسطی بر 

مزدی را با ھم پا نموده اند اينک عظيم ترين معض�ت بقای خود و نظام بردگی 

به شور بنشينند و محتوای داد و ستد سازند. نجات جمھوری اس�می از بات�ق 

مرگ و جستجوی راه چاره برای غرب در دو آتشزار قتل عام و خون و 

وحشت، افغانستان و عراق نيز حلقه ھای تعيين کننده ای در زنجيره سازش ھا 

ھميشه چنين است که ھر دو و تعامل ھا ھستند. تعامل ھائی که قرار است و 

سوی آن، ھر دو جبھه بورژوازی برندگان حتمی ماجرا باشند و ھمه تاوان 

فاجعه بار اين بردھا را، طبقه کارگر بين المللی و بسيار بسيار بيش از ھمه، 

کارگران ايران و عراق و افغانستان و فلسطين و کل منطقه خاور ميانه 

جوامع در شرائط روز چه وضعی دارند، اينکه بپردازند. اينکه ھر کدام از اين 

در طول سال ھای طو4نی چه بر سر طبقه کارگر در اين مناطق رفته است و 

اينکه در دل اوضاع حاضر فراز و فرود مبارزه طبقاتی در جامعه ايران 

چگونه است موضوعات کم و بيش روشنی ھستند. با ھمه اين ھا برای بررسی 

ان دولت اس�می سرمايه و قدرت ھای عظيم دنيای فضای گفتگوھای جاری مي
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سرمايه داری، مروری کوتاه بر روی آنچه در دو کشور ھمسايه جمھوری 

تاريخ سرمايه داری تاريخ جنگ ريان دارد، 4زم به نظر می رسد. اس�می ج

عليه بشريت است. جنگ ھای تبھکارانه ای که فقط ميليون ھا و گاه ده ھا 

ی سکنه زمين را در کام شعله ھای آتش خاکستر نمی سازد ميليون بردگان مزد

بلکه قربانيان و نسل ھای متوالی قربانی شدگان را به تحمل کل خسارات آتش 

افروزی ھا و سبعيت ھای سرمايه ھم مجبور می گرداند. جنگ ھا برای جنگ 

افروزان و برای دولت ھای بورژوازی در ھر حال نعمت است و با ھدف 

مائده ھای عظيم سود طراحی می گردند، با ھمه اين ھا در مواردی  دستيابی به

ھر چند نادر چه بسا به لقمه ای گلوگير تبديل شوند. ھر دو جنگ دولت امريکا 

و متحدانش در دو کشور افغانستان و عراق را می توان از اين دست به حساب 

ات�ق يا بات�ق اينک ب» آسان می نمود اول به بوی سود« آورد. در اينجا آنچه 

ھائی شده است که خروج از آن ھا برای جنگ افروزان نيازمند تقبل سھمگين 

ترين ھزينه ھا است. آنچه بر سر چند ده ميليون برده مزدی در ھر دو دوزخ 

گند و خون رفته است ھيچ دست کمی از سرنوشت محکومان آشويتس، 

ز ھم ھيچ نشانه ای از بوخنوالت، داخائو، وستربروک و درانسی ندارد اما با

پايان اين ھولوکاست قابل رؤيت نيست. يک ويژگی بارز اين قربانگاه ھا حساب 

کشی ھا و شاخ و شانه رفتن ھای مدام مردارخواران سرمايه با ھمديگر و 

افزودن بار تسويه حساب ھا و حساب کشی ھای خود بر مصيبت ھا و آ4م و 

کارگر افغانستان و عراق بوده است.  گرسنگی ھا و قتل عام ھای سراسری طبقه

ھر دو جنگ از ھمان آغاز خوان الوان گسترده ای شد که دولت سرمايه داری 

اس�می در بند بند آن، گام به گام، بسيار ماھر و چيره دست در پشت سر جنگ 

افروزان کاخ سفيد و ناتو و نيروھای ائت�ف مشغول شيار دلمه ھای خون گردد. 

ھر دو جا برای اين کار از ھمه امکانات 4زم برخوردار بود.  رژيم اس�می در

در افغانستان از ھمان نخستين سال ھای بعد از وقوع قيام بھمن و به ويژه به 

دنبال لشکرکشی شوروی به آن کشور برای بسط دامنه نفوذ خود در ميان گروه 

رد و ھای اپوزيسون مخالف اشغالگری اردوگاه سرمايه داری دولتی ت�ش ک
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دستاورد ترفندھايش را به عنوان سرمايه ای مھم برای دخالتگری ھا و توطئه 

سازمان شيعه که در آن سال ھا در ايران  ٨ھای بعدی خود بر ھم انباشت. 

برای » حزب وحدت اس�می«تربيت شده و آموزش می ديدند بعدھا با تشکيل 

افراطی ماوراء  ايفای چنين نقشی آمادگی يافتند. سوای اين ھا گروه ھای

ارتجاعی از دار و دسته ربانی گرفته تا حکمتيار و نيروھای اطراف احمد شاه 

مسعود نيز ھر کدام به گونه ای و در سطحی به دار قدرت رژيم آويزان بودند. 

در عراق دست جمھوری اس�می از اين ھم بازتر بود. در اينجا ھيچ اپوزيسون 

بيش سر در آخور مالکان دوزخ سرمايه ديکتاتوری حزب بعث نبود که کم يا 

در ايران نداشته باشد، احزاب و نيروھائی که قرار بود با مدرن ترين تانک ھا، 

موشک ھا و غول پيکرترين ھواپيماھای جنگی امريکا و متحدانش به کاخ 

حزب « قدرت سرمايه داری عراق پرتاب شوند، ھمه و ھمه از ھواداران 

تا ناسيوناليست ھای کرد يا » اع�ی انق�ب اس�میمجلس « گرفته تا » الدعوه

دست پروردگان مستقيم جمھوری اس�می بودند و يا در عداد اعوان و انصار و 

محبان اين رژيم قرار می گرفتند. مسأله به اينجا ختم نمی شد، وجود اين 

مراودات تنگاتنگ گسترده بھترين فرصت ھا را به دولت اس�می سرمايه داری 

تفويض می کرد تا از درون آن ھر گونه که می خواھد و ھر اندازه نياز  ايران

در ھر دو کشور ھمسايه دارد به برپائی شبکه ھای وابسته و مزدور تروريستی 

 دست يازد. 

جنگ ھای جنايتکارانه امريکا عليه دوزخ نشينان نفرين شده افغانی و عراقی 

ی جمھوری اس�می باز کرد بساط اين فرصت جوئی بربرمنشانه را در پيش پا

و به اين ترتيب يک بخش وسيع قاره آسيا از کرانه ھای مديترانه و فلسطين و 

لبنان و بين النھرين گرفته تا پاکستان و افغانستان و جمھوری ھای آسيائی سابق 

شوروی به پررونق ترين بازار داد و ستد و حسابکشی و باج خواھی و باج 

ھای ديگر سرمايه جھانی تبديل شد. اين وضع سال  دھی ميان اين رژيم و قطب

ھا است که ادامه دارد و جمھوری اس�می به د4يل گوناگون بخش قابل توجھی 

از علل بقای خود را مديون آن است. بنياد سياست خارجی رژيم اين بوده است 
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که در دائره محاسبات قدرت در سطح جھانی و در قلمرو توزيع اضافه ارزش 

ل استثمار طبقه کارگر بين المللی از سھم مقتضی و کافی برخوردار ھای حاص

باشد. دست يازيدن به ھر کاری در وجب به وجب کشورھای جنگ زده 

افغانستان و عراق و توسعه زمينه ھای باج خواھی از دولت ھای غربی در اين 

مناطق از جمله راھکارھای مھم حصول ھدف با4 بوده است. رژيم از طريق 

لتگری ھمه نوعی و گسترده در ھر دو کشور، به قطب ھا و قدرت ھای دخا

مسلط بين المللی ھشدار می داده است که بدون احتساب موقعيت و نقش او در 

معاد4ت قدرت و محاسبات توزيع اضافه ارزش ھا موفق به حصول اھداف 

 خود نخواھند شد. 

ز پيش اھميت يافته وجود اين منازعات اکنون برای ھر دو سوی کشمکش بيش ا

است. ھر دو طرف در موقعيتی قرار گرفته اند که بسيار بيشتر از گذشته آسيب 

پذيرند، بيشتر از گذشته زير فشار قرار دارند، بيشتر از گذشته مجبور به دادن 

امتياز ھستند و بسيار بيشتر از گذشته نياز دارند که از ھر فرصتی برای امتياز 

وازی امريکا زير فشار سھمگين يک شکست بسيار خواھی سود جويند. بورژ

مفتضحانه در عراق مجبور به عقب نشينی و آغاز خروج نيروھای ھار خود 

گرديده است. اوباما در شرائطی اين کار را انجام می دھد که ھنوز در عراق به 

لحاظ تأمين ثبات سرمايه و استقرار يک دولت با ثبات سرمايه داری ھيچ سنگی 

نگ استوار نشده است. شمار کشتگان جنگ ھای داخلی از گذشته بر روی س

کمتر نشده است، مجاد4ت ميان احزاب و دار و دسته ھای مختلف بورژوازی 

برای تثبيت مکان خود در قدرت سياسی و تعيين سھم خويش در مالکيت سرمايه 

 اجتماعی ھمچنان حاد است، شالوده اقتصاد جامعه از ھم پاشيده است و نبود

حداقل نظم سياسی ھيچ مجالی برای بازسازی چرخه بازتوليد سرمايه پديد 

نياورده است. کابوس فقر، گرسنگی، بيکاری، بيماری، بی مسکنی، بی آبی و 

ميليون سکنه جامعه را  ٢٦ھراس لحظه، لحظه از افتادن به تله انفجارھا، کل 

يش روی آنان باقی در خود پيچيده است و ھيچ بارقه اميدی به سوی زندگی در پ

نگذاشته است. بورژوازی امريکا چنين جھنمی برپا کرده است و بدون اينکه 
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حتی به اھداف واقعی جنگ افروزی ھای تجاوزکارانه و بربرمنشانه خود دست 

 يافته باشد مجبور به خروج ارتش خود از اين دوزخ گرديده است. 

م بسيار فجيع تر، بی سر و در افغانستان موقعيت امريکا و متحدانش از عراق ھ

سامان تر، شکننده تر و شکست آميزتر است. سران ناتو ھر روز مأيوس تر 

کارنامه شکست ھای پی در پی خود را به روزنامه ھا و رسانه ھا گزارش می 

کنند و بر روی آخرين وعده ھای خويش پيرامون پيروزی احتمالی خط می 

ن طالبان ھر روز جمعيت عظيم کشند. ارتش دژخيم ھستی کش و نفرت آفري

تری از زنان و کودکان و مردم آواره و مفلوک را کشتار می نمايند، شمار 

تلفات نيروھای ناتو ھر دم افزايش می يابد. رعب و ھراس ناشی از حتمی بودن 

شکست شيرازه قوای عظيم ترين دژ شقاوت و جنگ افزوری سرمايه جھانی را 

که قلع و قمع ديوصفتان طالبان را به عنوان  از ھم پاشيده است. قدرت ھائی

وعده امروز و فردای خود جار می زدند، اکنون ھمه جا در تدارک دعوت از 

سران اين قوم و ددمنشان شريک آن ھا برای مشارکت وسيع در ماشين قدرت 

سياسی سرمايه داری افغانستان می باشند. سران تاتو اين روزھا سخت در تکاپو 

وس عروج مجدد طالبان به عرش اع�ی حاکميت را برای ده ھا ھستند تا کاب

ميليون برده مزدی و انسان ھای فرودست داغ لعنت خورده افغانی نوعی طلوع 

نه ھای فجر آرامش جلوه دھند و از اين طريق برای بازگشت اين دژخيمان زمي

 مساعد ذھنی فراھم سازند. 

و بسيار خوب می دانند که دولت بورژوازی امريکا، سران اتحاديه اروپا و نات

سرمايه داری اس�می ايران در افتادن آنان به اين گرداب در ھر دو جا نقش 

قابل توجه دارد، امروز برای ھيچ کس جای ھيچ ترديدی باقی نمانده است که 

ھم بخشی از قوای متحد طالبان در ايران توسط نيروھای نظامی جمھوری 

سپاه پاسداران در تشديد و تعميق جنگ داخلی اس�می آموزش می بينند و ھم 

درون کشور عراق از نقشی تعيين کننده برخوردار است. ظاھر اين مسأله به 

ويژه در رابطه با طالبان شايد اندکی متعارض جلوه کند اما آنچه در پشت اين 

رويه بيرونی متعارض جريان دارد ھمکاری ھای بسيار وسيع و حسابشده ای 
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دولت ايران و اشرار ھمقطار طالبان چه از لحاظ اموزش نظامی است که ميان 

و چه در حوزه تھيه س�ح و امکانات جنگی به صورت بسيار بارز و سرکش 

موجود است. جمھوری اس�می توانسته است در پويه عمل به رقبای غربی خود 

 تفھيم کند که بدون او قادر به کنترل اوضاع عراق و مھار تاخت و تازھای بی

عنان طالبان نخواھند بود. بورژوازی امريکا و دولت ھای غربی اين واقعيت را 

باور کرده اند و بسيار خوب دريافته اند که بدون ھمکاری قدرت سياسی روز 

سرمايه در ايران بايد ھزينه ھای بسيار سھمگينی را در عرصه ھای ياد شده 

ان به اندازه کافی کمرشکن بپردازند. ھزينه ھائی که تا ھمين امروز ھم برای آن

گرديده است. تا اينجا فقط از تنگناھا و گره خوردگی ھای کار يک طرف گفتيم، 

فقط از معض�ت درھم تنيده سران واشنگتن و ناتو و اتحاديه اروپا در رابطه با 

خاورميانه حرف زديم و فراموش نکنيم که حتی در ھمين محدوده ھم ھيچ 

و دنيای باج خواھی ھا و حساب کشی ھای ديرينه دو ک�می از فلسطين و لبنان 

طرف در اين مناطق به ميان نکشيديم. پيداست که بايد مسائل کل نواحی را به 

آنچه اشاره شد اضافه کنيم تا طول و عرض واقعی نياز بورژوازی امريکا و 

متحدانش به خ�صی از باج خواھی ھای دولت اس�می سرمايه داری و 

 زيادت طلبی ھا با ھمکاری ھر چه بيشتر لمس گردد. جايگزينی اين 

به سوی ديگر ماجرا نگاه کنيم، به آسيب پذيری ھا، زخم ھای کاری و چشم 

اسفنديارھای ھ�کت زائی که رژيم اس�می سرمايه در مقابل رقبا دارد. موج 

سال حاکميت  ٣٠عصيان و خيزش و خشم ميليون ھا انسان معترض عليه 

قان و فشار و سنگسار و قتل عام و زن کشی و کودک کشی و ديکتاتوری و خف

گرسنگی و بيکاری و فقر و آوارگی، عم�ً سفينه حيات جمھوری اس�می را با 

شتاب به سوی غرق فرو رانده است. کار به جائی رسيده است که سران دستگاه 

اختاپوسی قھر نظامی رژيم اعتراف می کنند که در طول اين سه ماه با چشم 

خويش مرز سرنگونی را رؤيت نموده اند و لحظات سقوط را نظاره کرده اند. 

شيرازه حيات سرمايه در سطحی وسيع از ھم پاشيده است و سقف حاکميت 

دچار شکافی عميق شده است. جناح مسلط رژيم تمامی توان خود را در تير 
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ازد اما کرده است تا خيزاب سرکش اعتراضات گسترده توده ای را از پای بيأند

ھنوز موفقيت چندانی کسب نکرده است و اطمينان 4زم به ادامه بقای خود را به 

ساله که با سي�ب خون، با شبيخون مستمر  30دست نياورده است. دوران ثبات 

به بھای محقر نيروی کار ده ھا ميليون کارگر و افزودن آن به کوه اضافه 

ھای کارگر در کوره ھای ميليون نفوس توده  50ارزش ھا، با سوزاندن 

سودسازی سرمايه و با استمداد از نبش قبر تمامی اشکال بشرستيزی مدفون در 

تاريخ پاسداری می شد، به طور آشکار در ھم ريخته است. جمھوری اس�می 

در شرائطی به اين گرداب افتاده است که طغيان بی مھار بحران سرمايه داری 

برايش دشوارتر ساخته است. وضعيت به نوبه خود جستجوی راه خ�ص را 

روز جامعه ايران، سرکشی موج اعتراضات، تعميق شکاف در ساختار حاکميت 

 30و ھمه معض�ت تل انبار شده ديگر جمھوری اس�می، ظرفيت باج خواھی

ساله رژيم از رقبای جھانی خود را به شدت کاھش داده است، اعتبار سوددھی 

را نيز پائين آورده است، زخم ھای کھنه و حضور او در باشگاه ھمپيوندان 

کاری او برای قبول کوبنده ترين باج خواھی ھا از ھمه سو سر باز کرده است. 

ورق کام�ً برگشته است و عصر باج گيری ھا جای خود را به بدترين و فاجعه 

بارترين باج پردازی ھای تحويل داده است. برای اينکه باقی ماند، برای اينکه 

م و قھر ميليون ھا انسان معترض عاصی را مھار و سرکوب کرد، موج خش

برای اينکه رقبای حکومتی را به اندازه کافی زمينگير و مطيع و منقاد و آرام 

ساخت، برای اينکه با بحران عظيم اقتصادی سرکش دست و پنجه نرم نمود، 

واحد صنعتی در دست تعطيل را تعديل  ٢٦٠٠برای اينکه معض�ت مرگبار 

کرد، برای اينکه مصالح و مواد مورد نياز چرخه باز توليد سرمايه اجتماعی را 

از چنگ تحريم ھای فرساينده خارج کرد، برای اينکه شتاب بی عنان 

بيکارسازی ھا و افزايش بی ھيچ مھار شمار بيکاران را اندکی کندتر ساخت، 

نيرومندتر  برای اينکه زمينه ھای وقوع احتراق ھای عظيم تر و طغيان ھای

توده ای را تا سرحد امکان از ت�طم بازداشت، آری برای اين کارھا بايد تغيير 
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ريل داد. بايد عقب نشست و دست به پسگردھای باب طبع بورژوازی امريکا و 

 شرکای جھانی وی زد. 

دولت ھای غربی موقعيت فرسوده حريف را خوب درک کرده اند و زمان را  

ام�ت به نفع خويش بسيار مناسب يافته اند. مسأله ھسته برای انجام پاره ای مع

ای درست در ھمين جا است که جا و مکان خاص روز را پيدا می کند. اين 

کشمکش سال ھا جريان داشته است اما در دل وضع جاری، در پشت بن بست 

ھای جدی دامنگير ھر دو طرف و در شرائط سرکشی دل مشغولی ھای خاص 

اربرد و موضوعيت ويژه ای پيدا کرده است. برای دولت طرفين، اعتبار، ک

اوباما و متحدان غربی او فرصتی پديد آمده است تا بر پرونده باج خواھی ھای 

دولت اس�می سرمايه داری ايران حتی ا4مکان مھر بايگانی کوبند. مسأله ھسته 

 ای نه امروز و نه در گذشته ھای دور يا نزديک ھيچگاه محور اصلی جدال

نبوده است. ھر دو طرف در اين زمينه به صورت افراطی جنجال کرده اند، 

يکی آن را خطر عظيم قرن ناميده است تا از ورای اين گزافه گوئی ھا راه 

تھاجم خويش برای تنگ تر ساختن حلقه فشار عليه حريف را ھموار سازد و 

صفت آن را راه زيادت خواھی او را سد بندد. ديگری بسيار شيادوار و دجال 

معجزه کبير قدرت می خواند تا به اين ترتيب وجود اختاپوسی درنده و خون 

ميليون نفوس توده  50آشام نظام بردگی مزدی و حاکميت اس�می آن را برای 

ھای کارگر قربانی اين نظام دژخيم، با 4ک رشد صنعت و تکنيک بيارايد. با 

ای در تمامی طول اين مدت  ھمه اين ھا مثل روز، روشن است که بحران ھسته

نه موضوع واقعی جدال بلکه مستمسکی برای اعمال فشار ھر چه بيشتر طرفين 

بر ھمديگر بوده است. دوره اين بھره گيری برای دولت اس�می سرمايه داری 

ايران اينک نه فقط به انتھا رسيده است که با رويه کام�ً متضاد خود جايگزين 

رابر سيل قھر توده ھای عاصی کارگر و فرودست به شده است. بقای رژيم در ب

سازش بسيار ذلي�نه و رذي�نه او در برابر رقبای غربی موکول گرديده است. 

وقت آن رسيده است که در ھمه حوزه ھا، در عراق، در افغانستان و در 

گفتگوھای ھسته ای عجالتاً ميثاق ھمکاری جای جار و جنجال ھای تب آلود 
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اج خواھانه را پر کند. از ياد نبريم که روزھا قبل از مذاکرات تروريستی و ب

اخير ژنو، قبل از مذاکره مستقيم جليلی و ويليام برنز، پيش از ديدار حضوری 

متکی و دولتمردان امريکائی در واشنگتن، شاھد وقوع م�قات ديگری نيز در 

نفرانس بين ک« شھر 4ھه ھلند بوديم. اين ديدار در حاشيه اج�س موسوم به 

ميان محمد مھدی آخوندزاده معاون وزارت امور خارجه » المللی افغانستان

ايران و ھالبروک ديپلمات امريکائی روی می داد. در آن روز نيز به روال 

آنچه که بعدھا در ژنو و ھمزمان در واشنگتن اتفاق افتاد ھمه و از جمله خانم 

لقی کردند. رسانه ھا از بی سابقه بودن کلينتون ديدار را بسيار مھم و اميدآفرين ت

و اھميت زايدالوصف آن سخن راندند و ھمه آن را نشانه ھائی از شروع دوره 

جديدی در روابط ميان دولت ھای ايران و امريکا قلمداد کردند. بحث را 

خ�صه کنيم. ما پيش تر در نوشته ھای ديگر تصريح کرده بوديم که خروش 

کارگر و فرودست، رژيم را به موقعيتی فرو رانده خشم و عصيان توده ھای 

است که برای چالش آن به طور قطع راه مماشات با رقبای غربی و ھمه رقبای 

بين المللی ديگر را در پيش خواھد گرفت. اين روند ديری است که آغاز شده 

است، نه فقط دولت ھای غربی که روسيه و چين نيز پروسه فشار خود برای 

ھر چه بيشتر شريک و تن دادن او به زيان ھای سنگين در حوزه عقب راندن 

معام�ت اقتصادی و بده و بستان ھای ديپلوماتيک را تشديد کرده اند. آنچه در 

کنفرانس کشورھای حاشيه خزر روی داد فقط نمود کوچکی از ماجراھای 

بزرگ رديف شده در راه است. در اينجا چند سؤال پيش می آيد. اولين سؤال 

آنکه اگر رژيم زير فشار موج مبارزات توده ھای ناراضی به چنين ورطه ای 

از احساس فروماندگی و عجر سقوط کرده است، اگر واقعاً به دليل استيصال و 

درماندگی ناشی از فشار جنبش اعتراضی روز به چنين عقب نشينی ھای 

می زند، سھمگين در برابر امريکا و دولت ھای غربی يا ساير دولت ھا دست 

پس چرا به ھيچ وجه، ھيچ مقدار در برابر اعتراضات ده ھا ميليون انسان 

کارگر و فرودست جامعه عقب نشينی نمی کند؟ چرا حتی به ت�ش جامع 

ا4طراف و بيش از حد استيصال آميز و زبونانه اص�ح طلبان برای سازش با 
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ه و سرراست خود رضايت نمی دھد؟ اين سؤال مھمی است، پاسخ آن نيز ساد

است. تا جائی که به مسأله ميان رژيم و توده ھای کارگر و فرودست مربوط 

می شود، ھر گام عقب نشينی دولت سرمايه فقط گامی به سوی مرگ حتمی 

است. نه فقط جمھوری اس�می که ھيچ دولت سرمايه داری ديگر نيز تا سرحد 

ميزان پسگرد در مقابل توان و تا آخرين لحظه اميد به بقای خود دست به ھيچ 

موج اعتراض و انتظار کارگران نمی زند. تاريخ ھمه جا حاکی است که آغاز 

اين عقب نشينی ھا ھمان و رفتن تا نقطه نھائی نابودی ھمان. سرنوشت رژيم 

شاه در اين زمينه نمونه بسيار گويائی است. کوه عظيم دردھا، رنج ھا، شدت 

ستمکشی توده ھای کارگر آبستن سھمگين استثمار، فقر و ف�کت و حقارت و 

ترين آتشفشان ھا است، زمانی که عقب نشينی دولت سرمايه شروع شود 

معنايش فقط اين است که او4ً آتشفشان خشم انسان ھا در اوج سرکشی برای 

اشتعال و انفجار است و ثانياً آنکه قدرت سرکوب رژيم يارای مھار انفجار را 

به ھمين دليل تصور پسگرد حاکميت نظام بردگی در از دست داده است. درست 

ايران در مقابل موج خشم و قھر و اعتراض توده ھای کارگر و ناراضی بدون 

آنکه رژيم آخرين بارقه ھای اميد به ماندگاری خود را از دست داده باشد، يک 

خيال کام�ً عبث است. اما چرا جمھوری اس�می حتی با ايادی تسليم و زبون و 

ار اندرونی خود، با دار و دسته اص�ح طلبان، با جماعت ج�د و کارگرکش خو

و بشرستيزی که اين رژيم کل ھستی خود را مديون وجود آن ھا است، با 

سال کليه بربرمنشی ھا، حمام خون ھا، دنيای  30نيروھائی که در طول 

ھای ميليون نفوس توده  50گرسنگی و ذلت و فقر و بيکاری و بدبختی را بر 

کارگر تحميل کرده اند تا از موجوديت اختاپوسی نظام بردگی مزدی و دولت 

ھار اس�می سرمايه دفاع کنند، آری چرا حتی به راحتی حاضر به اجابت 

استغاثه ھای اينان ھم نيست؟ باز ھم پاسخ ساده است. واقعيت اين است که در 

سياسی سرمايه ابداً  اينجا خود اص�ح طلبان مطرح نيستند، مافيای مسلط قدرت

از مشتی اص�ح طلب ھراس ندارد. فشار سنگينی که بر آنان وارد می سازد به 

خاطر دلھره از ھماوردی ھا و رقابت جوئی ھای آن ھا نيست، اساساً جريان 
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اص�ح طلبی به طور واقعی و حتی در محاسبات جناح مسلط بسيار بی ارزش 

تار و مار داشته باشد. آنچه مافيای احمدی تر و مبتذل تر از آن است که نياز به 

نژاد و خامنه ای و سپاه پاسداران و کل اين طيف را به قلع و قمع اين جماعت 

سوق داده است، صرفاً وحشت آن ھا از بھره برداری ھای طبيعی و اجتناب 

ناپدير توده ھای کارگر و ساير نيروھای معترض از وجود اخت�ف در ساختار 

رمايه است. دار و دسته مسلط خوب می دانند که توده انسان قدرت سياسی س

ھای معترض و عاصی ھمين شکاف را مجرای انفجار آتشفشان قھر خود 

خواھند ساخت. وجود اص�ح طلبان تنھا از اين زاويه است که برای رژيم به 

مثابه يک خطر تلقی می گردد. نکته مھم اين است که ديکتاتوری ھار سرمايه 

به موقعيت بسيار متزلزل خود قادر به تحمل چنين خطری نيست و با علم 

درست به ھمين دليل عزم جزم کرده است که به بود و بقای جريان اص�ح 

طلبی به عنوان يک نيروی مخالف پايان بخشد. شايد گفته شود چرا اين نيرو را 

رد؟ برای روز مبادا و برای مھار آتشفشان خشم توده ھای کارگر نگه نمی دا

اين نيز سؤال درستی است اما پاسخ آن است که مافيای حاکم سرمايه سرکوب 

را تنھا راه نجات سفينه حيات خود از مھلکه می پندارد و ايفای نقش اص�ح 

 طلبان برای بقای نظام را ھيچ کارساز نمی بيند. 

به اين ترتيب روشن است که چرا دولت اس�می سرمايه در شرائطی که ھمه 

ای رقابت و باج خواھی را يکی پس از ديگری به دولت ھای رقيب سنگرھ

غربی و ساير باج خواھان تسليم می کند باز ھم به ھيچ ميزان عقب نشينی در 

مقابل موج مبارزات روز کارگران و توده ھای عاصی دست نمی زند و چرا 

و حتی ھمه آه و ناله و استغاثه ھای طيف اص�ح طلب برای مماشات و ھمدلی 

ھمپيوندی را ب�جواب می گذارد. با اين توضيح به محور اصلی بحث خويش 

باز می گرديم. جمھوری اس�می زير فشار استيصال و در ھراس از سرنگونی 

دوره مجاد4ت و باج خواھی خويش در مقابل دولت امريکا و متحدانش را تا 

د و مدارا را آغاز سرحد نياز تعديل می کند و دور تازه ای از تعامل و داد و ست

می نمايد. جای ترديدی نيست که بورژوازی امريکا و قدرت ھای غربی از اين 
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چرخش استقبال خواھند کرد و برای بھره گيری حداکثر از آن کوشش خواھند 

کرد. دولت سرمايه داری اس�می ايران با توجه به موقعيت محتضر روز خود 

ين پسگرد مذلت بار به چنگ می آورد اميدوار است که به يمن آنچه در مقابل ا

از کوه معض�ت سر راه بقای خود، حتی ا4مکان بکاھد. آيا چنين خواھد شد يا 

ھمه چيز معکوس خواھد گرديد، پاسخ را فقط از جنبش کارگری ايران بايد 

پرسيد؟ تا اينجا چند چيز روشن است. ھمه شواھد با صدای بلند پايان دور 

علم و کتل اص�ح طلبی يک بخش بورژوازی را بانگ ديگری از ابراز حيات 

می زند. اص�ح طلبان از روز شروع جار و جنجال و ميدان داری ھای خود 

تا حال ھيچ گاه به اندازه امروز مفلوک و مقھور نبوده اند. موج توھم بخش 

ھائی از توده کارگر و فرودست عاصی جامعه به آن ھا مدت ھاست که پس 

ين نيروھای متوھم به آنان نيز زير فشار واقعيت ھای روز رفته است و آخر

مجبور به ترک اين توھمات خواھند شد. باند مسلط قدرت سياسی وجود آن ھا 

را مايه اخت�ل در يکدستی و انسجام حاکميت سرمايه داری می داند و مصمم 

است تا به موجوديت اپوزيسونی آن ھا پايان بخشد. حرف اين جناح در مقابل 

اص�ح طلبان بسيار سرراست است، اينکه جار و جنجال اص�ح طلبی را کنار 

بگذارند و از ناخن پا تا موی سر با حاکمان روز سرمايه ھمنظر و ھماوا 

گردند. رويکرد اص�ح طلبی برای قدرت ھای غربی نيز جاذبه ای ندارد. 

نش کم و اعتبار و نقش اين جماعت در دائره محاسبات دولت امريکا و متحدا

بيش از سنخ ھمان چيزی است که جناح مسلط قدرت سياسی سرمايه در ايران 

در باره آن ھا می انديشد. اين نکته ای است که خود اص�ح طلبان، جرياناتی از 

نوع حزب توده و اکثريت، غالب محافل چپ، سلطنت طلبان و خيلی ھای ديگر 

درک می کنند. ھمه اين ھا  آن را به گونه ای بسيار وارونه درک کرده اند و

تصورشان اين بوده است که اص�ح طلبان نيروی بسيار مطلوب و باب طبع 

دولت ھای غربی ھستند و بالعکس جناح مسلط قدرت سياسی سرمايه در ايران 

برای امريکا و اقمارش تابو است!!! اين سخن در مورد جريان اص�ح طلبی 

برای تسليم ب�شرط در مقابل مصالح  فقط تا جائی مصداق دارد که اين جماعت
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و انتظارات و چشمداشت ھای دولت ھای غربی ھيچ دريغ ندارند، اما مشکل 

اين دولت ھا به صرف انقياد بی قيد و شرط اص�ح طلبان حل نمی گردد. آنان 

به تمامی شرائط 4زم برای ثبات سرمايه فکر می کنند و خواھان استقرار 

مين سودآوری سرمايه ھا از ھيچ قتل عام و سبعيتی رژيمی ھستند که برای تض

دريغ نورزد، اص�ح طلبان برای ايفای چنين نقشی از حداکثر آمادگی 

برخوردارند اما مجرد آمادگی آن ھا ھيچ تضمينی برای موفق بودن آن ھا در 

انجام اين رسالت به دست قدرت ھای بزرگ سرمايه جھانی نمی دھد. دولت 

جا به جائی قدرت و تغيير در شرائط سياسی روز را  ھای غربی ھر گونه

دريچه خطری به سوی فروپاشی شيرازه بقای سرمايه داری می بينند و از اين 

لحاظ سخت از وقوع آن وحشت دارند. واقعيت اين است که دولت جمھوری 

اس�می در ساختار روز خود تا جائی که به ظرفيت و آمادگی و قدرت سرکوب 

کارگری مربوط می شود برای دولت ھای غربی مطلوب ترين  آن عليه جنبش

آلترناتيو است. وجوه نامتناسب و نامطلوب اين رژيم برای قدرت ھای فائقه 

سرمايه جھانی صرفاً پاره ای زيادت طلبی ھا، باج خواھی و کارشکنی ھايش 

می باشد. اين ھمان جنبه ھا و کارکردھائی است که اينک با شروع دوره جديد 

عامل، قرار است به نفع آنچه دولت امريکا می خواھد، اص�ح گردد. جمھوری ت

اس�می در شرائط طغيان موج قھر و مبارزات روز توده ھای کارگر و 

فرودست تنھا راه چاره کار و طريق نجات را آغاز اين دوره و تن دادن به 

آنسوی پل  تمامی خواست ھای رقبا ديده است اما اين فقط نقطه آغاز کار است.

نيز رودخانه است. جناح مسلط بورژوازی ھيچ چشم اندازی برای برد در اين 

گذر ندارد. رقبای کرکس وار مردار خوار با درک درجه استيصال و ناتوانی 

غريق بسيار مصممند که حريف باج خواه را تا آخرين نقطه ممکن عقب رانند. 

با آغوش باز تسليم کند.  جمھوری اس�می بايد ھمه مواضع تا کنونی خود را

معضل فقط انصراف از غنی سازی اورانيوم و بستن پرونده ھسته ای نيست. 

گفتگو به صورت بسيار جدی پيرامون، عراق، افغانستان، فلسطين، لبنان و ھمه 

جاھای ديگر نيز ھست. قطب ھای بزرگ قدرت سرمايه جھانی چشم به 
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لت اس�می سرمايه داری بدون چرخشی دوخته اند که حاصل مستقيم آن يک دو

ھيچ ساز و برگ و اقتدار برای اخ�ل و دخالتگری و عربده کشی و زيادت 

طلبی در سطح جھانی باشد. رويدادھای ھمين چند روز بھترين شواھد اين 

واقعيت ھستند. درست در ھمان روزی که نمايندگان اعزامی دولت اس�می در 

ت ھا اع�م آمادگی می کنند، کنگره ژنو و واشنگتن برای بزرگترين مماشا

امريکا از مبرميت تحريم ھای سنگين تر عليه رژيم سخن می گويد. در اج�س 

صندوق جھانی پول بر ضرورت اين تحريم تأکيد می شود و اعمال فشار ھر 

چه افزون تر بر بانک ھای دولتی ايران محور بخشی از گفتگوھا قرار می 

دو مأمور ھسته ای ايران در عربستان و گرجستان گيرد. متعاقب اين رويدادھا 

نيز توسط پليس اين کشورھا دستگير و به دولت امريکا تحويل می گردند. بسيار 

روشن است که اين اقدامات و تھديدات نه با ھدف اخ�ل در تعامل و ايجاد مانع 

بر سر سازش ھا که صرفاً مکمل آن ھا است. ھدف آن است که طرف ايرانی 

از موضعی ھر چه فرسوده تر و فرومانده تر و زبون تر در عرصه داد  تعامل

و ستد حضور يابد، ھدف آن است که دولت اس�می کفاره تمام زيادت طلبی 

 ھای سی ساله خود را ھر چه خوارتر و خفت بارتر پس دھد. 

آخرين نکته بحث حاضر اين است که اگر اوضاع چنين است، اگر دولت 

ره جديد تعامل و داد و ستد خود با قدرت ھای غربی را آغاز اس�می سرمايه دو

کرده است، اگر عمر اص�ح طلبان حکومتی حداقل در شرائط موجود در آستانه 

افول است، اگر رژيم به يمن اين تعامل و سازش ھا می تواند بار تحريم ھای تا 

اقتصادی از  کنونی و آتی را از شانه خود بردارد، اگر گرفتن پاره ای امتيازات

کشورھای غربی برای دولت اس�می به مسأله ای محتمل بدل می گردد، در اين 

صورت فضای اجتماعی 4زم برای کارزار طبقاتی توده ھای کارگر و دولت 

سرمايه داری چه تغييراتی خواھد يافت؟ آيا بدتر خواھد شد يا مساعدتر خواھد 

اما جواب واقعی بسيار کوتاه گرديد؟ پاسخ اين سؤال می تواند مشروح باشد 

است. آنچه سرنوشت جنگ طبقاتی ميان توده ھای کارگر و نظام سرمايه داری 

را تعيين می کند در بنياد خود نه اين مؤلفه ھا که موضوع ريشه ای ديگری 
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است. سخن اينجاست که طبقه کارگر ايران تا چه ميزان خود را عليه نظام 

اه و آماده کارزار خواھد ساخت. تا چه ميزان بردگی مزدی متحد و متشکل و آگ

در سازمانيابی ضد سرمايه داری خود پيش خواھد تاخت، تا کجا راھکارھای 

مؤثر اعمال قدرت عليه سرمايه را اتخاذ خواھد نمود؟ به چه ميزان مخاطرات 

توھم به جريان شوم اص�ح طلبی را از سر خود رفع خواھد کرد، در چه 

يسم و رفرميسم راست سنديکاليستی را دفع خواھد ساخت. سطحی خطر سنديکال

آنچه سرنوشت کارزار توده ھای کارگر و سرمايه را رقم می زند اين ھاست. 

تأثير آشتی يا ستيز دولت سرمايه داری با رقبای بين المللی اش در اين گذر ھر 

  چند مھم اما به ھر حال فرعی است. 

  ٢٠٠٩چھارم اکتبر 

  

  

  

  

  

  ری سوئد انتخابات جا

  خاله ھای عفونت رفرميسم و تب

روزھای رونق بازار رأی گيری و صف آرائی انتخاباتی احزاب، برای تعيين 

ترکيب بعدی سرنشينان ماشين دولتی و ساختار قدرت سرمايه در سوئد است. 

توده ھای طبقه کارگر ھمه جا در منتھای فروماندگی و ضعف و سردرگمی 

و سخنرانی ھای سياستمردان يا چشم به مناظره ھای گوش به اخبار روزنامه ھا 

« و »!!! آگاھی« تلويزيونی ميان آن ھا دوخته اند تا از اين طريق با 

به پای صندوق ھای رأی روند!! که چه کنند؟ که بر ماندگاری ھر »!!! شناخت

چه بيشتر و طوcنی تر نظام بردگی مزدی مھر تأييد و حمايت کوبند. ھستی 

د به عنوان بردگان مزدی را بيشتر ماندگار سازند. استثمار وحشت اجتماعی خو
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خوانند. تشديد لحظه، لحظه اين استثمار  آورخود توسط سرمايه را قانون طبيعت

را حق سرمايه بشناسند. به نظام سرمايه داری اجازه دھند تا ھر چه بی عنان تر 

ھای ک!ن تر و رشد بازمانده ھای معيشت و رفاه اجتماعی آن ھا را وثيقه سود

سرطانی تر خود سازد. کارگران به پای صندوق ھای رأی می روند تا از ميان 

خيل نمايندگان فکری، سياسی، اقتصاددانان و مدافعان سرمايه داری، جماعتی را 

برای برنامه ريزی نظم توليد و سازمان کار سرمايه و اعمال توحش سرمايه 

ز به گفتن نيست که کارگران در روز رأی و به داری بر خويش تعيين بنمايند. نيا

گاه رأی دادن، با انتظارات و محاسباتی خ!ف آنچه گفته شد از خانه خارج می 

گردند، اما اظھرمن الشمس است که آنچه انجام می دھند و تاريخ درازی است 

انجام داده اند، ھمين است که گفتيم. يک سؤال اساسی در اينجا قابل طرح است. 

توده ھای کارگر سوئد، اسکانديناوی يا ک!ً قاره اروپا چنين می کنند؟ در  چرا

اينجا تخت و ش!ق و شکنجه و اعدام در انتظار مخالفان رأی دادن نيست. سايه 

وcيت فقيه، سپاه پاسداران، نيروھای بسيج، ارتش، پليس و لباس شخصی ھای 

د. کارگران می توانند نوع جمھوری اس!می ھم بر سر آدم ھا سنگينی نمی کن

رأی ندھند، آراء آن ھا با ھيچ خطر تقلب نوع سردار مشفق و مافيای احمدی نژاد 

مواجه نمی باشد، از جنتی و شورای نگھبان او ھم خبری نيست. ھمه جا پھندشت 

دموکراسی، قلمرو قانون، ساحت اعتبار و حرمت حق رأی، پاسداشت آزادی 

در اينجا اوضاع اص!ً به شکل و شمايل جھنم  مطبوعات و انتخابات آزاد است.

جمھوری اس!می نيست، ھر کسی می تواند تا ھر کجا که می خواھد صدای 

اعتراض خود را بلند کند، می تواند با ھمراھی ھر چند نفر دست به برگزاری 

راه پيمائی و تظاھرات بزند و برخی کارھای ديگر را انجام دھد. اين تفاوت ھا 

اما با ھمه اين ھا، کارگران آن می کنند که توضيح داديم و ھمان را  وجود دارد.

انجام می دھند که در دوزخ گند و خون سرمايه داری ايران و در زير چتر 

حاکميت ھارترين ديکتاتوری ھای سرمايه مجبور به انجام آن ھستند. قرنی است 

گرساcران که طيف نيروھای رفرميسم چپ از کمونيست نمايان دوآتشه و کار

تا علمداران ميليتانت دموکراسی شورائی فرياد می زنند »! ضد سرمايه«ارتدکس 



 

209 

که راه سوسياليسم حتماً از دموکراسی، جامعه مدنی نوع غربی و توسعه سياسی 

می گذرد. ھمه اين ھا، cينقطع سوگند ياد می کنند که اگر فقط يک گل از بھار 

مين و زمان بر سر سرمايه داران و نظام دموکراسی در اين ديار شکوفا گردد ز

سرمايه داری خراب خواھد شد! اگر سايه وحشت و ش!ق قوای سرکوب کمی 

پس بنشيند، کارگران بنياد نظم موجود را از جای خواھند کند و ارکان قدرت 

سرمايه را منفجر خواھند ساخت!! دموکراسی طلبان چپ اين ھا را جنجال می 

پردازند که پس چرا در پاره ای از کشورھا و به طور مثال کنند اما به اين نمی 

ھمين سوئد، ساير ممالک اسکاندوينای و سراسر اروپای غربی، حتی کم و بيش 

امريکای شمالی که سايه ھمای دموکراسی و مدنيت و حقوق و آزادی ھای 

سياسی و حق اعتصاب و تظاھرات و مانند اين ھا پھن است، کارگران چنان نمی 

د؟! چرا در اين بخش از دنيا، توده ھای کارگر دموکراسی مطلوب آن جماعت کنن

را سنگر مناسب کارزار عليه سرمايه نمی سازند و آن را س!ح قدرت طبقه خود 

برای جنگ با نظام بردگی مزدی نمی نمايند؟!! چرا در اينجا دموکراسی نه فقط 

راه ھا به اين افق را  ھيچ کوره راھی به سوی سوسياليسم نگشوده است که ھمه

سد ھم کرده است؟!  اين پرسش ھا در مکتب دموکراسی خواھان چپ ايرانی 

بدون پاسخ ھستند. موضوعی که پائين تر بسيار فشرده به چند و چون آن اشاره 

خواھد شد. اما پيش از آن بايد حقيقتی را باز گفت. نظام سرمايه داری در ايران 

ه درنده ترين و وحشيانه ترين شکل ديکتاتوری ھار و بدون توسل مدام و فزاينده ب

عريان قادر به حفظ حاکميت و تضمين بقای خود نيست. اين نکته ای است که 

فعالين جنبش لغو کار مزدی در بندبند حرف ھا، نوشته ھا و تحليل ھای خود بر 

اينجا آن تأکيد کرده اند و اين تأکيد را ھر بار مؤکدتر می کنند. نکته اساسی در 

آن است که رابطه ارگانيک ميان ديکتاتوری و حاکميت يا بقای سرمايه مطلقاً 

معنايش اين نيست که اگر مث!ً لوcھا، مفاصل و استخوانبندی ديکتاتوری سست 

شود يا حتی بشکند، توده ھای کارگر حتماً بساط کار مزدوری را در ھم خواھند 

اتوری ھار شرط حياتی استي!ی پيچيد!! از اين حکم کام!ً درست که ديکت

سرمايه در ايران يا جوامع مشابه است، اين استنتاج حاصل نمی شود که اگر 
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سرمايه داری توان سرکوب و قتل عام خود به شيوه رژيم شاه يا جمھوری 

اس!می را از دست بدھد، اگر فرضاً دموکراسی رخ کند، پس حتماً توده بردگان 

ی را شعله ور خواھند ساخت. کمااينکه در ممالک مزدی آتش انق!ب سوسياليست

غربی به رغم سال ھا تأمين آزادی ھای سياسی و حقوق مدنی و دموکراسی، 

طبقه کارگر نه فقط ھيچ سنگی بر روی سنگ برای کارزار ضد کار مزدی خود 

بر ھم نگذاشته است که ھمه خاکريزھای دوره ھای دور را ھم از دست داده 

فته شود که وضع در ايران چنين نيست و نمی تواند باشد، است. ممکن است گ

اينجا حوزه استثمار نيروی کار ارزان و کشتار ھر نوع رفاه اجتماعی است، ھمه 

اين ھا شرط ضروری ارزش افزائی و سودآوری دلخواه سرمايه است و طبقه 

بورژوازی و دولت اين طبقه در غياب ديکتاتوری ھار قادر به اعمال اين 

يت بر طبقه کارگر نخواھد بود و بر ھمين مبنا سرمايه داری قادر به وضع

تضمين بقای خود نخواھد شد. اين استدcل ھمسان حکم باc، فقط نيمی از حقيقت 

را ھمراه دارد و به ھمين دليل می تواند بزرگترين دروغ باشد. بخش درست 

يه به طور مطلق استدcل اين است که بازتوليد، خودگستری و سودافزائی سرما

نيازمند بھای ماوراء ارزان و شبه رايگان نيروی کار و س!خی معيشت و 

امکانات اجتماعی کارگران است، سرمايه تحت ھيچ شرائطی حداقل مطالبات 

معيشتی و آزادی ھای سياسی کارگران را پرداخت نخواھد کرد و ديکتاتوری نيز 

حقوقی ھای سبعانه است، تا  س!ح تحميل ھمين نيروی کار شبه رايگان و بی

اينجا حقيقت محض است اما آنچه از درون اين حقيقت قابل استخراج است نه 

رابطه ارگانيک دموکراسی و سوسياليسم و نه منوط بودن دومی به استقرار اولی 

که چيز ديگری است. اينکه طبقه کارگر ايران و جوامع مشابه برای فرار از 

و مرگ ناشی از مصائب موجود ھيچ راھی سوای گرسنگی و ف!کت و بيکاری 

پيکار عليه اساس سرمايه داری و برای محو کامل کار مزدوری ندارند. نتيجه 

مبتنی بر بخش درست استدcل باc فقط اين است و اين نتيجه درست عکس 

استنتاجات طيف رفرميسم چپ و کمونيست نمايان دو آتشه، دموکراسی طلبان 

فل تروتسکيستی متعلق به اين طيف است. نکته ديگری را شورائی يا خيل محا
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نيز در ھمين جا به ھمين موضوع اضافه کنيم، تسليم طلبی، فروماندگی و تن 

دادن کارگر سوئدی به شرائط موجود به ھيچ وجه نشان رضايت او از اين وضع 

سال است که اسير طوفان تعرضات  30نمی باشد. طبقه کارگر اين جامعه 

است. بھای واقعی نيروی کارش مدام کاھش يافته است، شمار تخت ھای سرمايه 

بيمارستان ھايش نصف شده است، مدارس کودکانش به وفور تعطيل گرديده 

است، مھد کودک ھايش س!خی شده است، مراکز نگھداری معلوcن و 

سالمندانش، يکی پس از ديگری بسته شده است. جوانانش تا چشم کار می کند 

، دچار اعتيادند و خطر ابت!ء آنان به مواد مخدر آرامش را از ھر پدر و بيکارند

مادری سلب کرده است. اين کارگران اگر عليه سرمايه نمی جنگند، نه از کمبود 

دموکراسی است و نه از سر بی نيازی و رفاه و کاھش فشار استثمار و سيه 

خ!ف آنچه  روزی ھای سرمايه داری است. بخش واقعی استدcل باc بر

رفرميست ھا می پندارند فرياد می زند که آنچه چاره کار است، دموکراسی 

نيست، ھيچ رابطه مقدر ارگانيک و ازلی ميان اين پديده و سوسياليسم وجود 

ندارد، راه دومی جبراً و محتوم از اولی عبور نمی کند. اين مسأله اص!ً خاص 

ابه ديگر از نسخه پيچی متعارضی اروپا ھم نيست و در ايران يا ھر جامعه مش

تبعيت نمی کند، در اين جوامع نيز دموکراسی ط!يگان فرخنده عروج لشکر 

سوسياليسم نيست. آنچه گفتيم، آنچه کارگران سوئد امروز می کنند، وضعيت 

جنبش کارگری اروپا از شروع قرن بيستم تا حال و ھمه شواھد ديگر ھمه و ھمه 

د که کليد معضل جنبش کارگری در ھر سطح و ھر بسيار شفاف ھشدار می دھن

ميزان و ھر شرائط و ھر  نقطه جھان  فقط يک چيز است. اين جنبش برای اينکه 

مظھر قدرت و ميدان داری و دفاع و تعرض طبقه خود باشد بايد در ھر حال و 

ھر وضعيتی، ضد سرمايه داری و در راستای جنگ عليه اساس کار مزدی پيش 

ر سيطره ديکتاتوری ھار، در شرائط وجود دموکراسی، در جوامعی تازد. در زي

که فروش نيروی کار کفاف معيشت و حداقل رفاه اجتماعی انسان ھا را می دھد، 

در ممالکی که بھای نيروی کار برای نان خالی کارگر ھم کفاف نمی دھد، در قله 

تی و رفيع صنعت سرمايه، در جھنم سرمايه داری کشورھائی که رشد صنع
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توسعه سياسی آن ھا مقبول طبع شيفتگان و عاشقان سينه چاک قله نشينی صنعت 

نيست و در يک ک!م در نقطه نقطه جھان موجود بايد دست به کار سازمانيابی 

جنبش ضد کار مزدی بود. وقتی که اين نيست، وقتی که مشعل پيکار ضد کار 

ست، آنگاه ھمه چيز مزدی نمی سوزد، وقتی که شعله ھای اين جنگ خاموش ا

در راستای سبک سازی کفه توان طبقه کارگر و سنگين سازی ھر چه موحش تر 

ظرفيت تعرض سرمايه عمل می کند، در چنين وضعی دموکراسی ھيچ گلی بر 

سر جنبش کارگری نمی زند ، مدنيت و حقوق سرمايه نه عصای دست کارگر که 

شود، حق اعتصاب،  نوعی چماق سرکوب جنب و جوش ضد کار مزدی او می

س!حی عليه اعتصاب ضد سرمايه می گردد، حق تشکل و سازمانيابی می تواند 

جواز دفن سازمانيابی جنبش ضد کار مزدی توده ھای کارگر گردد. اين ھا، اين 

حرف ھا، شايد در مکتب احزاب و محافل کثير چپ موجود کفر تلقی شود اما 

است و به تمامی » آمد دليل آفتاب آفتاب «واقعی بودن و صحت آن ھا مصداق 

گر دليلت بايد از وی « کسانی که به راستی دنبال استدcل می گردند بايد گفت که 

بند بند حيات جنبش کارگری جھانی سند اثبات ھمين مدعاست. کارگر » رخ متاب

سوئدی زير فشار سرنيزه سپاه پاسداران، توحش لباس شخصی ھا و چوبه ھای 

اعدام نيست که امروز در نھايت خفت و فروماندگی به پای  دار و جوخه ھای

صندوق ھای رأی سرمايه می رود. از فرط وفور رفاه و معيشت و تضمين 

زندگی مرفه ھم نيست که دست به اين کار می زند. طبقه کارگر اين کشور 

ھمسان ھمزنجيران طبقاتی خود در بسياری از جوامع ديگر ميدان کارزار 

ر مزدی را از دست داده است. اين ميدان را تخليه کرده است و به طبقاتی ضد کا

دشمن تسليم نموده است. اين شکست، اين تسليم و اين باخت عظيم طبقاتی را 

رفرميسم راست اتحاديه ای، رفرميسم چپ حزب ساcر و سوسيال دموکراسی بر 

شمالی او تحميل کرده است. جنبش کارگری سوئد و اروپای غربی يا امريکای 

به دموکراسی، به حق اعتصاب و تشکل دست يافته است اما اين ھا را نه قاتق 

نان مبارزه طبقاتی که حتی قاتل جان اين مبارزه ساخته است. چرا؟ به چه دليل 

چنين است و چه رفته است که نتيجه اين شده است؟؟ پاسخ روشن است. کارگران 
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ر پروسه پيکار واقعی عليه بنياد سوئد و اروپای غربی، آزادی ھای کنونی را د

بردگی مزدی به چنگ نياورده اند، برای حصول آن شريان حيات سرمايه را 

فشار نداده اند، سرمايه را تضعيف و خود را مقتدر نساخته اند، اقتدار و عظمت 

خود را در تحکيم پايه ھای قدرت ضد کار مزدی طبقه خود نديده و دنبال نکرده 

را در اخت!ل ھر چه بيشتر روند کار، روند انباشت و ارزش اند. ضعف سرمايه 

افزائی سرمايه جستجو ننموده اند. حق سازمانيابی را حق تشکل واقعی مبارزات 

ضد کار مزدی طبقه خود ادراک نکرده اند و دست به کار چنين سازمانيابی نشده 

ھر چه  اند. اعتصاب را نه ابزار اعمال قدرت طبقاتی برای زمينگير ساختن

بيشتر و بيشتر بورژوازی و افزايش توان جنگی خود در مقابل سرمايه، در کليه 

عرصه ھای حيات اجتماعی، که صرفاً به صورت وسيله ای برای چانه زدن در 

بازار فروش نيروی کار، به کار گرفته اند. آزادی سياسی را نه تريبون قدرت 

مزدی، تصرف مراکز کار و پيکار برای تشکل يابی شورائی سراسری ضد کار 

توليد توسط شوراھای متشکل از توده ھای آگاه طبقه خود و سلب مالکيت از 

سرمايه داران که فقط به عنوان فرصتی برای برگزاری جلسات ھمدلی و چانه 

زنی با صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری غنيمت شمرده اند. در يک ک!م، 

ن آنچه را امروز دارند، از حداقل رفاه اجتماعی کارگران سوئد و اروپا و ھمانندا

گرفته تا آزادی ھای سياسی، از عمق معدن مبارزه زcل طبقاتی عليه شالوده کار 

مزدی استخراج نکرده اند، اين امکانات را برای توسعه و تعميق و طوفانی تر 

اين کردن اين جنگ نخواسته اند و در اين راستا به کار نگرفته اند. بستری که 

مطالبات و رفاه نازل و آزادی ھا از درون آن کسب شده است بستر رفرميسم 

راست سنديکائی، اص!ح طلبی سوسيال دموکراتيک و رفرميسم چپ حزب 

ساcر بوده است. تاوانی بوده است که بورژوازی جھانی برای رھا شدن از شر 

ا و انق!ب مبارزه ضد سرمايه داری آن ھا، رھا شدن از خطر کمون پاريس ھ

اکتبرھا پرداخته است. سوسيال دموکراسی و رفرميسم منحط اتحاديه ای از 

ديرباز، دموکراسی، حق رأی آزاد، پارلمانتاريسم و مبارزه آزاد حزبی را افق 

انتظار کارگران کردند و ھمه اين ھا را ماشين مين گذاری راه مبارزه طبقاتی 
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ن القاء شد که احزابی ھست، انتخاباتی ضد سرمايه داری آنان ساختند. به کارگرا

ھست، آزادی انتخاب وجود دارد، به کمک اين اھرم ھا می توان حزب مطلوب 

را بر کرسی قدرت نشاند و قدرت اين حزب را ساز و کار تحقق خواست ھای 

خود نمود. رفرميسم اتحاديه ای با شستشوی مغزی توده ھای کارگر، با دزدی 

کارھای ديگر، سرمايه را، سرچشمه واقعی تمامی  شعور کارگران و با ھمه

استثمار، بی حقوقی ھا و سيه روزی ھا را از تيررس نگاه و ذھن طبقه کارگر 

دور ساخت، به کارگران آموخت که پارلمان، دولت، دولتشھر و شورای دولتی 

استان اص!ً ابزار سيادت سرمايه و نھادھای برنامه ريزی نظم توليدی، سياسی و 

ماعی سرمايه نيستند، آموخت که دولت موجود در تمامی ساختار و ساز و اجت

کارھا و کارکردھايش، دولت کل جامعه است، متعلق به ھيچ طبقه خاصی نيست 

و نيروی ماوراء ھمه طبقات اجتماعی است!! رفرميسم راست اتحاديه ای، 

و رفرميسم چپ حزب ساcر و سوسيال دموکراسی، ھمصدا و ھمدل از زمين 

آسمان و در گوشه، گوشه حيات اجتماعی توده ھای کارگر کمپين راه انداختند و 

جنجال کردند که حق اعتصاب، آزادی بيان، حق تظاھرات، حق اعمال اراده و 

نظر، حق تعيين سرنوشت و حاکميت بر زندگی اجتماعی ھمين حقوق مدنی 

رابری و رفع موجود نظام بردگی مزدی است. حبل المتين رفاه و آزادی و ب

تبعيض و تأمين اجتماعی و تحقق آمال انسانی ھمين حقوق است و برای حل ھر 

نوع مشکلی بايد به ھمين ھا آويخت. رفرميسم راست با جنبش کارگری چنين 

کرد، اما پرونده احزاب و گروه ھای طيف رفرميسم چپ از جمله جنس ايرانی 

اد، محافل، احزاب و گروه ھائی اين رفرميسم نيز به ھمين اندازه زشت است. افر

که به ويژه در طول چند سال اخير برای تحميل رويکرد سنديکاليستی بر جنبش 

کارگری ايران ت!ش داشته اند نسخه ھمين وضعيت موجود کارگر سوئدی را 

برای ھمزنجير ايرانی او پيچيده و می پيچند. آنان از اين نيز بدتر کردند،  

را به دار سازمان جھانی کار و ساير نھادھای  کوشيدند تا جنبش کارگری

کارگرفريب مزدور سرمايه جھانی بياويزند اما به کارگران نگفتند که 

سنديکاسازی در جھنم سرمايه داری ايران حتی ھمين دستاوردھای محتضر 
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رفرميسم اتحاديه ای اروپا را ھم نخواھد داشت. اين واقعيت روشن را از برابر 

ور کردند که در اين جھنم گند و وحشت و خون، چشم دوختن چشمان کارگران د

به اميد مبارزه قانونی و مماشات جوئی سنديکائی با صاحبان سرمايه طناب داری 

است که فقط بر حلق جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر آويزان نمی شود بلکه 

را  راه ھر نوع اعمال قدرت کارگران حتی برای درھم و ديناری افزايش دستمزد

ھم سد می کند. به محور اصلی گفتگو باز گرديم. دموکراسی، آزادی ھای 

سياسی، حق تشکل سنديکائی، حق اعتصاب و تظاھرات به جنبش کارگری سوئد 

و جنبش کارگری کشورھای ديگر کمکی ننموده است. سنگر تعرض طبقه 

توده کارگر عليه سرمايه را استحکام نبخشيده است، به باروئی برای مقاومت 

ھای کارگر در مقابل طوفان تعرض سرمايه تبديل نشده است. علی العموم به 

شکل معکوس عمل کرده است. مثل روز روشن است که ايراد در آزادی و نقش 

اعتصاب و اھميت اعتراض نيست، ريشه اساسی معضل اينجاست که آزادی، 

در  حق تشکل، حق اعتراض و مبارزه و ھر دستاورد جنبش کارگری تنھا

صورتی قاتق زندگی طبقه کارگر است که از دامان جنبش ضد کار مزدی متولد 

شود و س!ح تعرض کارآمدتر، پيکار نيرومندتر و پايداری پرشکوه تر اين 

جنبش در مقابل سرمايه داری گردد. در غير اين صورت ھمان خواھد شد که 

ايرانی که  امروز در اروپای غربی شاھد آن ھستيم. اين سخن رفرميسم چپ

کارگران اول بايد معيشت و رفاه کافی داشته باشند تا بتوانند به سوسياليسم 

بيانديشند و برای سوسياليسم مبارزه کنند، حرف سوسيال دموکراسی و بدترين 

رفرميست ھاست. طبقه کارگر وقتی که نان و مسکن و رفاه و آزادی خود را به 

ستر کارزار ضد کار مزدی دور و دورتر دار سنديکاليسم آويزان کند، وقتی از ب

شود، حصول حق اعتصاب و آزادی تشکل ھم نه س!ح جنگ وی برای 

سوسياليسم که بالعکس طناب دار سرمايه و رفرميسم بر گردن جنبش ضد 

سرمايه داری او خواھد گرديد. کارگر نمی تواند مبارزه برای نان و زندگی و 

وياروی عليه اساس سرمايه و برای رفاه و ازادی را از جنگ مستقيم و ر

کمونيسم  لغو کار مزدی جدا سازد. ھر نوع و ھر ميزان انفصال جنبش کارگری 
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از ميدان کارزار واقعی ضد کار مزدی برای اين جنبش فاجعه ای عظيم است. 

ھر مقدار و ھر اندازه آويختن اين جنبش به سنديکاليسم، به حزب سازی 

ھر شکل رفرميسم و کمونيسم بورژوائی تيشه ای  سکتاريستی ماوراء خود و به

است که بر ريشه خود فرو می آرد. رفرميسم اعم از چپ يا راست فقط جنبش 

لغو کار مزدی طبقه کارگر را س!خی نمی کند. ھر نوع مقاومت و توان 

ايستادگی توده ھای کارگر در مقابل تھاجمات مستمر و قھری سرمايه را نيز در 

ر ھمين جا ھم متوقف نمی شود. شيرازه ھمبستگی طبقاتی ھم می کوبد، د

کارگران را می پاشد. بنياد وحدت انترناسيوناليستی طبقه کارگر جھانی را دچار 

زلزله می کند. تمامی معيارھای اخ!قی و انسانی را در زندگی کارگران مثله می 

 سازد، ضعف و فتور و استيصال را بر جنبش کارگری حاکم می گرداند،

اپورتوينيسم، منفعت طلبی کريه فردی و گروھی را در ميان کارگران اشاعه می 

دھد، قدرت تعمق و شناخت و بصيرت و دانش طبقاتی کارگران را تخريب و 

اسير وارونه انگاری می کند، يأس و جمود و سرخوردگی از مبارزه طبقاتی را 

ا جايگزين آرمان در وجود کارگران کشت می کند. منافع محقر فردی و سکتی ر

خواھی انسانی و طبقاتی می سازد، فروغ اميد به نابودی نظام سرمايه داری را 

در دل ھا خاموش و ماندگاری اين نظام را يقين زندگی آنان می گردادند. افق 

سوسياليسم را در برابر انظار خط می زند و زندگی برده وار پر مذلت در 

می سازد. خ!صه ک!م، کل ديد و دريافت، سيطره حاکميت سرمايه را قفل اذھان 

نوع نگاه، ايدئولوژی، افکار، فرھنگ و اخ!قيات منحط بورژوائی را بر جنبش 

کارگری مستولی می کند. فاجعه ای که ديری  است اتفاق افتاده است. جنبش 

کارگری اروپا در مقابل سبعيت ھا، حمام خون ھا و جناياتی که در نقطه، نقطه 

صاحبان سرمايه و دولت ھای سرمايه داری عليه طبقه کارگر اعمال جھان توسط 

می شود به صورت زشتی تسليم و ساکت مانده است. کارگر سوئدی نه فقط مرگ 

ميليون ميليون برده مزدی گرسنه افريقائی را درد طبقه خود نمی بيند، نه تنھا در 

سکوت می کند،  مقابل توحش سرمايه عليه اين نفرين شدگان دوزخ بردگی مزدی

که حتی چشم ديدن فراريان اين توحش در قلمرو فروش نيروی کار خويش را ھم 
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ندارد!! کارگر اروپائی، به برده ھمزنجير چينی و فيليپينی خود به چشم رقيب 

» بيگانه« بر روی اين وجودھای » ملی« می نگرد و خواستار بستن مرزھای 

ر آشيان دور از بمباران و در کنار است!! شب که به دنبال کار شاق روزانه د

کودکان خود سر به زمين می نھد، کمتر تمايلی به شنيدن صدای غرش تانکھای 

اسرائيلی و ضجه ھای مرگ صدھا کودک کارگرزاده فلسطينی دارد. بحث بر 

سر نفی ھمدردی و ھمرزمی پاک انسانی و طبقاتی چند صد يا چند ھزار کارگر 

مزنجير خود در اين يا آن گوشه جھان نيست. سخن از در سراسر قاره با توده ھ

بليه ای است که رفرميسم اتحاديه ای در وسيع ترين سطح بر سر جنبش کارگری 

نازل کرده است. افکار، ارزش ھا، باورھا و مبانی اخ!ق مسلط در جھان 

حاضر تبخيرات گند و پرسموم سرمايه است. طبقه کارگر تنھا در کارزار ضد 

است که انديشه ھا، م!ک ھا، ارزش ھا و باورھای پاک انسانی و  کار مزدی

طبقاتی خود را جايگزين فرھنگ، اخ!ق و معيارھای اجتماعی نظام بردگی 

مزدی می کند. عکس اين کار را طيف رفرميسم چپ يا راست، سکت نشينی 

. حزبی و جنبش اتحاديه ای انجام می دھد و تا چشم کار می کند انجام داده است

آن قدر عظيم و سھمگين که عواقب آن حتی دامن خود اين احزاب و اتحاديه ھا 

را نيز گرفته است!!! حتی سوسيال دموکراسی، چپ حزب ساcر و رفرميسم 

اتحاديه ای را در ک!ف خود پيچيده است. رويدادھای روز جامعه اروپا شاھد 

ف طبقه کارگر در وقوع ھمين ماجرا است. تا چند دھه پيش رسم بخش ھای مختل

کشورھای اروپای غربی اين بود که در حوزه پارلمانتاريسم و ھر سناريوی 

انتخاباتی، در گسترده ترين ميزان يار و ياور احزاب سوسيال دموکرات و چپ 

باشند. اين جانبداری اگر نه ھميشه اما بعضاً در سال ھای حدت بحران سرمايه 

اخير ھمه جا شاھد فروپاشی اين روند  داری بيشتر ھم می گرديد. در سال ھای

ھستيم. کفه توازن قوا به نفع احزاب راست تر سرمايه و به زيان احزاب کمتر 

راست و به طور مشخص سوسيال دموکرات و چپ چرخيده است. ھمه جا 

جريانات راست تر نقش مسلط تر را در ماشين دولتی و ساختار قدرت سرمايه 

راز ھستند. چرا؟ پاسخ را بايد در دو جا جستجو احراز کرده اند و در حال اح
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نمود. نخست اينکه سوسيال دموکراسی و جريانات چپ گام به گام، ھمراه با 

شدت تناقضات درونی، حدت بحران خيزی و وسعت دامنه بحران ھای سرمايه 

داری و مطابق نيازھای روز سرمايه جھانی مدام راست تر و راست تر شده اند، 

مايزات خود با احزاب راست تر را به نزديک صفر رسانده اند، دوم تاجائی که ت

و وحشتناک تر اينکه آحاد و بخش ھای مختلف طبقه کارگر ھم حداقل ھمبستگی 

و ھمدوشی طبقاتی خود را حتی ھمان ھمراھی صوری، بی رمق و استيصال 

رحم آميز اتحاديه ای و رفرميستی را از دست داده اند. رفرميسم به خود نيز 

نکرده است و با دور ساختن ھر چه بيشتر کارگران از سنگر ضد کار مزدی، 

آنچنان آتشی بر خرمن وفاداری آنان به منافع مشترک طبقاتی افروخته است که 

حتی در چھارچوب صف آرائی ھای رايج پارلمانتاريستی ھم کمتر کارگری به 

ھمه کارگرانی که به معض!ت کارگر بغل دستی خود نظر می اندازد، در گذشته 

طيف کمتر راست سرمايه رأی می دادند لزوماً نفع شخصی خاصی در اين کار 

نداشتند. برای آنان چه بسا حزب محافظه کار و سوسيال دموکرات سوئد يکسان 

بود، اما در ميان بد و بدتر به اولی رأی می دادند زيرا به ھر حال بر اين باور 

ده ھمزنجير بيکار، بيمار، فرومانده و فقير آنان کم بودند که وجود اينان برای تو

زيان تر است. از اين که بگذريم اقشار پائينی بورژوازی نيز در پاره ای موارد 

به سوسيال دموکراسی رأی می دادند. اينان نقش مسلط جريانات چپ سرمايه را 

ی کارگر به دليل فشار حدوداً کمتر برنامه ريزی ھا و سياست ھايشان بر توده ھا

در مجموع مايه ثبات اوضاع و بقای بيشتر سرمايه داری می ديدند. استنباط آنان 

اين بود که بلوک چپ با رفرميسم خود سوپاپ اطمينانی در مقابل انفجار احتمالی 

نظام بردگی مزدی ايجاد می کند. حاصل اين برداشت ھا و اتخاذ موضع ھا به 

نمايندگان چپ نمای سرمايه سنگين می طور معمول کفه توازن قوا را به نفع 

ساخت. اين وضع اما اين سال ھا به کلی تغيير يافته است. رفرميسم در قلع و قمع 

ھسته ھای مقاومت ضد کار مزدی از ارگانيسم حيات جنبش کارگری و خلع 

س!ح توده ھای کارگر در مقابل ارزش ھا، افکار و فرھنگ مسلط ضدبشری 

پيش تاخته است که ھر کارگری فقط به طول و عرض سرمايه داری، تا آنجا 
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زندگی محقر خويش فکر می کند و به ھمزنجير بيکار و بيمار و معلول خود نمی 

انديشد. بليه ای که رفرميسم راست و چپ بر سر جنبش ضد سرمايه داری طبقه 

کارگر آورده است اينک به معضلی بر سر راه ھمين رفرميسم برای عروج به 

ت سرمايه و خدمتگزاری به آستان نظام بردگی مزدی نيز تبديل شده مسند قدر

است. چھار سال پيش در سوئد احزاب راست تر برنده سناريوی انتخاباتی 

سرمايه شدند. آنان مطابق معمول امواج پرفشار و نيرومند تھاجم به زندگی توده 

تر به راه  ھای کارگر را با شتاب ھر چه تمامتر و فواصل زمانی ھر چه کوتاه

انداختند، يک ماه بعد دامنه نفرت کارگران از احزاب مسلط قدرت، چنان وسيع 

و گاھی بيشتر از  %11شد که بلوک چپ سرمايه بر اساس ھمه نظرسنجی ھا 

بلوک راست پيشی گرفت. چھار سال پس از آن تاريخ باز ھم بساط انتخابات پھن 

ی چپ خود جلوتر است و احتمال است اما باز ھم بلوک راست از ھمتايان طبقات

برد آن بسيار بيشتر است. کارگر سوئدی غرق در بات!ق رفرميسم سنديکاليستی 

و حزب ساcری سکتی چپ نمايانه نه فقط مبارزه ضد کار مزدی نمی کند، نه 

فقط پارلمانتاريسم سرمايه داری را جايگزين جنگ طبقاتی خود کرده است، نه 

ی مزدی را جايگزين ميدان جنگ ضد کار مزدی کرده فقط انتخابات نظام بردگ

است، که ديگر حتی در ميان راست و چپ سرمايه ھم به دنبال چپ نمی گردد. 

راست را انتخاب می کند، در ھمان حال که خوب می داند راست چه طوفان تازه 

ای بر ھست و نيست آموزش و بھداشت و درمان و ھمه دار و ندار ضعيف ترين 

طبقه او به راه خواھد انداخت و به طور معمول بيش از جناح چپ بخش ھای 

سرمايه ھم به راه خواھد انداخت. کارگر سوئدی به صرف اين که بيکار نيست و 

بھای نيروی کارش از کارگر ھمزنجير بغل دستی اش افزون است راست 

ت سرمايه را بر چپ سرمايه ترجيح می دھد و ھيچ ابائی ندارد که ھمين امکانا

محقر موجود در زندگی عظيم ترين بخش طبقه خود را به کمترين منافع شخصی 

خويش بفروشد. او تا آنجا از شعور و شناخت و منافع طبقاتی خود فاصله گرفته 

است که حتی به جان خود و فرزند خود ھم رحم نمی کند، کاھش چند کرون 

انات دارو و درمان ماليات بر دستمزد را چنان ارج می گذارد که قتل عام امک
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طبقه اش و حتی خودش را به فراموشی می سپارد. اينھا ھمه نتايج، عوارض و 

عواقب شوم استي!ی سنديکاليسم و رفرميسم راست و چپ بر جنبش کارگری، 

نتايج ب!فصل و تبخاله ھای مرگ آلود انفصال ھولناک طبقه کارگر از فرايند 

  پيکار ضد کار مزدی است. 

   2010سپتامبر 

  

  

  

  

  در سالگرد کمون پاريس

مي!دی، طلوع واقعی ط!يه ھای تاريخی نو  1871مارس سال  18سپيده دمان 

بر پھندشت نگاه بشر عصر از دل دنيای بربريت و گند و خون و دھشت سرمايه 

داری بود. حادثه ای که اگر چه حيات مستعجل داشت اما زايمان عظيم تاريخ و 

کارگران جھان به قدرت cيزال طبقاتی خود برای مي!د پرشکوه باور عينی 

برپائی جھانی آزاد و فارغ از استثمار، جھان زندگی انسان ھای يگانه با کار و 

محصول کار و سرنوشت حيات اجتماعی خويش بود. در فجر سرخ اين روز، 

بساط خواب شب سياه سرمايه »! زنده باد کمون«پاريس با غريو شادی تندرگون 

کنار زد و چشم به روز گشود. اين صدا، صدای کارگران بود. غريو داری را 

رعدگون قدرت توده ھای کارگر پاريس بود. صدای اھتزار پرچم رھائی بشر بر 

بام خيزش آگاه بردگان مزدی برای گشايش دروازه نبرد واقعی با اساس کار 

ھمه جا مزدوری و ھمه فرانھادھای بشرستيز و فاجعه بار اين رابطه اجتماعی 

  گستر بود. 

نيمه نخست قرن نوزدھم، ھمه جا و در تمامی زوايايش شاھد نقش بازی شاخص 

و خيره ساز توده ھای کارگر فرانسه در عرصه کارزار طبقاتی و ميادين پرتنوع 

مبارزه سياسی بود. جامعه فرانسه در طول اين سال ھا کانون داغ جدال طبقات، 

فرود نيروھای اجتماعی در صفه قدرت سياسی  جا به جائی قدرت اقشار، فراز و
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و حضور و ميدان داری ھر طبقه برای دستکاری ھر چه بيشتر و مؤثرتر منحنی 

اين تغييرات است. کارگران فرانسه در لحظه لحظه اين روند و سير اين 

رويدادھا به صورت فعال و تعيين کننده حضور داشتند. ھمه جا ھمراه اين و آن 

يه دار يا cيه ھای متوسط جامعه عليه اوضاع روز و قدرت بخش طبقه سرما

سياسی حاکم می رزميدند. جنبش کارگری فرانسه در ھمين راستا، در ھمه اين 

سال ھا بار تناقضات فاحشی را ھم بر گرده خود حمل می کرد. اين جنبش با 

اقشار و گروه ھا و رويکردھای مختلف بورژوازی ھمگام می شد، برای اينکه 

ليه حاکمان روز بجنگد، ھمگامی در جنگی که ھر گام دستاوردھايش پلکان ع

جديدی برای عروج طبقه سرمايه دار به اريکه قدرت، بازگشای حوزه نوينی 

برای افزايش انباشت سرمايه، حلقه آھنين تازه ای در زنجيره تسلط اقتصادی و 

جتماعی نظام سياسی سرمايه داران، فاز تازه ای در معماری نظم مدنی و ا

بردگی مزدی بود. اين ھمگامی ھا در ھمه  اين مراحل و حوزه و حلقه ھا، در 

ھمان حال که مھر ميدان داری توده ھای کارگر را بر روند روز تغييرات در 

ساختار نظم، حقوق، مدنيت و معادcت اجتماعی می کوبيد، اما در نھايت فقط 

کارگر قفل می کرد. کارگران بودند  بندھای بردگی مزدی را بر دست و پای طبقه

که به ھمه کارزارھا جان می داند، آنان بودند که بورژوازی را حتی به زور 

تفنگ به سوی تقابل راديکال تر با اشرافيت مالی، با سلطنت و کليسا پيش می 

راندند اما در ھمان حال ھيچ صف مستقلی ھم از جبھه مجادcت کاسبکارانه ميان 

يروھای ھار ارتجاعی حاکم نداشتند. در پاره ای موارد در حين بورژوازی و ن

جنگ س!ح خويش را به طور مستقيم به سينه نمايندگان سرمايه نشانه می رفتند، 

اما ھمزمان ھيچ بديل و افق  متفاوت از نسخه پردازی ھا و راھبردھای 

  بورژوازی نيز در پيش روی خويش نمی ديدند. 

جھان و در ھيچ شرائطی نمی تواند خود را به طور  طبقه کارگر در ھيچ کجای

واقعی نجات دھد، مگر اينکه حتماً دست به کار رھائی کل بشريت باشد. اين 

طبقه مادام که تحقق مطالبات معيشتی، حقوق مدنی و آزادی ھای سياسی خود را 

در چھارديوار کشاکشی منفصل از پيکار برای رھائی انسان دنبال می کند، حتی 
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فرض برخی پيروزی ھای مقطعی، باز ھم در منج!ب شدت استثمار و سيه  با

روزی ھای جبری بيش و بيشتر نظام سرمايه داری غوطه خواھد خورد. طبقه 

کارگر برای اينکه چنين نقشی را ايفاء کند، بايد بتواند با تمامی ساز و کار و 

د وارد عرصه توش و توان و آگاھی و اتحاد و تشکل و افق شفاف طبقاتی خو

کارزار عليه سرمايه شود. جنبش کارگری فرانسه در آن روز مطلقاً در چنين 

وضعيتی قرار نداشت، کمااينکه در ھمين لحظه حاضر ھم توده ھای کارگر ھيچ 

جامعه ای در ھيچ کجای جھان به صورت بالفعل و حاضر و آماده در موقعيت 

ست که جای بحث دارد و ما ايفای اين نقش نيست. چرا چنين است، موضوعی ا

به ميزان وسع و توان خود در نوشته ھای مختلف، به مناسبت ھای گوناگون در 

باره اش بحث کرده ايم. کارگران فرانسه در دوره مورد گفتگو از کارگران ھمه 

کشورھا پيشروتر بودند اما باز ھم تا صف آرائی آگاه و متحد و متشکل ضد کار 

درازی در پيش داشتند. آنان حتی در روزھای پيش از مزدی راه بسيار دور و 

، پيش از استي!ی واقعی حاکميت سياسی طبقه بورژوازی، 1848انق!ب فوريه 

به صورت يک نيروی اجتماعی در حال پيکار و نه در ھيأت مشتی فيلسوف، 

را فرياد می زدند، اما در زير چتر ھمين فرياد، » رھائی پرولتاريا«لفظ زيبای 

زه مشترک با نمايندگان بخش ھائی از طبقه سرمايه دار عليه قدرت دولتی مبار

اشرافيت مالی را جنبش رھائی خود تلقی می کردند. از زمين و آسمان تيغ تيز 

توحش استثمار سرمايه داری را بر گردن خويش درد می کشيدند، اما راه نجات 

ر برای انکشاف سياسی از اين توحش را در تعميق انق!بی جمھوری يا کاربرد قھ

عميق تر نظم اجتماعی موجود جستجو می نمودند. برای اين کار با قدرت زياد به 

اين وآن رويکرد درون طبقه بورژوازی فشار می آوردند تا شايد ميدان جنگ را 

وسيع تر و برد انتظارات را طوcنی تر سازند، شايد شمار بيشتری از خواست 

رک روز کنند و شايد مبارزات ھمگانی جاری ھای خود را خواست جنبش مشت

را ھر چه گسترده تر حوزه طرح مطالبات خود گردانند. کارگران ھمه اين کارھا 

را می کردند اما تا وقوع انق!ب ژوئن مانيفست جنگ روزشان نه عليه اساس 

سرمايه که تغيير شرائط عينی حاکم با حفظ داربست بردگی مزدی بود. کارزار 
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نقطه عطفی عظيم را در ترازنامه پيکار توده ھای کارگر  1848ئن تاريخی ژو

فرانسه به ويژه پاريس ثبت کرد. کارگران تا آن روز چند دھه جدال را در پشت 

سر خود داشتند، رشته ممتدی از جدال و کارزار که برای توده ھای کارگر 

عروج، حديث توسعه گرسنگی و فقر و تعميق سقوط و برای بورژوازی بازگوی 

  ارتقاء قدرت و افزايش مدام سرمايه و ثروت بود. 

انق!ب ژوئن چکامه سرخی بود که کارگران پاريسی و نقاط ديگر کشور عليه 

ژوئن اين چکامه سروده شد و اين مانيفست در  22اين روند سر دادند. در روز 

قالب شطی پرخروش و نيرومند بر سنگفرش خيابان ھای شھر پاريس جاری 

. برای نخستين بار در تاريخ دو طبقه متخاصم کارگر و سرمايه دار روی گرديد

در روی ھم با تمامی توان و ساز و برگ موجود خود شيپور جنگ سر دادند و 

ھر چه قدرت و س!ح داشتند به سوی ھم شليک کردند. در اين روز فرانسه به 

انسه سرمايه صورت بسيار عريان دو شقه شد، فرانسه پرولتاريا در مقابل فر

سرنگون باد بورژوازی!  برقرار باد ديکتاتوری « داران صف بست. شعار 

از حلقوم توده ھای کارگر بر سقف آسمان سرمايه کوبيده شد و » طبقه کارگر!

زمين و زمان پاريس فضای پاره پاره کردن طومار پاره ای توھمات کارگران به 

در باره »  راينيشه زايتونگ«وف نمايندگان سياسی سرمايه گرديد. روزنامه معر

  فروريختن آوار اين توھمات در ھمان روز نوشت. 

معلوم شد که مفھوم حقيقی، ناب و عوام فھم برادری، برابری طبقات دارای « 

منافع متضاد که يکی ديگری را می چاپد، ھمان برادری که با بوق و کرنا در 

اماکن مھم پاريس، ھمه فوريه اع!م شد، و با حروف درشت بر سردر  ھمه 

زندان ھا و ھمه سربازخانه ھا حک گرديد، چيزی جز جنگ داخلی، به دھشتناک 

ژوئن آتش اين  25ترين شکل آن، جنگ کار و سرمايه نيست. در شامگاه 

برادری از ھر پنجره ای در پايتخت فرانسه زبانه می کشيد، و درست در ھمان 

کرد، پاريس پرولتاريا غرق آتش و لحظاتی که پاريس بورژوازی چراغانی می 

خون بود و در حال نزع دست و پا می زد. برادری درست ھمان قدری دوام 

نقل از »  ( آورد که منفعت بورژوازی اقتضای برادری با پرولتاريا را داشت...
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مارکس) انق!ب ژوئن توده ھای کارگر فرانسه را تا  –مبارزه طبقاتی در فرانسه 

با طبقه سرمايه دار به پيش راند اما نتيجه کارزار بازھم  اين سطح از تقابل

تحميل شکستی سخت بر طبقه کارگر بود. کارگران برای اين کارزار از آمادگی 

cزم برخوردار نبودند، آنان صف متحدی در مقابل سرمايه داران تشکيل دادند و 

ما اين صف جنگ خونينی عليه صاحبان سرمايه و حاکمان روز به راه انداختند ا

آرائی و جنگ، صف قدرت متحد و سازمان يافته ضد کار مزدی توده ھای 

کارگر، صف متشکل و شورائی و آگاه آن ھا برای تعرض به شريان حيات 

سرمايه داری، صف ھوشيار و بيدار قدرت سراسری طبقه آن ھا برای تاختن به 

م بردگی مزدی سوی دورنمای شفاف لغو کار مزدی و پايان دادن به حيات نظا

نبود. کارگران فرانسه در جريان اين جنگ و انق!ب که عالی ترين شکل صف 

آرائی آنان تا آن روز، در عرصه مبارزه طبقاتی بود، باز ھم به ھيچ سطح 

پيروزی دست نيافتند. جنبش کارگری شکست خورد، بورژوازی پيروز شد و به 

سلط سياسی جامعه تثبيت کرد. يمن آن پيروزی موقعيت خود را به مثابه طبقه م

حاکمان جديد با اغتنام فرصت و در منتھای سبعيت به جان توده ھای کارگر 

نفر را از زندان بيرون آوردند و يکجا تسليم تيغ انتقام  3000افتادند، مغول وار 

کردند،  کاری ترين ضربات را بر پيکر جنبش کارگری وارد ساختند و اين 

توانستند به عقب راندند. شکست ژوئن در کنار ھمه جنبش را تا ھر کجا که 

عواقب خونبار و تلخ خود اين دستاورد را برای طبقه کارگر داشت که تونل 

طوcنی توھمات مسموم خود به بورژوازی را تا حدودی و البته فقط تا حدودی 

ی cيروبی کند، با چشم بازتر ميدان کارزار طبقاتی را نظاره نمايد و آشتی ناپذير

ستيز خود با طبقه سرمايه دار و نظام بردگی مزدی را جزء جدائی ناپذير ھستی 

  اجتماعی خود سازد.

شکست ژوئن بورژوازی را در موقعيتی قرار داد که با فراغ بال به قلع و قمع 

دستاوردھای مبارزات گذشته کارگران پردازد، بستن ماليات بر سرمايه، قانون 

ساعت و نوع اين ھا ملغی شد. زندانی کردن  10 محدود ساختن روزانه کار به

بدھکاران احياء گرديد، کارگران به جرم بيسوادی از ھيأت منصفه محاکم قضائی 
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عزل شدند، حق تظاھرات و تشکيل اجتماعات محدود شد و حلقه آزادی ھا و 

حقوق ابتدائی حاصل پيکارھای طوcنی توده ھای کارگر محدود و محدودتر شد. 

الين کارگری با تمامی وسعت و شدت و شتاب تداوم يافت. فشار بر کشتار فع

وضعيت معيشت و شرائط کار و زيست کارگران بسيار سھمگين تر گرديد. با 

عروج لوئی بناپارت به عرش قدرت سرمايه اوضاع باز ھم برای توده ھای 

ن کارگر وخيم تر شد. فشار استثمار اوج گرفت و سرمايه داران فرانسوی به يم

اين روند، کوه سرمايه ھای خود را به کھکشان بردند. دوران امپراطوری دوم و 

تسخير تمامی اھرم ھای قدرت دولتی توسط بناپارت، دور جديد جھانگشائی 

بورژوازی را نيز به دنبال آورد. جنگ ھائی که مثل ھمه جنگ ھای سلف کل 

ارگر فرانسه در ھزينه آن بر دوش توده ھای کارگر سنگين شد. مشکل طبقه ک

اين جا نيز محدود نماند. نه فقط فشار استثمارش روزافزون بود، نه تنھا ھمه 

دستاوردھای جنبش پيشين خود را از دست می داد، نه فقط ھزينه ھای جنگ 

افروزی حاکمان و دلتمردان را می پرداخت، که کوه عظيم غرامت ھا و خسارت 

بر ھست و نيست زندگی وی آوار ھای ناشی از شکست ھای حکام سرمايه نيز 

شد. دھه ھفتاد سده نوزدھم برای کارگر فرانسوی چنين بود. پاريس در محاصره 

ارتش پروس قرار داشت، جنگ ميان دولت ھای آلمان و فرانسه روز به روز 

شعله ورتر می شد، عمر امپراطوری دوم و حکمرانی بناپارت فاز احتضار را 

رانسه طومار تسليم در دست آماده تقديم تمامی پشت سر می نھاد، بورژوازی ف

و شرکای سرمايه » تی ير« بود و نبود کارگران کشور به ارتش بيسمارک بود. 

دار و دولتمردان نظام بردگی مزدی با ھمه توان ت!ش می کردند که توده ھای 

کارگر فرانسه را به تحمل بار شکست و انقياد در مقابل جنايات قوای مھاجم 

  سازند. راضی 

کارگران از سر وحشت و استيصال در برخی جاھا تن می دادند اما در پاريس 

وضعی ديگر حاکم بود. کارگران پاريس در کوران اين کشاکش، در آستان تسليم 

روی » گارد ملی« بورژوازی به انعقاد قرارداد آتش بس، به نھاد موسوم به 

رسنگی و فقر آن را تشديد می نھادند. اقدام اضطراری و اجبارآميزی که فشار گ
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کرد. اينجا جائی بود که عده ای کارگر ھم لقمه نانی برای رھائی از مرگ می 

جستند و ھم برای فرار از خطر استي!ی ارتش پروس و افتادن ھمه دار و ندار و 

زنان و کودکانشان به دست حاکمان متجاوز پروسی تق! می کردند. گارد ملی با 

خوانبندی برای دفاع از حريم زندگی ساکنان شھر و جلوگيری چنين ترکيب و است

از تسليم بورژوازی و شکست پاريس می جنگيد، اما بورژوازی عزم جزم داشت 

که ھر چه زودتر طومار شکست را امضاء کند تا از اين طريق در معيت حکام 

سه متجاوز پروس بازار حاکميت و استي!ی طبقاتی خود بر توده ھای کارگر فران

را داغ نگه دارد. بناپارت به دنبال جنگ ھای طوcنی، شکست ھای پی در پی و 

راندن کشور به آستان سقوط، محکوم به عزل شد و چراغ عمر امپراطوری دوم 

با خفت و خواری تمام رو به خاموشی رفت. بحران اقتصادی و سياسی، کل 

و بلعيد. اقتصاد، جامعه فرانسه را در کام موج ھای بلند و نيرومند خود فر

سياست و ھمه چيز راھی برای خروج از وخامت و عبور از بن بست می جست. 

طبقه کارگر فرانسه از آمادگی، تدارک و قوای cزم برای سکانداری اوضاع، 

برای انق!ب کارگری، برای سرنگونی سرمايه و برای جايگزينی وضعيت روز 

  با دنيای نظم نوين انسانی برخوردار نبود. 

کارگران ھمه جا عليه شرائط حاضر و عليه نظم اقتصادی و سياسی و اجتماعی 

حاکم در حال جدال بودند اما توان واقعی ستيز و پيکار طبقاتی آنان برای تغيير 

پايه ای نظام بردگی مزدی کفاف نمی داد. قدرت توده ھای کارگر، ميزان بود و 

بر سرمايه پديده ای يک بعدی، نبود، دامنه برد يا منحنی نمايش و اعمال آن 

اتوپيک، مکتبی، حماسی، قھرمانانه، انفجاری، حزبی و ولونتاريستی نيست. اين 

قدرت آميزه ای پيچيده، ارگانيک و مرکب از درجه رشد و بالندگی آگاھی، 

سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری، تکامل سطح انتظارات و مطالبات ضد 

ر طبقاتی، آمادگی برنامه ريزی نظم نوين اجتماعی، کار مزدی، شفافيت افق پيکا

درجه باcی مشق ھمه اين توانائی ھا و ابراز وجود تمامی اين مؤلفه ھا به 

صورت يک صف بندی عينی مستقل آگاه طبقاتی در مقابل سرمايه و برای تغيير 

  کل عينيت مسلط موجود است. 
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اس با ساير ھمزنجيرانش در طبقه کارگر فرانسه به رغم نقش پيشروتر خود در قي

ساير  کشورھا، به  لحاظ تدارک اين ساز و برگ ھا و آمادگی ھا و آگاھی ھا، در 

موقعيت مطلوب نبود و ھمين امر کاراترين برگ برنده را در اختيار بورژوازی 

سپتامبر فشار سنگين خيزش ھای خودجوش کارگری و  4قرار می داد. در 

پارتيسم را به زباله دانی سقوط فرو راند. سرکشی شعله ھای انق!ب، بنا

بورژوازی شرائط موجود، زوال امپراطوری دوم و موقعيت ضعيف پرولتاريا 

را پلکان تکاپوی خود برای تثبيت حاکميت سرمايه به شکلی ديگر ساخت، 

کارگران فرياد زنده باد جمھوری سر دادند و جمھوری را ظرفی برای تحقق 

بورژوازی حتی از کاربرد اين عنوان اکراه داشت، مطالبات خود خواستند. 

وجودش را زمينه ای برای باc رفتن توقعات کارگران می ديد و رسالت 

استقرارش را در محدوده پر کردن جای بناپارتيسم، سازش با بيسمارک، تسليم 

در مقابل ارتش پروس، کسب حمايت فاتحان آلمانی و سرشکن ساختن بار تمامی 

نگ يا ساير عوارض توحش سرمايه بر زندگی کارگران خ!صه غرامت ھای ج

می کرد. بورژوازی به اع!م جمھوری تن داد زيرا که زير ش!ق خشم کارگران 

چاره ای جز اين نداشت و کارگران از برقراری جمھوری با آغوش باز استقبال 

نمودند زيرا که آن را حاصل مبارزات خود و دستاورد بزرگ انق!ب چھارم 

سپتامبر به حساب می آوردند. بورژوازی رژيم جديد را معبدی می ديد که با 

توھمات کارگران ھمسو است و به ھمين دليل برج فريب مناسبی برای گشايش 

راه  کشتار، سرکوب و قلع و قمع مبارزات آنان است. توده ھای کارگر نيز آن را 

  يدند. سنگی بر روی سنگ برای برداشتن خيزھای بعدی خود می د

جمھوری بورژوازی بر بلندای چنين وضعی، بر برايند فروماندگی و استيصال 

طبقه کارگر در يک سوی و ميدان داری و نقشه ھای شوم بورژوازی برای 

سازش با دولت پروس، تثبيت حاکميت سياسی سرمايه و تعرض ھار به طبقه 

ت اين کارگر در سوی ديگر تشکيل شد. نيروھای متشکل در ساختار قدر

جمھوری بخش ھای مختلف طبقه سرمايه دار بودند، اورلئانيست ھا ( طرفداران 

سلطنت)، جمھوری خواھان بورژوا و ساير دشمنان جنبش کارگری فرانسه 
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بسيار سريع پست ھا، مقام ھا، نقش ھا و اھرم ھای نفود را ميان خود تقسيم 

شد. بورژوازی برای کردند و در اين گذر سھم اورلئانيست ھا از ھمه بيشتر 

کنترل اوضاع و تثبيت پايه ھای قدرت خود با تمامی توحش به پيش تاخت. توده 

ھای کارگر کم و بيش تن می دادند، آنان پيروزی جمھوری را پيروزی خود 

خواندند، با ھمه اين ھا وضع پاريس با شھرھای ديگر تفاوت داشت. در اينجا 

کيل می دادند مصمم بودند تا در برابر را تش» گارد ملی« کارگرانی که بدنه 

ترفند جنايتکارانه بورژوازی دست به مقاومت زنند. شانس تا حدودی با آنان 

ھمراه بود. پاريس از ھمه سو آماج تھاجم ارتش پروس بود و ھمين امر قدرت 

مانور بورژوازی فرانسه برای کنترل کارگران و اجبار آنان به تسليم را تا حدود 

  می داد. مارکس می گويد:   زيای کاھش

پاريس فقط از آن روی توانست مقاومت کند، که به علت محاصره شدن از «.... 

سوی دشمن، از شر ارتش [ موجود] خ!ص شده و جای آن را به نوعی گارد 

  »  ملی داده بود که توده بدنه آن از کارگران تشکيل می شد.... 

ز ناراضيان cيه ھای متوسط جامعه تا پديده گارد ملی ترکيب ناھمگونی داشت. ا

توده ھای کارگر، از ناسيوناليست ھای داغدار شکست ارتش فرانسه تا خيل 

بردگان مزدی عاصی از فشار استثمار سرمايه، از سوسياليست ھای خيالباف 

خواستار عدالت و انصاف و تساوی طلبی سرمايه داری تا افرادی از 

ھمه اقشار و رويکردھای مختلف اجتماعی در انترناسيونال اول کارگری و از 

ان حضور داشتند. در اين ميان فشار خشم و قھر نيروھای طيف کارگری و چپ 

نقش تعيين کننده ای در غالب جھتگيری ھا، سياست ھا و اقدامات روزمره گارد 

بازی می نمود. بورژوازی فرانسه برای غلبه بر اوضاع به ھر جنايتی دست می 

کاب اين جنايات به اندازه کافی از حمايت ارتش پروس برخوردار زد و در ارت

بود. کارگران پاريسی برای مقابله با اين وضع و برای جنگ ھمزمان با 

بورژوازی و قوای اشغالگر آلمان در تدارک سازماندھی خود و جمع آوری قوا 

،  فضای يک صف ارائی 1871بودند. فضای پاريس به ويژه از اوايل سال 

عل جنگی ميان توده ھای کارگر و بورژوازی شد. ماه فوريه اين سال در مشت
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ھمه روزھايش از شدت و وسعت صف اين آرائی حکايت می کرد. اين وضع در 

روزھای آخر اين ماه حالت انفجارآميز به خود گرفت. پاريس به استقبال حوادثی 

کامل اوضاع  عظيم رفت. تمام ت!ش بورژوازی و ارتش پروس آن بود که کنترل

را به دست گيرند و مقاومت توده ھای کارگر را در ھم بشکنند. کارگران متحد 

در درون گارد ملی ھر روز از روز پيش عاصی تر می شدند و ايستادگی در 

مقابل خيانت و درنده خوئی حکام سرمايه و حاميان پروسی آن ھا را تنھا چاره 

  ستمراً وسيع تر می شد. کار می ديدند. دامنه تعرضات و جدال ھا م

« در شب بيست و ھفتم فوريه گردان ھای مختلف کارگری گارد ملی طول ساحل 

و خيابان شانزليزه را ميدان مارش خود ساختند. کارگران س!ح در دست » سن

نظامی  6راه افتادند و حوزه » دوتريومف«به سوی طاق نصرت سرباز گمنام 

س بود به تصرف خود در آوردند. دولت شھر را که در معرض اشغال ارتش پرو

در برابر موج پايداری کارگران احساس عجز کرد. آتش گرسنگی و » تی ير« 

ف!کت و قحطی ھر لحظه شعله ورتر می شد. ھمه چيز از وخامت روز به روز 

اوضاع خبر می داد. پاريس به استقبال يکی از عظيم ترين رويدادھای تاريخ 

ران شروع به تصرف انبارھای اسلحه و مھمات زندگی بشر می رفت. کارگ

کردند و دولت تی ير قادر به ھيچ مقاومتی در برابر آنان نشد. موقعيت گارد ملی 

و توده کارگر بدنه آن به تدريج قوام گرفت، پاريس به کام وضعيتی از ھمه لحاظ 

ود فوق العاده فرو شد و عم!ً چتر استي!ی يک قدرت دوگانه را در باcی سر خ

لمس نمود. گارد ملی در قياس با دولت تی ير دست باc يافت و توده کارگر و 

فقير و فرودست ساکن پايتخت وسيع ترين حمايت خود را از اين ستاد اع!م 

داشتند. آنچه در سطح جامعه و شھر روی می داد ترکيب نيروھای نامتجانس 

اينجا نيز نيروھای درون گارد ملی را نيز زير فشار خود قرار می داد. در 

واپسگرا و سازشکار سعی در مھار اوضاع به نفع برقراری نظم سرمايه داری و 

استقرار جمھموری سرمايه داشتند، در اينجا نيز مبارزه ميان طبقات با توازن 

قوای خاص خود جريان داشت و ھر کدام از نيروھا، cيه ھای اجتماعی و 

  پراتيک روز گارد تق! می کردند. رويکردھا برای اعمال ھژمونی خود بر 
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يک نکته قابل تعميق در اين گذر نقش کم و بيش غيرفعال انترناسيونال اول در 

قبال اوضاع سياسی جاری و جنبش کارگری فرانسه بود. راديکال ترين بخش 

انترناسيونال و آگاه ترين نمايندگان اين بخش حتی مارکس با عزيمت از موقعيت 

و فقدان تدارک و آمادگی طبقاتی کارگران برای انق!ب، ضعيف طبقه کارگر 

عم!ً قادر به اثرگذاری دلخواه بر روند مبارزات روز توده ھای کارگر نشدند. 

واقعيت خيزش ھای اجباری، قھری و انفجارآميز کارگران و ضرورت دخالت 

ھر چه مؤثرتر در آن ھا را به اندازه کافی در محاسبات خود وارد نساختند. 

اط!عيه ھائی صادر نمودند که صدر و ذيل آن ھا عموماً در محکوم ساختن 

جنگ ميان دولت ھا، دعوت از توده ھای کارگر برای درک وحدت 

انترناسيوناليستی خويش و اجتناب از حمايت بورژوازی کشور خود خ!صه می 

گرديد. اين اط!عيه ھا به درستی و به گونه ای بسيار صريح و مؤکد از 

گران فرانسه و آلمان می خواست که از ھر نوع خصومت با ھم، تبديل شدن کار

به ابزار تسويه حساب ھای ميان حکام سرمايه خودداری ورزند اما درھمان حال 

نقشه عمل ھا، راھکارھا و جھتگيری ھای پراتيک راديکال متناظر با تعميق و 

ائط تحميلی روز توسعه پيکار ضد سرمايه داری توده ھای کارگر، در بطن شر

را در پيش پای کارگران قرار نمی داد. ماه ھا پيش از اوجگيری وخامت 

اوضاع، کارگران فرانسوی عضو انترناسيونال در بيانيه ای خطاب به ھمه 

  ھمزنجيران اروپائی و به ويژه آلمانی خود نوشتند: 

از] شرافت  بار ديگر، صلح جھانی، به بھانه ايجاد تعادل در اروپا و [دفاع« ... 

ملی به خطر افتاده است. کارگران فرانسه، آلمان، اسپانيا! دست به دست ھم دھيم 

و فرياد يکپارچه خود را بر ضد جنگ بلند کنيم!... جنگی که به خاطر حفظ 

برتری يا برای منافع خاندان سلطنتی معينی در گيرد، از نظر کارگران چيزی 

سخ به نداھای جنگ افروزانه کسانی که جز گزافه ای جنايتکارانه نيست. در پا

خود را از پرداخت ماليات خون معاف می دارند،  و در مصائب مردم سرچشمه 

ای برای سوداندوزی ھای تازه می جويند، ما که خواھان صلح، آزادی و کار 

ھستيم، صدای اعتراض خود را بلند می کنيم. برادران آلمانی! جدائی ما در دو 



 

231 

ه پيروزی کامل استبداد خواھد انجاميد.... کارگران ھمه سوی رود رن فقط ب

کشورھا! وضع فعلی کوشش ھای مشترکمان ھر چه باشد، ما اعضاء 

انترناسيونال که ديگر مرزی را مابين خود به رسميت نمی شناسيم، آرزوھا و 

درودھای کارگران فرانسوی را به عنوان وثيقه ای در تضمين پيمان ناگسستنی 

  »   شما می فرستيم.مان، برای 

در اين بيانيه و ساير بيانيه ھا و اع!ميه ھا و اسناد منتشر شده انترناسيونال ھمان 

گونه که گفتيم، موضوع ت!ش به طور عمده بر محکوميت جنگ دولت ھا و 

ضرورت اتحاد کارگران کشورھا متمرکز است. کوششی که از حداکثر اھميت و 

اما دخالت برنامه ريزی شده عملی برای ضرورت و مبرميت برخوردار بود 

بھبود ھر چه ممکن و مقدور صف ارائی ضد کار مزدی توده ھای کارگر 

عاصی در حال پيکار مسأله ديگری است که جای آن کم و بيش خالی به نظر می 

رسيد. انترناسيونال در اع!ميه ھايش از اع!م جمھوری استقبال کرد و برای اين 

معين خود را داشت. بنياد استدcل اين بود که طبقه کارگر کار طبيعتاً منطق 

فرانسه از آمادگی cزم برای ايفای رسالت تاريخی خود برخوردار نيست و چاره 

ای ندارد جز اينکه جمھوری بورژوازی را معبری برای تدارک، تجھيز و 

پرورش قوای طبقاتی خود برای جنگ سرنوشت عليه سرمايه داری سازد. پايان 

نگ، برقراری صلح، استقرار جمھوری، ت!ش توده ھای کارگر برای انکشاف ج

ھر چه ممکن جمھوريت و استفاده از دستاوردھای اين انکشاف برای تجھيز 

قوای طبقاتی خود در جنگ ھای بعدی با سرمايه،  نکاتی بودند که انترناسيونال 

جنبش کارگری  بر اھميت آن ھا پای می فشرد و پيگيری اين انتظارات را به

فرانسه نيز توصيه می نمود. اعضای انجمن بين المللی کارگران حتی مارکس 

فرارفتن جنبش کارگری روز فرانسه از اين مرزھا را نوعی خودکشی مبتنی بر 

يأس تلقی می کردند و بر اجتناب کارگران از آن اصرار می ورزيدند. اين 

عبور کارگران برای دستيابی به توصيه ھا يک ايراد داشت، اين ايراد که مسير 

آنچه انترناسيونال می گفت لزوماً از جمھوری سرمايه داران نمی گذشت، 

  کمااينکه عم!ً ھم نگذشت. 
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مارکس بعدھا با صداقت و آگاھی و بصيرت سرشار کارگری خود به اشتباھات 

درسی انترناسيونال اعتراف کرد. او کوشيد تا کالبدشکافی راديکال اين اشتباه را 

برای پيکارھای بعدی طبقه کارگر سازد. در اين باره کمی پائين تر باز ھم حرف 

می زنيم. بورژوازی با ھمه قوا به راھی می رفت که جمھوری را نردبان تثبيت 

حاکميت و قدرت خود کند، راھی که حاصل آن فقط تشديد استثمار، سلب آزادی 

و سپس » تی ير« د. دولت ھای ھا، افزايش گرسنگی و فقر توده ھای کارگر بو

دقيقاً چنين کردند. کارگران در اين روند و در بطن شرائطی که از ھر » گيزو« 

سو به زيان آنان پيش می تاخت، غوطه می خوردند و برای مقابله با آن به ھر 

کاری که می توانستند دست می زدند. آنان جمھوری را محصول مبارزات 

بر، می پنداشتند، بر آن بودند تا با چنگ و دندان از خويش و انق!ب چھارم سپتام

  آن دفاع نمايند و به کارافزاری برای تحقق انتظارات خويش تبديل نمايند. 

آنچه در عمل روی می داد خ!ف چشمداشت توده ھای کارگر بود، دولتمردان 

جديد سوای ھموارسازی راه تسليم فرانسه به ارتش بيسمارک، کمک به قوای 

برای اشغال پاريس، عقب راندن کارگران از مواضع مقاومت، دست  مھاجم

اندازی ھر چه آزمندانه تر به حاصل کار و استثمار توده ھای کارگر، توطئه 

برای شکست جمھوری و اعدام و قتل عام نيروھای کارگری ھيچ کار ديگری 

ا انجام نمی دادند. ت!ش کارگران برای انکشاف جمھوری به نھاد متناظر ب

سپتامبر ھم به جائی نمی رسيد. در تمامی نيمه  4انتظارات و مطالبات انق!ب 

فرانسه با شتاب بسيار به سوی يک جنگ داخلی واقعی به پيش  1870دوم سال 

رفت. جمھوری بر خ!ف انتظار بورژوازی به ظرف ثبات حاکميت يا تضمين 

برای پرولتاريا ھم نظم توليدی و حتی سياسی سرمايه تبديل نشد،ھمانگونه که 

سوای سيه روزی، اسارت و خانه خرابی افزون تر چيزی به بار نياورد. ھر دو 

طبقه، جمھوری را امامزاده نذر و نيازھای خود می ديدند و ھر دوی آن ھا در 

دو سوی ديوارھای ھمين امامزاده بی تذکره و اعجاز عليه ھم سنگربندی می 

بود، بورژوازی نمی توانست آن را تحمل کردند. اين وضع مطلقاً قابل دوم ن

نمايد، استقرار نظم سياسی با ھدف پرداختن به برنامه ريزی نظم توليدی و 
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مسائل انباشت سرمايه برای دولتمردان نظام سرمايه داری از آب خوردن ھم 

  حياتی تر می نمود و برای رفع موانع اين کار بايد به ھر اقدامی دست می زدند. 

زمان لحظه ای در تدارک و چاره پردازی بورژوازی برای پايان ھر لحظه از 

دادن به وضع موجود و سرکوب نھائی پرولتاريای عاصی به حساب می آمد. 

سرمايه داران، نمايندگان سياسی، حقوقدانان، سياستمردان، امرای ارتش و 

 فرماندھان قوای سرکوب سرمايه، به ھر جا نظر می انداختند، اسلحه دست توده

ھای کارگر و حضور مسلح اين طبقه در خيابان ھا و سطح جامعه را عظيم ترين 

سد راه تحقق اھداف خود می ديدند. اين مشکل در پاريس بيشتر از ھمه جاھای 

ديگر بر سينه بورژوازی فشار وارد می ساخت. بدنه کارگری مسلح گارد ملی 

ادی آشفته می نمود و در اينجا خواب حاکمان روز سرمايه داری را تا حدود زي

محاسبات ساده تثبيت حاکميت را بر ھم می ريخت. بدون گذاشتن پا بر روی 

جنازه کارگران مسلح نمی شد از فراز دوره پرت!طم بدون نظم و ثبات و امنيت 

سرمايه عبور کرد. بايد که با توسل به تمامی بربرمنشی ھا و سبعيت ھا کارگران 

حيات قدرت دوگانه نامکتوب و غيررسمی موجود را خلع س!ح نمود، بايد به 

پايان داد و بورژوازی عزم جزم کرد که اين کار را انجام دھد. قبل از ھر چيز 

راه تھاجم ارتش بيسمارک به پاريس را باز گشود تا از اين طريق اصلی ترين دژ 

 پايداری توده ھای کارگر را در ھم بشکند. ترفند سياه و شومی که بيشتر به ضد

را به دنبال آورد. پس از آن، » گارد ملی« خود تبديل شد و تقويت مؤثرتر 

دستگيری و کشتار و سر به نيست کردن شمار زيادی از پيشروان آگاه کارگری 

را دستور کار خود نمود. نقشه ھای فراوانی برای تار و مار کردن توده ھای 

کارھا را انجام دادند و  کارگر به راه انداخت. دولت ھای تی ير و گيزو ھمه اين

با ھمه اين دسيسه ھا و  1871مارس  18گارد ملی در طول ماه ھای منتھی به 

تھاجمات مواجه شد. کميته مرکزی اين ستاد که بر خ!ف بدنه کارگری آن، 

کانون ھمکاری توأم با ھمفرسائی عناصر طبقات و رويکردھای اجتماعی 

به بسياری سازشکاری ھا دست زد، مختلف بود، برای اجتناب از جنگ داخلی 

در مقابل ھمه توطئه ھا سکوت کرد و تھاجمات زيادی را ب!جواب گذاشت. 
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کميته مرکزی در پای بندی به تقدس جمھوری و دلبستگی به انکشاف جمھوريت 

بورژوائی تا توانست سازش کرد اما حاکمان سرمايه و تشنگان قدرت مستقر 

اندازی جنگ سرنوشت با ھدف تسويه حساب بورژوازی، ھيچ ترديدی در راه 

نھائی با مقاومت مسلح کارگران به خود راه ندادند. آنان دستور خلع س!ح توده 

ھای کارگر و پايان دادن به مقاومت مسلح بردگان مزدی به صف شده در گارد 

ملی را صادر کردند و کارگران پاريس تمامی قدرت خويش را برای مقابله و 

  در مقابل قدرت ھار بورژوازی وارد ميدان ساختند. دفاع و تعرض 

شيپور جنگ در پاريس، ميان دو اردوی طبقاتی متخاصم درون نظام بردگی 

مزدی با طنين ھر چه پرشکوه تر به صدا در آمد. دو طبقه کارگر و سرمايه دار 

در نقطه ای از دنيا، در قلب قاره اروپا در مقابل ھم صف آراستند. وقتی که 

مارس جامانده ھای آخر ذرات نور خود را از ساحل رود سن  17ب روز آفتا

جمع می کرد. در نقطه نقطه پاريس کارگرانی را می ديد که س!ح به دست 

سنگرھای پرخروش جنگ کار به پا می سازند تا از درون آن قلب سرمايه و 

فراشتند، سينه نظام بردگی را ھدف گيرند. کموناردھا به پا خاستند، سنگرھا را ا

سرود برپائی جھانی نو سر دادند و دريچه رؤيت اين دنيا را بر روی ديدگان 

 18بينای کل توده ھای کارگر ھمزنجير خود در سراسر جھان گشودند. انق!ب 

مارس لباس واقعيت پوشيد. پاريس به کام آتش و خون فرو رفت و آتش انق!ب از 

ارس وقتی که خورشيد برای بار م 18خانه ای به خانه ديگر زبانه زد. روز 

ديگر بر ساحل مسطح سن بساط طلوع پھن کرد، به قامت بلند کارگران زن و 

آنان سراسر اندام صاحبان سرمايه و » زنده باد کمون« مردی خيره شد که فرياد 

 18کل طبقه سرمايه دار در سراسر اروپای روز را به رعشه می انداخت. روز 

اران از شھر پاريس بود و توده ھای کارگر با چشم مارس روز فرار سرمايه د

باز به مشاھده مناظر فرار اين دژخيمان ايستادند. صف طوcنی کالسکه ھای 

پرزرق و برقی را ديدند که سرمايه داران صاحب آن ھا با چھره ای سرشار از 

وحشت و دھشت در حال خروج از شھر ھستند. سرمايه دارانی که تا چند ساعت 
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د را در عرش اع!ی قدرت و بردگان مزدی سرمايه را موجودات نگون پيش خو

  بخت محکوم به توليد سود برای خدايان سرمايه به حساب می آوردند.  

کموناردھا به دنبال جنگی خونين و ماcمال از شجاعت و شکوه طبقاتی ماشين 

رنامه دولتی سرمايه را در وسعت شھر پاريس در ھم شکستند و شکلی نوينی از ب

ريزی نظم سياسی و اقتصادی و مدنی و اجتماعی را ولو برای مدتی کوتاه 

جايگزين آن کردند. طبقه کارگر فرانسه قادر به انکشاف، توسعه، تعميق، 

گسترش و ماندگارسازی اين شکل زندگی و توليد و کار و نظم اجتماعی نشد اما 

دی پرولتاريا در دستاوردھای کمون سنگ بنای استواری برای پيکارھای بع

سراسر جھان گرديد. تجارب، درس ھا و دستاوردھای کمون برای جنبش 

کارگری بيش از حد ارزنده است. اين آموزش ھا و رھيافت ھا بايد شريان حيات 

وس!ح دست ما در جنگ روزعليه سرمايه شود، اما ببينيم که اين درس ھا، 

ھا را ديد، بازشناسی کرد و دستارودھا يا آموزش ھا کدامند، چگونه بايد آن 

  سرانجام به کار بست؟   

نخستين درس کمون برای ھمه کارگران جھان اين بود که جنبش کارگری بين 

المللی و گردان رزمنده اين جنبش در ھر نقطه دنيا در تداوم پيکار خود بايد 

ماشين دولتی سرمايه را به طور کامل در ھم بشکند و از سر راه خود بردارد. 

کمون از عمق تجربيات چند » قولی است که جملگی برآنند« ھميت اين آموزش ا

ده ساله مبارزات کارگران فرانسه اين حکم قاطع تاريخی را استخراج کرد و به 

گوش ھمه جھانيان رساند. به ھمگان اع!م داشت که توده ھای کارگر ھيچ 

نمی توانند بنياد کشوری بدون کفن و دفن کامل ساختار حاکميت سياسی سرمايه 

کار مزدوری را از جای برکنند و رابطه خريد و فروش نيروی کار را از ميان 

بردارند. کموناردھا در لحظه معينی از روند بسط کارزار طبقاتی ميان کار و 

سرمايه در جامعه فرانسه و اروپای روز به طور زنده، عينی، جنبشی و عملی با 

خوب درک نمودند، چند و چون واقعيت آن را اين حقيقت ت!قی کردند، آن را 

کنکاش کردند، آن را به کار بستند، جزء انداموار و حياتی پيکار روز خود 

ساختند، از سکوی اين پيکار به جنبش جھانی طبقه خود آموزش دادند و مبرميت 
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و گريزناپذيری آن را در برابر ھمه انظار به نمايش گذاردند. اھميت درھم 

دولتی سرمايه نخستين درس بزرگ کمون بود اما اين درس مثل  شکستن ماشين

ھمه درس ھا و آموزش ھای ديگر مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر دنيا بعدھا به 

دست احزاب و نيروھای طيف رفرميسم چپ مسخ و باژگونه شد و حتی در 

 بسياری موارد به ضد خود مبدل گرديد. آنچه کمون و کموناردھا برای کارگران

دنيا به ارمغان آوردند به طور قطع سرنگونی طلبی ميليتانت چپ نمايانه 

دموکراتيک و فراطبقاتی نبود، بلکه م!ط و ماده و ترکيبات واقعی يک رژيم 

ستيزی شفاف ضد کار مزدی بود. احزاب چپ تاريخاً و از ھمان مبادی امر، کل 

ی ريخته گری خويش اين مواد، مشتقات و مصالح را تاراج کردند، در کوره ھا

به صورت کاcئی بسيار سودآور و باب طبع خود قالب ريزی نمودند تا در 

بازارھای مختلف کسب و کار خود، در درون جنبش ھا و بيش از ھمه در درون 

  جنبش کارگری جھانی به فروش برسانند. 

 آنچه در کمون روی داد، مستقل از نوع نگاه، محتوای انديشه و منظر سياسی اين

يا آن کمونارد تجلی ملزومات اضطراری جنبش ضد سرمايه داری توده ھای 

کارگر بود. موضوعيت قيام و درھم شکستن ماشين دولتی موجود برای آنان 

، »ديکتاتوری دموکراتيک کارگران و دھقانان« ، »خلق«استقرار دموکراسی 

دولتی انق!ب دموکراتيک و از اين نوع خزعب!ت نبود. کموناردھا ماشين 

شيوه رشد اروپائی سرمايه داری را جايگزين « سرمايه را درھم نشکستند تا 

آن کنند. آنان قيام نکردند تا يک قدرت حزبی ماوراء ھستی » شکل آسيائی

اجتماعی خود را بر جای قدرت سياسی سابق سرمابه بنشانند و به اين حزب 

ريا و جنجال آرمان ھای اجازه دھند تا در زير بيرق سرخ کمونيسم و نام پرولتا

پرشکوه انسانی، نوع ديگری از برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و مدنی و 

اجتماعی سرمايه داری را به جای نوع پيشين آن حاکم سازند. پيام کمون مطلقاً آن 

در پايتخت پيرامون کل » نفری 6يک بوروی « ، »يک اوليگارشی« نبود که 

ی شؤن زندگی اجتماعی چند صد ميليون شھروندان امور اقتصاد و سياست و تمام

جامعه حرف آخر بر زبان آرند و در ھمان حال سراسر آفاق را از آوازه حاکميت 
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پرولتاريا و شتاب تحول سوسياليستی جامعه پر سازند. کمون از اھميت و 

مبرميت درھم شکستن ماشين دولتی سرمايه سخن نگفت تا شوراھای خودجوش 

ت پرولتاريا را يکی پس از ديگری تعطيل کند و بر ويرانه ھای ظرف اعمال قدر

به اھتزاز در آورد. » مديريت يکتارئيسی« زلزله زده اين شوراھا درفش افتخار 

کمون ماشين روز دولتی سرمايه را خرد نکرد تا قدرت جديد جايگزينش را 

س!خی  کند، تا اين سيستم فرسايش و ھ!کت و» سيستم تايلور«س!ح برقراری 

توده ھای کارگر را در زير بيرق انق!ب سوسياليستی بر ميليون ھا برده مزدی 

تحميل نمايد، تا سرود سرخ  انترناسيونال را چاشنی تباھی، فرسودگی و تشديد 

استثمار کارگران در روند فروش نيروی کار و توليد ھر چه انبوه تر اضافه 

تش رسمی سرخ سرمايه داری ارزش سازد. کمون برای استقرار استي!ی ار

دولتی به جای ارتش کھنه و بی نقاب سرمايه دست به خرد کردن ماشين دولتی 

نداشت، در تدارک پوشاندن لباس » نپ«بورژوازی نزد. آھنگ برقراری دوران 

دروغين سوسياليسم بر اندام زشت و عفونی سرمايه نبود و نظارت حزب نخبگان 

کارگر توسط صاحبان خصوصی سرمايه را بر استثمار ھر چه حادتر طبقه 

  اص!ً آستانه ورود به بھشت سوسياليسم نمی ديد و جنجال نمی کرد. 

شط زcل پيام ھا، افق ھا و انتظارات کموناردھا نه فقط با ھيچ کدام از اين 

رويدادھا ھيچ سنخيتی نداشت و به سوی مصب ھيچ يک از اين مرداب ھا نمی 

و رخساری ديگر را با خود حمل می کرد و رو به  شتافت که درونمايه و رنگ

دنيائی ديگر داشت. بلشويسم و حزب کمونيست شوروی، سرمايه داری دولتی 

اردوگاھی، منتقدين دموکراتيک اردوگاه، مائوئيست ھا، تروتسکيست ھا، 

ضدامپرياليسم ناسيوناليستی کشورھا و فراوان جريانات و احزاب و فرقه ھا و 

ژوائی ديگر اين درس عظيم کمون را تحريف کردند. آن را تا رويکردھای بور

سطح سرنگونی طلبی فراطبقاتی دموکراسی جويانه اقشاری از بورژوازی تنزل 

دادند. درونمايه کارگری و ضد کار مزدی آن را جراحی کردند و از دسترس 

ا، جنبش کارگری بين المللی خارج ساختند. به کارگران دنيا چنين گفتند که معن

مکان و موضوعيت خرد کردن ماشين دولتی سرمايه تعويض اين ماشين با قدرت 
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دولتی حزبی است که نام پرولتاريا بر چھره و پرچم کمونيسم در باcی سر، 

بساط مالکيت انفرادھای سرمايه ھا را جمع می کند، مالکيت دولتی کل سرمايه 

ی منفرد را با برنامه ريزی اجتماعی را برقرار می نمايد، رقابت ميان سرمايه ھا

متمرکز دولتی رابطه خريد و فروش نيروی کار جايگزين می گرداند و در يک 

  ک!م سرمايه داری دولتی را بر جای شکل سابق سرمايه داری می نشاند. 

کموناردھا ماشين دولتی سرمايه را در ھم شکستند تا نطفه ھای نخستين قدرت 

اد کارگران در برنامه ريزی کار و توليد شورائی مبتنی بر دخالت آگاه آح

اجتماعی را متولد سازند. تا نقطه شروع راه برای پايان دادن به وجود ھر نوع 

دولت ماوراء ھستی انسان ھا را رسم کنند، تا خشت cزم پيکار طوcنی برای 

پايان دادن به کار مزدوری را قالب ريزند  و تا سنگ اول برپائی دنيائی جديد بر 

رانه ھای وجود سرمايه داری را بنا نھند. آنان برای گشايش باب اين تغيير وي

بودند. کمون ظرف » دولت بسيار مستعجل« بسيار خوش درخشيدند، ھر چند که 

مشارکت آگاه و نافذ و خ!ق و مستقيم آحاد کارگران نشد و در آن شرائط نمی 

  گام بر می داشت. توانست ھم بشود اما کورمال، کورمال به سوی اين مسير 

اعضای ارگان ھای کمون نمايندگان مستقيم توده شھروند بودند که با رأی 

عمومی و ازاد ھمگان انتخاب می گرديدند. ھر لحظه و در ھر شرائطی قابل 

عزل بودند و ھر کدام دستمزدی به اندازه دستمزد متوسط يک کارگر می گرفتند. 

رنامه ريزی نظم سياسی و توليدی را از کمون تا ھمين جا ايفای نقش افراد در ب

خصلت سرمايه دار بودن خواه در شکل مالک خصوصی سرمايه و خواه در 

شکل شراکت در مالکيت دولتی کل سرمايه اجتماعی آماج تعرض گرفته بود. 

توضيح واضحات است که رابطه خريد و فروش نيروی کار، رابطه توليد ارزش 

ی در حوزه حکومت کمون استي! داشت اما اضافی و کل مناسبات بردگی مزد

اين اقدام کمون و پاره ای اقدامات ديگرش دقيقاً در راستای تدارک ضد سرمايه 

داری توده ھای کارگر عليه اين مناسبات به پيش می تاخت. جنبش کارگری بايد 

گام به گام از درون اين خاکريزھا قلب وجود سرمايه را نشانه می رفت، بايد در 

راستا، صف بندی متحد و متشکل قدرت ضد کار مزدی کارگران به  ھمين
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صورت يک طبقه را تضمين کند و جامه عمل پوشاند، بايد فرايند آمادگی آحاد 

اين طبقه برای برنامه ريزی شورائی سراسری کار و توليد سوسياليستی را به 

ت يک يک عينيت اجتماعی بسط دھد، بايد دورنمای لغو کار مزدی را به صور

شکل زندگی اجتماعی مشخص و متعين ھر چه شفاف تر پيش روی کارگران باز 

  گشايد. 

راه سوسياليسم از اين مقاطع و معبرھا، حفاری ھر چه آگاھانه تر و ھشيارتر آن 

ھا، cيروبی ھر چه بيدارتر و ضد کار مزدی تر آن ھا عبور می کرد، اين راھی 

يری بود که  انق!ب اکتبر حتی در ھمان بود که اگر ادامه می يافت خ!ف خط س

سال ھای نخست بعد از پيروزی طی کرد. کموناردھا به گونه ای خودجوش و 

صدالبته که با دنيائی کسر و کمبود و فروماندگی به سوی وحدت ميان برنامه 

ريزی توليد و مشارکت مستقيم کارگران در روند کار و توليد اجتماعی گام 

ام سياستگذاری و اجرای سياست کارھائی انجام دادند. بر آن برداشتند، برای ادغ

شدند تا حضور در تصميم گيری ھا، رتق و فتق امور اجتماعی و پيشبرد امور 

سياسی را از حالت پست، مقام، موقعيت و فعاليت متناظر بر برنامه ريزی نظم 

ا بيش، توليدی، سياسی و مدنی سرمايه و متضمن منافع سرمايه دار بودن، کم ي

تا جائی که شعور ضد سرمايه داری روز آنان قد می داد، نجات دھند و آن را به 

مأموريتی مستمراً در حال جا به جائی و تغيير برای عقب راندن سرمايه و 

  اخت!ل و از ھم پاشاندن شيرازه ھستی سرمايه داری مبدل سازند. 

ھاد اختاپوسی کمون ارتش رسمی را منحل ساخت و ھزينه ھای ک!ن اين ن

وحشت و دھشت نظام بردگی مزدی را از گرده توده ھای کارگر برداشت. تأمين 

نظم و امنيت را به عھده کارگران مسلح گذاشت و برنامه ريزی و اجرای اين 

نظم را به مثابه وظيفه ای از وظائف روتين و روزمره آحادی از کارگران 

و ضد کارگری آن خارج   تعريف کرد. امنيت را از محتوای سرمايه داری

ساخت و به امنيت و آسايش کارگران از شر تھاجمات سرمايه معنی کرد. کمون 

آموزش را برای تمامی شھروندان رايگان اع!م نمود، کموناردھا در نيمه دوم 

قرن نوزدھم، در شرائطی که کل محصول اجتماعی روز طبقه کارگر پر کاھی 
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ه کھکشان کشيده حاصل استثمار امروزی توده در مقابل سلسله جبال رفيع و سر ب

ھای کارگر نبود و نمی توانست ھم باشد، به چنان کاری دست يازيدند که 

سنديکاليست ھای چپ کمونيست نمای ايرانی قرن بيست و يکم مي!دی آن را 

بسيار اتوپيک و عين دعانويسی می خوانند!!! کمون اما از اين نيز بسيار فراتر 

راتر از آنچه جنجال سازترين احزاب چپ موجود جسارت زمزمه رفت. بسيار ف

آن را به خود دھند. کموناردھا ھمه جا فرياد سر دادند که ھر نوع دخالت دولت 

در مؤسسات آموزشی به کلی ممنوع است. طرد ھر شکل مداخله کليسا و متوليان 

ا در معابد خرافه مذھب در آموزش نيز بخش مھم ديگری از سياست کموناردھ

قلمرو مسائل آموزشی شھروندان بود. توده ھای کارگر کمونارد ھمراه با 

سازماندھی و اجرای اين تحوcت به سراغ سيستم قضائی و امور داوری 

شھروندان رفتند و در ميان چشمان بھت زده و خيره نمايندگان حقوقدان و 

نظم زندگی  حقوقشناس سرمايه اع!م کردند که قضاوت نيز بسان ھر گوشه ديگر

انسان ھا امری انتخابی خواھد بود. قاضيان بايد با رأی آزاد و عمومی ساکنان 

حوزه کمون انتخاب شوند و بسان ھمه منتخبان ديگر ھر آن و در ھر کجا و در 

  ھر حلقه مأموريت خويش قابل عزل خواھند بود. 

مان آموزش آنچه گفتيم دستاوردھای قيام کموناردھا برای کارگران پاريس و ھمز

ھا و درس ھای بسيار پربار برای کل طبقه کارگر بين المللی بود. اين درس ھا و 

آموزش ھا مطلقاً در اين حد محصور نبود. عروج تاريخاً بی سابقه موقعيت و 

نقش زنان در جنبش عطيم کموناردھا يکی از پردرخشش ترين سرفصل ھای 

مح!ت زنان در مناطق بيست کارنامه حيات سراسر افتخار کمون است، کميته 

گانه پاريس از جمله رزمنده ترين، پرشورترين و حماسه آفرين ترين گردان ھای 

کموناردھا در جنگ با قدرت حاکم بورژوازی بود. زنان در وجوه سياست 

گذاری ھا، برنامه ريزی ھا و اقدامات اجرائی کمون نيز به رغم کارشکنی 

ائی پرودنيست ھا به ميدان داری ھائی رويکردھای واپسگرای سوسيال بورژو

دست يازيدند که در جای خود درسی مھم برای چگونگی مشق مبارزه عليه 

  تبعيضات جنسی بود. 
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کمون بسيار زود شکست خورد و کموناردھا به دنبال پرشکوه ترين و حماسه 

 بارترين مقاومت ھا و جانبازی ھا از پای درآمدند. طبقه سرمايه دار اروپا و کل

دولت ھای روز سرمايه داری برای به شکست کشاندن کمون ھمداستان شدند و 

برای تحقق اين ھدف به تمامی جنايات و بربرمنشی ھای ممکن دست زدند. 

حديث شکست کمون حديث مبسوط و مشروح ديگری است که در اينجا از ورود 

، ببالد، شاخ به آن چشم می پوشيم. پاسخ اين سؤال که آيا کمون می توانست بماند

و برگ کشد و پيروز شود يا اينکه در ھمان نطفه محکوم به شکست بود؟ به ھيچ 

وجه آسان يا حتی مقدور نيست. معادcت حاکم بر روند مبارزه طبقاتی ميان توده 

ھای کارگر و نظام بردگی مزدی بسيار پيچيده است. در اينجا ھيچ چيز را نمی 

زه طبقاتی يک جنگ واقعی زمينی است که ھر توان با پيشگوئی پاسخ گفت. مبار

گام فراز و فرود آن تابعی از توازن قوای دو طبقه اساسی جامعه در ھمه شؤن و 

ھمه وجوه ھستی اجتماعی اين طبقات است. در اين ميان آنچه گفتنی است و می 

توان و بايد بدان پرداخت ت!ش برای مبارزه ھر چه آگاه تر؛ متحدتر و متشکل 

  يه سرمايه و با افق ھر چه شفاف تر امحاء کار مزدوری است. تر عل

کمون تحت قيادت ھيچ حزب ماوراء خود قرار نداشت. يک طنز بسيار 

فکرانگيز، درس آموز و قابل تعمق تاريخ اين است که توده ھای کارگر کمونارد 

به ھيچ وجه انسان ھای غربال شده در آزمون ھای حزبی افاضل و دانشوران 

ت باc نبودند. دنيای فکر و سياست و پراتيک پيکار آنان اص!ً دنيای پاcيش طبقا

شده از کوه عظيم گرد و خاک ھای کور کننده توھم و بی دانشی نبود. از آن ھم 

بدتر، رويکرد کمونيسم لغو کار مزدی نبود که در قيام کارگران و برپائی کمون 

رودن سوسيال بورژوا جمعيت دست باc داشت، بالعکس توده کارگران پيرو پ

بزرگتری را تشکيل می دادند و بر روند کارھا تأثيرات بسيار زيانبار و بيشتری 

بر جای می نھادند. کمون مانيفست ائت!ف رويکردھای مختلف چپ، راست، 

سنديکاليست، رفرميست ميليتانت و ضد کار مزدی نبود، سنگ بنای خود را در 

ين نچيده بود و نيروھايش از سر ايمان به اين و آن سرزمين اتحاد فرقه ھا بر زم

مکتب ره کارزار پيش نگرفته بودند. کمون ھيچ کدام از اين ھا نبود. شايد بھترين 
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تعريف کمون ھمان باشد که مارکس بسيار مختصر و در يک جمله بيان کرده 

  است. 

بر ضد طبقات حکومتی بود از آن طبقه کارگر، زائيده نبرد طبقاتی توليد کننده « 

بھره مند از برخورداری و تملک، يعنی خ!صه شکل سياسی سرانجام به دست 

آمده ای بود که رھائی اقتصادی کار از قيد سرمايه از راه آن ممکن بود تحقق 

  » پذير کردد

کمون نمايش واقعی جنبش ضد سرمايه داری توده ھای کارگر بود. جنبشی که از 

راھه ھای فراوان، در سطح نازلی از تدارک و  فراز و فرودھا، راه ھا و بی

آگاھی و سازمانيابی و شناخت و آمادگی و بدون داشتن يک افق کام!ً شفاف لغو 

کار مزدی شيپور جنگ عليه سرمايه را به صدا در آورد و اين جنگ را به راه 

انداخت. جنبش ضد سرمايه داری کموناردھا با اين ويژگی و رويکرد از اين 

اندرونی برخوردار بود که ببالد، آگاه تر و آگاه تر گردد، متشکل تر و ظرفيت 

متحدتر شود، سراسری و سراسری تر شود، نيرومندتر و نيرومندتر گردد، ضد 

کار مزدی تر و باز ھم ضد کار مزدی تر شود و در ھمين راستا نظام سرمايه 

د. کمون در اين مسير داری را به زانو در آورد و بنياد کار مزدی را از بيخ برکن

با کشاکش حاد رويکردھای متعارض درون خود، با رفرميسم راست و چپ در 

ھمه زوايای حيات خود و با يورش سبعانه و ھار کل بورژوازی فرانسه و اروپا 

و جھان مواجه بود. کمون امکان غليه بر اين موانع و تھاجمات را نيافت و 

وزی و شکست کمون درس ھائی بسيار سرانجام از پای در آمد. درس ھای پير

  مھم برای پيکار روز توده ھای کارگر در سراسر جھان است. 

     2010مارس 

 

  

  جنبش کارگری جھانی و نعره ھای ھولناک بورژوازی 
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فرانسه، به خود » جبھه ملی« ليدر » لوپن« سال پيش موقعی که   20حدود 

سم و بی رنگ ساختن رخداد ت نازيجرأت داد تا با وقاحت تمام زبان به برائ

بپردازد، شمار زيادی از نمايندگان فکری بخشھای ديگر بورژوازی » آشويتس«

بسيار مزورانه و عوامفريبانه به نقد او برخاستند!!! در آن روزھا شدت 

را   مجادcت، حتی روزنامه ھای دولتی و غيردولتی منتشر کننده مقاله لوپن را

پيچيد. کار به جائی رسيد که ژورناليست ھای نيز سخت در cب!ی خود فرو 

دست اندر کار و سرمايه داران صاحب امتيار نشريات بخشی از کار و زندگی 

خويش را رھا کردند، ساعت ھا و روزھا به ورق زدن دائرة المعارف ھا و 

فرھنگھای لغت دنيا پرداختند تا شايد برای کلمات و عبارات مورد استفاده لوپن 

  ه و آرام بخش دست و پا کنند!!!معادلی موج

اکنون کمتر از دو دھه از آن تاريخ می گذارد. در طول اين مدت بورژوازی 

جھانی ک!ً و مستقل از ھمه بلوک بنديھايش در سراسر دنيا به طور لحظه به 

لحظه دست به کار برپائی آشويتس ھای نوين بوده است. نمايندگان دموکراسی 

نستان، عراق و جاھای ديگر آشويتس نازی ھا را با سرمايه در بالکان، افغا

صدھا آشويتس شعله ور و موحش ديگر و با حمام خونھای ميليونی کودکان و 

زنان و سالخوردگان کشورھا تکميل کردند. در سرمايه داری اس!می ايران قتل 

عامھای چند ھزار ھزار را به موج بی مھار کشتارھای طوcنی پيوند زدند. در 

جاھای ديگر نيز ھمين توحش ھا و جنايات را مرتکب شدند و به پيش بردند. ھمه 

تا اينجا جای بحثی نيست. کشتار، درندگی، جنگ ھای جھانی نابودگر، سوزاندن 

بشريت در شعله ھای فقر و سيه روزی و گرسنگی سرشت رابطه خريد و 

وده است فروش نيروی کار و پيش شرط استي!ی نظام بردگی مزدی در تاريخ ب

و تا اين نظام ھست چنين خواھد بود. موضوع گفتگوی اين نوشته چند سطری، 

  چيز ديگری است. 

دو ھفته پيش نماينده ھارترين بخش سرمايه جھانی، رئيس جھمور روز امريکا با 

خروج ارتش امريکا از « جسارتی کريه تر و موحش تر از لوپن اع!م داشت که 

دولت اياcت متحده و ستمی فاحش در حق مردم ويتنام اشتباھی سترگ برای 
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فقط به فاصله دو ھفته از سر دادن اين ندای شرورانه از »!!! ويتنام بوده است 

از نمايندگان نومحافظه کار » اوليور کم «حلقوم رئيس جمھور، ناگھان آقای 

توسل « بورژوازی امريکا با بيانی به ھمان اندازه شرم آور اظھار داشت که 

کا به استفاده از بمب اتم در واقعه ھيروشيما اقدامی در کار رھائی بشر بوده امري

در طول فقط دو ھفته اين سخنان بر زبان دولتمردان بورژازی »!!! است

سال پيش در  20جنايتکار امريکا جاری شده است، اما در اينجا بر خ!ف آنچه 

ه جھانی، مطبوعات مقابل ادعای لوپن رخ داد، تمامی رسانه ھای جمعی سرماي

درون بورژوازی بين المللی و کليه محافل و   کليه گرايشات رقيب و حريف

مجامع حقوق بشری سرمايه، شروع به کف زدن کردند. شايد بعضاً از قدرت 

کشف و اشراق رئيس جمھور يا اقمارش دچار شگفتی گرديدند و پاره ای ت!ش 

زنامه ای به روزنامه ديگر نقل کردند تا اين گفته وی و ھمصدايانش را از رو

کنند. موضوع گفتگوی ما در اينجا اما اين نيز نيست. انسانھا بايد واقعيت وجودی 

نظام اختاپوسی سرمايه داری را نشناسند تا از مشاھده اين رفتار و رويکردھا در 

ميان بخشھای مختلف بورژوازی جھانی دچار پرسش گردند. از روشنی آفتاب 

تر است که نه نقد و تقابل جناحھای مختلف بورژوازی در مقابل  ھم بسيار روشن

ھيچ نوع ارتباطی با ھيچ احساس ھمدردی انسانی » لوپن« خزعب!ت فاشيستی 

با قربانيايان ميليونی آشويتس و کوره ھای آدم سوزی نازيسم داشت و نه طبيعتاً 

ربده ھای سکوت يا واکنش موافق امروز اين جناحھا و جريانات در مقابل ع

ھيچ حادثه تازه ای در کارنامه شرارت » اوليور کم« و » بوش « بشرستيزانه 

  آنان به حساب می آيد. 

حوادث فوق تا جائی که به سرمايه داران و نمايندگان سياسی و فکری 

بورژوازی بر می گردد، خواه از لحاظ طرح اظھارات سفاکانه نوع لوپن، بوش، 

شکل مخالفت سرائی عوامفريبانه محافل فکری اين کم و احمدی نژاد، خواه در 

طبقه در مورد لوپن و احمدی نژاد و خواه از نظر ھمصدائی مزدورمنشانه با 

بوش و کم و ھمانندان، طبيعی ترين کار است. ھيچکدام اينھا ھيچ تعجبی را در 

ذھن ھيچ کارگر آگاھی در ھيچ کجای دنيا بر نمی انگيزد، با ھمه اينھا حتی در 
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مين جا يک نکته کام!ً مھم و به صورت جدی قابل بحث است اينکه اينان ھمه ھ

وقت و در ھمه شرائط حداقل به خاطر پاره ای عوامفريبی ھا و محظورات 

حسابشده ديپلوماتيک جرأت فرموله کردن عربده ھای خويش به اين صورت را 

   نداشته اند. بنا براين نخستين سؤال در بحث حاضر اين است که:

و ساير دولتمردان سرمايه امروز اين چنين بی » کم اوليور « ، »بوش« چرا 

   پروا، به سر دادن اين نعره ھا می پردازند؟

اين سؤالی است که بايد پيرامون آن حرف زد. موضوعی که بدان باز می گرديم، 

 عجالتاً به سراغ مسأله اصلی برويم. فاجعه واقعی نه اين، که نوع تقابل و واکنش

طبقه کارگر بين المللی در مقابل اين حوادث است. جنگ ويتنام حمام خون 

بشريت توسط نظام سرمايه داری بوده است. حادثه ھيروشيما يادبود يکی از 

کثيف ترين و نفرت انگيزترين رخدادھای تاريخ توحش سرمايه داری است. 

ھان پايان جنگ ويتنام در زير رگبار اعتراض قھرآلود صدھا ميليون کارگر ج

يافت. اين توده ھای کارگر خشمگين سراسر گيتی بودند که ھارترين بخش 

بورژوازی جھانی را مجبور به خروج نيروھای دژخيم خود از ويتنام ساختند. 

عروج سراسری طبقه کارگر بين المللی عليه جنگ افروزی سرمايه جھانی در 

ا نظام سرمايه داری ويتنام از برگ ھای درخشان کارنامه مصاف اين طبقه ب

است و در اينجا با يادآوری ھمين واقعيت است که پرسش دومی در پيش روی ما 

  قرار می گيرد. اين پرسش که: 

سکوت جنبش کارگری جھانی در مقابل گستاخی اخير رئيس جمھور امريکا و  

عروسک ھای خيمه شب بازی سرمايه جھانی را چگونه بايد داوری نمود؟ 

 70، آلمانی، سوئدی، انگليسی و امريکائی که در طول دھه کارگر فرانسوی

سراسر سنگفرش خيابان ھای اين کشورھا را ميدان مارش اعتراض عليه 

حضور ارتش درنده امريکا در ويتنام ساخته بود چرا امروز حداقل از عروج 

   انسانی و آزاديخواھانه ديروز خود دفاع نمی کند؟

و ھم در اساس يک چيز بيش نيست. جنبش پاسخ ھر دو سؤال ھم روشن است 

ضد سرمايه داری و سوسياليستی طبقه کارگر وضعيتی بسيار رقت بار دارد. 
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است » چشم بسته غيب گفتن« طرح اين حرف در اين ميزان البته مصداق ھمان 

و به ھمين دليل سخن نه حول بازگوئی اين سطح از چرائی که روی نمودن به 

بعدی است. چرا جنبش کارگری جھانی به اين روز چرائی ھای سرنوشت ساز 

سقوط کرده است؟ کدام نيروھا و کدام جنبش ھا در اين کار سخت دخيل بوده اند؟ 

اين نيروھا و گرايشات و جنبش ھا در شرائط حاضر با اين جنبش چه می کنند و 

برای آينده آن چه نسخه ای می پيچند. بحث بر سر اين نکات است و نه حديث 

حت دولتمردان بورژوازی يا اشاره به موقعيت ضعيف جنبشی که بورژوازی وقا

  را اين چنين بال و پر گستاخی داده است.

سوسيال دموکراسی، جنبش اتحاديه ای، ناسيوناليسم چپ، جنبش ھای خلقی و 

اين جنبشھا، سنديکاليست ھای عوامفريب چپ  ناسيوناليستی، وراث فرقه باز 

مايه داری و ساير ھمانندان آنھا ميدان داران واقعی نمای مدعی ستيز با سر

تحميل اين موقعيت ھولناک بر جنبش کارگری جھانی بوده اند و ھم اکنون نيز 

ھستند. اينان بوده اند که تاريخاً راه را بر جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

اھی و سده کرده اند. توافق با سرمايه داران و حل و فصل مسائل معيشتی و رف

اجتماعی توده ھای کارگر در چھارچوب حاکميت جاودانه سرمايه داری را 

جايگزين جنبش ضد کار مزدی اين طبقه ساخته اند. تضمين معاش و رفاه 

کارگران را به عمق بات!ق نظم توليدی سرمايه حواله داده اند. تأمين حقوق 

ا به چوب دار مدنی و آزاديھای سياسی توده ھای ھای کارگر ر  اجتماعی و

پارلمانتاريسم و نظم سياسی سرمايه حلق آويز نموده اند. اينان بوده اند که 

کارگران را از سنگر مبارزه طبقاتی خود بيرون کشيده اند و اردوی رايگان 

بورژوازی نموده اند، ضد امپرياليسم خلقی را به   جدال رقابت بخش ھای مختلف

ار نقاشی کرده اند و جمھوری خلق را عنوان کعبه حاجت فروشندگان نيروی ک

  منزلگاه رھائی آنان جا انداخته اند. 

اينانند که يک قرن تمام کارگران را برای رھائی ملی و حق تعيين سرنوشت خلق 

بورژوازی مستقل « ھا سربازگيری نموده اند. از آنان خواسته اند تا در رکاب 

مبارزه طبقاتی خود عليه  شمشير بکشند و  »وابستگی ميھن شان« عليه » ملی
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سرمايه داری را در آستان حريم قدس ناسيوناليسم قربانی سازند. در گوش چند 

نسل کارگران کشورھا موعظه نموده اند که برای دنيای خويش سنديکا بسازند و 

برای آخرت خود به دار حزب نخبگان بياويزند. برای روزگاران دراز به 

! و ضديت با سرمايه را ن ضد سرمايه داری نيستند!که آنا کارگران القاءکرده اند

بايد از اربابان احزاب و فرقه ھا بياموزند. ظرفيت مبارزه ضد بردگی مزدی را 

ندارند و راه و رسم اين کار را بايد از رندان خرابات سکت ھا و دخمه ھای 

دی گروھی ياد بگيرند. اينانند که توده ھای عظيم کارگر را از جنبش ضد کار مز

به پادگان ھای ضد امپرياليسم ناسيوناليستی و از آنجا به ستاد مجادله قطب جھانی 

   سرمايه داری دولتی با بخش ھای ديگر بورژوازی جھانی منتقل ساختند. 

روزگاران دراز بورژوازی جھانی با زرادخانه ھای سترگ نظامی اش ھر جنب 

يد و نمايندگان جنبش ھای و جوش ضد سرمايه داری کارگران دنيا را در ھم کوب

ھمدوش با رفرميسم بومی جنبش  غيرکارگری خزيده در درون طبقه کارگر

با تزريق سموم مرگبار توھمات باc، کل ارگانيسم حيات اين جنبش را   کارگری،

به ورطه فلج فرو راند. جنبش کارگری بين المللی بار سنگين ھمه اين تھاجمات 

نی را به صورت رقت باری بر گرده خود حمل بيرونی و فلج سازی ھای اندرو

می کند. روند فرساينده مرگباری که ھمچنان ادامه دارد و به طور قطع تا دوره 

ھای طوcنی ادامه خواھد يافت. بوش و کم و ھمانندان بر سينه سای فرايند رقت 

بار اين حوادث تاريخی است که به خود جرأت می دھند از جنگ ويتنام دفاع 

  جنايت سياه ھيروشيما را سند افتخار دولت دژخيم امريکا اع!م دارند.  کنند و

بورژوازی حاکم با قدرت تمام به کار خود ادامه می دھد و وارثان چپ نمای 

جنبشھای غيرکارگری نيز سيره ھميشگی خويش را دنبال می کنند. بوش و کم و 

ز جنگ ويتنام و ساير دولتمردان دژخيم سرمايه به خود اجازه می دھند که ا

جنايت ھيروشيما دفاع نمايند زيرا که اتحاديه ھای کارگری بين المللی را بعنوان 

برزگترين اھرم قلع و قمع ھر تحرک ضد سرمايه داری کارگران در دست خود 

دارند. آنان به خود جسارت می دھند که آنسان عليه بشريت عربده سر دھند زيرا 

توان دارند برای انح!ل ھر تق!ی   ھر چه در که طيف صدرنشينان فرقه ھا، با
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ضد سرمايه داری کارگران در بات!ق قدرت سردمداران اتحاديه ھا ت!ش می 

    کنند.

آنچه بوش، کم و ھمانندان بر زبان می رانند در عين حال پيامی موحش به 

بشريت عصر است. بسيار مسخره خواھد بود اگر کسی مطرح شدن اين حرفھا 

رد ب1ھت و قلدرمنشی عناصری خاص ربط دھد. اين بوش و کم نيستند را به مج

که حرف می زنند. بالعکس کل سرمايه جھانی است که بازنويس نوين مانيفست 

توحش خود عليه انسانيت را در معرض ديد ھمگان قرار می دھد. معنای حرف 

بوش و کم اين است که سرمايه جھانی بند بند حيات آتی خود را با 

وشيماھای تازه و با راه اندازی روز به روز جنگھای جديد ويتنام و عراق و ھير

آيا طبقه کارگر جھانی در مقابل چنين  بالکان و افغانستان آبياری خواھد کرد.

روندی باز ھم بر صليب سياه سکوت ميخکوب خواھد ماند؟؟!!! چنين چيزی 

و بازار رونق آنھا  امکان ندارد. اين عربده ھا به طور قطع خاموش خواھد شد

کساد خواھد گرديد. خاموشی چراغ عمر سرمايه جھانی يا خاموشی حيات 

انسانی؟ يکی از اين دو اجتناب ناپذير است. در دورنمای نگاه فعالين لغو کار 

مزدی ط!يگان فرخ حالت نخست در راه است. طبقه کارگر بين المللی قادر به 

جنگ ويتنام ھای متعددتر، سقوط تحمل ھيروشيماھای شعله ورتر بيشتر، 

دھشتناک تر در منج!ب فقر، مردن روزانه ميليونی تر در بات!ق گرسنگی ھای 

ھولناک تر، قادر به تحمل آنچه که مقتضای ماندگاری سرمايه داری و نياز 

بازتوليد سرمايه جھانی است به ھيچ وجه نمی باشد. جنبش ضد سرمايه داری و 

ه کارگر بين المللی عروج خواھد کرد و در ھمين گذر برای محو کار مزدی طبق

     رفرميسم راست و چپ نيز پروسه انقراض تاريخی خود را به پايان خواھد برد.
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