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  جنبشی که در اسارت بی افقی  است

سال جاری، سال وقوع عظيم ترين اعتصابات کارگری در قاره اروپا بوده است. يونان 

برای روزھای متوالی در فواصل زمانی مختلف در تسخير کارگران قرار داشت. ھمه 

طيل و چرخ توليد اضافه ارزش عجالتاً نمی چرخيد. مدار بازچرخی سرمايه جا تع

برای ساعاتی يا حتی روزھائی چند قفل خورده بود. شھرھا، دھات، مراکز توليد و 

کار، راه ھا و راه آھن ھا، بنادر، خشکی ھا و درياھا حکم فرمان مطاع مالکان و 

شورشی را اجرا می » محارب«ه حاکمان سرمايه را کنار زده و عجالتاً حکم طبق

کردند. يعنی که کار نمی شد، سود توليد نمی گرديد و بازتوليد سرمايه دچار سکته بود. 

سوء تفاھم نشود، مراد از تسخير ھمين اندازه است و ھيچ چيز بيشتری منظور نيست. 

ن آنچه در يونان به کرات روی داد، در اسپانيا نيز چندين بار، با ھمان وسعت، ھما

عظمت و ھمان ميزان برد و تأثير به وقوع پيوست. در اينجا نيز موج اعتصابات 

سراسری ھمه کشور را به حالت فلج انداخت. کارگران به خيابان ھا ريختند و فرياد 

اعتراض سر دادند. کارخانه ھا خوابيد و سرمايه داران و دولت آن ھا از انسداد 

فتادند. کارگران پرتقال نيز چنين کردند و مجاری توليد سود سرمايه ھا به وحشت ا

ھمزنجيران بلژيکی آن ھا، نه يک بار که حداقل دو بار، سرتاسر کشور را ميدان 

نمايش نارضائی و اعتراض خويش نمودند. ابعاد اعتصاب توده ھای کارگر در ايتاليا 

و شمار وقوع اين اعتصابات در طول اين سال ھم ھيچ دست کمی از ساير جاھا 

داشت و با\خره طبقه کارگر فرانسه مثل ھمه دوره ھای ديگر رکورددار وسعت ن

اعتصابات و طوفان اعتراض بود. از رفتن به سراغ کارگران کشورھای ديگر اجتناب 

می کنيم. عجالتاً ھمين اشارات کافی است. به بررسی آنچه روی داده است بپردازيم. 

پاسخ تأسف بار است. در ھيچ يک از  قبل از ھر چيز ھدف مبارزات چه بوده است؟

اين اعتصابات و فراتر از آن در کل مبارزات و خيزش ھا و مقاومت ھای طبقه کارگر 

بين المللی در اين سال يا از سال ھا پيش به اين سوی، ھيچ سطح انتظار و خواست و 

 خيز به جلو وجود ندارد. در ھيچ کجا، ھيچ گفتگوئی از ھيچ ميزان خراش تازه بر
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کوھساران روز به روز مرتفع تر اضافه ارزش ھائی که توليد می شود در ميان نبوده 

است. کارگران ھيچ کجای جھان خواستار ھيچ بھبود تازه ای در شرائط معيشتی و 

، از دستمزدھای واقعیامکانات اجتماعی خود نشده اند. در ھيچ اعتصابی از افزايش 

تی ارزان تر، مھد کودک بيشتر و کم ھزينه آموزش و بھداشت و درمان رايگان يا ح

تر، روزانه کار کوتاه تر، سن بازنشستگی پائين تر از آنچه تا امروز بوده است و مانند 

  اين ھا بر زبان ھيچ کارگری جاری نشده است. 

ھمه آنچه گفتيم پيشکش، اعتصاب کنندگان چند ميليونی در غرب و جنوب و مرکز 

ور ديگر حتی به دفاع واقعی از حدود و ثغور دستاوردھای اروپا يا ھر قاره و ھر کش

معيشتی و رفاھی مبارزات گذشته خويش برنخاسته اند. سطح انتظار و مرز مطالبات 

کارگران ممانعت کامل از ورود ماشين س4خی و تعرض سرمايه به حوزه دار و ندار 

اھش دامنه کنونی خود نبوده است. بالعکس تمامی جنگ و جدال ھا حول محور ک

تعرضات و س4خی کمتر سفره ھای خالی امکانات چرخ می خورده است. ميدان ستيز 

نه ممانعت مصمم و قاطع از ھر ميزان بيکارسازی ھا بلکه جايگزينی اخراج ھای 

بسيار کثير با شمار کمتر محکومان به اخراج بوده است. کارگران نگفته اند که بھای 

زلی نشود، در بھترين حالت خواستار آن شده اند که اين واقعی نيروی کار دچار ھيچ تن

  تنزل تعديل شود و تخفيف يابد!! 

مؤلفه ھای با\ نه فقط در مورد اعتصابات يونان، اسپانيا، پرتقال يا ايتاليا، بلژيک، 

فرانسه و آلمان که در رابطه با کل جنبش کارگری بين المللی در شرائط حاضر دنيا 

ين وضع آنچنان سنگين و فراگير و مزمن است که وجود آن مصداق دارد. فشار ا

حالتی طبيعی احراز کرده است و حتی پرھيجان ترين و دو آتشه ترين چپ ھا ھم نه 

در حرف و نه بر روی صفحات اينترنت، اما در دنيای پراتيک و ھستی اجتماعی 

ذھن خويش روزمره، تداوم آن را به مثابه گوشه ای از قانون طبيعت در شيارھای 

جاسازی نموده اند. چرا چنين است؟ به طور معمول سؤال آن ھا نيست و اگر ميليون 

ھا سال ھم ادامه داشته باشد حتی به اندازه يک کورسوی نازک انتقاد به حاشيه ای 

ترين حرف آدمی مانند لنين، اذھان را متأثر و وجدان ھای سياسی و طبقاتی آن ھا را 
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به بيان روشن تر، اينکه جنبش کارگری بين المللی به چنين جريحه دار نمی سازد!! 

ورطه ای سقوط کرده است، اينکه مشعل پيکار کمونيستی و ضد کار مزدی طبقه 

کارگر در ھيچ کجا نمی سوزد، اينکه رفرميسم راست و چپ ھمه چيز را در کام خود 

يا به حلقه ھای فرو بلعيده است و اينکه تاريخ مبارزات توده ھای کارگر در ھمه دن

را ھيچ » کمونيست« متوالی شکست تبديل شده است خاطر ھيچ پرچمدار سرود بر لب 

ذره ای مکدر نمی سازد، مھم دفاع از مکتب، پاسداشت حرمت قديسين، جانفشانی 

برای سکت و سر دادن چکامه ھای مطول در ستايش چھره ھای اھورائی صدر فرقه 

طور قطع چنين نخواھد ماند. جنبش کارگری يقيناً  است. وضع فع4ً چنين است اما به

از اين بن بست خارج خواھد شد، شرائط حاضر بيش از تمامی دقايق صد سال اخير 

آبستن اين تغيير است. بايد خود را جزء \يتغيری از اين تغيير ديد و برای کمک به 

کارگری حفاری مسير آن به تمامی ت4ش ھای ممکن دست زد. وضعيت کنونی جنبش 

حاصل اثرگذاری عوامل پيچيده ای است که شناسائی آن ھا، شرط \زم خروج از بن 

بست ھای سرکش موجود است. اين عوامل را می توان به چند بخش تقسيم کرد و ھر 

  بخش را به طور جداگانه بررسی نمود. 

  تحو0ت نظام سرمايه داری 

نوزدھم يا حتی نيمه اول قرن  سرمايه داری امروز چيزی نيست که در نيمه دوم قرن

بيستم بوده است. توضيح واضحات است که منظور نفس رابطه سرمايه، رابطه خريد 

و فروش نيروی کار و توليد اضافه ارزش، سرمايه به مفھوم عام و به مثابه يک شيوه 

انون ارزش، کار مجرد و توليد، نيست و نمی تواند باشد. گفتگو از اين نيست که ق

\زم و اضافی، سرمايه ثابت و متغير، اضافه ارزش مطلق و نسبی، نرخ  ارمجسم، ک

اضافه ارزش، نرخ سود عمومی، گرايش نزولی نرخ سود، بحران اقتصادی و در يک 

ک4م آنچه که تار و پود رابطه اجتماعی سرمايه است، ماھيت خود را تعويض يا 

دھد و نه مورد بحث است. دستکاری کرده است!!! نه، چنين چيزی نه قرار است رخ 

آنچه به صورت بسيار حيرت بار و ھوش ربا تغيير يافته است، چيزھای ديگری است. 

تغييراتی که از يک سوی ھستی سرمايه را به لحاظ تناقضات درونی روند کار و 
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از سوی ديگر و  موانع اساسی بازتوليد، در آستانه احتضار و انفجار قرار داده است

موج پيکار ضد سرمايه داری طبقه کارگر، مجاری و مکانيسم ھای در غياب سرکشی 

0زم برای آوار کردن ھر چه سھمگين تر بار ھمه اين تشديد تناقضات را بر زندگی 

در اين گذر، به آنچه که در رابطه  توده ھای کارگر دنيا با خود به ھمراه آورده است.

است نگاھی اندازيم. شرکت  با سير کھکشانی ترکيب ارگانيک سرمايه ھا رخ داده

به  1927چند سال پيش از شروع جنگ جھانی دوم، در سال  واتوموبيل سازی ولو

تأسيس شده است. شمار دقيق کارگران  SKFعنوان يک مؤسسه دختر انحصار عظيم 

در گزارشات روز خود تأکيد  وکارخانه در آن روزھا معلوم نيست اما مؤسسان ولو

 3اول شرکت معادل حجم توليدی است که اينک فقط در طول  کل توليد سالدارند که 

 و. روزانه کار در سال تأسيس ولوساعت توسط کارگران اين تراست انجام می گيرد

ساعت با\تر بوده است و تعطي4ت ھفتگی از يک روز تجاوز نمی کرده است.  10از 

اعی در روند کار با يک محاسبه ساده سرانگشتی معلوم می شود که بارآوری کار اجتم

برابر شده است. در ھمين جا اضافه کنيم  1040سال، بيش از  80در طول اين  وولو

حدود يک و نيم کرون بوده است.  1930در سال  وکه دستمزد ساعتی کارگران ولو

اين دستمزد در شرائط فعلی به طور متوسط، با توجه به سيستم مالياتی کشور و پس از 

کرون تجاوز نمی کند. به اين  70ين بابت کسر می شود، از احتساب درصدی که از ا

برابر  1040 وترتيب، در حالی که سرمايه و سود حاصل از استثمار ھر کارگر ولو

برابر افزايش پيدا کرده است. سرمايه  46با\تر رفته است اما بھای نيروی کارش فقط 

ده است. بر پايه ھزار کرون سوئد بو 200فقط  1927اوليه شرکت در ھمان سال 

، ميزان سرمايه تحت مالکيت شرکت در اين سال به ومؤسسه ولو 2009گزارش سال 

ميليون  220در ھمين سال حدود  وميليون کرون رسيده است، ولو 265ميليارد و  332

سرمايه گذاری جديد داشته است و ميزان سودی که سال پيش از آن نصيب خود ساخته 

يليارد کرون بوده است. اين را نيز از ياد نبريم که سال م 40است بسيار بيشتر از 

سالی است که ھمه بخش ھای سرمايه جھانی در کوبنده ترين و نيرومندترين  2009

بحران اقتصادی تاريخ سرمايه داری غوطه می خورده است. مقايسه ارزش سرمايه 
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از  پيش ريز کرده است حکايت 1927کنونی شرکت، با سرمايه ای که در سال 

دارد و اين در حالی است يک ميليون و ھفتصد ھزار برابر افزايشی به ميزان تقريبی 

برابر سال  35کشور جھان از حدود  125که شمار کارگران روز اين تراست در 

تأسيس آن در شھر يته بوری سوئد با\تر نرفته است. اين ارقام به نوبه خود يک 

  شرکت نشان می دھد.  رگانيک سرمايهھزار برابری را در ترکيب ا 50افزايش 

سال تمامی اجزاء سرمايه جھانی عين ھمين  80بحث بر سر اين نيست که در اين 

را طی کرده است اما آنچه در اينجا يا در جامعه ای مانند سوئد  وپروسه تغييرات ولو

روی داده است، به ھر حال نمونه ای برای شناخت نسبی فرايندی است که نظام 

داری به طور عام پشت سر نھاده است. اين فرايند می گويد که بخش اعظم و  سرمايه

غالب آنچه انسان ھا، در طول چند قرن اخير و از زمان پيدايش، به ويژه از روزگار 

تسلط سرمايه داری تا امروز توليد کرده اند، عم4ً تبديل به سنگ شده است. به کار 

وسائل توليد و در يک ک4م سرمايه شده است. مرده مبدل گرديده است. ماشين آ\ت و 

حالت سنگستان يافته است. سنگستانی که بر جھان بشری حکم می راند و ھست و 

د تا خونابه بالندگی و راز بقای خود برده مزدی دنيا را مستمراً می بلعنيست ميلياردھا 

و در بدترين سازد. افزايش چند ده ھزار برابری، چند ھزار برابری، چند صد برابری 

حالت چند ده برابری متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه در سطح جھانی و استمرار بی 

انقطاع اين افزايش، يعنی اين که کارگران به صورت يک طبقه بايد لحظه به لحظه 

بخش ھر چه عظيم تر کار خود را به صورت کار پرداخت نشده، به سرمايه و سود 

ھر چه نازل تری از آن را به عنوان دستمزد يا  سرمايه داران مبدل سازند و بخش

ھزينه بازتوليد نيروی کار دريافت دارند تا سرمايه قادر به ادامه بازتوليد خود باشد. 

مسأله اما، به ھمين جا محدود نمی شود. افزايش مستمر و غول آسای ترکيب ارگانيک 

ی بايد با فواصل زمانی سرمايه يعنی اينکه بحران ھای ذاتی و گريزناپدير سرمايه دار

ھر چه کوتاه تر، درجه کوبندگی ھر چه سھمگين تر و قدرت تخريب ھر چه غيرقابل 

مھارتر، کل ارکان حيات سرمايه را متزلزل سازد. يعنی اينکه ظرفيت درونی سرمايه 

جھانی برای غلبه بر بحران ھا ھر چه بيشتر تنزل يابد، يعنی اينکه بحرانی در عمق و 



 

8 

مي4دی بايد سراسر اين سنگستان را آماج وزش  2008مت بحران سال وسعت و عظ

نيرومندترين طوفان ھای طغيان اعتراض استثمار شوندگان کند. وضع حاضر ھمه اين 

احتمال ھا را در بطن خود نھان دارد اما بحران ھا روی می دھند، حتی طوفان ھا راه 

ھا برای در ھم کوبيدن بنای می افتند و آنچه که روی نمی دھد جھت گيری طوفان 

سرمايه است. ھمه می بينند که سرمايه ھمچنان با قدرت اھريمنی ب4منازع خود بر 

جھان حکم می راند و برای ھر لحظه اين باقی ماندن، ھستی بشر عصر را قدم به قدم 

برھوت خون و دھشت و مرگ می سازد. کابوسی که می گويد: مشکل فقط اين نيست 

ری با ھيچ بحرانی و با ھيچ درجه کوبندگی بحران بدون سرکشی يک که سرمايه دا

جنبش نيرومند سازمان يافته شورائی و ضد کار مزدی طبقه کارگر از ميان نمی رود، 

بلکه از اين ھم بدتر، بسيار بلند بانگ می زند که: وقتی از بين نمی رود، به طور مدام  

رشکن کردن ھر چه کوبنده تر بار به مکانيسم ھا و راھکارھای تازه ای برای س

بحران ھا بر زندگی طبقه کارگر ھم دست می يابد. زمينه ھای رويش و رشداين 

مکانيسم ھا طبيعتاً در اندرون رابطه سرمايه موجود است اما نکته اساسی آن است که 

سرمايه جھانی تنھا به اين دليل قادر به تکوين، پرورش و بھره گيری از آن ھا می 

که جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر از ميدان واقعی کارزار دور است. گردد 

نظام بردگی مزدی بسيار زودتر از زمان احراز اين مکانيسم ھا می توانست با دست 

جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر نابود گردد اما چنين نشد و ما اينک شاھد استفاده 

ھمترين اين کارافزارھا از ديد ما عبارتند سرمايه از اين راھکارھا و اھرم ھا ھستيم. م

  از:  

  نقش دولت 

در نيمه دوم قرن نوزدھم و تا سال ھا بعد، دولت فراتر از ماشين سرکوب، ابزار 

اعمال قھر پليسی، تأمين نظم سياسی، نھاد قانونگزاری و رتق و فتق پاره ای مسائل 

تدريج تغيير يافته است. جاری سرمايه چيز ديگری نبود. اين وضع در طول زمان به 

دولت روز نقش حساس کليدی، نه فقط در دفاع پليسی و نظامی از مناسبات سرمايه 

داری، که در روند کار و فرايند ارزش افزائی و بازتوليد سرمايه داراست. برای تبيين 
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واقعی و علمی موضوع بايد نخست از مجرد بحث دولت اندکی خارج شد و به 

ا\ئی ک4ً و فرايند بسط اين درونمايه در ساختار ھستی سرمايه باز درونمايه اقتصاد ک

گشت. اين ذات کا\ و توليد ارزش ھای مبادله ای است که روابط انسان ھا را به 

صورت روابط ميان اشياء و کا\ھا با ھم مجسم می سازد. در اين شيوه توليد، انسان ھا 

اد انديشوار انسانی، نيازھای واقعی به عنوان موجودات انسانی، با منطق زندگی آز

آگاھانه انسانی، م4ک ھای زندگی اجتماعی مرفه انسانی و توان دخالتگری جمعی 

بيدار انسانی با ھم رو به رو نمی گردند. به جای ھمه اين ھا ارزش ھای مبادله ای 

متن  توليد شده توسط آن ھاست که با ھم ديدار می کنند، شرائط ديدار را رقم می زنند،

ديدار را پر از قانون و حکم و معيار و م4ک می سازند و اين ديدار و  ملزومات و 

مقررات آن را سکوی تعيين سرنوشت انسان ھا می سازند. مارکس اين موضوع را 

  چنين توضيح داده است. 

ھر چند تمامی اين حرکت، روندی اجتماعی به نظر می رسد و مراحل « ..... 

تيجه عمل آگاھانه و ھدف ھای خاص افراد است، با اين ھمه، بايد گوناگون آن گوئی ن

در نظر داشت که مجموعه اين روند، روندی عينی و خودانگيخته است. درست است 

که اين روند خود ناشی از کنش ھای متقابل و آگاھانه افراد است، اما در کل مستقل از 

فراد با يکديگر قدرت اجتماعی آگاھی آن ھاست و از آن تبعيت نمی کند. برخوردھای ا

بيگانه ای ايجاد می کند که مسلط بر آنھاست. کنش ھای متقابل افراد پايه ايجاد فرايند و 

نيروئی مستقل از آن ھا می شود. گردش به عنوان کليتی از فرايندھای اجتماعی، 

ادله نخستين شکلی است که در آن نه تنھا رابطه اجتماعی مث4ً در پول يا در ارزش مب

ای، بلکه تمامی حرکت جامعه، چيزی مستقل از افراد به نظر می رسد. مستقل نموده 

شدن رابطه اجتماعی و تظاھر آن به صورت نيروئی طبيعی، تصادف يا ھر چيز 

ديگر، پيامد ضروری اين حقيقت است که فرد اجتماعی در آغاز تصوری از خود به 

  »  عنوان فرد آزاد ندارد.

  د اول ) ( گروندريسه جل
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با انتقال اقتصاد  کا\ئی از فاز نخست به شيوه توليد سرمايه داری و به ويژه در پی آمد 

تسلط رابطه سرمايه در کشورھا و در سراسر جھان، شاخص اساسی با\ پروسه 

شمول، قدرت، بتوارگی و فراگيری سراسری خود را کامل و کامل تر ساخت و تا 

سرمايه به مثابه يک رابطه اجتماعی، دنيای  دورترين مرزھای ممکن پيش رفت.

تلنباری از اجبارھای پيچيده، تاريک، بت گونه و خارج از مدار دخالت و اراده توده 

ھای توليد کننده آن است. اجبار انسان ھا، به فروش نيروی کار، جبر اطاعت از 

کومت قانون، قبول بيکاری، تحمل گرسنگی، تن دادن به فقر، پذيرش تن فروشی، ح

شوندگی، فرسايش جسمی و فکری، انفصال از روند کار، ساقط شدن از اراده آزاد و 

مستقل، اجبار به تحمل ھر چه که نياز بازتوليد سرمايه و ماندگاری نطام سرمايه داری 

است، ھمه و ھمه حلقه ھای پيوسته زنجير قدرت خدائی سرمايه و سلسله اجبار انقياد و 

سرمايه در مقابل سرمايه است. مکان دولت سرمايه داری را بردگی انسان ھای خالق 

در درون اين فرايند بايد جستجو نمود. دولت برای اين نظام نھادی است که کل قدرت 

بتواره سرمايه در تمامی عرصه ھای حيات اجتماعی انسان ھا را لباس حاکميت عموم 

!!! و ظرف نمايندگی نام می نھد» ملت« شھروندان می پوشاند!!! برج اراده عام 

منافع، انتظارات و خواست ھای کل مردم جار می زند. دولت بخشی از زنجيره 

سراسری جباريت، قھر، شروط و قيود بازتوليد سرمايه و تمامی مکانيسم ھا و 

راھبردھای تحميل آن ھا، بر توده ھای کارگر در پوشش دروغين ارگان اراده واحد 

پديده دولت در ھمان حال کارگاه وارونه نمائی  مردم و ساکنان يک جامعه است.

سرمايه و وضعيت توده ھای کارگر در چنبره اين رابطه اجتماعی است. با قرار 

گرفتن دولت در چنين موقعيتی، اين امکان برايش فراھم است که کارسازترين نقش را 

م سياسی نه فقط در حوزه سرکوب پليسی جنبش کارگری، نه تنھا در قلمرو استقرار نظ

سرمايه  که از ھمه اين ھا پايه ای تر، در عرصه ت4ش برای بيشترين تضمين نظم 

توليدی سرمايه اجتماعی نيز بازی نمايد. دولت سرمايه اساساً حائز چنين نقشی است 

اما بحث ما در اينجا صرفاً بازگوئی اين نقش نيست. تمرکز ک4م روی باز کردن و 

اين نقش دولت در شرائط تاريخی روز برای ادامه حيات  بيان اھميت ويژه ای است که
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سرمايه داری احراز کرده است. موضوع را از ورای تشريح مختصر يک نمونه معين 

  باز و کنکاش می کنيم. 

بودجه ای بالغ بر نھصد و پنجاه و ھفت ميليارد  2008دولت سوئد درسال 

گذراند. از اين رقم  ) کرون را از تصويب مجلس اين کشور957،000،000،000(

) کرون را ماليات ھای مستقيم و 810،000،000،000حدود ھشتصد و ده ميليارد ( 

پرداخت شده توسط توده ھای کارگر تشکيل می داد و مابقی نيز زير غيرمستقيم بيشتر

عناوين مختلف، به ھر حال از چرخه معيشت کارگران بيرون کشيده می شد. در ھمين 

ميليارد کرون  500وصول شده دولتشھرھا ( کمون ھا) نيز از مرز سال ميزان ماليات 

فراتر رفت. به بيان شفاف تر در اين سال دولت سوئد حدود يک تريليون و پانصد 

کرون از کار پرداخت شده سا\نه توده ھای کارگر  1،500،000،000،000ميليارد (

اخت. اينکه در اين را از دست آن ھا خارج و م4ط و مصالح بودجه سا\نه خود س

سال ارزش کار پرداخت نشده طبقه کارگر چه ميزان بوده است و ارقام اضافه ارزش 

حاصل استثمار اين طبقه در کدام مدار کھکشانی سير می کرده است رقم دقيقی نداريم 

زيرا محاسبه آن چندان آسان نيست. در اين ميان فقط دو نکته را به خاطر بسپاريم. اول 

گزارشات چند ماه يک بار شرکت ھا کم و بيش می توان دريافت که نرخ آن که از 

با\تر است و دوم اين که ميزان مالياتی  %500اضافه ارزش ھا به طور معمول از 

که کارگران حتی از ھمين کار پرداخت شده خود تحويل دولت و دولتشھرھا داده اند 

عاش و بازتوليد نيروی بيش از مقداری است که برای خودشان و برای امرار م

کارشان باقی مانده است. اثبات ادعا بسيار ساده است. کل ارقام مالياتی اين سال را به 

ھزار کرون و برای ھر  166کل جمعيت سوئد تقسيم کنيد، به سھم سرانه ای حدود 

ھزار کرون خواھيد رسيد. در حالی که متوسط آنچه به طور  664نفری  4خانواده 

ينه معيشت افراد شده است به طور قطع از اين رقم کمتر است. اين واقعی صرف ھز

ھا ھمه نکات مھمی ھستند اما بحث عجالتاً اين است که دولت چگونه به طور روتين و 

نھادين کل ارقام اين بودجه را از مجاری مختلف به فرايند بازتوليد سرمايه اجتماعی 

  ی عبارت بودند از:کشور پيوند می زند و تزريق می کند. اين مجار
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) کرون به عنوان 128،000،000،000. بيش از يکصد و بيست و ھشت ميليارد (1

کمک ب4عوض و غير قابل مطالبه در اختيار شرکت ھائی قرار گرفت که زير فشار 

طغيان موج بحران اقتصادی سراسری سرمايه داری، قادر به ادامه کار و حصول 

) در آستانه  SAABاز اين شرکت ھا مانند ساب (  نرخ سودھای دلخواه نبودند. برخی

ورشکستگی کامل قرار داشتند و دريافت اين کمک ھا تنھا مفر ماندگاری آن ھا بود. 

در ھمين جا يادآوری کنيم که سرازير شدن سيل اين ارقام به حساب تراست ھای عظيم 

ی کارگران وی مغزل با دنيائی جنجال پردازی و شستشاقتصادی مذکور مطابق معمو

ھای کارگری در يک مثلث شوم  ھمراھی شد. سرمايه داران، دولت و اتحاديه

مفريبی ھمه جا و به ھمگان القاء کردند که گويا ھدف از اين کار جلوگيری از عوا

طغيان بيشتر بيکارسازی ھا و تضمين ادامه اشتغال چند ھزار کارگر است!! واقعيت 

ه اين مبالغ ک4ن را دريافت می کردند، يکراست کام4ً خ4ف اين بود. شرکت ھائی ک

\ت موجود با آخرين دستاوردھای خر آن را به جايگزين سازی ماشين آتا کرون آ

تکنولوژی روز، افزايش بيشتر ظرفيت بارآوری کار و در ھمين راستا کاھش گسترده 

حل نيروی کار اختصاص می دادند. بخشش بعدی دولت به مراکز صنعتی و مالی از م

بودجه يک تريليون و نيم کرونی، سيل کمک به بانک ھا بود. اين بانک ھا نيز با 

طوفان بحران، موجوديت خود و متعاقب آن، حيات بسياری از شرکت ھای بزرگ 

صنعتی حوزه انباشت سرمايه ھای خود را در معرض خطر می ديدند. رقم اين کمک 

  ھا به ده ھا ميليارد کرون بالغ گرديد. 

نظم سياسی يا اجتماعی سرمايه، دومين حوزه مھم  سرريز  یزمان ھای برقرار. سا2

 400اق4م بودجه دولتی بودند. سھم اين نھادھا در سال مالی مذکور، مجموعاً سقف 

  ) کرون را خراش داد 400،000،000،000ميليارد (

. حوزه ھای آموزش و درمان و رفاه اجتماعی مجموعاً پانصد ميليارد 3

) کرون از کل بودجه را سھم خود ساختند، پيش تر توضيح 500،000،000،000(

داديم که دولت سرمايه داری کل قدرت بتواره سرمايه را لباس حاکميت شھروندان و 

« کل ملزومات ارزش افزائی سرمايه را لباس مصالح عام انسان ھا می پوشاند. لفظ 
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است. انسان ھا نيازمند آموزش، دقيقاً سي4ب ھمين وارونه پردازی ھ» رفاه اجتماعی

پرورش، تحصي4ت عالی، پژوھش، بھداشت، دکتر و دارو و درمان ھستند. اما اين 

نيازھا می تواند سرچشمه ھای اساساً مختلف داشته باشد و افق ھا و انتظارات ماھيتاً 

ھا متضاد را دنبال کند. ممکن است فرايند ت4ش طبيعی، آگاه، بالنده و اجتماعی انسان 

برای تعالی نامحدود جسمی و فکری خويش باشد و در ھمين راستا حداکثر س4متی، 

آسايش، مھار ھمه مخاطرات زندگی، بی نيازی کامل و رھائی از ھر نوع اسارت و 

انقياد را ھدف گيرد. بالعکس ممکن است در بند بند خود موجد تنگناھای فراگير 

ش بی پايان فيزيکی و روانی و عامل معيشتی، بيماری ھای مرگبار بيشتر، فرساي

ناممکنی ھر شکل بی نيازی و ھر مقدار آزادی انسانی باشد. حالت نخست چيزی است 

که ھدف پيکار آگاه توده ھای کارگر است و وضعيت دوم چيزی است که از ذات 

سرمايه می جوشد. ھدف تعليم و تربيت، پژوھش، بھداشت و درمان انسان ھا برای 

تربيت نيروی کار به ارزان ترين بھای ممکن و تأمين حداقل س4متی اين سرمايه فقط 

اين را نيز به خاطر داشته باشيم که نظام سرمايه داری نيرو با کمترين ھزينه است. 

بنا به درونمايه خود از روز ظھور تا لحظه مرگ آماج مبارزه طبقاتی توده ھای 

متناسب با آرايش قوای روز خود کارگر است. طبقه کارگر در ھر کجا و ھر زمان 

کوشيده است تا خواست ھائی را بر اين نظام تحميل کند. بر ھمين اساس سرمايه در 

برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی اش مجبور است که در حاشيه 

ملزومات اساسی بازتوليد و ارزش افزائی خود اين يا آن خواست تحميل شده طبقه 

ظر قرار دھد. تحقق اين نوع انتظارات توده ھای کارگر قھراً و به کارگر را مطمح ن

حکم مبارزه طبقاتی، خود را بر شروط و الزامات بازتوليد سرمايه تحميل کرده و در 

) کرون 77،000،000،000حدود ھفتاد و ھفت ميليارد (درون آن جا يافته است. 

تمل بر ھر دو رويه اين دولت سوئد مش 2008بودجه آموزش و بھداشت و درمان سال 

نيازھا بود. اين رقم برای فراھم سازی امکانات پرورش نيروی کار در سطوح مختلف 

دولت اين ارقام را برای رفع و تأمين کمترين ميزان س4متی آدم ھا منظور می شد. 

نيازھای سرمايه می پرداخت و کل بھای آن را از کار پرداخت شده طبقه کارگر کسر 
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مايه به شتاب فزاينده علوم، گسترش دامنه تکنيک و صنعت و ايجاد سر می نمود.

مؤسسات \زم محتاج است. بايد دبستان و دبيرستان تأسيس کند، نيروی کار حال و آتی 

را روانه مراکز آموزشی نمايد، دامنه اين مراکز و سطوح مختلف اين آموزش ھا را 

بپرورد. بيمارستان و مؤسسات ھر چه بيشتر توسعه دھد، دکتر و بھيار و پرستار 

درمانی بر پای دارد. دانشگاه بنا نمايد و مراکز پژوھشی کارآمد به وجود آورد. انجام 

اين کارھا چيزی نيست که از عھده اين يا آن سرمايه دار منفرد برآيد. کل طبقه سرمايه 

. دار يک کشور است که دست به کار حل و فصل اين نياز سرمايه اجتماعی می شود

طبقه سرمايه دار برای اين کار از طريق سازمان مشترک برنامه ريزی و تصميم 

گيری خود اقدام می کند و دولت عالی ترين و سازمان يافته ترين و مجھزترين نھاد 

قدرت جمعی سرمايه است. اساس کار دولت اين است که ضمن تضمين نيازھای 

بر کار کاھش دھد، ثانيا. اين ھزينه را  سرمايه او\ً. ميزان ھزينه آن را تا سرحد ممکن

برنامه ريزی پرورش و آماده سازی طبقه کارگر تحميل کند، ثالثاً.  پرداخت شده

نيروی کار يا تأمين س4متی آن را فقط تا جائی قبول کند که نياز جبری سرمايه است و 

ً رايا فشار طبقه کارگر آن را به نياز ماندگاری سرمايه تبديل کرده است.  و با0خره  .بعا

به محض مشاھده تنزل نرخ سودھا، وقوع بحران و کاھش دامنه نياز سرمايه به 

نيروی کار، در يک چشم به ھم زدن صدھا دبستان و دبيرستان و دانشگاه و 

بيمارستان و درمانگاه را تعطيل نمايد و مخارج آن ھا را وقف سودآوری بيشتر 

ميليارد کرونی دولت در سال مذکور ھمه اين بودجه ھفتاد و ھفت  سرمايه ھا سازد.

  جوانب را مد نظر داشت. 

) کرونی سال 1،500،000،000،000. از کل بودجه يک تريليون و پانصد ميليارد (4

) کرون نيز به کمک 300،000،000،000دولت سوئد بالغ بر سيصد ميليارد ( 2008

نائاتی است که طبقه ھزينه ھای اجتماعی اختصاص يافت. اين بخش در زمره استث

کارگر چند کشور دنيا به يمن مبارزات ضد سرمايه داری خود و بر دامنه وقوع قيام 

ھای عظيم تاريخی مانند کمون پاريس، انق4ب اکتبر يا جنبش کارگری دھه ھای چھل 

و پنجاه سده نوزدھم، بر بورژوازی اين کشورھا تحميل کرده است. اما فراموش نکنيم 
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ی ھمين غرامت اجباری و تحميل شده طبقه کارگر را نيز در دنيائی از که سرمايه حت

داده ھای اقتصادی و اجتماعی برتافته از منويات ارزش افزائی و سودآوری ھر چه 

عظيم تر سرمايه ھا منحل کرده است و اين کاری است که فقط از دست دولت سرمايه 

ا قرار می گيرند، انسان داری ساخته است. کسانی که مشمول دريافت اين کمک ھ

ھائی ھستند که تمامی عمر خود را برای سرمايه کار کرده اند، وحشيانه ترين ميزان 

استثمار سرمايه را تحمل نموده اند و اکنون توسط سرمايه به کوير فقر و گرسنگی و 

بی مسکنی و محروميت از دکتر و دارو و درمان و ھمه چيز پرتاب شده اند. وجود 

عظيم نفرين شده و داغ لعنت خورده، قھراً کانون انفجاری برای فروپاشی  اين جمعيت

نظم سياسی، توليدی و اجتماعی سرمايه داری است. سرمايه در عظيم ترين بخش دنيا 

رفع خطر اين کانون انفجار را از طريق ديکتاتوری ھار و حمام خون ھای مستمر 

تقرار چنين نوعی از ديکتاتوری چاره انديشی می کند و در ھر کجا که قادر به اس

نيست مجبور به پرداخت غرامت می گردد. انجام اين مأموريت لزوماً به نھاد مشترک 

نمايندگی و اعمال قدرت طبقاتی کل سرمايه داران ارجاع می شود. به بيان ديگر ساز 

 و کار ايفای اين وظيفه نيز بسان ھمه ساز و کارھای \زم حفظ حاکميت سرمايه داری،

جزء پيوسته ای از ساختار  دولت سرمايه می گردد و دولت است که باز ھم کل اين 

  کارگران کسر می کند.   کار پرداخت شده رقم را از 

سرمايه داری سوئد، به مسائلی از نوع  2008. بخش ھای ديگر بودجه دولتی سال 5

ين ھا حلقه اختصاص داشت. ھر کدام ا اجتماعی توسعهپليس و محيط زيست و دفاع و 

ای از زنجيره حيات نظام بردگی مزدی را تعيين می کنند. سرمايه به صورت مدام 

محيط زندگی بشر را تباه و ما\مال از آلودگی ھای شيميائی و ميکربی می سازد. در 

ھمين راستا خواه بر پايه نيازھای قھری بازتوليد خود و خواه زير فشار جنبش 

چاره جوئی ھا می شود. اين چاره انديشی ھا در ھيچ  کارگری مجبور به قبول حداقل

کجا بھداشت و س4مت انسان ھا را دنبال نمی کند. بالعکس فقط بازگشائی مجاری 

انباشت و سودآوری بيشتر سرمايه را ھدف می گيرد. دولت سوئد در ھمين سال مورد 

بحث، کل اين رديف بودجه را که به رقم ھفت ميليارد و ھشتصد ميليون 
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) کرون بالغ می شد به سرمايه داران زمين دار با ھدف سودآوری 7،800،000،000(

بيشتر سرمايه ھايشان، به صاحبان تراست ھا به خاطر تأمين رايگان ھزينه مارک 

گذاری کا\ھای توليدی خود، به امنيت نيروگاه ھا برای تضمين مؤثرتر برق مورد 

نظور دستيابی بيشتر به انرژی آبی و نياز صنايع، به تحقيقات علمی گسترده به م

خورشيدی و بادی و ھمه اين ھا در راستای دسترسی وسيع تر و ارزان تر  برق مورد 

نياز سرمايه ھا، اختصاص داد. دولت ھمه اين کارھا را در جھت تقويت ھر چه بيشتر 

بقه کار پرداخت  شده طفرايند ارزش افزائی سرمايه انجام داد و کل ھزينه آن را بر 

  تحميل نمود.  کارگر

. تداوم ھستی سرمايه در گرو نظم رابطه خريد و فروش نيروی کار، امنيت اين 6

رابطه و رفع ھر خطری است که به ھر شکلی امنيت و ثبات چرخه توليد سود و 

خودگستری سرمايه را به خطر اندازد. سرمايه در اين راستا نيازمند سيستم پليسی و 

ی امنيتی، جاسوسی و ضد جاسوسی است. شبکه ھای انتظامی دستگاه ھای اختاپوس

بخش قابل توجھی از وظيفه دولت سرمايه  ،پيچيده و پر پيچ و خمی که سازماندھی آن

است و تمامی اق4م ھزينه ھای آن از طريق دولت بر بھای نيروی کار توده ھای 

دود سی و سرمايه داری سوئد ح 2008کارگر سرشکن می شود. بودجه دولتی سال 

) کرون از حاصل کار و استثمار طبقه کارگر را 36،000،000،000شش ميليارد (

  صرف برپا ماندن اين شبکه ھای عظيم اختاپوسی می نمود. 

. توسعه اجتماعی بخش مھم ديگری از بودجه ساليانه دولت را تشکيل می داد. 7

آب، برق، جاده،  سرمايه در سطحی بسيار وسيع نيازمند تأسيسات پايه ای از نوع

بزرگراه، پل ھا، سدھا و شبکه ھای عظيم آبياری، راه آھن، مترو، تراموا، خيابان 

کشی شھرھا، فرودگاه ھا، بنادر، مخابرات و سيستم ھای ھر چه مجھزتر ارتباطات، 

نيروگاه ھای اتمی و مانند اين ھا است. مخارج ايجاد اين مؤسسات در ھر جامعه سر 

ھم عظيمی از سرمايه اجتماعی ھر کشور را به خود اختصاص به فلک می کشد و س

می دھد. يک جزء اساسی رسالت ھر دولت اين است که وظيفه ايجاد، توسعه و ترميم 
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ھمه اين ھا را به دوش گيرد و کل ھزينه آن را بر زندگی توده ھای کارگر سرشکن 

  سازد. 

صاص داده شد که تنھا . ميلياردھا کرون از بودجه دولتی نيز به مؤسساتی اخت8

کارشان شستشوی مغزی توده ھای کارگر، مھندسی افکار بر اساس طراحی ھای 

اه ھای و انتظار طبقه کارگر در عمق کارگ سرمايه و قالب بندی فکر و ذھن و اراده

  ريخته گری سرمايه داری است. 

، شرکت در . در مورد ھزينه زندان ھا، بيدادگاه ھا، ارتش، زرادخانه ھای تسليحاتی9

پيمان ھای نظامی بين المللی و نوع اين ھا نياز به گفتگوی چندانی نيست. ارقام نجومی 

اين ھزينه ھا نيز بخش مھمی از بودجه سا\نه دولت سرمايه را تشکيل می داد. 

سازماندھی ھمه اين حوزه ھا جزء جدائی ناپذير ساختار دولت سرمايه است و دولت 

وحش ھا را از حاصل کار و استثمار توده ھای کارگر است که ھزينه ھای اين ت

  پرداخت می کند. 

آنچه گفتيم در مورد بودجه سا\نه دولت سرمايه داری سوئد بود. بودجه ای به مبلغ 

تقريبی يک ھزار و پانصد ميليارد کرون که ھر سال در قياس با سال پيش بر اساس 

حيرت آسا افزايش می يابد. فقط  نياز سرمايه و در پاسخ به اين نيازھا، به صورت

بخش سراسری آن بدون احتساب درآمدھا و ھزينه ھای ويژه دولتشھرھا، در فاصله 

 397بيش از دو برابر افزايش يافته است و از رقم  2008تا  1990ميان سال ھای 

ميليارد کرون صعود کرده است. ارقام اين بودجه ھر گاه که با ھزينه  957ميليارد به 

حلی دولتشھرھا در ھمين سال جمع شود، حتی از کل توليد ناخالص داخلی سوئد ھای م

) فراتر رفته است. تشريح بيشتر موضوع، نياز 1990سال پيش از آن، (سال  18در 

بحث ما نيست. ھدف توضيحات تنھا يک چيز است. اينکه نقش دولت را در فرايند 

ساده تصوير کرده باشيم.  بازتوليد سرمايه اجتماعی يک کشور به صورت بسيار

بودجه دولتی سا\نه سوئد فقط يک مثال است. مثالی فراگير که در مورد ھمه 

کشورھای موجود جھان به تمام و کمال مصداق دارد. تفاوت ھا صرفاً در طول و 

عرض و حجم توليد ناخالص داخلی کشورھا، جايگاه نسبی بودجه ھای سا\نه دولتی 
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يه اجتماعی ھر کشور و چگونگی اختصاص اق4م مختلف در چرخه بازتوليد سرما

بودجه به حوزه ھای متنوع نيازھای ارزش افزائی سرمايه است. ما به اين مثال 

کنکرت پرداختيم تا مکان دولت را به طور خاص از جنبه معين اقتصادی آن، به مثابه 

ارزش افزائی يک اھرم بسيار تعيين کننده و حياتی در روند کار سرمايه، در پويه 

سرمايه اجتماعی و مستقل از اينکه دولت کدام جامعه سرمايه داری باشد، تسلط 

سياست ھا و برنامه ھای کدام بخش بورژوازی را نمايندگی کند يا شکل اعمال 

حاکميتش ديکتاتوری ھار، دموکراسی و ھر شکل ديگر باشد، کم و بيش روشن سازيم. 

وجه در مشتی نھادھای اعمال قھر و سرکوب،  دولت به اين اعتبار، ديگر به ھيچ

قانونگزاری، حصول ماليات يا عوايد گمرکی خ4صه نمی شود، فقط وظيفه قلع و قمع 

بلکه به عنوان يکی از و س4خی پليسی يا نظامی جنبش کارگری را به دوش ندارد 

کاراترين اھرم ھای سرمايه برای سرشکن ساختن کل بار بحران سرمايه داری بر 

زندگی طبقه کارگر عمل می کند و به اين اعتبار نقش يک مکانيسم مؤثر را در 

اين مسأله را باز ھم کمی  بيرون کشيدن سرمايه از منج^ب بحران بازی می نمايد.

بيشتر توضيح دھيم. اق4م کھکشانی ھزينه ھائی که در بودجه دولت سوئد و البته به 

کجا و يکراست به حساب سرمايه داران عنوان مثال گزارش کرديم مسلماً ھمگی ي

واريز نشده است، درصد قابل توجھی ھم صرف پرداخت دستمزدھا در حوزه ھای 

مختلف آموزش، درمان، مھد کودک ھا، نگھداری از سالمندان و مانند اين ھا شده 

است. ارقامی به کمک ھزينه مسکن يا  غرامت ايام بيکاری و بيماری، کمک ھزينه 

بود وسائل حمل و نقل و موارد مشابه اختصاص يافته است. تمرکز اجتماعی، بھ

اساسی بحث ما اتفاقاً نه بر روی اق4می است که به طور مستقيم به حساب سرمايه 

داران و سرمايه ھا رفته است، بلکه بر روی کل نقش بودجه پردازی دولت سرمايه 

ی به محاسبه، کنترل و داری است. دولت در اينجا به نمايندگی از سرمايه اجتماع

تصميم گيری پيرامون کل دخل و خرج ھا می پردازد و انطباق حتی المقدور بھای 

معيشت، بھای نيروی کار، بھای امکانات رفاھی و اجتماعی، بھای آموزش و بھداشت 

و درمان نيروی کار، بھای کنترل جنبش کارگری، بھای رفع خطر انفجار کارگران 
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ھمه مسائل حياتی ديگر نظام سرمايه داری، بر سودآوری بيکار و عاصی و بھای 

حداکثر سرمايه اجتماعی را بر عھده می گيرد. دولت در اين راستا، بر متن برنامه 

ريزی ايفای اين نقش و به يمن سازماندھی و تسلط و قدرتی که داراست ھمواره آماده 

ھای خانه خرابی، است تا کل چرخه اين محاسبات را به زيان طبقه کارگر و به ب

س4خی، قتل عام تمامی دار و ندار توده بردگان مزدی، به نفع سرمايه و برای بيرون 

  کشيدن \شه متعفن سرمايه از بات4ق بحران بر ھم ريزد و تغيير دھد.    

و طرفداران نظريه اقتصادی او، دخالت ھای سازمان يافته دولت در » کينز« زمانی 

، اشتغال نيروی کار، ثبات قيمت ھا، رشد اقتصادی، کنترل سياست ھای پولی و مالی

تورم، نرخ بھره و نوع اين مسائل را چاره کار سرمايه برای اجتناب از تحمل بحران 

جار می زدند!! بنياد تئوری آن ھا بر ت4ش برای استتار ريشه ھای واقعی بحران 

سد حقيقی توليد « دند که سرمايه داری استوار بود. آن ھا اين حقيقت را انکار می کر

دخالت دولت در ھر شکل و ھر ميزان، به » داری ھمانا خود سرمايه است... سرمايه 

ھيچ وجه، ھيچ تغييری در اساس بحران پذيری غيرقابل اجتناب سرمايه پديد نمی آورد 

و نمی تواند پديد آورد. تا سرمايه وجود دارد زمينه ھای سرکش بروز بحران در آن به 

ازه کافی غوغا می کند. آنچه دولت انجام می دھد نه تغيير ماھيت بحران پذيری اند

سرمايه يا روند طبيعی وقوع آن است بلکه چيز ديگری است. دولت در سطحی بسيار 

پيچيده، مؤثر و تعيين کننده مقدار کار اضافی را به زيان کار \زم، حجم اضافه ارزش 

ر، سود سرمايه داران را به زيان معيشت و رفاه ھا را به زيان بھای واقعی نيروی کا

توده ھای کارگر و نرخ سود سرمايه ھا را به بھای گرسنگی و فقر و بيکاری و خانه 

خرابی ھر چه گسترده تر طبقه کارگر با\ می برد. دولت می تواند و از اين کارائی 

بار بحران برخوردار است که در غياب يک جنبش نيرومند ضد سرمايه داری تمامی 

  سرمايه داری را بر زندگی طبقه کارگر خراب کند.   

دولت از اين امکان برخوردار است که نقش يک سيستم دفاعی و پا\يش را برای 

سرمايه بازی کند، با مشاھده سرکشی عفونت سرمايه با ھمه قوا به مقابله با توسعه 

اره جوئی باز می ماند آلودگی بر خيزد و در زمانی که زير فشار شدت عفونت از چ
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باز ھم از پای  نايستد و با ساز و کارھای گسترده خود، برای بيرون کشيدن سرمايه 

اجتماعی از ورطه بحران به ھر ت4شی دست يازد. دولت سرمايه در نيمه دوم قرن 

نوزدھم، حتی تا سال ھا بعد، قادر به انجام چنين وظيفه ای نبود و درست به ھمين دليل 

ه بررسی اين نقش در اين سطح توسط مارکس وجود نداشت. ھمه اشکال ت4ش نيازی ب

سرمايه برای پا\يش خود و خروج از بحران، به ھر حال از طريق سرمايه تشخص 

يافته يعنی سرمايه دار است که جامه عمل می پوشد و دولت نيز در اينجا بدون اينکه 

ين شکلی از مالکيت را دارا باشد يا مالک حقوقی سرمايه باشد، يا مستقل از اينکه چن

نباشد، دقيقاً کار سرمايه دار را انجام می دھد. از اين لحاظ، استناد به عدم اشاره 

مارکس در مورد نقش دولت در رابطه با چالش بحران، برای انکار اين نقش در 

ساً موقعيت کنونی دنيای سرمايه داری، درست به اين می ماند که ادعا کنيم مارکس اسا

نقشی برای صاحب سرمايه در کاربرد اھرم ھای خروج سرمايه از بحران قائل نبوده 

است. سرمايه دار قرار نيست موجودی جدا از سرمايه تلقی گردد. اين اھرم ھا ھمگی 

و ھمواره توسط سرمايه دار به کار گرفته می شود، سرمايه داری که می تواند مالک 

اری باشد. تمامی بحث اينجا است که دولت خصوصی سرمايه يا دولت سرمايه د

دوران مارکس دولت تا اين سطح پيچيده و اختاپوسی و گسترش يافته امروزی نبوده 

است و ظرفيت ايفای چنين نقشی، حتی بخش بسيار کمتری از اين نقش را ھم نداشته 

 است. شايد مثال دولت سوئد برای روشن شدن مسأله کمک باشد و در ھمين راستا بد

نيست به اين توضيح نکات ديگری ھم اضافه کنيم. نکته نخست اينکه اگر بودجه 

سا\نه دولت سوئد را با بودجه دولت امريکا يا بسياری از کشورھای ديگر قياس کنيم، 

اگر اين قياس را با رعايت ھمه جوانب، از جمله نسبت ميان بودجه ھر دولت و کل 

ليد ناخالص سا\نه ھر کشور در نظر گيريم، سرمايه اجتماعی يا نسبت آن به کل تو

آنگاه خواھيم ديد که در بسياری کشورھا، نقش دولت در ھموارسازی راه تداوم انباشت 

و سودآوری سرمايه يا خروج سرمايه اجتماعی از بحران، حتی از نقش دولت سوئد 

با\ آورديم به تعيين کننده تر و مھم تر است. نکته بعدی اينکه آنچه در \ به \ی مثال 

ھيچ وجه تمامی دائره تأثيرگذاری دولت در گشايش تنگناھای پروسه بازتوليد و 
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، 2008سودآوری سرمايه ھا يا چالش بحران ھا را روشن نمی سازد. در ھمين سال 

دولت سوئد در کنار اق4م نجومی بودجه سا\نه و کمک بسيار سرنوشت سازی که از 

 1120کرده است، با يک رقم بدھکاری ھوش ربای اين طريق به صاحبان سرمايه 

ميليارد کرونی ھم دست به گريبان بوده است. اين بدھکاری يک تريليون و صد و 

) کرونی از جمله کارسازترين اھرم ھائی 1،120،000،000،000بيست ميليارد (

است که دولت برای کمک به سودآوری ھر چه بيشتر بخش ھای مختلف سرمايه 

مقابله با بحران سرمايه داری به کار می گيرد. دولت سوئد از ورای اين اجتماعی و 

بيش از يک تريليون سرمايه آزاد و راکد را از بانک ھا و مؤسسات  .بدھکاری او\ً 

معادل  .مالی خارج کرده است و به سرمايه محبوس و سودآور مبدل ساخته است. ثانيا

کل اين بدھکاری و  .ی نموده است، ثالثاً اين رقم، خود را بدھکار مراکز مالی و بانک

ارقام نجومی بھره آن را يکراست بر زندگی توده ھای طبقه کارگر سرشکن نموده 

است. دولت سوئد در طول بيست سال اخير با اعمال و اجرای ھمين سياست ھا، حداقل 

 در دو نوبت سرمايه جتماعی اين کشور را از ژرفای دو بحران بسيار سرکش، کوبنده

و ويرانگر بيرون آورده است. در ھر دو مورد و به طور مشخص بحران شروع دھه 

، دولت با آسودگی خيال و فراغ بال و نھايت تسلط ھست 2008نود قرن پيش و بحران 

و نيست رفاھی طبقه کارگر را اسير طوفان ساخت و در عوض سرمايه اجتماعی 

  سوئد را از چاه ويل بحران خارج کرد. 

دولت سوئد در چالش بحران ھای بزرگ سرمايه داری به شيوه ھای متفاوت، کارنامه 

از جمله انواع سياست گذاری ھای اقتصادی، تنظيم بودجه ھای سا\نه، بدھکاری ھای 

دولتی، کسری بودجه ھا، اوراق قرضه و استفاده از اين ھا به عنوان اھرم ھای 

ای کارگر، کارنامه ھمه دولت ھا سرشکن کردن بار بحران بر بھای نيروی کار توده ھ

در سراسر دنياست. طرح ھای ھمه جا گسترده رياضت ھای اقتصادی که ھمه جا و 

در نقطه، نقطه جھان سرمايه داری در پيش روی طبقه کارگر پھن است و قتل عام 

موحشی که از اين طريق دامنگير حداقل معيشتی طبقه کارگر بين المللی است توسط 

ه ريزی می شود و به دست دولت ھا عليه کارگران اعمال می گردد. دولت ھا برنام
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قدرت زلزله ای که اين نوع طرح ھا در شيرازه زندگی توده ھای کارگر به نفع 

سودآوری بيشتر سرمايه ھا و با ھدف چالش بحران ھا ايجاد می کند، در نقطه اوج 

ت انگيزی که دولت اوباما قرار دارد. يک نگاه بسيار ساده به ارقام ماوراء نجومی بھ

در طول يک سال و نيم اخير از بھای نيروی کار کارگران امريکا و دنيا کسر کرده 

است و به غول ھای عظيم صنعتی و مالی امريکا اھداء نموده است، گوشه ای از اين 

سناريوی عظيم جنايت سرمايه و نقش دولت سرمايه داری را برای ما مجسم می سازد. 

اين بخش بحث \زم است به يک نکته ديگر ھم اشاره کنيم. اين سؤال مطرح در انتھای 

خواھد شد که اگر دولت و بودجه دولتی برای حيات سرمايه چنين نقشی دارد پس چرا 

سرمايه داران در سراسر دنيا، شب و روز از ضرورت محدود شدن نقش دولت و 

پاسخ اين سؤال روشن  کمتر شدن بودجه ھای سا\نه دولت ھا صحبت می کنند؟!!

است. ھيچ سرمايه داری در ھيچ کجای جھان خواھان ھيچ ميزان محدوديت نقش دولت 

در آنچه گفتيم و در ايفای وظائفی که تشريح کرديم نيست و نمی تواند باشد. درست به 

ھمين دليل ھيچ سالی نيست که در کنار ھمه جنجال ھای با\، نقش دولت ھا ھيو\ئی 

ھيو\ئی تر نشود و ارقام بودجه سا\نه آن ھا نجومی تر و سھمگين تر  تر و باز ھم

نگردد. آنچه سرمايه داران می خواھند و به ھر شکل ممکن آن را فرياد می کنند. نه 

کاھش نقش دولت ھا، نه محدود شدن دخالت دولت در مسائل اقتصادی و اجتماعی و 

يم که کل بودجه دولت در شکل ماليات نه تقليل بودجه ھا، که فقط يک چيز است. ما ديد

ھای مستقيم و غيرمستقيم يا انواع مختلف عوارض و ھمه سرچشمه ھای ديگر اساساً 

و عمدتاً و گاه تماماً از کار پرداخت شده توده ھای کارگر تأمين می گردد. اين را نيز 

يد سرمايه ديديم که دولت ھمه اين ارقام غول آسا را در مجاری مختلف به چرخه بازتول

اجتماعی کمک می نمايد و در راستای افزايش بيش از پيش سود سرمايه ھا به کار می 

گيرد. در \ به \ی اين توضيحات نکته ديگری ھم بود. اينکه دولت خواه به خاطر 

ملزومات قھری چرخه ارزش افزائی سرمايه و خواه زير فشار جنبش کارگری درصد 

به ھزينه آموزش و درمان و شايد برخی بيمه ھای  اندکی از کل اين بودجه را ھم

اجتماعی ساکنان جامعه اختصاص دھد. سھم اخير معمو\ً کمترين و نازل ترين بخش 
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بودجه دولتی است و در مورد سوئد ديديم که از کل يک تريليون و پانصد ميليارد 

ار و جنجال ميليارد کرون بالغ می گردد. محتوای تمامی ھياھوھا، ج 77کرون فقط به 

ھا و جنگ و ستيزھای سرمايه داران در مورد بودجه دولت ھا اين است که ھمين 

بخش نازل مربوط به بھداشت و درمان و برخی اشکال بيمه اجتماعی نيز ھر چه 

  بيشتر و عظيم تر به افزايش سود سرمايه ھا اختصاص يابد.

  بازار بورس 

باز می گردد. رسمی  1460زدھم و سال تاريخ پيدايش بورس اوراق بھادار به قرن پان

ترين بورس در قرن ھفدھم در شھر آمستردام ھلند تشکيل شد و بورس لندن نخستين 

بورس معتبر دنيا بود که در شروع قرن نوزدھم آغاز به کار کرد. برای اينکه حجم و 

 دامنه فعاليت بازار بورس در دھه ھای اول قرن مذکور روشن باشد کافی است بدانيم

سھم و  4000که کل اوراق بھادار منتشر شده بورس لندن در سال نخست تأسيس، فقط 

پوند بوده است. اين ارقام حاکی است که کل سرمايه اوليه  50ارزش ھر سھم تنھا 

ھزار پوند تجاوز  20بزرگترين بورس معتبر دنيای سرمايه داری در آن دوره، از 

ريم و به شرائط روز نگاه کنيم. در حال نمی کرده است. اين رقم را به خاطر بسپا

حاضر فقط ارزش سھام شماری از شرکت ھای عظيم چند مليتی در بازار بورس مرز 

تريليون د\ر را پشت سر نھاده است. حجم سرمايه در گردش دنيا از چند صد  50

تريليون د\ر با\تر رفته است و ميزان کمک دولت انگليس تنھا در طول يک روز 

به بازار مالی اين کشور سر به ھفتاد  2008قابله با بحران اقتصادی سال برای م

ميليارد و حجم کمک دولت بوش به مؤسسات مالی امريکا باز ھم در طول يک روز 

ميليارد د\ر می زد. برای اينکه اھميت بازار بورس را به ويژه با ابعاد  700سر به 

وليد سرمايه جھانی، مقابله با گرايش گسترده کنونی آن در کمک به خودگستری و بازت

نزولی نرخ سود، وقوع بحران و سرانجام بيرون کشيدن \شه سرمايه اجتماعی 

کشورھا يا کل سرمايه جھانی از منج4ب بحران روشن سازيم بايد نخست شيوه کار 

شرکت ھا و نقش آن ھا در تحقق اين اھداف را بررسی کنيم. منوال کار شرکت ھا اين 

سرمايه خود را به سھام مختلف، با ارزش معين، تقسيم می کنند و سپس اين  است که
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سھام را از طريق بازار بورس، به فروش می رسانند. به طور مثال اگر سرمايه اوليه 

کل اين سرمايه را به ده ميليون  ،ميليون د\ر باشد مالک يا مالکان اصلی 510شرکت 

د\ر تعيين می کنند و اين ده  50ش ھر سھم را ھزار سھم تقسيم می نمايند. ارز 200و 

ھزار سھم را در اختيار بازار بورس قرار می دھند. حال فرض کنيم  200ميليون و 

) د\ر را 102،000،000که اين شرکت سود سا\نه ای به ميزان يکصد و دو ميليون (

د. در درصدی دست ياب 20نصيب خود سازد و به اين ترتيب به يک نرخ سود سا\نه 

د\ر خواھد شد، اما سرمايه داران  10چنين وضعی سود سا\نه ھر سھم بالغ بر 

ھيچگاه و در ھيچ شرائطی اين سود را به نسبت سھام در اختيار سھامداران شرکت 

 10قرار نمی دھند. آنان در بھترين حالت ممکن است برای ھر سھم يک نرخ سود 

د\ر در نظر گيرند. اين رقم  5يک سھم درصدی منظور دارند و در نتيجه بابت ھر 

البته تا حدود زيادی اغراق آميز است زيرا ميزان واقعی به طور معمول کمتر است، با 

ھمه اين ھا، به منظور سھولت بررسی عجالتاً ھمين داده ھا را مبنای برآورد قرار می 

ه ريزی ھا به چه دھيم. ببينيم که دامنه کار شرکت به کجا منتھی می شود و ادامه برنام

نتايجی می انجامد. با توجه به ارقام با\، ھر سھم از کل ده ميليون و دويست ھزار سھم 

د\ر (بھای ھر  50درصدی شرکت بايد به جای  20مؤسسه، برای احراز نرخ سود 

د\ر بپردازد و اگر اين رابطه را به سراسر شرکت  100سھم) دو برابر آن يعنی 

 1020ميليون د\ر  510ای که در آن گرد خواھد آمد به جای تعميم دھيم سرمايه 

 102ميليون د\ر خواھد شد. روشن تر بگوئيم، شرکت سود سا\نه ای به ميزان 

ميليون د\ر را نصيب خود ساخته است اما سودی که به کل سھام تعلق می گيرد فقط 

ور واقعی کل سود ميليون د\ر است. بر اين اساس اگر سھامداران بخواھند به ط 51

ميليون د\ر  1020ميليون که  510ميليون د\ری شرکت را تصاحب کنند بايد نه  102

سھام خريده باشند. اين بدان معنا است که سرمايه داران مؤسس شرکت امکان می 

يابند، درست معادل سرمايه ای که پيش ريز کرده اند سرمايه ھای ديگر را ھم به 

ا اينجا به اين نتيجه رسيده ايم که سرمايه داران مورد نظر ما با کنترل خود در آورند. ت

ميليون د\ر را در اختيار گرفته اند  1020کارکرد تا کنونی خود سرمايه ای به ميزان 
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درصدی سابق را  20و حال در نظر بياوريد که آنان با اين سرمايه ھمان نرخ سود 

د\ر به ھر سھم باز ھم  5پرداخت  محقق سازند. در چنين حالتی آن ھا حتی با فرض

ميليون د\ر سود سھام پرداخت می کنند، در حالی که کل سود شرکت اين بار  51فقط 

ميليون د\ر سر زده است. اگر ھمه اين محاسبات را با دقت دنبال کرده  204به رقم 

سرمايه  باشيم اکنون می توانيم نتيجه کار را روشن با چشم خود ببينيم. مالکان اصلی يا

ميليون د\ری  510داران  صاحب و مؤسس و مختار شرکت با پيش ريز يک سرمايه 

ميليون د\ر کسب کرده اند. نرخ سود سا\نه سرمايه ھای آنان  153سودی به ميزان 

درصد است. به خاطر بسپاريم که اين فقط يک مثال است. در وضعيت  30بالغ بر 

ه بازار بورس برای کمک به نرخ سود سرمايه کنونی دنيای سرمايه داری دامنه آنچ

جھانی انجام می دھد بسيار فراتر و عظيم تر از آن است که با اين مثال ھا به اندازه 

  کافی روشن گردد.   

تاريخ سرمايه داری در لحظه، لحظه خود تاريخ تمرکز ھر چه بيشتر سرمايه، ادغام 

رات و شرکت ھای عظيم تر و باز فزاينده سرمايه ھای منفرد در ھم و تشکيل انحصا

ھم عظيم تر است. در طول زمان سرمايه ھای منفرد، اعم از صنعتی يا تجاری زير 

فشار رقابت و با ھدف دستيابی به تکنولوژی مدرن تر، بارآوری کار با\تر و ک4ً 

شرائط توليدی برتر در شرکت ھای بزرگ سھامی ادغام شده اند. اين شرکت ھا به 

شرکت « آسا رشد کرده اند و شرکت ھای جديدی را يا به  عنوان صورت غول 

تأسيس کرده اند و يا به شکل حاضر و آماده و با پيشينه کار طو\نی و کوتاه » دختر

در زير چتر کنترل و برنامه ريزی و اعمال قدرت خود در آورده اند. سرمايه بين 

ھا، کنسرن ھا و مؤسسات غول المللی در ھمين راستا شاھد پيدايش تراست ھا، کارتل 

آسای صنعتی و مالی بوده است. اين فرايند در ھمان شروع خود به ظھور سرمايه 

مالی و سپس سيادت و تسلط آن بر پويه بازتوليد سرمايه جھانی انجاميده است. نکته 

اساسی اينجاست که آنچه با\تر در مورد رابطه ميان سرمايه داران اصلی و مؤسس 

امی گفتيم در کل اين روند نيز مصداق دارد و بازار بورس خواه در يک شرکت سھ

سطح سرمايه اجتماعی ھر کشور و خواه در وسعت جھانی س4ح بسيار کارا و ميدان 
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واقعی تحقق اين روند است. شمار کثير تراست ھا، کارتل ھا و کنسرن ھای کوه پيکر 

ز سرمايه ھای پيش ريز در صنعتی يا مالی بين المللی ھر کدام اقيانوس عظيمی ا

شرکت ھای عظيم الجثه يا متوسط را در چنگال سياستگذاری ھا، برنامه ريزی ھا و 

قدرت خود کنترل می کنند. قانون نرخ سود عمومی سرمايه با ھمه اعتبار و نفوذ و 

درست ھمان گونه که مارکس تشريح کرده است،  در حوزه بازتوليد و سامان پذيری 

ھر جزء سرمايه پيش » قانون« جامه عمل می پوشد، بر اساس اين سرمايه جھانی 

ريز در ھر قلمرو، مستقل از اينکه کدام نرخ اضافه ارزش را از طريق استثمار 

کارگران حوزه انباشت خود احراز کند و مستقل از اينکه کدام ترکيب ارگانيک را دارا 

سھمی از کل اضافه ارزش  باشد به ھر حال به نسبت کل بخش ھای ثابت و متغير خود

ھای توليد شده را به خود اختصاص می دھد. اين قانون با تمامی قوت پابرجاست اما 

که پيش تر  زار بورس ھمان شکلی را می گيردپيچ و خم کارکرد آن در زير سيطره با

  در مورد بخش ھای مختلف سرمايه پيش ريز شده درون يک شرکت شرح داديم. 

بال آسمان سا و افسانه ای سرمايه ھا را از طريق اوراق سھام بازار بورس سلسله ج

شرکت ھا، کارتل ھا و تراست ھا به زير کنترل خود در آورده است. ھر کدام از اين 

کنسرن ھا و کارتل ھا چندين برابر و گاه چند ده برابر سرمايه ای که پيش ريز کرده 

ی تابعه را به صورت اند، ارزش حاصل از فروش سھام خود يا سھام شرکت ھا

سرمايه در کنترل خود دارند. کل اين سرمايه که در واقع عظيم ترين بخش سرمايه 

جھانی است يا به صورت سرمايه مولد و به طور ب4واسطه در حوزه استثمار نيروی 

کار طبقه کارگر بين المللی انباشت شده است و يا به شکل سرمايه غيرمولد و به حالت 

خدمت توسعه و تعميق ھر چه بيشتر استثمار کارگران و با\بردن غيرمستقيم در 

ميزان اضافه ارزش ھا به کار گرفته می شود. درصد بسيار قابل توجھی از حجم کل 

اين سرمايه بھای سھامی است که توسط افراد عادی خريداری شده است. اينان در 

چھارچوب قوانين  بھترين حالت ممکن است بخش بسيار ناچيزی از سودی را که در

تشکيل و تحقق نرخ سود عمومی نصيب ھر بخش سرمايه می شود، دريافت دارند. 

بع4وه در پيچ و خم نوسانات تنزل نرخ سودھا، به ويژه در آستانه وقوع بحران ھا يا 
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حتی در خارج از اين شرائط ممکن است بخش کم، زياد يا حتی کل پس اندازھای 

ا که با اين پس اندازھا، خريده اند، از دست بدھند. خويش و ارزش تمامی سھامی ر

عکس قضيه در مورد سھامداران اصلی ھر شرکت و صاحبان و سھامداران ذينفوذ 

کارتل ھا و تراست ھا صدق می کند. ھر چه سھم سود صاحبان سھام ھای اندک، 

د بيشتر ذوب می شود، يا ھر چه ارزش اصلی اين سھام بيشتر تنزل می نمايد و رون

افت می پيمايد، کوه سودھا و نرخ سودی که نصيب شمار کثير شرکت ھا و تراست ھا 

می شود، بيشتر به اوج می رود. بازار بورس يکی از حساس ترين نقش ھا را در 

زمينه چالش گرايش نزولی نرخ سود يا خروج سرمايه به ويژه بخش مسلط تر سرمايه 

مھيب تر بار بحران ھا بر شانه زندگی جھانی از چاه بحران و برای سرشکن ھر چه 

توده ھای کارگر دنيا بازی می کند. برای اينکه برد تأثير اين کار را حدس بزنيم کافی 

است فقط به آنچه که در گزارشات روز بورس ھای مھم يا حتی کوچک و بسيار 

کوچک دنيا روی می دھد نگاه کنيم. بھای اوراق غالب اين بورس ھا به ويژه در 

ئط وخيم اقتصادی از ساعت ھشت صبح تا چھار بعد از ظھر، صدھا ميليون د\ر شرا

نوسان می کند. در نظر بياوريم که در پيچ و خم اين نوسانات ميليون ھا سھامدار 

کوچک که صرفاً با ھدف حداقل بھبود در وضع معيشتی خود بخشی از بھای نيروی 

دار و ندار خويش را از دست می کارشان را به خريد سھام اختصاص داده اند، کل 

دھند و بھای سھام آن ھا يکراست بر سرمايه و سود سرمايه داران افزوده می شود. 

اين را نيز به خاطر داشته باشيم که سرمايه در سطح جھانی، به ويژه در بخش ھائی 

از دنيا با توسل به مھندسی افکار و در راستای انح4ل ھر چه سراسری تر ھستی 

سکنه زمين در ملزومات ارزش افزائی سرمايه، فرھنگ خريد سھام و آويختن  انسانی

بيش و بيشتر ھر تغيير معيشتی افراد به دار سودآوری نجومی تر سرمايه ھا را بر 

ھست و نيست فکری انسان ھا مسلط ساخته است. پيش تر گفتيم که بازار بورس در 

جھانی است و از ھمين روی نقش وسعت کار کنونی اش پديده دھه ھای اخير سرمايه 

آن به عنوان اھرم خنثی سازی گرايش نزولی نرخ سود در اين دوره است که اھميت 

خاص خود را باز می يابد.  با اينھمه، چگونگی ايفای اين نقش در ھمان اشکال اوليه 
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اش کام4ً مورد توجه مارکس بوده است و تبيين وی از سرمايه مجازی و بررسی او 

ير اين سرمايه بر نرخ سود شرکت ھا، نشان می دھد که ميزان اين اھميت در از تأث

  شرائط کنونی دنيای سرمايه داری تا به کجاست.  

  

  فاز انفجاری جھانی شدن سرمايه 

بنياد صدور سرمايه و توسعه جھانی سرمايه داری بر دستيابی ھر چه وسيع تر 

آثار و عوارض سير صعودی اجباری  سرمايه به نيروی کار ارزان کشورھا، مقابله با

و اجتناب ناپذير ترکيب فنی و ارگانيک سرمايه، کاھش ھزينه تشکيل بخش ثابت 

سرمايه و ساير مکانيسم ھای مؤثر در با\ بردن نرخ سود عمومی سرمايه بوده است.  

ھر چه سرمايه جھانی متمرکزتر شده است، ھر چه شمار تراست ھا و انحصارات 

ن المللی افزايش يافته است. ھر چه ترکيب ارگانيک سرمايه کنسرن ھا و غول پيکر بي

کارتل ھا با\تر رفته است، ھر چه دامنه تأثير عوامل تشديد کننده گرايش نزولی نرخ 

سود وسيع تر و قدرت تأثير آن ھا بيشتر شده است و با\خره ھر چه فاصله وقوع 

آن ھا افزايش يافته است، نياز سرمايه  بحران ھا کمتر و ميزان کوبندگی و فرسايندگی

به حوزه ھای صدور و دستيابی به نيروی کار ارزان و ارزان تر ھم بيشتر گرديده 

برای » تصور محال، محال نيست« است. ضرب المثل شايعی است که می گويند 

لحظه ای اين تصور محال را در پيش چشم خود بياوريم که کل سرمايه جھانی به لحاظ 

« فنی و ارگانيک در موقعيت سرمايه ھای چند تراست نيرومند از نوع  ترکيب

جنرال موتورز امريکا، بنز آلمان، ولو سوئد، ميتسو بيشی ژاپن و نوع » ميکروسوفت

اين ھا باشد!!. از شدت محال بودن تصور خود اندکی بکاھيم و فرض را بر اين 

رکيب ارگانيک سرمايه گذاريم که ترکيب ارگانيک کل سرمايه جھانی در سطح ت

اجتماعی کشوری مانند سوئد باشد!! در اين صورت چه روی خواھد داد؟ پاسخ بسيار 

روشن است. سرمايه زير فشار تنزل پرشتاب و کوبنده نرخ سود، نه فقط در اعماق 

مھلک ترين بحران ھا سقوط خواھد کرد که چشم انداز پا\يش و خروج آن از بحران 

دوره ھا نيز بسيار تيره و تار خواھد بود. اين درونمايه سرمايه  حتی برای محدودترين
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است که با تمامی توان ممکن برای افزايش بارآوری کار اجتماعی و با\بردن ترکيب 

فنی خود ت4ش می کند. اين کار، قدرت رقابت سرمايه را با\ می برد، موقعيت آن را 

ستحکام می بخشد و ظرفيت آن را در اثرگذاری بر فرايند تشکيل نرخ سود عمومی ا

برای تصاحب سھم ھر چه بيشتری از اضافه ارزش ھای توليد شده در يک کشور يا 

در سطح جھانی بيشتر می سازد. اين ھا حقايق رابطه توليد اضافه ارزش است اما 

افزايش بارآوری کار اجتماعی و کاربرد مدرن ترين تکنولوژی ھا در ھمان حال 

رمايه را با\ می برد و شرائط بالفعل شدن گرايش نزولی نرخ سود ترکيب ارگانيک س

را تشديد می کند. درست از ھمين روی به شرطی اھرم اساسی کسب اضافه ارزش 

ھای بيشتر خواھد بود که اين اضافه ارزش انبوه تر به ھر حال در جای ديگر و توسط 

توليد شده باشد. در توليد  توده ھای کارگر مورد استثمار حوزه ھای ديگری از انباشت

سرمايه داری اضافه ارزش به صورت سود و نرخ اضافه ارزش در ھيأت نرخ سود  

ظاھر می گردد. اين شيوه توليد با اين کار، سرچشمه واقعی اضافه ارزش يعنی نيروی 

کار مزدی را از برابر انظار عقب می راند و سرمايه را بر جای آن جعل می کند. 

ر قلمرو در جريان رقابت با ھم بر پايه مجموع مؤلفه ھائی که در اينجا سرمايه ھای ھ

نيازی به تشريح آن ھا نيست، يک نرخ سود عمومی را حاکم می سازند و ھر سرمايه 

سھم معينی از سود کل، يعنی کل اضافه ارزش توليد شده در اين قلمرو را نصيب خود 

مايه جھانی مصداق دارد. اگر جز می سازد. اين قانون سرمايه است و برای کل سر

اين بود ت4ش بی وقفه سرمايه داران برای متحول ساختن مدام روند کار سرمايه، 

بکارگيری کليه دستاوردھای علمی بشر در چرخه توليد و بازتوليد سرمايه و افزايش 

بارآوری کار اجتماعی در با\ترين سطوح ممکن، بسيار بی معنا می شد. اضافه 

اً از جزء متغير سرمايه ناشی می شود اما تاريخ سرمايه داری تاريخ ارزش صرف

تق4ی بی انقطاع و سراسيمه سرمايه داران برای توليد حداکثر کا\ با حداقل نيروی 

کار است. در اينجا ظاھراً تناقضی نھفته است، اما چنين نيست. کليد رفع ابھام در 

اره کرديم. کل اضافه ارزش ھای توليد کارکرد ھمان قانونی قرار دارد که به آن اش
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شده توسط کل کارگران جھان مستقل از اينکه در کجا و توسط کدام کارگران توليد شده 

  اند ميان ھمه اجزاء و بخش ھای کل سرمايه جھانی تقسيم می گردد. 

با وجود اينکه سرمايه داران قلمروھای مختلف توليد ھنگام فروش کا\ھا ارزش « 

کار رفته در توليد را بازيافت می کنند، ولی آن ھا اضافه ارزش يا سود سرمايه به 

توليد شده در ھنگام توليد اين کا\ھا در قلمرو خاص توليدی خود را بازيافت نمی کنند، 

بلکه به نسبت سرمايه شان از کل سرمايه جامعه، فقط آن مقدار اضافه ارزش يا سود 

می آورند که به وسيله کل سرمايه جامعه در از اضافه ارزش يا سود کل را به دست 

ھمه قلمروھای توليدی در يک زمان معين توليد گشته است و به طور يکسان نصيب 

ھر واحدی از اين سرمايه کل می شود. سرمايه داران از نظر کسب سود مانند 

سھامداران يک شرکت سھامی عام ھستند که در آن مقادير سود به طور مساوی به ھر 

واحد تقسيم می گردد و تنھا اخت4ف سرمايه داران مختلف در مقدار کمی سرمايه  100

ای است که ھر کدام در سرمايه کل ريخته و يا به عبارت ديگر نسبت سھيم بودن در 

  کاپيتال جلد سوم)»  ( کل شرکت و يا با\خره تعداد سھام ھر يک م4ک عمل است

ار دارد. در تاريخ صد و بيست سال اخير شالوده واقعی گلوباليزاسيون در اينجا قر

تئوری ھای زيادی برای تحريف اين حقيقت سرھم بندی شده است که ھر کدام آن ھا 

بی راھه ای فرساينده و مضمحل کننده را در پيش پای جنبش کارگری جھانی قرار 

داده و بر اين جنبش تحميل کرده است. بررسی اين تئوری ھا موضوع بحث اين نوشته 

ست. اين کار به اندازه کافی در جاھای ديگر صورت گرفته است. آنچه مورد تأکيد ني

قاره  3است اين است که تمامی آنچه در طول اين دو قرن توسط سرمايه جھانی در 

آسيا، افريقا و امريکای \تين يا ھر جای ديگر صورت گرفته است و ھمه آنچه که نام 

اليزاسيون را بر چھره خود حک کرده است، ھمه و نشان استعمار و امپرياليسم و گلوب

و ھمه استثمار حداکثر نيروی کار کل طبقه کارگر بين المللی و افزايش نرخ سود 

بخش ھای مسلط تر سرمايه بين المللی را دنبال می کرده است. در شرائط حاضر 

يوه جھان، ما با يک جمعيت چند ميلياردی توده فروشنده نيروی کار مواجه ھستيم. ش

توليد سرمايه داری دھه ھا است که در دور افتاده ترين روستاھای کره زمين ھم به 
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توليد مسلط تبديل شده است و اضافه ارزشی که در سطح بين المللی توليد می شود 

محصول مستقيم استثمار ھمه اين چند ميليارد کارگر است. يک برداشت بسيار تحريف 

گويا اين اضافه ارزش ھا در بخش اعظم و غالب خود آميز و گمراه کننده اين است که 

فقط در مراکزی توليد می گردند که از آخرين دستاوردھای صنعت استفاده می کنند، 

پيشرفته ترين تکنولوژی ھا را به کار می گيرند و به عالی ترين سطح بارآوری کار 

آوری کار اجتماعی اجتماعی دست يافته اند. از منظر اين برداشت، نيروی کار فاقد بار

با\ و شاغل در کشورھا يا حوزه ھای انباشت مجھز نشده به تکنيک ھای مدرن و 

ماوراء مدرن، سھم ملموسی در توليد ارقام ھوش ربا و افسانه ای اضافه ارزش ھای 

در اذھان کشت می  سرمايه سا\نه ندارند!! اين انگاره ای است که نمايندگان فکری

اين انگاره جای دارد، اين است که سرچشمه اضافه ارزش نه نمايند. آنچه در پس 

سرمايه متغير بلکه سرمايه ثابت و نه نيروی کار مزدی که مشتی تکنيک، ماشين آ\ت 

و به ھر حال سرمايه است!!! توھم پردازی بورژوازی ظاھر آراسته ای با خود دارد 

شد. رويه بيرونی و به کمک ھمين آرايش ظاھری است که می تواند عوامفريب با

ماجرا که در برابر انظار قرار می گيرد، اين است که ھر چه تکنولوژی پيشرفته تر و 

ماشين آ\ت صنعتی مورد استفاده مراکز کار و توليد مدرن تر باشد، کا\ھای بسيار 

انبوه تری توليد می شود و اين کا\ھای انبوه تر حامل ارزش ھا و اضافه ارزش ھای 

ستند. وارونه بافی گمراه کننده استد\ل! انداختن ضخيم ترين پرده ھا بر انبوه تری ھ

روی مؤلفه ھائی است که در رابطه با فرايند توليد، تحقق و توزيع اضافه ارزش ھا 

دخالت دارند. مقدم بر ھر چيز توليد انبوه يا بسيار انبوه تر کا\ توسط حداقل نيروی 

رمايه جھانی مطلقاً معنايش اين نيست که پس کار در حوزه ارزش افزائی بخشی از س

سرچشمه توليد سود در بخش ثابت سرمايه قرار دارد!!! بالعکس مؤلفه مذکور فقط اين 

را می گويد که نيروی کار بارآورتر و خ4ق تر و دارای ظرفيت توليدی افزون تر می 

م بعدی اين تواند اضافه ارزش ھای بيشتری را نصيب صاحبان سرمايه سازد. نکته مھ

که ارزش و اضافه ارزش فقط در حلقه توليد کا\ھا ست که توليد می شود، اما در 

فرايند گردش است که متحقق می گردد و به دست صاحبان سرمايه می رسد. واضح 
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تر بگوئيم، آنچه توليد شده است بايد به فروش رسد تا کار اجتماعاً \زم متبلور در آن 

ق بھادار يا ھر چيز ديگر به سرمايه دار مالک کا\ھا باز ھا به صورت پول يا اورا

گردد. اين بدان معنی است که اگر جھانی ما\مال از ارزش ھا و اضافه ارزش ھا و 

کا\ھای حامل آن ھا در اختيار سرمايه دار يا گروھی از صاحبان سرمايه باشد اما 

ه اين کا\ھا، ارزش ھا و قادر به ادامه سامان پذيری خود نشود و به فروش نرسد، ھم

اضافه ارزش ھا فقط اسباب دردسر و وبال گردن مالکان آن خواھد بود. حال با در 

نظر داشتن اين موضوع به سراغ دنيای کا\ھائی برويم که در حوزه بازتوليد بخش 

مسلط سرمايه جھانی و به کمک عالی ترين تکنولوژی ھا و پيچيده ترين ترکيب فنی 

می گردد. اين کا\ھا بايد چرخه دورپيمائی خود را طی کند و عظيم ترين سرمايه توليد 

بخش آن، کا\ھائی است که فقط به صورت سرمايه ثابت می تواند اين فرايند را پشت 

سر بگذارد. به بيان ساده تر، آنچه در اينجا توليد شده است بايد سرمايه ثابت حوزه 

يق انباشت در ساير نقاط دنيا، توده وسيع ھای ديگر توليد و کار شود و بايد از طر

طبقه کارگر کشورھا را مورد شديدترين و ھارترين ميزان استثمار قرار دھد. نگاھی 

کنجکاو از منظر نقد اقتصاد سياسی مارکس به آنچه زير نام تجارت جھانی و داد و 

می  ستد ميان بخش ھای مختلف دنيای سرمايه داری وجود دارد، به طور شفاف نشان

دھد که عظيم ترين بخش مباد\ت تجاری جھان صدور سرمايه است. در اينجا بحث 

اص4ً بر سر شکل آشنای صدور سرمايه از يک بخش دنيا به بخشی ديگر نيست. 

گفتگو از دنيای داد و ستدی است که زير نام واردات و صادرات کا\ انجام می گيرد. 

کل ماشين آ\ت، مواد خام، وسائل يدکی، بخش غالب اين کا\ھا سرمايه اند و در ش

ورده ھای ديگر، بزرگترين بخش اجزاء سرمايه ثابت کشور ساخته و فرآ قطعات نيم

وارد کننده را تشکيل می دھند. کوه رفيع کا\ھای توليد شده در حوزه انباشت عظيم 

ز ترين کنسرن ھا و مجھز به با\ترين دستاوردھای تکنيک و دانش بشری با عبور ا

اين مجاری، پيش ريز در حوزه ھای اخير، استثمار ددمنشانه توده ھای چند ميلياردی 

اين کشورھا و قلمروھا و  بھره گيری از نيروی کار ارزان و شبه رايگان اين چند 

پروسه متحقق ساختن اضافه ارزش ھای اندرونی خود را  .ميليارد کارگر است که او\ً 
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از آن، درصد قابل توجھی از اضافه ارزش ھای توليد  و  مھم تر .طی می کند و ثانيا

شده توسط اين جمعيت چند ميلياردی بردگان مزدی را در گستره نفوذ قوانين نھادی 

نرخ سود عمومی سرمايه، سي4ب وار به سوی خود سمت می دھد. خط کشيدن بر 

ليد مدرن تر روی ھمه اين ھا و القاء اين خرافه که تکنولوژی، ماشين آ\ت و ابزار تو

سودھای انبوه تر توليد می کند! فقط نوعی شيادی است که سرمايه داران، 

سياستمداران و نمايندگان فکری آن ھا برای شستشوی مغزی بيش و بيشتر کارگران 

ساز می کنند. سرمايه ھای تراست ھا و کارتل ھا با توجه به ترکيب ارگانيک بسيار 

محکوم به تحمل مستمر نازل ترين نرخ سودھا و با\ی خود در غياب چنان فرايندی 

فروخفتن مدام در کوبنده ترين بحران ھا ھستند و از ھيچ ظرفيت \زم برای بازتوليد 

خود برخوردار نمی باشند. آنچه آن ھا را موفق به ادامه بازتوليد می کند صدور 

 توليدات آن ھا به صورت سرمايه و مشارکت گسترده در تصاحب سيل پرخروش

  اضافه ارزش ھائی است که توسط کل طبقه کارگر بين المللی توليد می گردد. 

سومين نکته در دائره اين مبحث، صدور مستقيم سرمايه با حفظ ساختار حقوقی 

مالکيت از سوی حوزه ھای با ترکيب فنی و ارگانيک بسيار با\ به کشورھای حوزه 

جنايت نيروی کار اين حوزه ھا  نيروی کار شبه رايگان و استثمار ماوراء مرزھای

شيفت  3ساعته و گاه  8ساعت، دو شيفت متوالی  8است. دختر خردسال چينی به جای 

توسط اين سرمايه ھا استثمار می شود و بھای نيروی کارش تا آن حد محقر و 

نامحسوس است که کفاف نان خالی روزانه او را نمی دھد. سرمايه ھای غول پيکر 

امريکا، از جمله سرمايه ھای زير کنترل اتحاديه کارگری برخی از سوئد و آلمان و 

ساله را با بھای  6اين جوامع،  در فيليپين و اندونزی و سنگاپور نيروی کار کودکان 

ساعت در  70سنت می خرند.  کارگر سنگاپوری برای اين سرمايه ھا  30ساعتی 

ر در روز کمتر است. ھفته کار می کند. دستمزد کارگر ويتنامی از نصف يک د\

ميليون ھا زن بنگالی در آلونک ھای نمور خويش و در زير شعله چراغ ھای پيه سوز 

شب ھا را تا صبح برای نورديا تلفن ھمراه ( موبيل) مونتاژ می کنند و ھمين کار را 

در بخش اعظم روز ھم انجام می دھند. ميليون ھا کودک خردسال ساحل عاج و غنا از 
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در مزارع کشت و داشت و برداشت کاکائو، در مرگبارترين شرائط، با بام تا شام 

دستمزدی که برای ھيچ چيز کفاف نمی دھد توسط ھمين سرمايه ھا استثمار می گردند 

و ھر روز اجساد مرده شماری از آنان بدون ھيچ دغدغه خيال از زير خروارھا کاکائو 

گی استثمار زنان، کودکان و کل بيرون کشيده می شود. حديث جنايت سرمايه در چگون

نيروی کار ماوراء ارزان و بی بھای چند ميليارد برده مزدی دنيا با ھيچ قلمی قابل 

نگارش و با ھيچ زبانی قابل توصيف نيست. برای اينکه ابعاد استثمار دھشتبار اين چند 

ميليارد کارگر بزرگ و کوچک و زن و مرد توسط سرمايه جھانی و کوه اضافه 

ھای توليدی آنان تا حدودی روشن باشد فقط به اين نکته بسنده می کنيم که فقط  ارزش

حجم سرمايه ای که زير نام سرمايه خارجی و صادر شده در ممالک  2006در سال 

تريليون د\ر امريکا عبور کرده است. اين رقم  9مختلف دنيا انباشت شده است از مرز 

درصدی  300از يک رشد  2004ی سال فقط در قياس با دو سال پيش از آن يعن

برخوردار بوده است. حجم اين سرمايه گذاری ھا در جھنم سرمايه داری ايران در 

، در ھمان روزھائی که ھياھوی تحريم اقتصادی ايران از سوی شورای 2009سال 

 300امنيت سازمان ملل و امريکا و اقمارش، گوش فلک را کر می کرد بالغ بر 

د ميليون د\ر می شد. اين قسمت راخ4صه کنيم. صدور سرمايه به ميليارد و چند ص

صور مختلف و توسعه جھانی شدن سرمايه داری از قرن نوزدھم تا امروز يک اھرم 

مھم بقای اين نظام بوده است. ھر چه سرمايه متمرکزتر شده است، ھر چه ترکيب فنی 

شدن گرايش نزولی نرخ و ارگانيک سرمايه با\تر رفته است، ھر چه خطر بالفعل 

سود بيشتر گلوی سرمايه را فشار داده است، ھر چه فاصله وقوع بحران ھا کوتاه تر و 

ضربات کوبنده آن ھا سھمگين تر شده است، سرمايه بر شتاب خود برای صدور به 

اقصی نقاط جھان افزوده است. در ميان عواملی که به ماندگاری سرمايه کمک کرده 

انباشت به سراسر جھان و استثمار ھر چه ھارتر، خونين تر و است توسعه دامنه 

درنده تر چند ميليارد برده مزدی ارزان نيز از اساسی ترين جايگاه ھا برخوردار 

  است. 

  جدائی مالکيت از مديريت 
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سرمايه ھمه چيز، ھمه حقايق زندگی اجتماعی انسان ھا را رمزآلود می کند و ھمين 

بر فاجعه استثمارگری و ماھيت انسان ستيز خود می سازد. رمزآلودی را پرده ساتری 

نفس جدائی مالکيت از مديريت، شاخه ای از جنگل رازآميزی سرمايه نيست. دليل آن 

بسيار واضح است. بحث اساساً بر سر سرمايه دار و مالک سرمايه نمی باشد. کل 

نيست که  گفتگو حول محور سرمايه می چرخد. آنچه فاجعه است نفس وجود شخصی

می تواند سرمايه دار باشد. اساس فاجعه در موجوديت سرمايه است که با\خره نوعی 

صاحب ھم برای خود دست و پا خواھد کرد. صاحبی که ممکن است شخص، گروه، 

شرکت، کارتل، تراست يا وسيع تر و نيرومندتر از ھمه اين ھا دولت سرمايه داری 

که حرف بر سر مقوله خاص جدائی مالکيت و  باشد. به اين ترتيب بايد تأکيد کرد

مديريت به عنوان يک اھرم جادوگری و رمزآميزی نيست. مجرد وقوع اين رويداد 

ھيچ افسونی به پا نمی کند و کسی را افسون نمی سازد. مسأله اساسی تا جائی که به 

اين موضوع خاص مربوط می شود اين است که سرمايه تاريخاً ھر گام که به جلو 

رداشته است چوبدستی ھای اوليه خود را کم و بيش و البته متناسب با وضعيت روز ب

کنار زده است و ھر اندازه که از اين چوبدستی ھا و عصاھای زير بغل بی نيازتر شده 

است، به ھمان اندازه سرشت خود را در رازآميزی پديدارھای اجتماعی بيشتر عينيت 

روابط  اجتماعی را در خود منحل ساخته است.  بخشيده است و نيرومندتر تار و پود

برای لحظه ای به اروپای قرن نوزدھم باز گرديم. در انگليس، غول صنعتی دنيای آن 

روز و به نحو اولی در ھمه جوامع ديگر اروپای غربی، توده وسيع کارگران ھر 

 ساعته و فرسايندگی ھای ديگر 12کارگاه در حالی که فشار کشنده روزانه کار 

استثمار سبعانه سرمايه را بر تن خود حمل می کنند، به طور لحظه، به لحظه سايه 

اختاپوسی مالک کارگاه را ھم تحمل و عربده ھای نفرت آميز و اھانت بار او را نيز 

در گوش خويش درد می کشند. کارگران حتی عقب مانده ترين آن ھا با چشمان باز می 

نخوار و درنده ای به نام سرمايه دار مواجه ديدند که با چه نوع وحوش جانی خو

ھستند. سرمايه دار توسط ناآگاه ترين کارگران ھم به نفرت بارترين نوع زالوھا تشبيه 

می شد. کينه و نفرت و خصومت نسبت به صاحبان سرمايه در اوج سير می کرد. توده 
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ند اما ھای کارگر اگر درايت و بصيرت کافی برای شناخت طبقاتی سرمايه نداشت

سرمايه دار را خوب می شناختند. اگر قادر به آناتومی مارکسی سرمايه نبودند اما 

سرمايه تشخص يافته را بسيار خوب کالبدشکافی می کردند. اگر وجودشان از نفرت 

نسبت به سرمايه ما\مال نبود اما نسبت به سرمايه دار، ھميشه آتشفشانی مشتعل را می 

ه جا شاھد وقوع طغيان کارگران اين کارگاه و آن کارگاه عليه ماند. تاريخ اين دوره ھم

صاحبان سرمايه و در مواردی حتی کشتن صاحب سرمايه است. اين امر مسلماً خاص 

اروپای آن روز نبوده است. ھمه جوامع در دوره انکشاف شيوه توليد سرمايه داری با 

د زالو و يابو برای مالک ی ماننکار داشته اند. به کار بردن صفات چنين وضعی سر و

جان کندن خر و « کارگاه و ک4ً سرمايه دار يا ضرب المثل ھای معروفی از قبيل 

انعکاس تصوير بسيار عاميانه ای از نگاه بسيار خصومت بار و ابراز » خوردن يابو

خشم و قھر توده ھای کارگر نسبت به دشمنان طبقاتی خويش در اين دوره ھا در نقاط 

است که مبارزات کارگران  اين است. به اين ترتيب يک ويژگی اين دوره مختلف جھان

  بيشتر از آنکه سينه سرمايه را نشان رود عليه سرمايه داران سنگر می گرفته است. 

با سير تمرکز سرمايه، ادغام سرمايه ھا در ھمديگر و پيدايش شرکت ھای سھامی 

رت بار خود را در پشت حجابی به صنعتی و تجاری، مالکان سرمايه به تدريج سايه نف

نام مديريت پنھان کردند. مالکيت از مديريت تفکيک شد. ديوانسا\ری صنعتی جای 

حضور، نظارت و دخالت مستقيم مالکان سرمايه را گرفت. روند ادغام بيشتر سرمايه 

ھا، ظھور تراست ھا و انحصارات کوه پيکر بين المللی، تسلط گسترده و يکه تاز 

مالی بر فرايند بازتوليد سرمايه جھانی و ميدان داری ب4منازع بازار بورس سرمايه 

در دنيای سرمايه، موضوع را باز ھم پيچيده تر و پيچيده تر ساخت. کار به جائی رسيد 

که اکثريت کارگران و گاھی اوقات اکثريت غالب آن ھا اساساً نمی دانند که برای کدام 

کدام گروه مالکان سرمايه استثمار می شوند و افرادی سرمايه دار کار می کنند، توسط 

که حاصل استثمار آن ھا را به کوھساران عظيم سرمايه تبديل می کنند چه کس يا 

کسانی ھستند. وقوع اين تحو\ت در ھمين محدوده، ھمان گونه که با\تر تأکيد شد سير 

تيجه ماجرا چه صعودی خاصی در قدرت گمراھه پردازی سرمايه به نظر نمی رسد. ن
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بسا دريدن بيشتر پرده اسرار نيز ھست. سرمايه موجوديت اختاپوسی خود را عريان 

تر به جلو صحنه آورده است. ديگر ماھيت انسان ستيز رابطه توليد اضافه ارزش به 

حساب ذات بد و خبث طينت سرمايه دار گذاشته نمی شود و از اين طريق شناخت 

آن تا حدودی آسان تر شده است. اين استنتاج به عنوان  سرمايه سھل تر و  کار افشاء

رويه ای از رخداد، کام4ً درست است اما رويه ھای ديگر اين چند ضلعی را ھم بايد 

ديد. با تفکيک مالکيت از مديريت، رابطه سرمايه يک حجاب ساده نازک را از دست 

تر فرو برد. اين بار داد اما ھمزمان خود را در تاريکی زار مخوف پرده ھائی زمخت 

« نام و نشان سھام تمامی سھامداران را بر پيشانی خود حک کرد!! اع4م داشت که 

شھروندان است!! خود را صنعت ملی خواند!! و لباس تجارت » ثروت اجتماعی 

داخلی پوشيد!! عرضحال توليد ناخالص ملی تنظيم نمود. دارائی دولت و دولتشھرھا 

ديگر بر تن کرد. سرمايه به کمک ھمه اين رازآميزی ھا شد و صدھا پوشش آھنين 

معض4ت خود را معضل کل جامعه و جھان جار زد!! مشکل اقتصادی جھانيان 

ناميد!! تمامی مصائب آفريده خود را مصائب مخلوق سياست ھا القاء کرد!! اين 

ه را رويدادھا در غياب جنبش نيرومندی که مستمراً کالبدشکافی ضد کار مزدی سرماي

ھستی آگاه کارگران کند، دست سرمايه را برای عوامفريبی گسترده تر باز کرد، توان 

آن را برای خلع س4ح بخش ھائی از توده ھای کارگر افزايش داد و در مجموع ميدان 

  را برای عوامفريبی رفرميسم در جنبش کارگری مساعدتر کرد. 

  ارتش غول پيکر ذخيره کار

ر ھر شرائط خاص تاريخی به گونه ای ويژه، عامل توليد و سرمايه در ھر دوره و د

توسعه ارتش ذخيره کار بوده است. در فاز نخست انکشاف در ھر نقطه دنيا با خلع يد 

از دھقانان و مولدين خرد، تبديل آن ھا به نيروی کار قابل فروش و توسعه انفجاری 

را در نقطه نقطه جھان پديد اين فرايند به طور معمول ارتش بسيار عظيمی از بيکاران 

آورد. سرمايه در ھمان حال و بر متن اين روند. به صورت مستمر ترکيب فنی خود را 

با\ برد، متمرکز شد و متمرکزتر گرديد. حداقل نيروی کار را برای حداکثر توليد به 

ا کار گرفت و در اين راستا باز ھم پايه ھای استمرار و توسعه مدام ارتش ذخيره کار ر
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استوار و استوارتر ساخت. وجود ارتش بيکاران و تشديد رقابت ميان آن ھا يک اھرم 

اساسی سرمايه برای کاھش سطح دستمزدھاست. در شرائط روز جھان حدود يک 

ميليارد برده مزدی بيکار در سراسر جھان در جستجوی يافتن جائی برای فروش 

ن دنيای فشرده و به ھم آميخته نيروی کار خويش است. اين لشکر ميلياردين در درو

سرمايه داری زير فشار فقر و گرسنگی و نداشتن سقف و تن پوش به ھر نوع کاری 

با ھر ميزان دستمزدی رضايت می دھد. چنين وضعی در ھيچ برھه تاريخ سرمايه 

داری دامنگير طبقه کارگر بين المللی نبوده است و ھمين فاکتور شايد يکی از 

ی سرمايه را عليه توده ھای کارگر جھان تشکيل می دھد. اھميت کاراترين س4ح ھا

فاجعه در سطحی است که حتی شماری از دوستداران پرولتاريا و سوسياليسم و 

پرولتاريا سوای «آموزش ھای مارکس اين سخن او را مورد ترديد قرار داده اند که: 

« روز چنين نيست. اينان می گويند ام» زنجيرھايش چيزی برای از دست دادن ندارد

و اين پاشنه آشيل موحشی است که با حمل آن به » کارگر کارش را از دست می دھد

جای اينکه در فکر گسستن زنجير باشد زنجير را بر پا و شانه خود سفت می کند. اين 

حرف درست نيست. کارگر ھر چه کمتر به سرمايه تعرض کند خطر از دست دادن 

رد، با سفت کردن زنجير بردگی مزدی نمی توان حتی کار را بيشتر به جان می خ

امکان فروش نيروی کار را ھم حفظ کرد، از اين که بگذريم و اساسی تر از ھمه اين 

ھا قرار بر اين نبوده و نيست که پرولتاريا استي4ی بختک سرمايه بر سينه خود را تا 

و يگانه راه زنده ماندن  آنجا محتوم و مقدر پندارد که فروش نيروی کار را تنھا تقدير

خود به حساب آرد. ھمه اين ھا در زمره بديھی ترين بديھيات ھستند اما اھميت اشتغال 

در زندگی چند ميليارد کارگر روز دنيا موضوعی نيست که بتوان آن را ناديده گرفت. 

اگر آن ھا ھمه بديھی ھستند اين نيز بداھت دارد که بيکاری عاملی برای اجبار کارگر 

به قبول دنيای جنايات سرمايه است و وحشت از دست دادن کار نقش زيادی در عقب 

  نشينی کارگر از مبارزه طبقاتی ايفاء می کند.  

  تغيير در ترکيب نيروھای متشکله طبقه کارگر
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رشد انفجاری بارآوری کار اجتماعی در ھمه قلمروھای انباشت سرمايه از جمله در 

مگير شمار کارگران اين بخش را به دنبال داشته است. قلمرو صنعت، کاھش بسيار چش

گزارش کارخانه اتوموبيل سازی اسکانيا در سوئد حاکی است که تا ھمين چند سال 

ساعته يک دستگاه کاميون  8کارگر اين تراست در طول يک روزانه کار  3پيش ھر 

 8دو سال بعد به باری توليد و برای عرضه به بازار آماده می کرده اند. اين رقم يکی، 

کاميون به وسيله ھر  16کاميون در ھر روز توسط يک کارگر و در حال حاضر 

کارگر افزايش يافته است. تغييرات مذکور متضمن اين معنی است که به طور مثال 

ساعت کار نياز بوده است، در لحظه  24سال پيش برای توليد ھر کاميون به  10اگر 

نيست. اسکانيا در ميان تراست ھای اتوموبيل سازی  ساعت بيشتر احتياج 2حاضر به 

جھان رتبه با\ئی دارد اما مسلماً در صدر جدول نيست. با اين وجود مشاھده می کنيم 

برابر گرديده است.  12که افزايش بارآوری کار در آنجا فقط در طول چند سال، حداقل 

\ھای ديگر گاه به صدھا اين افزايش در رشته ھائی مانند توليد موبيل يا بسياری کا

برابر بالغ شده است. محصول مستقيم وقوع چنين سير صعودی در بارآوری کار 

اجتماعی، کاھش بسيار چشمگير شمار کارگران در حوزه صنعت است. رويدادی که 

خاص اين بخش نبوده و ھمه قلمروھای غيرتوليدی، حوزه ھای تجاری، ارتباطات و 

نام گرفته است!! را ھم در بر می گيرد. » خدمات«ه داری آنچه در ادبيات نظام سرماي

حجم کاری که در چند سال پيش در درون يک بنگاه فروش مواد غذائی توسط ده ھا 

کارگر صورت می گرفت، در شرائط روز با به کارگيری تکنيک ھای مدرن و 

آموزش خاص حرفه ای فقط توسط چند کارگر صورت می گيرد. از اين مھم تر در 

ول دو دھه اخير ما شاھد برچيده شدن بسيار گسترده شبکه ھائی مانند پست، ط

مؤسسات بانکی، مراکز فروش کا\ھا، بنگاه ھای چاپ و نشر کتاب و بخش ھای 

مشابه و جايگزينی آن ھا توسط سيستم ھای متمرکز و پيچيده با حداقل ممکن نيروی 

فقط در امريکا » استريت ژورنالوال « کار بوده ايم. بر اساس گزارش چند سال پيش 

در  1982تا  1981سا\نه يک و نيم تا دو ميليون شغل حذف می شود. در فاصله سال 

ھمين امريکا تنھا در بخش صنعت يک ميليون و ھشتصد ھزار شغل از ميان رفت. 
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مھمتر از ھمه اين ھا بر پايه برآوردی که فدراسيون فلزکاران بين المللی تھيه و منتشر 

نيروی کار روز دنيا برای توليد کل  %2دھه آينده شايد  3ته است ظرف ھمين ساخ

مايحتاج سا\نه ساکنان کره زمين کفاف دھد. ھدف از اشاره به اين داده ھا مستقل از 

درجه صحت و سقم آن ھا، تأکيد مجدد بر وقوع تحو\ت عظيم در ترکيب فنی و 

آن را قب4ً در بسياری جاھا و از  ارگانيک سرمايه ھا نيست. اين مولفه و عوارض

جمله در ھمين نوشته حاضر بحث کرده ايم. منظور اصلی در اين جا انگشت نھادن بر 

گوشه ديگری از سير رخدادھای جاری درون نظام سرمايه داری است. بارآوری 

اما در نيروی کار در ھمه قلمروھای کار و توليد به صورت حيرت آور با\ رفته است 

ترکيب نيروی کار در برخی جاھا به سود بخش غيرمولد  جمعيتی توازنان کفه اين مي

در بخش اعظم جھان  نيروی کار و به زيان بخش مولد آن افزايش پيدا کرده است.

 %2درصد و گاه حتی پائين تر از  5نيروی کار شاغل در حوزه کشاورزی به زير 

صنعت به مراتب از بخش تنزل نموده است. در غالب جوامع شمار کارگران بخش 

موسوم به خدمات کمتر شده است و اين نسبت در برخی کشورھا از نصف ھم پائين تر 

رفته است. اين تغييرات يک سؤال اساسی را پيش روی ما قرار می دھد. در حالی که 

فقط کار مولد است که اضافه ارزش توليد می کند و با علم به درستی اين حکم که کل 

ا\نه جھان توسط بخش مولد طبقه کارگر توليد می شود، رابطه ميان اضافه ارزش س

کاھش کار مولد به نفع کار غيرمولد در يک سو و افزايش بسيار غول آسای حجم 

اضافه ارزش ھای توليدی سا\نه در شرائط روز دنيای سرمايه داری را چگونه می 

نه می آيد و به دليل توان توضيح داد؟  سؤال بعدی که در ھمين راستا به جلو صح

اھميت ويژه آن مھمترين پرسش مورد گفتگوی اين بخش نوشته است، اين است که اين 

جا به جائی ھا بر روی آرايش قوای طبقاتی توده ھای کارگر در مقابل سرمايه يا 

بالعکس، چه تأثيری بر جای نھاده است يا خواھد نھاد؟ در جستجوی پاسخ ھر دو 

  بايد نکته مھم ديگری را ھر چند کوتاه کنکاش کرد. سؤال قبل از ھر چيز 
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اضافه ارزش قطعاً توسط کار مولد يا کارگر مولد توليد می شود. کار غيرمولد 

توليد اضافه ارزش نمی باشد. يک فروشنده، يک کارگر انبار، يک کارگر منشأ 

 شبکه بانکی، يک پستچی و کارگران برخی قلمروھای ديگر به طور واقعی اضافه

ارزشی توليد نمی کنند. نيروی کار اين بخش از توده ھای طبقه کارگر با سرمايه 

مبادله می شود، اما در توليد کا\ھای جديد مصرف نمی گردد و \جرم اضافه 

ارزشی ھم ايجاد نمی نمايد. تا اينجا حرفی نيست اما ھمه حرف ھا ھم اين نيست. 

ال که به عنوان کار غيرمولد ھيچ نکته مھم اين است که کار غيرمولد در عين ح

اضافه ارزشی توليد نمی کند اما شرط حياتی و \زم عينيت پروسه توليد و چرخه 

سامان پذيری سرمايه است. کا\ھائی که توليد می شود بايد مدار دورپيمائی خود را 

طی کند تا تداوم انباشت محقق و ادامه حيات سرمايه تضمين گردد. نقطه عزيمت 

ارکسی در تحليل سرمايه و شيوه توليد سرمايه داری، سرمايه به مفھوم عام نگاه م

آن و نه اين يا آن شکل مشخص سرمايه است. سرمايه به اين اعتبار اشکال و 

صور متفاوتی احراز می کند. در صنعت پيش ريز می شود، در زنجيره تجارت و 

بورس را تشکيل می گردش قرار می گيرد، لباس سرمايه بانکی می پوشد. بازار 

دھد، وسائط حمل و نقل می گردد، در ساختن مدرسه و بيمارستان انباشت می 

شود، فروشگاه ھای زنجيره ای بزرگ و کوچک ايجاد می کند و يا شبکه ھای 

ارتباطات را عرصه انباشت خود می سازد. سرمايه در ھمه اين حا\ت سرمايه 

مل فرايند بازتوليد و سامان پذيری است و در ھر کدام از اين حالت ھا نقش مک

سرمايه به معنای عام آن را ايفاء می نمايد. نيروی کاری که توسط سرمايه تجاری 

استثمار می شود به طور مستقيم اضافه ارزشی توليد نمی کند اما اين نيرو به ھمان 

اندازه مورد نياز تحقق اضافه ارزش توليد شده و روند ارزش افزائی سرمايه است 

که نيروی کار مولد برای توليد اين اضافه ارزش مورد احتياج سرمايه است. 

سودی که نصيب سرمايه تجاری، سرمايه بانکی، سرمايه دار صاحب زمين و 
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مستغ4ت، سرمايه ربائی و مانند اين ھا می شود توسط کارگران حوزه فروش و 

ل اضافه ارزش تجارت و بانک ھا توليد نشده است. اين سرمايه ھا بخشی از ک

توليد شده توسط کارگران مولد را نصيب خود می  سازند اما آنچه که کارگران 

مولد توليد کرده اند بايد پروسه سامان پذيری خود را پشت سر نھد تا تحقق اضافه 

ارزش ھا و امکان انباشت مجدد و بازتوليد ممکن گردد و اين کاری است که 

ھند. اين حکم در مورد کل بخش غيرمولد کارگران بخش ھای با\ انجام می د

نيروی کار يا بخش غيرمولد طبقه کارگر بين المللی صدق می کند. مسأله اما به 

ھمين جا ختم نمی شود. کار غيرمولد نه فقط شرط محتوم فرايند تحقق اضافه 

ارزش توليد شده توسط کار مولد است، بلکه به نوبه خود در افزايش ميزان اضافه 

در نظربياوريد  ه کارگر مولد توليد می کند ذينقش و مؤثر واقع می شود.ارزشی ک

که سرمايه دار معينی در تدارک پيش ريز سرمايه ای به ميزان يکصد ميليون د\ر 

باشد. اگر او به فرض محال بخواھد اين سرمايه را در تمامی چرخه سامان پذيری 

چاره  پيش ريز کند،  نقل و غيرهاز توليد تا فروش کا\ھا تا انبارداری و حمل و 

 ای نخواھد داشت جز اينکه بخشی را در برای تأسيس کارخانه به کار گيرد.

مقاديری را برای بازاريابی اختصاص دھد، قسمتی را در احداث انبار مصرف 

سوای اينکه   کند، سھمی را برای ايجاد فروشگاه در نظر گيرد. در چنين وضعی

فقط بخشی از  ، اوقطاع پروسه سامان پذيری خواھد شدسرمايه وی مدام دچار ان

شمار کارگرانی که در اين بخش  وکل سرمايه را در حوزه توليد پيش ريز می کند 

استثمار می کند بسيار کمتر از وقتی خواھد بود که کل سرمايه را در اين حوزه 

ر حوزه وقتی سرمايه دار مورد بحث، در کل سرمايه اش را فقط د انباشت نمايد.

کا\ توليد می نمايد، چند برابر آن  ،توليد انباشت می کند، چند برابر حالت پيشين

و با\خره با اين نيروی کار چند برابر   حالت، نيروی کار مولد استثمار می نمايد

تمامی اين کارھا ھم به اين دليل ممکن  .توليد می گردد  حالت نخست اضافه ارزش
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از سرمايه به معنای عام آن در حوزه ھای ديگر و  می شود که بخش ھائی ديگر

مث4ً در ھمان حوزه تجاری پيش ريز شده اند و دست به کار استثمار نيروی کار 

زمان گردش و واگرد سرمايه  .ھستند. سرمايه ھائی که غيرمولد ھستند اما او\ً 

زش ھای صنعتی را بسيار کوتاه تر نموده اند و از ھمين گذر در افزايش اضافه ار

نيروی کار وسيعی را استثمار می کنند،  .اين حوزه تأثير بارز داشته اند، ثانياً 

نيروی کار مورد استثمار آن ھا اضافه ارزشی توليد نمی کند اما به طور 

غيرمستقيم در با\ بردن ميزان اضافه ارزش بخش مولد سرمايه بسيار مؤثر بوده 

ر مورد نقش سرمايه تجاری و نيروی اند. مارکس اين موضوع را به طور خاص د

  کار مورد استثمار اين سرمايه چنين توضيح می دھد. 

سرمايه تجاری تا آنجا که باعث کوتاه تر شدن زمان گردشی می گردد، می تواند به «

طور غيرمستقيم به افزايش اضافه ارزش توليد شده به وسيله سرمايه دار صنعتی 

بازار کمک نموده  و تقسيم کار بين سرمايه ھا را  کمک نمايد. از آنجا که به گسترش

ميسر می سازد، يعنی سرمايه را در موقعيتی قرار می دھد که در مقياس وسيع تری 

کار کند.  عملکرد سرمايه تجاری بارآوری و انباشت سرمايه صنعتی را ارتقاء می 

بت اضافه بخشد. از آنجا که سرمايه تجاری زمان گردشی را کوتاه تر می سازد نس

ارزش به سرمايه پيش ريخته شده يعنی نرخ سود را افزايش می دھد، زيرا بخش 

کوچکی از سرمايه را به عنوان سرمايه پولی، به  قلمرو گردشی محدود می نمايد، بنا 

بر اين بخشی از سرمايه را که مستقيماً در توليد به کار می رود افزايش می دھد.  

  ( سرمايه، جلد سوم)

در ادامه ھمين بحث مشخص می سازد که چگونه کارگران غيرمولد در ھمان مارکس 

حال که خود اضافه ارزش توليد نمی کنند اما کار آن ھا برای سرمايه غيرمولدی که 

ھمان طور که کار « آنان را استثمار می کند سرچشمه سود است. او می گويد: 

اضافه ارزش است، کار  پرداخت نشده کارگر برای سرمايه مولد مستقيماً خالق
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پرداخت نشده کارگران مزدبگير تجاری سھمی در اين اضافه ارزش برای سرمايه 

  ھمان جا) »  ( تجاری کسب می نمايد

حال با توجه به کل اين مؤلفه ھا به بحث خود باز گرديم. در طول دھه ھای اخير 

دچار تنزل  نسبت کارگران مولد در ترکيب عام طبقه کارگر جھانی به صورت فاحش

شده است و از اين روی وسعت سرچشمه توليد اضافه ارزش محدودتر گرديده است 

در حال توليد توسط کارگران مولد به  ارزش اضافی نسبیمقدار  .اما ھمزمان او\

توسعه بخش غيرمولد طبقه کارگر در  .صورت بسيار انفجاری با\ رفته است، ثانياً 

در کاھش اضافه ارزش ھا نبوده است که نقش  قياس با بخش مولد نه فقط عاملی

و با\خره  .متعارف خود را در افزايش اين اضافه ارزش ھا ايفاء کرده است، ثالثاً 

اينکه ھمين بخش غيرمولد نيز ھمسان بخش مولد به صورت مدام با ظرفيت، کارائی و 

ی شرکت بارآوری اجتماعی بيشتر در پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی و بين الملل

کرده است. برای اينکه درستی اين برداشت ھا و ھم در عين حال اھميت موضوع 

بيشتر روشن شود، کافی است فقط به گزارشات سا\نه منابع رسمی اتحاديه اروپا در 

اين رابطه توجه کنيم. بر اساس يک سند منتشره، از کل ارزش ھای متشکله توليد 

آن از بخش  %2، فقط  2003ل در سا EUناخالص داخلی کشورھای عضو 

 %71در بخش صنعت توليد شده است و مابقی  %27کشاورزی ناشی شده است. 

سرچشمه گرفته است. اين آمار از » خدمات« ديگر از بخش ھای مختلف موسوم به 

ھمه لحاظ گمراه کننده و بر مبنای معيارھا و م4ک ھای متعارف اقتصاددانان سرمايه 

که مسلماً سر به تريليون ھا  EUتوليد ناخالص داخلی  %71داری تھيه شده است. 

توليد نشده است بلکه در » خدمات« يورو می زند در عظيم ترين بخش خود در حوزه 

بخش ھای توليدی و توسط نيروی کار مولد توليد گرديده است. اما چرا ما به اين 

قام يک واقعيت مھم را گزارش استناد می کنيم؟ صرفاً به اين دليل است که نفس اين ار

» خدمات«بانگ می زند. اينکه نيروی کار توده ھای کارگر شاغل در بخش موسوم به 

با توجه به نقش خود در فرايند بازتوليد سرمايه اجتماعی کشورھا تا چه حد در با\ 

بردن ميزان اضافه ارزش نيروی کار مولد در بخش ھای صنعت و کشاورزی تأثير 
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نام » خدمات« يز گفتنی است که در ميان حوزه ھائی که زير عنوان داشته است. اين ن

برده می شوند بخش ھای بسيار زياد و وسيعی وجود دارند که نيروی کار مولد را 

استثمار می کنند و در ھمين راستا حجم ک4ن اضافه ارزش ھای حاصل استثمار اين 

يمارستان ھای خصوصی کارگران را تصاحب می نمايند. شبکه وسيعی از مدارس و ب

  يا مراکز مشابه در اين زمره قرار دارند. 

محصول کل اين تحو\ت و جا به جائی بسيار روشن است. سرمايه در جريان وقوع 

اين رويدادھا و تغييرات فشار استثمار نيروی کار را تا آخرين مدارھا با\ برده است. 

ده است. شتاب و سرعت کار را زمان واگرد سرمايه را به گونه حيرت باری کوتاه کر

سرسام آور با\ برده و ميزان فرسايش و استھ4ک کارگران را بيش از حد ھولناک 

ساخته است. از ھمين راه ھا، نرخ اضافه ارزش ھا را به گونه ای تصاعدی دچار 

افزايش کرده است، با حداقل نيروی کار حداکثر اضافه ارزش ھارا توليد می کند و کل 

ر طبقه کارگر جھانی اعم از مولد و غيرمولد را در با\ترين ميزان ممکن نيروی کا

مورد استثمار قرار می دھد. سرمايه به يمن ھمه اين رخدادھا در ھمان حال که 

تناقضات ذاتی و کانون اندرونی بحران پذيری خود را بسيار احتراق آميزتر ساخته 

ه کارگر جھانی توان خود برای است اما در غياب جنبش نيرومند ضد کار مزدی طبق

  غلبه بر پاره ای مشک4ت و تنگناھا و حتی چالش بحران ھا را ھم  افزايش داده است. 

  پراکندگی اجباری نيروی کار

اجتماع ھزاران کارگر در زير يک سقف مشترک، تاريخاً عاملی بسيار کارا و 

ات توده ھای کارگر، اثرگذار در اشتعال بيشتر و بيشتر خرمن نارضائی ھا و اعتراض

اھرمی نيرومند در مبارزه متحد جمعی آنان و با\خره فاکتوری تعيين کننده در 

ھموارسازی راه سازمانيابی آن ھا عليه استثمار و بی حقوقی ھا و مظالم سرمايه بوده 

است. گردآئی کارگران در زير يک سقف يا بالعکس پراکندگی ھر چه بيشتر آن ھا در 

مراکز کار و استثمار متفرق ھيچ تغييری در اساس ھمدردی،  جاھای مختلف و

ھمرنجی و ھمپيوندی سراسری طبقاتی آنان به عنوان آحاد يک طبقه پديد نمی آورد. 

برای رھائی خود بايد خود را از ھمه «... آن ھا در ھر حال افراد طبقه ای ھستند که 
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ل، ھمه اين قلمروھا را آزاد عرصه ھای جامعه معاصر رھا کنند و برای اين کار از قب

سازند، خواستار انح4ل جامعه ای ھستند که زوال انسانيت است و از اين روی برای 

نقد فلسفه حقوق ھگل) کارگران مستقل از » ( رھائی خود بايد انسانيت را احياء کند... 

اينکه در کجا، چگونه، توسط کدام سرمايه دار و کدام بخش سرمايه جھانی استثمار 

شوند مبارزه ای واحد، رسالتی واحد و اھدافی کام4ً واحد در پيش روی جنبش آن 

ھاست. نکته اساسی اين است که پيشبرد اين مبارزه، ايفای اين نقش، حصول ھر گام 

موفقيت و تحقق اھداف اين طبقه نيازمند اعمال قدرت متحد و متشکل و ھر چه 

تحاد، ھمپيوندی و اعمال قدرت سازمان سراسری تر اوعليه سرمايه است. اين تشکل، ا

يافته و آگاه و افق دار نيز به نوبه خود نيازمند آن است که مبارزه روز آن ھا ھر چه 

بيشتر فراگير، آميخته و ھمبستر باشد. ھر چه کارگران بيشتری در يک واحد کار و 

ش و بيشتر و توليد گرد آيند مسير جنبش مشترک و سازمانيابی متحد يا ارتقاء آگاھی بي

در يک ک4م صف آرائی آگاه و افق دار ضد کار مزدی آنان ھموارتر خواھد بود. 

ئی در چند دھه اخير زمينه ھای اين گردآ تحو\ت جاری سرمايه داری به ويژه در

ابعاد \زم را تا حدود زيادی تضعيف، تخريب و دچار معضل ساخته است. حدود 

فاقد ھر نوع محل کار معين ھستند. در غالب توده ھای کارگر دنيا بيکار و  30%

جوامع سرمايه داری سه قاره آسيا، آفريقا و امريکای \تين، عظيم ترين بخش طبقه 

کارگر در مراکز و مؤسساتی استثمار می شوند که در زمره واحدھای کوچک و 

متوسط با شمار کارگران نه چندان زياد محسوب می شوند. در بسياری از اين ممالک 

خيل کثير فروشندگان نيروی کار به کارھائی اشتغال دارند که فاقد ظرفيت \زم برای 

ھمجوشی و درھمرفتگی متحد طبقاتی برای مبارزه مشترک است. نظام سرمايه داری 

از دھه ھا پيش به اين سوی اين وضع را ھر چه بيشتر دامن زده است و بر وسعت و 

ت برای رفرميسم راست اتحاديه ای چندان شدت آن افزوده است. غلبه بر اين وضعي

دشوار نيست، زيرا اساس کار جنبش اتحاديه ای بر انفجار و درھم کوبيدن شالوده ھای 

وحدت ضد سرمايه داری طبقه کارگر استوار است. در آنجا تکه پاره کردن جنبش 

کارگری به حوزه ھای مختلف صنفی، آويختن سازمانيابی اين جنبش به دار قانون 
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رمايه و ارجاع ھر نفس کشيدن کارگران به توافق دولت سرمايه داری، راه متشکل س

کردن کارگران در اين راستا را تا حدود زيادی تسھيل می کند.  در مورد جنبش ضد 

سرمايه داری طبقه کارگر موضوع کام4ً بالعکس است. در اينجا پراکندگی آحاد طبقه 

ھای واحد سدی مھم بر سر راه ت4ش برای کارگر و عدم تجمع آن ھا در زير سقف 

  سازمانيابی آن ھا است. 

  قطب ھا و قطب بندی ھای جھانی سرمايه

سرمايه جھانی از طريق توسل به قطب بندی ھا و ايجاد اتحاديه ھای عظيم بين المللی 

موقعيت خود را برای استثمار وحشيانه بسيار بی مرز توده ھای کارگر دنيا و سرکوب 

ر ساختن ھر چه بيشتر جنبش کارگری جھانی بسيار بيش از پيش تحکيم کرده و زمينگي

است. انعقاد قرارداد تجارت آزاد ممالک امريکای شمالی مرکب از امريکا، کاناد و 

، از يک سوی تمامی موانع و 1991) در سال Nafta» (نفتا« مکزيک موسوم به 

ھا در اين سه کشور را از ميان  محدوديت ھای سر راه نقل و انتقال و انباشت سرمايه

بر می داشت، از سوی ديگر دست کل سرمايه را برای تشديد ھر چه بی مھارتر 

استثمار توده ھای کارگر به ويژه ميليون ھا برده مزدی ارزان بھای مکزيکی باز و 

رقابت ميان نيروی کار در سه کشور را به طور بی  ،بازتر می ساخت. اين پروتکل

ديد می کرد، بھای نيروی کار را به طور فاحش تنزل می داد و موقعيت سابقه ای تش

کارگران در مقابل سرمايه داران را عميقاً دچار تزلزل می نمود. نفتا به تراست ھای 

عظيم صنعتی و مالی قاره امکان می داد که نرخ استثمار توده ھای کارگر را تا ھر 

برند و در اين گذر با ھيچ رادع و مانعی کجا که چشم سرمايه قادر به رؤيت است با\ 

مواجه نباشند. ابعاد تأثير تشکيل اتحاديه اروپا در تحکيم موقعيت سرمايه و تضعيف 

ھر چه بيشتر موقعيت کارگران اين قاره، در قياس با آثار پيمان ھای اقتصادی نوع نفتا 

ايه دار اروپا به طور واقعی اتحاد طبقه سرم EUبه طور قطع صدھا بار بيشتر است. 

در مقابل طبقه کارگر اين قاره است. در اينجا دست اندازی تراست ھا و مؤسسات 

غول پيکر مالی و صنعتی انگليسی، آلمانی، فرانسوی، سوئدی و ھلندی يا نروژی به 

خوان يغمای نيروی کار ارزان کارگر لھستانی، لتونی، چک، استونی، رومانيائی، 
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ئی و جاھای ديگر فقط بخشی از سناريوی تھاجم موحش مجاری، پرتقالی و اسپانيا

سرمايه به زندگی کارگران قاره است. برای ديدن ابعاد ديگر اھميت نقش اين قطب 

بندی در تشديد فشار استثمار کارگران کافی است فقط به آنچه که در اين چند سال در 

پانيا، ايتاليا، لتونی يا طغيان بحران در يونان، اس 2008رابطه با بحران اقتصادی سال 

 EUو اخيراً ايرلند روی داده است کمی توجه کنيم. مجموع سرمايه ای که از سوی 

برای بيرون کشيدن سرمايه اجتماعی يونان از ورطه بحران اختصاص داده شد به  

« نوع ھمين به اصط4ح  EUرقمی حدود يک تريليون د\ر امريکا بالغ گرديد. 

نيا، پرتقال و لتونی انجام داده است. سرمايه ای که ھمين ھا!!! را به اسپا» کمک

امروز برای چالش بحران ايرلند منظور داشته است بيش از ده ھا ميليارد د\ر برآورد 

شده است. اگر فقط ھمين ارقام را کنار ھم قرار دھيم به چيزی حدود چندين تريليون 

ک ھا و مؤسسات مالی عظيم د\ر خواھيم رسيد. ھمه اين ھا سرمايه ھای آزاد بان

عم4ً به سرمايه محبوس و سودآور  EUاروپائی است که در جريان مصوبات سران 

ھا!!! يکی پس از ديگری » کمک« تبديل می گردد. دولت ھا در قبال دريافت اين 

تحميل ليستی طو\نی از بربرمنشانه ترين تعرضات به ھست و نيست معيشتی توده 

رديده اند. افزايش سن بازنشستگی و مجبور ساختن کارگران به ھای کارگر را متعھد گ

توليد اضافه ارزش تا آخرين دقايق حيات، قتل عام امکانات محدود دارو و درمان و 

آموزش و بھداشت و بيمه بيکاری يا بيماری، بيکارسازی ھای عظيم، افزايش روزانه 

وليه معيشتی، کاھش کار، س4خی تعطي4ت سا\نه، با\ بردن قيمت مايحتاج ا

دستمزدھا و توقف کامل افزايش آن ھا و بسياری اقدامات ديگر که ھمه و ھمه 

خونبارترين اشکال تعرض سرمايه عليه زندگی توده ھای کارگر را به نمايش نھاده 

است. در ھمين جا قابل يادآوری است که آنچه سرمايه در اين راستا آماج قتل عام قرار 

ارگر را از دسترسی به آن محروم ساخته است، ھمگی امکاناتی داده است و طبقه ک

ھستند که از محل کار پرداخت شده کارگران تھيه شده اند. بيمارستان و مدرسه و 

دانشگاه و مؤسسات مشابه مراکزی نيستند که حتی از محل ماليات سرمايه داران يا 

د، ھزينه ھمه اين ھا از اضافه ارزش و کار پرداخت نشده طبقه کارگر ايجاد شده باشن
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محل ماليات ھای مستقيم و غيرمستقيمی که دولت ھا از کارگران و در واقع از بھای 

نيروی کار يا از کار پرداخت شده آن ھا وصول می کند، تأمين گرديده است. به بيان 

ديگر دولت ھا با س4خی اين امکانات عم4ً آنچه را که کارگران با بھای نازل نيروی 

خود به وجود آورده اند به نفع افزايش سود سرمايه ھا از دسترس آن ھا خارج می کار 

بر می گردد، اين قطب عظيم سرمايه و اتحاد دولت ھای  EUکند. تا جائی که به 

سرمايه داری و طبقه سرمايه دار با برنامه ريزی اين طرح ھا، از يک سوی چندين 

رده و از سوی ديگر فشار استثمار تريليون سرمايه را از موقعيت رکود خارج ک

ميليون ھا کارگر قاره را با ھدف تأمين و تضمين سود دلخواه سرمايه ھا تا سرحد 

  انفجار با\ برده است. 

و نفتا و  EUاتحاديه ھا و پيمان ھای اقتصادی دنيای سرمايه داری در شرائط روز به 

ھا يا قطب بندی ھا نقش نوع اين ھا محدود نمی شود. پيداست که ھمه اين قرارداد

نھادی مانند اتحاديه اروپا ندارند، اما ھر کدام با توجه به مکان و موقعيت خود کمکی 

به گشايش گوشه ھائی از مشک4ت سرمايه جھانی ھستند. اين نيز روشن است که ھيچ 

گره گشائی از دنيای معض4ت بازتوليد و ارزش افزائی سرمايه قابل حصول نيست 

در ازای تحقق آن، زندگی ميليون ھا کارگر آماج وسيع ترين حمام خون ھا مگر اينکه 

  قرار گيرد. 

     

  ماجرا کجاست؟ » "چشم اسفنديار

عواملی که تا اينجا توضيح داديم ھمگی برگ ھای برنده ای بوده است که سرمايه و 

د نظام سرمايه داری در طول يک صد سال اخير يا به چنگ آورده است و يا قدرت بر

آن ھا را به نفع خود افزايش داده است و ھمه آن ھا را در عرصه کارزار طبقاتی عليه 

توده ھای کارگر دنيا به کار گرفته است. شايد مؤلفه ھای ديگری را نيز بتوان بر اين 

عوامل افزود. به نظر می رسد که ھر کدام اين ھا، در غياب سرکشی يک جنبش 

زا برای ماندن سرمايه داری ايفاء کرده است، برای نيرومند ضد کار مزدی نقشی به س

اندکی با   2008درک اھميت نقش اين مؤلفه ھا کافی است فقط به ابعاد بحران سال 
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دقت خيره شويم. تمامی اقتصاددانان و متفکران سرمايه داری و ھمه رؤسای 

ان بزرگترين مؤسسات مالی جھان اعتراف داشتند که اين بحران به مراتب از بحر

قرن پيش کوبنده تر و قدرت ويرانگری آن بسيار بيشتر بود. بحران  30شروع دھه 

نخست را سرمايه داری نھايتاً با آتش کشيدن کل جھان در يک جنگ ده ساله و خاکستر 

ساختن بخش عظيمی از بشريت و ھمه دستاوردھای تا آن روز بشر آماج مقابله قرار 

يکراست به عمق  را آنجھانی به مدد ھمين اھرم ھا  مايهبحران دوم چنين نشد و سر داد.

از توفش فرو   آلونک ھا و شيرازه حيات چند ميليارد کارگر سکنه کره زمين فرو راند و

  اين واقعيتی است که نبايد و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.   .انداخت

و کارھای مشابه يا سؤال اساسی اما اين است که آيا به راستی وجود اين عوامل، ساز

سرراست تر بگوئيم ظرفيت اندرونی شيوه توليد سرمايه داری بوده است که اين نظام 

را بر سر پای نگه داشته است؟ به نظر می رسد که ھيچ انسان برخوردار از حداقل 

شناخت مادی تاريخ، به ھيچ سطح از پاسخ مثبت در قبال اين پرسش تن ندھد. جواب 

منفی است. اين عوامل تأثير داشته اند اما ماندگاری و سرنگونی سؤال به طور مطلق 

سرمايه داری به ھيچ وجه و ھيچ ميزانی تابعی از اين عوامل نيست. برای روشن شدن 

موضوع مثالی بياورم. حيوان عظيم الجثه درنده و نيرومندی مانند شير از چنگال و 

داکثر بھره برداری را می دندان و قدرت پرش و سرعت کم نظير خود برای شکار ح

نمايد. اما ھيچ کدام از اين نقاط قوت و کارافزارھا و س4ح ھا ھيچ سدی بر سر راه 

تا ھست به بھترين شکل » سلطان حيوانات« مرگ پذيری و ميرائی شير نمی باشند. 

مقدرو از اين آ\ت و حربه ھا سود می جويد و به کمک آن ھا خود را حفظ می کند، 

ک از اين س4ح ھای کارای تعرضی يا وسائل کارآمد تدافعی قادر به حراست اما ھيچ ي

او از خطر گلوله ھای داغ و مرگبار شکارچيان مصمم زبردست نمی باشد. سرمايه 

داری بر روی پای خود ايستاده است نه به اين دليل که ظرفيت ماندگاری داشته است و 

ليزاسيون، جدائی مالکيت و مديريت يا نه به اين خاطر که دولت، بازار بورس، گلوبا

انفجار جمعيت ارتش ذخيره کار، کل عوامل خنثی سازی گرايش نزولی نرخ سود و 
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نوع اين ھا چنين ظرفيتی به آن تفويض کرده است!! پاسخ اين سؤال که چرا سرمايه 

داری تا کنون باقی مانده است از آفتاب روز نيمه مرداد، ھم بسيار تابناک تر است. 

سرمايه داری از ميان نرفته است زيرا طبقه کارگر بين المللی توان \زم برای نابودی 

آن را در جنبش طبقاتی خود بازآفرين نکرده و سازمان نداده است. در اين باره ما در 

چند سال اخير از طريق انتشار مقا\ت متعدد، به طور مشروح توضيح داده ايم، در 

وضيح خواھيم داد، اما قبل از آن بايد نکته ديگری را ھمين جا ھم، بسيار مختصر ت

روشن ساخت. اگر عوامل با\ در اساس ماندگاری و نابودی سرمايه داری ھيچ تأثيری 

ندارند پس چرا  دست به کار توضيح آن ھا شده ايم!! آيا اين بدان معنی نيست که ما 

اه کنيم و آخر سر صفحات طو\نی در باره اھميت شماری از داده ھا و عوامل سي

خواننده را سنگ روی يخ نمائيم و بسيار زمخت بگوئيم که اين ھا ھيچ اھميتی 

ندارند؟!! اين پرسش ھر چند که نابجاست اما ممکن است پيش آيد و پاسخ اين است که 

چنين نيست. تشريح اين نکات نه فقط بيشترين اھميت را دارد که بی توجھی به آن ھا 

شان  بی مبا\تی سياسی در مبارزه طبقاتی است. درونمايه صحبت بسيار زيانبار و ن

اين است که سرمايه داری در غياب يک جنبش نيرومند افق دار ضد کار مزدی و به 

ھر ميزانی که از خطر تعرض چنين جنبشی دور باشد، به ھمان ميزان دست به کار 

در طول اين مدت با تسليح وافزايش استحکامات تدافعی خود می شود. سرمايه داری 

اغتنام فرصت از موقعيت فرسوده جنبش کارگری اين کارھا را انجام داده است و 

برای حصول اين استحکامات ت4ش کرده است. با اين توضيح به سراغ ادامه مطلب 

  برويم. 

گفتيم که عامل اساسی بقای سرمايه داری را نه در عوامل فوق و نه در ظرفيت نھادين 

فقط در وضعيت جنبش کارگری جھانی بايد کنکاش کرد. نظام بردگی  اين نظام که

مزدی از ھمه مکانيسم ھا و ساز و کارھائی که تشريح شد سود برده است تا بار 

بحران ھا و ھزينه ماندگاری خود را بر زندگی کارگران تحميل کند. اما در کنار ھمه 

پردازی ھا تناقضات اندرونی اين ھا و دقيقاً در متن تمامی اين بازسازی ھا و باز

سرمايه لحظه به لحظه در ابعاد حيرت زا سرکش تر، حادتر و انفجاری تر گرديده 
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است. به اين سخن درست مارکس بايد توجه دقيق داشت. سرمايه به رغم ھمه  ساخت 

خود « و سازھائی که مستمراً در درون پويه بازتوليدش پشت سر می نھد به ھر حال 

آنچه به صورت کارافزار برای سودآوری انبوه تر يا » يد خود استسد حقيقی تول

ماندگاری طو\نی تر به کار گرفته می شود، کل تناقض ذاتی سرمايه را به ھمراه دارد 

  و کارافزاری در جھت تشديد اين نتاقض نيز ھست.  

که داری ھمانا خود سرمايه است. ماجرا از اين قرار است سد حقيقی توليد سرمايه« 

سرمايه و خودبارورسازی آن به مثابه نقطه آغاز و انجام، به منزله انگيزه و انجام 

توليد تلقی می شود. در اينجا توليد فقط توليد برای سرمايه است و عکس آن نيست. 

يعنی وسائل توليد عبارت از افزار ساده ای نيستند که صرفاً به منظور ايجاد روند 

خدمت جامعه توليد کنندگان باشند. حفظ و بارورسازی  پيوسته گسترده تر زندگی در

سرمايه که بر پايه سلب مالکيت و مستمند سازی توده بزرگ توليد کنندگان  –ارزش 

قرار دارد فقط می تواند در درون مرزھای معينی حرکت نمايد. بنا بر اين موانع 

انجام منظور خود به مزبور پيوسته با اسلوب ھای توليدی که سرمايه ناگزير بايد برای 

کار برد در تضاد قرار می گيرند. زيرا اسلوب ھای مزبور در جھت افزايش حد و 

مرز توليد به سوی توليد به مقصود با\صاله در جھت گسترش قيد و شرط نيروھای 

بارآوری اجتماعی کار رانده می شوند. وسيله گسترش بی قيد و شرط نيروھای 

محدودی که عبارت از بارورسازی سرمايه موجود  بارآوری اجتماعی کار با ھدف

داری وسيله تاريخی رشد است دائماً درگير می شود. بنا بر اين اگر شيوه توليد سرمايه

نيروھای بارآور مادی و ايجاد بازار جھانی متناسب با آن است در عين حال حامل 

» ھست. تناقض دائمی ميان اين وظيفه تاريخی و مناسبات اجتماعی خويش نيز

  ( کاپيتال جلد سوم)

ھمه شواھد بانگ می زند که سرمايه داری در حال حاضر از ھمه دوره ھای گذشته 

آسيب پذيرتر و نابودشدنی تر است. متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه ھيچ گاه در چنين 

مداری سير نمی کرده است. سرمايه اجتماعی ھمه جوامع موجود به رغم تشديد ثانيه 

ستثمار کارگران به صورت مدام با پيچيده ترين موانع بر سر راه بازتوليد به ثانيه ا
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خود دست به گريبان است. نرخ سودھا در کنار سير صعودی حيرت بار نرخ اضافه 

ارزش ھا به طور مستمر روند افت می پيمايد. بحران ھا حالت دوره ای خود را از 

سرمايه جھانی چرخ می خورند.  دست داده اند و بدون ھيچ وقفه در چرخه بازتوليد

افزايش کام4ً انفجاری شدت استثمار نيروی کار و موج انفجاری تر بيکارسازی ھا 

سرتاسر دنيای موجود را برھوت گرسنگی و فقر و تن فروشی و اعتياد و بی بھداشتی 

و مرگ و مير انسان ھا ساخته است. کشتی حيات سرمايه سخت در گرداب است و 

از بام تا شام برای نجات ھر دقيقه آن از غرقاب به ھزاران توحش و  سفينه بانانش

حمام خون و کاشتن باد و درو کردن طوفان مشغولند. ھمين امروز به گاه افتتاح 

کشور در پايتخت کره جنوبی، رئيس جمھور برزيل، اين صدرنشين  20اج4س سران 

سرمايه داری خطاب به تمامی پيشينه دار جنبش اتحاديه ای و نماينده دورانديش نظام 

اگر لحظه ای دير بجنبيم سنگی بر « ھمقطارانش بسيار صريح بانگ برآورد که: 

او اين ک4م را در شرائطی بر زبان می راند که نظام » روی سنگ باقی نخواھد ماند

 ،سرمايه داری در طول دو سال تمام برای بيرون کشيدن \شه خود از مرداب بحران

  ليارد نفوس کارگری دنيا را با تمام س4خی و ج4دی قربانی کرده است. معيشت چند مي

سرمايه جھانی از سر قدرت نيست که بر جای مانده است. ھر لحظه بقای اين نظام 

صرفاً مديون وضعيت فرسوده، وخيم  و فرتوت جنبش کارگری جھانی است. در طول 

راتر ساخته است جنبش سده اخير اگر سرمايه توان دفاعی و تعرضی خود را کا

کارگری بالعکس گام به گام عقب نشسته است و سنگرھای بسيار زيادی را تسليم کرده 

است. اين جنبش در اواسط قرن نوزدھم ھر چند مستعجل اما بسيار خوش درخشيد و 

نظام سرمايه داری آن روز را در شرائطی قرار داد که مرگ خود را بسيار عاجل 

ارزار کارگران در آن ايام جھتگيری سرراست ضد سرمايه ديد. يک ويژگی مھم ک

داری و پيش کشيدن افق اميدبخش الغاء کار مزدی بود. بحث بر سر اين نيست که ھمه 

آحاد توده ھای کارگر در چنين مداری سير می کردند، نکته اساسی آن است که طبقه 

ی سرنگونی دورنماکارگر اروپا در جنبش جاری روز خود در وسيع ترين سطح، 

را پيش روی خود داشت. در  سرمايه داری و استقرار سوسياليسم لغو کار مزدی
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ھمين راستا انترناسيونال بر پای می ساخت، دست ھمبستگی و اتحاد به ھم می داد، 

متشکل می شد، اعمال قدرت می کرد، آھنگ انق4ب ضد کار مزدی می نمود، برپائی 

قرار می داد و اين کار را انجام می داد. جنبش  کمون پاريس را دستور کار روز خود

کارگری بدون يک افق روشن رھائی، بدون اعتماد به رھاينده بودن اين افق، بدون 

باور توان خويش برای عبور از سنگ4خ ھای راه اين افق، بدون پيوند دادن مبارزه 

قانع، آسيب  روزش با ملزومات رسيدن به اين دورنما عم4ً به جنبشی ضعيف، محدود،

پذير، در معرض دنباله روی و ايفای نقش پباده نظام برای جنبش ھای ديگر تبديل می 

شود. طبقه کارگر در ھر کجای جھان بدون جھتگيری مشخص ضد کار مزدی و بدون 

داشتن افق الغاء کار مزدوری به چنين ورطه ای می غلطد. مجرد مبارزه با سرمايه 

لت سرمايه داری و تنزل دائره انتظار اين مبارزه به بھای داران و عليه سرمايه يا دو

بازتوليد نيروی کار يا حداقل امکانات معيشتی و رفاھی اين جنبش را رشد نمی دھد، 

توانا نمی کند، آماده اعمال قدرت نمی سازد، به آگاھی و شناخت و بصيرت طبقاتی 

گرداند. دليل اين امر  ضد کار مزدی ره نمی برد و آماده تغيير عينيت موجود نمی

روشن است. زيرا که سرمايه بيکار ننشسته است، با ھر نفس کشيدن خود مانع يا 

موانع جديدی بر سر راه مبارزه طبقاتی کارگران ايجاد می کند و ھست و نيست جنبش 

آنان را در محاسبات سود خود منحل می سازد. سنديکاسازی و سنديکاليسم را 

مايه داری آن ھا می کند، بازار داغ رقابت و جدال ميان گورستان اعتراض ضد سر

بخش ھای مختلف بورژوازی را ميدان ھنرنمائی جنگی آن ھا می کند، افت و خيز 

منحنی سودش را م4ک سنجش معاش آن ھا می گرداند، ملزومات بيشترين سودافزائی 

ی دھد. خود را ص4ح زندگی آنان جار می زند و دنيائی کارھای ديگر انجام م

واقعياتی که تاريخ صد سال اخير را به اندازه کافی ما\مال ساخته اند و نيازی به شرح 

آن ھا نيست.  مسأله به اينجا ختم نمی شود. سمت گيری ضد سرمايه داری و احراز 

افق الغاء کار مزدی چيزی نيست که با حزب بافی، سکت سازی، شعارپرداری، 

مانند اين ھا تحقق يابد. اين کار در گرو تمرکز  شخصيت آفرينی، سنديکاپردازی و

پيکار بر تعرض مدام به شريان حيات سرمايه، به رابطه توليد اضافه ارزش و به 
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تمامی فراساختارھای سياسی، مدنی، حقوقی، فرھنگی، اخ4قی، ادبی، ھنری و 

به اجتماعی اين رابطه است. جنبش کارگری برای اينکه نه در شعار بلکه عم4ً و 

طور پراکسيس، ضد سرمايه داری و به سوی افق لغو کار مزدی پيش تازد بايد در 

بطن و متن انفعا\ت روزمره خود بدون انقطاع قدرت طبقاتی تعرض خود عليه 

سرمايه را با\ برد. اين کار در گرو شناخت ھر چه ژرف تر توده ھای کارگر از 

اضر سرمايه داری، آگاھی به ابعاد رابطه خريد و فروش نيروی کار و عينيت حی و ح

استثمار خود توسط سرمايه، درک ارتباط انداموار و ھارمونيک ميان رابطه توليد 

اضافه ارزش و ساختار سياسی و دولتی و مدنی و حقوقی اين رابطه، آگاھی عميق به 

مفصلبندی واقعی پيکار برای بھبود معيشت روزمره، رفاه ھمگانی، آزادی ھای 

قوق اجتماعی يا عليه ھر نوع تبعيضات جنسی، قومی، نژادی، ھر شکل سياسی، ح

جنگ افروزی، ھر ميزان آلودگی محيط زيست و با\خره آرايش تمامی اين قلمروھای 

  پيکار به عنوان سنگرھای پيوسته جنگ طبقاتی عليه اساس سرمايه داری است. 

راه اين پيکار را گم  جنبش کارگری در طول قرن بيستم، در اين راستا پيش نتاخت،

کرد، سنگرھای آن را تسليم نمود، س4ح آن را زمين نھاد و راھکارھايش را دور 

انداخت. اين کار با عروج سوسيال دموکراسی آغاز گرديد. اولين پتک اين رويکرد، 

کور کردن افق الغاء کار مزدی از ميدان ديد طبقه کارگر را ھدف گرفت. ھمه جا اين 

شد که سرمايه داری از ظرفيت \زم برای راسيوناليزه شدن و اص4ح نغمه شوم ساز 

و انسانی شدن برخوردار است!!! با جا انداختن اين حکم ھمه احکام بعدی جا می 

افتاد، پارلمانتاريسم جای تعرض مستقيم عليه شريان حيات سرمايه را اشغال کرد. 

کار مزدی نشست، حزب  دستيابی به اکثريت پارلمانی بر جای سرنگونی طلبی ضد

سازی جای سازمانيابی سراسری شورائی ضد سرمايه داری را پر کرد. سنديکاسازی 

  و جنبش اتحاديه ای کل بساط جنبش لغو کار مزدی را جاروب نمود. 

يک سؤال در اينجا اين است که رويکردی از جنبش کارگری چنين کرد، چرا توده 

دادند. پرسش مھمی است، اما در تاريخ ھيچ  ھای وسيع طبقه کارگر تسليم شدند و تن

چيز مقدر نيست. اين حادثه قطعاً می توانست رخ ندھد اما رخ داد. زمينه عينی رخداد 
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را حتماً می توان توضيح داد اما اين زمينه ھا مطلقاً نمی گويند که وقوع اين رويداد 

ی توانست اص4ً به سياه حتمی بود. بالعکس می گويند که می توانست اتفاق افتد و م

وقوع نپيوندد. پيداست که توسعه جھانی شدن سرمايه داری، سرازيری سيل اضافه 

ارزش ھای حاصل کار بردگان مزدی به انبار سود سرمايه ھای متمرکز و انحصارات 

غول پيکر اروپائی و توان طبقه سرمايه دار اروپا برای کمترين تخفيف ھا در فشار 

ن اين قاره به تحقق اين روند کمک می کرد اما موج تأثير اين کشنده استثمار کارگرا

عامل می توانست با موج مخالف پيکارجوئی ضد کار مزدی طبقه کارگر دفع گردد. 

اين کار صورت نگرفت زيرا جنبش کارگری از چنين تدارکی برخوردار نبود. فقدان 

نباشد. يک نکته اين تدارک نه تقدير که ضعف اين جنبش بود و می توانست چنين 

روشن است. رويکرد رفرميستی درون طبقه کارگر فرصت  يافت تا  جنبش ضد کار 

  مزدی اين طبقه را عقب راند. 

سنگ بنای رفرميسم سوسيال دموکراسی، توسط سوسيال دموکرات ھای روسيه و 

بعدھا بلشويسم معماری گرديد. سران بين الملل دوم افق لغو کار مزدی را از پيش 

کارگران خط زده بودند اما اين کار را با جار و جنجال و علم و کتل راديکاليسم روی 

و انق4بی گری يا گره زدن ھر بند اين جنجال ھا به اين و آن گفته مارکس انجام نمی 

دادند. بالعکس آن ھا صريح و عريان رفرميسم خود را جار می زدند. انق4ب را 

ھر کارگر کمونيست و انق4بی آب پاک می آشکارا نفی می کردند و بر روی دست 

ريختند. بلشويسم اين معادله را عوض کرد. در اينجا حرف ھا يکی يکی، از دل 

پرخروش ترين آتشفشان ھا بيرون آمد اما محتوای انفجار چه در روزھای ذوب و چه 

به ويژه زمان انجماد ھيچ چيز سوای سرمايه داری دولتی نبود. آويختن جنبش کارگری 

به دار انکشاف نوع اروپائی سرمايه داری به جای شکل آسيائی آن، دادن آدرس آگاھی 

کمونيستی به سراچه مغز دانشوران طبقات با\ و صدور برگ افتخار تعلق به اين 

طبقات برای انسانی مانند مارکس، کوبيدن مھر ترديونيونيسم بر جنبش خودپوی 

آن به معجزه گری انق4بيون حرفه ای طبقاتی کارگران و ارجاع سوسياليستی شدن 

صاحب رسالت، سپردن سرنوشت جنبش کارگری به حزب نخبگان و شايستگان با\ی 
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سر توده ھای کارگر، جايگزينی فراگير مبارزه ضد سرمايه داری با افشاء رژيم 

سياسی و سرنگونی طلبی دموکراتيک و مانند اين ھا، آموزش و پراتيک روز بلشويسم 

تا وقوع انق4ب فوريه و سپس  1902کارگری روسيه در فاصله سال ھای  برای جنبش

اکتبر بود. طبقه کارگر روس قرار شد که با پراتيک کردن ھمين حرف ھا و تئوری ھا 

دروازه رھائی جاويد از نظام بردگی مزدی را باز گشايد و الگوی رھائی بشر گردد!! 

ين راھبردھا و راه حل ھا به جلو بلشويسم جنبش کارگری روسيه را در پيچ و خم ا

راند. در اينجا نيز رويکرد ضد کار مزدی قادر به صف آرائی و ميدان داری نشد و 

نفری حزب را جايگزين ھر نوع  6حاصل کار استقرار دولتی بود که بوروی 

دخالتگری آزاد و آگاه و خ4ق و شورائی کل طبقه کارگر در کار برنامه ريزی نظم 

و سرنوشت اجتماعی خود می ساخت. دولتی که با ھمين اوصاف خود را کار و توليد 

مظھر قدرت سياسی کل طبقه کارگر قلمداد می کرد. انق4ب حاصل اين جنبش، کنترل 

و اداره اقتصاد توسط وزارت صنايع را عين سوسياليسم دانست. يکتارئيسی در مراکز 

کارگری داد، سيستم تايلور  کار را بسيار عالی توصيف کرد، حکم به زوال شوراھای

را ستايش نمود. احياء اقتصاد سرمايه داری (نپ) و بازسازی شرائط برای ھولناک 

ترين شکل استثمار توده ھای کارگر را يک دورخيز سترگ معماری عظيم تر 

سال تمام از شبه جزيره کامچاتکا در  15سوسياليسم اع4م کرد. طبقه کارگری که 

اروپای مرکزی را بر سر حکومت تزار خراب کرده بود و در  اقيانوس آرام تا قلب

ھمه اين سال ھا گوش به فرمان حزب، راھی ارض موعود سوسياليسم بود، ناگھان 

خود را در درون موقعيتی مشاھده کرد که نمی توانست ھيچ بارقه پيروزی در وجود 

  خود احساس کند. 

داری دولتی، اھتزاز پرچم کمونيسم  با شکست انق4ب اکتبر، استقرار اردوگاه سرمايه

بر بلندای آن، برپائی کمينترن، تشکيل احزاب اردوگاھی در شرق و غرب و ھمه جای 

دنيا، جنبش کارگری کشورھا در آستانه بقای اردوگاه و انکشاف کاپيتاليستی نسخه 

پيچی مشترک بخش ھائی از بورژوازی اين ممالک و اردوگاه به صورت فاجعه 

انی شد. افق الغاء کار مزدی و جنبش سازمان يافته شورائی ضد سرمايه آميزی قرب
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داری که پيش تر در گرد و خاک ميدان داری ھای سوسيال دموکراسی و بلشويسم به 

اندازه کافی از حوزه ديد طبقه کارگر بين المللی خارج و از ريل مبارزات جاری روز 

ه دارتر شد. ھمه چيز اين جنبش در فاصله گرفته بود اينک باز ھم کمرنگ تر و فاصل

، »سرمايه داری مستقل ملی« بلوای ضدامپرياليسم خلقی و فريادھای سرکش 

و ساير افق آفرينی » ديکتاتوری انق4بی کارگران، زحمتکشان« ، »دموکراسی خلق

ھای بورژوازی اردوگاھی يا دورنماپردازی جنبش ھا و رويکردھای ديگر 

. جنبش کارگری جھانی در طول قرن بيستم دچار اين بورژوازی گور و گم گرديد

سرنوشت شد. سرمايه آن کرد که ديديم و طيف وسيع رفرميسم راست و چپ از 

سوسيال دموکراسی تا بلشويسم و ناسيوناليسم چپ کشورھا با جنبش کارگری اين 

کردند که شاھد بوديم. رفرميسم چپ ھنوز ھم با ھر چه در توان دارد به ھمين راه 

ادامه می دھد. وضعيت حاضر مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر حاصل ھمه اين 

رويدادھاست. ھمه چيز فرياد می زند که طبقه کارگر ھر چه می کشد از فاصله گيری 

جنبش خود با ريل مبارزه ضد کار مزدی و گسست از افق شفاف لغو کار مزدوری 

سرمايه داری است. آخرين ک4م است. درست به اين دليل که ھر چه می کشد از وجود 

اين نوشته اين است که ھر لحظه درنگ در تدارک سازمان يافته شورائی ضد کار 

مزدی جنبشی که داريم لحظه ای در توسعه و تشديد سبعيت سرمايه داری است. 

سرمايه ھيچ لحظه درنگ ما را بدون بھره گيری کامل عليه ما از دست نمی دھد. ھر 

صف آرائی متحد و متشکل و شورائی ضد کار مزدی خواه در شکل لحظه تعلل ما در 

آويختن به رفرميسم سنديکائی، حزب آفرينی با\ی سر خود، سکت سا\ری، 

سرنگونی طلبی فراطبقاتی يا ھر شکل ديگر فقط فرصتی است که به سرمايه داده می 

ھر چه سنجيده شود تا تعرض ھارتر و درنده تر خود را با برنامه ريزی و سازماندھی 

تر و نيرومندتر،  با کارافزارھای ھر چه مدرن تر و مجھزتر عليه ما اعمال نمايد. 

راھی نيست، مجبوريم که مبارزه کنيم و تاريخ ما تاريخ مبارزه طبقاتی است اما ھمه 

بحث بر سر اين است که به طور واقعی، ضد کار مزدی و با دورنمای روشن الغاء 

  م. کار مزدی مبارزه کني
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نکات مورد بحث اين نوشته واقعيت ھای ديگری را نيز مورد تأکيد قرار می دھد. ما 

نشان داديم که نقش دولت موجود چگونه به ماندگاری سرمايه داری و تحميل موحش 

ترين اشکال تشديد استثمار سرمايه بر توده ھای کارگر کمک کرده است. معنای اين 

سرمايه بدون اينکه اين مبارزه جزء \ينفکی از سخن آن است که مبارزه عليه دولت 

جنگ سراسری طبقه کارگر عليه اساس سرمايه داری باشد، دموکراسی طلبی 

رفرميستی و فراطبقاتی است. در اينجا از مکان بازار جھانی بورس، توسعه انفجاری 

يه گلوباليزاسيون سرمايه داری، قطب بندی ھای جديد سرمايه در جھان. استفاده سرما

از بيکاری انفجاری توده ھای کارگر و ساير عوامل به عنوان راھکارھای سرشکن 

ساختن بار بحران سرمايه داری بر زندگی کارگران و ادامه ماندگاری سرمايه صحبت 

کرديم. درونمايه ھمه اين حرف ھا آن است که مبارزه عليه جھانی شدن، بيکاری، 

جنايات ديگر سرمايه بدون اينکه ھر کدام اشکال مختلف ستم جنسی و قومی و تمامی 

اين اشکال پيکار به حلقه ھائی از مبارزه سازمان يافته شورائی طبقه کارگر جھانی 

عليه اساس سرمايه تبديل شود، راه به جائی نمی برد. نکات ديگر مورد گفتگوی اين 

راه بيشتر  نوشته نيز ھمگی بر اين موضوع تأکيد دارند که طبقه کارگر بين المللی دو

در پيش روی ندارد. يا خود را سراسری و شورائی و ضد کار مزدی سازمان دھد و 

بنيان سرمايه را براندازد و يا اينکه ھر روز فرسوده تر، مستھلک تر، ضعيف تر و 

                 مقھورتر تسليم تعرضات ھار و درنده سرمايه جھانی گردد. 

 2010نوامبر   
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  دیجنبش لغو کار مز

  ھم استراتژی، ھم تاکتيک

داری و تأثيرپذيری عميق از اقتصاد سياسی بورژوازی در تبيين شيوه توليد سرمايه

آويختن نابحق اين تبيين به آموزشھای مارکس! در ميان محافل و جريانات چپ بين 

المللی قدمتی بسيار طو\نی و وسعتی کام4ً جھان شمول دارد. تشريح مناسبات 

با راھبردھا و آموزه ھای اقتصاد سياسی سرمايه، به نوبه خود سنگ بنای  کاپيتاليستی

انواع روايتھای بورژوائی از سوسياليسم، جنبش سوسياليستی و مبارزه طبقاتی را در 

  درون جنبش کارگری و در حيات اجتماعی طبقه کارگر بر زمين کاشته است.

ابراز حيات، تاخت و تاز و  فشار اين روايتھا و ديدگاھھا که ھر کدام ظرفی برای

اعمال نفوذ گرايشات و جنبشھای غير کارگری در درون جنبش کارگری بوده است، 

داری طبقه کارگر در دنيا به امکان نفس کشيدن را از خيزشھای راديکال ضد سرمايه

شدت سلب کرده است. کافی است که در گوشه ای از اين جھان جمعيتی از کارگران 

ی مبارزه طبقاتی عليه بردگی مزدی سر دھند، تا شاھد محاصره برق آھنگ سازمانياب

آسای آنھا، از سوی کل طيف چپ سوسيال بورژوا باشيم. نفرت و خصومت و 

کارشکنی چپ ميراث دار جنبشھای خلقی و ناسيوناليستی نسبت به ھر تحرک ضد کار 

موارد نقش  مزدی و برای لغو کار مزدی در طبقه کارگر به حدی است که در غالب

يک مانع بسيار جدی را بر سر ھر گونه تقابل آگاھانه و سازمانيافته کارگران عليه 

داری داری ايفاء می نمايد. جنبش ضد سرمايهاساس استثمار و موجوديت نظام سرمايه

توده ھای کارگر در سطح بين المللی از اين فشار رنج می کشد، به گونه ای که ھر گام 

رجه قوام آن به توضيح دقيق تر و شفاف تر مسائل عديده اين جنبش جلو رفتن و ھر د

 نيازمند است. مقاله حاضر نيز کوششی در راستای پاسخ به ھمين نيازھاست. 

  داری کار مزدی و توليد سرمايه

کار مزدوری يا رابطه خريد و فروش نيروی کار شالوده و پايه مادی موجوديت نظام 

داری در غياب توجه به نقش تشريح و آناتومی سرمايهداری است. ھر نوع سرمايه
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خصلت نما و کارپايه اين رابطه اجتماعی بطور قطع يک تحليل کور کاپيتاليستی، 

غيرکارگری و غيرمارکسی خواھد بود. تاريخ تاخت و تاز و تسلط راھبردھای متنوع 

کشيدن بر بورژوائی و سوسيال بورژوائی در جنبش کارگری جھانی، ھمه جا با قلم 

داری و جايگزين سازی آن با يکی از اين مؤلفه ماھوی شيوه توليد و نظام سرمايه

  عوامل و مؤلفه ھای تبعی اقتصاديات کاپيتاليستی عجين و ھمساز بوده است. 

می » چپ«کار مزدی بر خ4ف آنچه که فضل فروشان فاضل نمای قديم و جديد 

داری بلکه سنگ بنای موجوديت و مايهپندارند نه يک مؤلفه تبعی شيوه توليد سر

دروازه ورود تاريخ به ھستی اقتصادی و اجتماعی و تاريخی اين نظام است. رابطه 

خريد و فروش نيروی کار يک رابطه منفرد و گسيخته انجام کار توسط يکی و 

پرداخت اجرت توسط ديگری نيست!! بلکه يک رابطه اجتماعی است. رابطه ای که 

داری و از سوی ديگر خصلت نمای کل و مظھر و منشأ نظام سرمايه از يکسوی موجد

روابط، مناسبات و تمامی تار و پود جامعه کاپيتاليستی می باشد. رابطه کار مزدی 

رابطه توليد اضافه ارزش است. رابطه ای است که در يکسوی آن کارگر نه در مکان 

، نه با آزادی و حق و حقوق و انسانی خود، بلکه در ھيأت يک کا\ به نام نيروی کار

منزلت و موقعيت و نقش آدمی، بلکه با سقوط کامل از تمامی اين اختيارات، حقوق و 

امتيازات و مشخصات به صورت يک کا\ در مقابل کا\ی ديگری که محصول کار و 

تبلور و تراکم کار اضافی او و ھمزنجيران اوست قرار می گيرد. در درون اين رابطه 

کار اضافی کارگر به سرمايه تبديل می شود و سرمايه به مثابه مظھر و است که 

معرف و تبلور تماميت اين رابطه اجتماعی يا اين شيوه توليد، بر کل ھستی انسانی و 

اجتماعی کارگر و کل طبقه او مسلط می گردد. مارکس نخستين حلقه حيات شيوه توليد 

توليد از درون فرايند بسط و توسعه  داری يا لحظه زايش و ظھور اين شيوهسرمايه

  اقتصاد کا\ئی را زير نام فاز انباشت بدوی سرمايه اينچنين توضيح می دھد: 

پول و کا\ نه از ابتدا سرمايه ھستند و نه وسائل توليد و معيشت. لذا می بايستی به « 

است. صورت سرمايه در آيند، ولی خود اين تبديل فقط تحت شرائط معينی امکان پذير 

آن شرائط را می توان به قرار زيرين خ4صه نمود: دارندگان دو نوع کا\ی بسيار 
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مختلف می بايست در مقابل يکديگر قرار داشته و با ھم تماس بگيرند. يعنی از يکسوی 

دارندگان پول و وسائل توليد و معيشت که به منظور بارور ساختن مبلغ ارزش دار 

را خريدارند و از سوی ديگر کارگرانی آزاد که  خود، نيروی کار متعلق به غير

فروشنده نيروی کار خويش و لذا فروشنده کارند. کارگران آزاد به اين دو مفھوم است 

که نه خود مانند بردگان و سرفھا و غيره مستقيماً جزئی از وسائل توليد باشند و نه 

ود داشته باشند، يا به آنکه مانند دھقانان مستقل و امثال آنان وسائل توليدی برای خ

عبارت ديگر تا سرحد امکان از ھر چه رنگ تعلق می پذيرد آزاد و از آن حيث بی قيد 

  ) 648اسکندری ص  (کاپيتال، جلد اول،» باشند.و مجرد 

در اينجا مارکس از پديده انباشت بدوی سرمايه يا در واقع ھمان آستانه دخول اقتصاد 

داری سخن می گويد. کا\ يخ به شيوه توليد سرمايهکا\ئی و فرايند تکامل مادی تار

شدن نيروی کار و ظھور رابطه خريد و فرو ش نيروی کار يا رابطه توليد اضافه 

ارزش در نگاه او شاخص اساسی ظھور اين مناسبات توليدی و اجتماعی است. 

د اولين پيش فرض تمام تاريخ انسانی، طبعاً وجو« مارکس از انسان آغاز می کند. 

او بر کار به عنوان فصل مميز انسان از حيوان تأکيد می » افراد زنده انسانی است

انسانھا را می توان بنا به شعور، مذھب و يا ھر چيز ديگری که مايل باشيد، « ورزد. 

از حيوانات متمايز ساخت، خود آنھا، به مجرد اينکه شروع به توليد وسائل معيشت 

ز حيوان آغاز می نمايند و اين گامی است که توسط خود می کنند، تمايز خود را ا

به طور غيرمستقيم ھا ود. با توليد وسائل معيشت انسانسازمان بدنی آنھا مشروط می ش

  ايدئولوژی آلمانی) » ( را توليد می کنند دزندگی مادی خو

مارکس ابتدا پروسه کار را مستقل از ھر شکل مشخص اجتماعی مورد کندوکاو قرار 

کار را بعنوان پروسه ای مابين انسان و طبيعت می بيند، عوامل پروسه کار،  می دھد.

مشتمل بر فعاليت طبق ھدف، محمول کار و وسيله کار را تشريح می نمايد. پروسه 

کار را از لحاظ محصول يا ھدف تحقق آن به دقت کاوش می کند و به دنبال کالبد 

روند کار، سرانجام شکل طبيعی و شکافی ژرف و علمی ھمه اين وجوه مختلف متعين 

  حالت ساده اين پروسه را اينگونه جمع بندی می کند. 
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پروسه کار آنچنانکه ما در حالت ساده و مجردش تحليل نموديم و عبارت از فعاليت « 

با ھدف انسان به منظور توليد ارزشھای مصرف و آماده ساختن طبيعت برای 

له مواد بين انسان و طبيعت و شرط ابدی احتياجات انسانی است. شرط عمومی مباد

زندگی بشری است و به ھمين سبب مستقل از ھر شکل حيات انسانی و کليه اشکال 

اجتماعی آن است. يا به عبارت بھتر بين کليه اشکال اجتماعی زندگی انسان مشترک 

است. پس ضرورتی نبود که ما در اين بحث مناسبات بين کارگر را با کارگران ديگر 

ورد مطالعه قرار دھيم. انسان و کارش از يک طرف و موادش از سوی ديگر ما را م

کفايت می کرد. ھمچنانکه از مزه گندم نمی توان حدس زد که چه کسی آن را کاشته 

است، از چنين پروسه کاری نيز نمی توان دريافت که در چه شرائطی انجام شده است. 

ريان يافته است، يا زير چشم نگران آيا زير تازيانه بيرحم نگھبان بردگان ج

د به وجود آورده است يا خود دار؟ آيا " سين سينياتوس " آن را در گاوبندی خوسرمايه

کاپيتال، » ( ن وحشيی است که به ضرب سنگ، شکاری را از پای در می آورد؟آکار 

  )  244جلد اول، ترجمه اسکندری، ص 

می ھا است که از حالت مجرد پروسه کار، مارکس با انجام ھمه اين تحليل ھا و آناتو

به روند ارزش افزائی کار، گذر می نمايد. او کا\ را به عنوان سلول حيات و شکل 

داری حکمفرماست زير ذره بين ابتدائی کل ثروت جوامعی که در آنھا توليد سرمايه

تحليل قرار می دھد. به دنبال توضيح ارزش مصرف و ارزش مبادله و سپس 

کافی ارزش يا ارزش مبادله يا ھمان کار اجتماعاً \زم نھفته در کا\ است که کالبدش

  نظر خويش را پيرامون روند کار در توليد کا\ئی به شرح زير فرموله می نمايد. 

نظر به اينکه کا\ خود وحدت ارزش مصرف و ارزش است، ناگزير پروسه توليد « 

  ) 246(ھمان منبع ص » باشد نيز بايد وحدت روند کار و روند تشکيل ارزش

گام بعدی کالبدشکافی مارکس از روند کار، بررسی علمی يا جامع ا\طراف ترين و 

داری، ژرف ترين نوع کندوکاو، پيرامون پويه تحول توليد کا\ئی به شيوه توليد سرمايه

  آن است. » روند ارزش افزائی« به » روند ارزش آفرينی کار« يا به بيان ديگر تحول 
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روند توليد به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه ارزش آفرينی عبارت از روند توليد « 

کا\ است. روند مزبور به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه ارزش افزائی عبارت از 

  ) 257ھمان جا ص » ( داری است.روند توليد سرمايه

افه ارزش، به مثابه کا\ شدن نيروی کار و ظھور کار مزدی به مثابه رابطه توليد اض

يک شيوه توليد و به مثابه يک رابطه اجتماعی که روند کار را به وحدت ميان پروسه 

» پرتو اثيری « توليد و پروسه ارزش افزائی توسعه می بخشد، به طور دقيق ھمان 

داری را بر خودويژه ای است که مارکس شالوده تحليل خود از ھستی تاريخی سرمايه

می سازد. در اينجاست که نيروی کار کارگر به صورت کا\ فروخته روی آن متمرکز 

می شود اما چنين وانمود می گردد که گويا او کار خود را فروخته است. در اينجا است 

که کل روابط وحشتناک نابرابر ميان انسانھا به صورت رابطه برابر ميان کا\ی 

نجاست که کار اضافی کارگر يا سرمايه و کا\ی نيروی کار خودنمائی می کند. در اي

ارزش اضافی توليد شده توسط او به سرمايه و بازھم سرمايه و به کل نيروی قاھر 

  1بختک وار مسلط بر ھستی بشر تبديل می گردد.

                                                 
اخيراً يکی از منتقدين جنبش لغو کار مزدی به دنبال طرح پاره ای نکات متناقض، بطور . 1 

ی نيست!! به اين دليل که لغو دارسرمايهپژوھشگرانه !! مدعی شده بود که کار مزدی شالوده نظام 
در خانه نمی باشد!!! اين يک تحريف عميق و در  کار مزدی متضمن محو کار کودکان و زنان

عين حال ساده لوحانه از تبيين مارکسی مفھوم کار مزدی است. مارکس از اين پديده به مثابه نقطه 
ی يا حلقه تکامل وحدت پروسه توليد و پروسه دارسرمايهتحول روند توليد کا7ئی به شيوه توليد 

روسه ارزش افزائی گفتگو می کند. مارکس از رابطه ارزش آفرينی به وحدت پروسه توليد و پ
کار مزدی و رابطه توليد اضافه ارزش به مثابه بنياد ساختار اقتصادی، سياسی، مدنی، فرھنگی، 
حقوقی، اجتماعی و کل مراودات و مناسبات جامعه کاپيتاليستی سخن به ميان می کشد. در نگاه او 

رابطه است که در بسط اقتصادی، مدنی و اجتماعی کار مزدی يک رابطه اجتماعی است و ھمين 
ی را پديد می آورد. کار خانگی کودکان و زنان يا کل بيحقوقی و دارسرمايهخود کل جامعه 

ی است. دارسرمايهستمکشی بشريت موجود از تبعات اقتصادی، حقوقی، مدنی و فرھنگی وجود 
ی و طبيعتاً کل فرارسته ھای دارسرمايهاز بين رفتن کار مزدی متضمن محو موجوديت نظام 

فرھنگی و مدنی و اجتماعی آن است. نگاه دوست پژوھنده ما به کار مزدی درست بر خ<ف نگاه 
مارکس اين مقوله را نه يک رابطه اجتماعی که يک عمل منفرد ايزوله غيراجتماعی می يابد. کار 

که بطور مثال اجرت بگيری  مزدی در تلقی اين دوست محقق درست ھمان معنائی را يافته است
اين يا آن آدم منفرد دوره روم باستان از اين يا آن آدم ديگر ھمان دوران داشته است. اين درک از 
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  داری و جنبش کارگری جامعه سرمايه

با توسعه رابطه کار مزدی به شيوه توليد مسلط جامعه، کليه فراساختارھا و مناسبات 

ماعی مالکيت، دولت، قانون، فرھنگ، ارزشھای اجتماعی و اخ4قی و کل آنچه که اجت

به نام جامعه مدنی خوانده می شود، ھمه و ھمه پروسه استحاله و انطباق خود با مبانی 

داری بازتوليد رابطه خريد و فروش نيروی کار را از سر می گذرانند. جامعه سرمايه

ی، سياسی، فرھنگی و اجتماعی خود جامعه ای در ھمه شؤن اقتصادی، حقوقی، مدن

مبين منويات ارزش افزائی سرمايه و آثار و عوارض مبارزه طبقاتی گريزناپذير ميان 

سرمايه و توده ھای عظيم فروشنده نيروی کار است. در اينجا تمامی آنچه که برای 

ادی دار آزسرمايه حق است برای کارگران ناحق است. ھر چه برای طبقه سرمايه

است، برای فروشندگان نيروی کار عين اسارت و ضد آزادی است. ھر چه که برای 

دار قدرت است برای طبقه کارگر استيصال و انفصال از امکان سرمايه و سرمايه

دار عزت می دھد به طبقه کارگر ذلت و اعمال قدرت است. ھر چه به طبقه سرمايه

رمايه طرد کارگر از امکان دخالتگری فروماندگی تحميل می نمايد. ھر دخالتگری س

در سرنوشت خويش است. در يک ک4م، آنچه در اين جا و در درون اين جامعه، 

رابطه ميان انسانھا را تعريف می کند به ھمان اندازه که به نفع يک طبقه است به طور 

دقيق عليه طبقه ديگری است. ممکن است گفته شود که نفس دانشھای بشری، 

تکنيکی و رفاھی اين علوم يا بخش قابل توجھی از اص4حات سياسی،  دستاوردھای

حقوقی، مدنی و اجتماعی از مواردی ھستند که به رغم تمايزات عظيم دائره شمول آنھا 

در مورد طبقات متخاصم و به رغم اينکه در راستای مقتضيات خودگستری سرمايه 

فيد می باشند. اين نوع نگاه، نه تحقق می يابند اما برای طبقه کارگر نيز کم و بيش م

رؤيت راديکال پديده ھا که تصوير باژگونه آنھاست. بشريت در پرتو انکشاف 

کاپيتاليستی تاريخ به بسياری چيزھا، دست يافته است اما ھر گام از اين تحو\ت نيز با 

                                                                                                         
کار مزدی بی شباھت به جار و جنجال ناسيوناليسم افراطی ايرانی به گاه کشف سنگ نبشته ای در 

  ا نمی باشد!.تخت جمشيد دال بر افتخار پيشينه کار مزدی در نزد قوم آري
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جھانی توحش و بشرستيزی ھمراھی شده است. تمدن زائی تاريخی سرمايه اساساً 

ز سياه ترين پرده ھای سبعيت عليه بخش عظيم بشريت بوده است. يک مشحون ا

ويژگی مھم نحوه تنطيم متن مانيفست کمونيست، دقت شگرف مارکس در بيان 

داری با بنمايه بشريت ستيز اين شيوه ھماميزی ارگانيک گرايشات تمدن زای سرمايه

ه در سالھای اخير با نقد توليد است. تبيين مارکس از نقش بريتانيا در ھندوستان نيز ک

پست مدرنيست ھای سابقاً پروروس يا دارای پيشينه ھای ديگر مواجه شده است! 

درست ھمين ھماميختگی ارگانيک آن تمدن پوئی با توحش سرشتی و اندرونی سرمايه 

  را در نظر دارد. 

مه داری در تار و پود حيات اقتصادی و اجتماعی خود و در ھگفتيم که جامعه سرمايه

آنچه که مربوط به مراودات انسانھاست، يک تعارض و آشتی ناپذيری ريشه ای 

طبقاتی ميان سرمايه و توده ھای وسيع فروشنده نيروی کار را با خود حمل می کند. 

بحث اصلی اين است که کل اين ستيز و تخاصم در يکجا، در ژرفای رابطه کار مزدی 

ط آن بازتوليد می گردد. در آن جا است که ريشه دارد، از آنجا نشأت می گيرد و توس

خلع يد کامل کارگر از کل حق و حقوق انسانی پايه گذاری و تسجيل می شود. در 

درون اين رابطه است که ھستی مدنی و اجتماعی و کل محدوده ابراز حيات انسانی 

کارگر مورد شمول يک تعريف مشخص حقوقی فرارسته از مقتضيات بازتوليد 

ر می گيرد. آزادی او آزادی فروش نيروی کار به صورت يک کا\ اع4م سرمايه قرا

می شود. آزاد بودن وی با سلب ھر نوع آزادی برای ھر نوع اظھار نظر در پروسه 

کار يا سرنوشت محصول کارش مشروط می گردد. حق ھر نوع دخالت در چه توليد 

ری که فروخته است و کند و چه توليد نکند از وی گرفته می شود. مصرف نيروی کا

چگونگی پيشبرد پروسه اين مصرف يکجا در زمره حقوق مطلق سرمايه قرار می 

گيرد. در اينجاست که او ھر نوع آزادی و اختيار و حق دخالت و ھر آنچه که نشان 

اعتبار و حرمت انسانی اوست را از دست می نھد و به يک برده محکوم مزدی مجبور 

دار يا ک4ً سرمايه تنزل می کند. ش به اين يا آن سرمايهبه فروش کا\ی نيروی کار

داری جامعه فرا رسته از اين رابطه و اصول و احکام و منويات اين جامعه سرمايه
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رابطه يا جامعه ای مستحيل و منحل در تار و پود ملزومات بقا و بازتوليد کار مزدی 

ه عنوان برده مزدی مخلوع از است. مدنيت در اينجا مدنيت بازتوليد جاويدان کارگر، ب

قدرت، مدنيت زيست کارگر با شرط پای بندی به حرمت قانون ارزش و رابطه توليد 

اضافه ارزش است، مدنيتی که ھر نوع تعلق خاطر کارگر به آن، حلق آويز نمودن 

خويش به ک4ف دار رابطه توليد اضافه ارزش است. آزادی در اين جا در بھترين 

و شروط آزادی انسانھا بر پايه مقررات نظم توليدی و ارزش افزائی حالت تعيين شرط 

سرمايه است. حق رأی حق تسليم و اطاعت به قوانين بازتوليد سرمايه است. برابری 

  مفھوم تسری يافته برابری دروغين بھای نيروی کار با ارزش واقعی کار است. 

حقوقی، ھر نھاد سياسی،  داری در بطن ھر رابطهآناتومی مارکسی و کارگری سرمايه

ھر قرارداد و قانون اجتماعی يا ھر ارزش و م4ک فرھنگی و ک4ً در ھر نوع نگاه 

اين جامعه به انسان تمامی تعفن و توحش و تحجر و بشرستيزی رابطه کار مزدی را 

می بيند و درست بر ھمين اساس در نقد خود به اين نظام و در طرح ھر اعتراض به 

واقعيتھای جاری آن نگاھی اساساً راديکال، انق4بی و تغييرگرا دارد.  ھر گوشه ای از

در اين منظر ھر رنگ زرد ھر کودک نشانه ای از عمق استثمارگری سرمايه، ھر 

نوع حقارت زن تبخاله شرارت سرشتی سرمايه، ھر شکم گرسنه جنايت طبيعی پويه 

ه خونريری و ددمنشی نظام ارزش افزائی سرمايه، ھر قطره خون ھر آدم بی گناه، گوا

داری، ھر شکلی از بيحقوقی و محروميت تبلور حق ستيزی ذاتی رابطه کار سرمايه

مزدی، ھر نوع تحقير تبخير ارزش گذاری سرمايه و تباھی ھر انسان جلوه ای از 

  داری است. فساد اندرونی شيوه توليد سرمايه

کارگر به ھر نوع بيحقوقی مبارزه طبقاتی در اين منظر متضمن وحدت ھر اعتراض 

و ھر ستمکشی با اعتراض او به بنياد مادی اين بيحقوقی و ستمکشی است. تحقق اين 

وحدت موضوع کار مستمر فعالين و آگاھان اين جنبش است. جنبش کارگری در غياب 

اين وحدت، جنبشی محصور در دائره تعھد به بردگی مزدی و در حال بازتوليد اساس 

در سيطره نظم توليدی سرمايه و رابطه کار مزدوری است. کارگر ماندگاری خويش 

در اعتراض به سطح نازل دستمزدش بايد به طور ھمزمان ريشه ھای واقعی معضل 



 

68 

روز خود را نيز کنکاش کند و در شرائطی که قادر به انجام اين کار نمی باشد، وظيفه 

روی او از عمق خاک تيره مقدم کارگر آگاه بغل دستی اوست که اين ريشه را در پيش 

داری است. سرمايه بيرون کشد و به وی بنماياند. مبارزه طبقه کارگر مبارزه با سرمايه

اين مبارزه طبيعتاً پروسه ای از شروع و بالندگی و بلوغ و افت و خيز و شکست و 

پيروزی و ھمه حا\ت خاص خود را داراست. مسأله بسيار جدی واساسی اين است که 

ن حا\ت و دگرسانی ھا و تغيير چھره ھا و فراز و فرودھا بايد در ھستی کليه اي

اجتماعی خود، تعينات زنده سرمايه ستيزی و جلوه ھای عينی جدال طبقاتی با سرمايه 

  باشد. 

طبقه کارگر ممکن است به دو نوع جنبش متمايز، متعارض، مختلف الجھت و متفاوت 

ا کنون ھم روی آورده است. اما اين دو در محتوا و ھدف و ماھيت روی آورد و ت

داری و موقعيت اين جنبش تجسم دو رويکرد در بنياد متضاد و متعارض به سرمايه

طبقه در نظام بردگی مزدی است. اين دو جنبش به دو تبيين عميقاً متضاد از شيوه 

داری و کل موجوديت اين نظام اتکاء دارد. دو افق سراسر متفاوت و توليد سرمايه

متعارض برای طبقه کارگر در رابطه با جامعه کاپيتاليستی پيش روی خود می بيند. 

اين دو جنبش بر پايه اين دو تحليل اساساً متضاد و دو رويکرد ماھيتاً مختلف، در کليه 

نسبت به ھم بيگانه اند.  فراز و فرودھا و جلوه ھای حيات و تعينات خود از ھم جدا و

ھمه تمايزات اساسی که دارند، به ھر حال به طور مشترک  که ھر دو جنبش با پيداست

از توده ھای فروشنده نيروی کار تشکيل می شوند. در ھر دو جا کارگران با سرمايه 

جدال و کشمکش دارند. در ھر دو جنبش، مطالبات و انتظارات و مسائل معيشتی و 

جره و جدالند. حق و حقوق اجتماعی و امکانات رفاھی توده ھای کارگر موضوع مشا

با ھمه اينھا اين دو جنبش اساساً از جنس ھم نيستند و رابطه ميان آنھا مطلقاً رشد و 

تکامل يکی و سپس تبديل به ديگری نيست. اين دو جنبش ھر دو، نيرو و توش و توان 

توده ھای کارگر را ساز و برگ موجوديت و بقا و ستيز خود می سازد اما يکی فرياد 

عليه اساس ھستی سرمايه و ديگری تبلور استغاثه و ناله وی برای اعتراض کارگر 

کسب مجوز زنده ماندن در دوزخ سياه سرمايه است. يکی جلوه ھستی آگاه و معترض 
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طبقاتی او، اما ديگری نشان انجماد و مسخ شدن او در بات4ق توھم آفرينی ھای سرمايه 

  است. 

ھميشه و در ھمه حال يک مبارزه داری طبقه کارگر لزوماً مبارزه ضد سرمايه

سازمانيافته دارای افق روشن، منسجم، متحد با جھتگيری شفاف و ھدف يابی دقيق 

کمونيستی و ضد کار مزدی و برای محو کار مزدی نيست. به بيان ديگر جنبش 

داری باشد و در ھمان حال به لحاظ انسجام، آگاھی و کارگری می تواند ضد سرمايه

يافتگی، کمبودھای زيادی را ھم با خود حمل کند. آنچه اساسی و افق يا سازمان 

خصلت نماست اين است که در ھر گام از بالندگی خود، به ميزان توان، امکان 

واقتضای شرائط، با اين کاستی ھا و نقاط ضف دست و پنجه نرم می کند و در راستای 

د بار ضد کار مزدی، رفع آنھا به پيش می تازد. عکس اين قضيه در مورد جنبش فاق

در مورد اتحاديه گرائی و کل سوسياليسم بورژوائی مصداق دارد. در اين جا حتی 

عالی ترين شکل بسط و تکامل و انکشاف نه فقط ھيچ بعد سرمايه ستيزی به مبارزه 

روز کارگران نمی بخشد که ھر گام تکامل اين مبارزات فقط يک گام در انفصال از 

  آن است.  داری بودنضد سرمايه

 ،سوسياليسم بورژوائی

  داری و جنبش کارگرینوع نگاه به سرمايه

داری از طريق مراجعه به اين يا آن گرايش پيش تر گفتيم که تحليل مناسبات سرمايه

تبعی يا اين وآن مؤلفه مربوط به پروسه سامان پذيری سرمايه و \جرم فرار از 

کار مزدی يا رابطه خريد و فروش  متمرکز نمودن پايه ھای تحليل بر روی رابطه

کل طيف گسترده  نيروی کار، نقطه اشتراک و ائت4ف کليه جريانات رفرميستی و

  است.  ئیسوسياليسم بورژوا

عاجز از فھم واقعی رابطه کار مزدی بر اين باور » ن وپرود« در گذشته دور تاريخی 

ه کا\ھا با قيمت فروش بود که گويا منشأ اضافه ارزش در تفاوت ميان بھای تمام شد

آنھا نھفته است!!! او از رابطه خريد و فروش نيروی کار، از اسرار واقعی رابطه 

توليد اضافه ارزش و به نحو اولی، از نقش اين رابطه به عنوان شالوده حيات و نيروی 
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داری، تصوری پمپاژ مراودات حقوقی، مدنی، سياسی و اجتماعی جامعه سرمايه

ن نيز درست بر ھمين پايه، سوای واقعی داشت. سوسياليسم پرودباژگونه و غيرو

تساوی طلبی خلقی و شکلی از سازماندھی و برنامه ريزی توليد کاپيتاليستی ھيچ چيز 

داری و سوسياليسم نگاھی از ھر ن به سرمايهوديگر نمی توانست باشد. نگاه پرود

  لحاظ ھماميز بود. مارکس در اين باره می گويد: 

نظريه پوچ دائر بر اينکه قيمت تمام شده کا\ مبنای حقيقی ارزش آن است، ولی اين « 

اضافه ارزش از فروش کا\ به با\تر از ارزشش سرچشمه می گيرد و لذا ھر گاه 

نھا باشد، يعنی مساوی با قيمت وسائل آکا\ھا برابر با قيمت تمام شده  قيمت فروش

نگاه کا\ھا بنا بر ارزش خود فروخته می توليد صرف شده به اضافه دستمزد گردد، آ

شوند، نظريه ای است که از جانب پرودون، با شار\تانی عادی عالم نمايانه اش، به 

مثابه راز تازه کشف شده سوسياليسم، با بوق و کرنا اع4م می گردد. در واقع اين 

را » رودونپ» « بانک خلقی« تحويل ارزش کا\ھا، به قيمت تمام شده آن، پايه اساسی 

تشکيل می دھد. ما سابقاً بيان نموده ايم که اجزاء مختلفه ارزش محصول می توانند 

کاپيتال، جلد سوم، ترجمه اسکندری » ( متناسباً در اجزاء خود محصول نمود يابند.....

  ) 39ص 

داری و سوسياليسم پرودون در جنبش کارگری زمان او بدون شک نفوذ روايت سرمايه

ای طبقه کارگراروپا بود و آثار شوم و مخرب آن را، در سير حوادث فاجعه ای بر

در اين شکست می توان به دقت  را نوکمون پاريس و نقش بارز طرفداران پرود

  رؤيت کرد. 

خود مقدم بر ھر چيز ت4ش مبتذل »!! سوسياليسم تکاملی « نيز در طرح » برنشتاين«

کار خود ساخت. او ھم ندا انداخت برای رد نظريه ارزش اضافی مارکس را سرمايه 

که سرچشمه سود منحصر به کار اضافی کارگر نيست، بلکه عواملی مانند ميزان 

تقاضا، درجه سودمندی کا\، پيچيدگی و مھارت نيروی کار و تکنولوژی و ماشين 

آ\ت مدرن ھر کدام به سھم خود در کاھش و افزايش پديده موسوم به ارزش اضافه 

کنند. برنشتاين با چشم پوشيدن بر واقعيت رابطه کار مزدی و ايفای نقش می 
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فروماندگی عميق از مشاھده اين رابطه به عنوان مرکز واقعی کل فعل و انفعا\ت، 

مراودات و مناسبات جاری درون جامعه کاپيتاليستی، سوای سقوط کامل در بات4ق 

ر اينجا نيز ميان قبول يک سوسياليسم اتوپيک اخ4قی ھيچ راه ديگری نداشت. د

رويکرد سياسی به نفی مبارزه طبقاتی و افتادن در دام آرمان گرائی موھوم تساوی 

داری در غياب رجوع به رابطه کار طلبانه بورژوائی در يکسو و تحليل سرمايه

  مزدی، يک ارتباط بسيار ارگانيک و تنگاتنگ وجود داشت. 

اه اقتصاد سياسی بورژوازی، پس از داری و روايت سوسياليسم با نگآناتومی سرمايه

عروج مؤثر و نسبتاً گسترده آموزش ھای مارکسی مبارزه طبقاتی، با\جبار ساز و 

برگ ھا و آرايش ھای متفاوتی در قياس با دوره پيشين به خود گرفت. توضيح 

واضحات است که سوسيال دموکراسی و سران بين الملل دوم نمی توانستند با ھمان 

داری، مبارزه طبقاتی و برنشتاين و مانند آنھا درک خويش از سرمايه منطق پرودون

پرولتاريا، سوسياليسم و جنبش سوسياليستی را تبيين يا فرموله نمايند. کالبدشکافی 

داری، نقد مارکس بر اقتصاد سياسی بورژوازی و مارکسی شيوه توليد سرمايه

ين آموزه ھا، فضای مجاد\ت تأثيرپذيری قابل توجه جنبش کارگری روز اروپا از ا

ميان کمونيسم طبقه کارگر و نگاه بورژوائی کمونيسم را، در ھمه جھات به سطح 

جديدی از تقابل و آرايش قوا فرا رانده بود. رفرميسم آشتی طلِب مھيای تسليم در مقابل 

بردگی مزدی در درون جنبش کارگری نمی توانست نقد مارکسی اقتصاد سياسی 

اعد ساختن توده ھای قمت را نديده انگارد و \جرم در مسير ت4ش برایداری سرمايه

کارگر دنيا به سازش با رابطه کار مزدی راھی نداشت جز اينکه بر گفتگوی مربوط 

به اين رابطه و موضوعيت آن، بعنوان سنگ بنای کليه اشکال استثمار و ستمکشی و 

. سوسيال دموکراسی به اين محروميت و جنايات و بشرستيزی موجود جھان پل بزند

کاردست زد. با تردستی تمام و با اغتنام فرصت از شرائط خاص تاريخی، معضل 

داری را نه در شالوده واقعی آن، نه در وجود کار مزدی، که در چند و چون سرمايه

شکل مالکيت سرمايه ھا، دولتی و خصوصی بودن اين مالکيت، آنارشی توليد در 

جھی اين نظام، به برنامه ريزی متمرکز کار و توليد اجتماعی درون آن و در بی تو
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اع4م کرد. سوسياليسم سوسيال دموکراسی نيز طبيعتاً راه چاره ای نداشت، جز اينکه 

درھيأت يک آلترناتيو، برای مالکيت انفرادی سرمايه ھا يا آنارشی توليد جامعه 

ريزی کار و توليد داری، به صورت شکل ديگری از مالکيت و برنامه سرمايه

کاپيتاليستی چھره بنمايد. نوعی از سوسياليسم که با مالکيت دولتی بخشھائی از سرمايه 

  اجتماعی و پارلمانتاريسم قابل تحقق بود. 

وقتی به اين مرحله از توليد بزرگ رسيديم، دو نوع مالکيت بيشتر امکان پذير « 

که با کار مشترک مورد نيست. يکی مالکيت خصوصی فرد بر ابزار توليد است 

داری موجود و ف4کت و استثمارش استفاده قرار می گيرد. اين به معنی نظام سرمايه

دار است. دوم مالکيت مشترک برای کارگران و فراوانی خفه کننده اش برای سرمايه

کارگران بر ابزار توليد که به معنی نظام کئوپراتيو توليد و نابودی استثمار کارگران 

در اين نظام کارگران خود اربابان توليد خويشند و خود مازادی را تصاحب می است. 

جايگزينی دار آنھا را از آن محروم ساخته است. کنند که تحت نظام فعلی، سرمايه

مالکيت ھمگانی به جای مالکيت خصوصی بر ابزار توليد اين است آنچه تکامل 

(کائوتسکی، مبارزه طبقاتی، ترجمه  »اقتصادی با نيروی فزاينده به ما تحميل می کند

  ، تأکيد از ماست ) 87ح. رياحی ص 

شکل مالکيت و رقابت جاری ميان سرمايه ھای مختلف ھر کدام مؤلفه ای از مؤلفه ھا 

داری ھستند. آزادی و انحصار رقابت و ھر و شاخص ھای تبعی شيوه توليد سرمايه

سرمايه در با\ترين حالت، نوع تغيير و تبديلی در آن، يا خصوصی و دولتی بودن 

تغيير در برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد را منعکس می کنند اما تحت ھيچ 

شرائطی و به ھيچوجه ھيچ خدشه ای به اساس موجوديت بردگی مزدی و رابطه خريد 

و فروش نيروی کار وارد نمی سازند. نوع نگاه سوسيال دموکراسی به شيوه توليد و 

داری با چشم پوشی کامل از نقش رابطه کار مزدی، جنبش کارگری را مايهجامعه سر

به گورستانی ره برد که قيامت مجدد از اعماق گورھايش نيازمند رستخيز عظيم جنبش 

  کارگری جھانی است. 
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سوسيال دموکراسی روس ميراث فکر و نگاه و تلقی و افق پردازی سوسيال 

ا ازھمان آغاز بر بستر عروج، قوام يابی، دموکراسی درون جنبش کارگری اروپا ر

حزب  1902توسعه و رويکرد جنبش کارگری اين کشور سرريز ساخت. برنامه سال 

سوسيال دموکرات روسيه به ايجاد جامعه ای با رفع مالکيت خصوصی و آراسته به 

توليد برنامه ريزی شده متمرکز چشم می دوخت. بلشويسم در فاصله اين سال تا قيام 

بر از ھمين منظر و بر پايه ھمين تبيين با جنبش کارگری روس باب گفتگو گشود. اکت

سازمانيابی و تحزب و راه و رسم انق4ب و اھداف تاريخی اين جنبش را با ھمين ديد 

دنبال کرد. در پی پيروزی اکتبر در تقسيم بندی لنين از اقتصاد روز روسيه، آنجا که 

مستقر گرديد نام اقتصاد سوسياليستی بر آن اط4ق مالکيت دولت روز، بر سرمايه ھا 

داری زير نظارت و کنترل شد. سوسياليسم فقط برداشتن گامی از انحصار سرمايه

  دولت به سمت جلو يا در واقع تحت مالکيت مستقيم دولت، برآورد گرديد. 

تی داری دولسوسياليسم چيزی نيست جز گام ب4واسطه ای که از انحصار سرمايه« ... 

  لنين، در باره ماليات جنسی) » ( به پيش برداشته می شود...

داری چراغ راه هدر اينجا نيز نقد اقتصاد سياسی طبقه کارگر بر اقتصاد سياسی سرماي

ارگر و خون جاری شريان حيات پراتيک جنبش کارگری نشد. در کپيکار توده ھای 

نه يک جامعه واقعاً  اينجا نيز حتی در روزھای انق4ب اکتبر، جامعه روسيه

» نان خرده پادھقا« يان کار مزدوری که جامعه داری، نه جامعه ای مبتنی بر بنسرمايه

به حساب آمد. ( لنين، ماليات جنسی ) جامعه ای که با اين تحليل طبقه مسلط اقتصادی 

يا دار بلکه مشتی مولد خرده پا و در ھمين راستا برنامه کار پرولتارآن نه طبقه سرمايه

قلمداد شد. » نپ « نيز نه سازماندھی لغو کار مزدی پروسه توليد و کار اجتماعی که 

سوسياليسم در اين جا نيز نه برنامه ريزی کار و توليد توسط توده ھای وسيع کارگر 

متشکل در شوراھا با شاخص محو کار مزدی که حاصل جمع صنعت پيشرفته با دولت 

  د. حزبی ماوراء سر کارگران اع4م ش

شتری داده باشم مقدم بر ھر چيز مثال بسيار بيبرای اينکه اين مسأله را توضيح « 

داری دولتی ذکر می نمائيم. ھمه می دانند که اين مثال مشخصی را در باره سرمايه
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داری کدام است. آلمان است. در اين کشور، ما با آخرين ک4م تکنيک معاصر سرمايه

بورژوائی  –رو ھستيم که تابع امپرياليسم يونکری بزرگ و تشکي4ت منظمی رو به 

است. کلماتی را که روی آنھا تکيه شده است به دور اندازيد و به جای دولت نظامی 

يونکری بورژوائی و امپرياليستی باز ھم دولت، منتھی از طراز اجتماعی ديگر و با 

تمام آن  مضمون طبقاتی ديگر يعنی دولت شوروی يا پرولتری را قرار دھيد تا

لنين، در باره » ( مجموعه شرائطی را که سوسياليسم را ايجاد می نمايد به دست آوريد.

  ماليات جنسی ) 

اف تری تعمق شود فبرای اينکه روايت سوسياليسم در اين بحث خاص لنين به گونه ش

بايد بخش ھای ديگری از گفته ھای وی در جاھای ديگر را در رابطه ای ارگانيک با 

دولت طراز « طلب به خاطر بسپاريم. او دولت روز روسيه را مصداق جمله ھمين م

ا چند جقلمداد می کند. زيرا که در ھمين » اجتماعی ديگر و با مضمون طبقاتی ديگر

تاريخ (که از آن ھيج کس بجز کودن ھای « سطر پائين تر اضافه می نمايد که: 

وی ھموار و آرام و آسان و منشويک نمره يک، توقع آن را نداشته است که به نح

صاف و ساده سوسياليسم يکپارچه تقديم کند) از چنان مجرای خودويژه ای رفت که 

وجه جليسم را در کنار يکديگر نظير دو دو نيمه مجزای سوسيا 1918مقارن با سال 

ای که از زير يک پوسته امپرياليسم بين المللی سر در می آورند، پديد آورد. آلمان و 

ه شکلی بارزتر از ھمه تحقق مادی شرائط اقتصادی، توليدی و اجتماعی روسيه ب

  » سوسياليسم را از يک طرف و شرائط سياسی آن را از طرف ديگر مجسم ساختند.

دولتی که لنين برنامه ريزی اقتصاد جامعه ای مانند جامعه آلمان توسط آن را تحقق 

  است. سوسياليسم قلمداد می کند، دولتی با مشخصات زيرين 

ديکتاتوری توسط پرولتاريا که در شوراھا متشکل است عملی می گردد. خود « 

پرولتاريا تحت رھبری حزب کمونيست بلشويکھاست... حزب که کنگره آن ھمه ساله 

نفر رھبری می شود.  19تشکيل می گردد، ... توسط يک کميته مرکزی مرکب از 

اين ھم محدودتر يعتی توسط به  ضمناً کارھای جاری در مسکو توسط ھيأت ھائی از

اصط4ح ارگ بورو ( بوروی سازمانی) و پوليت بورو ( بوروی سياسی ) انجام می 
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عضو کميته مرکزی ھستند و در جلسه عمومی کميته  5گيرد که ھر يک مرکب از 

کام4ً » اوليگارشی«مرکزی انتخاب می گردند. لذا چنين نتيجه می شود که يک 

يچيک از مؤسسات دولتی در جمھوری ما ھيچ مسأله مھم سياسی ھحسابی وجود دارد. 

( لنين، منتخب آثار  »يا سازمانی را بدون رھنمود کميته مرکزی حل و فصل نمی نمايد

  تأکيد از ماست )  -745فارسی ص 

بخشی از اقتصاد روسيه که در تحليل لنين اقتصاد سوسياليستی نام گرفته است، مشتمل 

ارگران در آنجا کماکان نيروی کار خود را می فروختند اما بر مراکزی است که ک

مالکيت آنھا در دست دولت بوده است. نکته بسيار اساسی و نيازمند توضيح اين است 

که اشاره ما در اينجا، به وضعيت خاص دولت بعد از انق4ب اکتبر مطلقاً و مطلقاً، 

د!!! مبتذل ترين، راست ترين ھيچ ربطی به مسأله ارتباط اين دولت با دموکراسی ندار

غلطيدن به ورطه نقد دموکراتيک از  ،و غيرکمونيستی ترين تحليل در اين رابطه

بلشويسم و دولت بلشويکھا در اين سالھاست. بنياد ک4م در بحث حاضر اين است که 

مادام که نيروی کار خريد و فروش می شود سخنی از سوسياليسم و اقتصاد 

با بيشترين و داغترين  ست. گفتگو اينجاست که ھر دولتینيسوسياليستی در ميان 

دعاوی کارگری و کمونيستی و به ھر درجه از روابط دموکراتيک و فضای باز 

درونی نيز مادام که از با\ی سر کارگران، پروسه کار و توليد را برنامه ريزی می 

ی کار و توليد، کند و مادام که کارگران خود، از درون سازمان شورائی برنامه ريز

چه توليد شود و چه توليد نشود؟ به چه ميزان توليد شود؟ چگونگی توزيع محصول 

کار و کل مسائل مربوط به کار و زندگی اجتماعی خويش را برنامه ريری نکنند، 

مادام که در قبال تسليم نيروی کار خود ارتزاق کنند، آنان فروشنده نيروی کار باقی 

داری قتصادی و اجتماعی مسلط بر زندگی آنان مناسبات سرمايهمی مانند و مناسبات ا

 است. 

داری بدون عزيمت از رابطه کار مزدی و روايت سوسياليستی آناتومی شيوه سرمايه

متناظر با اين نوع آناتومی پس از شکست انق4ب اکتبر و استقرار اردوگاه 

خود ادامه داد. طيف  داری دولتی، بسيار سخت جان تر از گدشته، به حياتسرمايه
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احزاب برادر و جريانات پروروس، ناسيوناليستھا و سوسيال خلقيون مائوئيست، 

« اروکمونيستھا و مارکسيستھای اروپائی و با\خره طيف نيروھای موسوم به 

و ديگران ھمه و ھمه با نگاه اقتصاد سياسی بورژوازی به نظام » تروتسکيست

ی سوسياليسم، برای گذاشتن تأثير بر جنبش کارگری داری و با روايت بورژوائسرمايه

  کشورھا و برای تحميل نسخه پيچی ھای خود بر اين جنبش ت4ش نمودند. 

داری بودن جامعه ای که کل کار و توليد آن بر اساس کار مزدوری و نفی سرمايه

بازتوليد رابطه توليد اضافه ارزش برنامه ريری می شد يعنی جامعه روسيه، کانون 

وحدت تحليل و مرکز اشتراک ديد، ھمه اين جريانات بود. حتی سوسيال خلقيون 

بودن اين جامعه را مثل نقل و نبات بلغور می » سوسيال امپرياليست« مائوئيستی که 

داری بودن آن بر زبان داری بودن و چرا سرمايهکردند ھيچ ک4می پيرامون سرمايه

رای ھمه اين ھا از احزاب برادر گرفته تا داری بنمی راندند. م4ک تشخيص سرمايه

تروتسکيست شکل حقوقی مالکيت، »! استالينيست ھای « نابرادران مائـوئيست تا ضد 

خصوصی و دولتی بودن تملک سرمايه ھا، نوع برنامه ريری رابطه سرمايه و کار 

 مزدی و چگونگی متمرکز بودن و نبودن، اين برنامه ريری بود. سوسياليسم ھيچکدام

نمی رفت. اخت4ف فيمابين در ژرفترين  ترداری دولتی فرانيز سرموئی از سرمايه

حالت بر ساحل بود و نبود دموکراسی در جامعه مبتنی بر رابطه کار مزدی لنگر می 

  انداخت. 

  تھاجم جنبش ھا يا تحريف انديشه ھا؟! 

بيستم قدم  داری با منظر اقتصاد سياسی بورژوازی در طول قرنکالبدشکافی سرمايه

، »داری وابستهسرمايه« به قدم برای جنبش کارگری فاجعه آفريد. تزھائی ھمچون

روايت ناسيوناليستی امپرياليسم، و نطريه آشنای طيف موسوم به تروتسکيست دال بر 

در ھمه جا ضربات بسيار »!!! داری و نه سوسياليسم نه سرمايه« وجود جامعه 

رد ساخت. يک نکته بسيار اساسی در اينجا اين است سھمگين تاريخی بر اين جنبش وا

که ھر نوع ارجاع اين نطريه ھا، به صرف بدفھمی آموزشھای مارکس يا تجديد 

نظرطلبی در نظريات مارکس، خود يک تبيين غيرطبقاتی و مغاير با جوھر ماترياليسم 
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داری سرمايه« انق4بی مارکس خواھد بود. روايت ناسيوناليستی امپرياليسم، تز

داری و نه سوسياليسم طيف يا ھر مترادف ديگر آن، نظريه نه سرمايه» وابسته

تروتسکيسم و مانند اين ھا ھر کدام شيوه نگاه و نوع نقد يک جنبش اجتماعی معين به 

داری، داری بوده است و می باشد. آناتومی مارکس از شيوه توليد سرمايهنظام سرمايه

و سوسياليسم طبقه کارگر، مجموعه ای از باورھا، ايده  يا تبيين او از جنبش کارگری

ھا يا مقو\ت ايدئولوژيک و تجريدات نظری نبوده است و بر ھمين پايه وارونه 

پردازی و مسخ و تحريف آنھا نيز مجرد بدفھمی يا تجديد نظر طلبی طرفداران اين و 

مخالف رشد « پديده  آن نحله عقيدتی نمی تواند باشد. توضيح امپرياليسم به عنوان يک

نه يک برداشت غلط از آموزشھای مارکس که تبخير مستقيم »!!! داری آزاد سرمايه

داری در شيارھای ذھن و فکری و ايدئولوژيک شرائط امپرياليستی انباشت سرمايه

مغز بخشی از بورژوازی درون اين جوامع بود.اين کام4ً طبيعی و بديھی است که 

شر از بورژوازی در سطح جھانی برای تشريح ديدگاھھا، نمايندگان فکری اين ق

تحليلھا، انتظارات يا ملزومات پيشبرد جنبش خود به ھمه تئوری پردازيھای \زم از 

جمله آويختن به مارکس و جستجوی تمامی راھکارھای نفوذ در جنبش بين المللی طبقه 

، رويه ديگر تحليل ھا و داری وابسته بنوبه خودکارگر نيز توسل جسته اند. تز سرمايه

نظريه بافيھای ھمين بخش از بورژوازی بود و ارجاع حرفھای آنان به صرف بدفھمی 

مارکسيسم يا تجديد نظر در رھنمودھای مارکس، به نوبه خود تبلور نگاھی متافيزيکی 

به ماترياليسم انق4بی است. عين ھمين مسأله در مورد طيف تروتسکيست ھا، 

ئی، سوسياليست ھای بازار و جريانات مشابه مصداق دارد. معضل کمونيستھای اروپا

اين جريانات مجرد معتقدات و باورھای نظری نبوده و نيست. وقتی که تروتسکيست 

ھا بر روی رابطه کار مزدی و نقش شالوده بودن اين رابطه برای شيوه توليد 

برای اص4ح  داری خط می کشند عم4ً موجوديت خود را بعنوان راه حلیسرمايه

داری اع4م داری، و بعنوان جنبشی دست به کار اص4ح ساختار نظام سرمايهسرمايه

می دارند. وقتی که آنان به صدھا ميليون توده فروشنده نيروی کار، در اردوگاه سابق 

شوروی، در چين، کوبا ويتنام و جاھای ديگر می گويند که اجبار انسانھا به بردگی 
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داری بودن جامعه ندارد، با صدای ی کار ھيچ ربطی به سرمايهمزدی و فروش نيرو

دار جھانی و به ھر چه بلندتر تعلق طبقاتی، اجتماعی، سياسی خود را، به طبقه سرمايه

گرايش خواستار اص4ح ساختار اجتماعی نظام بردگی مزدی اع4م می دارند. آنچه در 

ر با تحريف آموزه ھای مارکس، اين جا اساس کار است نه فرمولبنديھای نظری متناظ

« که خاستگاه طبقاتی و اجتماعی اين جنبش در پھنه حيات بورژوازی جھانی است. تز 

احزاب يا » داری وابستهسرمايه« و » امپرياليسم ضد انباشت صنعتی سرمايه 

 و جاھای ديگر در کنه خود فقط کندگروھھای ناسيونال چپ آسيا، امريکای \تين 

انات از فھم نقد اقتصاد سياسی مارکس را منعکس نمی کند، بلکه در ھنی اين جريذ

ھمان حال ھوشياری اين جريانات را در دست و پا نمودن نوع کارگر فريب يا کارگر 

پسندی از اين آموزشھا به نمايش می گذارد. به ھمين سياق ھنگامی که نظريه پردازان 

تشريح مارکس از مسأله بازار و سوسياليسم بازار با ھزاران شگرد در اين يا آن 

سرمايه غواصی می نمايند، تا شايد اين مسائل را، به گونه ای که می خواھند تحريف 

کنند، معضل آنان نه کينه ورزی ايدئولوژيک با مارکس، که پاسخ به نيازھای روز 

ه بورژوازی طبقه ای تاريخاً داری است. پيداست کيک جنبش اص4ح ساختار سرمايه

ھن و عاجز از فھم واقعيات است اما اين کند ذھنی تاريخی قبل از ھر چيز به ذکند 

بورژوازی بودن او مربوط است. جرم اين کار را نمی توان به حساب نفس استعداد و 

  قدرت تفکر او به مثابه يک آدم فارغ از قيد و بندھای طبقاتی گذاشت. 

رژوازی و خيره شدن به افق داری با چشم اقتصاد سياسی بونگاه به نظام سرمايه

ديگری از برنامه ريزی کار و توليد در گستره وجود رابطه کار مزدی، با نام 

سوسياليسم و آويختن ھمه اينھا به نوعی آرمانخواھی بی ربط به مبارزه طبقاتی بالطبع 

رويکردی بورژوا رفرميستی به جنبش کارگری را به دنبال داشته است. با\تر گفتيم 

مؤلفه ھا کانون اشتراک کل طيف سوسياليسم بورژوائی بوده و ھست. در  که ھمين

اينجاست که ھمه رنگھا بی رنگ و ھمه منازعات و جنگ و ستيزھای ميان اجزاء اين 

« ضد » مارکسيست لنينيست ھای« طيف به وحدت تبديل گرديده است.

مائـوئيست ھای ضد تروتسکيسم!!، تروتسکيست ھای ضد »!! خروشچفيسم
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ستالينيسم!! مارکسيست ھای اروپائی ضد اردوگاه و اردوگاھيان ضد ھمه آنھای ا

ديگر، ھمه و ھمه در اينجا، در رابطه با اين دو شاخص بنيادی و طبقاتی دست الفت به 

داری، اگر نه در مجردات تئوريک اما در ھم فشار داده اند. ھمگی در آناتومی سرمايه

ابطه کار مزدی را به کنار ھشته اند و نسخه پيچی عمل اجتماعی، نقش شالوده بودن ر

داری دولتی راه ديگری آنھا برای سوسياليسم نيز نھايتاً سوای دق الباب آستان سرمايه

  به کسی نشان نداده است. 

طيف جريانات ياد شده با مشترکات اساسی با\ بالطبع و به گونه ای اجتناب ناپذير در 

کارگری، به رغم ھمه جار و جنجال ھای ستيزه مورد چگونگی برخورد به جنبش 

جويانه فيمابين، با\خره بر ساحل رويکردی واحد لنگر انداخته اند و می اندازند. 

  مؤلفه ھای مھم اين رويکرد مشترک عبارت است از: 

. ھمگی اساس برخورداری توده ھای طبقه کارگر، از ظرفيت متشکل شدن عليه 1

  کار مزدی را انکار می کنند.  کارمزدی و مبارزه برای محو

. از تبيين مارکسی رابطه انديشه و عمل، بر خ4ف آنچه که در ظاھر ادعا می کنند، 2

به طور واقعی و در عمق ھستی سياسی خود به شدت فاصله می گيرند. جملگی نقد 

داری را به مقو\تی تجريدی تنزل می دھند و اقتصاد سياسی طبقه کارگر بر سرمايه

ين مقو\ت تجريدی را فقط در کفايت فرزانگان طبقات با\ می دانند. در ھمين کشف ا

راستا آدم ھائی مانند مارکس و ساير متفکرين پرولتاريا را نه با کارنامه سياسی و 

پراتيک پيکار طبقاتی و اجتماعی که داشته اند، بلکه با شجره نامه خانوادگی و اصل و 

امپريستی  -ار می دھند! محصول اين نگاه متافيريکینسب فاميلی آنھا مورد داوری قر

مشترک کل اين طيف آن است که آگاھی طبقاتی پرولتاريا را ارمغان طبقه بورژوازی 

به طبقه کارگر قضاوت می کنند و سخت معتقد و مصرند که اين آگاھی بايد توسط 

پيوستن به دانشوران فداکار و دل رحم بورژوازی که آماده گسستن از طبقه خويش و 

  پرولتاريا ھستند به درون جنبش کارگری منتقل گردد!! 

. توده ھای کارگر که در مظان مشترک کل اين طيف گسترده، در ھستی اجتماعی 3

داری و \جرم فاقد توانائی \زم برای خود فاقد ظرفيت مناسب برای شناخت سرمايه
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مبارزه سنديکائی و قانونی داری ھستند!!! بايد به متحد و متشکل شدن عليه سرمايه

روی آورند. بايد سنديکا و تشکلھای صنفی بر پا کنند و در درون اين تشکلھای صنفی 

داری چک و و قانونی برای بھبود وضع معيشتی خود در چھارچوب سلطه سرمايه

  چانه بزنند. 

ن . کارگران نيازمند وجود حزبی ھستند که متشکل از پيشاھنگان، پيشروان، پيشتازا4

و انق4بيون حرفه ای باشد. حزبی که از با\ی سر پرولتاريا به توده ھای کارگر فرمان 

دھد، حزبی که ظرف تشکل و اتحاد سراسری کارگران عليه کار مزدی نيست اما 

جنبش کارگری بايد دستورات صادره او را اجرا نمايد. حزبی که مبارزه حی و حاضر 

را نفی می کند و سخن گفتن در اين قلمرو را، فقط داری توده ھای کارگر عليه سرمايه

کميته مرکزی خود اع4م می نمايد. حزبی که خواستار سرنگونی رژيم  سران خاص

ی، از سکوی جنبش سرمايه زديت با رژيم را از سر سرمايه ستيسياسی است اما ض

که ستيز کارگران و از عمق ت4ش برای متشکل ساختن اين جنبش دنبال نمی کند، بل

در جستجوی دموکراسی است. کمونيسم برای وی يک اتوپيای تاريخی، يک عقيده و 

نوعی ايمان است و عم4ً و در عالم واقع برای دموکراسی مبارزه می نمايد، ضد 

امپرياليست است!! حق تعيين سرنوشت ملت ھا را مطالبه می کند و ھمين مطالبات را 

دموکراتيک خلق، جمھوری ملی، جمھوری  بنا بر مصالح روز، گاه زير نام جمھوری

زحمتکشان، جمھوری شورائی، جمھوری شورائی زحمتکشان، جمھوری سوسياليستی 

يا ھر نام و عنوان ديگری فرموله می نمايد. حزبی که با ھمه اين اوصاف خود را 

داری کارگران می داند، اما رھبر کمونيست پرولتاريا و رھبر مبارزه ضد سرمايه

داری حرف بزند ت که توده کارگر فقط وقتی می تواند از ضديت با سرمايهمعتقد اس

که طوق رھبری او را پذيرفته باشد و به ارتش تحت فرماندھی وی تبديل شده باشد. 

حزبی که بر ھمين اساس متشکل شدن توده کارگر عليه کار مزدی را پيش از 

ل اتوريته حزب بر جنبش سرنگونی رژيم سياسی و استقرار دموکراسی و امکان اعما

  کارگری غير ممکن اع4م می دارد. 
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. ھمه بخش ھای نامتحد و در حال ستيز اين طيف، با ھم متفقند که جنبش کارگری بنا 5

به باورھای با\ بايد دو تشکي4ت داشته باشد. تشکي4تی برای مبارزه اقتصادی و 

داری و يک تشکل ديگر رفاھی و مطالبات سياسی مربوط به اص4ح ساختار سرمايه

داری او را نمايندگی کند.بر ھمين پايه ھمگی در قبول اتحاديه که مبارزه ضد سرمايه

  به عنوان ظرف اول و حزب برای ھدف دوم باور دارند. 

. ھمه اين جريانات با توجه به نکات فوق از طبقه کارگر خواسته و می خواھند که 6

يا تشکل مشابه، در پشت سر آنھا برای  ضمن متشکل شدن در اتحاديه ھای صنفی

سرنگونی رژيم سياسی بسيج شده و حزب را بعنوان قائم مقام طبقه خود به قدرت 

رسانند. ھمزمان ھمه اينھا اصرار دارند که پرولتاريا حاکميت حزب را عين حاکميت 

  طبقاتی خود تلقی نمايد. 

داری را بی حقوقی سرمايه. تمامی اين طيف، مبارزه کارگران عليه اشکال مختلف 7

داری طبقه کارگر تفکيک می کنند. جنبش زنان کارگر عليه از مبارزه ضد سرمايه

تبعيضات جنسی، مبارزه کارگران عليه آپارتايد قومی، جنبش لغو کار کودک، مبارزه 

عليه آلودگی محيط زيست، مبارزه برای آزادی ھای سياسی و حقوق اجتماعی و مانند 

داری نمی داری و برای محو سرمايهلمروھای پيوسته جنبش ضد سرمايهاينھا را، ق

دانند. در روايت تمامی آنھا ھر کدام از اين اشکال اعتراض فقط حوزه ای از مبارزات 

دموکراتيک است و ت4ش برای الحاق آن به جبھه سراسری پيکار ضد کار مزدی و 

  برای لغو کار مزدی بسيار چپ روانه است!!! 

ند نظرات و مواضع تاکتيکی کل اين جريانات با استراتژی واحد مبارزه طبقاتی بند ب

آنھا در وحدت قرار دارد. ھمه اين تئوری پردازيھا و راه حل تراشی ھا از تراوشات و 

اليستی و تداری به شيوه توليد و نظام کاپيتبخيرات طبيعی نگاه اقتصاد سياسی سرمايه

ت سوسياليسم مشترک اين جريانات يا ھمان در ھمان حال محصول طبيعی رواي

داری دولتی است. دنيای کتب و مطبوعاتی که نمايندگان گروھھای مختلف اين سرمايه

طيف متشتت، به تحرير کشيده اند، تا خود را مدافع واقعی کمونيسم طبقه کارگر 

د نھايتاً می دھنمعرفی کنند در کنار آنچه که به جنبش کارگری پيشنھاد داده و پيشنھاد 
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خروس و قسم حضرت عباس را در ذھن ھر کارگر آگاه و کمونيست  ھمان داستان دم

  تداعی می نمايد. 

تاکتيک اينان، تاکتيک دميدن در مبارزه سنديکائی کارگران، متشکل شدن صنفی و 

اتحاديه ای توده ھای کارگر، تاکتيک شقه شقه شدن جنبش کارگری و انح4ل ھر شقه 

جنبش دموکراسی طلبی، تاکتيک انقياد و تبعيت جنبش کارگری از  در حوزه ای از

حزب با\ی سر خويش، تاکتيک جلوگيری از متحد شدن و متشکل گرديدن توده ھای 

داری از نگاه کارگر عليه کار مزدی است. تمامی اين تاکتيکھا با اصل تبيين سرمايه

دت ارگانيک دارند. اقتصاد سياسی بورژوازی و روايت بورژوائی سوسياليسم وح

جنبش کارگری در پرتو رھنمودھا، تئوری ھا و راھکارھا و راه حلھای اينان نھايتاً و 

ی کار و توليد زينی شکل فی الحال مسلط برنامه ريدر بھترين حالت سوای جايگز

کاپيتاليستی با شکل متمرکز اين برنامه ريزی در زير اتوريته و نقش مسلط يک دولت 

توده ھای کارگر ھيچ شانس ديگری نمی تواند داشته باشد. کمونيسم  حزبی با\ی سر

اين جريانات کمونيسم بورژوائی است و آب و ج4 دادن آن با الفاظ محو طبقات و 

داری داری و ساير عناوين مشابه با اساس نگاه اينان به سرمايهدولت و نابودی سرمايه

  نت ريشه ای دارد. و آنچه به جنبش کارگری پيشنھاد می کنند مباي

استراتژی جايگزين تاکتيک ھا و راھکارھای ھمه اين جريانات به ھمان اندازه که با 

ی متمرکز دولتی زوجود کار و توليد توسط برنامه ريی کاپيتاليستی مزسازی برنامه ري

رابطه کار مزدی، در وحدت و ھم سنخ است، به ھمان اندازه با ادعاھای اينان برای 

و نامتجانس است. تاکتيک  سياليسم و کمونيسم طبقه کارگر آشتی ناپذيراستقرار سو

مانيابی سنديکائی و صنفی توده ھای کارگر، انفصال کامل مبارزات و مطالبات زسا

جاری کارگران با مبارزه ضد کار مزدی آنان، نفی متشکل شدن توده ھای کارگر در 

اسی و سوسياليستی طبقه داری، ارجاع مبارزه سييک تشکل سراسری ضد سرمايه

کارگر به يک حزب با\ی سر کارگران، دعوت توده ھای کارگر به انح4ل مبارزات 

سياسی خود در دموکراسی طلبی فرا طبقاتی به جای پيگيری اين مبارزات در بطن 

داری، ديکته نمودن رژيم ستيزی دموکراتيک به جای جنبش سراسری ضد سرمايه
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ی و برای لغو کار مزدی، تکه پاره کردن جنبش سرنگونی طلبی ضد کار مزد

کارگری به صنوف و حرفه ھای مختلف و ھمه راھکارھا، تاکتيک ھا و راھبردھای 

داری ندارد که ھمه اين جريانات نه فقط ھيچ رويکردی به انق4ب کارگری ضد سرمايه

ب و ره و ھمه در راستای گسستن ھر چه بيشتر و بيشتر طبقه کارگر از ريل اين انق4

بردن جنبش کارگری، به جايگزينی شکل کنونی برنامه ريزی کاپيتاليستی اقتصاد با 

  داری دولتی است. سرمايه

  وحدت استراتژی و تاکتيک ، داریجنبش ضد سرمايه

عکس ھمه آنچه در با\ و در مورد طيف سوسياليسم بورژوائی گفتيم در مورد جنبش 

دی طبقه کارگر مصداق دارد. اين تنھا جنبشی داری و برای لغو کار مزضد سرمايه

است که کمونيسم واقعی طبقه کارگر را نمايندگی می کند و به پراتيک بسط می دھد. 

استراتژی و تاکتيک در اينجا وحدت ارگانيک پروسه تغيير عينيت موجود و تبلور 

اری با دديگری از وحدت ميان نظر و عمل انق4بی برای جايگزين سازی نظام سرمايه

جامعه عاری از کار مزدی و دولت و طبقات و ھر نوع انفصال انسان از سرنوشت 

  کار و توليد و زندگی خويش می باشد. 

اين جنبش آناتومی جامعه کاپيتاليستی را از رابطه کار مزدی آغاز می کند. تار و پود 

خ4قی و داری را تبخيرات سياسی و مدنی و اجتماعی و حقوقی و امناسبات سرمايه

فرھنگی رابطه توليد اضافه ارزش می بيند. کليه اشکال فقر و ف4کت و محروميت و 

ستمکشی و اسارت و آوارگی و بی خانمانی و بی حقوقی موجود را، تبعات بازتوليد 

رابطه خريد و فروش نيروی کار می داند. از ديد فعالين اين جنبش مالکيت خصوصی 

داری فقط ود داشته است و مالکيت خصوصی سرمايهپديده ای است که از ديرباز وج

ھر  داری است.يک عارضه تبعی يا يک شکل متناسب و متناظر شيوه توليد سرمايه

نوع تبيين سرمايه داری بر پايه شاخص ھائی مانند رقابت، آنارشی توليد يا شکل حقوقی 

د مارکسی غلطيدن به ورطه اقتصاد سياسی بورژوازی و گسست از منظر نق ،مالکيت

   .اقتصاد سياسی سرمايه داری است
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داری، سوسياليسم را با لغو کار مزدی توضيح می دھد و ھيچ نظام جنبش ضد سرمايه

مبتنی بر کار مزدی، يا متکی به رابطه خريد و فروش نيروی کار را دارای ھيچ 

ين دولت سنخيتی با سوسياليسم نمی بيند. مالکيت دولتی سرمايه ھا را مستقل از آنکه ا

چه اسم و رسمی بر خود می نھد، به حساب سوسياليسم نمی گذارد. روبنای سياسی 

متناظر با سوسياليسم را نه دولت با\ی سر کارگران با ھر نام و نشان، که سازمان 

شورائی سراسری برنامه ريزی کار و توليد اجتماعی متشکل از توده ھای طبقه 

ھيچ شکل قدرت سياسی  فذ و آگاه کارگران می داند.کارگر و دخالت مستقيم و مؤثر و نا

را تحت ھر نامی، مادام که در واقعيت خود ظرف ابراز وجود و دخالتگری ب4واسطه، 

آگاه، سازمان يافته و شورائی توده ھای وسيع طبقه کارگر و دست به کار حی و حاضر 

قدرت و حاکميت برنامه ريزی کار و توليد در راستای محو کار مزدی نباشد، نھاد 

معه، که . محصول انق4ب سوسياليستی نه يک دولت با\ی سر جانمی پندارد  کارگران

ی کار و توليد سوسياليستی با دخالت مستقيم و نافذ آحاد يزسازمان شورائی برنامه ر

  توده ھای کارگر است. 

داری هاستقرار سوسياليسم در کفايت توده ھای وسيع طبقه کارگر است که عليه سرماي

داری خود را سازمان داده باشند. از درون جنبش سنديکائی و و برای محو سرمايه

صنفی و قانونسا\ر، سوسياليسم بيرون نمی آيد. بر ھمين سياق علم و کتل حزبی 

نخبگان آويخته به نام کمونيسم و آموزشھای مارکس در خارج از معاد\ت جاری روز 

کارگر و با\خره اعمال اتوريته حزبی اين  جنبش کارگری و در با\ی سر طبقه

جماعت بر جنبش کارگری ھم، مطلقاً به سوسياليسم محو کار مزدی منتھی نمی گردد. 

سوسياليسم بر خ4ف تصور بلشويسم نوزاد دوقلوی حزب و صنعت پيشرفته نيست. 

داری و برای لغو کار مزدی می تار و پود حيات سوسياليسم را جنبش ضد سرمايه

داری طبقه کارگر زد و به ھم می تند. جنبش سوسياليستی ھمان جنبش ضد سرمايهسا

است که از درون و در کليه اعضاء، جوارح، نسوج و عروق حياتی خود به جنبشی با 

  سر آگاه و بيدار طبقاتی تبديل شده است. 
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ازی ماترياليسم انق4بی مارکس، اقتصاد سياسی پرولتاريا و نقد اقتصاد سياسی بورژو

برای جنبش کارگری نه احکامی تجريدی و مقو\تی ايدئولوژيک که نقد عينی، ريشه 

داری است. ای و پراکسيس طبقه کارگر، به اساس کار مزدی و به کل جامعه سرمايه

ماترياليسم انق4بی و نقد مارکسی اقتصاد سياسی بورژوازی تنھا در ستيز جاری عينی 

داری است که آفتابی می شود ی و برای محو سرمايهو طبقاتی کارگران عليه کار مزد

و قابل لمس می گردد. آگاھی کمونيستی بر خ4ف تصور ھگليان دو قرن دير متولد 

شده تاريخ، از چھارديوار کتابخانه ھای لندن و از اشراقات متفکرانه يک انسان به نام 

ارکس در اين گذر مارکس متولد نشده است. منشأ اين آگاھی پرولتاريا است و نقش م

  تنھا و تنھا به عنوان يک متفکر انق4بی طبقه کارگر قابل تبيين و درک است 

طبقه ای که از جامعه رانده شده و ناگزير از داشتن شديدترين تضادھا با ساير « 

طبقات می شود، طبقه ای که اکثريت اعضای جامعه را تشکيل می دھد و منشأ آگاھی 

ادی، آگاھی کمونيستی است، آگاھی ای که طببعاً می تواند به ضرورت يک انق4ب بني

(مارکس، ايدئولوژی » در ميان ساير طبقات ھم با تعمق در وضعيت اين طبقه پديد آيد

  ) 47آلمانی، ترجمه مھتدی، ص 

آگاھی طبقاتی پرولتاريا، ھستی آگاه جنبش کارگری است. کمونيسم، ماترياليسم انق4بی 

تصاد سياسی بورژوازی و ک4ً نقد طبقاتی پرولتاريا بر مارکس، نقد مارکسی اق

داری در خارج از پراتيک جاری جنبش طبقه کارگر، به مشتی معتقدات می سرمايه

ماند که در چنين وضعی نه ھستی آگاه پرولتاريا و نه س4ح مادی پيکار اين طبقه بلکه 

اين حرف که  مسلکی در کنار ساير مسلک ھا و نحله ھای سياسی و فکری است.

يک علم است در ھمان حال که کام4ً درست است اما نمی تواند سرشت » مارکسيسم«

و موضوعيت طبقاتی اين آموزشھا را زير سؤال برد. آموزه ھای مارکس علم است اما 

اری کارگران می توان دوجود واقعی اين علم را تنھا در پراتيک جنبش ضد سرمايه

برای طبقات مختلف کاربردھای مختلف دارد. فرمول يک علم است و زلمس کرد. في

انيشتاين ھم توسط بورژوازی با ھدف انھدام زندگی بشر به کار گرفته شده است و ھم 

می تواند توسط پرولتاريای کمونيست در آبادانی ھر چه بيشتر جھان مورد استفاده 
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داری، چيزی واقع شود. آموزش ھای مارکس و کل نقد طبقاتی پرولتاريا بر سرمايه

داری ندگارسازی سرمايهنيست که توسط بورژوازی عليه جنبش کارگری و برای ما

کاربرد داشته باشد!!! توضيح واضحات است که اگر مورد بھره برداری  زني

بورژوازی واقع شود که شده است، ديگر نه آموزشھای مارکس و نقد پرولتاريا بر 

رژوازی عليه کمونيسم طبقه کارگر و جنبش داری که کام4ً بالعکس س4ح بوسرمايه

  کارگری است و در اين حالت ديگر آموزشھای مارکس نيز نيست. 

جنبش لغو کار مزدی ھيچ خط فاصلی ميان مبارزات طبقه کارگر برای تحميل 

مطالبات جاری اين طبقه بر بورژوازی با مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر برای محو 

ند. ھر مطالبه برای افزايش دستمزد می تواند و بايد حلقه ای داری رسم نمی کسرمايه

داری باشد. زمانی که توده ھای کارگر بي4ن از جنگ سراسری کارگران عليه سرمايه

توليد و کار خود را در قالب يک کيفرخواست طبقاتی بر سر بورژوازی و دولت 

اتی خود خواستار داری فرو می کوبند و متناسب با آرايش روز قوای طبقسرمايه

کاھش کار اضافی به نفع کار \زم می گردند، وقتی که کارگران اين کار را نه در 

م توليدی و مدنی و سياسی سرمايه بلکه با ظست جنبش اتحاديه ای و تمکين به ندارب

زير پا نھادن اين نظم، موضوع مبارزه خود می کنند، عم4ً در جبھه جنگ ضد 

ينند. عين ھمين مسأله در مورد ساير مبارزات روزمره و داری سنگر می گزسرمايه

جاری کارگران نيز صدق می کند. ھر مبارزه کارگران برای بھبود وضعيت معيشت 

و شرائط کار يا رفاه و امکانات اجتماعی افزونتر، زمانی که تکيه گاه خود را نه 

بلکه نيروی داری و نه چھارچوب رفرميسم اتحاديه ای، داربست قانونيت سرمايه

پيکار و اعمال قدرت طبقاتی کارگران و توانائی موجود آنھا در اعمال اين قدرت قرار 

داری و سطح کنکرتی از می دھد، در ھمان سطح موجودش يک حرکت ضد سرمايه

جنبش طبقه کارگر عليه بردگی مزدی است. آنچه خصلت سرمايه ستيزی يا بالعکس 

ات توده ھای کارگر را تعيين می کند، نفس با\ و رفرميستی بودن خواسته ھا و مبارز

پائين بودن اين مطالبات نيست. پائين ترين خواسته ھا ھنگامی که درھم شکستن 

داری کارگران را وثيقه مقاومت بورژوازی از طريق اعمال قدرت طبقاتی ضد سرمايه
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آن نيز تحقق خود می کند، جلوه ای از جنبش سرمايه ستير توده کارگر است. عکس 

در مورد رفرميسم و مبارزات رفرميستی صدق می کند. با\ترين مطالبات رفاھی 

داری و حل و فصل کارگران مادام که اصل باور به احکام و اصول و قانونيت سرمايه

معض4ت در چھارچوب تمکين به محق بودن موجوديت اين نظام را شالوده تحقق خود 

  و سنديکاليستی است.  قرار می دھد از بيخ و بن رفرميستی

جنبش لغو کار مزدی مطالبات اجتماعی و حقوق و آزاديھای سياسی موضوع مبارزه 

روز کارگران را در حق رأی آزاد و حق اعتصاب و حق تشکل و مانند اينھا تعريف و 

تحديد نمی نمايد. اعتصاب را نوعی مکانيسم اعمال قدرت طبقه کارگر می بيند که بايد 

داری به کار گرفت. ارجاع اعتصاب به نوعی حقوق داد و عليه سرمايه آن را سازمان

داری فاصله گيری اساسی از مبارزه ضد قانونی منبعث از قانونيت نظام سرمايه

داری نفی متشکل شدن داری است. حق تشکل در چھارچوب قانونيت سرمايهسرمايه

نوع رجوعی به  داری کارگران است. توده کارگر بايد بدون ھيچضد سرمايه

بورژوازی و دولت بورژوازی عليه سرمايه متشکل شود. حق رأی آزاد و انتخابات 

آزاد در منظر جنبش لغو کار مزدی غلطيدن به ورطه پارلمانتاريسم بورژوازی و 

کرنش در مقابل دموکراسی و قانونيت سرمايه است. بديل انتخابات آزاد و حق رأی، 

مانتاريسم و حداکثر تحرک و ت4ش برای سازمانيابی برای جنبش کارگری، نفی پارل

داری کارگران است. در افق ضد کار مزدی و اعمال قدرت شوراھای ضد سرمايه

نگاه جنبش لغو کار مزدی، جنبش عليه تبعيضات جنسی زنان نه عرصه ای از جنبش 

 داری بلکه جزء \ينفکی از مبارزه ضددموکراسی طلبانه اص4ح ساختار سرمايه

« داری کل کارگران است. مطالبات توده ھای کارگر در اين قلمرو نه صرف سرمايه

که با\ترين فشار ممکن و مقدور برای کاھش ھر »!! مزد برابر در مقابل کار برابر

چه بيشتر و گسترده تر بيحقوقی کاپيتاليستی در مورد زنان است. مطالبه ای که دامنه 

رولتاريا و بورژوازی تعيين می کند. جنبش لغو کار آن را صرفاً توازن قوای ميان پ

مزدی مبارزه برای بھبود محيط زيست، لغو کار کودک، عليه فقر، عليه تبعضيات 

کی از مبارزه ضد فنقومی و ھر بيحقوقی و اجحاف و محروميت ديگر را بخش \ي
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ه داری کارگران می بيند و در ھر کدام از اين قلمروھا به جای توسل بسرمايه

رفرميسم و اص4ح ساختار حقوقی بردگی مزدی، به راه حلھای ضد کار مزدی متوسل 

می گردد. راه مقابله با آلودگی محيط زيست را نه در مجرد جايگزينی اين انرژی 

توسط آن انرژی، اين سيستم حمل و نقل توسط آن ديگری و مانند اين ھا که در 

توليد و تعرض راديکال عليه اساس رابطه تغييرات پايه ای درون برنامه ريزی کار و 

توليد اضافه ارزش، در اصل چه توليد شود و چه توليد نشود و چه مقدار توليد شود؟ و 

داری و مانند اينھا جستجو می کند و \جرم آن را به پايه ھای جنبش ضد سرمايه

به کلی سازمانيابی شورائی ضد کار مزدی کارگران پيوند می زند. در زمينه کودکان 

گوئی پيرامون لغو کار کودک بسنده نمی کند، بلکه تاکتيک اصل تأمين و تضمين بی 

قيد و شرط کل کودکان و معيشت و آموزش و بھداشت آنھا بدون کار را موضوع 

يع امکانات زا فقر دست به دامن اص4ح شيوه توپيکار خود می سازد. در مبارزه ب

داری کل ر مطالبات پايه ای ضد سرمايهتوسط بورژوازی نمی گردد، بلکه راھکا

  بشريت را سکوی اعتراض و جدال خود می نمايد. 

جنبش لغو کار مزدی مبارزه برای مسکن، بھداشت و درمان و دارو، آموزش و 

پرورش، اياب و ذھاب و ساير اشکال رفاه اجتماعی را در چھارچوب رفرميسم و 

پی نمی گيرد. ھر کدام از اين  اص4ح ساختار حقوقی رابطه توليد اضافه ارزش

داری و برای لغو کار قلمروھا را از ملحقات ارگانيک و درونی جنبش ضد سرمايه

مزدی ارزيابی می کند. درمان رايگان، بھداشت رايگان، آموزش رايگان و بر ھمين 

سياق اياب و ذھاب و ساير امکانات رايگان اجتماعی را مطالبات روز طبقه کارگر 

می داند. اين مطالبات را مجاری تعرض توده ھای کارگر به رابطه کار ھر جامعه 

مزدی و مبارزه برای تحميل آنھا بر بورژوازی را ميدان ھای ھميشه باز پيکار 

  داری اع4م می کند. پرولتاريا عليه سرمايه

دقت در فحوای نکات با\ به سادگی روشن می سازد که چرا بند بند مسائل تاکتيکی يا 

راھکار مبارزه روز طبقه کارگر در نگاه جنبش لغو کار مزدی به ستون فقرات ھر 

داری اين طبقه گره خورده و با آن ارگانيک است. در اينجا ھر مبارزه ضد سرمايه
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تاکتيک جزء پيوسته ای از استراتژی، کل استراتژی در وحدت با راھکارھا و تاکتيک 

داری و برای لغو کار گ ضد سرمايهھا و ھمه اينھا در درون يک منظومه ھماھن

داری با عزيمت از مزدی موضوعيت، معنی و جايگاه دارند. تبيين مارکسی سرمايه

بنياد رابطه خريد و فروش نيروی کار، اتکاء به ماترياليسم انق4بی مارکس در تشريح 

 سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی، آناتومی کل مناسبات و روابط و قراردادھا و

قوانين و مدنيت و حق و حقوق و ھمه چيز جامعه کاپيتاليستی در پرتو رابطه توليد 

اضافه ارزش، عزيمت از ماترياليسم انق4بی در فھم جنبش کارگری به عنوان جنبشی 

سرمايه ستيز. درک مارکسی ريشه ھا و سرچشمه ھای آگاھی کمونيستی، ژرفکاوی 

نبش کارگری، تکيه بر وحدت قلمروھای رابطه درونی آگاھی و عمل طبقاتی برای ج

مختلف مبارزه طبقه کارگر عليه بردگی مزدی، نفی تحزب فرقه ای با\ی سر طبقه 

کارگر، نقد راديکال سنديکاليسم و فرقه گرائی، تأکيد بر پيوستگی مطالبات روز با کل 

داری و مباحث ديگری که اشاره شد، ھر کدام شرطی از شروط جنبش ضد سرمايه

  م و حتمی بالندگی کمونيسم و جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر است. \ز

داری را مناسبات اجتماعی گسترش يافته رابطه کمونيسم بورژوائی، جامعه سرمايه

توليد اضافه ارزش به مثابه يک رابطه اجتماعی نمی بيند، درست به ھمين دليل برای 

مطالبات، برای نوع  مطالبات روز کارگران و برای جنبش جاری تحقق اين

داری سازمانيابی اين مبارزه و برای ھمه چيزھای ديگر نيز ھيچ راه حل ضد سرمايه

را مجاز نمی داند. اين طيف گسترده متشتت در حالی که خود را قيم کارگران و قائم 

مقام سرمايه ستيزی جنبش کارگری تلقی می کند!! ھمه جا در طرح راھکارھای روز 

مطالبات مربوط به بھبود معيشت و آزادی ھای سياسی گرفته تا  جنبش کارگری از

شعار سرنگونی، سخت اسير رفرميسم و سنديکاليسم است. سوسياليسم و کمونيسم وی 

نه حاصل جنبش ضد کار مزدی و برای محو کار مزدی کارگران و نه محصول 

م4ً بالعکس داری سازمان يافته توده ھای کارگر، که کامبارزه طبقاتی ضد سرمايه

محصول ت4ش يک فرقه ماوراء جنبش کارگری برای سوار شدن بر موج مبارزات 
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کارگران و خزيدن به حريم قدرت سياسی با\ی سر کارگران است. سوسياليسم و 

  داری دولتی است. کمونيسم اينان در نھايت ھمان سرمايه

اری طبقه کارگر و ددر طول يکی دو سال اخير با رشد و بالندگی جنبش ضد سرمايه

داری به ويژه به دنبال اع4م موجوديت کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل ضد سرمايه

طبقه کارگر در ايران، بسياری از فرقه ھا و جريانات از جمله تروتسکيستھا و حتی 

سنديکاليستھا در ھمان حال که زمين و زمان را از ناسزاگوئی به فعالين جنبش ضد 

برای لغو کار مزدی آکنده اند، به سھم خود ت4ش کرده اند تا خود را داری و سرمايه

داری قلمداد کنند. اينکه فشار خيزش راديکال درون جنبش جزئی از جنبش ضد سرمايه

کارگری، اين گروھھا، فرقه ھا و جريانات را به اين موقعيت فرا رانده است، بسيار 

مه جا، دم خروس از \ی عبای اين خوشحال کننده است، اما نبايد غافل بود که ھ

داری را با مالکيت انفرادی جماعت پيداست. تروتسکيستھا در سراسر دنيا نظام سرمايه

داری سرمايه ھا و رقابت ميان بخش ھای مختلف سرمايه توضيح می دھند. سرمايه

ائی داری نمی دانند، تمامی تاکتيکھا، سياست ھا، راھکارھا و راه حلھدولتی را سرمايه

که به جنبش کارگری و به مبارزات روز کارگران پيشنھاد می کنند، ھمه و ھمه در 

ديگری از برنامه ريزی و حاکميت  تای جايگزينی وضعيت موجود با شکلراس

داری است. اينھا بايد به کارگران پاسخ گويند که چگونه می خواھند ضد سرمايه

  داری باشند؟!! سرمايه

سنديکاليست ھا ھم معرف حضور ھمگان ھست و به نظر نمی داری بودن ضد سرمايه

رسد که ھيچ نيازی به توضيح داشته باشد. مشکل اما به ھمبن جا و به تظاھر سرمايه 

ستيزی اين دسته ھا ختم نمی شود. ھمه مدعيان تعلق به کمونيسم طبقه کارگر و جنبش 

گران، با گسيل توده ھای داری بايد بدانند که با حزب سازی با\ی سر کارضد سرمايه

کارگر به سنديکاسازی و مبارزات صنفی، با سرنگونی طلبی فراطبقاتی، با ت4ش 

برای منحل نمودن جنبش روز کارگران در مطالبات اص4ح ساختار حقوقی 

داری و نظائر اينھا نمی توان سخن از تدارک انق4ب سوسياليستی و ضد کار سرمايه
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جنبش لغو کار مزدی ن اين کشتی نور رستگاری نيست. مزدی کارگران گفت. بر جبي

 تنھا جنبشی است که برای طبقه کارگر ھم استراتژی و ھم تاکتيک است.

 

  2005اکتبر 

  

 

  

  طبقه کارگرلغو كار مزدى  جنبش

فشار سھمگين استثمار، درندگى و انسان ستيزى سرمايه دارى كل حيات اجتماعى 

كار مداوم توده  ظيم قرار داده است. محصولانسان عصر را در آستانه انفجارى ع

نيروى كار، در سرتاسر جھان، در طول نسلھاى متوالـى و در  ۀھاى وسيع فروشند

تمامى سده ھاى اخير تاريخ به سرمايه و باز ھم سرمايه تبديل شده است. دنياى موجود 

ى كه زير فشار تراكم انبوه سرمايه سخت دم كرده است. محصول اجتماعى سا\نه ا

سايد.  یان مبطور زنده و حاضر توليد ميكنند سر به آسم كارگران دنيا با كار خويش

متوسط سھم سرانه اين محصول مطابق آمارھاى رسمى مراكز بين الـمللـى سرمايه 

كرون سوئد در سال با\تر است.  150 000كشور جھان از رقم  52دارى براى سكنه 

نگر آنست كه كارگران دنيا ھمين حا\ و در ھمين ترجمه ساده و زمينى اين آمار بيا

سطح معينى از رفاه و معيشت و امكانات اجتماعى  وضعيت موجود با كار خويش

نفرى اين دنيا  4كرون سوئد در ھر سال را، براى ھر خانوار  600 000معادل با 

گى توليد مى كنند. براى اينكه مكان واقعى اين حجم غول آساى محصول كار در زند

تر مجسم كنيم، در نظر بيآوريم كه در با\ترين سطح  ھا را بصورت ملموس انسان

رفاه اجتماعى موجود، در جامعه اى مانند سوئد كل ھزينه سا\نه بھداشت، دارو و 
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تفريح و ھمه چيز  ، خورد و خوراك و پوشاك، مسكن وو پرورش درمان، آموزش

 كرون است.  350 000نفرى مبلغى حدود 4 ۀبراى يك خانواد

كليه  خويش ۀروزمر به اين ترتيب كارگران دنيا ديرگاھى است كه با كار و توليد

شرائط و امكانات \زم براى برخوردارى كل سكنه روى زمين از يك زندگى مرفه و 

شرافتمندانه با بيشترين امكانات معيشتى و آموزشى و بھداشتى و رفاه انسانى را بوجود 

بازتوليد مى كنند. با اين وجود دنياى حاضر ما در ھمه جا از آورده و ھر روز 

، بى آبى، بى غذائى، بى مسكنى، بى گرسنگى، فقر، تن فروشى براى امرار معاش

بھداشتى، بى آموزشى و ھمه مصائب و ب4ياى ديگر اجتماعى و انسانى سخت ما\مال 

 است. 

مستقيم سرمايه در سطح بين ريز  تا امروز ميزان انباشت و پيش 90از آغاز دھه 

شد داشته است اما در درصد ر 600از  درصد و در امريكاى \تين بيش 223الـمللـى 

كارائيب و  ۀافراد تھيدست و گرسنه ممالك حوز معين تاريخى شمار ۀطى ھمين دور

يافته است. نسبت  ميليون نفر افزايش 230ميليون به  183كشورھاى امريكاى \تين از 

رسيده است. در كنار اين رشد غول  50به % 40ان به شديدترين درجه فقر از %مبت4ي

ميليارد انسان از نازل ترين سطح بھداشت عمومى و دارو و  2آساى انباشت سرمايه 

دكتر، از داشتن آب آشاميدنى سالـم، از حداقل امكانات تحصيلـى و از ھمه چيز ديگر 

ر تختھاى بيمارستانى در مدينه رفاه دنياى محروم مانده اند. در طول ھمين مدت شما

مدرسه  20يافته و در طول ھر يكسال  كاپيتاليستى!!!، در سوئد به نصف سابق كاھش

 بكلـى و براى ھميشه بسته شده است.  درس اول تا نھم با صدھا ك4س ك4س

و  توسعه بى امان گرسنگى و فقر، وسعت بيكران دامنه فحشاء، برچيدن مدارس

بى  مارستانھا، كثرت ثانيه به ثانيه شمار كودكان خيابانى در سرتاسر دنيا، گسترشبي

دھھا ميليونى  ۀروزمر سال به كار بردگى، افزايشھيچ مرز و مانع اجبار كودكان خرد

شمار بيكاران در دنيا و فراوان پديده ھاى ديگر از اين قبيل به ھيچوجه تمامى ابعاد 

دارى به حيات بشر معاصر را تصوير نمى كند. در طول بار سرمايه  تھاجم توحش

ھمين فاصله تاريخى شنيع ترين، سبعانه ترين و ضدبشرى ترين جنگھا از سوى نظام 
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وسيع كارگران قاره ھا تحميل شده  ۀه بندان يكه تاز اين نظام بر تودكاپيتاليستى و قدار

ان، افغانستان و جاھاى است. طبقه كارگر ممالكى مانند فلسطين، عراق، منطقه بالك

 ديگر زير فشار مصائب ھمه نوعى اين جنگھا بشدت از ھستى ساقط شده اند. از نفس

وقوع جنگھا كه بگذريم، در فاصله تاريخى ياد شده ھزينه ھاى سا\نه ساز و برگ 

ميليارد د\ر بوده است. رقمى كه با  900نظامى دولتھاى جھان سرمايه دارى بالغ بر 

 كل سكنه كره زمين برابرى مى كند.  51از % يشكل درآمد ب

چه بايد  در چنين دنيا و در زير سلطه چنين نظام انسان ستيز سراسر جنايت و توحش

كرد؟ اين سؤال در مقابل ھر كارگرى در ھر گوشه اى از اين جھان قرار دارد. اين يك 

ن نسل كنونى و حياتى و بسيار جدى مربوط به اصل زندگى و زنده ماندن ھمي پرسش

مھمتر از آن نسل نوپاى كارگران سراسر دنياست. اين پرسشى در مقابل كل بشريت 

 زمين است.  ۀكر ۀد و خطاب به تمامى انسانھاى آزادشرافتمن

دنيا بايد  آيا كارگر آسيائى، امريكاى \تينى، افريقائى و كارگران عظيم ترين بخش

نمانى، ستمكشى و سيه روزى سرمايه دارى تمامى بار عظيم فقر، گرسنگى، ذلت، بيخا

 بكشند؟ مگر اين كار به راستى ممكن است؟!!  را در زير نام زندگى بر دوش

آيا كارگر اروپائى و امريكائى بايد چگونگى ابت4ء به سرنوشت امروزين ھمزنجيران 

ا بقاى در قاره ھاى ديگر را به انتظار بنشيند ؟ آيا ھمه چيز گواه آن نيست كه ب خويش

سرمايه دارى تحمل چنين سرنوشت مشابھى براى ھمه كارگران دنيا اجتناب ناپذير 

 خواھد بود؟ 

!!! موجود يا براى برقرارى اين »انتخابات آزاد« آيا بايد كماكان به دموكراسى و 

دموكراسى در سرزمين قدرت ديكتاتوريھا دل بست؟! مگر شتاب مرگبار بيكارى، 

و بيمارستانھا و دوا و درمان يا مرگ و  شت، نابودى مدارسفحشاء، تنزل مدام معي

ه ھا ب یدشت حاكميت ھمين دموكراسى و آزادمير مستمر ھمه امكانات تاكنونى در پھن

و نمى پيوندد؟ مگر با عزل و نصب كسانى كه نقطه آغاز تا پايان است وقوع نپيوسته 

ھاى كارگر دنياست مشكلـى سرمايه دارى بر توده  رسالتشان اعمال بربريت و توحش

 از كارگران قابل حل است؟!! 
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اجتماعى را مصروف  ۀ، مبارزه و خيزشھاى گسترداعتراضآيا بايد تمامى بار 

و در طول زندگى  جايگزينى اين دولت با آن دولت ساخت؟ اينكار را در چه مقياس

يكار و ظرفيت تمامى قدرت پ چند نسل از طبقه كارگر جھانى تكرار كنيم؟ تا كى بايد

 ھاى درونى طبقه بورژوازى سازيم. را وثيقه تسويه حساب طبقاتى خويش ۀمبارز

آيا باز ھم بايد راه رھائى از تبعضيات مرگبار جنسى و قومى و نژادى ناشى از 

اعجاز  ۀبه قانونيت و نظم و مدنيت و دائرموجوديت نظام سرمايه دارى را در توسل 

، كار بردگى كودكان و تن كرد؟!!! وقتى تجارت سكسحقوق پردازى سرمايه دنبال 

فروشى زنان از پرسودترين حوزه ھاى انباشت سرمايه است كوبيدن بر اص4حات 

مجاز نظام بردگى مزدى بعنوان راه رفع اين جنايات، توحشھا و تبعيضات جز 

 خودفريبى، مردم فريبى و گره زدن به باد معناى ديگرى دارد؟!!

حاديه ھاى كارگرى و سازمانھاى موجود كارگرنماى سرمايه سا\ر آيا بايد به ات

ھمچنان آويخت و از اين معابد كھنه سرتاسر فريب بى اعجاز انتظار شفا داشت؟ مگر 

نه اين است كه امضاء سران تمامى اين اتحاديه ھا ھمه جا در كنار امضاء سرمايه 

ما از ھستى در قبال رشد  داران و دولتھاى سرمايه دارى بر عھدنامه تضمين سقوط

 فزونتر و باز ھم فزونتر سود سرمايه ھا ممھور است؟

آيا بايد به فرقه ھاى سياسى دموكراسى خواه چپ نما و ساز و برگ دروغين داعيه 

كرد؟  ھاى كارگرى آنھا دل داد و به شعارھاى سرنگون باد و برقرار باد آنھا دل خوش

كافى از تجارب تلخ آويزان شدن  ۀبه انداز طبقاتى ما در دنيا نبشمگر تاريخ ج

 كارگران به اين سكتھا ما\مال نيست؟

اولين پاسخ درست به سؤال چه بايد كرد؟ اين است كه ھيچكدام از كارھاى با\ را نبايد 

كرد. آزموده را آزمودن خطاست و تكرار اشتباه بويژه زمانى كه به كرات رخ دھد 

 ھا نيست.  یدژباز ھم كميك تر تراكميك، كميك و چيزى سواى بازى 

آيا ھمه راھھا بسته است؟ پاسخ آرى به اين سؤال پاسخ ھميشگى بدترين دشمنان 

صد در صد منفى است. آنچه واقعاً بسته، براى  طبقاتى ماست. جواب اين پرسش

ھميشه بسته، سخت گمراه كننده، فرساينده و نيروفرساست فقط بى راھه ھاى دروغين 
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سرگردان آدمى در سرزمين گند و خون  ياد شده است. اينھا مجارى چرخشتوھم زاى 

و شرارت بردگى مزدى و غلطيدن از اين حمام خون سرمايه به حمام خون ديگر 

است. اين راھھا بسته است و بورژوازى خود با دست خود براى ھميشه آنھا را 

ى اين سيه روزيھا ساروج كرده است. اما بزرگ راه رھائى بشريت از منج4ب تمام

بسيار باز، از ھمه دوره ھاى ديگر تاريخ بازتر، از ھمه دوره ھا پر ظرفيت تر و 

مھياتر براى گسيل، تھاجم و صف آرائى عظيم ترين نيروھا، نيروھائى به شمار تمامى 

 جھان موجود است. كارگران دنيا و كل بشريت استثمار شونده و ستمكش

سؤال با\ پاسخى بسيار شفاف است. بسيج، تقويت و پاسخ كارگران آگاه جھان به 

لغو كار مزدى توده ھاى كارگر در درون ھر جامعه و در  سازمان دادن جنبش

سرتاسر جھان، تنھا راه ستيز با ھر جزء از اين مظالـم و بيحقوقيھا و ھمزمان 

ت. بزرگراه واقعى رھائى فرجامين بشر از بنياد موجوديت اين نظام ضد انسانى اس

ضد سرمايه دارى و براى لغو كار مزدى را در ھمه جا،  پاسخ اين است كه بايد جنبش

در تمامى مراكز كار و توليد، در كليه قلمروھاى زيست اجتماعى انسانھا، در سرتاسر 

 تر سازمان داد.  جھان ھر چه نيرومندتر و پرخروش

ئى درون و بيرون ساختار تمامى دولتھاى سرمايه دارى دنيا، كل اپوزيسونھاى بورژوا

قدرت سياسى سرمايه، ھمه مدافعان موجوديت نظام بردگى مزدى، تمامى اتحاديه ھاى 

كارگرى دنيا،  كارگرى سرمايه سا\ر، شمار كثير فعالين اتحاديه گراى درون جنبش

تمامى سكتھاى حزبى زير نام و عنوان دروغين كارگر و كمونيسم ھمه با ھم عم4ً و 

وسه حيات پراتيك خود ظرفيت توده ھاى كارگر جھان براى سازمان دادن در متن پر

و ھر نام و نشان و  را نفى و انكار مى كنند!!! دولتھا ھر رد پاى اين جنبش اين جنبش

گفتگوئى از آن را به گلوله مى بندند. انديشمندان،  ايدئولوگھا و نمايندگان فكرى و 

را زير شليك زرادخانه ھاى عظيم  جنبش اين فرھنگى بورژوازى ھر جنب و جوش

خرافه بافى و مھندسى مسخ بورژوائى افكار مى گيرند. سران اتحاديه ھاى كارگرى 

دنيا بسيار كاتوليك تر از پاپ و پر تحرك تر از دولتھاى بورژوازى براى خفه كردن 

گرى به كار نيرو بسيج مى كنند. فعالين سنديكاليست درون جنبش نطفه ھاى اين جنبش
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لغو كار مزدى اتوپى بافى و دعانويسى  كارگران مى گويند كه ھر گونه سخن از جنبش

است. فرقه گرايان متحزب از ھمه سو فرياد واحزبا، واحزبا سر مى دھند و در كار 

لغو كار مزدى توده ھاى كارگر به دنبال جا  شعله ور نمودن جبھه خصومت با جنبش

 و مكان مى گردند.

ضد سرمايه دارى و لغو كار مزدى كارگران جنبشى واقعى، از ھمه جنبشھا  اما جنبش

تر، آينده دارتر، زمينى تر و با  واقعى تر، برحق تر، براى كارگران آشناتر و ملموس

ات وسيعترين پايه ھاى مادى نظج و تكوين و توسعه در اندرون زندگى و كار و حي

تنھا جنبشى است كه  ر دنياست. اين جنبشنيروى كا ۀاجتماعى توده ھاى وسيع فروشند

از ھر نوع رمزآميزى، اتوپى بافى و انگاره پردازى بر حذر است، آنان كه جز اين 

 مى گويند و جز اين تصور مى كنند يا دشمنان دانا يا دوستان نادانند. ببينيم اين جنبش

اشكال ابراز  كدام است، رويش چيست؟ افق پيكار پيش چگونه جنبشى است؟ حرفھايش

كدام است؟ چگونه  چيست؟ موانع اساسى سر راھش وجود و اعمال واقعى قدرتش

سازمان مى يابد؟ چگونه نيرو ميگيرد؟ و در كجا و در چه شرائطى به پيروزى 

 ميرسد؟ 

توده ھاى كارگر دنيا عليه استثمار و ستم و بيحقوقى  لغو كار مزدى جنبش جنبش

ريشه تمامى سيه  مروھاى حيات اجتماعى است. اين جنبشسرمايه دارى در تمامى قل

روزيھاى موجود را در موجوديت نظام سرمايه دارى مى بيند. اين صادقانه ترين، 

علمى ترين، شفاف ترين و بى چون و چرا ترين حقيقت اين دنياست. گرسنگى انسانھا 

وابديدھاى گرسنگى بشر تابعى از ص حاصل بيكارى يا دستمزد اندك آنھاست. پس

سودآورى سرمايه است. مردم دنيا مسكن و سرپناه و آب آشاميدنى و برق و وسائل 

نيروى كارشان كفاف داشتن اين  زندگى ندارند زيرا بيكارى يا بھاى نازل فروش

امكانات را نمى دھد، اين محروميتھا، سيه روزيھا و حقارتھا جنايت سرمايه عليه 

زمين زير فشار بى بھداشتى، بى  ۀاز سكنه كر عظيمى ت. ھر روز بخشبشريت اس

و تكان دھنده ترين شكلـى مى  داروئى، نداشتن دكتر و دارو و درمان به فجيع ترين

رند، تنھا به اين دليل كه كل امكانات دارو و درمان و زندگى آنھا به سود بيشتر مي
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كودكان خيابانى يا سرمايه ھا بدل ميگردد، سه قارة آسيا، افريقا و امريكاى \تين از 

كودكان خردسال كارگر انباشته است زيرا كه پدران و مادران كارگر آنھا زير فشار 

عظيمى از  آنھا را ندارند. بخش تأمين معاشاستثمار سرمايه بضاعت سرپرستى و 

خود و فرزندانشان تن فروشى مى كنند زيرا كه سرمايه اين  زنان دنيا براى معاش

بكار ميخواھد. مردسا\رى و  ھا را فقط بعنوان كارگران سكسجمعيت انبوه انسان

تبعيضات جنسى و قومى و تعصبات كثيف ناموسى لحظه به لحظه فاجعه سازتر مى 

توليد و مدنيت و  ۀه ھاى شوم با پروسه بازتوليد شيوشود زيرا كه بقاى ھمه اين پديد

 ساختار حقوقى سرمايه كام4ً ھمساز است.

لغو كار مزدى از ريشه معض4ت بشر در بطن عينيت موجود جھان  اين تبيين جنبش

است و اين درست ترين و تنھا سخن صادقانه دنيا در اين زمينه معين است. آنان كه 

بزرگى از سيه روزيھاى انسانھا را از  دنيائى آسمان و ريسمان مى بافند تا ريشه بخش

است كه گويا  شيادند. اين كذب محضزمين سرمايه بر كنند و به جاى ديگر منتقل كنند 

مردسا\رى و تبعيضات جنسى و قومى و كار كودك يا ھر جنايت ديگر ميراث 

 ناخواسته نظام سرمايه دارى از نظامھاى پيشين است!!! 

لغو كار مزدى مى گويد ھمين لحظه حاضر ھمه مايحتاج معيشتى و رفاھى و  جنبش

كافى موجود است. ھمين امروز مى  ۀا به اندازى \زم براى كل انسانھامكانات اجتماع

توان فقر و تنگدستى و بى بھداشتى و بى آموزشى  و ھمه محروميتھاى موجود بشر را 

به بايگانى تاريخ سپرد. اين حرف راست ترين حرفھاست در ھمين چند سطر با\تر 

م. در صحت آن را از درون آمار و ارقام مراكز خود نظام سرمايه دارى نشان دادي

به  نظام كاپيتاليستى تمامى محصول كار ميلياردھا كارگر دنيا به جاى اختصاص

و تفريح و رشد انسانھا به سرمايه، سرمايه و باز  و رفاه و بھداشت و آموزش آسايش

 ھم سرمايه تبديل مى گردد. سرمايه دارى در جستجوى سود و سود و سود، بخش

مى دھد كه نه فقط  ورده ھائى تخصيصآرا به فر تشقلمرو كار يا توليداعظيم و غالب 

قيقاً بر ھيچ ربطى به مايحتاج زيستى و رفاھى و بھداشتى و رشد فكرى بشر ندارد كه د

مطلق العنان ھمه آنھاست. اگر دنيا از فقر ما\مال است، اگر  ۀباد دھنده و نابود كنند
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دند، اگر انسانھا آب آشاميدنى برچيده مى شوند، اگر بيمارستانھا تعطيل مى گر مدارس

 ندارند ھيچ ربطى به كمبود كار و توليد در دنيا ندارد. ھمه چيز موجود است. 

و بر مبناى ھمين حقيقت مسلم و محرز قبل از  لغو كار مزدى بر ھمين اساس جنبش

ھر چيز و مقدم بر ھر كار خواستار تضمين قطعى و حتمى يك سطح معين از معيشت 

ماعى و انسانى متناسب با سھم سرانه انسانھا از كل محصول كار و توليد و رفاه اجت

و دارو و درمان رايگان، مھدكودك  اجتماعى موجود، ھمراه با بھداشت و آموزش

رايگان، مسكن و آب و برق رايگان، اياب و ذھاب رايگان، و نگھدارى از پيران و 

دان ھر كشور و براى كل ساكنان سالخوردگان بطور كام4ً رايگان براى تمامى شھرون

 زمين از شاغل و بيكار و زن و مرد و پير و جوان، ھمه و ھمه است.  ۀكر

با طرح چنين منشور  لغو كار مزدى است. اين جنبش اين اولين بند مانيفست جنبش

حقوق پايه اى براى ھمه انسانھا، محور اساسى تمركز قواى خود در جنگ طبقاتى 

را خط و نشان مى كشد. جبھه واقعى جنگ اينجاست. تعيين  عليه سرمايه دارى

سرنوشت محصول كار ميدان واقعى و اساسى پيكار طبقه ما عليه نظام بردگى مزدى 

است. ريشه حيات سرمايه در استثمار ما، در تصاحب كار اضافى ما و در تبديل 

ليه سرمايه نيز ما ع محصول كار و توليد ما به سرمايه نھفته است. كانون ثقل تعرض

ھمين جا خواھد بود. آحاد توده ھاى طبقه ما ھمراه با كل بشريت حاضر در ھر كشور 

و در تمامى گيتى مستقل از اينكه كجا زندگى مى كنند، مستقل از اينكه كار مى كنند يا 

نمى كنند، زنند يا مردند، كودك يا جوان و پيرند، سالم يا بيمارند، مستقل از تمامى اينھا 

ايد معادل سھم سرانه خود از محصول كار و توليد اجتماعى موجود جھان، از بھترين ب

مكانات رفاھى ، تفريح و ساير اغذا و مسكن و پوشاك، بھداشت و درمان، آموزش

ورده ھاى كار و توليد طبقه ما نبايد و مطلقاً نبايد به سرمايه تبديل آبرخوردار باشند. فر

ن مايحتاج زيستى و رشد آزادانه ھمه آحاد بشر برنامه گردد، بايد در راستاى تأمي

 ريزى شود.

نقطه ورود به جبھه واقعى جنگ ما اينجاست. در ھمين نقطه است كه ما كار تمركز 

را آغاز مى كنيم. جنگ، جنگ تعيين سرنوشت محصول كار و  قواى پيكار خويش
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نامه ريزى آن در توليد، جلوگيرى از سرمايه شدن اين محصول و مبارزه براى بر

پاسخ به احتياجات واقعى بشر است. از ھمين جاست كه ما در مقابل كل نظام 

سياسى و مدنى اين نظام، در مقابل دولت و ی ھا یقحقو یبمظالم و كاپيتاليستى، كل 

و در برابر كل عينيت موجود دست به  نظم سياسى و ابزار اعمال قھر ارتجاعى اش

   صف آرائى پيكار مى زنيم.

 طرح اين مطالبات و كيفرخواست، كليه گروھھاى پيش اما تا ھمين جا و به محض

 گفته، با تمامى ظرفيت ستيز، عوامفريبى و رياكارى در مقابل ما و در مقابل جنبش

لغو كار مزدى صف خواھند كشيد. دولتھا ب4درنگ اع4م جنگ خواھند داد و براى 

و سركوب  گاه قھر ارتجاعى دستور آماده باشتمامى نيروھاى نظامى و پليسى و دست

صادر خواھند كرد. سران اتحاديه ھاى كارگرى به سرعت باد براى ھمداستانى با 

ما در جست و خيز خواھند شد. فعالين سنديكاليست درون  سرمايه داران عليه جنبش

دار  قرمطيان را بر« و  »دعانويسان را بگيريد« طبقه ما از ھمه سو فرياد  جنبش

سر خواھند داد. سرنشينان منزوى سكتھاى حزبى ھمه صفحات و تار و پود  »كنيد

خواھند داد. سنديكاليستھا  روزى نامه ھايشان را به تكفير چپ رويھاى ما اختصاص

شيون خواھند كرد كه كارگران نان ندارند حا\ چه وقت جنگيدن با سرمايه دارى 

از ھمه سو بلوا راه خواھند  ،و گروھى است؟!! مھر و موم شدگان سكتھاى حزبى

سرنگونى ديكتاتورى و گرفتن دموكراسى چى خواھد شد؟!! مگر بدون  انداخت كه پس

 تسويه حساب با ديكتاتورى و استقرار دموكراسى ميشود اين كارھا را كرد؟!

لغو كار مزدى در مقابل تمامى تھاجمات متحد و متفرق با\ با رساترين  جنبش

ا، با منطقى به بلنداى اورست، و با قدرتى به حجم قدرت تمامى انسانيت استد\لھ

مشروح و آميخته از اقدامات و راھبردھا و توسل  ،خواھد ايستاد. محتواى اين مقاومت

ان و دولت مه اخطار به سرمايه و سرمايه داربه راھكارھاى گوناگون است. اول از ھ

بسيار بسيار  فرا دھيد! ما فقط بخش و گوش باشيد و صبر كنيد آنھا كه: لطفاً خاموش

ناچيزى از سلسله جبال عظيم محصول كار و توليدمان را مطالبه كرده ايم، اين تازه 

از آن خطاب به ھمه كه ما تا كى بايد از گرسنگى و فقر و  فقط آغاز كار است. پس
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بار  مبتذل و چندشف4كت ناشى از استثمار كاپيتاليستى بميريم؟ تا كى بايد در كارزار 

اين دولت و آن دولت سرمايه دارى ميليون ميليون قربانى شويم؟ تا كى بايد  تعويض

از  آن بخشيا توده ھاى طبقه مان به گنداب اين زير نام انق4ب!! تمامى قدرت پيكار 

يائسه گان پير سرمايه سرشكن شود؟ تا كى بايد سينه ھايمان در جنگ و جدل بر سر 

شاھى دستمزد آماج رگبار واقع شود؟ اگر قرار است بميريم چرا با افتخار  سنار و سى

و عزت و شرف وا\ى كارگرى نميريم؟ چرا در ميدان جنگ واقعى تعيين سرنوشت 

ما  بر سر بود و نبود نظام كاپيتاليستى كشته نشويم؟ شما ھر چه مى توانيد عليه جنبش

ت روزنامه ھا يتان را سياه سازيد. اما اين از درون و بيرون تق4 و توطئه كنيد، صفحا

را بدانيد كه ما قدرتى عظيم در دست داريم، چرخ كار و توليد را در ھمه جا از كار 

خواھيم انداخت. دست به اعتصاب خواھيم زد. كل نظام سرمايه دارى را فلج، پروسه 

اھيم ساخت. ما بازتوليد سرمايه را متوقف و شريانھاى توليد سود را ھمه جا مسدود خو

را تا حصول نتيجه و تحقق مطالبات خود ادامه خواھيم داد. سوم اينكه  اين كار خويش

چرا عوامفريبى مى كنيد؟ چرا اينھمه رياكاريد، چرا معنى كارگر نان ندارد را اين مى 

دانيد كه كارگر نبايد با سرمايه دارى مبارزه كند؟؟!!! كارگر نان ندارد به اين دليل 

بايد بر سر سرنوشت  را سرمايه مى كند، براى گرفتن نانش ه سرمايه دار نانشاست ك

عليه سرمايه دارى بجنگد. چھارم اينكه راه سرنگونى دولت  محصول كارش

بورژوازى از اينجا مى گذرد، نه از شوره زارھا و كويرھاى خشك دموكراسى، اين 

سرنگون كند و سازمان  لغو كار مزدى است كه بايد دولت بورژوازى را جنبش

دميده  شورائى كار و مدنيت كمونيستى را مستقر سازد، شما شيپور را از سرگشادش

 ايد.

به ما پوزخند خواھد زد. اين بار صداھا تا حدود  جبھه مقابل بطور متقن و مفروض

زيادى متفاوت است. حرف دولتيان و دستگاھھاى سركوب سرمايه را تكرار نمى كنيم. 

« ديكاھا و ان سنديكاليست بسيار طلبكار جيغ خواھند كشيد كه بدون داشتن سنپيشكسوت

ھيچ كارى بر نمى آئيد، صفه نشينان سكتھاى  ۀاز عھد »تشكلھاى مستقل از دولت

حزبى فرياد خواھند كشيد كه بدون توسل به حزب ما و حزب شخصيتھاى ما كارتان 
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آنھا بسيار شفاف است. ما نيازى به زار و چراغ عمرتان بر دم باد است. جواب ما به 

اتحاديه و نسخه پيچى ھاى سنديكاليستى يا حزبى نوع شما اص4ً نداريم. زيرا اين نسخه 

ما در منويات و  ھا ع4ج ھيچ دردى نيست. تشكلھاى مستقل شما ظرف انح4ل جنبش

تان مصالح سودآورى سرمايه ھا و به ھمين دليل راه بدرقه تابوت طبقه ما در گورس

سرمايه است. سكتھاى حزبى و گروھى شما ھم چيزى جز پارك بازى كودكان، خانقاه 

ورشكستگان جنبشھاى ناسيوناليستى، محل بازى نرد عشق با دموكراسى سرمايه، 

كارگران يا جائى  صومعه نذر و نياز حضور در مراكز قدرت ماوراء زندگى و جنبش

آدمھا در دنياى سرمايه دارى نيست. نه آن  ۀارضاء پاره اى تماي4ت سركوفت شدبراى 

تشكل توده اى و نه اين سازمان حزبى و نه ھيچ نوع دار و دسته سازى مشابه اينھا 

ما نمى گشايد. شمايان ھمگى خيالپرداز، خام و اتوپيك  ھيچ گرھى از مشك4ت جنبش

ت پيكارى بسيار پرص4بت، نيرومند و با ظرفي ،ھستيد، ما به تشكي4تى بسيار آھنين

ھندسى ھم بسى بديھى تر  ۀاريم. اين براى ما از قضاياى سادسخت سترگ احتياج د

 است. 

ما مى دانيم و كام4ً آگاھيم كه براى تحميل مطالباتمان بر بورژوازى به قدرت احتياج 

داريم. ما بدون ميدان كشيدن اين قدرت در عظيم ترين حجم و ميزان ممكن آن، قادر به 

نيستيم. قدرت ما در اتحاد ما و  طبقاتی و تحميل آن بر دشمن ھاى خويش تحقق خواسته

متشكل شدن ما نھفته است. اما متشكل شدن، اتحاد و سازمان يافتن ما بايد سازمانيابى 

ضد سرمايه دارى و لغو كار مزدى طبقه ما باشد. ما بايد متشكل شويم اما با  جنبش

تمامى غيردولتى بودنشان،  ن كارخانه با فرضايجاد تشكلھاى صنفى اين كارخانه و آ

در ھيچ كجا نمى باشيم. بخشھاى  قادر به حصول ھيچ سطحى از مطالبات خويش

مختلف توده ھاى طبقه ما از طريق توسل به مبارزات پراكنده و اعتصاب در اينجا و 

ه ميدان آنجا نمى توانند نيروى واقعى و مؤثر و كارآمد طبقاتى شان را عليه سرمايه ب

 كشند. كارگر نساجى و چوب و كشاورزى و كارگران بسيارى از مراكز ديگر كار و

تنگ و بسته مبارزات كارگاھى ھيچ تھديد مؤثرى عليه  ۀتوليد در جامعه ايران در دائر

سر و  ار در موقعيت ضعيف و متشتت و بىبورژوازى نيستند. ميليونھا كارگر بيك
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نند بصورت ابزارى عليه مبارزات ھمزنجيرانشان بكار طبقاتى ما مى توا سامان جنبش

گرفته شوند. بيكارى گستردة جھانى، رقابت فرساينده و نابودگر ميان فروشندگان 

نيروى كار در موقعيت دردناك موجود، فقدان ھيچگونه امنيت شغلـى براى ھيچ بخشى 

سريع كارگران از توده ھاى كارگر، تحرك مؤثر سازمان كار سرمايه براى جايگزينى 

اعتصابى توسط بيكاران اعتصاب شكن، تدارك قابل توجه و وسيع سرمايه ھا در پاره 

ريز در حوزه ھاى پرسودتر و مؤلفه  اى از بخشھاى كم سودتر براى انتقال و پيش

 ۀازن قوا در عرصه اعتصابات پراكندھاى ديگرى از اين قبيل ھمه و ھمه كفه تو

 ما پائين آورده است و تازه ھيچ فراموش ه زيان جنبشكارگاھى و كارخانه اى را ب

نكنيم كه كفه توازن قواى ميان ما و سرمايه در قلمرو اين نوع اعتصابات با ھر درجه 

از اھميت و عظمت و برد تأثيرشان، تاريخاً، ھميشه و در تمامى دوره ھاى گذشته نيز 

 به زيان ما بگونه دھشتبارى سبك بوده است. 

حميل مطالبات خود بر دشمن، بايد بيشترين و مؤثرترين نيروى پيكار طبقه ما براى ت

خود را وارد ميدان كنيم، براى اين كار بايد ھمه بخشھاى طبقه ما در يك سازمان 

سراسرى ضد سرمايه دارى و ضد كار مزدى متحد و متشكل شوند. ما بايد تشكي4تى 

گر نفت، كارگر ذوب آھن، كارگر كار ۀداريم كه از درون آن نيروى مبارزبر پاى 

كشور، كارگران بھداشت و  ، كل مدارسبرق و آب، كارگران تمامى قلمرو آموزش

درمان و تمامى جمعيت پرستار و بھيار، كارگران كشاورزى و شي4ت و راه و 

د غذائى، كل توده يد اتوموبيل و وسائل خانگى و مواساختمان و بنادر، كارگران تول

 ار جامعه، كارگران چوب و نساجى و توليد دارو و كارگران ھر بخشھاى وسيع بيك

مى تواند از توليد و كار، ھمه و ھمه به ھم گره شود. اين تنھا نوع تشكلـى است كه 

در سراسر جھان وارد ميدان  طبقه ما را در ھر جامعه و ۀقدرت واحد و تعيين كنند

 كارزار طبقاتى با سرمايه نمايد. ۀگسترد

اى وسيع طبقه ما از درون چنين تشكي4ت سراسرى ضد سرمايه دارى قادر توده ھ

خواھند شد كه بسان بمبى نيرومند تمامى ساختار حيات و پروسه بازتوليد سرمايه 

اجتماعى در ھر كشور را يكجا از كار فرو اندازند. ما با ايجاد چنين تشكي4تى و از 
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بورژوازى اع4ن جنگ خواھيم داد. طريق اتحاد سراسرى در درون اين تشكي4ت به 

اع4م خواھيم كرد كه بايد منشور حقوق پايه اى ما در سريعترين زمان محقق گردد. ما 

خواسته ھايمان شير نفت را خواھيم بست.  براى اجبار بورژوازى به تمكين و پذيرش

 ھمزمان توليد فو\د و اتوموبيل و مصالح ساختمانى و ھمه چيز را متوقف خواھيم

را تعطيل خواھيم نمود. كارخانه ھا را در تاريكى مطلق فرو خواھيم  ساخت. مدارس

برد. ھمه چيز را از كار خواھيم انداخت و ھمزمان و ھمراه با ھمه اين كارھا بديل 

طبقاتى خود براى جايگزينى سرمايه دارى  و حى و حاضر و زنده و ملموس مشخص

 ۀبعنوان ھدف مبارزه و بعنوان آينديستى را با سازمان شورائى كار و مدنيت كمون

طبقاتى مان به بورژوازى نشان خواھيم داد.ما متناسب با ميزان نيرو  ۀمبارز مفروض

و ظرفيت سترگ كارزار، بورژوازى را وادار به اطاعت و قبول خواسته ھايمان 

 خواھيم كرد. 

مسقيم ھمه آحاد توده تشكي4ت ما يك تشكي4ت شورائى و كانون دخالت خ4ق، نافذ و 

نوع  ھا، گزينشھاى طبقه مان در كار چگونگى پيشبرد مبارزه، تعيين خواسته 

خواھد بود. در اينجا نه از پيشكسوتان قيمومت مدار و  راھبرد جنبش ۀراھكارھا و نحو

طلبكاران حق آب و گل خبرى است و نه از چھره ھاى تصنعى خودتراشيده اثرى در 

ت شورائى سراسرى ضد سرمايه دارى و براى لغو كار مزدى توده ميان است. تشكي4

ھاى طبقه ما، تشكي4تى منزه از وجود بتكده ھا، بتھاى فرقه اى يا اتحاديه اى است. در 

اينجا آحاد كارگران در متن پيكار مستمر عليه سرمايه كليه امور اين پيكار را نيز متحد 

 شور و مشورت مى نمايند. و رفيقانه و انسانى مى انديشند و با ھم

ما به چنين تشكي4تى نياز داريم. تنھا اين نوع متشكل شدن است كه مى تواند نيروى 

عظيم و سرنوشت ساز قدرت طبقه ما در مقابل بورژوازى را وارد مصاف كند. تنھا 

طبقاتى است كه به ما قدرت  ۀو معين مبارز در اين جبھه مشخص اين شكل سازمانيابى

تا ديو مھيب وحشت و دھشت و خودسرى سرمايه را مجبور به قبول  مى بخشد

 انتظارات و خواسته ھاى طبقه خود كنيم. 



 

104 

با گفتن اين حرفھا و سخن گفتن از اين جبھه پيكار و اين نوع سازمانيابى، فريادھاى 

ما سخت كوبنده تر و پر طنين تر خواھد شد. آنھا متفقاً خواھند  مخالفان جنبش اعتراض

ستھا خواھند پرسيد: مگر ھمه كارگران يفت كه اينھا ھمه حرف مفت است!!! سنديكالگ

لغو كار مزدى شوند؟ اكثريت غالب كارگران  كمونيستند كه حاضر به اتحاد در جنبش

فقط خواستھاى معين صنفى دارند و فقط براى بھبود معيشت و رفاه خود در ھمين نظام 

آن ھيچ نظرى ندارند!!. فرقه ھاى زائر بتكده ھاى آماده مبارزه اند و به بيشتر از 

گروھى و حزبى سؤال خواھند نمود كه مگر دولت بورژوازى مرده است كه فرصت 

دھد تا توده ھاى كارگر به ايجاد چنين تشكلـى دست زنند؟!! مگر مى شود بدون 

ن سرنگونى دولت، بدون برقرارى دموكراسى وسيع و تضمين دوام آن، از سازمان داد

كارگران عليه سرمايه دارى سخن به ميان آورد؟! تازه از ھمه اينھا كه بگذريم تكليف 

تحزب كارگران چه مى شود؟ اين كار عليه حزبيت و به ھمين دليل سخت محكوم 

خود به  كارگران يك جنبش است. عده اى جار و جنجال بر پا خواھند كرد كه جنبش

در برد و وسعت مبارزات خود چيزى از خودى و ترديونيونيستى است. كارگران 

اين خيا\ت چيست كه به ھم مى  ،ضديت با كار مزدى  و لغو كار مزدى نمى فھمند

 بافيد؟!!! 

كارگرى است  اينھا فقط اعتراضات، فريادھا و انتقادات گرايشات مدعى تعلق به جنبش

ت بورژوازى و لغو كار مزدى كارگران فرو خواھد آمد. اقدامات دول كه بر سر جنبش

ماشين قھر و سركوب طبقه سرمايه دار نياز به گفتن و تشريح ندارد. اما پاسخ ھمه اين 

ران مبارزات احرفھا و نقد و فريادھا باز ھم بسيار شفاف است. به سنديكاليستھا و ھواد

وسيع كارگر براى معيشت و بھبود زندگى و آب و  ۀاتحاديه اى مى گوئيم كه آرى! تود

كن و تأمين اجتماعى مبارزه مى كند اما سرمايه دارى تمامى اينھا را سفت و نان و مس

سخت از آنان دريغ مى دارد. نظام سرمايه دارى در جستجوى سود ك4ن و ك4نتر و 

اشت سرمايه، نه فقط خواستھاى در پاسخ به ملزومات قوانين بى قيد و شرط تداوم انب

از اين در نقطه اى از نقاط دنيا، چيزى  پيشكارگر را نمى پذيرد كه اگر اينان  ۀتود

وسيع كارگر براى  ۀھمين تود مى گيرد. پس گرفته اند، ھم با زور از آنھا باز پس
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رسيدن به ھمين مطالبات اوليه و نازل سواى صف آرائى ھر چه نيرومندتر و 

به روى ندارد.  نيرومندتر در مقابل تماميت سرمايه دارى ھيچ راه ديگرى در پيش

ھيچ كارگرى  حضورشان مى گوئيم كه سنديكاليستھا در تمامى ھيأتھا و شمايل و آرايش

ھر چه انبوه  عاشق سينه چاك بردۀ مزدى سرمايه بودن يا دلباخته شھادت در راه افزايش

تر سود سرمايه از محل فدا ساختن نان و خانه و مدرسه و بھداشت و س4متى و تفريح و 

. ھر كارگرى وقتى مى بيند كه سرمايه تمامى نيست ا فرزندشفراغت خود و ھمسر ي

پيكار با  ۀاو را سرمايه و سود مى سازد آمادمحصول رنج و مرارت و كار و توليد 

ضد سرمايه دارى  خود را بحق و واقعى جنبش سرمايه دارى است و از اينكه جنبش

تھا مى گوئيم كه كمونيسم بنامد ھيچ شرم و ابا و استنكافى ندارد. به طيف سنديكاليس

مشتى باورھا و عقايد مكتبى نيست كه كارگران با قبول و رد آنھا كمونيست و 

طبقه كارگر عليه استثمار و ستم  جنبش غيركمونيست يا ضد كمونيست شوند، بالعكس

سرمايه دارى است. بسيارى از كارگران كمونيستند بدون اينكه نيازى  و اساس و اُس

اظھار قبول آن داشته باشند. از اين گذشته ھيچ \زم نيست كارگران ھمه  به اع4م و

ساير ھمزنجيران طبقه خود در صف مبارزه عليه سرمايه  كمونيست باشند تا ھمدوش

اشته دارى و ضد كار مزدى متشكل گردند. كارگر شايد به خدا و پير و پيمبر باور د

در جدال جارى وى با سرمايه ھمه جا  درد او نيست و ۀباشد، اما اين خرافه ھا چار

نيروى كار براى داشتن  ۀوان فروشندجانب سرمايه دار را دارند، در حالـى كه او بعن

يك زندگى شرافتمندانه انسانى ھيچ راھى سواى فشار دادن گلوى سرمايه دار و نظام 

يان و امثال سرمايه دارى ندارد. به ھمه اين د\ئل شما لطفاً عوامفريبى نكنيد، اين شما

شمايانند كه ضد كار مزدى نبودن و ضد سرمايه دارى نبودن را به توده ھاى كارگر 

 تلقين و حقنه مى كنيد.

و  و پليس در پاسخ فرقه گرايان خواھيم گفت كه اگر بناست قدرت سركوب و ارتش

ان كارگران باشد، در جامعه اى مانند اير ماشين قھر سرمايه مبناى بود و نبود جنبش

ياحتى در ھيچ كجاى ديگر اين دنيا كارگران نبايد به ھيچ مبارزه و جنگ و ستيزى 

 دست يازيده باشند. تمامى اھميت مسأله اين است كه ديكتاتورى، فشار، خفقان و توحش
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سرمايه دارى كارگران را از پيگيرى مبارزه و اھداف خود باز نداشته است. توده ھاى 

عد و برق سفاك ترين ديكتاتوريھا پيكار كرده اند، كارگر در ھمه جا در زير ر

انه آنان قواى طبقاتى خود را در جبھه واقعى و تبدبختانه، بدبختانه و باز ھم بدبخ

اصلـى ضد سرمايه دارى و لغو كار مزدى متمركز نساخته اند. آنان ھمه جا با نظام 

سوسيال  ۀلھاى پوسيدند اما زير فشار راه حسرمايه دارى در حال جدال و جنگ بوده ا

بورژوائى نوع شمايان، سنديكاليستھا، سوسيال دموكراتھا، سوسيال خلقيون و ھمه 

اقارب سياسى و طبقاتى شما قادر به تمركز قواى خود در محور اساسى و سرنوشت 

و شكنجه و زندان و تيرباران و حمام خون مسلماً  ساز جنگ نشده اند. وحشت از پليس

ضد كار مزدى كارگران است اما پيكار  راه متشكل شدن جنبش مانع بزرگى بر سر

و كشتار سرمايه  براى اين نوع متشكل شدن بايد و مى تواند در زير چتر ھمين توحش

تكليف تحزب چه مى شود؟ در اينجا نيز پاسخ ما بسيار  دنبال گردد. شما مى گوئيد پس

 ما نقطه شروع يا اصل مقدس صريح و گوياست. نه تحزب و نه ھيچ نوع تشكلـى براى

است انسان، رھائى انسانھا از شر  و ضريح رستگارى نيست. آنچه براى ما مقدس

استثمار، از شر وجود طبقات، از شر سرمايه دارى به مثابه منشأ و بانى و باعث 

تمامى سيه روزيھاى موجود بشر، رھائى انسان از ھر گونه قيد، از جمله قيد كار و 

دارد مبارزه  مين آدمى از قيد ھر چيز سواى خود است. آنچه براى ما تقدسآزادى فرجا

لغو كار مزدى، ظرف پيكار  ما، جنبش براى رسيدن به اين ھدف است. جنبش

است كه بايد متشكل، متحزب يا  كارگران دنيا براى حصول اين دورنماست. اين جنبش

گر قرار است كار مزدى از بين ھر چيز ديگرى و با ھر اسم و عنوان ديگرى بشود. ا

 ۀحزب ما نمى تواند يك امامزاداست كه ظرفيت محو آن را دارد.  برود، تنھا اين جنبش

بى اعجاز با\ى سر ما باشد. اين روايت حزب بطور بى كم و كاست روايت 

بورژوازى از حزب است. وثيقه واقعى و بستر و ظرف و گذرگاه راستين پيكار ما 

ارى و ستيز با دولت بورژوازى و جنگ براى لغو كار مزدورى يا عليه سرمايه د

استقرار سوسياليسم فقط و فقط تشكل سراسرى ضد سرمايه دارى و براى لغو كار 

 مزدى ماست. 
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ما به روشنى روز ميدانيم كه در تشكل سراسرى ضد سرمايه دارى توده ھاى كارگر، 

طبقاتى پيكار، به روايت سوسياليسم و ھمگى با نگاه واحدى به اھداف مبارزه، به بديل 

سخت باور داريم كه فعالين  به پاره اى مسائل ديگر نگاه نمى كنند. بر ھمين اساس

لغو كار مزدى، كمونيستھاى واقعى، كمونيستھاى ماركسى و كارگر بايد  راستين جنبش

در درون اين تشكي4ت سراسرى ضد كار مزدى _ تأكيد مى كنيم، در درون اين 

شكي4ت، در متن و بطن روابط شورائى آن،، بدون ھيچ نوع سوائى و جدائى با آن _ ت

در ميان خود روابطى ھر چه مستحكم تر، نزديكتر، آگاھانه تر و انديشمندانه تر، 

برقرار كنند. تحزب پرولتاريا روابط تنگاتنگ، ژرف، با بيشترين وحدت و ھمدلـى و 

ست در ژرفاى تشكي4ت سراسرى عميقاً ھمكوشى اين پيشروترين فعالين كموني

شورائى ضد سرمايه دارى و ضد كار مزدى توده ھاى كارگر خواھد بود. تحزب 

م تر، ھمدل تر، متر و جامع ا\طراف تر، ھر چه مص پرولتاريا تحرك ھر چه زنده

ن آن تشكل سراسرى ضد كار ورتر و ھمپيوندتر اين فعالين در اند ھمرزم تر، ھمجوش

خون اين  راى لغو كار مزدورى خواھد بود. تحزب كارگران دستگاه گردشمزدى و ب

خواھد  شورائى سراسرى ضد سرمايه دارى و ساختار متحد و متشكل اين جنبش جنبش

كنيد و چماق تكفير ضد تحزبى بر سر و روى ما  بود. بنا بر اين شما بھتر است بس

از حزب اخت4فى ژرف به ژرفى  فرو نياوريد. ما بطور قطع و يقين با روايت شما

 اخت4ف با ھر روايت بورژوائى تحزب داريم. 

ما تمامى اين پاسخھا را يك به يك تشريح خواھيم كرد، اما خوب مى دانيم كه مخالفان 

 سكوت نخواھند كرد. آنان و اين بار بويژه مخالفان اندرونى يا مدعيان اندرونى جنبش

ى آكنده از تمسخر خواھند گفت كه گيريم ھمه اين طبقه ما، يكصدا با خشم و با لحن

شورائى ضد  حرفھا درست!! بسيار خوب درست!! اما مگر سازمان دادن جنبش

سرمايه دارى كارگران يا ايجاد تشكل شورائى سراسرى ضد كار مزدى توده ھاى 

راى كارگر در شرائط كنونى، در دوره اى كه نه از اعت4ء انق4بى اثرى و نه از قيام ب

سرنگونى رژيم خبرى است كارى ممكن و مقدور است؟!!! طبقه كارگرى كه ھنوز 

چند سنديكا و اتحاديه درست و حسابى ندارد، شما از چه طريقى و به كمك كدام روابط 
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و امكانات مى خواھيد تشكل سراسرى كارگران، آن ھم شورائى و ضد سرمايه  دارى 

ميان حرفھا، ايرادات و اعتراضات مخالفان و براى لغو كار مزدى بر پا كنيد؟ در 

اندرونى يا مدعى اندرونى، اين سؤال آخرى بسيار واقعى تر و اساسى تر است. بايد 

لغو كار مزدى نيز  را سخت جدى گرفت. اما پاسخ جنبش انصاف داشت و اين پرسش

توضيح جواب خواھند داد كه تذكر اين امر  بسيار بسيار جدى است. فعالين اين جنبش

واضحات است. اين كار مسلماً دشوار است زيرا كه اين كار گذاشتن سنگ بناى واقعى 

تغيير عينيت موجود است. اين كار  لغو كار مزدى، سنگ بناى استوار جنبش جنبش

براى دريوزگى قانونيت از نظام كاپيتاليستى نيست. آويختن به حريم مدنيت سرمايه 

چانه  »پاتوق«نونى نيست. گدائى سالھاى سال يك قا ۀگرفتن حق اعتصاب!! يا مبارز

نيست.  مستعمل با نظام سرمايه دارى و بستن پل براى عبور از آبروى خويش زنی

و اع4م تحزب!!! نيست. اينجا جبھه واقعى جنگ  اجتماع چند تن در محفل انس

بايد طبقاتى كارگران عليه سرمايه دارى است. براى ھر گام موفقيت در اين كار 

، فداكار، مبارزه، مبارزه و باز ھم مبارزه كرد. بايد بعنوان فعالين مدبر، چاره انديش

و سينه چاك پيكار طبقه كارگر، كارگاه به كارگاه،  دردمند، بعنوان رندان ب4كش

كارخانه به كارخانه، مزرعه به مزرعه، مدرسه به مدرسه، بيمارستان به بيمارستان، 

به كوى، شھر، به شھر، شب، روز، گاه و بيگاه دنبال ساير فعالين خانه به خانه، كوى 

كارگرى دويد. بايد شناخت دقيق تر، عميق تر،  و عناصر دردمند و مبارز جنبش

وسيعتر و جامع تر شرائط كار و زندگى، درك شفاف تر عينيت كاپيتاليستى و وضعيت 

 و بار ن اين عينيت توحشمان در درواستثمار و بيحقوقى و ستمكشى توده ھاى طبقه 

منشور مطالبات پايه اى ضد سرمايه دارى و ضد كار مزدى كارگران را در \ب4ى 

نفره، در محافل و در جمعيت ھاى  4نفره و  3نفره و  2اين روابط، در گفتگوھاى 

بزرگتر نجوا و باز ھم نجوا كرد. بايد اين نجواھا را اندك اندك فرياد كرد. روابط 

طبقاتى ضد سرمايه دارى را در  جنبش ۀيد بتواند پايه ھا و سلولھاى زندبا اينگونه ما

ما مى توانند و  ارگانيسم جنبش ۀجان بخشد. سلولھا و بافتھاى زند مراكز كار و توليد

توده ھاى كارگر بازى كنند. سلولھا و  ۀرا در مبارزات روزمر الترين نقشبايد فع
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را بستر توسعه و بالندگى و استحكام و كسب  فعا\ن قادرند مبارزات جارى طبقه

نيروى بيشتر خود قرار دھند و در ھمان حال براى تضمين پيروزى اين مبارزات بر 

دشمن به اتخاذ تمامى راھكارھا و راھبردھاى مؤثر اھتمام نمايند. سلولھا و محافل 

در  شداكارانه خويخواھند كوشيد تا در گذار توسعه خود در متن حضور خ4ق و ف

را ھر چه  كارگران، محتواى منشور مطالبات پايه اى طبقه خويش ۀمبارزات روزمر

و محق آنان  وسيعتر به ذھنيت بيدار كارگران تسرى دھند و به انتظارات مفروض

خواھند كرد تا  تبديل نمايند. روابط، محافل و فعالين به ھم پيوسته در اين راستا، ت4ش

ى مراكز مختلف كار و توليد را بر زمين زندگى و مبارزه سنگ بناى شوراھاى كارگر

كارگران پى افكنند و ھمزمان ھمجوشى، ھمپيوندى و اتحاد درونى اين شوراھا را در 

تشكي4ت سراسرى ضد كار مزدى  ۀين ارتباطات كارگرى بعنوان شالوديك شبكه آھن

ت4شھا است كه در عمق ھمين  ،كارگران قوام دھند و مستحكم سازند. در ھمين جا

كارگران نفت، ذوب آھن، پتروشيمى، صنايع فو\د، \ستيك سازى، صنايع مواد غذائى 

كشاورزى، راه و ساختمان، آب و برق، وسائل خانگى، نساجى، حمل و نقل و 

از برپائى و معمارى و  ، بيمارسنانھا و رسانه ھاى جمعى حتى پيشارتباطات، مدارس

ى سراسرى ضد سرمايه دارى خود دست در دست ھم آماده سازى تشكي4ت شورائ

در نساجى را تنھا نخواھد  خواھند داشت. كارگر نفت ھمزنجيران طبقاتى خويش

آنھا  اع4م اعتصاب كارگران چوب به يارى آب و برق به محض انگذاشت. كارگر

خطار كليدى كار و توليد به سرمايه داران و دولت آنھا ا ۀخواھند شتافت. كارگران حوز

خواھند كرد كه اعتصاب آنھا پشتوانه مطمئن و ھمه جا حاضر اعتصاب كارگران 

بخشھاى ديگر خواھد بود. در درون اين شبكه مراودات و ھميابى ھا و ھمرزمى 

، ھر اعتصاب و ھر جدال پشت سرمايه را بر ، ھر خيزشھاست كه ھر اعتراض

خود را صاحب عظيم ترين  زمين خواھد كشيد و توده ھاى طبقه كارگر ھر جامعه

 نيرو براى تسويه حساب با دشمن طبقاتى و سرانجام نابودى دشمن خواھد يافت. 

نى و داعيه وربه دنبال اين گفتگوھا بگذاريد اين بار ما از مخالفان، ھمان مخالفان اند

نى بودن بپرسيم آيا فكر مى كنيد اين كارھا واقعاً غيرممكن است. پاسخ مثبت وردار اند
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فقط پاسخ بورژوازى است. تمامى نوع كارھا، مبارزات، خيزشھا و  ه اين پرسشب

جنگ و ستيزھائى كه در اينجا اسم برديم تا جائى كه به شكل ، امكان وقوع يا ناممكنى 

 ۀكارگرى ايران و دنيا به انداز شوقوعشان مربوط است ھمه و ھمه در تاريخ جنب

ينكه ھمه آنچه رخ داده تأييد درستى حرف كافى رخ داده است و طنز تلخ تاريخ ا

ضد سرمايه دارى و لغو كار مزدى و نافى عريان ادعاھاى بى  فعا\ن راستين جنبش

 سوسيال بورژوائى ھمه شمايان بوده است.  اساس

كارگران اروپا در طول حيات انترناسيونال اول يكى از پرشكوھترين صحنه ھاى 

گذاردند، حمايت  بورژوازى اروپا را بنمايشدر مقابل  ھمبستگى طبقاتى خويش

كارگران ممالك مختلف اروپا از ھمديگر توانست قدرت متحد  سراسر شور و احساس

ژوازى و تن دادن سرمايه را وثيقه عقب نشينى اضطرارى بور توده ھاى كارگر قاره

ما شاھد مطالبات كارگران كند. در قيام تاريخى كموناردھاى پاريسى  داران به پذيرش

بوديم كه چگونه فعالين جنبشھاى كارگرى ساير مناطق اروپا حتى بدون ھيچ 

منفعل انترناسيونال اول،  سازماندھى وسيع سراسرى، حتى در وضعيت كم و بيش

پشت ھمزنجيران طبقاتى شان در فرانسه را خالـى نگذاشتند. كارگران روسيه با انق4ب 

بورژوازى جھانى خراب كردند. جنبشھاى عظيم  اكتبر براى چند روزى دنيا را بر سر

و ايتاليا و اسپانيا و ساير كشورھاى اروپائى در  كارگرى فرانسه و آلـمان و انگليس

دوره ھاى معينى از تاريخ، اركان حيات بورژوازى را به لرزه در آوردند. جنبشھاى 

عروج دولتھا كارگرى امريكاى \تين و آسيا در وقوع انق4بات متعدد يا سقوط و 

بزرگترين سھم را ايفاء كردند.  طبقه كارگر ايران دولت بورژوازى شاه را سرنگون 

و  سال اخير دنيا ھمه جا عرصه حضور و اعتراض 200كرد و در يك ك4م تاريخ 

جنگ و ستيز توده ھاى كارگر بوده است. طبقه ما در سطح بين المللـى به لحاظ 

كردن دولتھا ھيچ كاستى نداشته است. اساساً ھمه جا  مبارزه، قيام، انق4ب، سرنگون

دست اندركار اين پيكارھا بوده است. آنچه غالباً انجام نداده است تمركز قواى طبقاتى 

در  كار مزدى و صف آرائى نيروى خويش خود در محور جنگ واقعى عليه اساس

ما و  اشنه آشيل جنبشجبھه مبارزه براى لغو كار مزدورى بوده است. اين تنھا و تنھا پ
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سرمايه دارى بوده و ھست. در  رمز و راز كليه شكستھاى تاريخى ما از نظام ددمنش

ھمين جاست كه ما سھمگين ترين و مرگ آورترين ضربات را از دشمن بورژوازى 

تحمل كرده ايم و از انظار جھانيان چه پنھان كه راه حلھاى شمايان، شما سنديكاليستھا 

ان، شما سكت آفرينان و پرستندگان بتھاى فرقه اى، شما ناسيوناليستھاى و سنديكاپرست

سوسيال خلقيون و سوسيال دموكراتھا و  كارگر و كمونيسم، شمابا بيرق دروغين 

بطور خ4صه سوسيال بورژواھا در تحميل اين شكستھا بر ما و در ھمدلـى با 

د. شما در ويران ساختن ين سھم را داشته ايتربورژوازى عليه ما بيشترين و مؤثر

انترناسيونال ما و بنياد بين الـملل سوسيال دموكراتيك بر ويرانه ھاى آن، در شكست 

انق4ب اكتبر و ره بردن طبقه ما به برھوت استثمار و شرارت و سبعيت سرمايه دارى 

اروپا، در كور كردن و  ۀھاى عظيم ھمزنجيران ما در قار شدولتى، در شكست جنب

 ۀران يا ھمه انق4بات درون سه قاراي 57تن افق پيكار طبقاتى مان در انق4ب تيره ساخ

 آسيا، امريكاى \تين و افريقا در قرن بيستم، ھمه جا به سود سرمايه و به زيان جنبش

لغو كار مزدى ما قدم برداشتيد. انصاف مى دھيم و قوياً اعتراف مى كنيم كه در غالب 

ننمائيم كه حتى راه رفتن  است، اما اين را نيز فراموشاوقات ھدف خدمت و كمك بوده 

شده است. از اين مھمتر وقتى كه از شما و شمايان حزف  به جھنم با نيات حسنه فرش

طبقه ما در سرتاسر دنيا در  نى جنبشورمى زنيم با اجنبى صحبت نمى كنيم. فعالين اند

ى شما شريك و سخت شريك بوده تمامى توھم بافيھا، گمراه سازيھا و كژراھه پردازيھا

اند. ھمگى با ھم وضعيت دردناك و اسفبار كنونى را بر سرنوشت كار و زندگى و 

 پيكار توده ھاى طبقه مان تحميل نموده ايم. 

حاشيه نرويم. اين را مى گفتيم كه طبقه ما در وسعت جھان و تاريخ سده ھاى اخير 

تباه ضل ھمه جا اسارت مان و مسخ و اص4ً كمبود مبارزه و انق4ب نداشته است. مع

ما با خروج از  راه حلھاى بورژوائى بوده است. پس ۀشدن نيروى جنگى مان در چنبر

اين راه حلھا، با كشيدن قواى واقعى پيكار به جبھه راستين ستيز با سرمايه ، با انتقال 

نيم به و حمله، به محور اساسى جنگ با كار مزدبگيرى مى توا تمامى ظرفيت تعرض

پيشبرد مبارزة طبقاتى و حصول اھداف سوسياليستى مان سخت اميدوار باشيم. مقدم بر 
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ھر چيز ما مى توانيم تشكل سراسرى شورائى ضد سرمايه دارى و براى لغو كار 

 مزدى را بنياد گذاريم و توسعه دھيم. 

ترين و ستيز كارى  باز ھم توضيح واضحات است كه ما در لحظه به لحظه اين ت4ش

از راه  ه اول از دولت بورژوازى، از طبقه بورژوازى و سپسلضربات را در وھ

خواھيم كرد،  مان لـمس حلھاى سنديكاليستى، فرقه گرايانه و مشابه اينھا بر گردة جنبش

اما وقتى كه ما درست در جبھه واقعى جنگ طبقاتى با دشمن مشغول كارزاريم درست 

ھا را ترميم، شكستھا را آناليز و پلكان پيروزيھاى بعدى  در ھمين جبھه نيز آثار ضربه

قرار خواھيم داد، ضعفھا را تقليل و كسر و كمبودھا را برطرف خواھيم نمود. در بطن 

را عمق مى دھيم، بديل طبقاتى خود در مقابل  طبقاتى خويش ھمين كارزار دانش

كاو و تكميل مى كنيم. عينيت موجود كاپيتاليستى را ھر چه ژرف تر و ژرف تر كندو

را س4ح مادى پيكار مى كنيم، افكار زشت بورژوائى راه يافته در  آموزشھاى ماركس

ھا و راھبردھاى ريشه دار كاپيتاليستى مان را از بن بر مى كنيم، راھكارشيارھاى مغز

را از قلمرو نگاه و دريافت فكرى خود پاك مى سازيم. نظر و عمل، ايده و واقعيت و 

و پراتيك را از ھر گونه ثنويت و دوگانگى و انفصال رھا مى سازيم و در  تئورى

شفاف انق4بى و كمونيستى صيقل مى دھيم.  در متن ھمين جدال واقعى تعيين  پراكسيس

مان به بحث و گفتگو مى نشينيم،  طبقاتى درون جنبش سرنوشت با گرايشات متجانس

ت لجاج از ساحت مبارزاتمان طرد مى مى كشيم و در صورجدال سنديكاليسم را به 

كنيم. فرقه گرايان را به شكستن بتھاى سكتى خود دعوت مى نمائيم و در صورت 

، آنھا را در كار و كاسبى سكتى خودشان رھا مى سازيم. در ھمين جا امتناع از پذيرش

در متن ھمين كارزار سترگ طبقاتى ضد سرمايه دارى و براى لغو كار مزدى ھمه 

مور را يكجا به ھم پيوند مى زنيم و تاريخ پرشورى از مبارزه، تاريخى از پيكار اين ا

مى  واقعى كارگرى و ماركسى عليه سرمايه دارى را در زندگانى طبقه خود به پيش

 بريم.

لغو كار مزدى، در نخستين گام براى تحقق ھر چه  ۀما و تشكل شورائى مبارز جنبش

ايه اى توده ھاى كارگر پيكار خواھد كرد. منشور فورى تر و جامعتر منشور حقوق پ
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ما مانيفست جنگ در كليه قلمروھاى زيست اجتماعى طبقه كارگر عليه سرمايه دارى 

طبقاتى عليه سرمايه كه در قدم به  ۀيك جبھه سراسرى به وسعت كل مبارزخواھد بود. 

ھه سرتاسرى، قدم و گوشه گوشه آن سنگرھا افراشته است. در اينجا در درون اين جب

سنگر نبرد زنان عليه ھر نوع نابرابرى و ستمكشى جنسى و مردسا\رى و بيحقوقى 

اجتماعى اص4ً از ساير سنگرھا منفصل و مجزا نيست. ريشه كليه بيحقوقيھا در عمق 

رسوبات متراكم پر از تعفن سرمايه دارى نھفته است و جنگھا ھمه عليه سرمايه است. 

از شر كا\ بودن نيروى كار  ،نيروى كار طه خريد و فروشاگر انسانھا از شر راب

، از مخمصه اجبار به كار براى معيشت و از شرط كار براى داشتن زندگى و خويش

رفاه اجتماعى آزاد گردند ھيچ مشكلـى در زندگى بشر باقى نخواھد ماند. نابرابرى زن 

در كار و توليد  رى نقشنابرابرى بھاى نيروى كار وى بعنوان كا\، نابراب ،و مرد

كاپيتاليستى، نابرابرى مكان در برنامه ريزى كار و توليد و زندگى اجتماعى توسط 

شورائى ضد سرمايه دارى جنبشى عليه ھمه اين نابرابريھاست.  سرمايه است، جنبش

در اينجا ما عليه آلودگى محيط زيست، عليه كار كودك، عليه مردسا\رى و بيحقوقى 

خفقان و ديكتاتورى، عليه تعصبات قومى و خرافه بافيھاى دينى، عليه  زنان، عليه

بيكارى و ھر جنايت ديگر سرمايه ھمانگونه مبارزه مى كنيم كه براى تحميل سطح ھر 

ايه دارى پيكار چه با\ترى از معيشت و رفاه اجتماعى به سرمايه داران و نظام سرم

سنگرھا مبارزه اى عليه كار مزدورى و با ما در ھمه اين ميادين و  ۀمى نمائيم، مبارز

 ھدف محو كار مزدبگيرى است.

براى متحد نمودن گام به  ما اين چنين، با دورنماى محو سرمايه دارى، با ت4ش جنبش

براى ايجاد  و شور و ھيجان و فداكارى بى دريغ فعالينش گام خود، با جنب و جوش

مزدى راه خود را از فراز و فرودھا و  فاز به فاز تشكل شورائى و سراسرى ضد كار

پيچ و خمھاى دشوار عرصه كارزار طبقاتى به جلو باز خواھد كرد. ما در اين گذر 

شكستھا تحمل خواھيم نمود، عقب نشينھا خواھيم كرد، پيروزيھا خواھيم داشت و 

پيشرويھا خواھيم نمود. در سرتاسر اين محور طو\نى پيكار قدم به قدم و لحظه به 

، با ماشين قھر و سركوب و حظه با دولت بورژوازى، با زرادخانه ھاى نظامى اشل
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، با تمامى دسيسه ھا و توطئه ھا و برنامه ريزيھاى جورواجور نمايندگان كشتارش

، با راه حلھا و راھبردھاى گوناگون گرايشات مختلف فكرى و سياسى و فرھنگى اش

اھيم ايستاد. جنگ ما با رژيم سياسى در بورژوازى روبرو خواھيم شد و به مصاف خو

 ما با ھر جنبش خواھد تاخت و اين يكى از اخت4فات مھم جنبش ھمين بستر به پيش

رفرميستى ميليتانت يا مسالـمت آميز درون و بيرون جامعه و حيات اجتماعى طبقه 

كارگر است. ما از سنگر خروشان ضد سرمايه دارى به سوى دولت بورژوازى شليك 

ما اص4ً به بى راھه ھا و كژراھه ھاى دموكراسى خواھى خارج  خواھيم كرد، جنبش

از مدار مستقيم پيكار عليه سرمايه در نخواھد غلطيد. آزاديھاى سياسى و حقوق مدنى 

طبقاتى پرولتاريا عليه سرمايه اند،  ۀما خاكريزھاى پيوسته مبارز جنبشدر ديدگاه 

تعيين سرنوشت محصول كار، يعنى حق آزادانه ھر آزادى براى ما يعنى آزادى در 

شھروند براى دخالت مستقيم، مؤثر و نافذ در برنامه ريزى كار و توليد و زندگى 

دولت  اجتماعى، يعنى آزادى از شرط و قيد كار، يعنى آزاد شدن از وجود منحوس

ما ضد سرمايه دارى  بختك وار با\ى سر شھروندان، آزادى در واژه نامه جنبش

اينھاست و به ھمين دليل جنگ ما براى آزاديھاى سياسى ھيچ جدا از محور اساسى 

ما يعنى سپردن مدنيت،  پيكار عليه كار مزدى نيست. حقوق مدنى در فرھنگ جنبش

قانونيت، قراردادسا\رى و نظم مدنى سرمايه به بايگانى تاريخ و ايجاد مدنيت و 

شرط رشد آزاد ھمگان باشد.  و رشد آزاد ھر كس قانونيتى نوين كه بر پايه آن بالندگى

 ما براى حصول اين حقوق و آزاديھا جزء تفكيك ناپذير و \يتجزائى از جنبش ۀمبارز

سراسرى ما عليه كار مزدى و براى لغو كار مزدبگيرى است. درست بر ھمين پايه، 

و حقوق اجتماعى جنگ ما با ديكتاتورى و دولت ديكتاتور، با خفقان، با نبود آزاديھا 

 ھمه و ھمه اجزاء گسست ناپذير ستيز ضد كاپيتاليستى ھستند

ضد سرمايه دارى طبقه ما مانيفستى اوليه، متناظر با  منشور حقوق پايه اى جنبش

ميزان تمركز قواى جنگى ما در برابر بورژوازى براى تحميل كليه اين مطالبات و 

ى است. نھايت پيكار ما محو فرجامين و گفته بر نظام سرمايه دار ھمه مطالبات پيش

بنيادين كار مزدى و استقرار مدنيت كمونيستى است. اما ما در ھر گام از اين مبارزه 
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قواى طبقاتى و ميزان آمادگى و تدارك جنگى مان مى توانيم  متناسب با آرايش

ر ھايمان سازيم. در فراز و نشيب اين كارزاه بورژوازى را وادار به قبول خواست

طو\نى تاريخى چه بسا ما نه فقط يكبار بلكه حتى چند بار دولت بورژوازى را از 

اريكه قدرت به زير كشيم، با اين حال موفق به برقرارى سازمان شورائى كار و 

مدنيت كمونيستى خود نشويم، چه بسا تا مدتھا حتى قادر به تحميل سطح با\ى معيشت، 

و مھدكودك و مراقبت از سالـمندان و ساير  بھداشت، مسكن، آب و برق و آموزش

امكانات رفاھى رايگان نگرديم، اما ما در وجب به وجب جبھه جنگ خود متناسب با 

توان رزمى و ميزان نيروئى كه به ميدان مى كشيم بورژوازى را به عقب نشينى و به 

 قبول مطالبات خود مجبور مى سازيم.

ازى بطور فاز به فاز، به دنبال خيزشھا و اينكه پيشروى ھاى ما و پسگردھاى بورژو

قيام ھاى مقطعى يا بصورت سراسرى يا ھر شكل ديگر اتفاق افتد موضوع انديشه و 

توده ھاى وسيع طبقه ما  ۀتصميم و برد وظرفيت و عمق مبارز تدبير و تحليل و اتخاذ

ھر  در تشكل شورائى ضد سرمايه دارى و براى لغو كار مزدى است. ما ھر گاه و در

كارخانه  ۀاز مصادر مزنجير آرژانتينى خويشھمسان رفقاى ھ ،شرائطى كه قادر باشيم

، استقبال خواھيم كرد. به ھا و برنامه ريزى كار و توليد آنھا توسط شوراھاى خويش

بخشھاى اساسى كار و توليد را يكجا متوقف خواھيم ساخت و در  ،اينكه بتوانيم محض

ا را به نظام سرمايه دارى تحميل خواھيم نمود. نفت و برق قبال آن وسيعترين پسگردھ

و ذوب آھن و شريان اصلـى حيات سرمايه را قطع خواھيم كرد و از اين طريق فشار 

طبقه خود بر كل برنامه ريزى كار و توليد كاپيتاليستى را عمق خواھيم داد. در ھر 

يد سرمايه را مختل خواھيم كل پروسه توليد و بازتول ،لحظه و ھر موقعيتى كه بتوانيم

ساخت و با تكيه بر نيروى عظيم طبقاتى مان سقوط دولت بورژوازى و سرنگونى كل 

 سرمايه دارى را تسريع خواھيم نمود.

ما در امتداد ھمين محور نبرد، در پى سازمان دادن اعتصابات عظيم بى شمار،  جنبش

دنبال تعرضات فراوان و به دنبال خيزشھاى مكرر و افت و خيزھاى گوناگون، به 

عقب نشينى ھاى اضطرارى و سنجيده، در پيامد تحمل شكستھا و ترميم ضايعات جنگ 
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، در مقطعى از پيشروى و بالندگى و تدارك نيرو و توازن قوا و قدرت بسيج،   ماشين 

قھر و كل دولت بورژوازى را به زير خواھد كشيد. ما بر بورژوازى پيروز خواھيم 

رائى سراسرى ضد سرمايه دارى ما كه در طول سالھاى نبرد، عظيم شد و تشكل شو

و آمادگى براى لغو كار مزدى را كسب كرده است،  ترين كوله بار تجربه، آموزش

بعنوان سازمان شورائى كار و مدنيت سوسياليستى وظيفه برنامه ريزى كار و توليد و 

قوا براى برچيدن بساط بردگى نظم زندگى اجتماعى را بعھده خواھد گرفت. ما با تمام 

 مزدى، براى محو دولت، محو طبقات و جامعه طبقاتى دست بكار خواھيم گرديد

ھمه كارگران جھان عليه  لغو كار مزدى جنبشى انترناسيوناليستى، جنبش جنبش

 نيروى كار و توليد اضافه ارزش رابطه خريد و فروش سرمايه جھانى و عليه اساس

، در ھر لحظه و ھر دوره ت. ما در وجب به وجب مبارزات خويشدر سرتاسر دنياس

 در شش و ھر پله از اين مبارزات خواھيم كوشيد تا دست ھمزنجيران طبقاتى خويش

و محكمتر  گوشه جھان موجود و در اقصى نقاط دوزخ سرمايه دارى را ھر چه گرمتر

خواھيم  و عمل خود ت4ش فكر و زبان و قلم و قدم و انديشه ۀبفشاريم. ما با ذره ذر

و  ، ھر اعتراضرا پشت سر ھر اعتصاب، ھر خيزش خويش نمود تا نيروى جنبش

ھر جدال ضد سرمايه دارى كارگران در ھر نقطه اى از جھان بسيج كرده و وارد 

ميدان سازيم. در ھمان حال از كارگران ھر جامعه و ھر گوشه دنيا خواھيم خواست تا 

ما را مورد حمايت جدى قرار دھند. ما از ھمه  تقاضاى و اضھر اعتصاب و اعتر

كارگران جھان تقاضا خواھيم نمود تا كل نيروى پيكار طبقاتى بين الـمللـى مان را يكجا 

 در تير كرده و به قلب نظام سرمايه دارى شليك كنيم. 

براى  انترناسيوناليستى طبقه كارگر از ھمان نقطه شروع خود مطالبات مشتركى جنبش

مطالبات مشترك كارگران در  ھمه كارگران دنيا دارد. منشور حقوق پايه اى ما منشور

زمين و كل جھان كاپيتاليستى است. تأمين و تضمين قطعى يك سطح معيشت  ۀكل كر

متناظر با سھم سرانه انسانھا از محصول كار و توليد اجتماعى دنيا، مسكن رايگان، 

 ب مجانى، بھداشت و دارو و درمان رايگان، آموزشآب و برق رايگان، اياب و ذھا

رايگان، مراقبت رايگان از پيران و معلو\ن، مھد كودك رايگان، لغو كامل كار 
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كودكان و رفع ھر گونه نابرابرى جنسى و قومى و نژادى و مانند اينھا مطالبات اوليه 

ى خواھد كرد كه اين انترناسيوناليستى ما با ھمه توان سع ھمه كارگران دنياست. جنبش

كارگر افريقا،  ۀى را براى ھمه كارگران، براى تودخواسته ھا و انتظارات نازل ابتدائ

 آسيا، امريكاى \تين و شھروندان تمامى جوامع بر سرمايه جھانى تحميل نمايد. 

طبقاتى و انترناسيوناليستى ما مبارزه عليه ھر گونه جنگ و جنگ افروزى  جنبش

بار سرمايه به مناطقى چون  مبارزه عليه تھاجمات و تجاوزات توحش سرمايه جھانى،

فلسطين، افغانستان، عراق، بالكان، افريقا و مبارزه عليه كليه اشكال جنايت و سبعيت و 

سراسرى  ۀطح جھانى را حلقه ھاى متصل زنجيرانسان ستيزى سرمايه دارى در س

مايه عليه توده ھاى طبقه ما و پيكار خود تلقى مى كند. جنگھا عرصه بربرمنشى سر

جزء معينى از راھكارھاى سرمايه براى تحميل ماندگارى بردگى مزدى بر كارگران 

انترناسيوناليستى ماست كه مى تواند در يك اقدام متحد و ھماھنگ با  است. اين جنبش

مختل نمودن نظم توليدى و اجتماعى سرمايه دارى در سطح جھانى، دولتھاى قداره بند 

مطلق العنان سرمايه دارى را از دميدن در تنور جنگ باز دارد. در فلسطين، در  و

عراق، در افغانستان، در منطقه بالكان و در ھمه جاھاى ديگر اين توده ھاى ھمزنجير 

طبقاتى ما و زندگى آنھاست كه توسط ارتشھاى فاشيست و زرادخانه ھاى نظامى 

و  . مقابله با اين بربرمنشى ھا وظيفه مفروضكشتار و بمباران مى گردد ،سرمايه نابود

بين الـمللى ضد سرمايه دارى  انترناسيوناليستى ماست. اين جنبش ب4ترديد جنبش

ماست كه بايد به يارى كارگر فلسطينى عراقى، افغانى، بالكانى و افريقائى بشتابد. 

ست. ما فاتحين عرصه ستيز مستمر ما عليه سرمايه ا جھان موجود در بند بند حياتش

 راستين اين جنگ سترگ طبقاتى و تاريخى خواھيم بود.

 2004اوت 
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  ى كارگر كارگر و طبقه

 در ديدگاه ھاى طبقاتى متفاوت
چپ دموكراسى طلب، سوسيال بورژوايى و غيركارگرى ايران در كارزار بقاى 

يا طول و » انق<ب انق<ب و ضد« به لگاريتم  محفلـى خود بر پايدارى سنت آويزش

اجتماعى اصرار  عمق اعتقاد به ارتجاعى خواندن و نخواندن اين و آن گرايش عرض

 ھا و مبانى كار كمونيستى براى فعالين آگاه جنبشدارد. دنياى گفتگوى اصول، م<ك

ى لغو كار مزدى، اما دنيايى ديگر است. روايت درست ماركسى از كارگر و طبقه

سرى توده ھاى كارگر نيز در عداد ھمين مسايل تعيين كننده و كارگر و وحدت سرا

اى در توضيح اين مساله است. بحث بسيار ساده ى حاضر كوششاساسى است. مقاله

در اين قلمرو معين آغاز  ھاى ماركسرا با نگاھى به خطوط كلـى برخى آموزش

 .كنيممى

كارگر است! و ھر كسى كه  سئوال اين است، كه كارگر كيست؟ آيا فقط كارگر مولد،

دھد، كارگر نيست؟! آيا ھر حقوق بگيرى، كارگر است! و در اين كار مولد انجام نمى

صورت، تكليف بخشى از خدم و حشم سرمايه، از وزير و وكيل گرفته تا زندانبان و 

، شرط ضرورى كارگر بودن است و شود؟ آيا توليد مستقيم اضافه ارزشج<د چه مى

ى كارگر را شود؟! طبقهكند، كارگر محسوب نمىتوليد نمى ه ارزشھر كه اضاف

را چگونه  اشكنيم و پايه ھاى مادى و اجتماعى وحدت سراسرىچگونه تعريف مى

ھاى انبوه ديگرى نيز افزود. توان پرسشدھيم؟ به اين سئوا7ت، مىتوضيح مى

اجتماعى منوط  يششود و ھر گراھايى كه از سوى محافل گوناگون طرح مىپرسش

از  ى تبيين خويشى معاصر و موكول به نحوهبه محتواى آناتومى خود از جامعه

دھد. نخستين ط<يه طبقات و مناسبات اساسى طبقات در اين جامعه، بدان پاسخ مى

توان در 7ب<ى عبارت زير مى ھا رااى از اين پرسشبه پاره ھاى پاسخ ماركس

   .رويت كرد
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تعيين  اى ساده كه قيمت آن از پيشمبادله را به عنوان يك ارزش ر كارشكارگ ..."

فروشد. او كار خود را در برابر مقدارى كار عينيت يافته يعنى در شده است، مى

اند و در واقع معادل ھايى كه با كار قبلـى خود او عينيت يافتهبرابر مقدارى از ارزش

به كار زنده دست  كند، سرمايه در عوضمى ى آنند، مبادلهسنجيده و تعيين شده

يابد كه نيروى مولد عام ثروت و فعاليت ثروت زا است. روشن است كه كارگر مى

كه حق ارشديت  »عيسو«تواند در اين مبادله غنى شود، زيرا او فقط ھمانند نمى

در  را اشواگذار كرد، نيروى خ<قه ى عدسدر فرزندى را در برابر يك كاسه خويش

ھاى موجود كه براى )تجديد( ظرفيت ازاى به دست آوردن مقدار ثابتى از ارزش

كند. كارگر چنان كه بعدا خواھيم ديد در اين ضرورت دارند، مبادله مى اشكارى

ى كار خود را در خدمت سرمايه كه شود، زيرا نيروى خ<قهمبادله حتا فقيرتر مى

شود كه ى وجود او تبديل به كارى مىذارد. ھمهگاى در برابر اوست، مىقدرت بيگانه

گيرد. امر مبادله بدين سان مستلزم جدايى كار و به تدريج در اختيار سرمايه قرار مى

 )1(ى كار، مستلزم جدايى كار و ثروت است."مالكيت فراورده

ترين مولفه ھاى تعريف ماركسى كارگر و موقعيت وى در عبارت با7 تقريبا به مھم

سرمايه دارى يا در سازمان اجتماعى كار مبتنى بر كار مزدورى اشاره  نظام

اى، كه بھاى آن از مبادله را به صورت يك ارزش نمايد. كارگر نيروى كار خويشمى

رساند. چگونگى مصرف اين نيروى كار، مى تعيين گرديده است، به فروش پيش

گردد. به ط سرمايه دار تعيين مىاى است كه بعدا توسط سرمايه دار و فقط توسمساله

 ى توليد اضافه ارزشى توليد سرمايه دارى، پروسهى كار در شيوهبيان ديگر، پروسه

اضافى و خودگسترى سرمايه، درون  است. مصرف نيروى كار با ھدف توليد ارزش

، شودى توليد است اما او7: كل نيروى كارى كه با سرمايه مبادله مىى اين شيوهمايه

شود. ثانيا: كل نيروى به كار گرفته نمى لزوما به طور مستقيم در توليد اضافه ارزش

در تبيين  شود. ماركسگردد، لزوما با سرمايه مبادله نمىمى كارى كه خريد و فروش

كار و سرمايه، دو فاز متمايز و داراى ارتباط متقابل را از ھم  ى ميانروند مبادله

 )2(كند.تفكيك مى
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ى ميان سرمايه به مثابه كار عينيت يافته در يك سو ز نخست، متضمن وقوع مبادلهفا

و نيروى كار زنده به صورت كا7 در سوى ديگر است. در اين چرخه از روند كار، 

گيرد. نيروى كار تنھا به صورت صورى و غير ارگانيك زير تسلط سرمايه قرار مى

شود، كا7يى كه ھنوز عينيت نيافته و ته مىنيروى كار در اين جا به مثابه كا7 فروخ

شكل مادى و مجسم احراز نكرده است. يك ويژگى اساسى اين حلقه از فرآيند كار اين 

ى حق و حقوق مربوط به چگونگى است، كه سرمايه دار به دنبال وقوع آن، كليه

دھد و حق مى كاربرد و مصرف نيروى كار خريده شده را يك جا به خود اختصاص

ى انجام شده گرداند. ويژگى دوم اين فاز آنست، كه مبادلهمى خويش انحصارى خاص

گيرد كه نيروى كار مورد بيع و شرى نياز اساسا و ماھيتا به اين دليل انجام مى

و خودگسترى سرمايه است. شفاف تر بگوييم، نيروى  ى توليد اضافه ارزشپروسه

مصرف شود و خواه  راى توليد اضافه ارزشب كار مبادله شده خواه به طور مستقيم

ى مصرف نشود، در ھر دو حال احتياج محتوم و مبرم مستقيما وارد اين پروسه

افزايى سرمايه است. ويژگى سومى را نيز بايد براى اين فاز مورد  ى ارزشپروسه

د، اما شوتاكيد قرار دھيم و آن اين كه، اگر چه در اين جا نيروى كار با پول مبادله مى

اين پروسه را تا  كند. ماركسوقوع ھمين مبادله، پول را به سرمايه تبديل مى نفس

ى شخصيت يافتن شيئى و ماديت يافتن ھمين جا، تا حد وقوع ھمين چرخه، پروسه

 .كنيمتر صحبت مىخواند. در اين رابطه بعدا بيشمى شخص

ا كه قب< خريده است، به طور اى است كه سرمايه دار نيروى كارى رفاز دوم، مرحله

يابد كند. در اين جاست كه نيروى كار ماديت مىى توليد مصرف مىمستقيم در پروسه

از بھاى  شود؛ كا7يى كه بھاى آن به مراتب بيشو به كا7يى مادى و مجسم تبديل مى

  .محقق مى گردد خريد آن است. در درون اين فاز است، كه توليد اضافه ارزش

ى ھر دو فاز با7ست، اما كل نيروى اضافى مسلما در برگيرنده ى توليد ارزشهپروس

گذارد. شود، لزوما اين ھر دو فاز را پشت سر نمىكارى كه با سرمايه مبادله مى

ى تمايز ى توليد سرمايه دارى، از يك سو شالودهبا تفكيك اين دو فاز پروسه ماركس

كند و از سوى تر تدقيق مىا با شفافيت ھر چه تمامكار مولد و كار غير مولد از ھم ر
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ى كارگر را ھر چه ھاى مختلف طبقهى مادى و اجتماعى وحدت بخشديگر پايه

و در  در اين قلمرو خاص ھاى ماركسسازد. ماحصل آموزشتر عريان مىدقيق

  :ى كندوكاو اين مقاله مشتمل بر نكات اساسى زير استرابطه با موضوع ويژه

، ھيچ تغييرى در ى مستقيم توليد اضافه ارزشعدم مصرف نيروى كار در پروسه .1

ى اين نيرو، يا به بيان ديگر ھيچ تغييرى در ھستى طبقاتى و اجتماعى دارنده اساس

كا7ست،  آورد. انسانى كه نيروى كارشواقعيت كارگر بودن صاحب آن، پديد نمى

نباشد و فاز دوم را طى كند يا نكند، مستقل از مولد باشد يا  مستقل از اين كه كارش

 ى توليد چگونه مصرف گردد و نوع ارزشاين كه نيروى كار مذكور در پروسه

ھا او انسانى است ى اينمصرفى ناشى از كاربرد آن چه باشد، آرى مستقل از ھمه

 ه ارزشى عمومى توليد اضافنياز فرآيند بازتوليد سرمايه يا پروسه كه: نيروى كارش

است؛ حق ھر نوع دخالتى در چگونگى مصرف اين نيرو يا قلمرو كاربرد آن به 

اى از شكل بندى اجتماعى طور كامل از وى سلب شده است؛ و به جزء پيوسته

 ، اساسسرمايه تبديل گرديده است. ساقط شدن وى از دخالت در نوع مصرف كارش

و زندگى اجتماعى اوست. حاصل  ساقط شدن او از ھر گونه دخالت در سرنوشت كار

ھر چه باشد، به طور مطلق متعلق به سرمايه است و او قادر به ھيچ  كار يا توليدش

ھايى ھاست. ويژگىباشد. كارگر انسانى با اين ويژگىنوع دخل و تصرفى در آن نمى

ى كار و سرمايه در ھستى اجتماعى وى تقرير و تثبيت ى مبادلهكه در سيطره

 نيروى كارش انسانى كه نيروى كار او كا7ست، انسانى كه بھاى فروش گردد.مى

ى ى بازتوليد معيشت اوست، در ھر حال انسانى كارگر و فردى از طبقهتنھا وثيقه

  .كارگر است

كنيم، بايد ى كار عينيت يافته و نيروى كار زنده صحبت مىھنگامى كه از مبادله .2

و سامان پذيرى آن مورد  ه را در تمامى وجوه گردشاين كار عينيت يافته يا سرماي

ى خصلت توليد سرمايه دارى است، ى صنعتى تعيين كنندهتوجه قرار دھيم. سرمايه

ى صنعتى در محيط دوران به طور متناوب اشكال متفاوتى نيز احراز اما سرمايه

بل توجھى قا ى مجزا و در ھمين گذر بخشى ھر جامعهبخشى از سرمايه )3(كند.مى
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ى توليد سرمايه ى جھانى در چھارچوب تقسيم كار مبتنى بر شيوهاز كل سرمايه

ى اجتماعى در از سرمايه گيرد. اين بخشى تجارى را به خود مىسرمايه دارى، نقش

عين حال كه وجودى متمايز از سرمايه صنعتى دارد، اما اساسا به اين دليل پديدار 

ى صنعتى را تسھيل ى سامان پذيرى سرمايهد كه پروسهيابشود يا موجوديت مىمى

ى آن ويژه ى مولد نيست و در قلمرو گردشى تجارى اساسا سرمايهنمايد. سرمايه

  .گردديا اضافه ارزشى توليد نمى ھيچ ارزش

ى قلمرو گردشى اى كه در محدودهى تجارى چيزى نيست به جز سرمايهسرمايه"

ى بازتوليد است، ولى در اى از كل پروسهگردشى، دوره ىكند. پروسهفعاليت مى

شود، فقط ى گردشى ھيچ ارزشى و بنابراين ھيچ اضافه ارزشى توليد نمىپروسه

 )4(گيرد."تغييرات صورى ھمان حجم گردشى صورت مى

گردد. ى تجارى مبادله مىنسبتا وسيعى از نيروى كار ھر جامعه فقط با سرمايه بخش

ى كارگر، كار مولد نيست اما او7: وجود آن نياز جبرى ت وسيع طبقهكار اين جمعي

ى تجارى بر ى بازتوليد سرمايه است؛ ثانيا: در چھارچوب تاثيراتى كه سرمايهپروسه

گذارد، نرخ ثابت كل سرمايه بر جاى مى بھاى تشكيل بخش سرعت واگرد يا كاھش

ى تجارت در فروشگاه ران حوزهسازد. جمعيت كثير كارگسود سرمايه را متاثر مى

، يا ساير مراكز كار مسكن ھا، بنگاه ھاى خريد و فروشھاى كوچك و بزرگ، بانك

ى تجارى، در ھمان حال كه ھم سان كارگران ريز سرمايه مربوط به قلمرو پيش

فروشند، اما ى مولد، نيروى كار خود را مىحوزه ھاى صنعت و انباشت سرمايه

كنند. نيروى كار آنان فاز نخست مبادله را پشت سر ليد نمىاضافه ارزشى تو

شود. اين امر به طور مصرف نمى ى توليد اضافه ارزشگذارد، اما در پروسهمى

ھا به عنوان كارگر و قطع ھيچ تغييرى در ھستى معيشتى و واقعيت اجتماعى آن

 .آوردى نيروى كار پديد نمىفروشنده

كارگر ھر جامعه يا كل جھان سرمايه دارى را شاغلين ى عظيمى از طبقه بخش .3

دھند، كه در تقسيم كار كاپيتاليستى حوزه ھا و شاخه ھاى اقتصادى معينى تشكيل مى

شھرت دارند!  »خدمات«  اى عميقا عوام فريبانه به بخشرايج به غلط و به گونه
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ر خود ى نيروى كاكارگران غالب اين عرصه ھاى اقتصادى نه فقط فروشنده

نيز ھستند. جمعيت عظيم معلمانى كه  باشند، كه توليد كنندگان مستقيم اضافه ارزشمى

ھا و دانشگاه ھاى خصوصى دنيا ھا، دبيرستانرا به مالكان دبستان نيروى كار خويش

ى ى كثير پرستاران، بھياران و ساير كارگران شبكه ھاى گستردهفروشند، تودهمى

ھا و مراكز خصوصى دارو و درمان كار اى بيمارستانبھداشت و درمان كه بر

ى عرصه ھا و در يك ك<م شاغ<ن كليهكنند، كارگران داروخانه ھا، شھردارىمى

ھا منشا توليد ھاى اقتصادى خصوصى يا دولتى كه خريد و مصرف نيروى كار آن

ى شوند. نيروسود براى صاحبان اين موسسات است، ھمگى كارگر مولد محسوب مى

ى مولد ى كارگر دنيا نه فقط ك< با سرمايه كه حتا با سرمايهاز طبقه كار اين بخش

كند، كه ع<وه بر آن اضافه خود را بازتوليد مى شود، نه فقط بھاى فروشمبادله مى

نمايد. در شرايط موجود دنياى سرمايه دارى آن چه كه زير عنوان توليد مى ارزش

ى انباشت سرمايه با ھدف ست، به طور غالب حوزهنام گذارى شده ا »خدمات«

  .باشدمى مصرف مستقيم نيروى كار و توليد اضافه ارزش

مث< معلمان در مراكز آموزشى ممكن است صرفا كارگرانى مزدبگير در خدمت "

بسيار زياد است.  صاحب سرمايه باشند. نوع اين موسسات تعليم و تربيت در انگليس

شان كارگر مولد نيستند، اما در رابطه با كارفرماى طه با شاگرداناين معلمان در راب

ى خود را با نيروى كار اينان مبادله مسلما كارگر مولدند. سرمايه دار سرمايه خويش

كند. نظير ھمين ى مصرف اين نيروى كار سرمايه اندوزى مىنمايد و در پروسهمى

 )5(ھا و غيره نيز وجود دارد." خانه وضعيت در مراكزى مانند تئاترھا، نمايش

ى كارگر بين الـمللى اساسا با سرمايه مبادله نيروى كار شمار كثيرى از طبقه. 4

فروشند و در تعيين نوع مصرف را مى شود. اين كارگران نيروى كار خويشنمى

نيروى كار يا سرنوشت حاصل كار خود از ھر گونه دخالت و حق و حقوقى ساقط 

ى مبادله ى كارگر در اين است، كه پروسهھاى طبقهھا با ساير بخشآنھستند. تفاوت 

كند. نيروى كار اين كارگران نه با نيروى كارشان پول را به سرمايه تبديل نمى

با كار پرداخت  سرمايه، كه با درآمد سرمايه دار و دولت سرمايه دارى يا بالعكس
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كند. اضافه ارزشى توليد نمى اساس شود و بر ھمينى كارگران مزدى مبادله مىشده

توان حوزه ھا و شاخه ھاى اشتغال اين جمعيت كثير در يك دسته بندى كلى مى

ھا در تقسيم كار اجتماعى سرمايه دارى، كارگرى را با توجه به موقعيت و مكان آن

ھا نيروى كار كارگر ھايى كه در درون آنمتفاوت تقسيم نمود. اول: بخش به دو بخش

ناشى از كار  تر با قسمتى از اضافه ارزشا درآمد سرمايه دار و به زبان دقيقب

ى اين گردد. نمونهكارگران، كه به درآمد صاحبان سرمايه تبديل شده است، مبادله مى

اى _ از موسسات آموزشى، كنيم فقط پارهاى _ و تاكيد مىتوان پارهمراكز را مى

ھا، خانه ھاى سالمندان و... دولتى نام برد. ودكستانھا، كبھداشتى، درمانى، شھردارى

ى تجارى در ھمان ريز سرمايه نيز مانند كارگران قلمرو پيش كار كارگران اين بخش

 كند، اما نياز مبرم بازتوليد فرآيند انباشت و ارزشتوليد نمى حال كه اضافه ارزش

ھا متناظر با درون آن ى كار درھايى كه پروسهافزايى سرمايه است؛ دوم: بخش

ى كارگر است. شمارى از توده ھاى ى ميان نيروى كار و كار پرداخت شدهمبادله

ى كارگر، اى ممالك سرمايه دارى حتا جمعيت قابل توجھى از طبقهكارگر، و در پاره

به طور مستمر در قبال مزد به انجام كارھاى  ى خويشروزانه براى تامين معاش

ساختمان، تعميرات، برق كارى، نجارى، آشپزى و... براى كارگران و مختلفى مانند 

آورند. كار اين جمعيت حتا اگر كار توليدى باشد، باز توده ھاى عادى ديگر روى مى

ھا آنان ى اينسازد. با ھمهھم خريدار نيروى كارشان را به سرمايه دار مبدل نمى

  .كارگرند، به اين دليل كه نيروى كارشان كا7ست

ى اى گذرا و پاره وار از روايت ماركسى مفھوم كارگر در سيطرهنكات با7 فشرده

ى كارگر متشكل از ھا، طبقهاين آموزش مناسبات سرمايه دارى است. بر اساس

ى ى نيروى كار در جامعهى فروشندهھا و 7يه ھا، متشكل از كل تودهى اين بخشھمه

 ى كارگر در روايت ماركساقعيت اجتماعى طبقهكاپيتاليستى است. مفھوم عينى و و

از اين نيز جامع تر، صريح تر، دقيق تر و فراگيرتر است. نه فقط مجرد فروشندگان 

بيكاران، كل افراد  ى كار، كل ارتشذخيره حى و حاضر نيروى كار، بلكه كل ارتش

نيست  خانواده و ابواب جمعى فروشندگان نيروى كار كه شرايط زندگى و ھست و
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شود، ھمه عناصر نيروى كار تامين و تضمين مى شان از طريق فروشمعيشتى

ھا به عنوان افرادى كه تثبيت موقعيت آدم دھند. نفسى كارگر را تشكيل مىطبقه

ھايى كه معيشت و موجوديت اجتماعى نيروى كارشان كا7ست و به عنوان انسان

ھا به گواه كارگر بودن و تعلق آن ريناين نيرو است، بارزت ھا منوط به فروشآن

ى با سرمايه ى نيروى كار، مستقل از اين كه كارشى كارگر است. فروشندهطبقه

ى كارگران مزدى، در مولد مبادله شود يا با درآمد سرمايه دار و يا كار پرداخت شده

نيست.  ى اين حا7ت او موجودى است كه مالك ھيچ چيز سواى نيروى كارشھمه

اين نيرو است. خريدارى نيروى كار وى توسط سرمايه دار، مستقيم  مجبور به فروش

افزايى سرمايه است. از ھر گونه دخالتى در تعيين نوع  يا غير مستقيم، شرط ارزش

، از ھر نوع اى در تعيين سرنوشت حاصل كارش، از حق ھر مداخلهمصرف كارش

كار، از ايفاى ھر نقشى در تقرير نظم ى ابراز وجودى پيرامون چند و چون پروسه

ى سرمايه، نظم توليدى و سياسى و مدنى اجتماعى موجود به كلى ساقط است رابطه

ى توليد سرمايه، فرارسته ھاى فكرى و عقيدتى و فرھنگى و اخ<قى و اجتماعى شيوه

بازى  سرمايه دارى، ھمه و ھمه در راستاى تحكيم طوق بردگى مزدى وى نقش

ى اوست، به عنوان يك . در يك ك<م، سرمايه در حالى كه حاصل كار طبقهكنندمى

نيروى مادى قاھر و مافوق بر كل سرنوشت كار و زندگى و ھمه چيز وى حكم 

  .راندمى

از مفھوم كارگر و ھستى طبقاتى كارگر، كه از ژرفاى درك مادى  تعريف ماركس

ترين و ست. بارزترين، اساسىخيزد، بسيار شفاف و جامع ا7طراف اتاريخ برمى

ى كارگر در سرنوشت سازترين استنتاج حاصل از اين تعريف، وحدت سراسرى طبقه

ى توليد كاپيتاليستى است. ھر نوع تحريفى در ى بورژاوزى و كل شيوهمقابل طبقه

وحدت و يك  ى كوبنده و ويران گرى بر اساسھا قبل از ھر چيز ضربهاين آموزش

اين طبقه در مقابل سرمايه است. يك موضوع بسيار اساسى در اين  پارچگى سراسرى

جا، كندوكاو پايه ھا و زمينه ھاى مادى روايت طبقاتى معينى از مفھوم كارگر است 

وسيعى از نيروھاى چپ را به خود مشغول  كه ساليان دراز و تا ھمين امروز بخش
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ى كارگر را از طبقه عظيمى از داشته است. چپ سوسيال بورژوايى ايران، بخش

كه  كند، به اين دليل مشخصواقعيت كارگر بودن و تعلق طبقاتى خود معزول مى

ھاى متحد كل بخش ى نيروى كار و تحزب جنبشى فروشندهوحدت سراسرى توده

خواھانه سوسياليستى را با آن چه خود ى كارگر حول يك بديل طبقاتى و آزادىطبقه

  .بيند، در مباينت مىخواھد و انتظار داردمى

چپ پرچم دار و مدافع دموكراسى طلبى كاپيتاليستى، چپ شيفته و شيداى امپرياليسم 

استق<ل « و  »رشد آزاد سرمايه دارى« ستيزى ناسيوناليستى، چپ سينه چاك 

ھاى كھنه را با دموكراسى و انق<ب ، و با7خره چپى كه تحقق اين اتوپى»صنعتى

كرده است، پيداست كه از زمين و آسمان خود را نيازمند دموكراتيك تداعى مى

ى كارگر و در ھمان حال نيازمند وجود غول بى شاخ و محدوديت و حقارت طبقه

ديده است. اين چپ با توسل به ھر تحريفى، با مى »ى متوسططبقه« دمى به نام 

كه تكيه گاه  داشته است، ھا ت<شدست يازى به ھر باژگونه پردازى تئوريك واقعيت

 از طول و عرض بخشد و در عوض را طول و عرض »انق<ب دموكراتيك«مادى 

ى كارگر و مقدم بر ھمه از محتوا و مضمون و ماھيت و موجوديت راه و قدرت طبقه

تر، بر اين راه حل طبقاتى به طور ى كارگر بكاھد. به بيان دقيقحل اجتماعى طبقه

  .كامل خط بكشد

نمودن معلمان، بر كارگر نبودن پرستار و  »خرده بورژوا«ان بر اصرار چپ اير

ھا بھيار و كودك يار و تكنيسين آزمايشگاه، بر خلع مكان و موقعيت كارگرى ميليون

تر از خطاى تئوريك و فقدان بصيرت اى بسيار عميقى نيروى كار، ريشهفروشنده

كنند، به زمين ھبوط نمىھا، انديشه ھا و باورھا از آسمان سياسى دارد. تئورى

ھا يا گروه ھا از بطن شرايط زيست مادى و انتظارات و ھستى اجتماعى آدم بالعكس

 .گيرندسرچشمه مى

كارگر فابريك  گفته نشده است، كه لفظ كارگر فقط خاص در ھيچ كجاى آثار ماركس

ى وهنيروى كار به مثابه خصلت نماى شي ى خريد و فروشاز رابطه است. ماركس

ى نيروى كار در اين گويد. از دو فاز متفاوت مبادلهتوليد سرمايه دارى سخن مى
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ى غيرمولد كند. از كارگرانى كه نيروى كارشان با سرمايهى توليد بحث مىشيوه

زند، كه نيروى كارشان نمايد. از انبوه كارگرانى حرف مىشود، گفتگو مىمبادله مى

نمايد، كه كنند. از كارگرانى بحث مىآمد مبادله مىرا نه با سرمايه، بلكه با در

ى اين كارگران را كارگر و ھمه محصول كارشان توليدات غيرمادى است. ماركس

كار مولد  ، بخشماركس ھاى اضافه ارزشكند. تئورىى كارگر تلقى مىعناصر طبقه

د نخست ى تجارى و با7خره جلمبحث سرمايه »كاپيتال«و غيرمولد، جلد سوم 

، ھمه و ھمه در تبيين اين واقعيت به »كاپيتال«و يا جلد اول و دوم  »گروندريسه«

  .ى كافى گويا ھستنداندازه

توسط نيروى كار را شرط حتمى  چپ سوسيال بورژوايى، توليد مستقيم اضافه ارزش

كند. مطابق اين تعريف، كل كارگرانى كه نيروى كارشان با كارگر بودن تلقى مى

و سامان  ى معينى از گردشى متمركز در چرخهى تجارى، يعنى با سرمايهايهسرم

شود، اص< كارگر نيستند! نمايندگان فكرى چپ سوسيال پذيرى سرمايه مبادله مى

ى آدم اسميت ى تجارى را به شيوهبورژوايى، در غير اين صورت، بايد سرمايه

را كار مولد به حساب آورند! اسميت ى مولد و نيروى كار مورد مبادله با آن سرمايه

نه در كار، بلكه  اين بود، كه نيروى مولد ارزش پنداشت و حاصل پندارشچنين مى

 تر در پيشى اين گرداب، دو راه بيشدر سرمايه نھفته است! چپ با افتادن به ورطه

بين ى كارگر عظيمى از طبقه گذارد. يا بر روى كارگر بودن بخشروى خود باز نمى

ى متوسط صادر كند و يا نيروى ى طبقهھا پروانهى آنالـمللى خط بكشد! و براى ھمه

كار مورد مبادله با سرمايه تجارى را نيز كار مولد تلقى نمايد! در حالت نخست بايد 

ھا تجارت و مانند اين ى عظيم كارگران فروشگاه ھا و بخشپاسخ گويد، كه اگر توده

ى اجتماعى تعلق دارند؟ نيروى كار و اند؟ به كدام طبقهكارهچ كارگر نيستند، پس

ى ى سرمايه دار بخشى از كار روزانهشود؟ آيا طبقهمعيشت آنان چگونه بازتوليد مى

كند؟ و با7خره اينان چرا و به چه كند يا نمىاينان را به مثابه كار اضافى تصرف مى

د! در حالت دوم، يعنى با قبول اين ى متوسط قلمداد گردندليل بايد قشرى از طبقه

ى كارگر به درستى تصديق گردد، در اين طبقه كه كارگر بودن اين بخش فرض
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شرط و م<ك كارگر بودن  صورت تكليف اين تعريف كه توليد مستقيم اضافه ارزش

   شود؟است، چه مى

ى اين يهى شمول مبانى و معيارھاى چپ دموكراسى طلب، اما به اخراج و تصفدامنه

گردد. ى كارگر محدود نمىى كثير كارگر از ساختار طبقاتى و اجتماعى طبقهتوده

ى كارگر، كه نيروى ھاى طبقهى بخشچپ سوسيال بورژوايى بر ھستى طبقاتى كليه

 )چھارتكبير(شود نيز به طور كامل كارشان نه با سرمايه، بلكه با درآمد مبادله مى

براى سرمايه و  ط انسانى كارگر است كه نيروى كارشزند! در اين روايت، فقمى

، خيل عظيم مزدبگيرانى كه كند. بر ھمين اساستوليد مى سرمايه دار اضافه ارزش

ھا، دانشگاه ھا، شبكه ھاى آب و فاض<ب، ھا، شھردارى، بيمارستاندر مدارس

لخوردگان نشانى، پست و ارتباطات، مراكز نگه دارى از پيران و سا مراكز آتش

ھاى نگه دارى از ھا و سازمانى كسانى كه در مھد كودكھا، كليهمتعلق به شھردارى

كنند، ھمه و ھمه به حكم اين روايت خلعت خرده بورژوا بودن بر تن كودكان كار مى

و كار  نيروى كار خويش از يك عمر فروش كه پس پوشند! انبوه معلمان ايرانىمى

كند، د7ر در ماه تجاوز نمى 100يط، كل دست مزدشان از كردن در شاق ترين شرا

ھا در مناطق مختلف جھان، صدھا ميليون صدھا ميليون كارگران شھردارى

مزدبگيران مراكز درمانى و آموزشى و... كه سواى نيروى كارشان، ھيچ كا7يى و 

ام خود ندارند، ھمه به مق اين كا7، ھيچ راھى براى امرار معاش سواى فروش

ى اين كار كنند. فايدهى متوسط يا بورژوازى كوچك ارتقاء مقام پيدا مىعضويت طبقه

ى كارگر، چيست؟ قب< توضيح داديم، كه خط كشيدن بر روى بديل سوسياليستى طبقه

شدن از شر  ى كارگر، خ<صتغيير عينيت موجود طبقه تسويه حساب با جنبش

ھا، پايه ى اينبر ويرانه ھاى ھمه رگر و سپسآلترناتيو مستقل طبقاتى توده ھاى كا

ھاى دموكراسى طلبى وفادار به نظم سرمايه و بردگى مزدى را استوار ساختن به اين 

 .ى كارگر نياز مبرم داردگونه تعريف و تحريف ھستى اجتماعى طبقه

ھايى از معلمان و كودك ياران و ى بخشچپ سوسيال بورژوايى ايران فقط به تصفيه

ھا كه نيروى كارشان با درآمد مبادله ستاران و بھياران و كارگران شھردارىپر
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نمايد، بلكه سراغ ھم زنجيران اين 7يه ھاى مختلف كارگرى در شود اكتفاء نمىمى

 عرصه ھاى ديگر اين مشاغل كه نيروى كارشان حتا به طور مستقيم اضافه ارزش

ى عظيمى از كارگران اين ب< گفتيم، تودهرود. ھمان گونه كه قنمايد نيز مىتوليد مى

نيروى كارشان  رشته ھا در مراكز خصوصى و حتا دولتى انباشت سرمايه با فروش

كنند. معلم، توليد مى به طور مستقيم براى صاحبان موسسات مذكور اضافه ارزش

كنند، مربى كودك، پرستار و بھيارى كه براى سرمايه داران خصوصى كار مى

از بھاى  شود و ارزشى به مراتب بيشارشان مستقيما به سرمايه مبدل مىنيروى ك

آورند و در تعلق ھا را نيز كارگر به حساب نمىنمايند. ايننيروى كار خود توليد مى

     .دانندى متوسط، ھيچ ترديدى را مجاز نمىھا به طبقهآن

، گاه كاتوليك تر از ى كارگرطيف مدافعان روايت سوسيال بورژوايى كارگر و طبقه

را از تعريف  كنند كه اگر م<ك توليد مستقيم اضافه ارزشپاپ ابراز نگرانى مى

 !كارگر حذف كنيم، در اين صورت نيروھاى نظامى و انتظامى نيز كارگر خواھند شد

تواند اين ، مىاى از آثار ماركسنيمه نگاھى ماركسى و كارگرى به ھر گوشه

كارگرى را از افتادن به دام اين دل شوره برھاند.  خلوص شيفتگان اصل اصالت و

شبكه ھاى عظيم سركوب، ماشين قھر ارتجاعى بورژوازى، ديوان سا7رى و سيستم 

منحط حقوقى نظام كاپيتاليستى، ھمه و ھمه كار و رسالت شان تحميل نظم توليدى، 

ى با7 فشردهى كارگر است. من در 7ب<ى سطور سياسى و مدنى سرمايه بر طبقه

 نيروى كارش ى فروشپيرامون تعريف ماركسى كارگر، گفتم كه كارگر در پروسه

كند كه حاصل كار وى در ھيات سرمايه و مناسبات بردگى به موقعيتى تنزل مى

مزدى به صورت بختكى مخوف و ھيو7يى مرگ بار، به صورت نيرويى بت واره و 

دد و لحظه به لحظه گلوگاه حيات گرقھار بر كل ھست و نيست وى مسلط مى

 .فشارداجتماعى وى را مى

واقعيت يافتگى كار به عنوان از دست دادن واقعيت، تا آن حد است كه كارگر "

دھد. عينيت يافتن را تا مرز ھ<ك شدن از فرط گرسنگى از دست مى واقعيت خويش

شود كه ربوده مىبه عنوان از دست دادن شيئى، تا آن حد است كه از كارگر اشيائى 
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ضرورى است. در حقيقت، خود كار به  ، بلكه براى كارشاشنه تنھا براى زندگى

شود كه كارگر تنھا با ت<شى خارق العاده و با وقفه ھاى بسيار نامنظم شيئى تبديل مى

تواند آن را به دست آورد. تملك شيئى به شكل بيگانگى با آن، تا آن حد است كه مى

تر زير نفوذ شود و بيشتر صاحب آن مىكند، كمتر اشياء توليد مىبيشكارگر ھر چه 

 )6(گيرد."محصول كار خود يعنى سرمايه قرار مى

ى كارگر در از موقعيت كارگر و طبقه اگر به ژرفاى مادى و طبقاتى تبيين ماركس

ساختار از  يابيم كه عظيم ترين بخشى كاپيتاليستى توجه كنيم، به سادگى درمىجامعه

ى وسيع پليسى، و طويل ادارى يا شبكه ى دولتى و سلسله مراتب عريضگسترده

ى كل جماعتى كه تار و پود نظامى و انتظامى، سيستم حقوقى و قضايى، به ع<وه

ى كارگر فرآيند مادى و اجتماعى فعاليت شان، تحميل مناسبات بردگى مزدى بر طبقه

دھند. طيف ايه دار ھر جامعه را تشكيل مىى سرماست، جزء 7يتجزايى از طبقه

نيروھاى متشكل در اين ديوان سا7رى يا ماشين نظامى و پليسى و نھادھاى حقوقى، 

مدنى، برنامه ريزى، فرھنگى و اجتماعى عموما عناصر و دست اندركاران دستگاه 

اختاپوسى دفاع از موجوديت استثمار كاپيتاليستى و نظم ضدبشرى سرمايه دارى 

ى تند؛ آنان كه با نگاھى ماركسى سرمايه را نه مقدارى پول و كا7، بلكه يك رابطهھس

، بلكه به اشدار را نه فقط در شكل حقوقى مالكيت فھمند؛ آنان كه سرمايهاجتماعى مى

بينند؛ آرى اين عده خيلـى ساده مكان و موقعيت ى شخصيت يافته مىمثابه سرمايه

در سازمان اجتماعى كار به مثابه عناصر و اقشار  خيل كثير جماعت ياد شده را

كنند. اين كه اين افراد ھم مث< در پايان ھر ماه سھم ى بورژوازى درك مىطبقه

ى كارگر را به صورت حقوق دريافت ناشى از استثمار طبقه از اضافه ارزش خويش

ھيچ تغييرى پديد ھا به عنوان سرمايه دار ھستى اجتماعى آن كنند، مسلما در اساسمى

  .آوردنمى

ى نظم اجتماعى سرمايه اما آيا تمامى آحاد و افراد ساختار ديوان سا7رى يا شبكه

ى بورژوازى تعلق دارند؟ پاسخ منفى است. بدون استثناء به 7يه ھاى مختلف طبقه

قبل از ھر چيز به اين بيانديشيم، كه شمار كثيرى از نيروى كار و به طور كنكرت 
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دھند. اين كارگران كار مولد ھر جامعه را كارگران صنايع نظامى تشكيل مى نيروى

ى ھفتاد مي<دى حتا اونيفورم نظامى ى ايران تا اوايل دھهكه به طور مثال در جامعه

شدند، در ھيچ چيز ھيچ بر تن داشتند و با سلسله مراتب نظامى از ھم متمايز مى

ى ساير بين الـمللى نداشتند. اينان به اندازه ى كارگرھاى طبقهتفاوتى با ساير بخش

شوند. ابعاد بى حقوقى، ستم كشى و جناياتى كه ى كارگر استثمار مىاقشار ديگر طبقه

تر از ساير كارگران نيست. و اضافه شوند، كماينان از نظام سرمايه دارى متحمل مى

ى جھانى را مايهعظيمى از سود سر حاصل از استثمار نيروى كارشان، بخش ارزش

  .زندرقم مى

ى فرودست ديوان سا7رى سرمايه در ھر ھا كه بگذريم، شمارى از خدمهاز اين

نيروى كارشان به اين ورطه كشيده  ھايى ھستند كه در جستجوى فروشجامعه نيز آدم

 اند، اين كار را اساسا زير فشار اضطرار و اجبار و صرفا با ھدف تامين معاششده

ھيچ مايملك ديگرى ندارند و  ى خود انجام مى دھند، سواى نيروى كار خويشروزانه

رويكرد آنان به اين عرصه ھاى اشتغال نيز تابعى از جبر حاكميت سرمايه بر 

سرنوشت زندگى كارگران در نوع انتخاب كار و شكل زندگى است. اينان ھمانند 

ناراضى و حتا  ر خويشى نيروى كار نسبت به شرايط كاھاى فروشندهساير بخش

شان خود را در صف اند. و به ميزان شناخت، آگاھى و شعور سياسىعاصى

ى اولين ط<يه ھاى اوج كنند و به طور معمول با مشاھدهمى معترضين نظام احساس

ھا ھمسو اعتراضى مردم كارگر و فرودست در ھر كشور با آن گيرى جنبش

اين جمعيت  دنيا معمو7 از كارگر خواندن گردند. اما چپ سوسيال بورژوايىمى

نيست. چپ سوسيال  كند! دليل اين امر چندان غامضو گاھى شرم مى ھراس احساس

را نه در پيكار عليه كار مزدورى و پايان  رمانتيسيستى سنتا ارج و قرب و تقدس

نزه و ھا، بلكه در تقوا و تى مزدى بودن انسانبرده دادن به وجود طبقات و اساس

كند! دچار شگفتى نشويد اگر مى تر كارگر بودن افراد كاوشھر چه بيش خلوص

مناسبات بردگى  اى از تقدسپيوسته كارگر در اين منظر فكرى، بخش بگوييم تقدس

مزدى است! از ديد اين طيف چپ، كارگر بعيد است فاشيست، راسيست، 
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سرمايه دارى باشد!  شضدكمونيست و آلت دست سرمايه يا عامل اجراى توح

ى توليد سرمايه دارى، مفھوم كا7 بودن نيروى كار در اين سوسيال رمانتيسيسم شيوه

ھا از ھر گونه انتخاب آزاد ع<يق و اين مناسبات در ساقط كردن انسان نظام و نقش

ھا در حضور و غيبت آدم كاود. به جاى اين كار، نفسشان را نمىاميال زندگى

خوب و بد كار يا شرافت مندانه بودن و  ، نوعستقيم توليد اضافه ارزشى مپروسه

 !دھدكارگر و غير كارگر قرار مى ھا را معيار تشخيصنبودن كار و نظاير اين

ى مھم ديگر ى يك نكتهسطور پايانى نوشته را به يك يادآورى بسيار كوتاه درباره

مان حال كه به درستى بر تعلق اى در ھدھم. عدهمى مربوط به اين بحث اختصاص

ى استد7ل كنند، اما پايهى كارگر جھانى تاكيد مىطبقاتى كارگران فكرى به طبقه

مشاغل فكرى  تر بر تحو7ت تكنولوژيك دنياى سرمايه دارى و گسترشرا بيش خويش

كنند. آن چه در اين ميان 7زم به تصريح و با كارھاى جسمى استوار مى در قياس

ى كارگر را ى طبقهد است، اين است كه احتساب كارگران فكرى در زمرهتاكي

آن در دھه ھاى اخير  كامپيوتريزه شدن توليد و عوارض توان و نبايد از نفسنمى

ى توليد ى استقرار شيوهاستنتاج كرد. واقعيت اين است، كه از ھمان مراحل اوليه

در قلمروھاى مختلف كار و توليد،  قابل توجھى از كارگران سرمايه دارى نيز بخش

اى موارد به طور مستقيم اند. نيروى كار اينان در پارهعھده دار مشاغل فكرى بوده

بوده است. كارگر بودن  و منشا توليد اضافه ارزش شدهى توليد مصرف مىدر پروسه

اى صريح در ، ھمه جا به گونهكارگر مولد بودن اين بخش و به طور مشخص

  .تاكيد شده است ھاى ماركسآموزش

ى توليد كاپيتاليستى است كه انواع مختلف كار ى بارز شيوهمطمئنا اين يك مشخصه"

سازد و ميان افراد تقسيم اى از اين دو را از ھم متمايز مىفكرى و يدى يا آميخته

ى كند. اما اين اص< منافى آن نيست كه محصول مادى، حاصل كار مشترك ھمهمى

ھاست كه به ثروت مادى و افراد است. به بيان ديگر، محصول كار مشترك آناين 

ى اين سرمايه مبدل شده است. درست به ھمان گونه كه در رابطه با سرمايه، ھمه

كارگران مزدى ھستند و به معناى واقعى كلمه كارگران مولد ھستند. تمامى  اشخاص
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كه كارشان را به طور مستقيم با  اينان نه فقط مستقيما در توليد مشاركت دارند،

نيز  ، كه اضافه ارزشكنند. آنان با كارشان نه فقط دست مزد خويشسرمايه مبادله مى

   )7(نمايند."توليد مى
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 سکتاريسم و جنبش کارگری

سکتاريسم ت4ش برای ايجاد گروه، سازمان يا حزب در درون و معمو\ً بيرون مبارزه 

طبقاتی جاری توده ھای کارگر و پيگيری سياست ھا، راھکارھا و راھبردھائی است 

شورائی که به مدد آنھا جنبش کارگری از ريل چالش روند کار سرمايه و سازمانيابی 

قدرت پيکار سراسری خود عليه سرمايه داری خارج گردد و به اتوريته سياسی 

سازمان و متوليان آن گردن نھد. روايت عاميانه و ساده لوحانه ای از سکتاريسم وجود 

دارد که او\ً واقعيت اين تندنس را مقلوب می سازد، ثانياً خطر آن را برای جنبش 

اً پاره ای از رويکردھای ضروری جنبش ضد سرمايه کارگری در پرده می کشد، ثالث

داری را به غلط برچسب فرقه گرائی می زند، رابعاً و به ھمه اين د\يل اذھان توده 

ھای کارگر را نسبت به چند و چون واقعی اين تندنس دچار آشوب می کند. در روايت 

يان فعالين اخير، سکتاريسم به مجموعه ای از بگومگوھا و چالش ھای انتقادی م

کارگری بر سر مسائل مختلف اط4ق می گردد. چالش ھائی که ممکن است نياز 

طبيعی مرزبندی ھا و بالندگی جنبش ضد کار مزدی را منعکس کنند، شايد بی ربطی 

کامل مشاجره کنندگان و محتوای مشاجرات آنھا به جنبش کارگری را نمايش دھند و 

ت ضد سرمايه داری طبقه کارگر عميقاً مضر با\خره امکان دارد که برای مبارزا

باشند اما در ھمه اين حا\ت لزوماً تبلور سکتاريسم يا حتی تماي4ت سکتاريستی افراد 

  نيستند. 

سکتاريسم با اتوريته گرائی! انحصار طلبی و قدرت جوئی افراد خاص در درون اين 

می تواند سکتاريست باشد  ن نمی باشد. فردييش يا طيف فعا\ن جنبشھا قابل تبو آن جنب

و افراد سکتاريست ھيچ کم نيستند، با اين وجود سکتاريسم را نبايد و نمی توان در خلق 

و خوی انسان ھای معين خ4صه نمود. در جامعه طبقاتی و به طور مشخص جامعه 

مبتنی بر مناسبات کار مزدوری حتی سره ترين، يکدست ترين و بی رياترين کارگران 

از آ\يش ھا و پيرايه ھای خلقی و خصلتی نامتوازن با پروسه کار جمعی،  ھم دنيائی



 

135 

جنبشی و طبقاتی را با خود حمل می کنند، اين تماي4ت و کارکردھا شايد که زيان ھا و 

خسارت ھای زيادی را ھم بر پروسه تکوين و بلوغ جنبش ھا وارد سازند. با ھمه اينھا 

خصيتی اين و آن انسان که کام4ً بالعکس گزينه سکتاريسم نه تبخاله نابھنجاريھای ش

سياسی نھادين و رويکرد ھنجار و ارگانيک بورژوازی يا بخش ھائی از بورژوازی 

در رابطه با جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر است. اط4ق سکتاريسم به صرف 

بر جنگ و جدل ھای عقيدتی، گروھی يا تنش ھای فردی فعالين سياسی، انداختن پرده 

  روی واقعيت زمخت و جاندار طبقاتی آن است.       

سکتاريسم به طور معمول حول يک مشت باورھا، اعتقادات و فرمولبندی ھای مسلکی 

و سياسی لنگر می کشد و شالوده کار خود را در ھمين جا استوار می سازد. اين مسأله 

گمراه کننده از  به سھم خود زمينه ھائی را برای پاره ای ارزيابيھای نادرست و

واقعيت طبقاتی پديده مذکور فراھم می آورد. سکتاريسم را نمی توان در صرف 

اجتماع مسلکی و عقيدتی مشتی آدم خ4صه کرد. عقايد و افکار، تحليل ھا و برنامه 

ريزی ھا، تبلور ھستی اجتماعی و انتظارات، نقدھا و توافقات يک طبقه يا بخش ھائی 

ستند و \جرم فرمولبندی ھای سياسی، فلسفی، مکتبی و از يک طبقه اجتماعی ھ

مرامی سکتاريسم را بايد بعنوان محمل و عصاره مشترک توافق اجتماعی و طبقاتی 

بورژوازی يا قشری از اين طبقه در برابر واقعيت جنبش توده ھای کارگر دنيا به 

را می  ھستی اجتماعی آدمھاست که افکارشان« حساب آورد. اين سخن مارکس که 

  در اينجا نيز به طور طبيعی مصداق دارد.  » سازد و نه بالعکس

بنياد سکتاريسم ستيز با سوسياليسم طبقه کارگر و جنبش لغو کار مزدی کارگران است. 

به ھمين دليل برای شناخت عميق اين پديده بايد ديد که با جنبش کارگری و رويکرد 

؟ اساساً اين جنبش را چگونه می بيند؟ ضد سرمايه داری توده ھای کارگر چه می کند

برای توده ھای کارگر چه نقشی قائل است؟ به محتوای جاری مبارزات کارگران دنيا 

از کدام منظر نگاه می اندازد؟ چه افقی در پيش روی جنبش کارگری قرار می دھد و 

فاصله ميان پيکار روز توده ھای کارگر و اين دورنما را از ورای کدام خطوط و 

کدامين مارپيچ ھا يا چه نوع چالشھائی به ھم وصل می کند؟ راھکارھا و نسخه پيچی 
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او برای جنبش کارگری در طی اين فرايند کدام است و با\خره اينکه در ھر کدام از 

اين قلمروھا و معض4ت مبارزه طبقاتی کارگران چه آلترناتيوی را جايگزين 

مايه داری می نمايد. سکتاريسم از درون رويکردھا و راه حلھای واقعی جنبش ضد سر

مجموعه ای از اين بديل سازی ھا و راھبردھا است که نقش خود را به پيش می برد، 

به صورت يک پديده مادی در درون و بيرون مبارزه طبقاتی کارگران ابراز وجود 

 می نمايد، به ميزان توان و ظرفيت اثر گذاری خود جنبش کارگری را زير فشار قرار

می دھد و مبارزه ضد سرمايه داری پرولتاريا را دچار آسيب می سازد. برای شناخت 

سکتاريسم بايد به بررسی نقش آن در اين قلمروھا پرداخت، زيرا که تکيه بر مبانی 

ديگر در اين گذر گزينه ای نادرست، گمراه کننده و در خدمت اشکال مختلف رفرميسم 

  راست و چپ خواھد بود. 

  

م پرولتاريا جنبشی است که قدرت پيکار طبقه کارگر را بعنوان طبقه ای با سوسياليس

ظرفيت گورکنی سرمايه داری به نمايش می گذارد. اين جنبش لزوماً مورد قبول و 

پشتيبانی ھمه بخش ھای طبقه کارگر نمی باشد و ھمه کارگران آن را به عنوان تنھا 

نمی کنند. ھستی اجتماعی پرولتاريا و  بستر تقابل و جدال خود با سرمايه داری تلقی

شرائط زيست، کار، استثمار، فرودستی، ستمکشی و بی حقوقی او در روند کار 

سرمايه نيروی واقعی سلسله جنبان سوسياليسم لغو کار مزدی است اما درجه آگاھی و 

ظرفيت افق گشائی و  تدارک مبارزه طبقاتی کارگران ھم بخش \يتجزای ھمان ھستی 

اعی آنھا را تشکيل می دھد. از اين که بگذريم حتی مؤلفه ھای تعيين کننده ھستی اجتم

اجتماعی و طبقاتی کارگران نيز لزوماً ھمگون يا عين ھم نيست و اين ناھمگونی و 

تمايزات به نوبه خود در رويکرد آنھا به گزينه ھای مختلف و گاه متضاد تقابل با 

ذارد. يک چيز در اين ميان بسيار تعيين کننده و سرمايه داری تأثير جدی بر جای می گ

اساسی است. پايه ھای مادی ھمه راه حلھا و رويکردھای بيگانه با کمونيسم لغو کار 

مزدی در درون طبقه کارگر و جنبش وی سخت متزلزل و نھايتاً در معرض فروپاشی 

ی محتوم قطعی و محتوم است. فراموش نشود که محتوم بودن اين امر رويه اينھمان
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بودن پيروزی سوسياليسم نيست. اين دومی بحث جداگانه ای است  و ربط چندانی به 

موضوع مورد گفتگوی حاضر ما پيدا نمی کند. نکته مھم مورد توجه در اينجا اين 

است که سوسياليسم طبقه کارگر از يکسوی جنبش درون زاد ھستی اجتماعی طبقه 

مادی \زم برای نشو و نما، رشد، شکوفائی، کارگر و صاحب گسترده ترين پايه ھای 

نيرومند شدن و به پيروزی رسيدن در درون جنبش کارگری است و از سوی ديگر در 

ھمه اين زمينه ھا و برای تثبيت و استوارسازی پايه ھای حيات خود در ھر گام و ھر 

فاز نيازمند توسل به ساز و کارھا، راھبردھا و رويکردھای خاص خويش است. 

کتاريسم تندنس ھمه جا حاضری در اين راستا و در ھمه اين قلمروھا برای عقب س

راندن راھبردھا، گزينه ھا و صف آرائی طبقاتی توده ھای کارگر عليه سرمايه داری 

  و جايگزينی آنھا با بديل ھای خاص بورژوائی است. 

له ای است سازمانيابی ضد سرمايه داری توده ھای کارگر با افق محو کار مزدی مسأ

که برای سوسياليسم پرولتاريا بسيار سرنوشت ساز است. اين فرايند محتوای طبقاتی و 

ت^ش جامع ا0طراف برای ارگانيک بودن اجتماعی معينی را با خود حمل می کند. 

سطح مبارزه جاری کارگران، مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری، سازمانيابی طبقاتی 

ناخت طبقاتی از عينيت حی و حاضر جامعه کاپيتاليستی، عليه سرمايه، آگاھی و ش

قلمروھای مختلف اعتراض و پيکار اجتماعی طبقه کارگر و کل پروسه سوخت و ساز 

قوای طبقاتی توده ھای کارگر در راستای تدارک آمادگی برای نابودی سرمايه داری 

کارگر در  و استقرار سازمان شورائی دخالت مستقيم و آگاه ھمه آحاد توده ھای

برنامه ريزی سوسياليستی کار و توليد و نظم اجتماعی است که محتوای عينی و 

سکتاريسم بستر ت4ش بورژوازی برای از  جنبشی اين فرمولبندی را تعيين می کند.

ھم پاشيدن تمامی اين مفصلبندی، چرخيدن در \ب4ی ھمه بافت ھای آن، تھی ساختن 

ی کارگران از م4ط و محتوای راديکال طبقاتی و نسوج حياتی جنبش ضد سرمايه دار

کشت انواع انگاره ھا، رفرم پردازی ھای راست و چپ و بديلھای منحرف کننده 

  بورژوائی  در عمق اين نسوج و کل اين ارگانيسم است. 
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ترجمه زمينی ارگانيک بودن پديده ھای با\ در فرايند مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر 

سطح اعتراض کارگران، حتی نازل ترين آن و به طور مثال مبارزه اين است که ھر 

برای دريافت دستمزدھای پرداخت نشده به محور ستيز با اساس سرمايه داری پيوند 

خورد. مکان ھر سطح استثمار و ھر نوع بی حقوقی کارگران در آناتومی کل روند 

گردد، محتوای اين کنکاش کار سرمايه و در پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی کندوکاو 

به آگاھی روز پرولتاريا توسعه داده شود. مطالبات روز کارگران حلقه معينی از 

زنجير مبارزات ضد سرمايه داری آنھا باشد، ھر مقدار سازمانيابی توده ھای کارگر 

حول اين مطالبات، شورائی و متناظر با دخالت فعال آحاد کارگران در پروسه پيشبرد 

قاتی گردد. تمامی راه حلھا و راھبردھائی که برای بردن جنبش کارگری به مبارزه طب

ولو با آدرس ھا و نام و عناوين ديگر به کمين  ،ناکجاآبادھای رنگارنگ کار مزدی

بسيار صريح و محکم مورد انتقاد قرار گيرند. ھمپيوستگی عرصه ھای  ،نشسته اند

ر درون يک جبھه سراسری متنوع پيکار طبقه کارگر به صورت سنگری متحد د

کارزار طبقاتی مورد توجه باشد. مبارزه عليه بيکاری، تبعيضات ناروای جنسی و 

قومی، کار کودکان، ديکتاتوری و خفقان و ستم سياسی يا اجتماعی، پيکار برای کسب 

تمامی آزادی ھا و حقوق اجتماعی، ھمه و ھمه جايگاه ارگانيک خود را در فرايند 

  برای محو سرمايه داری احراز نمايند. سراسری مبارزه 

سکتاريسم رويکردی است که بر کل تعينات و شاخص ھای بنيادی با\ خط می کشد. 

بدون ھيچ ترديد فقط سکتاريسم نيست که چنين می کند. ھمه تندنس ھای ديگر 

متعارض با سوسياليسم لغو کار مزدی در زير پا نھادن اين شاخص ھا با ھم شريک و 

. تفاوت سکتاريسم با رويکردھای ديگر اين است که تاريخاً و سنتاً در مواجھه ھمراھند

می پوشد. فاقد زمينه ھای درونی در شرائط کار و » چپ « با جنبش کارگری لباس 

زندگی و پيکار توده ھای کارگر است، ايدئولوژيک و مسلکی حرف می زند، نقطه 

ی او است و ھمه چيز را برای عزيمت او در تمامی رويکردھا تشکي4ت خاص حزب

حزب، گروه و سکت خود می خواھد. نسخه پيچی ھايش برای جنبش کارگری 

دستورالعمل ھای متناظر با انطباق ھست و نيست اين جنبش با مصالح و منويات سکت 
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است. خود را قيم توده ھای کارگر تلقی می کند و قيمومت خويش بر طبقه کارگر را 

لتاريا می داند. جھان ھستی را در چھارديواری وجود حزب يا يگانه راه رھائی پرو

حتی گروه چند نفری خود خ4صه می نمايد. مصالح رشد و ماندگاری سکت را 

مصالح جنبش کارگری و بشريت عصر قلمداد می کند و انديشه مبتنی بر منافع حزب 

معه ای بر را تئوری رھائی انسان می پندارد. در فاصله مرزھای حزب برای خود جا

پا می سازد که ماکت تصنعی طنزآميزی از جامعه موجود سرمايه داری است. در 

اندرون ھمين دنيای محقر دولت به پا می دارد و کل ماشين بوروکراسی نظم سياسی و 

مدنی فرارسته از مناسبات کار مزدوری را در آنجا بازسازی و جاسازی می کند. 

زمخت مسلکی و سياسی و اعتقادی محصور  کرانه ھای حريم حزب را با مرزھای

می کند و عبور افراد از اين حصارھا را با قبول شروط تقيد به منافع حزب يا به زبان 

بسيار دقيق تر سران حزب مقيد می سازد. ھيرارشی طبقاتی وحشتناکی زير نام 

بنظر سالکان راه دنيای فارغ از وجود طبقات پی می ريزد و انسانھا را به نوابغ صاح

ميم گيری و سياست و موجودات مادون بی نظر، سياست گذاران صاحب حق تص

اده غير، انديشمندان و محتاجان انديشيدن ديگران، نويسندگان و پذيران مجری ار

توزيع کنندگان نوشته ھا، برنامه ريزان و عام4ن اجرای برنامه ھا و ليست مطولی از 

نسان فروشنده نيروی کار در نظام بردگی اين مشاغل تقسيم می کند. خودبيگانگی ا

  مزدی را با خودبيگانگی افراد در پيچ و خم منافع سکت تکميل می نمايد. 

سکتاريسم خود را بديل و قيم جنبش کارگری می داند و بر ھمين اساس تسخير قدرت 

سياسی به قيمومت از طبقه کارگر را در صدر ھمه کارھای خود قرار می دھد. 

ن راستا به صورت نامکتوب، عم4ً و ارگانيک از کارگران می خواھد درست در ھمي

که با انصراف از کل دار و ندار مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی در تدارک رژيم 

ستيزی فراطبقاتی باشند. از ديد سکتاريسم اين پرولتاريا نيست که در تداوم پيکار بالنده 

ام بردگی مزدی را سر می دھد و افق دار ضد سرمايه داری شيپور جنگ آخر با نظ

منشور سوسياليسم را محتوای برنامه ريزی شورائی آحاد توده ھای خود می سازد. اين 

کار صرفاً در  کفايت حزب است و \جرم وظيفه سترگ توده ھای کارگر آن است که 
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منجنيق پرتاب سکت به سکوی قدرت سياسی گردند. اگر کارگران اين کار را انجام 

ش تاريخی خود را ايفاء کرده اند!! کار را به کاردان سپرده اند و از آن پس دھند نق

حزب آنان خواھد بود که عينيت موجود را تغيير خواھد داد و سفينه سوسياليسم را به 

  سوی ساحل جامعه فارغ از وجود طبقات و دولت!!! ھدايت خواھد نمود!!!

ارگر را نفی می نمايد و آماج کينه سکتاريسم  سازمانيابی ضد کار مزدی توده ھای ک 

و نفرت قرار می دھد. سوسياليسم را علمی در عداد ساير علوم موجود قلمداد می کند 

و کشف آن را در \ب4ی استعدادھای ويژه فرھيختگان دانشگاھی جستجو می نمايد، بر 

ن ئودر ھمه شواقعيت سوسياليسم به مثابه جنبش واقعی تغيير عينيت موجود عم4ً و 

خط می کشد و آن را به سطح مشتی فرمولبندی ھای مکتبی و الفاظ خشک عقيدتی 

تنزل می دھد. آگاھی طبقاتی کارگران را نه ھستی آگاه ضد سرمايه داری آنھا که 

کشفيات آکادميک دانش اندوختگان بلندپايه طبقات ديگر تلقی می کند. رھبران متفکر و 

اصر درونی سرزمين کار و استثمار و مبارزه فعال و مدبر جنبش کارگری را نه عن

طبقاتی توده ھای کارگر که منجيان انديشمند و فداکار بر خاسته از طبقات ديگر 

  معرفی می نمايد. 

سکتاريسم بر پايه باورھای فوق، کل شايستگی طبقه کارگر دنيا را در مبارزات نازل 

ان ظھور و عروج روزانه برای چند و چون معيشت خود خ4صه می کند و امک

آگاھانه آنھا در سنگر پيکار ضد کار مزدی را از بيخ و بن منکر می شود.   مبارزه 

اقتصادی و سياسی طبقه کارگر را به طور کامل از ھم تفکيک می کند و به کارگران 

می گويد که برای بھبود معيشت خود تشکل صنفی بر پای دارند، در حالی که برای 

ه آستان حزب نخبگان روی نھند. ميان جنبش جاری کارگران رھائی فرجامين خود ب

عليه استثمار و بيحقوقی و ستمکشی خويش با سوسياليسم ديوار چين بنا می کند و ھر 

« نوع تلقی ضد سرمايه داری از اين جنبش را نثار سب و لعن به مقدسات مکتبی 

  خود می پندارد. » کمونيسم

ن شکل پاره پاره می کند، ھر بخش کارگران را سکتاريسم جنبش کارگری را به بدتري

محل سکونت، توھمات متعفن قومی و مؤلفه ھای  ،به اقتضای سن، جنسيت، نوع کار
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مشابه به دنبال کاری خاص روانه می سازد. آنسان که در نھايت تنھا کاری که برای 

مزدی کارگران ھيچ باقی نمی ماند، مبارزه عليه سرمايه داری و جنبش امحاء کار 

است. زنان را مأمور ساختن سازمانھای زنانه می کند، کودکان را به برپائی نھادھای 

کودکانه وا می دارد، کارگران مناطق جغرافيائی مختلف را به تشکيل لشکر پيشمرگه 

برای دفاع از آرمانھای قومی امر می دھد، بيکاران را مأموريت تشکيل اردوی 

مزدی تفويض می کند. کارگران بخش ھای آموزش  بيکاران و جدال برای يافتن کار

را به سپاه جنگاوران دموکراسی بورژوازی به رايگان می فروشد. به پرستاران و کل 

بودن احساس ننگ کنند و  اخطار می کند که از دعوی کارگر توده کارگر غيرمولد دنيا

جو جای واقعی خويش را در ميان قشرھای خردمند و با فرھنگ غيرکارگر جست

  نمايند. 

سکتاريسم در ھمان دنيای تنگ رؤيابافی ھای مسلکی خود دنيائی از تناقضات تصنعی 

را بازتوليد می کند و آنھا را با حرص و جوش و تعبد خاصی لباس تناقضات اجتماعی 

و طبقاتی جامعه موجود می پوشاند. بنياد مادی اين روند در بطن ھستی مادی سکت 

امی رويکردھا و تعينات با\ را در زير توده انبوھی از قرار دارد. سکتاريسم تم

باژگونه پردازی ھا پنھان می سازد و موجوديت خود را نماد موجوديت طبقه کارگر و 

پراتيک محقر سکتی خود را پروسه پيکار سرنوشت اين طبقه وانمود می کند. 

ی سازند که از سکتاريست ھا به اين ترتيب ادعای انجام وظائفی را پرچم وجود خود م

بيخ و بن با موجوديت مادی و اجتماعی آنھا در تناقض قرار دارد. نوعی دوگانگی 

فاحش که در ھر گام از ابراز حيات سياسی ارکان وجود سکت را به لرزه می اندازد. 

انزواء، استيصال، آشکار شدن فروماندگی ھا، وقوع شکست ھا، بی اعتبار شدن ھمه 

ر سرکش و حاد واقعيت ھای جاری جامعه و مبارزه دعاوی از يک سوی و فشا

طبقاتی از سوی ديگر ھمه و ھمه دست به ھم می دھند و وجود تصنعی و توخالی 

سکت را زير پره ھای چرخ خود له می سازند. اين فرايند در شکل انشعابات پی در 

ر پی و صف بندی ھای خصمانه ياران ھم سلک و ھمعقيده ديروز در مقابل ھمديگر د

  درون سکت خود را به نمايش می نھد و به طور مرتب تکرار می گردد.   
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سکتاريسم با تمامی کارھای فوق و ليست مفصلی از کارھای ديگر اين نوعی، بنياد 

مبارزه ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی را به چالش می گيرد. جنبش 

امی راھھای رويکرد کارگری را در سياھچال رفرميسم چپ زندانی می سازد. تم

پرولتاريا به سوسياليسم واقعی ضد کار مزدی را سد می کند و نھايتاً در صورت 

اجتماع تمامی پيش شرط ھای \زم، در متن شرائطی که به نظر می رسد تاريخ برای 

ھميشه از آنھا گذر کرده است شايد سرمايه داری دولتی را جايگزين شکل کنونی 

د اجتماعی نمايد. ھيچ سکتاريستی به راحتی حاضر نيست اين برنامه ريزی کار و تولي

واقعيت را در باره خويش بپذيرد. بع4وه شمار کثيری از سکتاريست ھا و گروھھای 

سکتاريست عکس اينھا را در مورد خود تصور می کنند!!! اما داوری در باره 

لبندی ھای عقيدتی گرايشات مختلف اجتماعی و رويکرد آنھا را نبايد به دعاوی و فرمو

آنھا بلکه بايد به واقعيت عريان پراتيک جاری اجتماعی آنھا رجوع داد. رفرميسم چپ 

ايران بعنوان نماد بارز سکتاريسم در بند بند وجود سياسی خود تبلور تمامی 

خصوصيات و کارکردھائی است که در با\ به صورت بسيار مختصر بدان اشاره شد 

نوشت کار او در رابطه با طبقه کارگر ھيچ چيز جز آنکه و درست بر ھمين اساس سر

  گفتيم، نخواھد بود. 

سکتاريسم مستقل از اينکه نيروی مادی حامل آن کارگران يا غيرکارگران باشند، 

انعکاس انتظار، آرمان و افکار بخشی از ارتجاع بورژوازی در درون يا حاشيه جنبش 

وان کلی حرف زد. جامعه سطح کنکرتی از کارگری است. در باره ھيچ پديده ای نمی ت

يک روند کار مشخص است و طبقات و انسانھای درون جامعه در ھر دوره تاريخی 

بر پايه موقعيت مشخص خويش در رابطه با ھمين روند کار يا شيوه توليد، به طبقات 

اجتماعی متفاوت و گرايشات سياسی درون ھر طبقه تقسيم می گردند. اين کام4ً 

است که در درون طبقه کارگر گرايشات اجتماعی مختلفی وجود دارد اما درست 

فراموش نکنيم که دليل واقعی اين امر نه ھمگنی منافع آگاھانه طبقاتی پرولتاريا با پاره 

ای از اين گرايشات بلکه بالعکس پاشنه آشيل ناآگاھی و توھم کارگران به راھبردھا و 

بورژوازی است. سکتاريسم يکی از اين رويکردھا افق آفرينی ھای اين يا آن بخش از 
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و در زمره بدترين آنھاست. آنچه امروز در جامعه ايران به صورت سکتاريسم ابراز 

وجود می کند و ميدان داری می نمايد، در اساس خود جست و خيز اقتدار طلبانه کور 

صيل توضيح داده و ناآگاھانه مشتی خودخواه نيست. اين مسأله را ما بارھا و گاه به تف

ايم. فرقه ھای کنونی چپ بقايای در حال انقراض جنبش ھای خلقی و ناسيونال چپ 

دوره ھای گذشته تاريخند. برای شناخت اين سکتاريسم بايد حتماً به تاريخ مبارزه 

طبقاتی رجوع نمود. نطفه اين رويکرد در عمق ائت4ف ضدامپرياليسم خلقی کشورھای 

اردوگاھی بسته شده است. در آنجاست که می توان جثه جان دار سه قاره و سوسياليسم 

سنگواره کنونی را بسيار شفاف مشاھده نمود. آنچه امروز به صورت سکتاريسم با 

جنبش کارگری ايران درگير است در آن زمان و در دل آن شرائط تاريخی خاص نه 

ن طبقاتی با پايه \شه ھای سکتی فسيل که از قضا برآمد نيرومندی از يک جنبش معي

ھای نسبتاً وسيع اجتماعی در ارتباط با زمينه ھای اقتصادی و تاريخی ھمان دوران 

است.  جنبشی که به طور قطع جنبش کارگری نبوده است و انتظارات، رويکرد ھای 

طبقاتی و اھداف اجتماعی و تاريخی طبقه کارگر را نمايندگی نمی کرده است اما در 

  ياسی و عقيدتی ايام  نيز محصور نبوده است.  حصار تنگ سکت ھای س

بود که بر پايه تعارض معين افقھا،  یبورژواز اقشار تحتانیخيزش  رجنبش مذکو

مطالبات و انتظاراتش با شيوه امپرياليستی انکشاف کار مزدی در جامعه، دنبال 

»! استقرار صنعت مستقل ملی«راھھای ديگری برای تحقق آرمان ھای خويش و 

بود، سيمای دلپذير آرزوھای خود را در آيينه تمام نمای اردوگاه مشاھده می  کشور

کرد. از موقعيت ضعيف و عقب مانده جنبش کارگری روز بھره می گرفت، اين جنبش 

را پلکان عروج خود به صفه اقتدار يک اپوزيسون خوشنام راديکال سوسياليستی!! و  

فعالين آن را به مبلغان سياست ھا و می نمود. شمار کثير »!! ضد سرمايه داری« 

راھبردھای خود در ميان توده ھای کارگر مبدل می ساخت. کل اين جنبش را پيشمرگ 

ضد امپرياليسم خلقی می کرد، مبارزات صنفی را تنھا بساط کارگر بودن و ھست و 

نيست طبقاتی توده ھای کارگر می نمود. اقتداء به حزب را ميعاد استوار رستگاری 

گران جا می انداخت و در يک ک4م ھمه ب4ھائی را که در چند سطر با\تر کار
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برشمرديم بر سر جنبش کارگری می آورد. سکتاريسم موجود بقايای تطور يافته آن 

جنبش است، مراحل مختلف تطور و افت و خيزھای آن در جای خود موضوعی قابل 

می توان گفت اين است که عمر بحث است. آنچه در اينجا بسيار به اختصار و تيتروار 

جنبش مذکور ديری است به پايان رسيده است. انکشاف کاپيتاليستی کشورھای  سه 

قاره و تسلط جامع ا\طراف سرمايه داری در ھمه آن جوامع از يکسوی و فراشد 

مبارزه طبقاتی ميان پرولتاريا و بورژوازی با تمامی کفه سنگين آن به نفع دومی به 

الھا پيش بر موضوعيت وجود تاريخی آن جنبش نقطه پايان گذاشت. اين ھر حال از س

روند \جرم ت4شی نيروھای متشکله آن جنبش و اجتناب ناپذيری رويکردھای ھر 

بخش به ميعادگاه واقعی طبقاتی را در پی داشت. آنچه امروز به صورت سکتاريسم و 

واضعی راديکال نمايانه و در زنجيره گسسته ای از حلقه ھای سکتی زنگ خورده با م

ضد رژيمی در پيش روی جنبش کارگری ايران قرار دارد عموماً ابوابجمعی \يه 

  اجتماعی ضعيف، ستم زده و فرودست جنبش ياد شده است. 

و » کمونيسم « گذشته اين طيف زير فشار مؤلفه ھای تاريخی آن دوران با توسل به 

خاص خود آميخته است. سير رخدادھای  توجه به طبقه کارگر از منظر معين طبقاتی

سياسی و اجتماعی قرن و تازيانه ھای سھمگين بی امان ديکتاتوری ھار بورژوازی 

در تمامی دقايق اين دوران بر گرده نمايندگان فکری و سياسی اين قشر نيز دريچه 

چندان بازی به سوی انح4ل اين جمعيت در ساختار قدرت و موقعيت بورژوازی باقی 

گذاشته است. به ھمه  اين د\يل بقايای اين بخش از جنبش مذکور بسيار طبيعی  نمی

است که ھمچنان لباس چپ بپوشد، کارگر کارگر کند و برای يافتن موقعيتی در جنبش 

کارگری دست به تق4 بزند و در اين راستا خيلی کارھا که انجام دھد. تشکيل دھندگان 

دھند اما فراموش نکنيم که ميراث گذشته با تمامی  سکت ھا ھمه اين کارھا را انجام می

انباشتگی خود بر سينه آنھا سنگينی می کند، به طبقه کارگر نپيوسته اند، با ھمان 

ديدگاھھای عھد کھن به جنبش کارگری نظر می اندازند. از طبقه کارگر ھمان 

گذشته را ندارند، انتظارات را دارند که در گذشته خويش داشته اند، در اين ميان اقتدار 
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از موقعيت نيرومند جنبشی به موضع ضعيف سکتی تنزل يافته اند و در يک ک4م به 

  موجوداتی حاشيه ای در کنار جنبش کارگری اما بی ربط به آن تبديل شده اند.    

انق4ب بھمن و مبارزه طبقاتی پيش و پس آن شيرازه حيات اين سکتاريسم را به شدت 

فشار جنبش کارگری آن سالھا رشته پيوند بخش ھای مختلف آن دچار تزلزل ساخت. 

را از ھم پاشيد. گروھھای زيادی از آن تق4 کردند تا از طريق توسل به پاره ای 

نقدھای مکتبی و انتزاعی از اين يا آن رويه عقيدتی چپ خلقی دفتر و دستک جديدی 

اه اندازند. اينان نمايانه، ربا ھمان ساختار منسجم سکتاريستی اما با پيرايه ھای کارگر

ساله به دنبال عبور از پيچ و خم ھای  20ز آنھا در طول اين دوره ابه ويژه برخی 

فراوان، انشعابات مکرر و طی يک مسير طو\نی تفرق و تشتت، عموماً بر ساحل 

نوع ويژه جنون آميزی از سکتاريسم لنگر کشيده اند. بسيار خصمانه عليه ھر جنب و 

ار مزدی در ھر کجا که باشد شمشير از نيام می کشند. برای متفرق جوش ضد ک

نمودن کارگران از ھم به ھر عمل زشتی تن می دھند، با ھدف مصادره اين يا آن 

کارگر از فرايند مبارزه طبقاتی جاری و نصب عکس او در ويترين سکت خود با 

ب پيمان اتحاد می دشمنان اندرونی و حتی بيرونی پرولتاريا ولو به صورت نامکتو

بندند. برای رسيدن به اين ھدف ھا گاه حتی معيارھای متعارف اخ4ق انسانی را ھم 

  زير پای می گذارند و چه کارھا که نکرده و نمی کنند.  

ھيچ فراموش نکنيم که بخشی از طبقه کارگر ايران و فعالين سياسی وفادار به 

ل در چھارديواری وجود ھمان آرمانھای سوسياليستی اين طبقه نيز سالھای سا

سکتاريسم محبوس بوده اند. با\تر گفتيم که اس4ف سياسی و طبقاتی آنچه امروز به 

طور واقعی سکتاريسم است زمانی نقش يک جنبش نيرومند را ايفاء می کرده است، 

جنبشی در فاصله مرزھای ضد امپرياليسم خلقی که در ھمان حال خود را ھمه کاره، 

ما و مالک جنبش کارگری می دانسته است. آن جنبش برای مدتی مديد ستاره راھن

پروسه پيکار و اعتراض و ابراز حيات اجتماعی طبقه کارگر را زير فشار افق ھا، 

سياست ھا و رويکردھای سياسی خود داشته است. درست به ھمين دليل گروھھای 

ته از اعماق شرائط زيادی از فعالين راديکال کارگری و کمونيستھای واقعی برخاس
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کار و زندگی و استثمار و مبارزه طبقاتی پرولتاريا نيز روزگاری دراز اسير راه 

به  60حلھای ھمان جنبش با\ بوده اند. از ميان اين بخش عده ای در طول سالھای 

بعد، تا امروز با رويکردی معکوس با آنچه در مورد ديگران گفتيم، با تمامی توان 

ا به پاکسازی آثار مخرب سکتاريسم در جنبش کارگری ايران و دنيا به ت4ش کرده اند ت

صورت پراتيک کمک نمايند. اينان در ھمه اين سال ھا ھر چه گفته يا نوشته اند، ھر 

گامی که بر داشته اند و ھر تصميمی که گرفته اند در اين راستا بوده است. آنان به 

سکتاريست » شتری« ينه ورزی ھای ھمين خاطر لحظه به لحظه آماج فحاشی ھا و ک

ھا  قرار داشته اند. ادعای تنزه و پاک شدن از  بار ھمه اشتباھات پيشين بسيار ساده 

  لوحانه و شايد احمقانه است. اين عده نيز به طور قطع چنين داعيه ای ندارند. 

 اين نيز موجد ھيچ استبعادی نيست که عده ای حتی زير لوای ستيز با سکتاريسم خود

به ھمين ورطه سقوط کنند. به اين معنی که نقش خود را  در جنگ و جدل با فرقه ھا و 

فرقه سازی ھا خ4صه نمايند. با جنبش کارگری ھمان کنند که ھمه سکتاريست ھا می 

کنند و در عين حال دعوی ضديت با فرقه گرائی را خاکريز حيات سکت خود سازند. 

اما  تشخيص فعالين راستين جنبش ضد سرمايه ھمه اينھا به طور قطع امکان دارد 

داری و برای لغو کار مزدی از سکتاريست ھای مدعی چنين نقشی بسيار آسان است. 

آنان ھمه جا، ھميشه، در ھمه زمينه ھا حرف جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر را 

ی می زنند، برای گذاشتن دست در دست فعالين اين جنبش در ھر کجای جھان ت4ش م

نمايند. ھيچ گروه و فرقه و دفتر و دستکی به پا نمی سازند و ھر نوع تشکل سازی 

خارج از بطن پراتيک جنبش جاری توده ھای کارگر را مطرود و فرقه بازانه تلقی 

و دار و » حزب« و » گروه« می کنند. نشريه منتشر نمی نمايند با اين باور مبتذل که 

!!. بلکه حرفھای گفتنی جدی با توده ھای ھمزنجير دسته  نشريه ھم بايد داشته باشد

طبقه خود در سطح بين المللی دارند. در ھر نشريه با ھر زبان سير رخدادھای روز 

جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر را کنکاش می کنند، رفرميسم راست و چپ را 

روزمره  نه در باورھا و فرمولبندی ھای مکتبی بلکه در سطح ملزومات پا\يش جنبش

ھای  ضد سرمايه داری کارگران به انتقاد می گيرند و بديل ضد کار مزدی راه حل
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رفرميستی آنھا را برای کارگران توضيح می دھند. آنان خود  کارگرند و در ھر کجا 

ھای ضد سرمايه داری خود را ھمراه  که ھستند ت4ششان اين است که ھمه فعاليت

سکونت خود به پيش برند. ھمه آنھا با ھم و ھمگی کارگران و ھمزنجيران مبارز محل 

شان با ھمه کارگرانی که با ھم عليه سرمايه داری پيکار می کنند، روابطی بسيار 

صميمانه، شورائی، فاقد ھر گونه صدر و ذيل، ھر نوع بوروکراسی، ھر نوع نقش 

  متفاوت تصميم گيری و اجرائی دارند. 

عيت وجود سياسی و طبقاتی اين پديده را شناخت. بی برای مبارزه با سکتاريسم بايد واق

توحھی به اين امر و خط کشيدن بر تعينات و مؤلفه ھای واقعی تبيين موجوديت 

سکتاريسم، نديدن زمينه ھای تاريخی شکل گيری و پروسه فراز و فرود آن در تاريخ 

الش سياسی مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر و يکی پنداشتن آن با ھر جنگ و جدل و چ

يا نظری ميان رويکردھا و جريانات يا جنبش ھای ديگر، راه مبارزه درست با 

  سکتاريسم را مسدود می سازد.  

 2007اکتبر  28

  جھان موجود و آينده بشر

کنکاشی سوای اين، » آناتومی جامعه مدنی را بايد در اقتصاد سياسی جستجو نمود.« 

ھی به اسارت است. گوشه اھای کارگر دنيا، ربه سود ھر طبقه ای که باشد برای توده 

چشمی به آنچه در جھان و در فاصله شروع قرن پيش تا امروز رخ داده است درس 

عبرتی بزرگ برای ھمه بشريت اما ھزاران بار بيشتر برای طبقه کارگر بين المللی و 

 فعالين جنبش ضد سرمايه داری اين طبقه است. روزشمار حوادث اين دوران را می

توان با ديدگاھھای متعارض و به صور متفاوت،  کوتاه يا مشروح ليست کرد. دو 

جنگ بزرگ امپرياليستی، انق4ب اکتبر، ظھور اردوگاه شوروی، عروج جنبش ھای 

گسترده ناسيوناليستی و سوسيال خلقی، به قدرت رسيدن احزاب سوسيال دموکرات در 

ه، جنگ ھای بالکان و افغانستان و اروپای غربی و شمالی، جنگ سرد، سقوط اردوگا

عراق و جاھای ديگر خطوط کلی حوادثی است که رخ داده است اما روايت ماترياليسم 
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انق4بی تاريخ، نه سير پاره وار وقايع که شالوده مادی بروز حوادث و بنياد عينی 

ر مفصلبندی ھای طبقاتی و اجتماعی آن ھا را می کاود. مسأله اساسی برای طبقه کارگ

کنکاش اين سؤال است که چرا تاريخ قرن بيستم و محتوای جاری آن يا ھمان شط 

پرخروش پيکار طبقات اساسی اين دوره نه از مسيری ديگر که از پيچ و خمی پر از 

وحشت، خسارت، گمراھی، تباھی و برھوت ھای فرساينده و ھ4کتبار به زيان او 

است. اين پرسش برای پرولتاريا از اين ( طبقه کارگر) و فقط به زيان او عبور کرده 

عيت اضر، برای سر و سامان دادن به وضلحاظ مھم است که برای خروج از شرائط ح

مبارزه طبقاتی روز خود و برای اتخاذ رويکردی روشن، با دورنمائی سوسياليستی 

ناچار است به آنچه در اين قرن بر سر وی و پروسه پيکار طبقاتی اش رفته است 

شد و ھر چه بيشتر آگاه گردد. برای حصول اين آگاھی ھيچ راھی نيست جز بيأندي

اينکه ريشه رخدادھا را در زادگاه واقعی آنھا کاوش کرد. بايد ديد که فرايند بسط 

اقتصاد کاپيتاليستی و به بيان دقيق تر، شيوه توليد سرمايه داری در اين زمان از چه 

کدامين پيچ و خم ھا دور زده است. برای  معابری گذر کرده است؟ کدام مسير را با

غلبه بر موانع سر راه به چه راھکارھائی توسل جسته است، در ھر کدام از اين افت و 

چه کارھائی دست زده  به خيزھا با کدام نيازھا ت4قی کرده است و برای رفع آنھا

ت؟ چرا بايد ديد که در اين مسير طو\نی بر سر توده ھای کارگر چه رفته اساست، 

اينچنين رفته است؟ و برای اينکه اينچنين نمی رفت جنبش کارگری بين المللی چه بايد 

از \ب4ی کندوکاو پاسخ اين پرسش ھا است که می توان موقعيت روز   می کرد؟

مبارزه طبقاتی عليه بورژوازی را بازيابی کرد و مسير موفق تداوم پيکار را 

  بازشناخت.

ين، دنيای سرمايه داری و جنبش انترناسيونالستی طبقه کارگر يک قرن و نيم پيش از ا

حال و ھوائی ديگر داشت. مرگ سرمايه داری قريب الوقوع تلقی می شد يا حداقل به 

آرشيو باورھا و آرمانھای دوردست تاريخ ارجاع نمی گرديد. برای مارکس و توده 

که دستور کار انق4ب  ھای کارگر اروپا، سوسياليسم نه فقط موضوع جنبش جاری ايام

ميليون نفر نمی  40اجتماعی روز بود. در آن زمان جمعيت کل طبقه کارگر اروپا به 
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ميليارد د\ر امريکا تجاوز نمی  15رسيد. توليد ناخالص سا\نه برای کل قاره از مرز 

ميليون  900تا  800کرد. رشد سا\نه اقتصادی اروپا در بھترين حالت با ارقامی نظير 

د\ر  300ر گزارش می شد. متوسط توليد ناخالص سرانه در کشورھای قاره از د\

کمتر بود و سطح تکنيک و بارآوری کار اجتماعی يا ساير مؤلفه ھا و شاخص ھای  

کاپيتاليستی توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع شباھتی به امروز نداشت. در عمق اين 

زير يوغ نظم سياسی و ساختار حقوقی و شرائط آکنده از فشار استثمار سرمايه و در 

مدنی اين نظام در ھمان سطح تکامل تاريخی، طبقه کارگر اروپا بيرق انھدام نظم کھنه 

کار مزدوری بر دوش و مانيفست کمونيست در بغل از خيزشی به خيزش ديگر و از 

سنگری به سنگر بعدی گذر نمود. در آن روز سوسياليسم نام رمز رھائی از بربريت 

سرمايه داری بود و با اردوگاه و ملحقات منطبق و منتقدش تداعی نمی گرديد. جنبش 

کارگری اين دوره شکست خورد اما نيرومندترين تکان را بر تاريخ زندگی بشر وارد 

ساخت. نفس شکست يک جنبش در يک برھه تاريخی مشخص، برای طبقه ای که 

ده است، نه حرف نھائی حيات و نه سکاندار لکوموتيو فعل و انفعا\ت اساسی عصر بو

قلمزن روال آتی محتوم کار است. شکست حتی ھولناک ترين شکست جنبش کارگری 

دنيا، مبارزه طبقاتی جاری در تاريخ را خط نمی زند و موضوعيت آن را دچار ھيچ 

تغييری نمی سازد. جنبش منھزم می تواند در گام يا گامھای بعدی به پيروزی رسد اما 

قبل از ھر چيز در گرو حلول ھمه درس ھا و تجارب واقعی شکست در روند  اين کار

مبارزات بعدی و تلفيق پراکسيس ھمه اينھا با بصيرتی ماترياليستی، انق4بی، طبقاتی و 

سوسياليستی است. جنبش کارگری بين المللی با شکست خود چنين نکرد. در تاريخ 

اروپا و جھان به سرنوشت مبارزه طبقاتی ھيچ چيز تقدير نيست و بی مبا\تی کارگران 

آن روز خويش نيز پديده مقدری نبود. با ھمه اينھا کندوکاو پايه ھای مادی اين امر 

  حتی برای جنبش امروز ما بسيار اھميت دارد.

نظام سرمايه داری در پايان قرن نوزدھم شکل و شمايلی متفاوت با نيمه اول يا اواسط 

سعه علوم و اختراعات، رشد تکنيک، پيشرفت چشمگير اين قرن به خود گرفت. تو

صنعت در ھمه زمينه ھا، ظھور ماشين آ\ت جديد و سيستم ھای مدرن حمل و نقل، 
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با\رفتن جھش وار بارآوری نيروی کار، فرايند پرشتاب ادغام سرمايه ھا و روند 

رات تمرکز سرمايه اجتماعی در ھر کشور و در سطح جھانی، توسعه بی سابقه صاد

سرمايه و کا\، گشايش حوزه ھای نوين انباشت در اقصی نقاط دنيا و استثمار نيروی 

کار شبه رايگان اين مناطق، واردات بسيار ارزان بھای مواد خام و پاره ای مؤلفه ھای 

ديگر در مجموع توسعه دامنه استثمار نيروی کار توسط سرمايه در مقياس بين المللی 

چيز از الحاق مستمرعقب افتاده ترين مناطق گيتی به حوزه  را به نمايش نھاد. ھمه

سامان پذيری سرمايه خبر داد و نرخ استثمارھای نازل پيشين بسيار سريع با بديل ھای 

با\تر و با\تر جايگزين گرديد. اين تغييرات باعث شد تا ميزان رشد محصول 

کای شمالی در کشور صنعتی اروپای غربی و امري BNP 16)اجتماعی سا\نه ( 

به رغم تحمل فشار بحران ھای اقتصادی سنگين اين  1913تا  1870فاصله سالھای 

  با\تر رود.    %400دوره از 

رخدادھای فوق در کنار شکست جنبشھای کارگری راديکال و ضد سرمايه داری نيمه 

ی را بيش از پيش محکم می ساخت. شالوده زدوم قرن مذکور، پايه ھای قدرت بورژوا

را وسعت بخشيد  پائينی بورژوازی ل رفرميسم در اقشارھای اقتصادی عروج سوسيا

و ھمزمان پيش شرط ھای \زم نفوذ جنبش ھای سوسيال بورژوائی در درون جنبش 

کارگری را پديد آورد. آيا بايد تاريخ به اين راه می رفت؟ پاسخ مثبت عوامفريبی 

انترناسيونال اول ممکن بود که  محض است. کمون پاريس می توانست شکست نخورد،

جنبش کارگری روز جھان عليه نظام سرمايه داری را به ميدانھای حساس تعيين 

سرنوشت نھائی بکشاند. طبقه کارگر اروپا امکان آن را داشت که پيروز شود و در آن 

صورت پرولتاريای پيروز و سوسياليسم اين طبقه بود که برای روند کار جامعه و 

ن تکليف می کرد. فرايند افت و خيز و عروج و پس رفت مبارزه طبقاتی در جھان تعيي

ھر دوره از مؤلفه ھا و داده ھای اساسی بسيار پيچيده ای تبعيت می کند. ورود تاريخ 

به دوره ھائی که مارکس از آن به عصر حدت تضاد ميان نيروھای توليدی و مناسبات 

چھارچوب اساسی ظھور انق4بات است اما مالکيت يا توليد ياد می کند به طور قطع 

روند انق4ب در \ب4ی شرائط درون اين چھارچوب فشار ھزاران مؤلفه ھای درشت 
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و ريز را بر گرده خود حمل می کند. منظر سياسی و نوع نگاه طبقاتی تروتسکی به 

کنار، اما او در شرح حوادث جنبش کارگری روسيه در روزھای پيش از وقوع انق4ب 

ريه، به صورت طنزآميز به نکته ای اشاره می کند که معنی دار است. او می نويسد فو

انق4ب گاه راه پيروزی خود را از ميان چھار دست و پای يک اسب به جلو باز می « 

در ميان ت4طم امواج مبارزه طبقاتی، ھر ميزان قوام بيشتر يا کمتر جنبش » کند

مندتر و ضعيف تر آن، ھر سطح آگاھی کارگری، ھر درجه سازمان يافتگی نيرو

با\تر يا پائين تر کارگران، ھر مقدار شفافيت افزون تر يا نازل تر افق مبارزه، ھر 

قدر دخالتگری خ4ق تر يا منفعل تر توده ھای کارگر، ھر تحليل عميق يا سطحی، ھر 

بی يا راھکار واقعی ضد کار مزدی يا بالعکس، ھر نگرش مبتنی بر ماترياليسم انق4

محافظه کارانه و با\خره ھر تصميم درست يا اشتباه فعا\ن ذينفوذ و آگاه و فداکار 

جنبش سوسياليستی می تواند بر روی پروسه شکست يا پيروزی، درجات مختلف ھر 

کدام از اينھا و چگونگی حصول يا تحمل ھر يک از اين حالت ھا تأثير بسيار تعيين 

  کننده داشته باشد. 

کارگری نيمه دوم قرن نوزدھم شکست نمی خورد، تاريخ به راه ديگری اگر جنبش 

می رفت اما چنين نشد. اين شکست بر توده ھای کارگر قاره تحميل گرديد و نظام 

بردگی مزدی به يمن آن، پروانه تداوم حيات خود را تمديد کرد. پيروزی و شکست در 

تماعی مسلط ھر عصر ابعادی مبارزه طبقاتی، در چھارديوار مناسبات اقتصادی و اج

بسيار بزرگ دارد. اين ابعاد در قلمرو پيکار ميان پرولتاريا و بورژوازی در جامعه 

سرمايه داری باز ھم بسيار پيچيده تر و عظيم تر می گردد. بورژوازی پيروز به 

را حفظ کرد و   صورت طبقه مسلط اقتصادی و سياسی کنترل کل ھست و نيست دنيا

مجال يافت تا  فاز تازه ای از تاريخ تکامل خود را باز گشايد. تمرکز سرمايه داری 

عالی سرمايه، پيدايش عظيم ترين انحصارات صنعتی و مالی، صدور سرمايه به 

دورترين نقاط دنيا و گسترش پايه ھای عمومی انباشت در ھمه جھان، تبديل عظيم 

يش پروسه زوال نظام ھای ترين بخش ساکنان گيتی به بردگان مزدی ارزان بھاء، گشا

اقتصادی پيشين در سراسر عالم، شتاب انکشاف کاپيتاليستی کشورھای سه قاره آسيا، 
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افريقا و امريکای \تين، ھمه و ھمه تحو\تی بودند که سرمايه داری به برکت رھائی 

  از چنگال جنبش ھای کارگری سوسياليستی نيرومند قرن نوزدھم به پيش راند. 

انسانھا، آگاھی و افکار و رويکرد اجتماعی آنھا را می سازد. ماندن شرائط زندگی 

سرمايه داری و نقش آفرينی ھای بشرستيز تازه اش، توھم ماندگاری اين نظام را در 

قشرھای مختلف اجتماعی، منجمله در درون طبقه کارگر کشت و کار و آبياری کرد. 

وجود داشت اما آنچه اين زمان  اشکال مختلف سوسياليسم بورژوائی از دوره ھای پيش

به مارپيچ حيات تاريخ پای می نھاد نه وارث بی دست و پای اس4ف خويش که 

مولودی ھزاران بار زمخت تر و پرقوام تر بود. سوسياليسم تخيلی اوائل قرن نوزدھم 

از اوئن گرفته تا پرودون بسيار بيشتر از آنکه مدافع کار مزدوری باشد منتقد وجود آن 

و سخت تر از آنکه مدافع بردگی مزدی باشد سردرگمی، بی دانشی و بی افقی  بود

جنبش ضد سرمايه داری توده ھای کارگر را نمايندگی می نمود. سوسيال دموکراسی 

پايان اين قرن بالعکس بسيار آگاه، استخواندار، با افق و منسجم اص4ح اومانيستی 

ن به جريان انديشه و مبارزه سياسی و وئجوه و شجامعه سرمايه داری!!! را در ھمه و

پراتيک اجتماعی طبقه کارگر تزريق و تحميل می کرد. سوسيال دموکراسی برای کليه 

تحليل ھا، نوع نگاھھا، راھکارھا، افقھا، سازمانيابی ھا و برای ھست و نيست جنبش 

ام کارگری به نسخه پيچی خاص دست زد و در مقابل روايت مارکسی و انق4بی ھر کد

اينھا، بديل و پيش نھادھای کنکرت سوسيال رفرميستی به درون جنبش کارگری يله 

نمود. اپوزيسون نمائی پراگماتيستی سوسيال دموکراسی در مقابل نظام سرمايه داری 

ھنگامی که انتساب غاصبانه جنبش ھای راديکال ضد سرمايه داری دوره ھای پيش، 

نبشھا و شرائط حاصل از فاز تکامل تبيين مجعول و گمراه کننده شکست آن ج

امپرياليستی شيوه توليد سرمايه داری را يکجا به ھم می آويخت، نيروی فشار شگرفی 

الين بسان ھمه را برای نفوذ در جنبش کارگری بين المللی روز کسب می کرد. است

ياد می کرد!!! » مارکسيسم عصر امپرياليسم« بعنوان » لنينيسم«حرفھای ديگرش از 

نگاه و تعبير و توصيف او که چشم پوشيم شايد بتوان روال لفظ پردازی او را در  از

مورد سوسيال دموکراسی به شکل ديگری به کار برد. سوسيال دموکراسی به حق 
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سوسياليسم بورژوائی استخواندار و با دوام عصر امپرياليسم بود و درست ھمين 

کل جنبش کارگری بين المللی، کل روايت سوسياليسم است که از ھمان زمان به بعد 

تندنس ھا، انق4بات و حتی اشکال عديده نقد راديکال از سوسيال دموکراسی را در 

  خود ھضم می سازد.  

  

نظام سرمايه داری به يمن غلبه بر جنبش ھای راديکال سرمايه ستيز قرن نوزدھم، با 

با ميمنت ميدان داری  استمداد از شرائط ناشی از فاز جديد تکامل امپرياليستی اش و

سوسياليسم بورژوائی اخير به موفقيت ھای بسيار سترگی در فرايند مبارزه طبقاتی 

عليه پرولتاريا در عرصه جھانی دست يافت. يمن سوسيال دموکراسی برای 

بورژوازی بر خ4ف برخی تحليل ھا و پندارھا ابداً در آويزان ساختن جنبش کارگری 

دار اتحاديه گرائی و قانون سا\ری و رفرميسم راست  اروپای غربی و شمالی به

سنديکاليستی خ4صه نمی شد. اعجاز مھمترش برای سرمايه داری آن بود که افق لغو 

کار مزدی را در پيش روی راديکال ترين و نيرومندترين جنبش ھای کارگری و حتی 

ويسم از روايت انق4بات کارگری بزرگ قرن بيستم خط می زد.  تأثيرپذيری عميق بلش

سوسياليسم و آناتومی سرمايه داری سوسيال دموکراسی اظھر من الشمس است. 

سوسياليسم اردوگاھی در خارج از قلمرو نقد و انتقادھا، جنگ و ستيزھا و مناقشات 

معطوف به ديکتاتوری و دموکراسی و به محض گذاشتن پا در صحنه آناتومی اقتصاد 

سوسيال دموکراسی ھمخون می شد  ناسيوناليسم چپ و سوسياليستی و سرمايه داری با 

جنبش ھای سوسيال خلقی سه قاره نيز به رغم ريشه ھای اجتماعی و باورھا و اھداف 

و انتظارات کام4ً متفاوت، به ھر حال سوسياليسم خود را به طور مستقيم از اردوگاه و 

  م می گيرند. غيرمستقيم از سوسيال دموکراسی به عاريت می گرفتند و ھنوز ھ

مقايسه دنيای سالھای سی قرن بيستم با دھه ھای ميانی قرن نوزدھم برای کمونيست 

ھای فعال جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر از پاره ای جھات غم انگيز و در 

ھمان حال پر از درس است. خيزش ھای راديکال چالش نظام کار مزدی يکی پس از 

مون پاريس شکست خورده است. انترناسيونال اول ديگری بدون نتيجه مانده بود. ک
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کارگری برچيده شد. آخرين بارقه ھای اميد به پيروزی انق4ب اکتبر خاموش گرديده 

بود. کمونيسم و جنبش تغيير عينيت موجود به صورت اسم رمز سياھی برای برنامه 

مايه داری ريزی کاپيتاليستی کار و توليد اجتماعی، تحميل حادترين شکل استثمار سر

بر کارگران و اعمال تمامی اشکال بی حقوقی، ستمکشی و تحقير بر بردگان مزدی 

کشورھا در می آمد. جنبش کارگری اروپای غربی که در روزگار قبل مانيفست 

نابودی سرمايه داری را بر سقف آسمان اين نظام می کوبيد اينک يا در عمق بات4ق 

ده بود و يا به سياھی لشکر اردوگاه سرمايه رفرميسم راست اتحاديه ای زمينگير ش

داری دولتی مبدل می گرديد. جنگ امپرياليستی اول پرولتاريای جھانی را از سنگر 

پيکار انترناسيوناليستی ضد بردگی مزدی به گروگان گرفته و در اردوگاھھای رقيب 

بورژوازی با لباس خفت سربازی در برابر ھم به جنگ واداشته است. جنگ 

 رياليستی دوم در راه است و کوره ھای آدم سوزی سرمايه در وسعت جھان آمادهامپ

مزدی است. در ھمه ممالک سه قاره ( آسيا،  نساختن تل خاکستر از اجساد بردگا

امريکای \تين و افريقا) ضد امپرياليسم خلقی جای جنبش سوسياليستی را اشغال کرده 

سيوناليسم بر سر، با شکم گرسنه و تن است و توده ھای کارگر جوامع ک4ه خود نا

عريان در رکاب ناسيوناليسم چپ، زير بيرق کمونيسم!! برای استقرار صنعت مستقل 

  ملی شمشير می زنند!! 

افکار و اعتقادات و باورھا در قالب تجريدی خود ھيچ نيستند و ھيچ تاريخی ندارند. 

رائط زندگی و کار محتوای آنھا در ھر دوره برای ھر طبقه اجتماعی توسط ش

انسانھای آن طبقه تعيين می گردد. در شرائطی که سرمايه ھمه جا زير نام کمونيسم، 

جنبش کارگری کشورھا را به صف می کرد و مصالح ماندگاری بردگی مزدی يا 

انکشاف کاپيتاليستی بيش و بيشتر کشورھا را پيش شرط تحقق سوسياليسم و فاز 

ی زد، پيداست که کالبدشکافی مارکسی سرمايه داری نخست انق4ب سوسياليستی جا م

و روايت ضد کار مزدی کمونيسم نيز جای خود را به بديل ھای تازه متناظر با شرائط 

روز می سپرد. ائت4ف بين المللی اردوگاه و ناسيوناليسم چپ نياز به تئوری ھای 

ديد تکامل اين به فاز ج» کاپيتال«ند. سخن از سرمايه داری و نگاه خاص خود داشت
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به ھمين دليل کاپيتال در آرشيو اسناد  .شيوه توليد داروی درد اينان نمی توانست باشد

مقدس تاريخی دفن می شد و تئوری ھای نوين امپرياليسم، با مضامين و نوع نگاھھای 

جوراجور، اما ھمگی ھمسو  در کار بايگانی مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه بنياد 

ھمنھاد در کار انتقال ارتش کارگری به حوزه ضد امپرياليسم  سرمايه داری و

ناسيوناليستی، جای آن کتاب و جای تمامی آموزشھای ديگر مارکس را پر می کرد. 

انتقاد از نقش امپرياليستی سرمايه مالی و انحصاری بر جای نقد مارکسی اقتصاد 

ار مزدی جای خود را سياسی شيوه توليد سرمايه داری نشست، گفتگوی مبارزه عليه ک

به مباحثات کشاف مبارزه عليه غارتگری و تجاوز سرمايه مالی داد، نظريه جنگ 

برای برپائی سرمايه داری مستقل از امپرياليسم !! تئوری مبارزه طبقاتی عليه اساس 

سرمايه داری را به عقب راند ، توصيف قدرت اعجاز سوسياليستی سرمايه داری 

نياز فعالين جنبش جھانی طبقه کارگر به بازشناسی سوسياليسم دولتی جائی برای درک 

محو کار مزدی باقی نگذاشت. ھمه چيز از شکست جنبش سوسياليستی طبقه کارگر و 

پيروزی بورژوازی بر اين جنبش حکايت می کرد، فاجعه مھم تر اما اين بود که طبقه 

سی عوامل شکست خورده به جای درک موقعيت مغلوب خويش، به جای بازشنا

شکست و به جای ترميم قوا و ت4ش برای برپائی سنگر استوار مبارزه طبقاتی عليه 

سرمايه داری، بعضاً در پشت حصار توھم بافيھای سوسيال بورژوائی مشغول 

برگزاری مراسم بزرگداشت پيروزی ھای سترگ سوسياليستی بود!! و بعضاً در کنار 

ی ھا، دليلی برای درک شکست و کنکاش بيرق پيکار برای حصول ھمان نوع پيروز

  حالت مغلوب در پيش پای خود نمی ديد.  

شکست سوسياليسم برای ھر مدت، در ھر سطح و به ھر ميزان، فرصت ھای تاريخی 

تعيين کننده ای را به نظام بردگی مزدی تفويض کرده بود و سرمايه داری در غياب 

سوسيال دموکراسی، استقرار اردوگاه  اعت4ی اين جنبش و در پرتو شرائطی که اقتدار

و عروج ضد امپرياليسم خلقی در سطح جھان پديد می آورد به طور جامع ا\طراف 

دست به کار تحکيم بندھای بردگی مزدی بر دست و پای کارگران دنيا بود. تا پايان 

قرن نوزدھم رابطه توليد اضافه ارزش با تمامی اسرار عظيم اندرونی اش  به صورت 
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بطه ای لخت و عور در پيش روی توده ھای کارگر قرار می گرفت. عامه کارگران را

اگر سرمايه را با ذره بين موشکاف مارکس نمی شناختند اما تشخص جسمانی آدم نمای 

آن را در ھيأت کثيف ج4دوارش سايه به سايه حيات خود می ديدند و کوه نفرت از 

ود سنگين می يافتند. دنيای فکر و وجود وی را بر ھمه گوشت و پوست و عروق خ

احساس و عواطف کارگران يکسره انبار خشم و کين و قھر نسبت به صاحبان سرمايه 

بود و مبارزه طبقاتی بسيار ز\ل بر پھندشت زندگی روز آنان جريان داشت. سازمان 

اجتماعی کار سرمايه داری در قياس با دوره ھای بعد، از پيچيدگی، انسجام، وسعت و 

درت بسيار کمتری برخوردار بود، نظم سياسی سرمايه نسوج تو در توی پر پيچ و ق

تاب قرن بيست را پشتوانه قوام خود نداشت و ساختار مدنيت و قانونيت و حقوق و 

فرھنگ و داربست اجتماعی سرمايه بسيار ساده ظاھر می شد. نظام سرمايه داری با 

تی بسيار پرشتاب برای غلبه بر اين اغتنام فرصت از غياب و ضعف جنبش سوسياليس

پاشنه آشيل ھا و در راستای آرايش استخواندارتر و پرقوام تر خود مسير تاريخ را 

چرخ زد. اين عقل بورژوازی نبود که راه را باز می يافت و نظام را معماری می 

کرد، بالعکس ھمه جا سرمايه بود که شعور \زم راھيابی و معماری را در ساختمان 

ز بورژوازی می پروراند و رشد می داد. فرايند بازتوليد و توسعه انباشت و مغ

خودگستری سرمايه گام به گام نياز اين قوام را متولد ساخت، پاسخ نياز را جريان 

شناخت و انديشه سرمايه دار کرد و بسط اجتماعی و عينی آنھا را محتوای برنامه 

  يستی نمود.ريزی روز متوليان و حاکمان جامعه کاپيتال

رابطه توليد اضافه ارزش، در اساس رابطه بيگانه سازی کامل کارگر با پروسه کار و 

محصول کار خويش است. اين رابطه به ھمان ميزان که ساختار نظم سياسی، 

قراردادھای اجتماعی، نھادھای مدنی، بافتھای فرھنگی، تافته ھای اخ4قی، روابط 

ھنر و ادب و بيان انديشوار خود را  ،سنت، زبانحقوقی، م4کھای عرف و معيارھای 

توليد می کند و بسط می دھد و به ھمان اندازه که اين نھادھای اجتماعی را زيور و 

دثار و پيرايه وجود اقتصادی خود می سازد، دائره بيگانه سازی کارگر از روند کار و 

انگليسی، سرنوشت محصول کار را نيز بيشتر و بيشتر توسعه می دھد. کارگر 
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فرانسوی، ھلندی، ايتاليائی، بلژيکی و سويسی قرن نوزدھم، ميان استثماری که می شد 

و ميان کل دردھا، رنجھا، گرسنگيھا، ستمکشيھا و بی حقوقی ھايش با سرمايه 

شخصيت يافته رابطه ای مستقيم، لخت، زمخت و تنگاتنگ می ديد. اين رابطه در 

و نظم سياسی و نھادھای مدنی و حقوقی و  شرائط گسترش بی مرز ساختار دولتی

تسلط جامع ا\طراف افکار و فرھنگ و قراردادھای اجتماعی سرمايه حالتی پيچيده تر 

و رمزآميزتر به خود می گرفت. ھر کدام از عوامل با\، نقش ديوار حائلی را ميان 

ن شکل کارگر و سرمايه حتی کارگر و سرمايه دار ايفاء می کردند و به ھمين ميزا

گيری جنبش شفاف و ز\ل ضد کار مزدی او را دشوارتر می ساختند. اين وضع وقتی 

که با تمامی تبخيرات و مه آلودگيھای متراکم برتافته از وجود جنبش ھای خلقی و 

ھستی اردوگاه به ھم می آميخت پيچيدگی ز\ل بودن پيکار لغو کار مزدی را برای 

ساخت. در بطن اين شرائط و رخدادھا، دورنمای توده ھای کارگر باز ھم بيشتر می 

سوسياليستی و محو کار مزدوری برای کارگران از آنچه در با\ و پيرامون چند و 

  چون شفافيت جنبش ضد سرمايه داری گفتيم باز ھم غامض تر و پيچيده تر می گرديد. 

ً تأکيد کنم که تعبير عبارات با\  اليسم را آن نيست که کارگران نخست سوسي مطلقا

تقاشی می کنند و سپس برای مبارزه طبقاتی راه می افتند!!! مسأله کام4ً برعکس 

است. دومی جبر گريزناپذير زندگی توده ھای کارگر است و حتی در خ4ء کامل افق 

سوسياليستی نيز متناسب با اوضاع و آرايش قوا و مؤلفه ھای مختلف، وسيع يا محدود، 

ا ضعيف جريان دارد. اين افق سوسياليستی نيست که جنبش عميق يا سطحی، نيرومند ي

سوسياليستی می آفريند، بالعکس دومی است که اولی را می سازد و به جزء \يتجزای 

مکمل خود تبديل می کند. ھمه اينھا در عداد مفروضات است. مورد بحث ما در اينجا 

با  افق سوسياليستی  چيز ديگری است. جنبش  کارگری ھر چه اميدوارتر و آگاه تر و

آشناتر باشد، جنبشی نيرومندتر است و ھر چه از اين ويژگيھا و حالت ھا دورتر باشد 

جنبشی ضعيف تر، آسيب پذيرتر و فرتوت تر است. شرائطی که در با\ تصوير کرديم 

و فضای مسلط بر مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر، به ويژه پس از شکست انق4ب 

وسياليسم و افق محو کار مزدی را برای کارگران دنيا، بيشتر در کارگری اکتبر، س
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قرن نوزدھم به رغم  70و  60ورطه ابھام فرو می برد. جنبش کارگری دھه ھای 

سطح نازل تر رشد اجتماعی و فکری و فرھنگی يا ميزان آشنائی با دانش ھای عصر، 

بردگی مزدی را در  امکان برنامه ريزی کار و توليد به دست خود و گسستن بندھای

  قياس با اخ4ف قرن بيستمی خود مقدورتر تصور می کردند.

ھمه آنچه تا حا\ گفتيم، شمارش برگھای برنده سرمايه داری در مقابل جنبش 

سوسياليستی و لغو کار مزدی طبقه کارگر در سالھای نيمه اول قرن بيستم و به ويژه 

رخدادھائی که به آنھا اشاره شد، به  از دھه سی اين قرن به بعد  بود. سير متوالی

بورژوازی فرصت داد تا به نيازھای خودگستری رابطه توليد اضافه ارزش در سطح 

جھانی با فراغ بال پاسخ گويد. در شروع قرن بيستم بارآوری کار در حوزه ارزش 

افزائی سرمايه اجتماعی کشورھای غربی که نسبت آن به بخش ھای ديگر جھان تا آن 

به يک با\تر رفت و اين   20از دو به يک کمتر بود به صورتی جھش وار از  تاريخ

نسبت تا مدت ھا به روند صعودی خود با ھمين شتاب ادامه داد. بحران اقتصادی حاد 

قرن نوزدھم با استمداد از نتايج ھمين تحو\ت و به ويژه مؤلفه  90و سراسری دھه 

قرن بعد  30بعدی بحران تا شروع دھه اخير به طور چشمگير فروکش کرد و امواج 

با قدرت تخريب کمتری ھمراه شد. پديده ای که فشار خود را بر تئوری پردازيھای 

امثال برنشتين و سران انترناسيونال دوم در مورد مکانيسم بروز بحرانھا، به گونه ای 

ان بارز وارد ساخت و نقدنويسی سرمايه پسند آنان را در باره نظريه مارکسی بحر

دامن زد. صدور گسترده سرمايه به بازار انباشت کشورھای سه قاره، انکشاف وسيع 

ن بودن ئيکيب ارگانيک نازل سرمايه ھا، پامناسبات کار مزدوری در اين جوامع، تر

ھزينه تشکيل بخش ثابت سرمايه و از ھمه مھمتر نيروی کار بسيار ارزان اين بخش 

ی ک4ن سرمايه در اين حوزه ھا را به ھمراه از جھان در مجموع پيدايش نرخ سودھا

داشت، ھمزمان نقش انحصارات و تراست ھای عظيم امپرياليستی در تعيين و تسلط 

نرخ سودھای بين المللی باعث می گرديد که ميزان قابل توجھی از اضافه ارزش توليد 

 شده توسط کارگران اين کشورھا به حوزه ارزش افزائی سرمايه ھای بزرگ غربی

سرريز شود. اين امر در ھمان حال به بخش اخير سرمايه جھانی امکان می داد که 
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روند توليد را به طور مستمر دستخوش تحول سازد، دستاوردھای عظيم دانش ھای 

بشری را برای حصول اين ھدف مورد استفاده قرار دھد و برای توسعه اين دستاوردھا 

ره بارآوری نيروی کار را ھر چه مؤثرتر برنامه ريزی و سرمايه گذاری کند و با\خ

افزايش دھد، اين کار در غياب فرايند پرشتاب جھانی شدن و توسعه بی امان دامنه 

انباشت سرمايه در نقاط مختلف دنيا امکان نداشت. نرخ سودھای با\ی حوزه ھای تازه 

يد پيش ريز سرمايه و سرشکن شدن سيل وار اين اضافه ارزش ھا به قلمرو بازتول

سرمايه اجتماعی کشورھای غربی تضمين واقعی حصول اين ھدف توسط انحصارات 

  غول پيکر صنعتی و مالی بود.    

رويۀ ديگرش اين بود که کل  ھمه آنچه گفتيم اما يک روی سکه را تعيين می کرد.

فرايند پيش گفته از درون و از بيرون، ارکان حيات اين نظام را دچار چالش می 

بر ھر چيز در قلمرو مبارزه طبقاتی آنچه برای سرمايه داری برد و . مقدم ساخت

غنيمت و توسعه و موجد بيشتر ماندن بود، برای توده ھای کارگر دنيا سوای شکست، 

تباھی، عقب نشينی، گرسنگی، فقر و تبديل شدن به تل خاکستر در شعله ھای جنگ 

اف کاپيتاليستی کشورھای بشرسوز امپرياليستی چيز ديگری نمی توانست باشد. انکش

نداشت که » توده ھا« سه قاره نه فقط نان و مسکن و مدرسه و دکتر و داروئی برای 

 فقط جمعيت ميلياردين انسانھای خلع يد شده را در زاغه ھای تار و نمور پيرامون

نيروی کار خود به ارزان ترين بھای ممکن دور ھم  شھرھای بزرگ دنيا برای فروش

شرائطی که سوسيال دموکراسی و رفرميسم راست اتحاديه ای در جمع کرد. در 

اروپای غربی و اسکانديناوی و امريکای شمالی بر ھر تحرک ضد سرمايه داری طبقه 

کارگر چوب حراج می زد، در غالب جوامع جديد سرمايه داری آن روز موج 

ک مسکونی اعتصابات پی در پی توده ھای طبقه کارگر برای داشتن نان خالی و آلون

از کارگاھی به کارگاه ديگر، از مدرسه ای به مدرسه بعدی، از شھری به شھر 

آنسوتر، از کشوری به کشور دورتر و از قاره ای به قاره ديگر گذر نمود. نظام 

سرمايه داری که در نيمه دوم قرن نوزدھم در حادترين حالت يک جنبش چند ده 

در سنگر مقابل خود می ديد، اينک با لشکر  ميليونی توده ھای فروشنده نيروی کار را
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عظيم و جھانی انسان ھائی مواجه بود که شمار آنھا از مرز يک ميليارد فرا می رفت. 

انسانھائی که سوای فروش گوشت و پوست و استخوان يا ھمان نيروی کار خود برای 

گفتيم  ارتزاق روزانه ھيچ چيز ديگری نداشتند. شايد ميان اين سخن و آنچه پيشتر

تعارضی احساس گردد!! ممکن است پرسيده شود که توده ھای کارگر به صف شده 

و خارج از حيطه کارزار مستقيم » جبھه متحد ضدامپرياليستی« در پشت 

سوسياليستی!! چه خطر سنگينی می توانستند برای نظام بردگی مزدی ايجاد نمايند!؟ 

سوسياليسم نه يک بازوبند عقيدتی و پاسخ اين سؤال بسيار شفاف و بدون ابھام است. 

مکتبی که جنبش طبقه کارگر عليه نظام سرمايه داری و برای محو کار مزدوری 

است. جمعيت ميلياردين کارگران غرق در توھمات خلقی و امپرياليسم ستيزی 

ناسيوناليستی به ھر حال و به رغم توسل به دار پوسيده ضد امپرياليسم خلقی مجبور 

نان روزانه و داشتن لباس و سرپناه خويش عليه سرمايه داری بجنگند. بودند برای 

نداشتن افق روشن سوسياليستی برای محو بردگی مزدی آنان را از مبرميت و اجتناب 

ناپذيری مبارزه ضد سرمايه داری و تمرکز قوا برای فشار بر شريان سود سرمايه به 

که به نوبه خود عرصه را بر نفع ادامه حيات خويش باز نمی داشت. مبارزه ای 

شرائط بازتوليد و خودگستری سرمايه اجتماعی جوامع و کل سرمايه جھانی تنگ و 

  تنگ تر می ساخت.    

  

يک مسأله مھم ديگر در ھمين راستا عوارض جبری پروسه پرشتاب توسعه انباشت 

در  سرمايه در کشورھای سه قاره بود.    مارکس در سالھای نيمه دوم قرن نوزدھم

بررسی تأثيرات متقابل صنايع بريتانيا و کشورھای حوزه صدور کا\ھای انگليسی با 

نگاھی تيزبين تصريح کرد که گسترش بازارھای سرمايه داری در ممالک اخير با 

ھمه دستاوردھای پرسود برای صنعت انگليس و به رغم گشايش بازارھای بزرگی 

ضل سرمايه ھای انگليسی نخواھد بود، زيرا چون استراليا و کاليفرنيا باز ھم ح4ل مع

که توسعه بازارھا پاسخگوی رشد نياز سرمايه ھا نيست . اين سخن مارکس مربوط به 

دوران استعمارگری و صدور کا\ بود. مشکل سرمايه داری در دوران مورد گفتگوی 
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ما در مقياس و سطح بسيار فراتری مطرح می شد. ممالکی که دھه ھای نخست قرن 

يستم توسعه و تسلط نظام سرمايه داری در آنھا، بخش متمرکز، انحصاری و با ترکيب ب

ارگانيک با\ی سرمايه جھانی را از تحمل تنزل فاحش نرخ سودھا و امواج سرکش 

بحران ھای اجتناب ناپذير اقتصادی مجال تنفس داده بود، در شروع دھه ششم اين سده 

قش پيشين خود اضافه می کردند. اين جوامع بتدريج نقش متضاد و متعارضی را به ن

که پيش از آن حوزه ھای توليد نرخ سودھای ک4ن و انتقال اضافه ارزش ھای انبوه به 

قلمرو بازتوليد سرمايه ھای بزرگ انحصاری و امپرياليستی بودند از اين زمان به بعد 

صاد سرمايه به طور متناوب اما به ھر حال گريزناپذير فشار پيچش بحران ھای اقت

داری خود را ھم بر گرده بخش پيشرفته تر و متمرکزتر سرمايه وارد می ساختند. 

پديده ای که مؤلفه ھای بازتوليد و چگونگی تداوم حيات سرمايه داری را به صورت 

تعيين کننده ای زير فشار خود قرار می داد. بر اساس آمارھا، ميزان توليد ناخالص 

) کشورھای بزرگ صادر کننده سرمايه که در طول دھه BNP/ Capitaداخلی سرانه(

به بعد و به  60را نشانه می گرفت از دھه  %4پنجم قرن مذکور به طور سا\نه مرز 

ھم پائين تر رفت. نرخ رشد اقتصادی در  %2ويژه در سالھای دھه ھفتاد از مرز 

تبخاله ھا  ھمين دوره در قياس با سالھای پيش به صورت چشمگيری کاھش يافت و ک4ً 

و عوارض يک بحران ديرپای بی برگشت اقتصادی ھمه جا بر جبين نظام سرمايه 

تدريج، شيوه توليد  به داری پديدار گشت. اين بحران که از دھه ھفتاد با افت و خيز و

سرمايه داری را در سطح جھانی در کام خود فروکشيد، به رغم بھره گيری از ھمه 

ش، ھمچنان با قدرت تمام پيکره حيات تاريخی اين نظام را مکانيسم ھای کھنه و نو چال

  آماج يورش ھای نيرومند خود قرار می دھد.  

دوره اخير برای نظام سرمايه داری با شاخص ھای واقعی يک فاز خاص و با مؤلفه 

ھای تعيين کننده يک دوران جدی انحطاط ھمراه است. تعبير لنين از شرائط 

به مثابه مرحله احتضار اين نظام از پاره ای جھات تعبير  امپرياليستی سرمايه داری

دقيقی نمی توانست باشد. صدور سرمايه و رويکرد نظام بردگی مزدی به گسترش 

انباشت کاپيتاليستی در اقصی نقاط جھان در شروع قرن بيستم، طغيان بی سابقه اضافه 
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ين سرمايه گذاری ھا ارزشھای توليدی نوين و گشايش وسيع ترين حوزه ھا برای بيشتر

با ترکيب نازل ارگانيک و کمترين ھزينه تشکيل بخش ثابت سرمايه، نه رمز احتضار 

که بالعکس پاسپورت يک اقامت نامعلوم و نوعی ماندگاری موقت بود. تعبير لنين البته 

ناظر بر قائل شدن فاکتورھای ديگری برای سرمايه داری از جمله تمايز در ابعاد 

يزی دوره ماقبل و مابعد سيستم امپرياليستی !!، کشيدن خطی ولو توحش و بشرست

و بروز جدائی ميان  "خلق ستيزی امپرياليسم"کمرنگ ميان سرمايه مالی و صنعتی، 

بخش ھائی از بورژوازی جوامع مناطق تقسيم شده اقتصادی و ارضی دنيا در دوره 

سأله مھم کندوکاو ممکن اخير نيز بود. نکاتی که در اينجا مورد بحث ما نيستند. م

وضعيتی است که از نيمه دوم قرن بيستم در تاريخ حيات سرمايه داری آغاز می 

گردد. اط4ق لفظ انحطاط به اين دوره بسيار واقعی است و با روايت انحطاط سرمايه 

داری در شروع سالھای نخست آن قرن تفاوت دارد. سرمايه داری به شرائطی پا نھاده 

ن را فاز ويژه ای در پروسه انحطاط و توحش مناسبات  کار مزدوری، است که بايد آ

دوران کام4ً خاصی در تعميق و توسعه مستمر ساختاری شدن بحران اقتصادی و 

اجتماعی اين نظام و با\خره ط4يگان شروع عصر انق4بات کارگری ضد سرمايه 

ای اساسی اين . شاخص ھکردار مزدی در آينده نزديک تلقی داری و برای لغو ک

عصر تا آنجا که به شيوه توليد سرمايه داری بر می گردد، تشديد بی سابقه 

گلوباليزاسيون و ادغام جھانی اقتصاد کاپيتاليستی، رشد غول آسای بارآوری کار 

اجتماعی، نرخ بسيار با\ی افزايش افراطی سرمايه، سير صعودی حيرت بار متوسط 

ی، تسريع چشمگير پروسه پيشی گرفتن نرخ پيش ترکيب ارگانيک سرمايه بين الملل

ريز سرمايه بر نرخ توليد اضافه ارزش در مقياس جھانی، سرکوبگری بسيار 

نيرومندتر بحرانھا و چرخش ھميشگی بحران در پروسه بازتوليد سرمايه بين المللی 

است. به نظر می رسد که بخش اعظم رويدادھای نيم قرن اخير در رابطه با چند و 

فرايند حاصل از اين شاخص ھا قابل تبيين است. در اين باره پائين تر توضيح  چون

خواھم داد اما عجالتاً سرچشمه ھای واقعی فرايند اين شاخص ھا در بطن رابطه توليد 
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اضافه ارزش در موقعيت کنونی تاريخ را کمی بيشتر کنکاش کنيم. ذکر مثالی در اين 

  زمينه بی مناسبت نيست.

را به عنوان جزء معينی از » ايران خودرو« يل سازی ايرانی موسوم به شرکت اتوموب

مي4دی با  60اندامواره کل سرمايه جھانی در نظر بگيريم. اين کارخانه در شروع دھه 

ميليون تومان آن روز تأسيس شده است. شمار کارگران شرکت  10سرمايه ای معادل 

بوده است. تا اينجا يک چيز روش  نفر 10 000در سالھای پايانی ھمين دھه قريب  

ھزار  10ميليون تومان نيروی کاری معادل  10است. اينکه سرمايه ای با ميزان نسبی 

نفر را در حلقه ھای مختلف توليد و بازاريابی استثمار می کرده است. نسبت ميان اين 

يک واحد سرمايه ثابت نيازمند  1000به يک است. به بيان دقيق تر ھر  1000ارقام 

کارگر بوده است. بر اساس پاره ای قرائن ميزان توليد سا\نه شرکت در سالھای 

واحد در روز بوده است. نکته  200در سال و حدود   60 000بالغ بر  70شروع دھه 

دوم مورد جستجو در ھمين جا قرار دارد. داده ھای ياد شده حکايت از اين دارند که به 

يک روزانه کار يک اتوموبيل را توليد و مونتاژ کارگر در طول  50طور متوسط ھر 

و آماده فروش می ساخته اند. سومين نکته اينکه ھر دستگاه اتوموبيل ساخت شرکت 

تومان به فروش می رسيده است که بر مبنای محاسبات نسبی مربوط   20000معادل 

تومان آن به صورت اضافه ارزش به سرمايه داران  15000به آن زمان، حدود 

احب شرکت تعلق می يافته است. حاصل اين بخش محاسبه نشان می دھد که ھر ص

تومان توليد می کرده است،  350کارگر در طول ھر روزانه کاری چيزی بالغ بر 

 %700تومان دريافت می نموده و \جرم نرخ استثماری برابر با  50دستمزدی معادل 

ات را به ذھن بسپاريم، تاريخ را را متحمل می شده است. حال ھمه اين ارقام و محاسب

امروز با »  ايران خودرو«کمی طی طريق کنيم و تا زمان حاضر به جلو گام برداريم. 

تومان به کار خود ادامه می دھد و شمار  300 000 000 000سرمايه ای بيش از 

تومان سرمايه به ھر  1000نفر است. به اين ترتيب نسبت  30 000کارگران آن حدود 

تومان به ھر  10 000 000، اينک  با رابطه  50يا شروع دھه  40ر پايان دھه نفر د

کارگر جايگزين شده است. اسناد آماری منتشره دولت بورژوازی اس4می ايران در 
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ھيچ دو نسخه ای با ھم خوانا نيست و در ھيچ نسخه فارسی با ترجمه انگليسی آن نيز 

  500 000در شرکت در سالھای آخر از مطابقت ندارد. شمار خودروھای توليد شده 

و گاھی حتی بيشتر نقل شده است، ما ميانگينی را برای اين محاسبه در  900 000تا 

و \جرم  600 000نظر می گيريم. فرض کنيم که اين تعداد در بدترين حالت، سا\نه 

 15دستگاه باشد. در اين صورت معلوم است که ھر  2000برای ھر روزانه کار، 

گر در روز يک دستگاه خودرو را توليد و آماده عرضه به بازار می سازند. به کار

کارگر  15با  70کارگر برای توليد ھر خودرو در اوايل دھه  50بيان ديگر نسبت 

برای ھر دستگاه در شرائط موجود جا به جا گرديده است. در باره ميزان فروش 

ز فقط به اين بسنده می کنيم که شرکت و اضافه ارزش توليد شده توسط ھر کارگر ني

درصدی  1200آن ايام امروز با يک نرخ استثمار حداقل  %700نرخ استثمار 

  جايگزين شده است. 

منظور از رجوع به داده ھای فوق مطلقاً گزارش بودجه و روند کار و دخل و خرج 

يک  سا\نه يک بنگاه صنعتی در ايران نبود، کام4ً بالعکس شرکت مذکور به عنوان

واحد سرمايه در ساختار کل سرمايه جھانی مطمح نظر است. آنچه در اينجا رخ داده 

است نمودی بسيار حقير از سير واقعيتی بسيار عظيم است که در سراسر جھان 

در مقابل انحصارات غول پيکر » ايران خودرو« سرمايه داری به وقوع پيوسته است. 

قياس با سرمايه اجتماعی امريکا، حوزه جھانی يا کل سرمايه اجتماعی ايران در 

يورو، اسکانديناوی، بريتانيا، ژاپن، روسيه و بطور خ4صه در قياس با عظيم ترين 

بخش سرمايه بين المللی به لحاظ بارآوری کار اجتماعی و ترکيب ارگانيک در سطحی 

ايه ھای کام4ً نازل تر قرار دارد. اگر فرايند تغييرات مورد بحث را با رجوع به سرم

مورد تعمق قرار دھيم ارقام به صورت بسيار حيرت  TMT  انباشت شده در قلمرو

باری افزايش خواھند يافت. در آنجا به طور مثال در رشته توليد موبيل با فزونی 

چندين ده برابر بارآوری کار و جايگزينی چندين ساعت با چند دقيقه مواجه خواھيم 

صنعت اتوموبيل سازی کشوری مانند ژاپن ھم به  شد. فرايند اين تغييرات حتی در

نيست. با اينھمه » ايران خودرو«و ارقام چندان قابل قياس با  ھا لحاظ سطح با\ی داده
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و با اغماض از ھمه اين تفاوت ھای بسيار تعيين کننده، باز ھم شاھديم که آنچه ديروز 

 15روی کار مزدی انسان فروشنده نيروی کار تھيه می شد امروز با ني 50توسط 

 300ميليونی جای خود را به  10آماده فروش در بازار می گردد. سرمايه  ،انسان

جايگزين شده  2000واحدی در بدترين شرائط ممکن با  200ميليارد داده است. توليد 

است. نرخ اضافه ارزشھا فوران کرده است، ترکيب ارگانيک سرمايه ھا ھمانگونه که 

ه است و به تبع آن نرخ سودھا بطور محسوس کاھش يافته است. م جھشی با\ رفتيديد

اين نرخ در ھمين چند دھه اخير برای بزرگترين تراستھای صنعتی جھان نظير جنرال 

در روزھای اخير  %10به حدود  70در دھه  %30موتورز، فورد و کرايسلر از 

اری کار شيوه سقوط نموده است. اگر اين روند را که به طور قطع روند طبيعی و ج

توليد سرمايه داری در مقياس جھانی است نقطه تمرکز کنکاش خود قرار دھيم به چه 

استنتاجاتی خواھيم رسيد؟ برای يافتن پاسخ نياز به ھيچ جستجو يا \اقل ھيچ استد\ل 

پيچيده ای نيست. کافی است چشمان خود را باز کنيم و به اطراف جھان نظر اندازيم. 

سرمايه ھا يکی پس از ديگری قله آسمان را تسخير می کنند، سرمايه کوھساران عظيم 

ھا برای بازتوليد خود، لحظه به لحظه به نيروی کار بسيار کمتری نياز دارند، بازار 

جھانی زير فشار اشباع سرمايه به طور مستمر گنجايش انباشت را از دست می دھد، 

د بازانباشت ھمراه با خشک شدن نياز به اضافه ارزش غول پيکرتر برای تداوم رون

بی امان سرچشمه ھای زاينده اضافه ارزش، حدت بحرانھای اقتصادی، فروپاشی ھا، 

تاتاريستی سرمايه عليه  مجنگ افروزيھا و توسعه بی امان ابعاد توحش و تھاج

کارگران از جمله نتايج قھری و ب4فصل اين پروسه است. در باره پيوند مستقيم و 

ادھای روز دنيای سرمايه داری با اين فرايند به صورت بسيار کوتاه به ارگانيک رخد

  موارد مھم زير اشاره می شود. 

  

  . توسعه پرشتاب فقر، بيکاری و گرسنگی1

دھه ھفتاد مي4دی به اين سوی به طور قطع دنيای توسعه پرشتاب فقر و گرسنگی و 

وند در چھارچوب استي4ی بيکاری و بی خانمانی بشر در ھمه جھان بوده است. اين ر
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نظام سرمايه داری مطلقاً قابل بازگشت نيست و ھيچ راھکار، راه حل يا برنامه ريزی 

بورژوائی نمی تواند حتی شتاب آن را کند سازد. در ھمين لحظه حاضر يک ميليارد 

د\ر  2ميليارد نفر با درآمد روزانه ای کمتر از  3از سکنه کره زمين بيکارند. حدود 

د\ر است. ھر دقيقه  1کا زندگی می کنند و درآمد روزانه نصف اين جمعيت زير امري

کودک در برابر چشمان اشکبار مادرانشان از فشار گرسنگی می ميرند. يک  20

ميليارد و نيم انسان آب آشاميدنی بھداشتی ندارند و ھمين ميزان از حداقل دوا و درمان 

شود که سرمايه داری اساساً وجود خود را  و دکتر محروم می باشند. ممکن است گفته

با سي4ب فقر و گرسنگی انسانھا تعميد کرده است و ھيچ يک از موارد با\ تازگی 

ندارند. اين بطور قطع درست ترين حرف است. ھيچ بحثی در صحت اين سخن نيست، 

 سرمايه در جائی متولد شده است که از سر تا پا و از تمام مساماتش گند و خون« 

اما نکته مھم چيز ديگری است. در ھمه دوره ھای پيشين تاريخ » بيرون زده است

حيات سرمايه داری تعميق استثمار توده ھای کارگر و ساير سيه روز ی ھا و مصائب 

ملحق به آن با پروسه ھائی از عقب نشينی اين نظام در مقابل مطالبات معيشتی و 

آنجا ھمراھی می شده است. در متن ھمين  رفاھی و اجتماعی طبقه کارگر در اينجا و

تشديد استثمار و ستمکشی ھا و بی حقوقی ھا، مدرسه ھای زيادی ھم ساخته می شده 

است، بيمارستانھای زيادی ھم تأسيس می گرديده است، در مقابل فشار جنبش کارگری 

به قبول بيمه دارو و درمان يا غرامت بيکاری تمکين ھم صورت می گرفته است. 

راه با سير تمرکز سرمايه ھا و افزايش بارآوری کار، اشتغال ھم  پديد می آمده ھم

است، دستمزدھا ھم بگونه ای متناظر با بھبود زندگی بخش ھائی از کارگران با\ می 

رفته است و پاره ای تغييرات ديگر از اين قبيل رخ می داده است. دوره مورد بحث ما 

ن نه محلی که سراسری و در مقياس بين المللی فاقد اين خصوصيت است و اين فقدا

است. آمار سازمان ملل از با\ترين نرخ صدور سرمايه به بسياری کشورھا حکايت 

دارد اما ھمزمان گسترش بی سابقه بيکاری و توسعه بيسابقه تر فقر و گرسنگی را نيز 

گی مزدی قله رفاه اجتماعی دنيای برد ئدان جوامع گزارش نموده است. در سودر ھم

مدرسه ک4س اول تا نھم بطور کامل بر چيده می شود.  20به طور متوسط ھر سال 
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شمار تخت ھای بيمارستانی اين کشور در دھه اخير به نصف رسيده است و تعداد 

کاھش يافته است. ساعات کار واقعی در اکثر  %30کارکنان بخش درمان حدود 

\ رفته است و سن بازنشستگی در ممالک اگر نه رسمی اما به صورت غيررسمی با

غالب جوامع در حال افزايش است. ھيچ امنيت شغلی در ھيچ کجا باقی نمانده است و 

آخرين بازمانده ھای آن نيز با سرعت تمام در حال از بين رفتن است. بر اساس 

ميليون شغل در خطر حذف شدن  2تا  1گزارش وال استريت فقط در امريکا ھر سال 

 %2ينده تنھا آفلزکاران بين المللی در چند دھه ق پيش بينی فدراسيون است و مطاب

نيروی کار فعلی جھان برای توليد تمامی کا\ھای مورد تقاضای بازار جھانی کفاف 

 1992تا  1972خواھد داد. آمارھای معتبر ديگر از اين سخن می گويند که در فاصله 

افزايش داشته است و درست در  %35بارآوری نيروی کار در ايا\ت متحده حدود 

کاھش نشان داده است. اگر بخواھيم  %15طول ھمين مدت ميزان اشتغال نيروی کار 

در \ب4ی داده ھای آماری بچرخيم به بحثی طو\نی نياز خواھيم داشت تنھا به ذکر 

اين اشاره می کنيم که سرمايه گذاری بيشتر، ھمه جا با بيکاری افزونتر و تنزل فاحش 

 70ح دستمزدھا ھمراه بوده است. رشد مزدھای واقعی ساعتی که تا قبل از دھه سط

ھم پائين تر رفته است.  نيم درصدبود از شروع دھه مذکور به اين سوی از  %5قريب 

اين روند قابل بازگشت نيست و وقوع کليه اجزاء و حلقه ھای آن در انطباق ارگانيک 

  وضيح داديم. با درونمايه فرايندی است که با\تر ت

  

  . فاز جديد گلوباليزاسيون و عروج نئوليبراليسم.  2

دور جديد توسعه جھانی شدن سرمايه داری در قياس با آنچه در شروع قرن بيستم رخ 

داد از پاره ای جھات تفاوت اساسی دارد. در آن زمان رويکرد سرمايه به شرق يا ک4ً 

اشت، فروپاشی اضطراری و تاريخی ممالک سه قاره با گسترش پايه ھای عمومی انب

نظام فئودال و انکشاف کاپيتاليستی کشورھا ھمراه بود. اين امر ھمچنان که مارکس در 

مورد ھندوستان گفت با تمامی خانه خرابی و بی خانمانی و سيه روزی ھائی که برای 

ا توده ھای وسيع خلع يد شده قاره ھا به ارمغان می برد، يک پروسه تحول تاريخی ر
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نيز با خود محقق می ساخت. نظام ارباب و رعيتی کشورھا جای خود را به رابطه 

خريد و فروش نيروی کار می داد و مظالم ھولناک فئودالی با استثمار، ستمکشی و بی 

حقوقی کاپيتاليستی جايگزين می گرديد، روستا از ھم می پاشيد و شھرنشينی توسعه 

زيست کھن را اشغال می کرد. آنچه می رفت  می يافت. نوعی زندگی جديد جای شيوه

در ھمه تار و پود خود توحش بار بود و آنچه می آمد در بشرستيزی و توحش دست 

کمی از سلف خود نداشت، با ھمه اينھا، انسانھا از پله ای به پله ديگر تاريخ پای می 

با گذشته گذاشتند و در چھارديوار حيات نو به چيزھائی دست می يافتند که در قياس 

نشان رشد و موفقيت و حصول پاره ای دستاوردھا بود. دنيای تيره خشک و خالی 

فئودالی جای خود را به وجود صنعت و تکنيک و شکوفائی ھای علمی می داد و 

ھمزمان پروسه پيکار دھقانان عليه مالکيت ارضی اربابان جای خود را تاريخاً به 

بدون استثمار و طبقات و جامعه طبقاتی جنبش بردگان مزدی برای برپائی جھانی 

تفويض می نمود. گلوباليزاسيون جاری در ھمان حال که صرفاً دور تازه ای از بيشتر 

جھانی شدن شيوه توليد سرمايه داری و توسعه انباشت سرمايه است اما نه فقط حاوی 

سانی فاز پيشين ھمين نظام ضد ان» تمدن زای« ھيچ کدام از رويکردھای به اصط4ح 

ھم نيست که يکسره، يکسو و در ھمه تار و پوش تشديد بی قيد و شرط استثمار، 

س4خی بشر به بيسابقه ترين اشکال در کارگاھھای توليد سود، قربانی عظيم ترين 

بخش سکنه زمين در آستانه درھم  و ديناری افزايش سود سرمايه و تبديل جھان ھستی 

محرکه اين فاز ھمسان فاز پيش ستيز با بحران به جھنمی غيرقابل تحمل است. نيروی 

جبری سرمايه داری است اما در آنجا فرايند بحران ستيزی با فازی از تحو\ت 

تاريخی ولو با زايمان مرگ آلود به ھم می آميخت و در اينجا تعميق، حدت و عروج به 

محتوای  مراحل انفجاری استثمار کاپيتاليستی توده ھای فروشنده نيروی کار است که

پروسه را تشکيل می دھد. در آن دوره سرمايه در ھيأت کارگاه و کارخانه وجود خود 

را نمايش می داد و ارتش ذخيره نيروی کار ناشی از خلع يد مولدين خرد را لباس 

اشتغال می پوشاند. امروز غول عظيم انحصارات صنعتی جھان کوه محصو\ت نيم 

سيس ھيچ کارخانه، بدون ھيچ استخدام، بدون تقبل ساخته الکترونيکی خود را بدون تأ
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ھيچ نوع قيد و شرطی در مقابل ھيچ نيروی کار، يک راست به عمق دخمه ھای نمور 

زن بنگالی، کودک خردسال فيليپينی و پيرمرد پا به گور چينی و ھندی روانه می 

ستی رخ می سازد. ابعاد استثمار با آنچه در صد سال پيش و در شروع انباشت امپريالي

داد، بسيار بسيار ھولناک تر است. گلوباليزاسيون شروع قرن پيش صدھا ميليون 

روستائی کنده از زمين را در زير يک سقف در کنار ھم قرار می داد و ھمه آنھا را  

، در برابر کارفرما، نيروی متحد يک جنبش می مزدی در زنجير متصل بردگی

خريد و فروش نيروی کار را در زاغه سياه ساخت. گلوباليزاسيون موجود، رابطه 

سکونت زن ھندی با نرخ سود چند برابر جنرال موتورز و فورد و ميکروسوفت 

برنامه ريزی می کند و توده ھای کثير کارگر را در سلول ھای انفرادی زندان 

پرتوحش استثمار از ھم دور می سازد. شروع شرائط امپريالستی توليد سرمايه داری 

ی به اعتصاب ھای عظيم کارگری باز می کرد، گلوباليزاسيون شروع قرن دريچه ا

بيست و يک با حبس دھھا و صدھا ميليون انسان فروشنده نيروی کار در سلولھای 

 پرشکنجه آلونک ھای مسکونی افق اعتصاب را از پيش روی کارگر جاروب می کند.

ديد انباشت در دنيا، سرمايه داری در صد سال پيش ھمراه با گشايش حوزه ھای ج 

بستر زايش سوسيال دموکراسی و رفرميسم راست اتحاديه ای در اروپا می شد، دور 

کنونی جھانی شدن سرمايه، سوسيال دموکراسی را بات4ق نئوليبراليسم و جنبش 

اتحاديه ای را ابزار س4خی توده ھای کارگر در آستانه برنامه ريزی ھای نئوليبرالی 

می سازد. اين حرف که بحث جھانی شدن در تاريخ حيات سرمايه  نظام سرمايه داری

داری ھيچ بحث تازه ای نيست مسلماً حقيقت دارد اما فقط نيمی از حقيقت است. نيمه 

ديگر آن آميختگی سرشتی فاز تازه گلوباليزاسيون با سطح کام4ً جديدی از انحطاط و 

  اين دوران است. بشرستيزی و توحش اجتناب ناپذير تاريخی سرمايه در 

  

  . سقوط اردوگاه و پايان عمر جنبش ھای خلقی 3

فروپاشی اردوگاه تجلی فروماندگی تاريخی نظام سرمايه داری در بازتوليد شرائط 

و استمرار حيات خود بود. آنچه در جريان سقوط اردوگاه خود را به نمايش نھاد، توليد 
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 ً پيتاليستی کار و توليد ( سرمايه شکل معينی از برنامه ريزی کا در بن بستمطلقا

داری دولتی) خ4صه نمی گرديد. در اينجا انحطاط تاريخی رابطه خريد و فروش 

نيروی کار به طور کلی بود که واقعيت خود را در سطحی خاص و به گونه ای 

کنکرت در معرض انظار توده ھای کارگر دنيا قرار می داد. سقوط اردوگاه به طور 

وجبات و تناقضاتی در اندرون شيوه توليد سرمايه داری نشأت می واقعی از ھمان م

گرفت که عروج نئوليبراليسم از آنجا ناشی می گرديد. آنچه ترکيب ممالک اردوگاه را 

از قطب غربی سرمايه داری متمايز می نمود، سطح پائين تر بارآوری کار اجتماعی، 

سرمايه و سھم نازل تر  ميزان حضور سرمايه اجتماعی کشورھا در بازار جھانی

سرمايه ھای اردوگاه در تقسيم کل اضافه ارزش ناشی از استثمار طبقه کارگر بين 

المللی بود. ساختار نظم سياسی در اين زمينه کمترين نقش را ايفاء می نمود. سرمايه 

کشورھای اردوگاه زير فشار مؤلفه ھای فوق قادر به بازتوليد خود نبود و ھر گام 

زی بازتوليدش، تشديد و تعميق ھر چه ھولناکتر استثمار کارگران را الزام برنامه ري

آور می ساخت. درست به ھمانگونه که قطب غربی سرمايه بدون اتخاذ توحش 

بارترين رويکردھای نئوليبرالی قادر به بازتوليد شرائط توليد خود نمی توانست باشد. 

در وسعت سرمايه جھانی حلقه  اردوگاه به لحاظ ترکيب و مکان خاص سرمايه ھايش

سست تر اين نظام را تشکيل می داد و محکوم به درھم پاشی بود. حاصل اين فروپاشی 

چيزی سوای ادغام عميق تر بخش ھای مختلف سرمايه جھانی، جاسازی و بازآرائی 

مجدد سرمايه در چھارچوب رويکرد سراسری و گلوباليزاسيون نئوليبرالی روز، فشار 

گين تر استثمار و بربريت سرمايه داری بر کارگران و تحکيم بندھای سبعانه سھم

  آنان ھيچ چيز ديگری نبوده است.  مزدی بردگی

اردوگاه از درون شرائط تاريخی خاصی سر بيرون آورد و تغيير آن شرائط، ادامه 

حيات آن را ناممکن می ساخت. دو فرايند ھمجنس و ھمسو در حفاری شالوده اردوگاه 

شتند. شکست انق4ب اکتبر از يک سوی و عروج وسيع ضد امپرياليسم خلقی دست دا

در بخش گسترده ای از جھان محتوای اين دو پروسه را تعيين می کردند. انق4ب اکتبر 

در روزھای نخست پيروزی، بشارت رھائی بشر از استثمار و وجود جامعه طبقاتی 
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و انسانھای استثمار شونده و ستمکش  را زير نام کمونيسم بر کرانه ھای نگاه کارگران

جھان مھر کرد. شکست انق4ب به صورت معکوس نوع معينی از برنامه ريزی 

رابطه خريد و فروش نيروی کار را در ھمان مکان زير ھمان پرچم، در پوشش ھمان 

کمونيسم با داعيه ھمان اعجاز و با نويد دروغين ھمان انتظارات بر سينه نگاه توده 

ر روسيه و جھان ترسيم نمود. بشريت فرسوده از توحش استثمار سرمايه ھای کارگ

داری در ھاله توھمات انبوه برای روزگاری طو\نی به اردوگاه دل بست و شکل 

دولتی سرمايه داری ھمين توھمات گسترده توده ھای کارگر کشورھا را زرادخانه 

فرايند شرائط امپرياليستی توان و پشتوانه مقاوم اقتدار خود ساخت. به موازات اين 

توليد سرمايه داری نيز به بخش ناراضی بورژوازی کشورھای سه قاره مجال داد تا 

مبارزات توده ھای کارگر و دھقان کشورھا را با مستمسک ستيز با امپرياليسم در 

بات4ق انتظارات ناسيوناليستی خود زمينگير سازد. در ھر دو محور بورژوازی بود 

ر واقعی برنامه ريزی ھا و سياست گذاری ھا می شد و در ھر دو جا که ميدان دا

جنبش وسيع توده ھای کارگر بود که تسمه نقاله عروج بورژوازی به عرصه نمايش 

قدرت، وثيقه تسويه حسابھای درونی يا ابزار ساختمان قطب قدرت نوين سرمايه داری 

ياز داشتند، ھر دو زير می گرديد. بورژوازی درگير در ھر دو محور سخت به ھم ن

نام سوسياليسم شمشير می زدند!!! ھر دو پرولتاريا را ارتش ذخيره اقتدار خود می 

خواستند، ھر دو با رقيب واحدی در جدال بودند. ھر دو افق مشترکی پيش روی خود 

داشتند، فروماندگی جنبش کارگری و کور شدن افق سوسياليسم ضد کار مزدی برگ 

ھر دو بود. شرائط تاريخی سرمايه داری مشترکات واحد بسياری برنده ای در دست 

  را برای آنھا جور ساخته بود و آنھا از اين شرائط سود مشترک سرشار می بردند. 

نيز به ھمان »!! ضد امپرياليستی خلقی« فروپاشی اردوگاه و پايان عصر جنبش ھای 

يت می نمودند. در طول سياق عروج آنھا از مؤلفه ھا و شرائط تاريخی مشترکی تبع

قرن بيستم و تا چند دھه پيش از پايان آن، ھمه کشورھای سه قاره به جوامع سرمايه 

داری تبديل شدند و رابطه خريد و فروش نيروی کار در آنجا به طور کامل و در ھمه 

» صنعت مستقل« وجوه مسلط گرديد. رؤياھای سترون سوسيال رمانتيسيستی و 
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کوره واقعيت ھای گريزناپذير روند انکشاف کاپيتاليستی عصر ناسيوناليسم چپ در 

ذوب گرديد و سفينه حيات ضدامپرياليسم خلقی در ھمه جا به گل نشست. سرمايه داری 

جوامع  مورد بحث بتدريج مکان و موقعيت خود را در کل ساختار جھانی سرمايه 

اضافه ارزش حاصل داری احراز کردند و در اين ميان سھم قطب اردوگاه از مجموع 

از کار کارگران اين جوامع در قياس با قطب رقيب بسيار کمتر بود. مشکل اردوگاه به 

اين حد نيز محدود نمی ماند. رقابت با امپرياليست ھای غربی نيازمند ھزينه ھای 

نظامی کمرشکنی بود که تا دينار آخر آن بايد با کار اضافی توده ھای کارگر اردوگاه 

رديد. تحميل کل اين مصائب و مشقات بر طبقه کارگر روسيه و ساير پرداخت می گ

جوامع اردوگاھی به نوبه خود استقرار ديکتاتوری ھار سرمايه داری در ھمه اين 

کشورھا را گريزناپذير می ساخت. اردوگاه با توجه به ھمه اين مشخصات و مؤلفه ھا 

  رم از ھم پاشيد. حلقه شکننده نظام بردگی مزدی را تشکيل می داد و \ج

  

  . پايان جنگ سرد و آغاز جنگ ھای گرم سرمايه داری عليه بشريت.4

جنگ سرد تبلور مجاد\ت ميان قطب ھای درونی نظام سرمايه داری بود. نوعی قطب 

بندی که بر پايه د\يل با\ بايد از ھم می پاشيد. تندپيچ حاد بحران در پروسه بازتوليد 

اردوگاھی، از بين رفتن امکان تحمل شرائط اقتصادی و سرمايه اجتماعی کشورھای 

اجتماعی اين جوامع برای کارگران، فقدان ھر نوع افق سوسياليستی و ضد کار مزدی 

در پيش روی توده ھای کارگر، برنامه ريزی سراسری و سنجيده و پرھزينه 

ش امپرياليست ھای غربی برای رسيدن به جھان تک قطبی سرمايه، پايان عصر جنب

ھای خلقی، فروپاشی زمينه ھای مادی و اقتصادی و تاريخی قطب بندی مشترک 

اردوگاه و بخشھائی از بورژوازی کشورھای سه قاره بع4وه ھمه عوامل ديگر، 

دوران توازن قوای ميان دو بلوک متخاصم سرمايه جھانی را به نقطه پايان خود 

قه کارگر بين المللی و رويکرد رساند. جنگ سرد بايد با جنگ گرم بورژوازی عليه طب

درونی ھمزمان سرمايه جھانی برای قطب بندی ھای نوين جايگزين می گرديد. اين 

کار انجام شد و آنچه در طول دھه اخير رخ داده است شاھد آشکار وقوع عينی ھمين 
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حوادث است. جنگ بالکان، افغانستان، عراق و جنگ ھای در شرف تکوين ديگر در 

ائی ھستند که بازسازی نظم توليدی، سياسی و اجتماعی سرمايه داری عمق خود جنگھ

را با ھارترين و بربرمنشانه ترين معيارھای نئوليبرالی در سطح جھانی و عليه کل 

طبقه کارگر بين المللی دنبال می کنند. ھدف اساسی ھمه اين جنگھا برای بورژوازی 

  امريکا و نيروھای ھم پيمان اين بوده است که:

نظم سياسی سرمايه داری در سطح جھانی به نفع بورژوازی امريکا و دولت ھای ھم  -

  پيمانش پا\يش شود و تحکيم يابد.

اعمال کليه شيوه ھای تشديد و تعميق و توسعه استثمار توده ھای فروشنده نيروی کار،  -

ر به  کاھش ھر چه سھمگين تر کار \زم و افزايش ھر چه عظيم تر کار اضافی طبقه کارگ

  صورت يک پديده عام بين المللی تثبيت گردد.

بھای تشکيل سرمايه ثابت برای بخش مسلط سرمايه جھانی از طريق تسلط بر منابع  -

  انرژی و مواد خام ديگر، ھر چه بيشتر تقليل پيدا کند.

در روال جاری توزيع اضافه ارزش حاصل از استثمار پرولتاريای بين المللی بين  -

لف سرمايه جھانی، کفه سھم سرمايه ھای عظيم انحصاری و تراست ھای بخشھای مخت

  غول پيکر صنعتی جھان باز ھم سنگين تر و سنگين تر شود. 

جنگ ھای اخير سرمايه داری ھمگی اين ھدف را دنبال کرده اند. تجزيه يوگس4وی، 

ان، صدام سرنگونی رژيم ھائی از نوع رژيم ميليوسويچ در صربستان، طالبان در افغانست

در عراق و يا تعارض مستمر با دولت اس4می بورژوازی ايران بخشی از برنامه ريزی 

پا\يش نظم سياسی سراسری سرمايه داری و رفع ناھمگونی ھای درونی اين نظم برای 

  تاختن در مسير حصول ھدفھای ياد شده است.    

  . قطب بندی ھای جديد سرمايه داری 5

خوش « اردوگاه، برای بخش مسلط تر سرمايه جھانی  شرائط حاصل از فروپاشی

دليل اين امر پيش تر در \ب4ی ھمين نوشته تا ». درخشيد ولی دولت مستعجل بود

حدودی مورد بحث واقع شده است. فروپاشی بلوک شرق در تعبير واقعی و به لحاظ 

د خود با اقتصادی شکلی از پا\يش بود که سرمايه جھانی در ساختار پروسه بازتولي
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رويکرد غلبه بر وضعيت بحرانی دامنگيرش پديد می آورد. متعاقب اين رخداد ت4ش 

امپرياليست ھای غربی و نھادھای مالی و صنعتی عظيم دنيا اين بود که شرائط حاصل 

را در راستای ادغام ھر چه عميق تر کل سرمايه به نفع قطب ھای مسلط روز ھدايت 

فکری و سياسی يا اقتصاددانان بورژوازی نيستند که نمايند. اما اين نمايندگان 

سرنوشت پروسه کار سرمايه را تعيين می کنند، کام4ً بالعکس، سرمايه است که 

الزامات و شرط و شروط تداوم ارزش افزائی خود را به صورت محتوای دانش و 

شرائطی تعقل و برنامه ريزی به ساختار ذھن و انديشه آنھا پمپاژ می نمايد. در بطن 

که اردوگاه از ھم می پاشيد، زمينه ھای \زم برای ظھور قطب بنديھای نوين جھان 

سرمايه داری نيز در پشت سر ھم  به صف می گرديد. بحران حاد ساختاری نظام 

، کشورھائی اروپائی و اسرمايه داری، تنزل فاحش نرخ رشد اقتصادی امريکا، کاناد

اص4ح «و » تعديل اقتصادی« بست طرحھای قرن پيش، بن  90ژاپن در شروع دھه 

گر کشورھای آسيای صندوق جھانی پول، فشار بحران اقتصادی ويران» ساختاری

ميانه، امريکای \تين و افريقا بر روی پروسه بازتوليد سرمايه رجنوب شرقی، خاو

جھانی و به طور اخص سرمايه ھای امريکائی و اروپائی و ژاپن، متوسط ترکيب آلی 

بار سرمايه ھای عظيم انحصاری و کاھش نسبی نرخ سود عمومی سرمايه در حيرت 

حوزه ھای اخير و بسياری عوامل ديگر چشم انداز غلبه قطب ھای مسلط موجود 

سرمايه داری بر بحران ساختاری جاری و فازھای حدت آن را بيش از پيش دچار 

  ترديد و تيرگی می سازد. 

با\، سرمايه اجتماعی کشورھائی مانند چين، در کنار وضعيت دامنگير حوزه ھای 

روسيه و ھندوستان از شرائط کم و بيش متفاوتی برخوردارند. نيروی کار شبه رايگان 

در وسيع ترين ميزان، سطح پائين تر اشباع بازار داخلی از سرمايه در قياس با 

انباشت، ممالکی مانند اروپا و آلمان و ژاپن، وجود حوزه ھای بسيار گسترده برای 

متوسط بسيار پائين تر ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی، موقعيت بسيار ضعيف 

جنبش کارگری حتی در مقايسه با اروپا، قدرت رقابت در بازار بين المللی به دليل ھمه 

داده ھای اقتصادی و اجتماعی با\ و ساير مؤلفه ھای مشابه، به آنھا کمک می کند که 
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ھای تازه سرمايه در وسعت بازار جھانی سرمايه داری برای ظھور به صورت قطب 

کل تجارت خارجی کشورھای  %47ابراز حيات کنند. چين ھم اکنون بيش از 

امريکای \تين را به خود اختصاص داده است. سھم سرمايه ھای چينی در تجارت 

خارجی افريقا با سرعت تمام در حال افزايش است. صدور سرمايه و کا\ھای ساخت 

ن کشور به ايران، ممالک عربی و جوامع آسيای جنوب شرقی به سرعت رو به اي

گسترش می رود. رشد اقتصادی سا\نه چين در طول دھه اخير در سطح جھانی بسيار 

چشمگير بوده است. موازنه تجارت خارجی اش با امريکا نيز بر اساس آمارھای سال 

ين ميزان به سود چين گزارش شده ميليارد  د\ر به زيان امريکا و به ھم 200جاری 

است. روسيه و ھند، نه در اين ميزان اما باز ھم به شکل قابل توجھی از لحاظ نرخ 

انباشت و رشد اقتصادی سا\نه، کفه ای سنگين تر را در قياس با برخی کشورھای 

  غربی به خود اختصاص داده اند.  

يه داری خواھد داد، آيا شرائط اينکه قطب بندی ھای جديد چه سيمای تازه ای به سرما

سالھای بعد از جنگ جھانی دوم و بلوک بندی نوع سابق تکرار خواھد شد؟ آيا جنگ 

سرد جديدی جريان خواھد يافت يا بالعکس؟ و نوع اين سؤا\ت سوای آنکه ھيچ پاسخ 

اده ای از جانب ھيچ مرجعی نمی تواند داشته باشد، در عالم واقع تعيين حاضر و آم

کننده مسائل اساسی و سرنوشت ساز زندگی آتی بشر نيز نخواھد بود. قطب بنديھای 

جديد نمايش حلقه معينی در زنجيره شتاب جھانی شدن ھر چه وسيعتر و عميق تر 

ب نيرومند سرمايه در سرمايه در شرائط روز است. ظھور چين به صورت يک قط

دنيا مقدم بر ھر چيز بيان انتقال غول آسای سرمايه ھای امريکائی و اروپائی به آن 

ديار برای استثمار ھولناکتر نيروی کار ارزان توده وسيع کارگران چينی است. ھمين 

مسأله در مورد روسيه و به نحو اولی در باره ھندوستان نيز صدق می کند. نکته 

اين روند جنب و جوش درونی و در ھمان حال برنامه ريزی شده  اساسی در کل

سرمايه جھانی برای انباشت گسترده تر در حوزه ھای سودآورتر و تشديد وحشيانه تر 

و  با ھم نيز رقابتی در ھمين راستا استثمار توده ھای کارگر است. رقابت اين قطب ھا

خواھد بود. راه انداختن  تدارک تھاجمات ھارتر عليه جنبش کارگری بين المللی
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مباحثات طو\نی در باره افول امپراطوری د\ر و عروج اعتبار يورو، افزايش قدرت 

اقتصادی چين و سير رو به زوال اقتصاد امريکا و ... اگر می تواند سوژه دلپذيری 

برای پژوھش ھای دانشگاھی محققان چپ باشد اما برای طبقه کارگر جھانی مشکل 

  ی نيست.    گشای ھيچ رنج

  . آستانه انق^بات کارگری لغو کار مزدی6

نياز به بازگوئی تيتروار نکات با\ نيست. رشته پيوند ميان تمامی آنھا يک چيز است. 

طبقه کارگر جھانی پا به شرائطی نھاده است که اگر چه در تداوم ارگانيک ساير دوره 

آن به نقطه انفجاری  ھای حيات سرمايه داری است اما ضرورت تعيين تکليف در

خاصی رسيده است. در متن اين شرائط يک چيز به بديھی ترين قضيه رياضی تبديل 

شده است. در دنيائی زندگی می کنيم که ھر دقيقه آن از دقيقه پيش ھولناک تر است. 

شمار بيکاران به طور مستمر افزايش می يابد. ھر روز با جمعيت بسيار انبوه تری از 

ھارگوشه جھان مواجه می گرديم. نان، آب، بھداشت، دارو و درمان و گرسنگان در چ

مسکن لحظه به لحظه بيشتر از دسترس انسانھا خارج می شود. ھيچ تضمينی حتی 

برای فروش نيروی کار در چند ھفته يا چند روز بعد برای بسياری از شاغ4ن نيز 

ز ھر زمان به خود می گيرد باقی نمانده است. بی خانمانی و آوارگی ابعادی عظيم تر ا

و روزی نيست که دھھا و صدھا انسان گرسنه  در مسير يافتن لقمه ای نان در آب ھای 

اقيانوس ھا غرق نشوند. جنگ و لشکرکشی و برباد دادن زندگی ميليون، ميليون انسان 

با ھدف افزايش سود سرمايه به قمار روزمره دولتمردان سرمايه داری تبديل شده 

اين حوادث جبر پروسه حيات سرمايه داری و شرط گريزناپذير ماندگاری  است. کل

سرمايه داری شده است. اين دولت ھای خوب و بد، احزاب راست و چپ، دموکراسی 

يا ديکتاتوری، خصوصی بودن يا دولتی بودن، جھانی شدن و نئوليبراليسم يا ھر شکل 

رخدادھای فوق را دامن می  ديگر برنامه ريزی سرمايه داری نيست که پروسه وقوع

زند. بالعکس، اين نفس موجوديت شيوه توليد و مناسبات اقتصادی و اجتماعی سرمايه 

داری يا نظام مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی کار است که در فاز کنونی تاريخ 
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حيات خود تحميل ھمه سيه روزيھا و مصائب مذکور بر زندگی بشر را اجتناب ناپذير 

  است. ساخته 

روند تشديد استثمار و توسعه فقر و ف4کت و بی حقوقی بشر معاصر در اين نظام نه 

فقط ھيچ دريچه ای به سوی ُکند شدن ندارد که با شتاب حداکثر به پيش می تازد و 

ميلياردھا انسان فروشنده نيروی کار در دنيا قربانيان ب4واسطه آن ھستند. ت4ش نوشته 

د خود متوجه طرح اين حقيقت است که در چھارديواری حاضر در چھارچوب محدو

حيات نظام سرمايه داری ھمه راھھا بر زندگی انسانھا بسته شده است. يک راه به 

طور واقعی بيشتر باز نيست. اين راه، بازگشت جنبش کارگری جھانی به ميعاد عظيم 

ه داری پرولتاريا گورکن نظام سرماي« تاريخی خويش است. اين حرف مارکس که 

به رغم گرد و خاک بسيار سنگينی که تاخت و تاز ساليان دراز بورژوازی بر » است

آن بار کرده است، ھمچنان با بيشترين درخشش، بزرگترين ضرورت زندگی انسان را 

در برابر انظار خيره جھانيان تصوير می نمايد. اين واقعه شايد به وقوع نپيوندد. در 

چيز بيش نيست. نابودی بشريت، سخنی که يقيناً شعار و اين صورت آلترناتيو آن يک 

شعارپردازی نمی باشد. حديث زندگی روزمره ميلياردھا نفوس جمعيت کارگری در 

دنياست. يک سخن مھم ديگر مارکس تأکيد وی بر  مبارزه طبقاتی، اجبار اين مبارزه 

وتيو تحو\ت تاريخی برای طبقه استثمار شونده و بالنده تاريخ و نقش آن به مثابه لکوم

است. آيا پرولتاريای جھانی اکنون در قلب شرائطی که تصوير شد در کار تدارک 

ايفای اين نقش ھست يا نيست؟ جواب ساده نيست، اما يک چيز بسيار روشن است. اين 

تنھا راه تداوم حيات اوست. آنچه اينک در شوراھای کارگری نوپای اين و آن ايالت 

آلمان، به صورت نطفه ای »  سيکل سيستم« ی کارگران کارخانه آرژانتين، در شورا

در درون جنبش کارگری ايران، در رويکرد شورائی کارگران برخی اتوموبيل 

سازيھای امريکا و مشابه اينھا جريان دارد انعکاس زنده ت4ش برای برون رفت از 

شگوئی در بات4ق اسارت بردگی مزدی است. آنچه اساسی است نه فال گيری و پي

رابطه با سؤال فوق که ت4ش ھر فعال جنبش ضد کار مزدی در ھر گوشه جھان برای 

 200نوامبر                        کمک به پروسه تدارک اين پيکار است. 
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  رژيم ستيزی فراطبقاتی يا

 سرنگونی طلبی ضد سرمايه داری؟

ا واقعيت تمام عيار سوسيال رفرميسم ميليتانت کمونيسم نما، تاريخاً ت4ش کرده است ت

بورژوائی خود را با توسل به شعارھای پر طمطراق سرنگونی طلبانه از ديد توده ھای 

طبقه کارگر مخفی سازد. سرنگون ساختن رژيم سياسی حاکم برای طيف وسيع 

کمونيسم بورژوائی، راه عبوری به سوی اتوپی ھای کھنه استقرار جمھوری 

رھائی « حمتکشان!! دموکراسی، صنعت مستقل ملی!!دموکراتيک خلق!! حاکميت ز

و مانند اينھا بوده است. کمونيسم بورژوائی در يک دوره »! از سلطه امپرياليسم

طو\نی تاريخی با دميدن در صور اين نوع سرنگونی طلبی، توفيق يافته است که 

. جنبش کارگری را از ريل سرنگونی طلبی راستين ضد سرمايه داری به دور سازد

جنبش ضد کار مزدی و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر بايد بر اين گسست فائق آيد. 

مقاله حاضر ت4ش دارد تا  تفاوت بنيادی اين دو نوع رژيم ستيزی را بر متن شرائط 

 اجتماعی حاضر و زمينه ھای  موجود مبارزه طبقاتی کنکاش نموده و توضيح دھد.   

ورژوازی ايران، در جريان معرفی سومين وزير محمود احمدی نژاد رئيس جمھور ب

تصار رفوزه نفت خود به مجلس اس4می سرمايه، کارنامه دولت سلف خويش را به اخ

ميليارد تومان کسری  3900ماھه اول امسال بيش از  6تنھا در «  چنين توصيف کرد. 

ھکار بوده ميليارد د\ر به دولتھا و مؤسسات خارجی بد 40بودجه داشته ايم، بالغ بر 

تعھدات خارجی بر دوش ما بوده است، بدھی ما به بانکھای  د\ر  ميليارد 30ايم، 

ميليون نفر  3می گرديده است و با\خره حدود  ان مميليارد تو 16000بر  بالغ داخلی

                     »                                                     در جامعه فاقد شغل و کار و درآمد بوده اند.

ھای ابوابجمعی خاتمی، صاحبان انحصارت عظيم صنعتی و مالی طيف نئوليبرال

رفسنجانی و ساير فراکسيونھای منتقد احمدی نژاد در درون  قدرت دولتی سرمايه نيز 
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بطور متقابل به او خرده گرفته اند که نابخرديھا و سياستھای خام وی به اخت4ل 

نی سرمايه ھای بزرگ، تضعيف مقبوليت اقتصادی و سياسی وضعيت بورس، سرگردا

ايران در سطح بين المللی و گسست شيرازه ديپلوماسی کشور منجر شده است.                                                           

يالوگ جاری درون قدرت سياسی سرمايه است، اما آنچه که طبقه اين ھا خطوط کلی د

در پشت سير وقايع روز می بيند يا \زم است ببيند و اساس ستيز خود ر ايران کارگ

روند کار واقعی و جاری سرمايه  ری است. ببينيم که در آنجا، درقرار دھد مسأله ديگ

مايه، در جھنم سرمايه داری چه اجتماعی ايران و در پھنه تقابل عينی ميان کار و سر

 می گذرد؟                                                                       

ميليارد د\ری دولت بورژوازی به بانکھا و انحصارات مالی و صنعتی  40بدھکاری 

 ی است که در طول دو دھه اخير بهيخش ناچيزی از کوه عظيم سرمايه ھابين المللی ب

بازار انباشت داخلی ايران سرريز شده است. پيش ريز اين سرمايه ھا در قلمروھای 

گوناگون خريد و فروش نيروی کار، تا آنجا که به کل طبقه سرمايه دار ايران بر می 

گردد نه يک بدھکاری ناميمون که شراکتی ضروری و بسيار پر سود با سرمايه 

ايران و استثمار ھر چه گسترده تر، ھر چه جھانی در تحکيم موقعيت سرمايه اجتماعی 

 40شديدتر و ھر چه ھولناک تر توده ھای وسيع طبقه کارگر ايران است. بدھکاری 

ميليارد د\ری بخش بسيار ناچيزی از کھکشان عظيم سرمايه جھانی است که در 

چھارچوب نقل و انتقال ھای جاری درون ساختار سرمايه و تغيير نام مالک به حوزه 

ی انباشت داخلی ايران سرريز می شود واضافه ارزش انبوه توليد شده توسط ھا

کارگران در قلمرو پيش ريز آنھا، به صورت سود و بھره بانکی و عناوين ديگر ميان 

طبقه سرمايه دار در داخل و خارج تقسيم می گردد.                                                                     

ميليارد تومان کسری بودجه دولت نيز در غياب تعرض نيرومند ضد  3900رقم 

سرمايه داری طبقه کارگر، نه معضل سرمايه داران، که حلقه ای از زنجيره فتوحات 

طبقه آنھا در جنگ با طبقه کارگر است. معنای زمينی اين کسر بودجه در اقتصاد 

ی با برنامه ريزيھای روتين خود، سياسی بورژوازی اين است که دولت سرمايه دار

ت4ش خواھد کرد تا باز ھم سطح زندگی فقرآلود و سراسر درد و مرگ نسل کنونی و 
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ش سود سرمايه ھا ميليارد تومان ديگر، به نفع افزاي  3900آتی توده ھای کارگر را تا 

دھد. کار متعارف و سياست معمول بورژوازی که اعمال آن  يک  زير فشار قرار

ه تعطيل بردار نبوده و نمی باشد.                                                                                              دقيق

ميليارد د\ر تعھدات خارجی ھم گوشه ای از تراز محاسبات داخلی سرمايه است  30

منعکس می کند و فلسفه  که مباد\ت جاری ميان اجزاء مختلف سرمايه بين المللی را

گزارش آن، از سوی بورژوازی فقط اين است که به توده ھای کارگر ھشدار دھد تا 

بيش از پيش آماده ذبح خويش، در آستان مصالح  انباشت و مقتضيات سودآوری افزون 

 تر سرمايه ھا باشند.                                                                  

ميليارد تومان بدھی، به سيستم بانکی کشور، قبض پرداختی است که دولت  16000

سرمايه داری برای کل کارگران ايران صادر می کند، تا وجوه آن را از محل آخرين 

درھم و دينار باقی مانده معيشتی شان، به حساب سرمايه واريز سازند.                                                  

ميليون بيکار نيز نه درد سرمايه داران يا دولت سرمايه داری که گوشه  3و با\خره 

ای از توفيق طبقه آنھا در تحميل بيشترين گرسنگی و مرگ و فقر بر توده ھای 

                                                                                            کارگر، با ھدف جلوگيری از کاھش نرخ سود سرمايه ھاست.            

به اين ترتيب آنچه احمدی نژاد پيرامون کارکرد دولتھای خاتمی و رفسنجانی بر زبان 

رانده است، در گذرگاه شرع بورژوازی نه غفلت از مصالح و منويات سرمايه که 

شی جامع ا\طراف برای دست و پنجه نرم کردن با بحران بی فرجام بالعکس تبلور ت4

سرمايه داری، سرشکن نمودن کل بار اين بحران، بر نان نخور و بمير توده ھای 

کارگر، ممد حيات پروسه بازتوليد سرمايه و راھگشای دستيابی شمار کثير سرمايه 

افزايش افسانه ای سرمايه داران خصوصی يا  دولتمردان سرمايه به اق4م عظيم سود و 

       ھايشان بوده است.                                                                                                             

اين سياست ھا و راھکارھا حلقه يا حلقه ھائی از زنجيره طو\نی برنامه ريزيھای 

اری اس4می عليه کارگران از آغاز تا امروز بوده است. سراسر جنايت دولت سرمايه د

بورژوازی کوشيده است تا از طريق اعمال ھمه اينھا با ھم به نيازھای پروسه بازتوليد 

سرمايه اجتماعی پاسخ گويد. اين طرحھا و راھکارھا را با سرکوب بی امان و گسترده 
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ند سفينه حيات استثمار و توحش ھر اعتراض کارگری به ھم آميخته است، تا نھايتاً بتوا

 سرمايه داری را از غرق شدن باز دارد.                                                        

آنچه جناح رقيب در مورد دولتيان جديد سرمايه و دار و دسته احمدی نژاد بر زبان می 

چه کرده است و ھر  رانند، نيز ھمه و ھمه دعاوی بی اساس است. تيم احمدی نژاد ھر

چه می کند، نياز جبری رتق و فتق مصالح سرمايه و بخش غيرقابل گريزی از 

کارزار ارتجاعی و بشر ستيز بورژوازی برای تحميل ملزومات بقای بردگی مزدی بر 

طبقه کارگر است. روند پرشتاب فاز تازه رويش انحصارات بزرگ و سير بی سابقه 

ت داخلی، بع4وه فشار بحران اقتصادی جاری در سه تمرکز سرمايه در بازار انباش

دھه اخير، \محال يک بيکاری گسترده چندين ميليونی را در پی داشته است. وقتی که 

نظام سرمايه داری به حکم نياز ارزش افزائی سرمايه، اين توده عظيم را از کار بيکار 

ن جمعيت ھم چاره ای می کند بايد برای جلوگيری از اشتعال آتش خيزش و انق4ب اي

بيأنديشد. اين که اين چاره انديشی ھيچ بردی دارد يا نه؟ کور می کند يا شفا می دھد؟ و 

يا ھيچيک؟ مسأله ديگری است. طرحھای احمدی نژاد بر خ4ف آنچه که برخی می 

پندارند نه از نوع سقاخانه سازيھای دوران ناصرالدين شاه قاجار! که عين راه حلھای 

ايع بورژوازی جھانی در قرن بيست و يکم است. احمدی نژاد به بخش رايج و ش

وسيعی از اين بيکاران وعده وام ازدواج داده است. اين از نوع ھمان چاره گريھای 

منحطی است که از ژرفای سياستھای روز طبقه بورژوازی بر می خيزد. به موجب 

ره ارزی دولت، به ميليارد د\ری صندوق ذخي 40کل درآمد  %15اين طرح حدود 

صورت وام در اختيار يک جمعيت نسبتاً وسيع بيکار يا بعضاً شاغل قرار می گيرد. 

ميليارد تومان سرمايه  77000اين رقم در چھارچوب محاسبات بورژوازی بخشی از 

موجود در جامعه » نقدينگی« آزاد يا سرگردان يا به روايت اقتصاددانان سرمايه، 

احمدی نژاد، با نرخ سودی ھر چند نازل تر از نرخ سود است که با اجرای طرح 

عمومی، يعنی در سطح بھره بانکی، از حالت آزاد و راکد خارج می گردد. 

بورژوازی ھمزمان در چھارچوب اين طرح، تق4ی خود برای ريختن آبی برآتش خشم 

ش می و عصيان يک جمعيت وسيع بيکار و مقابله با خطر طغيان آنان را، نيز به نماي
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گذارد. در مورد وضعيت بازار بورس در اين دوره نيز بر خ4ف آنچه شايع است و يا 

تحليل گران سقاخانه ای تصور می کنند در اساس خود ھيچ ربطی به نامطلوبی تيم 

دولتی احمدی نژاد برای سرمايه داری ايران يا سرمايه داری جھانی ندارد. واکنش 

 متفاوت بورژوازی در جوامع مختلف  يا سياست بازار بورس به ترکيب کابينه ھای

ھای اتخاذ شده توسط اين و آن دولت سرمايه داری به خودی خود، مبين چاره گر بودن 

يا نبودن دولتھا يا سياستھای آنان برای غلبه بر معض4ت و تنگناھای سرمايه داری 

ھا در  دولت نيست. از آن مھمتر و اساسی تر اينکه چاره گر بودن و نبودن طرحھای

کار حل و فصل مشک4ت سرمايه حداقل مشغله توده ھای کارگر نيست. اگر بناست 

واکنش بازار بورس، به رويدادھای اقتصادی و سياسی روز را از منظر زندگی و 

مبارزه طبقه کارگر نگاه کنيم، آنگاه بايد قبل از ھر چيز به مکان و موضوعيت اين 

رمايه اجتماعی کشورھا يا کل سرمايه جھانی نظر پديده در کل سيستم بازتوليد س

اندازيم. بورس و فروش اوراق سھام يک اھرم کارساز در توسعه انباشت متمرکز 

سرمايه و در ھمان حال يک مکانيسم نسبتاً مؤثر سرمايه در مقابله با گرايش نزولی 

از وجوه نرخ سود است. بورس ھای معتبر دنيا،  بطور روزمره  ارقام بسيار عظيمی 

پراکنده دارائی ھای کوچک و بزرگ را جمع آوری کرده و يکراست در اختيار 

سرمايه مالی متمرکز بين المللی و از اين طريق در اختيار تراستھای غول پيکر مالی 

و صنعتی جھان قرار می دھند. انحصارات بزرگ بين المللی در ھمان حال که کل اين 

ودآورترين حوزه ھای انباشت جھانی پيش ريز می وجوه عظيم را اينجا و آنجا در س

کنند سھمی بسيار کمتر از نرخ سود عمومی به صاحبان کوچک سھام جزء و پراکنده 

پرداخت می نمايند.  ھمين امر که جويبارھای نازک وجوه مالی متفرق در سيطره 

ر از تملک آنان به سرمايه ھای عظيم پرسود تبديل می شود، اما آنان سودی پائين ت

نرخ سود عمومی به دارندگان آنھا می پردازند، برای سرمايه اجتماعی ھر کشور يا 

کل سرمايه جھانی به صورت يک مکانيسم مؤثر مقابله با کاھش نرخ سود عمل می 

نمايد. بورسھای موجود دنيا سوای اين مسأله، در ھر گام و در واکنش به ھر جابجائی 

پس اندازھای پراکنده  متعلق به ميليونھا  انسان کم اقتصادی يا سياسی بی اھميت، کل 
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درآمد مستأصل و دل بسته به اوراق بورس را عم4ً فاقد اعتبار  می کنند و ھمه آنھا را 

منتقل می نمايند. آنچه يکجا به قلمرو مالکيت سرمايه داران بزرگ خصوصی و دولتی 

رس رخ داده است، نيز سوای چند سال اخير در ايران و در رابطه با بازار بو در طول

توسل متعارف سرمايه به مکانيسم ھا و شعبده بازيھای حفظ  بقا يا دستکاری \زم 

موقعيت خود  در مقابل خطر ھميشه جاری جنبش کارگری نبوده و نمی باشد. 

بورژوازی ايران در سير صعودی چند ساله شاخص بورس، ارقام ھنگفتی از امکانات 

قشار کم درآمد جامعه را به سرمايه انحصارات دولتی  و معيشتی بخشھائی از ا

خصوصی پيوند زد و متعاقب آن در سينه سای نزولی اين شاخص کل اين ارقام را با 

سرعت تمام از يد آنھا خارج و به عين سرمايه سرمايه داران مبدل ساخت.                                                        

ن سياست ھا و راھکارھا يا نوع ديپلوماسی خارجی اين دولت و آن دولت بحث پيرامو

سرمايه داری از منظر اينکه سياست ھا و سمتگيريھايش برای بورژوازی چاره ساز 

ھست يا نيست؟! مشکل ھر طبقه و جنبشی که باشد، مشکل پرولتاريا و جنبش کارگری 

ه ھمان اندازه مطلوب و نيست. دولت احمدی نژاد، طرحھا و جھتگيری ھای او ب

مقبول سرمايه اجتماعی است که برنامه ريزی ھا و سياستھای اس4ف وی برای 

سرمايه داری ضروری و مطلوب بودند.  آنچه در اينجا عقب مانده و سقاخانه ای به 

ھای ھمان شيوه توليد يا مناسبات  و راه حل يابی تنگناھانظر می رسد از بطن 

می گيرد، که جامعه مدنی خاتمی، پروژه سازندگی  اجتماعی نشأت، اقتصادی

رفسنجانی و اقتصاد جنگی موسوی از آن سرچشمه می گرفت. جناح بنديھای موجود 

درون بورژوازی و قدرت سياسی سرمايه داری ايران، نه پديده خاص ايرانی، 

اس4می، شرقی و از اين قبيل دسته بنديھای بی معنی که مشخصه عام و رايج طبقه 

رمايه دار در سراسر دنياست. منازعات ميان بخشھای مختلف بورژوازی در ايران، س

نه فقط تافته ای جدا از جدال و مشاجره رايج ميان احزاب سياسی بورژوازی در ساير 

ممالک سرمايه داری نيست که نسخه معمول و کم و بيش منطبق ھمان کشمکشھا و 

                                    رقابت پردازی ھا است.                   
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تعارضات پيشينه دار و جاری درون دولت سرمايه داری ايران، در اساس خود، جنگ 

و ستيز روايات مختلف اس4می، در باره حکومت و اقتصاد و سيستم بانکداری و 

قوانين شرع و عرف يا مشروطيت و مشروعيت و  جامعه مدنی و اس4می نبوده و 

اين تعارضات در دنيای واقع، بر محور به پا نمودن دولت سرمايه داران به  نمی باشد.

جای دولت سرمايه داری!! و امثال اين مؤلفه ھا نچرخيده و نمی چرخد. ھمه جناحھا 

حتی عقب مانده ترين و قرون وسطائی ترين آنھا از زبان سرمايه حرف می زنند. ھمه 

ی چگونگی بود و بقای پروسه انباشت و به اندازه ھم و ھر يک درنده تر از ديگر

ارزش افزائی سرمايه را تدبير می کنند. ھمه با ھم و ددمنشانه تر از ھمديگر راه و 

رسم تحميل وحشيانه ترين ميزان استثمار  سرمايه از نيروی کار را برنامه ريزی می 

ه نمايند. ھمه بسيار ژرف حرف دل سرمايه را می فھمند و برای تحقق بخشيدن ب

منويات سرمايه ت4ش می کنند. تمامی گفته ھا، راھبردھا، طرحھا و خط و نشان 

کشيدنھای داخلی و خارجی دولت احمدی نژاد، يک به يک و مو به مو، وجوه مکمل 

ھمان سياست ھا و شعارھا و جھتگيريھا و خطوط کار ديپلوماسی دولتھای سلف او 

جيده احمدی نژاد نيست که کارکرد روز ھستند. اين نفس فرمولبنديھای سنجيده يا نسن

دولت وی در پھنه سياستگذاريھای اقتصادی و اجتماعی و روند تقابل بورژوازی با 

از اين حرفھا و طبقه کارگر را رقم می زند، بلکه سرمايه است که ھر کدام 

در مسير مطلوب خود دستکاری می کند و انسجام می بخشد. تمامی  فرمولبنديھا را

لت جديد بورژوازی، در مراسم اخذ رأی اعتماد از پارلمان سرمايه، بر اعضای دو

پای بندی بی قيد و شرط خويش به آنچه که توسط دولتھای ماقبل آنھا طراحی شده است 

وزير پيشنھادی نفت به کرات در مقابل  4تأکيد مؤکد و مکرر به عمل آورده اند. ھر 

پديده ای به نام مافيای نفتی نمی  پرسشھای روزنامه نگاران توضيح داده اند که

شناسند!! مافيای نفتی اصط4ح عاميانه ای است برای اشاره به تراست ھای بزرگی 

ورده آردادھا يا توليد و فروش نفت و فرکه توسط  بخش خصوصی در قلمرو انعقاد قرا

 ھای نفتی پديد آمده است. سرمايه داران ابوابجمعی طيف رفسنجانی از جمله مھمترين

 صاحبان اين تراستھای عظيم نفتی ھستند. 
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در طول دو دھه اخير صدھا انحصار بزرگ صنعتی و مالی، در قلمروھای گوناگون 

اقتصادی، توسط سرمايه داران خصوصی تأسيس گرديده است. بيشتر صاحبان اين 

انحصارات دولتمردان رژيم اس4می و شرکای آنھا ھستند. کمتر بخشی از حوزه 

، جنگلداری، کشاورزی بزرگ، تجارت يا حوزه ھای ديگر اقتصاد صنعت، معدن

جامعه وجود دارد که در سيطره نفوذ ب4منازع اين انحصارات و کنسرن ھای عظيم 

سرمايه گذاری نباشد. شبکه وسيع وغالباً پيچيده ای از سرمايه گذاريھای انبوه 

رصه ھای مختلف انحصاری مشترک  ميان سرمايه داران داخلی و بين المللی درع

اقتصادی پديد آمده است که در بسياری موارد کارگران آن حوزه ھا ھيچ اط4عی از 

اسم و رسم صاحبان شرکتھا ندارند. سير تمرکز سرمايه در سالھای اخير به تشکيل اين 

انحصارات بزرگ خصوصی و دولتی  جديد در کنار  انبوه انحصارات پيشين منجر 

نژاد  در کليه  سطوح برنامه ريزی و در تمامی رويکردھا  گرديده است. دولت احمدی

و پروژه ھای پيش روی خويش، نسبت به  پاسداری بی قيد و شرط، از منافع تام و 

تمام اين کنسرن ھای عظيم صنعتی و مالی سوگند وفاداری ياد کرده است.                                                             

جديد تمرکز و انحصاری شدن سرمايه که سالھاست روند جاری پروسه بازتوليد  فاز

ان شتاب دنبال شده سرمايه اجتماعی  ايران بوده است در دولت احمدی نژاد نيز با ھم

اھھا و واحدھای توليدی کوچکی که در طول ماھھای اخير زير فشار گاست. شمار کار

ه ھيچوجه از گذشته کمتر نيست. موضوعی اين روند به ورطه تعطيل فرو رفته اند ب

که تداوم تحقق آن، يکی از شروط مھم ورود قطعی و نھائی ايران به سازمان تجارت 

جھانی بوده است. دولت احمدی نژاد در پيشبرد اين روند يا به بيان دقيق تر در پاسخ 

گوی به ضوابط ورود نھائی ايران به سازمان تجارت جھانی حتی از دولت سلف خود 

 سبقت ربوده است.

وی در ھمان حال که از ھر لحاظ برای طبقه سرمايه دار ايران با خير » سھام عدالت«

و برکت ھمراه است در عمق خود يکی از راھکارھای مھم بورژوازی برای طی 

مطلوب اين پروسه را ھم به نمايش می گذارد. بر طبق مصوبه مجلس ھفتم،  تا پايان 

به اقشار » اوراق مشارکت«ميليارد تومان  1500يش از سال جاری خورشيدی، ب
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کل نقدينگی  %8مختلف اجتماعی فروخته خواھد شد. فروش اين اوراق که حدود 

را تشکيل می دھد يک پاسخ جدی به نياز تمرکز بيشتر » سرمايه ھای آزاد«موجود يا 

اران و بيشتر سرمايه اجتماعی است. بخش اعظم خريداران اين اوراق سرمايه د

کوچکی خواھند بود که کارگاه توليدی کوچک آنھا بنا به جبر پروسه تمرکز شرائط 

بازتوليد خود را از دست می نھند.  رئيس جمھور جديد بورژوازی حين انجام اين 

فريضه اساسی شرع سرمايه کوله باری سنگين از بساط جادو و جنبل نيز پيش روی 

به ھم زدن، صدھا معجزه عدالت اس4می!! مردم ناراضی پھن می کند و با ھر چشم 

 از نھانخانه اسرار سرمايه و سازمان تجارت جھانی بيرون می کشد.                                               

اين ھا ھمه توضيح واضحات است. تصور اينکه دولت احمدی نژاد يا ھر دولت ديگر 

عنی است اما اشاره ما به اين نکات نيزاز سرمايه داری جز اين کند عميقاً غلط و بی م

اشتياق وافر ما به بازگوئی بديھيات  ناشی نمی شود. روی سخن با ھمه  کسانی است 

که ھم و غم خود را مصروف آن نموده و می نمايند تا کاتوليک تراز پاپ، نامطلوب 

ا از سر بودن دولت احمدی نژاد برای بورژوازی ايران را اثبات کنند! اگر اين حرفھ

دلسوزی برای بورژوازی است واقعيت اين است که طبقه سرمايه دار ايران  به 

مطلوبيت اين دولت ھمسان ھمه دولتھای ديگرش، برای خود يقين دارد و اگر بحث 

احياناً بر سر پرولتاريا است بھتر است، دوستان ما باور کنند که کل بود و بقای 

است.                                                                                             » عذاب اليم«ی برای کارگران سرمايه و وجود ھر نوع دولت بورژواز

در جامعه سوئد، اين پرھياھوترين الگوی دموکراسی و مدنيت سرمايه داری، در سر 

ر و ھارتر يکی از تندپيچھای حساس توفش بحران اقتصادی، طيف احزاب راست ت

بورژوازی به دنبال سال ھا ايفای نقش اپوزيسونی، احزاب سوسيال دموکرات و چپ 

را به موقعيت اپوزيسون فرو راندند. سوسيال دموکراسی سوئد در آن مقطع، در ھمان 

حال که ظاھراً برای اين باخت بزرگ خود اشک می ريخت، در عالم واقع آن را يک 

وسيال دموکراسی در اين گذر، نه از زاويه منافع ويژه برد مھم خود تلقی می نمود. س

حزبی، که دقيقاً از منظر مصالح کل سرمايه اجتماعی و کل طبقه بورژوازی سوئد، يا 

به بيان دقيق تر از منظر کل سرمايه به سير حوادث خيره می شد. حزب سوسيال 
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مايه داری دموکرات با تيزبينی و عاقبت نگری کامل يک حزب مدافع موجوديت سر

می ديد که در آن  لحظه خاص فقط وحشيانه ترين اشکال تعرض به تمامی وجوه 

معيشت و رفاه اجتماعی طبقه کارگر سوئد است که می تواند پروسه بازتوليد سرمايه 

اجتماعی را از خطر يک اخت4ل بالفعل و سرنوشت ساز رھائی بخشد و اين کاری بود 

راست تر سرمايه ھم طبيعی تر انجام  می گرفت و ھم که انجام آن با دست بلوک بندی 

در درازمدت بسيار بيشتر و بھتر منافع کل بورژوازی را تضمين می کرد. رويه 

سال بعد در ھمين جامعه سوئد اتفاق  4متفاوت اما کام4ً ھمگن و ھمساز ھمين واقعه 

می باختند و  افتاد. اين بار طيف احزاب راست تر بورژوازی بودند که انتخابات را

باخت آنھا برای کل سرمايه اجتماعی سوئد، مستقل از طيف بندی درونی آن يک 

پيروزی جدی محسوب می شد. در اينجا عروج مجدد سوسيال دموکراسی به اريکه 

ايفای نقش مسلط دولتی بود که می توانست شعله ھای خشم طبقه کارگر عاصی سوئد 

افول و عروج گرايشات يا جناحھای مختلف  د.عليه نظام سرمايه داری را مھار نماي

بورژوازی ايران به قلمرو نقش مسلط تر در قدرت سياسی نيز قرار نيست پديده ای 

متفاوت از سير طبيعی اين جابجائی ھا در کل جھان سرمايه داری باشد. علم و کتل 

ی و ھای اول گفتگوی تمدن« حمدی نژاد،جامعه مدنی خاتمی و ھياھوی يھود ستيزی ا

تمدن اس4می دومی، غرب دوستی جنبش اص4حات و شرق دوستی دار و دسته  شعار

اصولگرا و دھھا نمود ديگر اين تمايزات و تفاوتھا در عمق رابطه سرمايه و ملزومات 

بازتوليد سرمايه اجتماعی با تمامی ذرات و تار و پود خود با ھم ارگانيک ھستند. 

داخلی  ايران برای دوره ای بود که بازاروازی جامعه مدنی خاتمی آلترناتيو بورژ

انباشت سرمايه به ھجوم سرمايه ھای غربی بيشترين و حياتی ترين نيازھا را داشت. 

قراردادھای عظيم منعقد در اين دوره ھر کدام نقشی بسيار مؤثر و تعيين کننده در سر 

ايفاء می کردند.  و سامان دادن به معض4ت پروسه بازتوليد و انباشت متمرکز سرمايه

اين وضع امروز تا حدود زيادی دستخوش تغيير شده است. جنگ امريکا و عراق يک 

موھبت سترگ آسمانی نصيب بورژوازی ايران  نموده است. عراق حاليه بسيار بيشتر 

از آنکه به حوزه انباشت سرمايه ھای امريکائی و اروپائی تبديل شده باشد به قلمرو 
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ايرانی مبدل گرديده است. سير تا پياز کا\ھای معيشتی روزمره انباشت سرمايه ھای 

مردم تا برق مصرفی و ھمه کا\ھای ديگر توسط سرمايه داران ايرانی به بازار عراق 

صادر می شود. امريکا در عراق به رسواترين شکلی شکست خورده است و 

اق به پيروزی بورژوازی ايران تنھا نيروئی است که در جنگ امريکا عليه مردم عر

واقعی دست يافته است. جمھوری اس4می ديگری در عراق در دست تأسيس است. 

کليه جريانات درگير در وضعيت موجود اين کشور در حال باج دھی ھای  ک4ن به 

دولت بورژوازی ايران ھستند. امريکا با حداکثر استيصال بطور آشکار و پنھان از 

عيت داخلی عراق و کمک به رفع غائله جاری بورژوازی ايران برای دخالت در وض

ناسيوناليستھای کرد ايرانی، از شدت » مام ج4ل « درون اين کشور استمداد می نمايد. 

نياز به کمکھای ھمه نوعی دولت اس4می سرمايه، پرونده حمايت قومی خود از 

نند جنبشھای چپ و راست کرد ايرانی را بسته است. از اينھا که بگذريم کشوری ما

چين بعنوان يکی از بزرگترين قطبھای سرمايه جھانی به تمامی نيازھای انباشت بازار 

داخلی ايران، بسيار با صرفه تر از بورژوازی غرب؛ پاسخ می گويد. ھمسايه شمالی 

نيز ھر نياز باقی مانده و از جمله تمامی مايحتاج تسليحاتی را به آسانترين شکلی تأمين 

                     می کند.            

بورژوازی ايران را از ت4ش برای صدور محصو\ت  ،بازار يک ميليارد نفری ھند

غذائی و خواروبار و کا\ھای مصرفی ديگر به اروپا بی نياز می سازد. امريکا که 

ھيچگاه خطری برای دولت اس4می نبوده است، اينک  زير فشار عوارض دھشتبار 

نوعی شکست در جنگ عراق و بحران رو به عمق  اقتصادی و سياسی و ھمه

اقتصادی خود، حتی به اندازه سابق ھم ھيچ خطری برای بورژوازی ايران نيست. 

اسرائيل به کرات ورشکستگی وسيع اقتصادی خود را به دنيا اع4م داشته است و در 

طول سالھای اخير لحظه به لحظه ژرف تر در ورطه بحران اقتصادی و سياسی فرو 

فته است. در چنين موقعيتی بورژوازی ايران فرصتی ط4ئی برای باج خواھی از ر

بخشھای ديگر سرمايه جھانی و بطور اخص اروپا و امريکا به نفع سرمايه اجتماعی 
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ايران در پيش روی خود می بيند و رئيس جمھور اين بورژوازی در مقام اين باج 

                                 خواھی عليه غرب و اسرائيل عربده می کشد.    

عين ھمين مسأله در مورد مجاد\ت ميان بورژوازی ايران و غرب، بر سر پروژه 

ھسته ای نيز صدق می کند. در اينجا نيز در مقطع حاضر سرمايه داری کشورھای 

غربی نيست که با علم و کتل ارعاب از بورژوازی ايران باج می گيرد. بالعکس اين 

ايران است که با تکيه بر کفه سنگين قوای خود و اشاره به تھديد جدی بورژوازی 

منافع عاجل  بورژوازی غرب در بازار داخلی ايران، می کوشد تا ھمه دولتھای غربی 

را به قبول انتطارات خويش و تمکين به توحش ھای ھمه نوعی خود متقاعد سازد. در 

قعی ھمديگر و ھمه آنھا سخنگويان و تمامی اين حوزه ھا دولتمردان سرمايه اخ4ف وا

ھمه آنھا بدون ھيچ کم و » اس4م ناب محمدی«نظريه پردازان سره سرمايه ھستند. 

کاست شريعت راستين سرمايه است و ھيچ کدام از آنھا در بوته آزمون نمايندگی 

سرمايه داری از ھيچگونه نامطلوبيتی برخوردار نمی باشند. معضل  واقعی ھيچکدام 

چون جابه جائی دولت سرمايه داری با دولت سرمايه داران نيست. سقاخانه ھای  چند و

آنان عين جامعه مدنی آنھاست و گفتگوی تمدن يکی نسخه مطابق اصل غرب ستيزی 

ی سازندگی ديگری و طرح و يھودزدائی آن ديگری است. سھام عدالت يکی رويه ثان

دق  به کارگيری ھر چه مؤثرتر مد نفت آنھا به سفره فقرا رونوشت مصآانتقال در

درآمدھای نفتی در انباشت متمرکزتر سرمايه است.  دعوا ھمه جا و در تمامی زمينه 

ھا، صرفاً و صرفاً بر سر لحاف م4است. يکی مدعی است که برای استثمار دلخواه 

ميليون لایر سرمايه ثابت کفاف می دھد و ديگری اين رقم  100ھر کارگر، پيش ريز 

ميليون لایر مشکل می بيند. يکی نگران طغيان موج  430سطح کمتر از را در 

اعتراض توده ھای کارگرعليه بود و بقای نظام سرمايه داری است و به ضرورت 

دينار و درھمی افزايش دستمزد ھشدار می دھد. ديگری در برج عاج گفتگوی تمدن 

ن المللی حساب باز بورژوازی بر روی افول جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر بي

می کند، بر آنچه که طبقه اش و سوسيال بورژواھا و ناسيوناليستھا و چپ خلقی در 

سطح جھانی بر سر اين جنبش آورده، تکيه می نمايد. خطر را تحقير می کند و صرف 



 

190 

انباشت انبوه تر سرمايه را برای مقابله با آن کافی می بيند!! ھيچکدام دولت نامطلوب 

ند و ھيچيک در کنکاش مصالح انباشت متمرکزتر سرمايه ودر پاسخ به سرمايه نيست

نيازھای تحقق آن، از ديگری عقب نمی ماند. ھمه به اندازه ھم برای ادغام ھر چه 

موفق تر سرمايه اجتماعی ايران در سرمايه بين المللی، برای سھم ھر چه افزونتر 

توسط کل پرولتاريای جھانی،  سرمايه اجتماعی ايران از کل اضافه ارزش توليد شده

برای تحميل ھر چه ددمنشانه تر ملزومات بازتوليد و موجوديت سرمايه بر طبقه 

کارگر دست به کار ت4ش و تق4 و توحش بوده اند و خواھند بود. شايد اين سخن يکی 

ھا و تمايزات درون جناحبنديھای اين  از نمايندگان فکری بورژوازی برای بيان تفاوت

ساله و  ٢٠البته قانون برنامه چھارم، چشم انداز  «کافی باشد. او می نويسد: طبقه 

الزامات جھانی شدن به خصوص بعد از پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر سازمان 

در  تجارت جھانی تا حدود زيادی مسير حرکت اقتصادی کشور را تعيين کرده است.

و بيکاری فزاينده ای که اقتصاد به  عين حال، مشک4تی نظير فقر گسترده، تورم با\

شدت دولتی ايران را تھديد می کند، اخت4فاتی را در نوع مواجھه با اين مشک4ت پديد 

 » آورده که می تواند ھر تيم اقتصادی را دچار اخت4ف کند.

ک ترين ھدف کمونيستھا ھمان نزدي« سخن مانيفست کمونيست اين بوده است که: 

پرولتاری در پی آن ھستند، يعنی متشکل نمودن پرولتاريا، به که ديگر احزاب  است 

صورت يک طبقه، سرنگون ساختن سيادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمه 

 »                                                       سياسی

و » درون اتحاديه کمونيست ھا« اين فرمولبندی برای تدوين کنندگان مانيفست خواه در

خواه به طور اخص در انترناسيونال کارگری اول معنای کام4ً کنکرت و غيرقابل 

تفسيری داشت. اينکه کمونيستھا بايد ھمه مساعی خود را به کاربندند تا توده ھای 

کارگر را به صورت يک طبقه متشکل سازند و اين قدرت متشکل و مستقل طبقاتی، 

بخشد و قدرت حکومتی خود را مستقر در نخستين گام، به سيادت بورژوازی پايان 

سازد. متشکل شدن پرولتاريا بعنوان يک طبقه معنای بسيار صريح و مشخصی دارد.  

کارگر زمانی که از متحد شدن و متشکل گرديدن ھمزنجيران خود بعنوان يک طبقه 
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سخن می راند، نمی تواند بر سرشت ضد سرمايه داری و ھدف محو سرمايه داری اين 

بط4ن بکشد! مثل روز روشن است که تدوين کنندگان مانيفست و جنبش  جنبش، خط

کارگری متحد در انترناسيونال اول، در بحث متشکل شدن کارگران، تشکل ضد 

سرمايه داری طبقه کارگر را می ديدند و در گفتگوی سرنگونی رژيم سياسی، 

طمح نظر سرنگونی دولت بورژوازی توسط جنبش ضد سرمايه داری اين طبقه را م

داشتند. انجمن بين المللی کارگران، انترناسيونال طبقه کارگر برای مبارزه عليه 

سرمايه داری و محو نظام سرمايه داری بود و تأکيد اين نھاد اتحاد طبقاتی کارگران 

دنيا بر احراز قدرت حاکمه سياسی بعنوان ھدف ب4فصل جنبش کارگری به ھيچوجه 

س ضد سرمايه داری  اين سرنگونی طلبی را در نمی توانست درونمايه و اسا

 گورستان جار و جنجال رژيم ستيزی فراطبقاتی دفن کند.                      

نگاه نويسندگان مانيفست و جنبش کارگری صادر کننده مانيفست کمونيست، به مسأله 

دولت «سرنگونی رژيم سياسی چنين بود. نگاھی که بسيار خوش درخشيد اما بدبختانه 

بود و حوادث بعدی درون و بيرون جنبش کارگری بين المللی، مسير جنگ » مستعجل

و ستيز طبقه کارگر را از شعاع تابش آن دور و به ناکجاآباد راه حل پردازيھای ديگر 

آواره ساخت.  تاريخ صد سال اخير جنبش کارگری جھانی به ھمان ميزان که تاريخ 

شفاف کمونيستی است، به ھمان ميزان ھم تاريخ گسست اين جنبش از سرمايه ستيزی 

غلطيدن به ورطه پارلمانتاريسم و سنديکاليسم از يکسوی و رژيم ستيزی خلقی و 

فراطبقاتی از سوی ديگر، به جای رژيم ستيزی  ضد سرمايه داری و طبقاتی بوده 

 است.                                  

ی و تاريخی تحميل اين رخداد بر جنبش کارگری در باره زمينه ھای اقتصادی، اجتماع

جھانی من به  سھم خود، اينجا و آنجا به مناسبتھای معين نکاتی را مطرح نموده ام که 

در اينجا قصد بازگوئی آنھا را ندارم. در کوتاه ترين بيان، می توان بر خطوط اساسی 

اری  و تبعات اجتماعی و اين زمينه ھا، مانند ظھور شرائط امپرياليستی توليد سرمايه د

طبقاتی آن يعنی برآمد امپرياليسم ستيزی ناسيونال بورژوائی در يک بخش و سوسيال 

دموکراسی در بخش ديگر دنيا، شکست انق4ب اکتبر و عروج بسيار نيرومند قطب 
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سرمايه داری دولتی زير نام کمونيسم طبقه کارگر، منافع کام4ً ھمگن، متحد و 

مايه داری دولتی و ناسيونال چپ بورژوائی و ائت4ف متمرکز اين مشترک اردوگاه سر

دو قطب در يک نھاد بين المللی مانند کمينترن با پرچم کمونيسم و پرولتاريا!! و 

حوادث ديگر نوع اينھا، اشاره کرد. فشار تأثيرات اين رخدادھا، ھمانگونه که جنبش 

و حصار تنگ اتحاديه  کارگری اروپای غربی را در قيادت سوسيال دموکراسی

گرائی، به پارلمانتاريسم آويزان می کرد و پارلمانتاريسم را بعنوان ظرف ابراز وجود 

سياسی بر او تحميل می نمود، جنبش کارگری کشورھای آسيائی، افريقائی و امريکای 

\تين را ھم، ھمه جا زير زعامت ناسيونال چپ بورژوائی به ورطه سرنگونی طلبی 

بقاتی ساقط می ساخت. نقطه عزيمت احزاب، گروھھا و محافل ميراث خلقی و فراط

دار ناسيونال چپ، سنگر ستيز عليه سرمايه و سرمايه داری نيست. اين جريانات به 

ھمين دليل و زير فشار ھمين نوع نگاه به مبارزه طبقاتی، سرنگونی طلبی را از سر 

گونی دولت موجود است و ضد سرمايه داری پی نمی گيرند. اساس برای آنھا، سرن

کاه و جوی است «گويا » کليله و دمنه«سرمايه ستيزی يا کمونيسم آنان به گفته نويسنده 

يا بھتر بگوئيم بعدھا به تبع حاصل خواھد آمد! از ديد »!!! که خود به تبع حاصل آيد

ھمه اينھا تا قبل از سرنگونی رژيم سياسی موجود سخن گفتن از جنبش ضد سرمايه 

يا ضد کار مزدی يک سخن غيرزمينی و اتوپيک  است!!! اينان خود با  داری

صراحت اع4م می دارند که پيش از سقوط دولت موجود بنا نبوده و نيست که توده 

ھای کارگر عليه واقعيت سرمايه داری و عليه کليه اشکال تسلط سرمايه بر شرائط کار 

ه بدترين شکلی تصريح می کنند که و زندگی خود دست به مبارزه بزنند!! ھمه اينھا ب

گويا سرنگونی دولت بورژوازی، نه کار جنبش ضد سرمايه داری و برای محو 

سرمايه داری طبقه کارگر، بلکه کار کارگران متشکل در اتحاديه ھای رفرميستی 

سرمايه سا\ر و جنبش فراطبقاتی است!! ما به مناسبت ھای مختلف تشريح کرده ايم 

رنگونی دولت موجود در بھترين حالت و در کمونيست نماترين قيافه که اين روايت س

خود، سوای روايت جايگزينی شکل موجود برنامه ريزی کار و توليد کاپيتاليستی، با 
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شکل متمرکز دولتی ھمين شيوه توليد سرمايه داری ھيچ چيز ديگر از آب در نخواھد 

 آمد.               

ک ترين ھدف کمونيستھا متشکل شدن پرولتاريا به ن مانيفست اين بود که نزديخس

صورت يک طبقه عليه سرمايه داری، سرنگون ساختن سيادت بورژوازی و احراز 

قدرت حاکمه سياسی است، اما برای جريانات مورد گفتگوی ما، ھدف بطور واقعی، 

نه متشکل ساختن پرولتاريا به صورت يک طبقه، نه ضد سرمايه داری بودن جنبش 

طبقه، نه سرنگونی دولت موجود توسط جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر، اين 

بلکه فقط سرنگونی دولت بورژوازی به اميد شروع مبارزه ضد سرمايه داری 

 است!!!. 

سوسياليسم بورژوائی حاضر به قبول اين مسأله نيست که کارگران انسانھای عاصی 

مثل ھمه انسانھای به جان آمده از از استثمار و ستم و توحش سرمايه داری ھستند و 

استثمار و جنايت و تباھی و ف4کت و فقر می توانند و بايد عليه سرچشمه واقعی و بنياد 

تمامی اين مصيبت ھا، متشکل گردند. در منظر و عرف اين سوسياليسم!! توده ھای 

شايسته وجه چنند و با خود عھد بندند که به ھيکارگر بايد ھر صبحگاه به خود تلقين ک

مبارزه ضد سرمايه داری نيستند و سرمايه ستيزی نه در لياقت و ظرفيت آنھا که فقط 

و فقط در شأن نخبگان و افاضل است. اينھا با بيشترين سماجت و اصرار و فلسفه بافی 

ت4ش می کنند تا اس و اساس جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر و کمونيسم اين 

اسرار و مؤلفه ھای متافيزيکی رمزآميز سازند. انگار، نه طبقه را در ھاله سياھی از 

انگار که ضديت با سرمايه داری يک معبر طبيعی پيکار جنبش کارگری است.                                                            

مراه با رھبران و پيشگامان ھيچ معلوم نيست که اگر توده ھای کارگر خودشان، ھ

درون طبقه خود، به بورژوازی و به دنيا اع4م کند که ما با موجوديت سرمايه داری 

مخالفيم و می خواھيم برای محو کامل اين نظام خود را سازمان دھيم چرا نبايد بر توان 

ج و ظرفيت آنھا در انجام اين کار صحه نھاد؟ و با ھمه توان برای کمک به آنھا بسي

ا شد؟ چرا اگر کارگران با قامتی افراشته، در برابر بورژوازی بايستند و بگويند که م

حتماً به آنھا گفت که اشتباه می کنيد!! جنبش شما ضد  مخالف سرمايه داری ھستيم، بايد
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سرمايه داری نيست و نمی تواند باشد؟! چرا اگر توده ھای کارگر بپا خيزند و اع4م 

ھمين ا\ن خواستار  ،طبقه مخالف موجوديت سرمايه داری دارند که بعنوان يک

حصول مطالبات اساسی خويش ھستيم وتمامی نيروی پيکار طبقاتی مان را برای 

تحميل اين مطالبات بر بورژوازی بکار می گيريم، باز ھم بايد به آنھا نصيحت کنيم که 

بارزه عليه سرمايه م»!!! کار ھر بز نيست خرمن کوفتن« خير! دچار اشتباه ھستيد!! 

داری که اينھا نيست و در ظرفيت شما نيست!!!. بايد حتماً نخبگان حزبی به اين امر 

مھم اھتمام کنند!! چرا اگر باز ھم ھمين طبقه کارگر در جوار و متحد رھبران و 

پيشاھنگان درون خويش، به بورژوازی اخطار کند که می خواھد مبارزه اش را تا 

داری به پيش برد و در اين گذر و در مسير پيشبرد اين مبارزه محو  کامل سرمايه 

\جرم دولت سرمايه داری را ھم از سر راه بر خواھد داشت،  باز ھم بايد به او گفت 

که اينھا ھمه اتوپی است! اين جنبش تو ضد سرمايه داری نيست و سرنگونی رژيم ھم 

وارد به انکار پرداخت و در به اين صورت جالب نيست!!! چرا بايد در تمامی اين م

مقابل کارگران را فقط به سرنگونی طلبی فراطبقاتی و احتراز از سازمان دادن جنبش 

ضد سرمايه داری خود اندرز داد؟؟!! اين چراھا بسيار بسيار مھم ھستند اما پاسخ 

سوسياليسم بورژوائی به آنھا ھم بسيار مھم و در عين حال صريح است. از ديد آنھا 

بر تمامی توان طبقاتی و ظرفيت پيکار طبقه کارگر، خط سياه کشيده شود، تا از بايد 

اين طريق فلسفه سکت سازی بورژوائی با\ی سر کارگران، جاودانه بماند و چشم 

انداز حاکميت و تسلط نيروھای طبقاتی بورژوائی و غيرکارگری بر طبقه کارگر از 

                                                                                     دلپذيری و فروغ و خيرگی فرو نيافتد.      

رژيم ستيزی فراطبقاتی راھکار ارگانيک سوسياليسم بورژوائی در جوامع زير فشار 

ديکتاتوری ھار و عريان سرمايه داری است. سوسياليسم بورژوائی مستقل از اينکه 

يا نکند، در تق4ی دستيابی به مکانی در قدرت سياسی، به واقعيت خود را اذعان کند 

و اعمال نوعی برنامه ريزی و نظم  ه ريزی کار و توليد کاپيتاليستیدست گرفتن برنام

ی در يک بخش دنيا يعنی در ئطبقه کارگراست. سوسياليسم بورژواسرمايه داری بر 

د و در بخشی ديگر يا جوامع غربی، اين ھدف را از طريق پارلمانتاريسم پی می گير
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تاريخ جست و بقاتی متوسل می گردد. در جوامعی مانند ايران به رژيم ستيزی فراط

خيز چپ سوسيال بورژوائی تاريخ رژيم ستيزی فراطبقاتی و ترويج و تبليغ و تنفيذ اين 

نوع رژيم ستيزی به طبقه کارگر، به جای جنبش ضد سرمايه داری و به جای رژيم 

ضد سرمايه داری اين طبقه است. اين روايت سوسياليسم تاريخاً به  ستيزی طبقاتی و

ميزان توانش به طبقه کارگر القاء کرده است که رژيم ستيزی فراطبقاتی ھمه چيز و 

رژيم ستيزی ضد سرمايه داری يک پديده بی معنی است!!! بايد بر اين توھم بافی و 

  شت.  القاء پردازی سراسر کاپيتاليستی نقطه پايانی گذا

يک شاخص سوسياليسم بورژوائی و يک محصول طبيعی رژيم ستيزی فراطبقاتی 

طيف اين گرايشات آن است که در گفتگو پيرامون دولت موجود يا در کارستان تبليغ 

سرنگونی طلبی رژيم ھا، ھيچگاه به رابطه ارگانيک ميان سياست ھا، برنامه ريزيھا 

ھا، با روند کار جامعه يا شيوه توليد سرمايه و راھکارھای کوتاه مدت و درازمدت دولت

داری کاری ندارند. معضل آنھا نه موجوديت نظام سرمايه داری بلکه نبود دموکراسی 

و وجود ديکتاتوری به عنوان مانعی بر سر راه ابراز حيات فرقه ای و تبليغ و ترويج 

امطلوب بودن و نشر انتطارات گروھی است. نقطه آغاز و پايان حرفھای اين طيف، ن

و مستبد بودن و توحش رژيم است و اينکه اين رژيم به دليل ماھيت ضد مردمی، 

ديکتاتور بودن، سلب آزادی از افراد و متکی بودن به قھر ارتجاعی و بيدادگاھھا و 

شکنجه گاھھا و سرکوب وحشيانه جنبشھای اجتماعی و انق4بی بايد سرنگون گردد. در 

گری، در طول صد سال اخير، اشاره به رابطه ميان سرتاسر ادبيات چپ غيرکار

سياست ھا، راھکارھا، قھر ارتجاعی و بشر ستيزی دولتھا با روند  کار جامعه 

موجود، يا شيوه توليد سرمايه داری، معمو\ً يا به کلی گور و گم است و يا از اظھار 

« ارات نظرھای کاغذی تعبدی و عقيدتی چيزی فراتر نمی رود. به کار بردن عب

و فشار بحران بر رژيم و ت4ش رژيم برای » بحران اقتصادی نظام  سرمايه داری

سرشکن ساختن بار بحران بر دوش طبقه کارگر و مانند اينھا شايد بيشترين 

ژرفکاويھائی باشد!! که در ادبيات احزاب و سازمانھای چپ غيرکارگری مشاھده 

ات مشروح تئوريک به ميان کشيده می شود. در اين تحليلھا حتی آنجا که پای مباحث
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ی ھمه چيز و تشريح نقش دولت موجود در ئشود باز ھم کلی بافيھای سوسيال بورژوا

ارکان حيات سرمايه اجتماعی يا مکان برنامه ريزيھا، سياست ھا و خرد و ريز 

راھکارھای اين دولت در رابطه با روند کار جامعه و شيوه توليد سرمايه داری ھيچ 

دولت نامطلوب برای « ست. مباحثی از قبيل تبيين جمھوری اس4می به عنوان چيز ا

و مانند اينھا نمونه »!! دولت سرمايه داری و دولت سرمايه دار ھا« يا »!! بورژوازی

صريح و بسيار زنده اين کلی بافيھای سوسيال بورژوائی است. جمھوری اس4می در 

سال اخير  25يھای درونی اش در طول کل ترکيب حکومتی خود و مستقل از جناحبند

در زمينه پاسخ مطلوب و مناسب به ملزومات مقابله سرمايه اجتماعی ايران با بحران 

اقتصادی جاری، تحميل کل بار اين بحران بر طبقه کارگر و جستجوی راھھای 

بازسازی يک اقتصاد عميقاً بحران زده سرمايه داری درون حوزه سرريز بحران 

ايه جھانی، به تمامی رويکردھای مقدور در ھمه قلمروھای اقتصادی و اقتصادی سرم

سياسی و اعمال کليه اشکال ممکن توحش و بشرستيزی توسل جسته است. با ھمه اينھا 

در نوع نگاه سوسياليسم بورژوائی، ھنوز ھم رژيم اس4می فونکسيونھا و خصوصيات 

اه کننده تر و بی پايه تر اين يک دولت مطلوب بورژوازی را دارا نيست!! نمونه گمر

تحليلھا که مخلوق فکر بعدی بانيان و حاميان ھمان نظريه نخست است، چھار تکبير 

يکسره،  به اصل واقعيت نمايندگی طبقه سرمايه دار ايران توسط جمھوری اس4می و 

دولت « سال اخير تاريخ مبارزه طبقاتی در ايران زير نام  50رژيم شاه در طول 

چشم انداز و «است. به اين نکته از کتاب » داری و دولت سرمايه دارانسرمايه 

نوشته ايرج آذرين توجه کنيد.                                                                                          » تکاليف

که در مقطع انق4ب ايران بورژوازی ايران را بالغ کرد. اين نکته جای تأمل دارد « 

انق4ب بھمن، طبقه کارگر جوان ايران، نشان داد که طبقه ای " برای خود " است، 

حال آنکه بورژوازی به د\ئل تاريخی، صرفاً به مثابه طبقه ای "در خود" و پاسيو 

) -------به بعد برعکس بوده است. ( 1368و  1367ظاھر شد. اما سير وقايع از سال 

برای جامعه ايران حکومت اس4می ای بوده، که  57ق4ب از سوی ديگر، ميراث ان

مثل سنگ لحد بر جامعه سنگينی می کند. به ھمان درجه که جامعه از انق4ب بھمن 
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دور می شد حکومت اس4می ديگر نمی توانست به اعتبار انق4بی که او را به حکومت 

ست تا حکمت وجودی پرتاب کرده بود، به بقايش ادامه دھد و ناگزير از ت4ش بوده ا

 40صفحه »   ( ای برای خود نه در گدشته جامعه بلکه در جامعه حاضر جستجو کند.

 کتاب)                                     

منظور نويسنده کتاب از بورژوازی ايران در عبارت با\، کام4ً آشکار است. از ديد 

يب قدرت سياسی بعد از انق4ب، وی تنھا نيروی نماينده بورژوازی در انق4ب و ترک

و » درخود«افرادی از نھضت آزادی و جبھه ملی بوده اند که تازه آنان ھم کام4ً 

بيشعور يا فاقد قدرت تعقل بورژوائی عمل کرده اند!! مطابق اين روايت بورژوازی 

ھيچکاره قدرت سياسی روز بوده است. دولت  1368و  1367ايران، تا سالھای 

ش يک سنگ لحد را داشته است که بر ھمه جامعه!! و طبيعتاً از جمله، موجود فقط نق

بر سر بورژوازی سنگينی می کرده است!! دولت محصول شکست انق4ب تا پايان اين 

دوره، بدون اينکه ساز و کار يا نھاد قدرت سرمايه باشد!! فلسفه وجودی و اعتبار خود 

از اين تاريخ است که بر سر عقل می آيد را از انق4ب اتخاذ می نموده است و تنھا پس 

و به فکر می افتد تا حکمت وجودی خود را نه از گذشته غير بورژوائی و غير 

کاپيتاليستی خود! بلکه از آينده يا از جبر دولت سرمايه داری شدن برداشت کند!! از 

به ديد نويسنده، کل کشتار و سرکوب و به آتش کشيدن جنبش کارگری ايران با ھدف غل

بر اين جنبش جزء \يتجزای سياست بورژوازی ايران نيست، فرايند دولتی نمودن 

سرمايه ھا، سياست کوپنی نمودن و جيره بندی مايحتاج معيشتی انسانھا در دوره جنگ 

ارتجاعی و دھھا نمونه ديگر از اين دست اص4ً در جھت حل و فصل معض4ت 

طرحھا و سياستھا نه پيش فرض اساسی و سرمايه داری نبوده است!!، اين برنامه ھا، 

محتوم بقای سرمايه داری ايران در آن شرائط مشخص تاريخی و نه خرد و بصيرت و 

تعقل طبقاتی بورژوازی بلکه صرفاً يک عمل قرون وسطائی يک نيروی غيرزمينی 

بدون ريشه و بن طبقاتی است که زلزله انق4ب آن را به سطح زمين پرتاب کرده است 

ن يک سنگ لحد حتی بر سر طبقه بورژوازی سنگينی می کرده است!! ھيچ بی و بسا
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با رفتن خاتمی و آمدن احمدی نژاد، فوراً به اين » اتحاد سوسياليستی «جھت نيست که 

 نتيجه می رسد که:

قدرتگيری جناح جديد، صاحبان سرمايه در ايران را بشدت ھراسان می كند. واضح « 

ت احمدی نژاد در برابر روندھای اقتصادی و سياسی ای است كه نفس ايستادگی دول

كه قرار بوده موقعيت ايمنی برای سرمايه داران ايرانی فراھم كند با مخالفت سياسی 

بورژوازی ايران و سخنگويان گوناگون او مواجه می شود. اما صاحبان سرمايه ايران 

4ح شان در عرصه در عرصه سياسی قدرت مقابله مستقل ندارند، بلكه بزرگترين س

اقتصادی است: نه فقط شعارھای احمدی نژاد در مبارزه با فساد و ثروتھای بادآورده 

به اندازه كافی برای صاحبان سرمايه يادآور مصادره ھای سالھای نخست انق4ب 

است، بلكه نفس اين كه "پيروزی انتخاباتی" احمدی نژاد به معنای گسترش حيطه عمل 

و تسھيل اعمال خودسرانه است، صاحبان سرمايه را بشدت محتاط  ارگانھای فراقانونی

می كند، و به نوعی "اعتصاب" در سرمايه گذاری و "كم كاری" در فعاليت اقتصادی 

سوق می دھد. دولت احمدی نژاد و كليت رژيم جمھوری اس4می بيش از بورژوازی 

ی قرار خواھد ايران زير فشار عواقب اجتماعی و سياسی چنين ركود اقتصادی ا

نويسنده مقاله کمی پائين تر  (سايت اينترنتی اتحاد سوسياليستی کارگری) . »گرفت

طبقه سرمايه دار ايران اين بار با چشمان باز به سراغ جناح ھای «  ادامه می دھد که:

مقتدری از رژيم اس4می می رود كه ھم بخواھند و ھم بتوانند نيازھای پايه ای 

او را، يعنی شرايط كاركرد ايمن سرمايه و شخص سرمايه دار  اقتصادی و اجتماعی

را، چه در سطح بين المللی و چه در سطح كشوری، چه از لحاظ قانونی و چه با 

بورژوازی ايران از خواسته ھای  ھای عملی، برآورده كنند. گسست  تضمين

»  ود.دموكراتيك و سكو\ر در دوره ای كه آغاز شده است به تمامی بالفعل می ش

 ( ھمان منبع)

و صاحبنظران اين گروه، » ديد اتحاد سوسياليستی کارگری« مشاھده می کنيم که از 

دولت جمھوری اس4می دولت سرمايه داران ايران نيست، کما اينکه بزعم آنان رژيم 

شاه نيز چنين نقشی نداشته است! رژيم حاضر، فراساختار سياسی و حکومتی منبعث 
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، يا شيوه توليد سرمايه داری  نمی باشد، اين دولت نه مظھر از روند کار جامعه

حاکميت و قدرت سرمايه اجتماعی، نه مجری نظم توليدی سرمايه و نه نھاد اعمال نظم 

اجتماعی و مدنی و حقوقی سرمايه داری بر طبقه کارگر که صرفاً يک عجوزه ھر 

امروز به کام اين و  جائی و ھرزه است. عجوزه ای که دائماً دست به دست می شود،

فردا بر وفق مراد ديگری می چرخد!! با آمدن خاتمی راه دولت سرمايه داران را پيش 

می گيرد، در نيمه راه با رفتن وی و آمدن احمدی نژاد يکباره کل سرمايه داران ايران 

بی کس و بی دولت می گردند و خطر موحش بی دولتی ارکان حيات طبقه سرمايه دار 

 رزه می سازد.                                    را دچار ل

اين تحليل نه فقط تحليل طبقه کارگر نيست، نه فقط در ضديت بنيادی با اساس آموزش 

ھای مارکس و نظريه دولت وی قرار دارد، که در عمق خود سوای آه و ناله ليبرالھای 

سازد. تمامی مؤلفه  کھنه عاشق رشد صنعتی در ايران، ھيچ چيز ديگر را منعکس نمی

ھا و عناصر اين تحليل  تکرارحرف ھای گرايش ليبرال صنعتی ايران از ديرباز تا 

امروز است که نه رژيم شاه را نماينده محق کل طبقه سرمايه داری می دانست و نه 

بخش ھائی از جمھوری اس4می را دولت ذيص4ح اين نمايندگی تلقی می نمود. تفاوت 

با گرايش ليبرال صنعتی » -----اتحاد سوسياليستی « صاحبنظران نوع نگاه و بينش 

بورژوازی، ظاھراً فقط در يک چيز است.  اولی ھا در شرائط روز جامعه ايران از 

منظر منافع کل طبقه خويش، از ناخن پا تا موی سر، به انح4ل کامل در نئوليبراليسم 

و پيش از آن برای مشارکت خورشيدی  40دخيل می بندند، ھمچنانکه در شروع دھه 

اتحاد «در انباشت امپرياليستی سرمايه داری به ھر دری چنگ می انداختند، اما 

دنبال راه و رسم ديگری است. اينان از طبقه کارگر و کمونيست بودن » سوسياليستی

حرف می زنند و در اين راستا نقد ليبرالی نئوليبراليسم را وثيقه اثبات دعوی خويش 

بحث اين دوستان در ھمه چند سال اخير اين بوده و اين است که طبقه  می سازند.

کارگر بايد بر مطالبات رفرميستی خود، در مقابل جنبش اص4حات بورژوازی يا 

ھمان جنبش نئوليبرالی بورژوازی پای فشارد و البته فراموش نکند که طرح و پيگيری 
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سم جنبش سوسياليستی روز ھمين مطالبات و ھمين نقد ليبرالی نئوليبراليسم تج

 اوست!!!                                                            

بحث ما در اينجا بررسی ديدگاھھا و نظرات اين يا آن گروه خاص چپ در اين زمينه 

فقط به صورت مثال و به عنوان   اشاره ای صورت می گيرد معين نيست. اگر ھم

اين که رژيم ستيزی طيف وسيع  .ضوع اصلی بحث استشاھدی برای روشن شدن مو

چپ غيرکارگری از ميليتانت دو آتشه گرفته تا ھمه اشکال ديگرش، ھيچ ربطی به 

مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه سرمايه داری و دولت بورژوازی ندارد. رديف نمودن 

ھم  صفات متنوع و متعدد و مکرر و مترادف سرمايه داری، سرمايه داری و باز

سرمايه داری بعنوان پسوند نام رژيم اس4می يا ھر رژيم ديگر، با ھدف اثبات پای 

بندی عقيدتی خود به سرمايه داری بودن رژيم ھم به خودی خود، ح4ل ھيچ مشکلی 

نيست و ھيچ سرسوزنی بار واقعی سوسياليستی يا کارگری  به سرنگونی طلبی اين 

واقعی به جنبش ضد سرمايه داری و برای  طيف نمی بخشد. در خارج از مدار تعلق

لغو کار مزدی طبقه کارگر و بدون اتکاء ارگانيک، آگاھانه، طبقاتی و مارکسی به اين 

جنبش و به دورنما و مطالبات آن ھر نوع  رژيم ستيزی و سر دادن شعار سرنگونی 

ی سوای نوعی راديکاليسم کاغدی سوسيال بورژوائی و دموکراسی طلبانه ھيچ معنا

 ديگری نمی تواند داشته باشد.               

سرنگونی طلبی چپ غيرکارگری خواست سرنگونی دولت سرمايه داری به مفھموم 

واقعی طبقاتی و مارکسی آن نيست.  سرنگونی دولتی نيست که رابطه خريد و فروش 

نيروی کار و بردگی مزدی را بر طبقه کارگر تحميل می کند. چپ غيرکارگری عليه 

دولتھا به اين اعتبار و به خاطر داشتن اين نقش و فونکسيون نمی جنگد. با رژيمھا به 

اين دليل که سد راه سازمانيابی جنبش ضد کار مزدی توده ھای کارگرند، دچار معضل 

و ستيز نمی باشد. سرنگونی طلبی سوسياليسم بورژوائی ت4ش برای سرنگون ساختن 

رژوازی نيست!! اگر اين دولت بورژوازی به دولتی است که دولت دموکراتيک بو

دموکراسی تمکين نمايد و آزادی تحزب و ت4ش وی را تضمين کند سرنگونی آن نيز 

 منتفی است!!!                
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تحليلھا و موضعگيری ھای نوع  اتحاد سوسياليستی کارگری فقط يک نمونه و البته 

روه تا قبل از عروج جنبش اص4حات ئی است. نظريه پردازان اين گيانمونه بسيار گو

در چھارچوب احزاب گذشته خويش سرنگونی طلب بوده اند، اما خود با طول و 

تفصيل تمام توضيح داده اند که احزاب متبوعشان، ربطی به طبقه کارگر نداشته است.  

خاتمی بوده است و » جامعه مدنی« جدائی آنان از آخرين حزب مقارن با علم و کتل 

به قدرت »!! برای خود« ين علم و کتل را تجلی عروج بورژوازی آگاه و آنھا ا

ضمن عزيمت از اين تبيين و »  چشم انداز و تکاليف« سياسی، دانسته اند!!.  کتاب 

تصوير دورنمای استقرار دولت سرمايه داران که برای آنھا بسيار تازگی داشت!! به 

ت4ش يد اقتصادی بورژوازی!!! و کارگران اخطار می کرد که مشارکت در الگوی جد

طبقه از اين مشارکت!! درخواست سنديکا و دستمزد برای جلب حمايت برخی اقشار 

برای تمامی کارگران و نه فقط بخشی از آنھا، خودداری از اعتصاب در مراکز 

توليدی کوچک به دليل خطر بيکاری !!! و مطالباتی از اين دست تنھا بستر جنبش 

گران است.                                                                                                            سوسياليستی کار

شايد ھم که ھميشه به سرنگونی طلبی وفادار بوده است » اتحاد سوسياليستی کارگری« 

ر ھر کجای ديگر و اين مسلماً کار بسيار خوبی است اما ھر کارگر ايرانی يا ھر کارگ

حق دارد از آنھا و از ھمه طيف چپ مشابه و ھمسوی آنھا بپرسد که راستی راستی 

آنان سرنگونی چه چيز را دنبال کرده و دنبال می کنند؟ سرنگونی دولتی که ھيچگاه 

دولت سرمايه داران نبوده است و مدتھای مديد بسان يک خشت لحد بر سر بورژوازی 

سرنگونی دولتی که برای انباشت سرمايه فقط ضرر و خطر سنگينی می کرده است؟! 

 داشته و دارد؟!                                                                                          

اتحاد سوسياليستی در رابطه با جنبش کارگری سوای رفرميسم و سنديکاليسم ھيچ چيز 

ت و در چنين وضعی سرنگونی طلبی وی قرار است ديگری طرح و تبليغ نکرده اس

چه گلی به سر کارگران بزند؟ و اگر کارگران از درون يک جنبش صرفاً رفرميستی 

و سنديکاليستی حتی رژيم موجود را سرنگون کنند چه چيزی بيش از سرنگونی رژيم 

 شاه به چنگ خواھند آورد؟ سرنگونی طلبی راديکال کارگری و کمونيستی تنھا در



 

202 

ص4حيت جنبشی است که در کليه عرصه ھای حيات ابراز وجود خود ضد  کار 

 مزدی است و در راستای لغو کار مزدی به پيش می تازد.                                                       

جنبش لغو کار مزدی تنھا جنبشی است که سرنگونی رژيم سياسی را از سنگر پيکار 

يه اساس سرمايه داری پی می گيرد. نقطه عزيمت اين جنبش ضديت با طبقه کارگر عل

سرمايه داری است و سرنگونی طلبی برای وی جزء \يتجزای پروسه ستيز برای 

نابودی کار مزدوری است. اين تنھا شکل درست سرنگونی طلبی برای طبقه کارگر 

ضد سرمايه داری  ايران و طبقه کارگر در ھر کجای ديگر دنياست. در اينجا مبارزه

به زمان بعد از سرنگونی رژيم سياسی موکول نمی شود، بلکه طبقه کارگری که در 

کليه عرصه ھای حيات اجتماعی خود با سرمايه داری در جنگ است ھمزمان برای 

سرنگونی دولت بورژوازی نيز پيکار می نمايد. اين جنبش در راستای بسيج و 

ک مانيفست زنده، شفاف و بالفعل ضد سرمايه سازمانيابی توده ھای کارگر حول ي

داری به پيش می تازد. مانيفستی که طبقه کارگر را در مقابل کل عينيت موجود و 

واقعيت نظام بردگی مزدی قرار می دھد تا شيرازه حيات اين نظام را در ھمه قلمروھا 

ند توليد و به چالش کشد. اين مانيفست روند کار جامعه موجود را می کاود و کل فراي

بازتوليد سرمايه اجتماعی را کالبدشکافی می کند. تمامی جزئيات پروسه کار و توليد 

اجتماعی و آنچه را که توده ھای وسيع طبقه کارگر در کليه قلمروھای رابطه خريد و 

فروش نيروی کار انجام داده اند، ھمه و ھمه را در جبھه گسترده کارزار طبقاتی 

ند. خواستار محو رابطه خريد و فروش نيروی کار و موضوع چالش خود می ک

برچيدن بساط کار مزدوری است. خواھان برنامه ريزی کل کار و توليد اجتماعی، 

توسط شوراھای متشکل از آحاد توده ھای خويش است. مانيفست جنبش لغو کار مزدی 

و توليد حی سيمای اجتماعی و مادی اين برنامه ريزی را با داده ھای عينی پروسه کار 

و حاضر توده ھای کارگر تکميل می کند. جنبش ضد سرمايه داری جنبشی است که 

فعالين و نيروھای دست اندرکارش، برای تشکل و متحد نمودن کل پرولتاريا حول اين 

مانيفست ت4ش می نمايند. در اين جنبش ھر مطالبه ساده معيشتی و رفاھی کارگران از 

ت. افزايش دستمزد، کاھش ساعات کار، عالی ترين سطح حداکثر اھميت برخوردار اس
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تأمين اجتماعی، بھداشت و درمان و آموزش رايگان ھر چه بھتر، سالم ترين محيط 

زيست، تحقق ھر نوع آزادی سياسی و حصول ھمه اشکال حقوق انسانی، لغو قطعی 

وعی، کار کودک و  تضمين مناسب و محتوم رفاه سالخوردگان و ھمه مطالبات اين ن

سلسله سنگرھای به ھم پيوسته آن در يک کارزار سراسری ضد سرمايه داری ھستند. 

در تمامی اين عرصه ھا می کوشد تا جنبش يک طبقه اجتماعی باشد و اين خود 

متضمن اين معنی است که راه مقابله خود با بورژوازی را، در ايجاد يک تشکل 

د. تشکلی مرکب از کليه نيروھای سراسری طبقاتی و ضد کار مزدی جستجو می نماي

طبقه اش، مرکب از کارگر مولد و غيرمولد، زن و مرد، شاغل و بيکار، خارجی 

معنای اين مؤلفه آن است که در ھر شرائطی و زير فشار ھر  --- تبار! و داخلی تبار! و

تنگنائی، با کمک آگاھان اندرونی، با کمک کارگران کمونيست و کمونيست ھای 

، در راستای تدارک ابراز وجود سراسری توده ھای کارگر به صورت اندرون خود

يک طبقه اجتماعی مبارزه می نمايد.  ھمين مؤلفه خود، يک شاخص اساسی، در کار 

تفکيک ميان جھت گيری ضد سرمايه داری، با رويکرد سنديکاليستی و سوسيال 

رگران حتماً در بورژوائی در درون جنبش کارگری است. بحث بر سر اين نيست که کا

ھر وضعيت و ھر دوره به طور بالفعل قادر به نمايش قدرت خويش به صورت يک 

طبقه ھستند!! اينکه تھاجمات ھار سرمايه و سايرعوامل در جھت سلب اين  توان و 

امکانات از طبقه کارگرعمل می کنند، توضيح واضحات است. اما  گفتگو بر سر 

بش کارگری در ھر برھه پيکار اتخاد می کند. راھبردھا و راه حلھائی است که جن

موضوع جدال اين است که آيا اين  راھبردھا و راھکارھا در عالم واقع اين جنبش را 

بسوی اعماال قدرت متشکل ضد کار مزدی و برای لغو کار مزدی سوق می دھد يا 

ال بالعکس در ويرانه ھای سنديکاليسم و رفرميسم و فرقه سازی مکتبی اسير سياھچ

 اسارت سرمايه می سازد؟.                                                                 

حرف جنبش ضد سرمايه داری بسيار صريح و سرراست است. اين جنبش در لحظه، 

لحظه مبارزات جاری و روز کارگران، ضد سرمايه داری ظاھر می گردد، ضد کار 

عمل می نمايد.  در جنگ بر سر دستمزد يا  مزدی حرف می زند و ضد کار مزدی
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بھبود شرائط کار و نظائر اينھا، حرفش اين است که کل دار و ندار سرمايه محصول 

کار اوست. اين طبقه اوست که سرمايه را آفريده است و ھر صبح  و شام بازتوليد می 

مه ريزی و کند. ھر دينار افزايش سرمايه، کار اضافی اوست که از يد اختيار  و برنا

مصرف انسانی وی خارج گرديده است. حرفش اينست که اساس اين وضعيت را قبول 

ندارد و تمکين کنونی او به رابطه خريد و فروش نيروی کار ناشی از ناتوانی موجود 

اوست. مطالبه دستمزد بيشتر يا  شرائط کار و زندگی بھتر وی نه ناشی از قبول 

ر به کارگيری توان موجودش عليه اين نظام است. موجوديت اين نظام بلکه مبتنی ب

مخالفان جنبش ضد کار مزدی، در قبال اين حرف معمو\ً غوغا به پا می کنند که توده 

وسيع کارگر شعور اين حرفھا را ندارند!!. کارگران اص4ً در موقعيتی نيستند که اين 

شأن و ص4حيت  مسائل را بفھمند!! طرح اين نکات و اقامه اين ادعاھا فقط در 

دانشوران طبقات ديگر است!!  پاسخ ما به اينھا اين بوده و اين است که توده ھای 

کارگر خود، تاريخاً با ھمان زبان عاميانه و با احساس طبيعی خود با سرمايه داران 

عين اين حرفھا را مطرح کرده اند. اين شما  و جنبش شما بوده است که آنھا را از 

اين يا آن  بخش » جبھه واحد ضد امپرياليستی«داری جدا و به سنگر ضد سرمايه 

بورژوازی راه برده است.  پاسخ ما در قبال اينھا، اين است که لمس استثمار و توحش 

سرمايه و تنفر عميق نسبت به اين استثمار و توحش برای کارگر يک احساس کام4ً 

فعالين آگاه ضد کار مزدی  طبيعی است، اما او سخت احتياج به مارکس و مارکس ھا و

درون خود دارد، تا در راستای ھمين احساس و نفرت طبيعی ضد سرمايه داری متحد 

شود، آگاه و آگاھتر گردد، متشکل شود، نيرومند شود، دولت بورژوازی را از سر راه 

خود بردارد و رابطه خريد و فروش نيروی کار را محو سازد. پاسخ ما به مخالفان 

ر مزدی اين است که شما و اس4ف شما در يک گذار طو\نی تاريخی جنبش ضد کا

کارگران قادر به « عکس اين کارھا را انجام داده ايد. تاريخ را با جار و جنجال 

شناخت استثمار و جنايت سرمايه داری نمی باشند!! آکنده ايد. ھمه جا ت4ش کرده ايد تا 

مطيع و منقاد و مجری احکام نخبگان گردند، به کارگران القاء کنيد که گويا حتماً بايد 

بايد اول در معيت سرمايه داران دموکراسی به چنگ آرند، بايد پيشمرگ جنبشھای 
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خلقی و ناسيوناليستی شوند، بايد دامنه اعتراض و مبارزات خود را در حصار سياه 

ه صدھا و با\خر» سنديکاليسم و اتحاديه گرائی سرمايه سا\رانه به بن بست بکشانند

توھم آفرينی ديگر از اين دست که وجب به وجب در شيارھای مغز و ذھن کارگران 

تزريق نموده ايد. شما به سھم خود در گسستن جنبش کارگری از ريل ضد سرمايه 

داری ھر چه توانسته ايد انجام داده ايد و ھر توھمی را به درون آن القاء و تزريق 

ش ضد سرمايه داری نيز اين است که اين وضعيت را کرده ايد. تمامی ت4ش فعالين جنب

تغيير دھند و اين نگاه  و کردار عميقاً وارونه بورژوائی را به معبر درست کارگری و 

 ضد کار مزدی خود باز گردانند.                  

توده ھای کارگر اين ظرفيت را دارند که مبارزه برای دستمزد و بھبود شرائط کار و 

را بر متن يک مانيفست ضد کار مزدی به پيش برند. کار فعالين ضد   زندگی خود

سرمايه داری اين است که اين مسير را جايگزين مسير غلطش اين جنبش بر بستر 

سنديکاليسم و رفرميسم راست و چپ سازند. جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر ھيچ 

کشد. کام4ً برعکس، ھر دليلی نمی بيند که بين مبارزه اقتصادی و سياسی خط فاصل ب

دوتا  و تمامی قلمرو اين ھر دوتا را با شاخص سرمايه ستيزی از رفرميسم 

سنديکاليستی و دموکراسی طلبی فراطبقاتی متمايز می سازد. وقتی از آزادی سياسی 

سخن می گويد، آزادی برای تشديد و تعميق مبارزه عليه کار مزدی را ھدف می گيرد. 

يه ستيز کارگران را خواستار می شود، آزادی از قيد قانونيت و آزادی شوراھای سرما

قانونمداری سرمايه داری را موضوع مبارزه می کند. به ھمانگونه که در مطالبه 

دستمزد و رفاه اقتصادی شريان حيات ارزش افزائی سرمايه را با ھمه توان 

محصول موجودش، فشار می دھد و خواستار اختصاص سھم ھر چه عظيم تری از 

کار و توليد خويش به بھبود معيشت و آموزش و درمان و چيزھای ديگرش از يکسو و 

کاھش تا سرحد ممکن کار اضافی خود برای سرمايه و سرمايه داران می گردد. اين 

جنبش در کارزار سازمانيابی خود، به ايجاد تشکلی ھمت می کند که کل مبارزه 

با کار مزدی و پيوند زدن تمامی حلقه ھای اقتصادی و سياسی او را بر محور ستيز 
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مبارزات جاری و روز او به زنجيره پيکار سراسری ضد سرمايه داری و برای محو 

 سرمايه داری به پيش برد.                                                            

مفصل و بسيار  اينھا نکاتی است که ھمراه با نکات فراوان ديگر در مقا\ت مشروح و

متعدد در طول سالھای اخير پيرامون جنبش لغو کار مزدی طرح شده و مورد گفتگو 

قرار گرفته اند. اين جنبش با اين مشخصات و از درون اين پروسه جنگ و ستيز 

سراسری با سرمايه داری است که به مسأله سرنگونی دولت بورژوازی نگاه می کند 

می بيند. چيزی که فاصله آن، با رژيم ستيزی چپ و تحقق اين سرنگونی را تدارک 

غيرکارگری، به اندازه فاصله ميان کمونيسم طبقه کارگر تا کمونيسم بورژوازی است.                                                  

ر مزدی طبقه کارگر با اين مشخصات و با اين جنبش ضد کار مزدی و برای لغو کا

روايت سرنگونی رژيم سياسی، راه کارزار طبقاتی را پی می گيرد. در منظر اين 

جنبش ھر اقدام دولت بورژوازی در ھر شمايل و ھر ترکيب،، پاسخی به نيازھای 

پروسه انباشت و بازتوليد سرمايه است. اين دولت مانعی بر سر راه پيشروی جنبش 

د سرمايه داری طبقه کارگر است و بايد توسط اين جنبش سرنگون گردد. مسير ض

پيکارعليه رژيم در اينجا بعينه و گام به گام، مسير مبارزه عليه اساس سرمايه و عليه 

ھمه اشکال تسلط سرمايه بر زندگی توده ھای کارگر است. اينکه طبقه کارگر در 

به درھم شکستن ماشين دولتی سرمايه می کدامين گام از پيشبرد اين پيکار، موفق 

شود، موضوعی است که توسط مؤلفه ھای مربوط به موقعيت تقابل قوای اين جنبش 

عليه نظام سرمايه داری تعيين می گردد. دولت اس4می سرمايه، بر پايه آنچه که در 

سير رخدادھای اقتصادی، سياسی روز « شروع اين مقاله و در نوشته ديگری با نام 

آورده ايم در طول سالھای اخير، با بھره گيری وسيع از موقعيت بسيار ضعيف » ---و

جنبش کارگری ايران  و از طريق تحميل دھشتبارترين شکل استثمار و توحش 

کاپيتاليستی بر توده ھای کارگر توانسته است به موفقيتھائی در جھت کاھش فشار 

ت ھا اما، با ھمه اھميتی که برای بحران بر سرمايه اجتماعی دست يابد. اين موفقي

سرمايه داری ايران داشته و دارد بسيار گذرا و سخت شکننده است. ھر گام اين توفيق 

بارتر استثمار کارگران و گسترش ھر چه  محصول تشديد و تعميق ھر چه توحش
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دردناکتر دامنه فقر و گرسنگی و بيحقوقی توده ھای کارگر است. با اين وجود ھمه 

به صورت عينی و عريان از راه رسيدن يک موج بسيار نيرومند و کوبنده شواھد 

بحران اقتصادی به قلمرو بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران را در آينده بسيار نزديک 

در برابر ديدگان ما قرار می دھد. شتاب تمرکز سرمايه در سالھای اخير و تداوم 

افزايش چندين ميليونی جمعيت بيکاران  کنونی آن، بيشتر اقتصاددانان بورژوازی را به

جامعه، متقاعد ساخته است. سير بيسابقه افزايش بھای نفت که يکی از عوامل اساسی 

رونق مجدد و انبوه انباشت سرمايه و يک معبر کام4ً مھم صدور سرمايه خارجی به 

ل در بازار انباشت داخلی بوده است منحنی نزولی خود را آغاز کرده و اين روند تنز

آينده بسيار نزديک، نقش بحران زای خود را، در شکل فشار سھمگين بر نرخ سود 

سرمايه اجتماعی ظاھر خواھد ساخت. وضعيت اقتصادی کشورھائی که سرمايه ھای 

آنھا در بازار داخلی و پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران بيشترين نقش را دارند، 

گردد و منحنی نرخ سود سرمايه ھای آنھا خواه  در طول سالھای آتی دچار تغيير می

در شکل مستقيم و خواه از مجرای نرخ سود عمومی سرمايه جھانی، موقعيت سرمايه 

داری ايران را سخت متأثر خواھد ساخت. مؤلفه اخير به ويژه در تلفيق با منحنی 

ئی کاھش بھای نفت و تقليل مؤثر ورود اضافه ارزشھای نفتی به حوزه ارزش افزا

سرمايه اجتماعی ايران بر شتاب و قدرت سرکوب موج جديد بحران در اقتصاد ايران 

 خواھد افزود.                                                                                              

م از مؤلفه ھای مھم اقتصادی با\ که بگذريم، عروج نسبی جنبش کارگری ايران و چش

انداز چرخش تاريخی اين جنبش بر ريل ضد کار مزدی و برای لغو کار مزدی، 

رخساره ھای طلوع يک وضعيت نوين در مبارزه طبقاتی را پيش روی ما قرار داده 

است. ھمه داده ھا و شواھد ولو نه چندان نيرومند، ھشدار می دھند که بايد به استقبال 

ه در درون آن،  برای نخستين بار طبقه اين وضعيت مھم تاريخی شتافت. وضعيتی ک

کارگر ايران شعار سرنگونی طلبی دولت بورژوازی را، در ناله ھای ھذيان آلود و 

مرگ آگين دموکراسی جويانه چپ غيرکارگری و اقشار مختلف بورژوازی يله 
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نخواھد ساخت، بلکه خواھد کوشيد تا اين شعار را از ژرفای جنبش راديکال ضد کار 

رای لغو کار مزدی خويش بر بام جھان سرمايه داری پر طنين سازد.                                                                  مزدی و ب

فرا رسيدن  ،ھمه داده ھای موجود مربوط به مناسبات اساسی ميان طبقات اجتماعی

رزه طبقاتی در سالھای آتی يک فاز جديد توفش بحران اقتصادی و اوجگيری وسيع مبا

نزديک را خاطرنشان می سازد. جنبش کارگری اين بار بايد ھر گام مقابله با رژيم 

سياسی را با مؤثرترين و استوارترين گامھا در کار تقويت و تحکيم جنبش ضد سرمايه 

داری خود به جلو بردارد. ايجاد و گسترش تشکل سراسری ضد سرمايه داری و اتحاد 

ھمه قلمروھای کار و توليد در درون اين تشکل شرط مقدم برداشتن گامھای کارگران 

مؤثر بعدی است. تنھا با عبور پيروزمند از اين گذرگاه است که می توان راه برپائی 

شوراھا و نھادھای اعمال قدرت طبقاتی، راه تصرف مراکز کار و توليد توسط اين 

  شوراھا و ساير کارھای بعدی را پی گرفت.  

   1384ديماه  11
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 بلشويسم و انق^ب اكتبر

آميختگى انق4ب كارگرى اكتبر و پيامدھاى تاريخى آن با تاريخ زندگانى بشر در قرن 

بيستم تا به آنجا عميق و ريشه دار است كه ھر نوع بحث و بررسى اساسى پيرامون 

4ب شكست ھر بخشى از دومى، به نوعى نيازمند مراجعه به اولـى است. اكتبر، انق

 اى كه به ھيچ يك از اھداف واقعى خود دست نيافت، از لحاظ محتوا و دامنه خورده

زير نيست. آنچه  تاثير بر تاريخ زندگى بشر با ھيچ انق4ب ديگرى در تاريخ قابل قياس

روسيه جريان يافت، ط4يه پر شور جنگى گريزناپذير و سرنوشت  در جامعهاين نام 

به مفھوم واقعى ك4م بود. اگر اكتبر پيروز  »تاريخ پيش« و  »تاريخ«ساز ميان 

برپايى جھانى فارغ از استثمار، طبقات، دولت، و  شد، بشريت خود را در آستانهمى

يافت. شكست اكتبر، دقيقا، شكست نخستين انق4ب ھر نوع نابرابرى اجتماعى باز مى

دگانى انسان بود. و درست ھمين اين فاز از تاريخ زن بزرگ كارگرى دنيا براى گشايش

اساسى است، كه وجه تمايز انق4ب اكتبر را با بزرگ ترين و سرنوشت  مشخصه

كند. ھيچ انق4ب ديگرى در ھيچ عصرى با سازترين انق4بات ديگر تاريخ تعيين مى

اى خصلت نما نبوده است. آخرين برد انتظار در تمامى انق4بات پيشين،  چنين مشخصه

مثال انق4ب كبير فرانسه آن بود كه شكلـى مدرن تر از استثمار، بى حقوقى و و بطور 

ستم طبقاتى را جايگزين شكلـى عقب مانده تر كند. اما اكتبر با بيرق پايان بخشيدن به 

طلوع كرد.  ھا از حاصل كار خويشھر نوع استثمار و محروميت و جدايى انسان

كنند، شناسند و با اين تمايزات معين درك مىبراى كسانى كه اكتبر را اين چنين مى

 دوم سده ھاى پايانى دھه سال توضيح موجبات واقعى شكست اين انق4ب در روسيه

اى مربوط به تاريخ بيستم، جايگاھى بسيار ويژه دارد. در اين توضيح، اكتبر حادثه

د زنده و حى و ، رخداكارگرى يا تاريخ جھان بطور كلـى نيست. بالعكس جنبش گذشته

ھر كارگر آگاه در ھر  حاضرى است كه تعمق در تجارب آن چراغ راه پيكار روزمره

 اسارت انسان در محبس اى از جھان موجود است. شكست اكتبر، يعنى ادامه گوشه
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و استثمار و بى حقوقى سرمايه، يعنى تداوم گريزناپذير پيكار بشريت كارگر و  توحش

روان كارگر و پيش ، يعنى اجبار طبقهھم شكستن اين محبسفرودست دنيا براى در

 در اكتبر، يعنى ضرورت درس به كاويدن ريشه ھاى واقعى شكست خويش شآگاھ

 طبقاتى خويش آموزى از اين كند و كاو سياسى براى ھموار ساختن راه پيشروى جنبش

ى باقى است و تا عليه كار مزدورى؛ و دقيقا بر ھمين مبنا است كه تا سرمايه دار

به اكتبر و به كارگيرى  پرولتاريا براى محو اين نظام جارى است، مراجعه جنبش

 تجارب آن نيز امر جارى و الزامى خواھد بود. 

 تصور مى چنين نگاھینگرم و از وراى من نيز درست از ھمين منظر به اكتبر مى

 گمراھه پردازی ھایباھات و ھا، اشتغالب كاستى بخش ،تمام يا حداقل كنم كه سايه

برنامه و خط مشى عملـى امروزين فعالين  ،ناظر بر شكست اكتبر، كماكان بر نگرش

بی راھه بافی ھا از راديكال آنظاھراً نقد  كارگرى، حتى بر گرده جنبش »كمونيست« 

ھاى كند. در راديكال ترين تحليلسنگينى مى لشويسم در جنبش کارگری روسيهبھای 

ھاى مشترك ھا انگشت نھاده شده است. افقواقعيت برخینونى از اكتبر، بر تاك

حزب سوسيال  ، در بدو تاسيسسوسيال دموكراسى روسيه با بورژوازى روس

مورد توجه قرار گرفته است؛ بر عدم به گونه ای صوری و آکادميک دموكرات، 

اقتصادى از سرمايه  تحول به مساله گسست بلشويسم از سوسيال دموكراسى در نگرش

 .تعمق شده است باز ھم ولو به شکل مکتبی و دانشگاھیدارى به سوسياليسم 

برنامه ريزى لغو كار مزدورى و توسل حزب بلشويك  سردرگمى بلشويسم در عرصه

ھاى نادرستى مانند اجراى نپ، الغاى كنترل كارگرى، و يا بيرون راندن به سياست

اين کارھا در سطحی که گفتم  واقع شده است.ورد انتقاد تدريجى كارگران از شوراھا م

مانده . اما در اين ميان، اساسى ترين مساله به كلـى ناگفته باقى صورت گرفته است

ھا، اشتباھات، يا بر مشتركات ضعف ھا بر ھمهكه اگر مث4 بلشويك مسأله . ايناست

 ن صورت با جنبشنمودند، در آبورژوايى خود با سوسيال دموكراسى غلبه مى

كردند؟ اين گروه از منتقدين بطور روسيه چه مى 1917تا  1902ھاى  كارگرى سال

شكستن ھم افقى ھاى خود با سوسيال  بلشويسم در زمينه پذيرند كه ت4شضمنى مى
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كارگرى روسيه در انجام يك انق4ب پيروزمند  دموكراسى، براى آماده ساختن جنبش

ھاى ياد گويند كه بلشويسم در طول سالكرده است. اما نمى ىسوسياليستى كفايت نم

 ھاى عملـى معينى را بايد در درون جنبششده چه مضمون كار، سمت گيرى و سياست

ى كارگر روسيه به چنان آمادگى و تداركى دست يابد؟ گرفت، تا طبقهكارگرى پى مى

اقدام تاريخى عظيم كارگرى،  آموزى از اين اگر قرار است تحليل انق4ب اكتبر و درس

چراغى فرا راه پيكار كمونيستى توده ھاى كارگر در شرايط موجود جھان باشد، اساسا 

اين آخرى است كه بايد زير ذره بين قرار گيرد. ھر نوع نقد اكتبر، بدون كند و كاو 

کارگری و کمونيستی و  فاقد ارزش ،، بطور قطع نقدى ستروناين پرسش ھمه جانبه

 است.  گمراه کننده حتی

كند. در ى حاضر، مراجعه به اكتبر را از كدام منظر دنبال مىبا\تر گفته شد كه نوشته

ھاى معينى پرداخته پروبلماتيك مقصود، به كاوش اينكنم كه براى اينجا اضافه مى

بايستى و بعد مى 1917تا  1902ى ميان كارگرى روسيه در فاصله شود كه جنبشمى

پيروزى انق4ب سوسياليستى را دق الباب كند. ملزومات  كرد، تا آستانهرا حل مى ھاآن

ھا موفق نشد قواى طبقاتى، كه پرولتارياى روسيه به اتخاذ آن سياسى معينى در آرايش

ھا را مضمون ى كارگر جھانى بايد حصول آنو \جرم در اكتبر شكست خورد و طبقه

تازد. در اين  كتبرھاى آتى سرفراز و پيروزمند به پيشجارى خود سازد، تا در ا جنبش

اساسى  پردازيم و براى اين كار از طرح پرسشمقاله به كند و كاو اين موضوعات مى

  كنيم. زير آغاز مى

 شود؟ انق^ب كارگرى چگونه پيروز مى

يك طبقه براى  پيروزى انق4ب كارگرى در گرو آمادگى توده ھاى كارگر، به مثابه

رپايى سوسياليسم است. پاسخ به اين سئوال كه انق4ب سوسياليستى در چه سطحى از ب

تواند به پيروزى برسد، مسلما كار كارگر مى سازمان يافتگى و بلوغ كمونيستى طبقه

نيرومند  توان ترديد كرد، كه بدون جنبشنيست. اما در صحت اين نكته نمى ای ساده

كارگر پايان دادن به كار  و بدون اين كه طبقهشورايى و سوسياليستى كارگران 

جارى شورايى  موجود را مضمون جنبش مزدورى و برپايى بديل سوسياليستى جامعه
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به  نابودی کامل قدرت سياسی سرمايهبراى  یخود قرار داده باشد، ھيچ شانسى حت

ب حز« سکت با\ی سر کارگران زير نام مفھوم واقعى آن ندارد. با فراخوان يك

توان ماشين دولتى سرمايه و تبعيت كارگران ناراضى از اين فراخوان، مى »كمونيست

كارگر  را عجالتا درھم شكست، اما قدرت سياسى محصول اين رخداد، حاكميت طبقه

موقت كارگرى در نازل ترين سطح يا در ابتدائى ترين حالت  »دولت« نخواھد بود. 

كارگران از  رايى متناظر با حضور گستردهپيروزى خود، به ھر حال يك سازمان شو

پايان بخشيدن به كار  برایتجھيز و عزم راسخ اين سازمان شورايى  ،يك سو و آمادگى

ھايى است. فرمول بندىو برچيدن تمامی آثار و تبعات وجود سرمايه داری  مزدورى

را  سوسياليسم كند و سپسپرولتاريا قدرت سياسى را تسخير مى«از اين دست كه 

، ھيچ پاسخ روشنى به ھيچ يك از مسايل اساسى انق4ب كارگرى »سازدمستقر مى

دھد. قدرت سياسى را ھم يك حزب يا يك گروه سياسى چپ با تكيه بر نارضايى نمى

تواند تسخير كند و ھم شوراھايى كه در ھا مىآن توده ھاى كارگر و جنبش گسترده

ظرف پيكار  رولتاريا و بورژوازى، به مثابهطو\نى كارزار طبقاتى ميان پ پروسه

توانند با بيرق ھا مىسوسياليستى اين طبقه شكل گرفته و تثبيت شده باشند. ھر دوى اين

كمونيسم، برنامه ھايى را به اجرا بگذارند. اما در رويداد نخست، در بھترين حالت 

ز با\ى سر كارگران ھاى آرمان خواه با انبوھى عقيده و شعار و اتوپى امشتى انسان

قدرت سياسى را تصرف خواھند نمود. چيز مھمى اتفاق نخواھد افتاد، تنھا نام و مدل 

اقتصاد و كار و توليد و معيشت  خواھد شد. در عرصه ماشين دولتى سرمايه عوض

ھا نيز احتما\ مالكيت دولتى سرمايه جاى مالكيت خصوصى سرمايه داران انسان

بسيار زيادى براى  كارگر شانس ، طبقهعكست. در شكل دوم، برد را خواھد گرفمنفر

و پايان دادن به  لغو كار مزدورى يا استقرار سازمان كار و مدنيت كمونيستى خويش

كارگرى به  ھر نوع استثمار و ستم طبقاتى خواھد داشت. انق4ب سوسياليستى را طبقه

پيتاليستى و ساختار سياسى، مدنى، استثمار كا به اساس رساند كه معترضپيروزى مى

حقوقى، فرھنگى و با\خره تمامى قوانين و قراردادھاى اجتماعى ھمگن با كار 

بودن در اينجا ابراز نارضايى از سرمايه دارى  مزدبگيرى است. اما معناى معترض
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ملـى ھمراه با سازماندھى داشتن طرحى روشن و ع آمادگی آگاه پراتيک، نيست، بلكه

كارگر با  طبقه نيروى اجتماعى \زم براى استقرار سوسياليسم است. رابطه و طبقاتى

 طبقه و پروسه و پراتيک جاری ارتباط سازمانيابى ،روشن و عملـى دورنمایاين 

شكل گيرى قدرت اجتماعى وى، با انق4ب و طرح تحول سوسياليستى وضعيت 

ه و ظريف است. مجرد اى درونى و در ھمان حال بسيار پيچيد رابطه ،موجود

كارگران به بى حقوقى كاپيتاليستى و باور آنان به ضرورت تغيير اين نظام،  اعتراض

، حتى زير نام حزب کمونيست متحزب جمعيتیاعتماد توده ھاى كارگر به  بع4وه

، چنين حزبیھاى سازمان يافتن كارگران و جانب دارى متشكل آنان از شعارھا و طرح

ً درونى مذكور  ھاى اساسى رابطهژگىبراى احراز وي جنبشی با كافى نيست. مطلقا

حضور گسترده، آگاه، شورائی، ضد سرمايه داری و با دخالتگری آگاه و خ4ق و 

براى انجام انق4ب  پرولتاريا واقعی \زم است، تا آمادگىاثرگذار آحاد کارگران 

به گام و در تمامى مراحل صف كارگر بايد گام  . طبقهرا به نمايش گذاردسوسياليستى 

، بديل سوسياليستى عينيت حاضر را در قالب در مقابل سرمايه داریآرايى خود 

متشكل  .خود قرار دھد و مبارزه ھا، انتظارات و مطالبات معين، سكوى تعرضطرح

 گردد.با دورنماى حصول اين اھداف ھم خون  بايد وی متحد شدن و اعمال قدرت

عرصه ھاى  سرمايه دارى در ھمه ای عليه، مبارزه توده ھای کارگرطبقاتى  مبارزه

توده ھاى  و تمامی حوزه ھای زندگی اجتماعی است. فرھنگ ،اقتصاد، سياست، انديشه

عليه تماميت وضع موجود،  اى معترض خود را طبقه اين مبارزهدر بطن بايد كارگر 

توانا براى جايگزينى عينيت  مجھز به آلترناتيو كمونيستى در مقابل اين وضعيت و

سازمان شورائی سراسری برنامه ريزی سوسياليستی کار و توليد حاضر توسط 

كارگر براى درھم شكستن بردگى مزدى، تنھا در گذار  . آمادگى طبقهاحساس نمايند

اى ميان دو افق زيست  اى با اين مشخصات قابل حصول است. مبارزه مبارزه

پرولتاريا از درون آن بطور مستمر اھداف، انتظارات و  اجتماعى عميقا متضاد كه

كند و از عليه ديگرى تبديل مى مطالبات ملھم از يكى را به نيروى قھر مادى خويش

درھم كوبيدن نظام موجود و جايگزينى آن  برایاين طريق به نيروى طبقاتى عظيمى، 
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و رويکرد اى با اين  رزهگردد. پرولتاريا بدون پيگيرى مبابا افق زيست آتى مبدل مى

با  یكند، كه حتكھنه را كسب نمى نشانه ھا، نه فقط آمادگى تحول سوسياليستى جامعه

به  استقرار جامعه گردانی شورائی خويشسقوط دولت بورژوازى، قادر به  فرض

كارگرى در طول تقابل با بورژوازى، محو  يك طبقه نيز نيست. اگر جنبش مثابه

 خود برپايى سوسياليسم را بستر پيكار و سازمانيابى شورايى توده ھاى سرمايه دارى و

توليد كاپيتاليستى بيشتر يك اتوپى  و برچيدن شيوه سوسياليسمنكرده باشد، برپايى 

خواھد بود. اتوپى به اين معنى كه كارگران محو كار مزدورى، از بين بردن طبقات و 

و فعالين  با\ی سر از زبان حزب سياسىھا را طى ساليان دراز دولت و نظاير اين

اند، اما با خطوط درشت خوانده یحزب ھای اند، يا در برنامهخود شنيده كمونيست طبقه

، با قرائت بورژوازی ھاى سياسىدر عمل تنھا براى مطالبات سنديكاليستى، آزادى

ازى گ4ويز مدرنيسم، سكو\ريسم، انتظارات ناسيوناليستى و توقعات مشابه، با بورژو

استثمار  لغو كار مزدورى نبوده است؛ اساس جارى آنان، جنبش اند. جنبششده

 ھاى زندهو راه حل ، راھبردھاھاى عملـى، مطالباتكاپيتاليستى را از درون طرح

شرط ھاى واقعى استقرار سازمان كار  و پيش اند قرار نداده كمونيستى آماج تعرض

نه  آن ھاكمونيسم براى  ند.چراغ راه پيكار خود نساخته اشورايى و سوسياليستى را 

اى يا ظرف جريان عينى مبارزه، نه بستر ابراز وجود طبقاتى و سازمانيابى وسيع توده

اتوپيايى در دست رھبران و  عليه سرمايه دارى، كه بر عكس صف آرايى مستقل طبقه

 آتى حزب بوده است. طبقه اى براى دل بستن توده ھاى طبقه به معجزه گرىانگيزه

و متوھم به اين حزب،  حزب سياسىيک تواند در معيت كارگر با اين مشخصات مى

انق4ب كند و قدرت دولتى موجود سرمايه را ساقط سازد، اما فرداى انق4ب سرنوشتى 

نخواھد  در انتظارششد، كارگر روسيه  طبقه ديروزش و بھتر از آنچه نصيب بھتر از

  بود.   

 را انق^ب اكتبر شكست خورد؟ چ

نكاتى كه در با\ اشاره شد، صرفا مقدماتى براى پاسخ به سئوال حاضر بود. انق4ب 

كارگر روسيه، خود را براى  اكتبر شكست خورد، به اين دليل بسيار روشن كه طبقه
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بافت دھقانى «انجام يك انق4ب پيروزمند كارگرى آماده نساخته بود. مسايلـى مانند 

به انق4ب،  »متفقين« و  »محور«ھر دو بلوك امپرياليستى  ، تعرض»ى روسامعهج

عوامل  بورژوازى روسيه، قحطى و گرسنگى و ھمه جنگ داخلـى و مقاومت سبعانه

كاتاليزور را در تحميل  توانستند نقشديگر از اين قبيل، با تمامى تاثيرشان حداكثر مى

ايفا نمايند. اين واقعيتى است، كه سير حوادث كارگرى روسيه  اين شكست به جنبش

ھاى بعد از انق4ب اكتبر بھتر از ھر استد\ل تئوريكى آن را به اثبات رساند. سال

ھاى يكى از بزرگ ترين غول ھا، با كار خويشدر طول اين سال پرولتارياى روس

و در زير  »انىدھق« عقب مانده و قحطى زده صنعتى و نظامى دنيا را در ھمان جامعه

در آن شکست ھا برپا ساخت. آن چه كه وى مستمر ھمان امپرياليست موج تعرض

، برپايى سازمان كار و مدنيت سوسياليستى و محو بردگى مزدى بود. اظھار خورد

شوروى بدون  نظرھاى رايج تاكنونى پيرامون اين كه لغو كار مزدورى در جامعه

ى دنياى آن روز ممكن نبود، نيز شورھاى پيشرفتهوقوع انق4ب در آلـمان يا ساير ك

از سرمايه دارى و تعمق كمونيستى  یبسيار بيشتر از آن كه متكى به شناختى ماركس

تحول سوسياليستى اقتصاد باشد، ھشدارى به پرولتاريا براى  در الزامات واقعى پروسه

شكست انق4ب اكتبر  طبقاتى است. آنچه كه امتناع از انق4ب كارگرى و تعطيل مبارزه

عدم ھا، كه آن يا جمع يك پارچه با\ تواند توضيح دھد، نه ھيچ يك از عللرا مى

كار و زيست و مدنيت  سازمانبرپايى  برایروسيه  روز كارگرى جنبشآمادگی 

بود. اين واقعيتى سوسياليستی و برنامه ريزی کار و توليد بر پايه الغاء کار مزدی 

ھاى امروز بدان باور دارند. مشكل كار در اين جاست، ز كمونيستاى ااست، كه عده

ھاى اقتصادى نادرست ھا و راه حلكه آنان تمامى اين عدم آمادگى را در جھت گيرى

و اين درست  !كنند!و بعد خ4صه مى 1925ھاى ميان سال حزب بلشويك در فاصله

رايج از  اساس رفرميستیو در  راديكال علی الظاھرھاى فرار تحليل ھمان نقطه

كارگر روسيه در  ھاى ناظر بر شكست طبقهاشتباھات و كاستىمارکسی  شناخت

کمونيسم پرولتاريا و اساس رھائی بشر از يوغ قدرت انق4ب اكتبر است. اگر نخواھيم 

اى نداريم جز اين كه چارهھيچ  قربانی سازيم  بودن »لنينيست« سرمايه را در آستانه 
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ھاى ھا و سياست، خط مشى عملـى، راه حلشكست اكتبر را در نگرشزمينه ھاى 

، تا غروب آخرين بارقه ھاى اميد به 1905از انق4ب  ھاى پيشبلشويسم از سال

جستجو نمائيم. بلشويسم  روزھا و سال ھای بعد از اکتبرپيروزى انق4ب كارگرى در 

 رگرى روسيه بود، اما نيروىكا فعال درون جنبش در تمامى طول اين دوران، گرايش

كارگر نبود. پرولتارياى  سوسياليستى طبقه جنبش ھدايتو  يابیسازمان دست به کار

ھاى بلشويسم، كورمال كورمال و ھا، رھنمودھا و فراخواندر شعاع آموزش روس

را از نارودنيسم، منشويسم يا سوسيال دموكراسى جدا كرد. اما  پاره وار راه انق4بش

را باز  ھا، راه انق4ب سوسياليستى خويشھا و سياست گذارىراى اين آموزشاز و

و  انتظارھاى بلشويسم، بيشتر يك ھا، تبليغات و راه حلنيافت. سوسياليسم در مانيفست

اتوپى بود، نه آلترناتيو حى و حاضرى كه توده ھاى كارگر در مقابل سرمايه دارى 

كارگر روسيه در  . طبقهکنندخود جاری  رزهطرح و تحقق عملـى آن را موضوع مبا

شعارھا، قطعنامه ھا و منشورھاى حزب بلشويك، امكان رھايى خود از استثمار و ستم 

و محروميت را باور كرد و درست بر ھمين مبنى به جانب دارى از پيشروان بلشويك 

ى اين اى متضمن تحقق عينخود برخاست. اما بلشويسم مشق قدرت براى برپايى جامعه

نه ظرفيت انجام اين کار را دارا  كارگرى نمود و دستور كار جنبشنه انتظارات را 

ھاى اى مبناى خط مشى و سياستجامعه انچن آماده ساختن كارگران براى تاسيس بود.

بلشويسم را تعيين نمی کرد. نشستن بر موج باورھا، توھمات و سرمايه ستيزی 

نگونی تزاريسم و تاختن به سوی استقرار سرمايه خودپوی توده ھای کارگر روس، سر

گذاری ھا و  داری دولتی بيشترين کاری بود که از درون خط مشی، سياست

  راھبردھای بلشويسم بر می آمد.  

، 1905ھاى قبل از انق4ب در سال درون سوسيال دموكراسى روس چپ گرايش

 . در فراخوان انق4ب، از جنبشكارگر روسى را به انجام انق4ب دموكراتيك فرا خواند

بورژوازى  كارگرى روسيه خواسته شد كه دھقانان را با خود متحد سازد، سازش

ليبرال با تزاريسم را محكوم كند، رھبرى انق4ب را بدست گيرد، فئوداليسم را از ميان 

 و در اين گذر )1( اروپائى سرمايه دارى ھموار نمايدنوع بردارد، راه را براى رشد 
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ھاى ميان در طول تمامى سال !آماده سازد! »انق4ب سوسياليستى « خود را براى انجام

كارگر روسيه با طرح ھمين شعارھا و راه  ، حضور بلشويسم در طبقه1917تا  1902

شود، انق4بى راه ھا به انق4ب دموكراتيك ختم مى گردد. ھمهمى ھا است كه لـمسحل

و موانع انباشت سرمايه را از ميان  )2(ل بورژوازى باشدبراى ك عشكه قرار است نف

 و و از اين طريق آزادى و نان !!در ھمان حال پرولتاريا رھبر آن باشد )3( بردارد

در اين روزھا، عليه بورژوازى  !!را تضمين نمايد خويش روز كار ھشت ساعته

معامله بر سر يك  كه خواھان مماشات با تزار و فقط به اين خاطرشود، افشاگرى مى

به گردد، پرولتاريا قلمداد مى ، وظيفهاحراز سركردگى جنبش !نيم بند است مشروطه

كارگر به تشكيل حزب سياسى  طبقه !!خوردنانق4ب دموكراتيك شكست  اين خاطر که

شود، چه وجود اين دعوت مى يا در واقع به جانبداری توھم آميز از حزب بلشويسم

ھا، سوسياليسم در در اين سال !!روزى انق4ب دموكراتيك استحزب شرط \زم پي

و صدر و ذيل اين  تاريخ است ادبيات بلشويسم، آرمان و انتظارى براى آينده

گفته  كارگرى روسيه جنبشنيست. به  سوسياليسم چيزی فراتر از سرمايه داری دولتی

( ماشين  ن و فرودستانكارگرا قدرت مرکب ازتزاريسم را با ساختار می شود که بايد 

دولتی با\ی سر توده ھای کارگر و عھده دار انکشاف نوع اروپائی سرمايه داری اما 

 ، ازاز تشكل شورايى كارگران . ھيچ صحبتیجايگزين سازدبا نام کارگران) 

پيکار عليه سرمايه داری، برای  پرولتاريا براىتوده ھای وسيع شورايى  يابیسازمان

به دست گرفتن برنامه ری لغو کار مزدی و سوسياليستی و برای تدارک جامعه سا\

شود، كه بايد توليد در ميان نيست. در ھيچ كجا به كارگران گفته نمى کار و ريزى

خود قرار دھند. خارج  روز نيروى كار را ھدف جنبش خريد و فروش برچيدن رابطه

ھا توسط شوراھاى آن و اداره ساختن كارخانه ھا و مراكز توليد از دست سرمايه داران

كا\ھا و دخالت  كارگرى اص4 مورد بحث نيست. تصرف مراكز مبادله و فروش

ھا جارى قدرتمند شوراھا در توزيع محصو\ت كار ميان اھالـى، بر زبان بلشويك

دورنماى زيست و مدنيت  سرمايه دارى و گشايش به اساس شود. تعرضنمى

 ھاى بلشويسمدر راه حل پردازى یب كارگران، جا و مكانكمونيستى در مسير انق4



 

218 

نقد  تسری و با\خره احراز نمی نمايد حتی در تبليغات و فعاليت ھای ترويجی آن ھا

اين آگاھى به  كارگر و توسعه موجود به آگاھى طبقه كمونيستى جامعه، پراتيک و زنده

 نمی باشد.شويك مادى پيكار توده ھاى كارگر، دل مشغولـى بل اسلحه

بسيج كارگر روسى براى انق4ب دموكراتيك، سازمان دادن جنگ کارزار بلشويسم در 

طور کامل  اصلـى توده ھاى كارگر عليه كار مزدورى را به طور واقعى و عملـى به

كارگرى  ى روسيه در اين تاريخ شاھد ابراز وجود يك جنبشجامعه فراموشى سپرد. به

ميليون نفر كارگر در اعتصابات  3، نزديك به 1905طول سال ده ميليونى بود. در 

ھاى سياسى و اجتماعى ھمگانى عليه شرايط رقت بار كار و زيست يا بى حقوقى

كارگرى روسيه در ھمين زمان و در  بع4وه جنبش )4( مشاركت داشتند.) خويش

شورايى را به عميق و استوار خود به سازمانيابى  ، گرايش1905جريان وقوع انق4ب 

آمادگى \زم براى لغو كار  تا کسبمسلـما  طبقه کارگرنھاده بود.  نمايش معرض

 يابی، اما طرح راه حل سوسياليستى پرولتاريا، سازمانفاصله زيادی داشتمزدورى 

مبارزه عليه اساس سرمايه داری، برای تدارک جامعه سا\ری  شورايى كارگران براى

، منطبق با الغاء کار مزدی توليدکار و برنامه ريزى ای برو  شورائی سوسياليستی

براى دخالت نافذ در چگونگى توزيع محصول كار اجتماعى  انمتشكل نمودن كارگر

، بسيج دھقانان براى لغو مالكيت فئودالـى و ھر نوع مالكيت خصوصى بر خويش

جھت گيرى مزارع و مراكز كار دسته جمعى متناظر با  زمين، دعوت آنان به تاسيس

سوسياليستى، تبليغ محو ھر نوع دولت با\ى سر كارگران و فرودستان و مسايل 

كارگرى و در  جامع ا\طراف در جنبش ه صورت شفاف وديگرى از اين نوع بايد ب

بلشويسم به ھيج وجه چنين رويکردی  گرديد.ميان دھقانان روسيه طرح و تبليغ مى

به  ،سرنگونى تزار به جای ھمه اينھا نمی کرد.نداشت و چنين سياست ھائی را دنبال 

قدرت رسيدن حزب، ھموارسازی راه انکشاف نوع اروپائی سرمايه داری و کارھای 

 مشابه،  ھمه چيز تلقی می گرديد  و طنز ماجرا اين است که صرف انجام ھمين کارھا،

 !شد! نبرد كمونيستى عليه سرمايه دارى ترجمه مى ملزومات بازگشايى جبھه
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را برای گذر به دموكراسى ، سرنگونی رژيم تزار و تحقق شايد گفته شود كه بلشويسم

کم اھميت کردن سرنگونی بحث بر سر  بسيار خوب، اما، سوسياليسم می خواسته است

گفتگو بر سر طرح راه حل كنكرت تزاريسم و حصول آزادی ھای سياسی نيست. 

ھا و حقوق و سياسى، يا آزادى سوسياليستى و پيگيرى تمامى مطالبات اقتصادى

متحد يك پيكار سراسرى عليه سرمايه دارى است.  حوزه ھای اجتماعى، به مثابه

كارگر روسيه قرار داد. انق4ب  بلشويسم راھى كام4 متفاوت را در برابر طبقه

دموكراتيك فازى از مبارزه تلقى شد، كه منافع پرولتاريا و بورژوازى را بطور 

اين انق4ب قرار  از پرولتاريا خواسته شد كه در راس )5( !!نمودن مىھمزمان تامي

بورژوازى ليبرال با تزار ممانعت كند و انق4ب را به  گيرد، به اين خاطر كه از سازش

كارگر بايد چنين كند، تا راه تكامل  پيروزى برساند. بلشويسم بر اين باور بود كه طبقه

اى آسيايى به جامعه روسيه از يك كشور عقب مانده !!كاپيتاليستى جامعه ھموار شود

ھا، نوبت اين موفقيت از حصول ھمه و با\خره پس !!اروپايى و پيشرفته تبديل شود

راھھا به انق4ب  ! ختم شدن ھمه!فرا رسد ھم آماده شدن پرولتاريا براى سوسياليسم

سوسيال  از نگرش كه خود تابعى بلشويسمھا و خط مشى  دموكراتيك در راه حل

سرمايه دارى بود مسائل فراوان  ھا به الزامات تحول سوسياليستى جامعهدموكراتيك آن

که می توانست كارگر  اقتصادى طبقه آورد. مبارزه می ديگرى را نيز با خود به ھمراه

با راھبردھای راديکال مارکسی و سوسياليستی، جھتگيری موفق و درست ضد 

و دموكراسى ) 6ذ کند مورد بيشترين بی توجھی ھا قرار گرفت (سرمايه داری اتخا

طبقاتى توده  و توان و افق و انتظار مبارزه توش ھمه فراطبقاتی طلبى و تزار ستيزى

 ھاى كارگر را در خود غرق كرد. 

ھا بود، به جاى  جھت گيرى بلشويك ھاى برجستهنقد ترديونيونيسم كه يكى از شاخص

 دموكراسى طلبى نبرد سوسياليستى كارگران، عم4 بر كرانه جبھه شره زدن به گشاي

اھميت صف آرايى كمونيستى كارگران در ھمه  و در اين گذر، انداختلنگر  بورژوائی

ظاھراً  اقتصادى عليه بورژوازى به دست فراموشى سپرده شد. اتحاديه گرايى  عرصه

 ضد سرمايه داری نيرومند شورايى مورد انتقاد قرار گرفت، اما بديل آن كه جنبش
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به  –مبتكر بودند  ھمان جنبشى كه كارگران خود در سازمان دادنش -كارگران بود 

سياست  مورد توجه واقع نشد. تلقى سوسيال دموكراتيك از سوسياليسم، ھمه ھيچ وجه

ھاى انق4بى را فرو بلعيد. از سازمانيابى ھا و راه گشايىھا، ھدف پردازىگذارى

يک به صورت  بلشويکكارگران غفلت شد و حزب سرمايه ستيز طبقاتی ورايى ش

. سازمانى كه ھوادارى جای آن را اشغال کرد ماوراى كارگران سياسی سازمان

د، اما در پيشبرد پيكار مستقيم می نموكارگران از شعارھا و وعده ھاى خود را جلب 

نقشى ھيچ يى اين پيكار سراسرى كارگر عليه سرمايه دارى و سازمان دادن شورا طبقه

د. حزبى كه افشاگرى جامع ا\طراف حكومت مطلقه را جايگزين نمی نموايفاء 

 و بسيج طبقه کردشرايط كار و زيست و استثمار پرولتاريا  کالبدشکافی ضد کار مزدی

كارگر عليه كار مزدورى را با مبارزه براى سرنگونى تزار جايگزين ساخت. حزبى 

سياسى را  مبارزه نيرومندترين جبھه كردند و با فراخوانشبدان اعتماد مى كه كارگران

ظرف شورائی پيکار ضد کار مزدی خود  اما در عوض از داشتنگشودند، باز مى

 مھجور می ماندند.

، از 1917تا  1902ميان  درون سوسيال دموكراسى روسيه در فاصله چپ گرايش

رى كه در اين جا فقط اشاره كردم، رنج برد و وجوه ضعف بسيار اساسى و موثھمه 

از سازمان دادن جنبشى كمونيستى با  ھا پرولتارياى روسيه زير فشار اين رنج

سوسياليستى و تبديل اين راه حل به  واقعیدورنماى روشن و شفاف، از طرح راه حل 

ام انق4ب انج سكوى پيكار طبقاتى عليه سرمايه باز ماند. در طى اين زمان بر سر نحوه

 بورژوا دموكراتيك با بورژوازى ليبرال روسيه مرز كشيد، در چگونگى حل مساله

تحزب « م به وپديده موسارضى راه خود را از منشويسم جدا ساخت، در رابطه با 

با جناح راست سوسيال دموكراسى بر سر معيارھاى تشكي4تى گ4ويز  »کمونيستی

سوسيال دموكراسى با بورژوازى جنگ  شد، در شروع جنگ امپرياليستى سازش

ھمه اين کارھا را کرد اما ھيچ گامی برای افروز جھانى را به باد حمله گرفت، 

ھاى پاره وار با\ . برشبر نداشت خويششورايى و سوسياليستى  سازمان دادن جنبش

ھيچ کورسوئی برای احراز شرائط اعمال قدرت مستقل نه تك تك، و نه در مجموع، 
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در پيش روی کارگران انق4ب سوسياليستى ی و طبقاتی عليه سرمايه و تدارک شورائ

توانست توده ھاى كارگر روسيه را در اين راستا يارى دھد، . آنچه مىساطع ننمود

بود. بلشويسم زير  خود ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی سازمان دادن جنبش

 انجام اين كار بر نيامد.  از عھده به سوسياليسمفشار نگاه سوسيال دموكراتيك 

 شورايى خودجوش كارگر، انق4ب فوريه را پشت سر نھاد و بر بستر جنبش طبقه

اى بدون كار مزدورى بر پا سازد،  به انق4ب اكتبر گذر نمود. خواست تا جامعه خويش

ى اين كه به جا شوراھايش یاما از ھيچ آمادگى \زم براى اين مھم برخوردار نبود. حت

مدنيت  استقرار سازمان كار و برایظرف حضور گسترده و پيكار متحد طبقاتى وى 

برای بازسازی  اجرايى دولت با\ى سر توده ھاى كارگر سوسياليستى گردد، به اھرم

قدرت به شوراھا، كه يكى از راديكال ترين  . شعار انتقال ھمهسرمايه داری تبديل شد

يک  موسسان حد يك تاكتيك سياسى براى پاشيدن مجلستزھاى لنين بود، عم4 در 

بورژوازى و تسخير قدرت سياسى توسط حزب محصور ماند. انق4ب اكتبر  بخش

قدرت سياسى را بطور واقعى  یماشين دولتى سرمايه را عجالتا درھم شكست، اما حت

شبه  به شوراھاى كارگرى روسيه منتقل نكرد. شكى نيست كه پرولتاريا قادر نبود يك

سازمان كار شورايى و سوسياليستى خود را بر ويرانه ھاى جنگ، گرسنگى، قحطى و 

بنا كند، كه كماكان اسير تھاجمات شرربار دو بلوك ای  هجامع وضعيت وخيم

ھاى بورژوازى جھانى بود. اما اگر بنا بود كه امپرياليستى و آماج تمامى درندگى

عى و بسيار پر پيچ و خم حصول اين ھدف، انق4ب پيروز شود، سواى پيمودن راه واق

منظم، جايگزينى  ى كارگر قرار نداشت. تشكيل ارتشپاى طبقه راه ديگرى در پيش

، برچيدن تدريجى شوراھاى كارگرى، واگذارى )7( كنترل كارگرى با يكتا رئيسى

، اجراى »ونسنخا«امور توليد و برنامه ريزى كل اقتصاد توسط شوراى عالـى اقتصاد 

امور   نپ، تمجيد مزدبگيرى و توسل به سيستم تايلور، ارجاع رتق و فتق و اداره

كارگر، كه  جامعه به بوروى سياسى حزب، نه تجسم قدرت سياسى شورايى طبقه

نشانگر برپايى يك ماشين دولتى با\ى سر كارگران در جامعه و جھت گيرى انق4ب 

ھا و سازمان دادن در اجراى اين سياست در راستاى استقرار سرمايه دارى دولتى بود.



 

222 

كارگر جھانى  گرديد، راه حل كمونيستى طبقهاين تحو\ت آنچه كه مسخ و قربانى مى

نه ترين بزنگاه تاريخ  براى پايان دادن به بردگى مزدى بود. بلشويسم بر سر حساس

ه ت4ش ھمه ھر نقشی برای پيشبرد اھداف سوسياليستی انق4ب باز ماند کاز ايفاى فقط 

بر  کار بلشويسم اينسويه برای استقرار سرمايه داری دولتی را لباس کمونيسم پوشاند. 

پيرامون لغو كار  سران حزبھاى رايج مطلقا در ابھامات تئوريك اى تحليلخ4ف پاره

خلق الساعه و نوظھورى براى  شد. اين فروماندگى، پديدهمزدورى خ4صه نمى

با  كارگرى روسيه به تازگى و فقط در اين برھه از حياتش بلشويسم نبود و جنبش

پندارند، گرديد. كسانى كه اين گونه مىمواجه نمى گمراھه پردازی ھای حزب بلشويک

اى را به شيوه اشطبقاتى ميان تئورى و راه حل اجتماعى يك طبقه با جنبش رابطه

باورھاى غلط سوسيال ھا و فھمند. بلشويسم زير فشار دريافتمتافيزيكى مى

جنبش ضد سرمايه داری طبقه  يابیدموكراتيك، از آغاز تا آن زمان، نسبت به سازمان

 به طور کامل كار مزدى و برای ره بردن اين جنبش به سوی افق الغاء  روسيه کارگر

در  و بردگى مزدى نكشيد قيم عليه اساسپيكار مست كارگران را به عرصه .غافل بود

شورايى و سوسياليستى آنان را سازمان نداد. سوسياليسم در نگاه  نبشاين راستا ج

نوعى سرمايه دارى دولتى حتی در راديکال ترين روايت موجودش عمومى بلشويسم، 

و چنين رويکردی به طور قطع نمی توانست کشتی انق4ب ضد سرمايه داری توده  بود

  ھای کارگر را به سوی ساحل پيروزی پيش برد

توليد كاپيتاليستى، پايان دادن به سرمايه بودن  شيوه ايى كه فروپاشى شيرازهھانسان

خود  بدون دولت و كار مزدى را مضمون جنبش و ساختن جامعه محصول كار خويش

اى را محور واقعى جنگ  اى كه برپايى چنين جامعه طبقهتوده ھای نساخته بودند، 

چنين و پبشبرد  الزامات توسعه بر پايهميان خود و سرمايه دارى قرار نداده و 

 ، مسلما دست شان براى برپايى سازمانندخود را سازمان نداده بود، اىمبارزه

ماند. ميثاق بلشويسم با كار و مدنيت سوسياليستى خالـى مى شورائی برنامه ريزی

ات، اين بود، كه در فاز سوسياليستى انق4ب كارگرى، استثمار، طبق پرولتارياى روس

اى براى ھا رخت برخواھند بست. اما چگونه؟ اين ديگر به عنوان مسالهو نابرابرى
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آينده و به صورت رازى سر به مھر براى بعدھا باقى مانده بود. با انق4ب اكتبر، 

منتظر معجزه گرى بود و بلشويسم كه  ،چشم در چشم بلشويسم ،ى كارگر روسيهطبقه

دعوت اين جنبش  به كارگرى را جنبشی خود در ررھب رسالتدر طول دو دھه تمامى 

برای سرنگونی طلبی فراطبقاتی، اص4حات ميليتانت سرمايه مدار و تحقق دموکراسی 

شد. بازسازى ، اينك در ھيات نيرويى عاجز از اعجاز ظاھر مىمحدود ساخته بود

رگران، دولت با\ى سر كا دولتی، توسط كاپيتاليستى جامعه با برنامه ريزى متمركز

تنھا نسخه ای بود که بلشويسم برای کارگران اما به نام دولت كارگرى و سوسياليستى، 

 می پيچيد.

قدرت  )8( مالكيت دولتى سرمايه ھا، سوسياليسم نام گذارى شد در چنين وضعی

يكتا رئيسى در  )9 ( متمركز بوروى سياسى حزب، ديكتاتورى پرولتاريا خوانده شد.

تحول  ، پروسه»ونسنخا« ه ريزى متمركز اقتصادى توسط كارخانه ھا و برنام

 سوسياليستى اقتصاد تعبير گرديد و نپ، كه روياى بخشى از بورژوازى براى توسعه

كاپيتاليستى جامعه بود، دورخيز پرولتاريا براى سرعت گيرى گذار به سوسياليسم 

راديکال ترين  یتانق4ب شكست خورده بود و رھبرى انق4ب، ح) 10( ارزيابى گرديد.

واقعيت نگاه خود به سرمايه داری، به سوسياليسم، ، بايد اشآشتى ناپذيرترين چھرهو 

به انق4ب کارگری و به ھمه مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی و آرمان رھائی انسان را 

كارگرى جھانى دو رخداد عظيم از  در تاريخ جنبشبه معرض ديد جھانيان می نھاد. 

ع ديگر عظيم ترند. دو رخدادى كه سترگ ترين تكان را به تاريخ زندگى بشر وقاي ھمه

تاريخ آشنايند.  پر درخشش اند. كارگران آگاه دنيا به خوبى با نام اين دو حادثهداده

شناسند. اين ھر دو انق4ب شكست خوردند. و انق4ب اكتبر را مى ھمگى كمون پاريس

كارگر تا  اند. اما در اكتبر، طبقهد كه شكست خورده، كارگران دانستندر كمون پاريس

آموزى براى  درس ، حلقهکمون قادر به درك اين واقعيت نبود! شكست ھا مدت

 ھاى پى در پى بعدىكارگرى و در عين حال سرآغاز شكست تعرضات بعدى جنبش

يد نقد ھاى سلسله وار باكارگر دنيا براى رھايى از چنگال اين شكست گرديد. طبقه
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و  1917تا  1902ھاى سال كارگرى روسيه ھاى جنبشكمونيستى اشتباھات و ضعف

 سازد.   جارى طبقاتى خويش بعد را چراغ راه جنبش

 ھا پانويس

ھا : "ماركسيست»دو تاكتيك سوسيال دموكراسى در انق4ب دموكراتيك« لنين،  -1

ن يعنى چه؟ يعنى اين كه آن بورژوايى دارد. اي جنبه معتقدند كه انق4ب روس

اص4حات دموكراتيك در رژيم سياسى و آن اص4حات اجتماعى و اقتصادى كه براى 

اند، به خودى خود نه تنھا موجبات اضمح4ل سرمايه ضرورى پيدا كرده روسيه جنبه

براى اولين بار زمينه را  سازند، بلكه بالعكسدارى و سيادت بورژوازى را فراھم نمى

ر واقعى براى تكامل وسيع و سريع اروپايى و نه آسيايى سرمايه دارى آماده به طو

 سازد."يك طبقه ميسر مى نمايد و براى اولين بار سيادت بورژوازى را به مثابهمى

لنين، ھمان مقاله: "انق4ب بورژوازى به منتھى درجه براى پرولتاريا سودمند  -2

مسلـما ضرورى است. ھر چه انق4ب است. انق4ب بورژوازى براى پرولتاريا 

 بورژوازى كامل تر و قطعى تر و ھر چه پيگيرى آن بيشتر باشد، ھمان قدر ھم مبارزه

پرولتاريا در راه نيل به سوسياليسم بيشتر تامين خواھد بود. اين استنتاج فقط براى 

يب و اشخاصى كه از الفباى سوسياليسم علـمى بى اط4ع ھستند، ممكن است تازه و عج

گردد كه به نظر آيد و در ضمن از اين استنتاج اين اصل نيز مستفاد مى ضد و نقيض

انق4ب بورژوازى از لحاظ عينى براى پرولتاريا بيشتر سودمند است تا براى 

 بورژوازى..."

 ،لنين، ھمان جا -3

   ،، ترجمه حزب توده»تاريخ حزب كمونيست شوروى«  -4

 ،2لنين، منبع شماره  -5

 »چه بايد كرد؟« لنين،  -6

اھميت قدرت ديكتاتورى  درباره : "»وظائف نوبتى حكومت شوروى« لنين،  -7

حاضر بايد گفت كه ھر نوع صناعت ماشينى  لحظه واحد از نقطه نظر خاص شخص

ب4شرط و كام4  بزرگ يعنى ھمانا منبع و بنيان مادى توليدى سوسياليسم، وحدت اراده
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نمايد، كه كار مشترك صدھا ھزار و ده ھا ھزار نفر را ھدايت موكدى را ايجاب مى

كند. اين ضرورت ھم از لحاظ فنى، ھم از لحاظ اقتصادى و ھم از لحاظ تاريخى  مى

اند، ھميشه آن را به عنوان سوسياليسم انديشيده كسانى ھم كه درباره واضح است و ھمه

توان تامين اراده را چگونه مى اند. ولـى موكدترين وحدتشرط سوسياليسم شناخته

  ،يك نفر." ۀھزار نفر از اراد ۀطاعت ارادنمود، از راه ا

: "سيادت طبقه اكنون در چه چيز »حزب كمونيست روسيه نھمين كنگره« لنين،  -8

متظاھر است؟ سيادت پرولتاريا اكنون در اين متظاھر است كه مالكيت مالكين و 

قوانين اساسى پيشين، حتى  . متن و مضمون ھمهسرمايه داران ملغى گرديده است

ھا بطور مختصر عبارت بود از مالكيت. قانون جمھورى ترين و دموكراتيك ترين آن

اساسى ما بدان جھت حق دارد و حق موجوديت تاريخى براى خود تحصيل كرده است 

رياى كه تنھا روى كاغذ نوشته نشده است و در آن مالكيت ملغى گرديده است. پرولتا

پيروزمند مالكيت را لغو كرد و به كلـى معدوم ساخت. سيادت طبقه عبارت از اين 

 گردد. وقتى كه مسالهمالكيت متظاھر مى است. اين سيادت مقدم بر ھر چيز در مساله

 مالكيت را عم4 حل كردند، با اين عمل سيادت طبقه تامين گرديد." 

ديكتاتورى توسط پرولتاريا كه  : "»يسمبيمارى كودكى چپ روى در كمون« لنين،  -9

گردد. خود پرولتاريا تحت رھبرى حزب كمونيست در شوراھا متشكل است عملـى مى

 گردد، توسط يك كميتهآن ھمه ساله تشكيل مى ھا است... حزب كه كنگرهبلشويك

 شود. ضمنا كارھاى جارى در مسكو به وسيلهنفر رھبرى مى 19مركزى مركب از 

ايى از اين ھم محدودتر يعنى توسط به اصط4ح بوروى سازمانى و پوليت بورو ھھيات

گيرد كه ھر يك مركب از پنج عضو كميته مركزى ھستند و در جلسه عمومى انجام مى

شود كه يك اليگارشى كام4 گردند و لذا چنين نتيجه مىكميته مركزى انتخاب مى

ى مھم ر جمھورى ما ھيچ مسالهحسابى وجود دارد. ھيچ يك از موسسات دولتى د

  ،نمايند."سياسى يا سازمانى را بدون رھنمود كميته مركزى حل و فصل نمى

  »ى ماليات جنسىدرباره« لنين،  -10

 2000آوريل 
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 كمونيسم و ديالكتيك مادى ماركس

 مطلق" و "روح تاريخ ھــگل؟ ۀيا "ايــد

يفتارى مى كشد، به ھيچوجه مانع از اين "صدمه اى كه ديالكتيك به دست ھگل از فر

نحوى جامع و آگاه اشكال عمومى حركت ديالكتيك ه نيست كه ھگل براى نخستين بار ب

را بيان نموده است. ديالكتيك در نزد وى روى سر ايستاده است براى اينكه ھسته 

  بيرون آيد بايد آن را واژگونه ساخت" عق4نى آن از پوسته عرفانى اش

  )تال، جلد اول، پى گفتار چاپ دوم ، كاپيماركس (

حيات سياسى نيروھاى چپ غيركارگرى يا سنديكاليستى را از  ھر چه طول و عرض

چپ به راست و از راست به چپ بيشتر بكاويم و ھر چه گرد و غبار متراكم ادعاھا و 

يرمايه ھاى كمونيسم نمايانه يا كارگرپرستانه اينان را عميق تر از خم جار و جنجال

واقعى موجوديت اجتماعى شان كنار زنيم، به ھمان اندازه ھگليسم را زمخت تر و 

طبقاتى را در آنجا نحيف تر و ضعيف تر خواھيم  ۀت ماركسى كمونيسم و مبارزرواي

يافت. كمونيسم اين طيف بطور غالب نه كمونيسم طبقه كارگر، نه كمونيسم ماركسى كه 

مطلق"، يا "روح تاريخ" و "تاريخ جھانى"  ۀمان "ايداتور چپ نمايانه اى از ھكاريك

يا ساير  ھگل است. انگشت گذاشتن بر ريشه واقعى فقر و نابرابرى و ستمكشى

، بسط تئورى و مانيفست مبارزة طبقاتى به نگاه ماركس ۀمصائب موجود بشر به شيو

ر يك ك4م و دكارگر حول اين بديل طبقه  يابی شورائیكمونيستى، سازمان بديل مشخص

كارگرى و كمونيستى آنسان كه تبلور سياسى ديالكتيك مادى  ۀزند داشتن يك جنبش

كند، نه فقط محتواى پراتيك اين چپ نيست كه حتى در گفتمان  را منعكس ماركس

نى را اشغال نمى كند. ھگل از نيز جاى چندا سياسى يا مباحثات و جدلھاى نظرى اش

روح كلـى ھستى، عقل مجرد اقوام و ملل، از درونمايه مطلق صحبت مى كرد. از  ۀايد

به زعم وى  غايت كمال بشر را توضيح ميدھد! تكامل تاريخ كه گويا تحقق نھائى آن

ھستى اجتماعى انسان تبلور لحظه معينى از فرايند غايت يابى روح تاريخ و بر ھمين 
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 غائى تاريخ را ميتظاھر مادى واقعيتى معقول بود.!! انسانھا بايد مقصود  اساس

شناختند و به كمك ابزار و وسائل مادى براى تحقق عينى آن مبارزه ميكردند! در اين 

سيستم تبيين، واقعيتھا عجالتاً معقول بودند زيرا كه از يكسو آخرين برد شناخت نسبى 

بشر از "تاريخ جھانى" را پژواك مى كردند و از سوى ديگر دستاوردھاى مادى اين 

و مبارزه  ميگذاشتند. جنبش انسانى را در قالب ھستى اجتماعى بنمايش شناخت ممكن

كاملتر در راستاى در روايت ھگل اقدام بشر براى انتقال از سطحى نازلتر به فازى 

ممكنات و مقدورات تاريخى  مطلق در زندگى انسانھا متناسب با بُرد ۀفعليت مادى ايد

آغاز مى  -جز امكان چيز ديگرى نيست كه -"روح در حالت امكانى بى پايان بود. 

دارد و اين  را بالقوه در درون خويش شود، ولـى در اين حالت گوھر مطلق خويش

گوھر ھمان غايت و مقصودى است كه روح تنھا در فرجام كار به آن مى رسد و در 

در جھان ھستى پيشرفت ھمچون جنبشى از  آن حال حقيقت خود را احراز مى كند. پس

مطلق،  را در اينجا بايد نه ناقص به چيزى كاملتر است. اگر چه ناقص ناقصچيزى 

بلكه امرى دانست كه ضد نقصان، يعنى ھمان چيزى را كه در عرف عام كمال نام 

 )يا قوت (دارد، ھمچون نطفه اى و كششى در خويشتن نھفته دارد، ھمچنانكه امكان 

سرانجام به فعليت در خواھد آمد.  يا  دست كم از لحاظ نظرى اشاره به امرى دارد كه

ارسطوئى به معناى  )جنبش( اگر بخواھيم نمونه دقيق ترى بيارويم اصط4ح ديناميك 

را در خويشتن داشته باشد،  تا جائى كه ضدش ذات ناقص و توان نيز ھست. پس ونير

ست رفع آن حتمى ا است و به ھمان اندازه  كه وجود اين تناقض با خود گرفتار تناقض

 )174 تاريخ، ترجمه حميد عنايت ص ھگل، عقل در(ضرورت دارد." 

و  فاحش كمونيستى و كارگرى و تناقض ھگلـى روايت رايج چپ از جنبش ۀشيراز

را در اين نوشته تا حدودى باز خواھيم كرد،  ريشه اى آن با تبيين ماركسى اين جنبش

رت و اعجابى كه احتما\ً در پى طرح اما در شروع سخن و تا ھمين جا بايد به حي

قضيه به ذھن آدمھاى زيادى خطور خواھد كرد، بطور خيلـى گذرا اشاره اى بنمائيم. 

عده اى بحق و بجا خواھند پرسيد كه: نسبت دادن وجود واقعى چپ موجود به ھگليسم 

واقعاً يك گفتگوى جدى است؟! چگونه ممكن است كسانى كه به ھر حال در شعارھا، 
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، در بيان اصول ر طرح ايده ھا و انتظاراتشان، در مرامنامه ھاى مكتوب خويشد

عقايد و ديدگاھھاى اجتماعى و طبقاتى خود قدم به قدم از كمونيسم و از ضرورت 

تحول كمونيستى دنياى موجود سخن مى گويند، نيروھا و گرايشاتى كه خود را فعال 

 مى دانند!! آنانكه در ھر چرخش كمونيست و دست اندركاران تغيير عينيت حاضر

راست و چپى، قبل از ھر چيز به كمونيسم دخيل مى بندند و به كمونيسم سوگند ياد مى 

كنند، آنھا كه ورد ك4مشان بگاه خواب و بيدارى انق4ب و ابراز نفرت از رفرميسم 

"ھر ارتجاعى باشند كه  است، آرى اينان چگونه ممكن است واقعاً پاى بند اين بينش

آنچه واقعى است معقول است"؟؟!! يا به زبانى عوامفريبنده "معقول نيستند اما تغيير 

كمونيستى آنھا نيز عجالتاً معقول نيست،!! به اين دليل كه چنين تغييرى مقدور 

ناظر بر واقعيت اجتماعى بسيار اساسى و مھمى است كه بايد  نيست" !!! اين پرسش

مورد كالبدشكافى و نقد و داورى قرار گيرد. اينھا  شبا تمامى اساسى بودن و اھميت

بطور رك و عريان از عق4نى بودن سرمايه دارى و معقول بودن مناسبات كار 

مزدورى سخن نمى گويند، اگر اين را مى گفتند، پيداست كه تابوت دعوى كمونيست 

مسأله و ھمين  بودن خود را يكجا چھارميخ ميكردند. نه، آنان چنين نميگويند، اما ھمين

باور ھولناك را بصورتى ديگر طرح مى كنند. حرف دل آنھا اين است كه واقعيت فى 

كارگرى پديده اى معقول است!!! به بيان دقيق تر بسنده كردن توده ھاى  الحال جنبش

حاكميت بردگى مزدى  روندى ۀ سيطردر  كارگر به بھبود پاره وار زندگى خويش

ھا و جماعات  ى است.!!!  طيف گروھھا، آدمناست كه عق4 عى است و اين واقعيتواق

و بيان صريح نيز بر زبان نمى  مذكور اين حرف را حتى با اين فرمولبندى سليس

جارى نمى سازند. اين اشتباه بسيار بزرگى است اگر احزاب،  رانند و بر قلم خويش

ويند مورد داورى نيروھا و گرايشات مختلف اجتماعى را فقط به اعتبار آنچه مى گ

اى مجرد ھ و م4ك واقعى ارزيابى باشد نه داربست قرار دھيم، آنچه مى تواند اساس

ھاى مكتبى گفتار افراد و گروھھا بلكه قلمرو بسط مادى و  یاعتقادى يا صورتبند

تر عمل سياسى و واقعيت عينى فعاليتھاى طبقاتى  اجتماعى اين گفته ھا و به بيان سليس

چپ غيركارگرى و  ۀ. كاركرد مادى و سياسى طيف گستردنھاستو اجتماعى آ
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كارگرى مبين اين باور  به كمونيسم در تمامى طول تاريخ جنبش سنديكاليستِى ملبس

اجتماعى و  بوده است كه توده ھاى كارگر زير فشار تضييقات معيشتى، كمبود دانش

ھا، مجال انديشيدن به زندگى و مانند اين ۀنازل آگاھى سياسى، مشك4ت روزمر سطح

دستمزد، داشتن يك حداقل  آلترناتيو طبقاتى كمونيسم را ندارند، مبارزه براى افزايش

زيستى و رفاھى، برخوردارى از برخى اشكال تأمين اجتماعى، گرفتن حق اعتصاب، 

حق تشكيل سنديكا و حقوق ديگر از اين قبيل، حداكثر انتظاراتى است كه كارگران 

كنند. اينھا ادامه مى می ل بدان مى أنديشند و براى تحقق آنھا مبارزه بطور فى الحا

ھا زير فشار  دھند كه دوره ھاى اجتماعى و تاريخى معينى نيز فرا مى رسد كه دولت

بحران اقتصادى و سياسى به ورطه تشتت فرو مى غلطند و قدرت سركوب كارگران 

يک حزب انند در زير پرچم را از دست ميدھند. در چنين شرائطى كارگران مى تو

گرد آيند و  !!گويد كه از كمونيسم و تسخير قدرت سياسى سخن مي با\ی سر خود

دست به قيام بزنند، مى توانند رژيم حاكم را ساقط سازند و در صورت امكان قدرت 

دعى كمونيسم از  چند و سياسى را تسخير نمايند. اين كل تار و پود تبيين رفرميسم م

كارگرى و كمونيسم است و  طبقاتى توده ھاى كارگر و سرنوشت جنبش ۀچون مبارز

 اين دقيقاً آن تبيينى است كه با واقعيت كار روتين و عملكرد سياسى يا اجتماعى بخش

 ھاى مختلف طيف رفرميسم كمونيست نما در انطباق كامل قرار دارد. 

مبارزه براى عمق مسأله را خوب بشكافيم، اگر سه جزء پيوسته سنديكاليسم، 

سرنگونى طلبى را از اين چپ بگيريم، به راستى  بطور بالفعل،  دموكراسى و جنبش

باقى ميماند؟!! پاسخ  در چھارديوارى دنياى سرمايه دارى، چه چيز ديگرى برايش

ساده است، كمونيسم به مثابه يك ايده، به مثابه روح مطلق ھستى كه تحقق آن غايت 

ست، تنھا چيزى خواھد بود كه در زير گرد و خاك انبوه آمال و كمال مقصود چپ ا

مطلق و روح تاريخ جھانى  ۀاھد گرديد. ايدنمايان خو ادعاھاى سر به فلك كشيده اش

 مجردى كه باور بدان تنھا مجوز و مدرك چپ براى اثبات كمونيست بودن خويش

رنگونى است. چپ سوسيال رفرميستى در تمامى جناح بنديھاى سنديكاليستى و س

تاريخ جھانى  ۀو كمونيسم خود را تا حد ھمان ايداز يكس طلبانه و ھمه شكلھاى ديگرش
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كارگرى در  ھگلـى به مسخ و انجماد ميكشد و از سوى ديگر وضعيت حاضر جنبش

كمونيستى پيكار ھر عصر و زمانه را با كل سردرگمى ھاى طبقاتى، خ£ دورنماھاى 

ه مثابه ضرورت ناگزير و بعنوان سطح كنكرت قابل ب سياسى اشۀ و بن بست فرسايند

معقوليت مى پوشد!!! اينكه  مطلق لباس ۀاز ھستى مادى و اجتماعى ھمان ايدحصولـى 

تند يك امر واقعى است و كارگران در وضعيت موجود فاقد دورنماى روشن طبقاتى ھس

ق4نى است!!. واقعى در روايات چپ غيركارگرى يا سنديكاليستى كام4ً ع ۀاين پديد

كمونيستى خود نمى باشند، سوسيال  كارگران قادر به طرح و تحقق بديل مشخص

 لباس رفرميسم اين واقعيت را با تمامى طيب خاطر و با تمامى قدرت استد\لش

را در به بھبود شرائط  عق4نيت تن مى كند!!. كارگران مبارزات جارى خويش

د مى كنند، طيف نيروھاى سوسيال معيشتى در حصار حاكميت سرمايه محدو

ت را عين معقوليت تلقى مى رفرميست مدعى كمونيسم اين وضع را واقعى و اين واقعي

خود نمى باشند.  سازمانيابی ضد کار مزدی توده ھاى كارگر در جنب و جوش - نمايند

سوسيال رفرميسم اين وضع واقعى تلخ را با ھزاران آب و تاب معقول تحليل مى كند!! 

و عق4نيت اين واقعيت را بصورت راه حل معينى براى متشكل شدن يعنى تشكل 

سنديكائى كارگران و متشكل شدن حزبى و عقيدتى يك اليت منزوى تئوريزه و توصيه 

مى كند!!. كارگران زير فشار ديكتاتورى و اشكال گوناگون ستمكشى اجتماعى و 

كن مناسب و مجانى را در دستور و مس سياسى دستيابى به بھداشت و درمان و آموزش

ھا را با  ھا اين واقعيت كار مبارزات روزشان قرار نداده اند. سوسيال رفرميست

مى كنند!! و براى اثبات  تمامى ظرفيت تبليغاتى و قدرت جار و جنجالشان تقديس

 معقول بودن آن كمپين مبارزه راه مى اندازند!!. در يك ك4م كليه وجوه ضعف جنبش

ى از متمركز نبودن مبارزات طبقه كارگر حول يك بديل كنكرت و عاجل كارگر

سازمانيابی شورائی كمونيستى گرفته تا دور بودن توده ھاى وسيع كارگر از پروسه 

، از سطح نازل آگاھى كمونيستى كارگران تا نازل بودن انتظارات و ضد کار مزدی

ھا و افق پردازيھاى بورژوائى، تا مطالبات روزمره آنان، از توھم وسيع آنھا به راه حل

ضعف مفرط اعمال قدرت مستقل طبقاتى شان عليه سرمايه، ھمه و ھمه در مشرب 
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فلسفى و نگاه سياسى سوسيال رفرميسم واقعيتھاى معقولـى ھستند كه بايد بر پايه 

عق4نى بودنشان به طرح سياست و تاكتيك و راه حل اجتماعى پرداخت!! اين  پذيرش

ز حداكثر اھميت است كه رفرميسم مستقل از ادعاھاى داغ و پر ھيجان نكته حائ

، ھمه ، مستقل از مسالمت جو بودن يا ميليتانت و سرنگونى طلبى اشكمونيست بودنش

را بر عق4نى  جا در عمل اما نه در حرف پايه مادى سياستھا و خط مشى عملـى خويش

 مى دھد.   كارگرى قرار پنداشتن واقعيتھاى بالفعل جنبش

ديالكتيك متافيزيكى ھگل زنجير اتصال طرحھا، نقشه عملھا، اھداف و تكاليف جارى و 

در يك ك4م حلقه اتحاد نظريات و رويكردھاى عملـى سوسيال رفرميسم اعم از 

سنديكاليست و سرنگونى طلب است. ھگل تغيير تاريخى و مستمر پديده ھا و از جمله 

كت را يك جزء اساسى شت. او گريزناپذيرى اين حرھستى تاريخى بشر را باور دا

اع4م مى كرد، منتھى شدن فرايند تغييرات تدريجى و كمى به يك تحول  دديالكتيك خو

اساسى و كيفى نيز جزء \يتجزاى ديالكتيك او بود. ھگل بر تضاد درونى پديده ھا با 

ھاى كيفى را  ونيتمام تأكيد انگشت مى گذاشت و پروسه تغييرات كمى يا وقوع دگرگ

دانست. ھگل ھمه اينھا را باور داشت، آنچه او  منبعث از ھمستيزى ذاتى ھستى مي

قادر به فھم آن نبود، رمز و راز مادى پروسه تغيير ھستى تاريخى و اجتماعى انسان 

تقدم  جامعه مدنى در اقتصاد سياسى، قدرت تشخيص بود. ديالكتيك ھگل ظرفيت كاوش

انھا بر شعور و انديشه آنھا، نيروى درك تسرى توليد مادى به ھستى اجتماعى انس

طبقاتى و با\خره توان درك فرايند بسط  ۀمبارز طبقات و اجتناب ناپذيرى پيدايش

آگاھى طبقاتى به نيروى مادى پيكار طبقات را نداشت. ديالكتيك ھگل به ھمين دليل و 

ى بودن تغيير واقعيت ھا را بكاود زير فشار ھمين كاستى ھاى بنيادى بجاى اينكه عق4ن

و در وجود يك طبقه اجتماعى معين به س4ح مادى مبارزه براى تغيير تبديل شود، 

 صحه گذار معقوليت واقعيت ھاى موجود گرديد.   بالعكس

وى يك واقعيت مادى  در نگاه ھگلـِى چپ سوسيال رفرميست نيز طبقه كارگر و جنبش

جامعه كاپيتاليستى قرار  ه زير فشار ھستى متناقضدر حال حركت است. واقعيتى ك

است يك فرايند طو\نى تغييرات كمى را پشت سر گذارد و اين تغييرات كمى سرانجام 
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وقوع  وضعيت انق4بى و سپس تاريخى به پيدايش و حساس بر سر يك تندپيچ خاص

دستمزد،  كارگران براى افزايش ۀجامعه منتھى شود. مبارزات روزمر انق4ب در

داشتن نوعى تشكل صنفى براى سر و سامان دادن اين مبارزات، مقاومت در مقابل 

متحد براى  تعرضات سرمايه به سطح معيشت و امكانات حاصل، و به ھر حال جنبش

دست يافتن به شرائطى بھتر در چگونگى مبادله نيروى كار با سرمايه مصداق راستين 

كارگرى در ديدگاه ھگلـى چپ  ريجى جنبشپروسه انكشاف يا نشو و نماى تد

سنديكاليستى يا غيركارگرى است. سوسيال رفرميسم خواه مسالـمت جو و خواه 

ميليتانت سخت شيفته افت و خيز اين پروسه با ھمين مضمون است و رابطه آن با 

ان رابطه ميان كمونيسم را نه رسماً و تئوريك، بلكه عم4ً و بطور عينى از نوع ھم

مطلق در سيستم ديالكتيك ھگل تلقى ميكند. چپ اين پروسه را  ۀيت حاضر و ايدواقع

توده ھاى كارگر مينامد. بخشى  ۀن يا سطح فى الحال مقدور مبارزصنفى كارگرا جنبش

كمونيستى كارگران  ھا بر اين اعتقادند كه جنبش ھا و نه ھمه آن از سوسيال رفرميست

بى و عناصر آرمانخواه و فعال كمونيست حيات عجالتاً در وجود پيشروان معتقد حز

مسلكى و سياسى خود را دنبال ميكند. اينان نه در حرف اما عم4ً اولـى را واقعيت 

 نان و شايستگانى مى دانند كه ت4شكارگرى و دومى را قھرما ب جنبشمعقول و مطلو

 ند!!! مطلق و در اينجا "كمونيسم" را در اولـى متحقق ساز ۀكنند تا ايد مي

سوسيال رفرميسم در عرصه جدال نظرى و پلميك ھاى سياسى تحت ھيچ شرائطى 

اعظم چپ در  خود را مستحق چنين داورى نمى داند، اما سرتاسر پراتيك سياسى بخش

چندين دھه اخير تاريخ شاھد زنده اى بر صحت اين ماجراى غمبار است. انق4بيگرى 

ى سرنگونى رژيمھاى سياسى حاكم بطور و پاى بندى استوار به كاربرد قھر برا

معمول بر روى واقعيت انح4ل چپ سوسيال رفرميستى يا غيركارگرى در سيستم نگاه 

ھگلـى پرده مى كشد. اما اين سرنگونى طلبى و شور ميليتانت ھيچ ربط درونِى الزامى 

ه وثيقه لغو كار مزدى طبقه كارگر ندارد بلك معينى در جلو راندن جنبش به ايفاى نقش

سنگين بازپرداخت بھاى دموكراسى و آرمان دموكراتيزه كردن ساختار ديكتاتورى 

 سرمايه دارى، يا جايگزينى نوعى از حاكميت سرمايه بجاى نوعى ديگر است، 
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ديالكتيك ھگل با ھمه وجوه مترقى و پيشروى كه داشت نھايتاً بطور باژگون به آسمان 

پ موجود نيز تا آنجا كه به كمونيسم مربوط مى غالب چ آويزان بود. ديالكتيك بخش

ست شود، اساساً مادى و زمينى نيست. كمونيسم در اينجا يك آرمان تاريخى است و در

"تاريخ جھانى" ھگل است. آرمان و آرزوئى كه در  ۀاز سنخ ھمان روح تاريخ يا ايد

كند. طبقه ھستى مادى دنيا بصورت مقوله اى مجرد و انتزاعى وجود خود را حفظ مى 

كارگر در مقام نيروى اجتماعى معينى كه بطور بالقوه براى تحققق اين روح تاريخى 

و تكريم  چپ قرار مى گيرد. مبارزات  شايسته است با شداد و غ4ظ تمام مورد ستايش

اتحاديه اى، حق طلبانه و دموكراتيك كارگران در يكسو و آرمانخواھى ميليتانت و 

ر تاريخى تجلـى واقعيت مقدور سوى ديگر نيز بعنوان بست سرنگونى طلبانه چپ از

كارگرى و چپ را در خود  انتزاعى كمونيسم تمامى ھست و نيست سياسى جنبش ۀايد

ن دارند و ھر گونه فريادى در عق4نيت بر ت ھا ھمه جا لباس منحل مى سازد. واقعيت

با بيرحمى تمام به چند و چون كمونيسم ماركسى يا كمونيسم طبقه كارگر را  ۀبار

طرح بديل حى و حاضر كمونيستى  ۀ. كافى است اينجا يا آنجا در بارتازيانه مى بندند

توده ھاى  سازمانيابی شورائی ضد کار مزدیپرولتاريا سخنى به ميان آيد و يا از 

ھا از سنديكاليست گرفته تا  سوسيال رفرميست حرفى زده شود تا ناگھان ھمهكارگر 

از دوستداران اتحاديه گرفته تا مدافعان شورا، از مسالمت جوھا سرنگونى طلب، 

گرفته تا ميليتانت ھا و با\خره از ھمه اينھا گرفته تا منتقدين باز ھم سوسيال رفرميست 

ھمه اينھا، در يك جبھه متحد و مشترك با تمامى شور و توانشان شما را زير بمباران 

ه كمونيسم آنان ھمچون روح تاريخ جھانى قرار دھند. آدمھا، نيروھا و گرايشاتى ك

به دار متافيزيسم آويزان است و در تمامى عمرشان براى  ھگل در بند بند وجودش

 لحظه اى قادر به انداختن نيمه نگاھى ماركسى به رابطه ميان مبارزه و فعاليت خويش

ن كارى كمونيستى كارگران نشده و قصد انجام چني با ملزومات تقويت و توسعه جنبش

يكباره بر منبر موعظه ديالكتيك ماركسى عروج ميكنند و عليه خدشه  ،را نيز ندارند

دار شدن رابطه تئورى و پراتيك فرياد سر ميدھند. آنانكه كمونيسم را ھيچگاه در خارج 

مبارزات  طول و عرض انديشه نكرده اند و يده گونه اشاز وجود انتزاعى و ا
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رزوى برپائى يك سنديكاى ميانجى كار و سرمايه فراتر كمونيستى شان ھيچگاه از آ

كنند كه  ! پر ميفرياد واكارگرا!!، وا كمونيسما! نرفته است يكباره زمين و زمان را از

 ! كارگرى اخ4ل ميكنند! كار جنبش در چپ نماى پاسيفيست"!! ى "دعانويسگويا مشت

اً ھمان رابطه ھگلـى ميان يقرابطه تئورى و پراتيك در منظر طبقاتى اين جماعت دق

گرفته و واقعيت، مطلق نام كمونيسم به خود  ۀلق و واقعيت است كه در اينجا ايدمطۀ ايد

كارگران براى دستكارى ممكن و مقدور جامعه كاپيتاليستى تن  ۀساز و برگ مبارز

كرده است. نوعى كمونيسم يا ھمان روح تاريخى كه قرار است غايت مطلوب طبقه 

 رفرميستى عجالتاً موجودى كه به اعتبار واقعيتش د و واقعيت يا جنبشكارگر باش

كام4ً عق4نى است و جز اين نمى تواند باشد!!!! رابطه تئورى و پراتيك براى چپ 

سوسيال رفرميست يعنى به رسميت شناختن ارتباط ھگلـى ميان معقول بودن اين 

وجود آرمانى و تجريدى  واقعيت كه ھمين است و جز اين نيست!!! و صيانت از

كمونيسم كه بطور فى الحال قابل تحقق مادى نمى باشد!!! براى اينكه جاى ترديدى 

نه فقط چنين عمل ميكند، كه حتى  غالب جناحھايش باقى نماند كه چپ موجود در بخش

خود را به  ۀ، رفتار و پراتيك روزمرتناقضاتشعين آگاھانه يا ناآگاھانه كليه  با غمض

 اندكى در عبارات زير دقت نمائيد.   ،ن گونه كه گفتيم فرموله نيز مى نمايدھمي

"معلوم است كه كارگران بايد براى كمونيسم مبارزه كنند، اما وقتى آنھا از حقوق  -

  وقت مبارزه كمونيستى است؟" !! اوليه خود محرومند چه

دارى سازمان يابند، شورائى عليه سرمايه  پيداست كه كارگران بايد در يك جنبش " -

براى موقع انق4ب است، در وضعيت غيرانق4بى كه بحث شورا و فقط اما اين 

 سازمانيابى شورائى نمى توان كرد" !!!!

"ما ھم دلـمان ميخواھد كه كارگران به مسكن و آب و برق و بھداشت و درمان  -

. اين مطالبات را رايگان دست يابند اما اينھا فقط دعانويسى و انتظارات اتوپيك است

بايد بعد از انق4ب و سرنگونى دولت سرمايه دارى دنبال نمود، اينھا را كه نمى توان 

 در جامعه سرمايه دارى مطرح كرد" !!!! 
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"آيا اينھا، اين چپ ھا، واقعاً مى دانند كه جابجا كردن اين بند يا آن بند قانون كار  -

دانند و باز ھم از  ؟؟ آنھا اين را ميرژيم اس4مى چقدر براى كارگران اھميت دارد

گويند كه مشكل طبقه كارگر در  لغو كار مزدى كارگران حرف مى زنند" و مي جنبش

 جابجائى اين يا آن بند قانون كار خ4صه نمى شود"!!! 

از لغو كار مزدى و سازمانيابى كارگران براى نابودى  _ " اين چپ ھائى كه ھمه اش

مى زنند حقا كه از ناخن پا تا موى سر پروسه خلسه وار  نظام سرمايه دارى حرف

 راديكاليسم روان و مظھر تماميت راديكال پاسيفيسم ھستند" !!!! 

كارگران دنيا براى كمونيسم  ۀى كه از موضوعيت حى و حاضر مبارز_ "واقعاً اين چپ

 ورى و پراتيك چيزى مى فھمد؟" !!زند، اص4ً از رابطه تئ حرف مي

سوسياليستى داشته باشند، اما تبليغ كمونيسم  خواھيم كارگران يك جنبش_ "ما مى 

بعنوان يك بديل اجتماعى كنكرت در تضاد با اصل اتكاء به نيروى طبقه كارگر و 

 اتوپيك و راسيوناليستى است" !!نشانگر دركى 

ھاى جارى بورژوازى و طرح خواست ھاى  تئوريك پرولتاريا نقد سياست ۀ_ "مبارز

 اقتصادى و اجتماعى عجالتاً مقدور است، جنبشى كه به اين ترتيب جريان مي صنفى،

  سوسياليستى پرولتاريا است" !! جنبشھمان يابد 

اين حزب  عناصر آگاه متشكل در حزب كمونيست و ت4ش كمونيستى جنبش "جنبش -

انداز شم كارگرى با ھدف تسخير قدرت سياسى در يك چ براى اعمال اتوريته بر جنبش

  محتمل انق4بى است" !!

ھا نكاتى نيستند كه بطور دلبخواھى، با اعمال  یھيچيك از اين عبارات يا فرمولبند

سليقه شخصى يا حتى با تفسير به رأى جمع آورى شده و در اينجا كنار ھم رديف شده 

و  يشھا حديث واقعى پراتيك و باور راسخ اين يا آن گرا ھر كدام از اين باشند. بالعكس

كند. نكاتى ھستند كه ولو در حرف انكار شوند پايه  گروه سياسى چپ را تعيين مي

اتخاذ سياست و سلسله جنبان خط مشى عملـى اين نيروھاست. ترجيع بند پرم4ل يك 

پراتيك ورشكسته پيشينه دار تاريخى با اين مضمون و جھتگيرى است كه توده ھاى 

يست و استثمار خود، در درون جامعه وسيع طبقه كارگر در شرائط كار و ز
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كاپيتاليستى نمى توانند تغيير كمونيستى عينيت موجود را ھدف مستقيم مبارزات حى و 

 حاضر خود سازند. ماحصل سخن تمامى اين طيف اين است كه كمونيسم آرى!! جنبش

آرى!! انق4ب و تسخير قدرت سياسى  سازمانيابی ضد سرمايه داریكمونيستى آرى!! 

ى!! پايان دادن به كار مزدورى و برپا نمودن جامعه كمونيستى آرى!! ھمه اينھا در آر

جاى خود ايده ھا و اعتقادات مقدسى ھستند، اما سازمان دادن عملـى و عينى توده ھاى 

، در جنبشى كه تجسم شورائی ضد کار مزدی ۀزند وسيع طبقه كارگر در يك جنبش

كار مزدورى باشد عجالتاً دور از واقع  ه اساسمادى و اجتماعى پيكار كارگران علي

بينى و شايد ھم تأثيرپذيرى از سوسياليسم تخيلـى است!!! مبارزه براى بھبود وضع 

معيشت و امكانات رفاھى، با مبارزه عليه كار مزدورى پديده ھاى غير قابل جمعى 

فتن حق تشكل از ھستند!!! بايد براى دستيابى به اولـى از خير دومى گذشت!!! فع4ً گر

اط4ع ثانوى  كار مزدورى تا ۀزند ت، تشكل كارگران در يك جنبشبورژوازى مھم اس

جنجال معاد\ت زمينى پيكار فع4ً بايد در خارج از جار و  خواب و خيال است!!

دست به حزب  عناصر مكتبى و جماعت مؤمن به كمونيسمبه کمک كارگران  ۀروزمر

 صدور يك مانيفست به اط4ع كارگران رساند!! جنبشرا با  اين کار!! و سازی زد

توده ھاى كارگر حول يك بديل  جارى كمونيستى را ھم مى توان بجاى اينكه جنبش

كمونيستى باشد با سخن گفتن پيرامون كمونيسم، با مبارزه براى دموكراسى و  ۀزند

رزات حى و مبا بيحقوقى ھاى مدنى و سياسى، مبارزه عليه ستم ملـى و با انعكاس

حاضر كارگران در مطبوعات حزبى و رديف كردن شعارھاى مرگ بر سرمايه دارى 

در يك كشور اص4ً ممكن نيست!!!  .جايگزين ساخت!!! انق4ب كمونيستى ھم كه او\ً 

مشروط به حصول دموكراسى و توسعه سياسى جامع ا\طراف، يا حتى شايد  .ثانياً 

 است!!! و تازه ھر كدام از اينھا ھم نيازمند پيدايش وقوع انق4بات دموكراتيك پيروزمند

وضعيت انق4بى و خيلـى چيزھاى ديگر است!!! سخن كوتاه، كارى كه ا\ن بعنوان 

ھا مى توان انجام داد نشان دادن سمپاتى به مبارزاتى است  كمونيسم و بنام كمونيست

ھند!!! بذل حداكثر انجام ميد كه كارگران در دفاع از حداقل معيشتى موجود خويش
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ھيجان براى متشكل شدن كارگران حول ھمين مبارزات و با\خره تبليغ ھر چه 

 متمم و مكمل اين وظيفه است!!!  پرشورتر ضرورت سرنگونى رژيم نيز بخش

با مرور اين نكات به محور اساسى بحث و به ھگليسم جريانات چپ سوسيال 

كه اگر نگاه چپ موجود به كمونيسم و رفرميستى باز ميگرديم. سؤال جدى اين است 

مطلق و عق4نى بودن واقعيتھا نيست  ۀى ادامه تاريخى درك ھگلـى از ايدكارگر جنبش

چيست؟؟ كدام مرز و مرزكشى ھاى واقعى و نه صورى يا لفظى اينھا را از ھم  پس

مكتبى بلكه  جدا مى سازد؟؟ كمونيسم را نه بصورت كليشه ھاى عقيدتى و باورھاى

طبقاتى در كجاى حيات سياسى اين چپ مى توان سراغ  ۀزند عنوان يك جنبشب

دموكراتيك و سرنگونى طلبى  گرفت؟؟ پيشتر گفتيم كه تثليث مبارزات صنفى، جنبش

موجوديت طبقاتى و اجتماعى چپ را تسخير كرده است. چپ در  و اساس تمامى اُس

كارگر تا آنجا كه به بخشھاى است و كمونيسم طبقه  حصار تنگ اين تثليث محبوس

مختلف چپ موجود بر مى گردد، با چنگال قدرت ھمين تثليث به صليب كشيده شده 

كمونيستى ناميده است و  است. چپ تثليث رفرميسم را به غلط كمونيسم و جنبش

آويختن بدان را وثيقه كمونيست خواندن خود قرار داده است. اگر اين تثليث را از چپ 

مجرد باقى نمى ماند. چپ موجود  ۀكمونيسم وى ھيچ چيز سواى يك ايد بازگيريم از

ھيچ  كمونيسم را جنبشى در درون طبقه كارگر تلقى نمى كند، به سازماندھى اين جنبش

نمى بيند. ھيچ حرفى براى  باور ندارد. ھيچ چشم اندازى براى ابراز وجود اين جنبش

خط مى كشد و سخن گفتن پيرامون آن را  بر موجوديت آن ندارد كه بالعكس اين جنبش

 تخطئه مى كند. 

 كارگر بودن، اساس اساس طبقاتى است كه كارگر بايد ۀاين حرف اول الفباى مبارز

كارگران بر پايه  نيروى كار بودن خود را به زير سؤال كشد، كمونيسم جنبش ۀفروشند

 نه اى كام4ً معكوسو نقد طبقاتى است. چپ سوسيال رفرميستى بگو ھمين اعتراض

طبقاتى كارگران  بودن و جنبش ميسازد تا موضوعيت جنبش از كمونيسم ايده اى مقدس

بودن آن را نابود سازد. اين وضع به ھيچوجه قابل تحمل نيست و تعيين تكليف پايه اى 

كارگرى از رفرميسم سنديكاليستى يا ميليتانت و  جنبش با آن شرط ضرورى پا\يش
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كمونيستى در داربست ھستى  ۀزند گى و تقويت و تحكيم يك جنبشط مھم بالندشر پيش

 اجتماعى و طبقاتى توده ھاى كارگر دنياست. 

 كمونيسم طبقه كارگر و نقد ماركسى ديالكتيك ھگلـى  

را مى يابد، پرولتاريا نيز در  "ھمانگونه كه فلسفه در پرولتاريا س4ح مادى خويش

 به طور بنيادیآنكه جرقه انديشه  به محضرا خواھد يافت، و فلسفه س4ح معنوى خود 

در اين بنياد خام خلق در گيرد، رھائى آلـمانى ھا و تبديلشان به انسان تحقق خواھد 

    )، نقد فلسفه حقوق ھگلماركس( يافت"  

ديالكتيك جزمى فوير باخ با تكيه بر  بر ديالكتيك متافيزيكى ھگل و سپس نقد ماركس

گرفتن انسان و روابط انسانھا با ھم آغاز گرديد. بنياد نقد بر اين اصل اساسى  محور

مطلق يا انسان نيست، بلكه سخن  ۀث بر سر خالق و مخلوق بودن ايداستوار شد كه بح

از "افراد واقعى، فعاليتھاى آنان و شرائط مادى زندگى آنھاست". نقطه عزيمت بايد 

دئولوژيك آنھا در مقابل جريان عادى زندگى باشد. اي انسانھاى فعال واقعى و واكنش

آنچه در مغز آدمھا شكل ميگيرد تبخير جريان طبيعى زيست آنان است. پاسخ اينكه 

انسانھا چه ھستند؟ را بايد در توليدشان و اينكه چه توليد مى كنند و چگونه توليد مى 

آنھا با ھمديگر  ۀدل معيشت توسط آدمھا مستلزم مراوكنند جستجو نمود. توليد وسائ

 توليد زندگى آنان تعيين مى گردد. ماركس ۀمراوده اى كه بنوبه خود توسط شيواست، 

كند در نقد متافيزيسم ھگل و ماترياليسم دگماتيك فويرباخ توانست به ھمان جائى عروج 

بود. اين نقد با شروع از انسان يكراست  عصر خويش ۀاسرار ناگشود كه حلقه گشايش

رمز و راز تغيير اين ھستى پرداخت.  غ ھستى اجتماعى انسان رفت و به كاوشبه سرا

ى جامعه را با تمامى پديدارھاى اقتصادى، فكرى، فرھنگى، سياسى، اجتماع ماركس

ساخت كه نوع زندگى  توليد مادى يافت. او فاش ۀ، سيماى توسعه يافته يك شيواش

روميت و ستمكشى، سازمان كار و انسانھا، وجود طبقات و استثمار طبقاتى، مح

جارى  ۀى، مبارزساختار سياسى متناظر با اين استثمار و ستم و بيحقوقى و نابرابر

جامعه ھمه و ھمه در اجتماعى انسان در اين  ميان طبقات متضاد و آگاھى و دانش

توليد ريشه دارند. تغيير اساسى زندگى بشر در ھر فاز از تكامل تاريخ  ۀدرون اين شيو
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به اين ترتيب بر  توليد است. ديالكتيك مادى ماركس ۀنيز در گرو تغيير بنيادى اين شيو

گفتگوى پيشينه دار ماده و روح، ايده و واقعيت يا خالق و مخلوق بودن انسان و روح 

طبقاتى در درون  ۀو موجود، از مبارز واقعيت مشخص تاريخ، نقطه پايانى گذاشت. از

پرولتاريا براى  ۀكمونيسم بعنوان س4ح واقعى مبارزو از  اقضاين واقعيت بنياداً متن

 تغيير اين واقعيت سخن گفت.   

تا ھمين جا و حتى قبل از اينكه به نوشتن كاپيتال اھتمام كند، در مقابل تأكيد  ماركس

سياسى  غليظ منتقدين دموكرات و رفرميست سرمايه دارى بر اھميت آگاھى و دانش

لزومات رھائى طبقه كارگر اع4م داشت كه مجرد آگاھى و ارتقاء كارگران بعنوان م

شعور اجتماعى توده ھاى كارگر معلوم نيست چاره ساز ھيچ دردى گردد. بحث بر سر 

موجوديت سرمايه  نوعى از آگاھى است كه س4ح مادى پيكار طبقه كارگر عليه اساس

ل مورد اشاره قرار داد كه را بعنوان مثا دارى باشد. او وضعيت روز جامعه انگليس

در آنجا آگاھى سياسى كارگران بطور نسبى بسيار با\ست اما فقر توده ھاى كارگر 

كشيد و  در ھمين گذر مسأله وقوع انق4بات را پيش از حد ھولناك است. ماركس بيش

خاطر نشان نمود كه گفتگو صرفاً بر سر انق4ب و تسخير قدرت سياسى نيست. تمامى 

ر سر دگرگونى جامعه كھنه است. در اين مورد نيز بر فرانسه بعنوان يك شاھد جدال ب

زنده و الگوى آموزنده انگشت نھاد. جامعه اى كه به گفته وى انق4بات متعددى را 

چشمگيرى در كار مشك4ت اجتماعى و  پشت سر خود داشت، اما ھيچ گشايش

اين نكته حائز اھميت بسيار است  نابرابريھاى اقتصادى درون جامعه پديد نيامده بود.

ھمزمان با نقد ديالكتيك ھگل و فوير باخ و جايگزينى آنھا با نگاه مادى و  كه ماركس

، تمامى مباحث پيشين پيرامون اص4ح اجتماعى، انق4ب و مسأله ديالكتيكى خويش

جامعه كھنه به جاى انق4ب  دولت را به بحث حول ضرورت بالفعل انق4ب در اساس

در قدرتھاى كھنه، و ضرورت عاجل انح4ل دولت به جاى تغيير اشكال دولت، منتقل 

مينمايد. او تأكيد ميكند كه راه حل اساساً در اين يا آن شكل سياسى، اين دولت يا آن 

دولت نيست، راه حل صرفاً و صرفاً به برنامه سياسى و سطح سازمان يافتگى طبقه 

موجود گره مى خورد. مسأله دولت فقط ھنگامى حل كارگر براى تغيير تماميت جامعه 
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گيرد. نكته بسيار اساسى و مى شود كه انح4ل از بيخ و بن دولت در دستور كار قرار 

از انجام كار "كاپيتال" با  درست در ھمين دوران و پيش ديگرى كه ماركس ۀآموزند

سياسى و آگاھى صراحت تمام بر آن پاى ميفشارد اين است كه "ھر چه انسانھا خرد 

سياسى و آگاھى آنھا مشحون از يك نقد  سياسى افزونترى داشته باشند، اما دانش

طبقاتى راديكال و ريشه اى عليه بنيانھاى مادى و اقتصادى جامعه حاضر نباشد، فھم 

سرچشمه ھاى واقعى استثمار و ستمكشى و مصائب جارى برايشان دشوارتر مى 

 ۀگويا معضل و راه حل معضل در نحو ديد ميشود كهگردد، زيرا مدام اين توھم تش

دستكارى اين دولت و آن شكل ديگر دولت نھفته است". اين يكى از نكات اساسى مورد 

قادر به درك آن  است كه سوسيال رفرميسم در ھيچ شكل و شمايلش توجه ماركس

 نيست. 

م ترين و شفاف ترين به فلسفه ھگل و ماترياليسم فويرباخ، كاملترين، عظي نقد ماركس

ۀ مبارز دستاورد خود را در نگاه مادى و ديالكتيكى به مسأله انسان، تاريخ، جامعه و

موفق شد اساسى ترين گرھگاھھاى تبيين واقعيت موجود  نھاد. ماركس طبقاتى بنمايش

ترين و سرراست ترين شكلـى براى  و رمز و راز تغيير اين واقعيت را به ملموس

و كاربرد اين  دنيا و براى بشريت توضيح دھد. ديالكتيك مادى ماركسمردم كارگر 

طبقاتى و كمونيسم حلقه اساسى  ۀنگاه ديالكتيكى در تشريح جامعه كاپيتاليستى، مبارز

فلسفى انسان عليه ھر نوع تلقى  كاربرد فلسفه بعنوان س4ح معنوى پرولتاريا، تعرض

نوى مذكور به قھر مادى و نيروى عينى عق4نيت از واقعيت حاضر و تبديل س4ح مع

از  پيكار توده ھاى كارگر براى تغيير كل ھستى موجود است. درك اين مھم خود بيش

و  ھر چيز نيازمند قرار گرفتن در فضاى واقعى جدال ميان راه حلھاى متعارض

 متضاد طبقاتى و اجتماعى دوران ما، يا بطور جامع تر، كل تاريخ سرمايه دارى از آن

روز تا روزگار ماست. برخى از محورى ترين و بنيادى ترين مباحثى كه موضوع 

 قرار دارد، بطور اجمال اينھاست:  واقعى كالبدشكافى ديالكتيك مادى ماركس

واقعيت موجود يا ھستى اجتماعى مشخِص حاضر بسيار صريح و ساده، جامعه  .1

شريح سلول حياتى آن يعنى از كا\ كاپيتاليستى است. براى شناخت اين واقعيت بايد از ت
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نيروى كار تنھا كليد واقعى اشراف بر تمامى  آغاز كرد، آناتومى رابطه خريد و فروش

اجزاء، زوايا، ساختار و دھليزھاى اين واقعيت است. قوانين، قراردادھا، سازمانھاى 

اودات نظم مدنى و اجتماعى، دولت و كل روبناى نظم سياسى، در يك ك4م آنچه كه مر

ميان آدمھا يا مراودات آنھا با طبيعت را تنظيم ميكند، ھمه و ھمه مكان معينى در تعيين 

 رابطه ميان ھستى اجتماعى انسانھا با ملزومات بازتوليد و بقاى رابطه خريد و فروش

 ۀل و منتزع از رابطه مذكور يا شيونيروى كار دارند. ھيچكدام از اينھا وجودى مستق

يستى ندارند. بر ھمين مبنى ھر نوع دستكارى آنھا در بھترين حالت توليد كاپيتال

 دستكارى فراساختارھاى مدنى و سياسى و اجتماعى بردگى مزدى است. 

دن جامع توليد سرمايه دارى، بنياد ساقط ش ۀواقعيت موجود، يا ھمان شيو اساس .2

است. مشكل كار  نيروى كار از ھستى آزاد انسانى خويش ۀا\طراف انسانھاى فروشند

استثمار، ستمكشى، بيحقوقى و ساير اشكال سيه روزى نيست.  در اينجا فقط نفس

معضل ريشه اى تر اين كه تعيين سرنوشت و كل ھست و نيست بشر به محصول كار 

او  يعنى به سرمايه محول ميگردد. كار مرده حاكم مطلق العنان و ب4منازع در زندگى 

د شود و چه توليد نشود، كار اجتماعاً \زم، سھم معيشت كارگر انسانھا ميشود، چه تولي

و اجتماعى،  ، حد و حدود يا معنى و بود و نبود آزاديھاى سياسىدر حاصل توليداتش

انديشيدن، داربستھاى حقوقى، معيارھا و  ۀزندگى، نحو ۀچھارچوب و شكل و شيو

و ھمه به قلمرو قدرت  موازين اخ4قى و ھر چه كه مربوط به زندگى بشر است، ھمه

بى قدرتى و ذلت  سرمايه منتقل مى گردد. بشريت تا "علـى غيرالنھايه" به حضيض

سقوط مى كند. اين حادثه به اين معنى است كه طبقه كارگر در كليه وجوه زندگى 

و در بند بند بيحقوقى و ستمكشى و استثمار و مصائب اجتماعى كه تحمل مى  خويش

با سرمايه مواجه است. ھر نوع تلقى گسست اين واقعيت ھا از بن كند بى چون و چرا 

 گسست از پيكار آگاھانه براى تغيير كل واقعيت موجود است.  مايه توليدى آنھا اساس

توليد در سرشت مادى آن يعنى در اصل جدائى  ۀ\ينحل و ذاتى اين شيو تناقض .3

و توليد با  وليد اضافه ارزشت يا به بيان ديگر نفس كارگر از محصول كار خويش

ھدف سود نھفته است. سنگ بناى وجود طبقات اجتماعى متخاصم، استثمار و ستمكشى 
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و سقوط كامل يك طبقه از ھستى آزاد انسانى ھمراه با عروج طبقه ديگر به مثابه طبقه 

طبقاتى در يكسو و روند تمركز سرمايه،  ۀتثمار كننده و گريزناپذيرى مبارزمسلط و اس

سير صعودى تركيب ارگانيك و اجتناب ناپذيرى بحران سرمايه دارى در سوى ديگر 

ھمه و ھمه از اين تضاد درونى نشأت مى گيرند. ھمان رابطه اى كه كار كارگر را به 

حاصل از پروسه  كار \زم و اضافى يا به ھزينه بازتوليد نيروى كار و اضافه ارزش

يت و ستمكشى كارگر را بازتوليد مينمايد، بنيان كار تبديل ميكند، كليه اشكال محروم

را مستقر ميسازد. تسلط محصول كار بصورت سرمايه  جدائى كارگر از حاصل كارش

طبقاتى ميان كارگر و  ۀاپذير مى نمايد. پايه مادى مبارزبر طبقه كارگر را گريز ن

ريشه دارد، به افت نرخ سود سرمايه در ھمين جا  سرمايه دار را مى گسترد. گرايش

از ژرفاى اين رابطه نشأت ميگيرد.  بحران به مثابه حاصل مطلق شدن اين گرايش

انحطاط روزافزون نظام كاپيتاليستى و سرشكن شدن تمامى بار اين انحطاط بر زندگى 

بقاى اين رابطه است. چشم پوشى از مفصلبنديھاى ذاتى و پيوندھاى  بشر از عوارض

نيروى  جوھر وجودى سرمايه يا ھمان رابطه خريد و فروش ارگانيك ھر كدام اينھا با

در آناتومى و شناخت ھستى اجتماعى  كار نقطه انحراف از ديالكتيك مادى ماركس

 حاكم يا نظام سرمايه دارى است.   

 افكار، ايده ھا، باورھا، فرھنگ، سنن و معيارھاى حقوقى مسلط ھمه و ھمه تبخير .4

توليد مسلط ھستند. "آگاھى ھرگز نمى تواند  ۀترى شيوشرط و شروط ھستى و خودگس

ند و چون بقا و بازتوليد اين چيزى جز ھستى آگاه باشد" آگاھى طبقه حاكم آگاھى به چ

توليد است. پديده اى كه مطلقاً انتزاعى و مجرد نيست بلكه در برنامه ريزى توليد  ۀشيو

د سرمايه دارى و در ساختار و نظم بازتوليد سرمايه، در سازمان دادن كار و تولي

سياسى و اجتماعى و مدنى و قدرت دولتى سرمايه است كه آفتابى و عيان مى شود. به 

ھا،  طبقاتى بورژوازى ھمان واقعيت رويكردھا، كاركردھا، سياست بيان ديگر دانش

ھا و مجموعه اقداماتى است كه زنجيروار و ارگانيك انجام ميدھد تا  یگذار سياست

اين قضيه در مورد پرولتاريا صادق  موجود را حراست و پايدار سازد. عكسواقعيت 

طبقاتى براى توده ھاى  است. در اينجا نيز آگاھى دقيقاً ھمان ھستى آگاه است. دانش
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، آگاھى به پروسه سرمايه شدن حاصل كار كارگر آگاھى به استثمار و ستمكشى خويش

چگونگى تغيير عينيت  مايه دارى، دانشو توليد خود، نقد راديكال و ريشه اى سر

موجود، شناخت شفاف بديل اجتماعى متناظر با اين تغيير، شناخت مطالبات و 

انتظارات طبقاتى و چند و چون سازماندھى پيكار عليه كار مزدورى است. اگر شعور 

نيروى كار سيماى واقعى  طبقاتى بورژوازى در پروسه بازتوليد رابطه خريد و فروش

طبقاتى پرولتاريا نيز در پروسه واقعى پيكار  را ظاھر مى سازد، آگاھى و دانش خود

جارى براى محو عينيت حاضر و جايگزينى آن با يك بديل اجتماعى متضمن نابودى 

 مى گذارد.  رابطه كار مزدورى است كه خود را بنمايش

پرولتاريا عليه  نقد كمونيستى سرمايه دارى تنھا س4ح مؤثر و سرنوشت ساز پيكار .5

است. تركيب  بردگى مزدى يا عليه وضعيت موجود كار و استثمار و بيحقوقى خويش

اين نقد مبين وحدت جامع ا\طراف تئورى و پراتيك است. مباحثات پيشينه دار رابطه 

ميان تئورى و پراتيك يا آگاھى و عمل مقو\تى از بيخ و بن متافيزيكى ھستند. بحث بر 

؟ كدام پراتيك؟ و نه رابطه ميان اين دو است. كمونيسم نقد ريشه اى سر كدام تئورى

اجتماعى و طبقاتى توده ھاى  سرمايه دارى است، نقدى كه تنھا و تنھا در درون جنبش

كارگر مى تواند مفصلبندى ماھوى تئورى و پراتيك خود را بصورت يك نيروى مادى 

كارگر در زنجيرى  ۀونيسم يعنى تودرياى فاقد س4ح كمدگرگونساز ظاھر سازد. پرولتا

به نفع  كه ھيچ افقى براى رھائى از بردگى مزدى و فرايند سقوط از ھستى آزاد خويش

روى نمى بيند. در چنين شرائطى رشته مبارزه و  ھستى خداگونه سرمايه در پيش

كارگران حتى اگر اين مبارزات و اعتراضات، قھرآميز و معطوف به  اعتراض

يا خيزشھائى  ين يا آن رژيم سياسى بورژوازى باشد باز ھم مبين خيزشسرنگونى ا

افزائى سرمايه  شرطھاى ارزش آلود براى انطباق شرائط كار و زندگى با پيش يأس

لغو كار مزدى ، بدون اينكه  ۀزند دون باليدن در مدار يك جنبشكارگرى ب است. جنبش

خون آن را تشكيل دھد، در ھر  تگاه گردشنقد كمونيستى سرمايه دارى تار و پود و دس

با سر بورژوازى راه مى  حال جنبشى است كه نه با سر ھوشيار طبقاتى بلكه بالعكس

 رود.  
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ايه دارى و موقعيت از جامعه سرم نكات با\ برخى دقايق اساسى تشريح ماركس

اين نكات  وشطبقه كارگر در درون اين جامعه را تعيين مى كند. با كا ۀزندگى و مبارز

كمونيسم ماركسى طبقه كارگر از كمونيسم رايج چپ سوسيال رفرميستى  كار تشخيص

تا حدود زيادى آسان مى گردد. اگر وحدت ارگانيك تئورى و پراتيك يكى از وجوه 

از ديالكتيك متافيزيكى ھگل يا ماترياليسم تجريدى  اساسى تمايز ديالكتيك مادى ماركس

 براى تجزيه كمونيسم به تئورى و پراتيك و سپس نوع ت4شھر  فويرباخ است پس

از  روايت ماركس تفكيك آنھا به اجزاء متمايز بى ربط با يكديگر، ت4شى مخالف

طبقاتى توده ھاى كارگر است. كمونيسم در اينجا مطلقاً نوعى ايده و  ۀديالكتيك مبارز

طبقاتى در تمامى  جنبش تئورى مجزا از روند جارى مبارزه نيست بلكه واقعيت يك

بيان موقعيت ضعيف  قلمروھاى حيات اجتماعى طبقه كارگر است. ضعف اين جنبش

كارگرى بطور كلـى و سخن گفتن از وجود آن در خارج از حوزه ھاى واقعى  جنبش

تبديل كمونيسم به مشتى باورھاى مكتبى است. پرولتاريا  ،پيكار كارگران عليه سرمايه

اقعى خود را پيدا ميكند، درست به ھمانگونه كه كمونيسم ماركسى در كمونيسم سر و

در پرولتاريا تن حقيقى خود را باز مى يابد. آنانكه اين دو را از ھم جدا مى سازند، بر 

جدا سازند. وحدت تئورى و پراتيك  شوند تا سر واقعى طبقه كارگر را از تنش آن مي

شكال استثمار و بيحقوقى و ستمكشى بر وحدت تمامى ا در ديالكتيك مادى ماركس

كارگران دنيا با رابطه كار مزدبگيرى انگشت مى گذارد، وحدت دولت و ساختار مدنى 

نيروى كار را ھشدار ميدھد.  و حقوقى جامعه سرمايه دارى با رابطه خريد و فروش

وحدت فقر، گرسنگى، بى آموزشى، بى بھداشتى، بى مسكنى و بيخانمانى توده ھاى 

ر با ملزومات بازتوليد رابطه كار مزدورى را عيان مى سازد، وحدت كارگ

مردسا\رى، بيحقوقى زن، ستم جنسى و قومى، وحدت تمامى تبعيضات و نابرابريھا، 

وحدت فحشاء و تن فروشى زنان، كار و زندگى كودكان در سياھچالھا يا حاشيه 

كار مزدورى را فرياد مى خيابانھا، اعتياد، فساد، آرى وحدت تمامى اينھا با وجود 

 زند. 
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وحدت ميان مبارزه عليه تمامى  وحدت تئورى و پراتيك در ديالكتيك مادى ماركس

اشكال اين بيحقوقى ھا، تمامى اين مظالـم، نابرابرى ھا و سيه روزى ھا با مبارزه عليه 

حيات  ۀن فقرات مانيفست كمونيست و شيرازكار مزدورى است. چيزى كه ستو اساس

رناسيونال كارگرى اول را نيز تعيين مى نمود. جان مايه ك4م در اينجا اين است كه انت

كمونيسم جنبشى در درون طبقه كارگر است. جنبشى كه رھائى از تمامى عرصه ھاى 

ستمكشى، نابرابرى و بيحقوقى موجود را در گرو طرح و پيگيرى بديل كمونيستى رفع 

ر گرو وحدت تمامى عرصه ھا و سنگرھاى اين ستمھا، تبعيضات و محروميتھا و د

سرمايه دارى مى بيند. اين  مختلف پيكار طبقه كارگر در جبھه متحد مبارزه عليه اساس

براى كوچكترين مسائل معيشتى كارگران، كمترين رفاه اجتماعى، نازلترين  جنبش

خود ميزان آزاديھاى سياسى توده ھاى كارگر حداكثر اھميت را قائل است اما حضور 

اما اگر كمونيسم و  پى مى گيرد. خويش ۀين ميادين را با بديل طبقاتى ويژدر تمامى ا

كمونيستى طبقه كارگر را اينگونه و با اين روايت ماركسى درك كنيم، آنگاه اين  جنبش

اين  نه براى كمونيسم مبارزه كنند"؟!!سخن كه: "كارگران محروم از حقوق اوليه چگو

داشته باشند اما وقتى ھيچ  تشکل ضد سرمايه داریكارگران گفته كه: "خوب است 

اين ك4م كه: "ما ھم دلـمان ميخواھد كارگران  "!!، بايد سنديکا ساخترندتشكلـى ندا

 ! اين افاضه كه: بحث جنبشباشند اما اينھا دعانويسى است."!آب و برق رايگان داشته 

گران و مظھر پاسيفيسم ج كارلغو كار مزدى ناشى از بيگانگى نسبت به درد و رن

مى ! اين افاده فروشى كه: گفتگو از موضوعيت كنونى كمونيسم بدفھروان است"!

اينكه: تبليغ كمونيسم بعنوان يك بديل اجتماعى كنكرت  رابطه تئورى و پراتيك است"!!

 دركى راسيوناليستى است"!! و با\خره اين تصور كه: "اليت حزبى نماد جنبش

! ھمه و ھمه انق4ب سوسياليستى كارگران است"!لتاريا و راھگشاى  كمونيستى پرو

اساسى با ملزومات  بعنوان مطالبى در تضاد با روايت ماركسى كمونيسم و در تعارض

لغو كار مزدورى طبقه كارگر شناخته خواھند شد. اين  رشد و بلوغ و تقويت جنبش

ى متفاوتشان سر و ته يك ظاھر ھا به رغم آرايش ھا و فضل فروشي تئورى بافي

كه به ديالكتيك  كرباسند و ريشه و سرچشمه ھمه آنھا نه به ديالكتيك مادى ماركس
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كمونيستى او  متافيزيكى ھگل آويزان است. گرسنگى كارگر دليلـى براى تعطيل جنبش

كمونيستى اوست كه ظرفيت پيكار  اين فقط جنبش عليه سرمايه دارى نيست، بالعكس

است  گرسنگى را با خود حمل مى كند. اين توھم آفرينى محض عليه اساس طبقاتى وى

كه بايد نان و مسكن و آزادى و بھداشت كارگر را از دموكراسى مطالبه كرد و مابقى 

را به كمونيسم ارجاع داد!!! كارگرى كه  نيازھا و شرائط رشد و اعت4ى انسانى اش

ھا و حقوق سياسى و  ز آزاديا از گرسنگى، درك خويش طريق نجات خويش

اجتماعى، انتظار خود از رفاه و رشد آزاد انسانى را از عمق م4كھا و معيارھاى 

كمونيستى خود عليه كار مزدورى استخراج يا استنتاج نكند، در عرصه ستيز با  جنبش

كارگرى اروپاى  بورژوازى موجودى از ھمه سوى خلع س4ح است. سرنوشت جنبش

ھاى عميقاً  ين شاھد صحت اين مدعاست. سوسيال رفرميسم با آموزشغربى زنده تر

در كوران غوغاھاى دروغين كمونيست نمايانه و كارگر  دضد ماركسى خوھگلـى و 

كارگرى بين الـمللـى را بطور  پرستانه، در يك گذار طو\نى مدت تاريخى، جنبش

چپ سوسيال رفرميستى  دھشتبارى در مقابل نظام سرمايه دارى خلع س4ح كرده است.

اكنون نيز در سراسر دنيا و از جمله در ايران به بدترين شكلـى اين راه را ادامه 

ھاى ماركسى در نيمه دوم قرن نوزده عليه  و كمونيست ميدھد، مبارزه اى كه ماركس

ھمه وجوه مقاومت بورژوازى در سنگرھاى پيوسته فلسفى و ايدئولوژيك، ديدگاه 

پراتيك پيكار طبقاتى با ھدف ھموارسازى راه پيكار كمونيستى طبقه اقتصاد سياسى و 

وسعتى به  و راندند امروز نيز بايد با اھميت و عمق كارگر عليه سرمايه دارى به پيش

ھاى مختلف سوسيال  یه توھم آفرينى ھا و راه حل پردازتر علي مراتب افزون

  بورژوائى چپ موجود دنبال گردد.   
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 جھانى - تاريخى  كمونيسم، جنبش

 راه حل اجتماعى پرولتارياى ھر جامعه

ى ھمه ھاى پيشين در اين است كه كمونيسم اساستفاوت كمونيسم با تمام جنبش« 

آگاھانه كند و براى اولين بار ى پيشين را واژگون مىمناسبات قبلـى توليد و مراوده

ھاى تاكنون اند، به عنوان مخلوقات انسانمفروضاتى را كه به طور طبيعى تكامل يافته

ھا را منقاد گيرد و آنھا را برمىدھد، خصلت طبيعى آنموجود مورد بررسى قرار مى

سازد. بنابراين، سازمان آن يعنى توليد مادى شرايط اين وحدت، اساسا قدرت افراد مى

كند. واقعيتى كه مونيسم شرايط موجود را به شرايط وحدت مبدل مىاقتصادى است. ك

ى پيشين كند، تا آن جا كه واقعيت به ھر حال فقط محصول مراودهكمونيسم خلق مى

اد انسانى افراد است، دقيقا مبناى حقيقى اين است كه موجوديت ھر چيز مستقل از افر

 ) 1» (سازد.را ناممكن مى
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كمونيسم بدون انق4ب جھانى و مدافعان سرسخت فازبندى مخالفان امكان پذيرى 

زنند، زمانى كه بحث سوسياليسم و كمونيسم، نه فقط ديگران كه خود را نيز گول مى

متمركز  »كشور« ى پيرامون شدن و نشدن كمونيسم را بر روى مقوله خويش

، كه »كشور «ه نفى تحقق پذيرى كمونيسم در يك ھا نى ك4م آنسازند. جان مايهمى

ى زنده و بالفعل اجتماعى در عرصه نفى ابراز ھستى كمونيسم به عنوان يك جنبش

براى  ستيز طبقاتى ميان پرولتاريا و بورژوازى است. آنان حقانيتى بسيار بى اساس

ى كنند، ھنگامى كه نقد دموكراتيك كمونيسم بورژوايى اردوگاه را وثيقهجعل مى خويش

 سازند! اى نادرست خود مىھاثبات درستى حرف

ى ممكن بودن و نبودن كمونيسم در اين يا آن است، تا مساله ى حاضر در ت4شمقاله

ى جھان را مورد بررسى قرار جامعه در غياب انق4ب كمونيستى ھم زمان در ھمه

« ھاى مبانى استد\ل بانيان تئورىدھد. براى اين كار، به مجرد كند و كاو در 

تر و دقيق تر مولفه ھا يا مفروضاتى كنيم، بلكه به جستجوى بيشسنده نمىب »ناممكنى

توليد سرمايه دارى و شرايط موجود، به  ھا در شيوهكه خصلت نما بودن آنپردازيم مى

دنيا مورد بحث قرار گرفته يا  عنوان پايه ھاى ناممكنى كمونيسم در اين يا آن بخش

ا با بررسى اشارات يا اظھار نظرھاى صريح از آن، بحث ر شايد قرار گيرد. پس

ھاى نوشته  ى معين دنبال خواھيم نمود. در \ب4ى بخشدر اين رابطه ماركس

را از برگ و ساز  »ناممكنى« ى پندار بانيان تز يا تزھاى كوشيم، تا عصارهمى

واقعى  يرون بكشيم و نشان دھيم كه ريشهاند، بھا بار كردهتوجيھات انبوھى كه بر آن

 ھا در كجا قرار دارد؟مشكل در چيست و معضل اساسى آن

 

 جھانى بودن سرمايه دارى،  

 اليناسيون كار و تقسيم كار بين المللى سرمايه 

در نظام  دبيگانگى انسان با محصول كار خو بنياد بيگانگى كار نسبت به كارگر و

خره خصلت بين الـمللى ى توليد سرمايه دارى و با\كاپيتاليستى، جھانى بودن شيوه

تقسيم كار در اين نظام، يكى از محورھاى اساسى استد\ل طيف معتقدان تز ناممكنى 
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كنند، كه ى درست تاكيد مىكمونيسم در غياب انق4ب جھانى است. آنان بر اين نكته

ى جھانى يا ھاى مختلف سرمايهجھانى دارد. بخش -سرمايه موجوديتى تاريخى 

ى بازتوليد افزايى و شيرازه ى ارزشعى جوامع مختلف دنيا در پروسهى اجتماسرمايه

گيرند، كه بدون الغاى از اين بحث نتيجه مى اين پروسه به ھم در پيوندند. آنھا سپس

 رفته ترين بخش اى و ذاتى نظام سرمايه دارى در سرتاسر جھان يا در پيشقوانين پايه

قادر به لغو مناسبات كار مزدورى در قلمرو  اىاين جھان، پرولتارياى ھيچ جامعه

 نيست.  شرايط كار و حيات اجتماعى خويش

نظريه ھا و مباحثاتى كه پيرامون ناممكنى كمونيسم در جغرافياى  در ميان مجموعه

رسد كه گفتمان حاوى اين استد\ل از ھمه سياسى معين طرح شده است، به نظر مى

ى توليد عزيمت اين گفتمان، بررسى واقعيت شيوه ىتر باشد. نقطهتر و اساسىجدى

كاپيتاليستى از يك سو و مختصات اقتصادى و اجتماعى كمونيسم به مثابه نوعى 

آيد، كه ان اين نظر چنين مىى بشرى از سوى ديگر است. به زعم صاحبجامعه

نين تقسيم كار، ساختار اقتصادى توليد سرمايه دارى و قوا سرمايه، نحوه درونمايه

اى است كه كمونيسم را در قلمرو جغرافياى عمومى انباشت كاپيتاليستى، به گونه

و  ، براى بررسى اين گفتمانسازد. بر اين اساسسياسى يك كشور غير ممكن مى

ى صحت و سقم آن نيازمند نگاھى ى چند و چون يا درجهبازشناسى و قضاوت درباره

اه در رابطه با توليد سرمايه دارى و خواه ھاى مورد توجه آنان، خوعميق به ويژگى

 كنيم.ى كمونيسم، است. ما نيز مساله را از ھمين جا آغاز مىدرباره

تغيير عينيت موجود با ھدف برپايى شكل اجتماعى خاصى از جريان  كمونيسم، جنبش

گردد. ھستى ھر چيز مستقل از انسان محال مى زندگى است، كه با ظھور و استقرارش

توان در يك عبارت كوتاه از كمونيسم به جامع و مانع ترين تعريفى است، كه مىاين 

مفھوم يك شكل اجتماعى جريان زندگى به عمل آورد. عينيتى كه بايد با نيروى طبقاتى 

در ھم پيچد، تا برپايى چنان نوع زندگى محقق گردد. عينيت  و اجتماعى اين جنبش

ا\ بودن نيروى كار و كل اقتصاديات كا\يى ى توليد سرمايه دارى، عينيت كشيوه

ى كار مزدورى و ى اقتصاد كا\يى، منتھى شدن آن به ظھور رابطهاست. با توسعه
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ى توليد كاپيتاليستى است، كه پايه ھاى مادى تسلط انسان بر و تسلط شيوه گسترش

رت كار تر در اساتر و عميقريزد و كار زنده ھر چه عميقمحصول كار خود فرو مى

تغيير اين وضعيت و وقوع يك انق4ب عظيم  گيرد. كمونيسم، جنبشمرده قرار مى

و  تاريخى در پايه ھاى مادى اين نظام است. براى درك محتواى اجتماعى اين جنبش

چند و چون واقعيت تاريخى آن انق4ب، بايد مولفه ھاى خصلت نماى عينيت سرمايه 

ما در  ھا و مولفه ھا تا جايى كه به بحث خاصدارى را ژرف كاوى كرد. اين شاخص

 اين مقاله مربوط است، عبارتند از: 

نيروى كار و توليد  ى خريد و فروشنظام سرمايه دارى بر رابطه كار مزدورى: .1

ى مادى مالكيت كاپيتاليستى است. بر اضافى استوار است. كار مزدورى، پايه ارزش

نى بر كار مزدورى، مالكيت سرمايه دارى است. ، ھر نوع مالكيت مبتھمين اساس

ى شيوه شكل انفرادى، دولتى، تعاونى يا ھر نوع ديگر اين تملك، ھيچ تغييرى در اساس

ى توليد است كه واقعيت مالكيت را تبيين آورد. اين شيوهتوليد كاپيتاليستى پديد نمى

يروى كار يا به بيان ن ى خريد و فروشكند و در نظام سرمايه دارى اين رابطهمى

و خودگسترى سرمايه است، كه درون  تر كار مزدبگيرى، توليد اضافه ارزشدقيق

 دھد.  ى توليد و سرشت طبقاتى مالكيت را توضيح مىى اين شيوهمايه

بت وارگى محصول كار در نظام  خصلت فيتيشيستى كا0 و محصول كار: .2

ھا در ملزومات بازتوليد مستمر عى انسانى انح4ل ھستى اجتماكاپيتاليستى، پروسه

كند. در اقتصاد كا\يى به طور عام و در ى توليد سرمايه دارى را دنبال مىشيوه

ھا در قالب روابط ، مراودات ميان انسانى استي4ى كار مزدى به طور خاصسيطره

ارزشى  ھاى انسانى، شكل برابرى ميان شيئيتشود. ھم سنگى فعاليتاشياء متبلور مى

ھا نمايد و مناسبات ميان توليد كنندگان يا صاحبان فعاليتمحصو\ت كار را احراز مى

كند. به مى ى اجتماعى ميان اشياء يا فرآورده ھاى كار تفويضمكان خود را به رابطه

ى توليد را در ى مادى پروسه، نقاب عرفانى و مه آلودى سرتاسر چھرهسخن ماركس

آن سان كه جھان كا\ھا و تقابل فرآورده ھاى مجزاى كار و توليد با پيچد، خود فرو مى

قوانين و قراردادھاى پيچ در پيچ اين تقابل اجتماعى، تمامى اركان  ھم و سپس
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موجوديت، مختاريت، انتظار و آرزو، انديشه و اخ4ق، مبانى زيست و معيارھاى 

كنندگان محصو\ت، خود به سازد. توليد زندگى و ھمه چيز بشر را در خود منحل مى

ھاى اجتماعى منبعث از نيازھا و صورت موجوداتى انسانى با انديشه ھا، باورھا و افق

گيرند و نگاه دسته جمعى به اين ملزومات رشد آزاد ھمگانى در برابر ھم قرار نمى

ھا ، فرآورده ھاى كار آنھا نيست. بالعكسملزومات و احتياجات مضمون مراودات آن

ى تبادل با ھم، نوع زندگى، نياز، رفتار اجتماعى، چگونگى انديشيدن، پروسهدر 

زند. ھا را رقم مىمضمون مراودات افراد و ساير مسايل زيست انسانى و ھمگانى آن

ھا ى پيوند طبيعى ميان انسانبدين ترتيب، اين سرشت اقتصاد كا\يى است، كه شيرازه

ى اجتماعا \زم نھفته در كا\ھا را جايگزين مراودهپاشد، تقابل زمان كار را از ھم مى

ارتباط جمعيت عظيم  سازد، و اساسى كا\ھا مىھاى توليد كنندهفعاليت اجتماعى آدم

ھاى مصرفى را زير نفوذ ملزومات داد و ى ارزشى محصول و پديد آورندهتوليد كننده

 نمايد. ستد كا\ھا از موجوديت آزاد خود ساقط مى

ف تبديل ى توليد سرمايه دارى به عينيتى فراگير و جامع ا\طراروند در شيوهاين 

نيروى كار بر جامعه و ھستى اجتماعى  خريد و فروش شود. با چيرگى رابطهمى

ھا، خصلت فيتيشيستى محصول كار آدمى تا آخرين فاز ممكن تعميق و تشديد انسان

شر در ژرفناى مات رسوبات كوه پيكر گردد. در اين جا ديگر كل روابط اجتماعى بمى

و  ھم زدن، جھانى عظيم از غذا، فرشه شود. در ھر چشم بروابط ميان اشياء فسيل مى

پوشاك و وسايل خانگى، مسكن و امور ساختمانى، راه و جاده و بندر و شبكه ھاى 

نظامى،  حمل و نقل، محصو\ت شيميايى، زرادخانه ھاى آكنده از س4ح و ساز و برگ

ھاى كامپيوترى، مواد مخدر، ھاى مجھز تبليغاتى، سيستمرسانه ھاى جمعى و دستگاھ

رده ھاى حيوانى، و با\خره وناگون صنعتى، دام و طيور و فرآومحصو\ت گ

غير قابل احصاء از ابزار كار و توليد در ھيات سرمايه با  كھكشانى با طول و عرض

زمان كار اجتماعا  ،كار و توليد اجتماعىشوند. كل اين حجم جھان آساى ھم مبادله مى

ى ى كارگر جھانى است؛ اما اين تودهى طبقه\زم جمعيت عظيم نيروى كار يا توده

ى ى آزادانهمحاسبه ھاى مختار و آزاد، نه بر اساسانسان كثير ميلياردين، نه در نقش
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لى زندگانى مرفه نيازھا و ملزومات رفاه مادى و معنوى خود، نه با ھدف توسعه و تعا

ھا به صورت افرادى مجبور، ى اين، بلكه عميقا متضاد با ھمهھمگانى و انسانى خويش

ھا و مصرف نيروى نيروى كارشان شرط زنده بودن آن به عنوان كسانى كه فروش

كارشان مورد نياز سودآورى سرمايه است، دست به كار و توليد اين محصو\ت 

اند و خود، خود جتماعا \زمى را در اختيار سرمايه قرار دادهاند. آنان زمان كار ازده

انسانى و خويشتن حقيقى شان در ملزومات بازتوليد سرمايه منحل و از ھستى ساقط 

و اعتبار و موجوديت كا\ھا، سخن از ھستى و قدرت  شده است. ديگر سخن از ارزش

ى قوانين مبادلهسرمايه و چند و چون ھست بودن سرمايه است، ديگر  و نقش

محصو\ت و اصول سامان پذيرى سرمايه است كه مراودات جارى جھان انسانى را 

ھا و صاحبان نيروى در مه آلودگى متراكم تيره و تار خود غرق ساخته است. انسان

اند، در تعيين سرنوشت زندگى و محصول كارشان ى اين محصو\تكارى كه آفريننده

ھا كنند. باژگونگى مطلق واقعيتموضوعيتى را احراز نمى ھيچ جا و مكان و اعتبار و

 راند. بر ھستى ھمه چيز حكم مى

از كجا كند، اين خصلت معمايى محصول كار كه به مجرد شكل كا\ يافتن بروز مى«

كه منشا آن در خود ھمين شكل نھفته است. تساوى كارھاى  شود؟ بديھى استناشى مى

گيرد و ن شيئيت ارزشى محصو\ت كار به خود مىانسانى شكل واقعى برابرى بي

ى زمان صورت مقدار ارزشى اندازه گيرى مصرف نيروى كار انسانى به وسيله

يابد و با\خره مناسبات توليد كنندگان كه بر طبق آن ھدف اجتماعى محصو\ت كار مى

» آيد.اجتماعى محصو\ت كار در مى ىگردد، به شكل رابطهكارھاى ايشان معلوم مى

)2(  

فيتيشيستى كا\، پرده كشيدن بر روى استثمار كار و در  ى وجودى نقشجوھر و فلسفه

 ى توليد سرمايه دارى، كشيدن سنگين ترين و تيره ترين حجاب بر روى اساسشيوه

استثمار نيروى كار توسط سرمايه است. سيماى ظاھرى و سراسر توھم بار برابرى 

ى ضخيم فو\دينى است در بازار سرمايه دارى، پردهبين شيئيت ارزشى محصو\ت 

ى سرمايه و نظام بارترين شكل استثمار كارگر به وسيله كه بر واقعيت سياه توحش
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گردد، كه گويا شود. در منتھاى باژگونه پردازى چنين وانمود مىكاپيتاليستى كشيده مى

و گويا كارگر نيز در قبال  شوندبه راستى اين اشياء يا كا\ھاست كه با ھم مبادله مى

ى آن كار يا فرآورده كارى كه انجام داده و يا محصولى كه توليد كرده است ارزش

 سرمايه، نقش توليدى را دريافت نموده است! خصلت فتيشيستى كا\ و به طور خاص

كند كه كل ھستى موجود در آن به صورت باژگون نوعى عدسى عكاسى را ايفاء مى

ى ھا كه تاراج مستقيم خون مايهود. سرمايه يا فرآورده ھاى كار انسانشپديدار مى

ى عظيم  نيروى كار در ساليان متمادى تاريخ و محصول مستقيم استثمار و حيات توده

باز ھم استثمار خيل عظيم بردگان مزدى است، به عنوان موجودى قائم به ذات و 

 كند.    شر ابراز وجود مىسرمايه! در پھن دشت حيات ب محصول طبيعى زايش

ممكن سازى تسلط بشر بر طبيعت و سرنوشت خود به روندى عميقا متضاد  پويه -3

ھاى اجتماعى ى رشد نيروھاى توليدى، تكامل مادى فورماسيونغلطد. پروسهفرو مى

و سير تكامل تاريخى حيات اجتماعى انسان به جاى اين كه با فرآيند اقتدار بشر و 

ى وى در بھره گيرى از طبيعت و چيره شدن بر سرنوشت زندگى بالندهدخالت گرى 

آفرينى و نيروى شگرف  خود ھمگن باشد، به طور باژگون، تمامى اين اقتدار، نقش

شود، چه كند. كار مرده عم4 بر كار زنده چيره مىتاثير را يك جا به سرمايه محول مى

دن و چرا توليد ننمودن، ميزان توليد و توليد كردن و چه توليد نكردن، چرا توليد نمو

ى اجتماعى كار و سرنوشت زندگى بشر، ھمه و ھمه به كل مسايل مربوط به پروسه

به  ى كارگر با محصول كار خويشگردد. رابطهى اقتدار سرمايه منتقل مىحيطه

شود. ھر چه كارگر سخت تر خود را رابطه با يك شيئى عميقا بيگانه مبدل مى

آفريند، قدرت مندتر و يد، دنياى بيگانه با خودى كه به صورت  سرمايه مىفرسامى

كند. كارگر، جھانى از ثروت و مكنت تر بر ھستى اجتماعى وى تسلط پيدا مى متوحش

ى دژخيم و قھرآلود سرمايه، عارى آفريند، اما كل اين محصول در چھرهو زيبايى مى

حيات توليد كنندگان را  امى طول و عرضى انسانى تماز ھر گونه زيبايى يا جلوه

ى كار، درست در ھمان حالى كه سازد. كارگر در پروسهكريه و غير قابل تحمل مى

بخشد. اقبال از قدرت را عينيت مى آفريند، فرآيند استيصال و عزل خويشقدرت مى
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ى نيروى فائقه وى از روند كار، جبر ضرورت زنده ماندن اوست و محصول كارش

 حميل اين ضرورت جبرى است.ت

رابطه با يك شيئى بيگانه است. ھر چه كارگر از خود  ى كارگر با كار خويشرابطه« 

و ضد  آفريند بر خودشى اشيايى كه مىگذارد، جھان بيگانهتر در كار مايه مىبيش

ترى از آن شود و اشياى كمتر مىگردد، زندگى درونى او تھىقدرت مندتر مى خودش

تر افتد. ھر چه آدمى خود را بيششوند. ھمين جريان نيز در مذھب اتفاق مىو مىا

پردازد. كارگر زندگى خود را وقف توليد شيئى تر به خود مىكند، كموقف خدا مى

ديگر نه به او كه به آن شيئى تعلق دارد. از اين روى ھر چه اين  اشكند، اما زندگىمى

كنند. محصول كار او ھر ترى تصاحب مىران اشياى كمفعاليت گسترده تر شود، كارگ

تر تر باشد، او كمچه باشد، او ديگر خود نيست و در نتيجه ھر چه اين محصول بيش

آفريند، نه تنھا به معناى آنست گى كارگر از محصو\تى كه مىبود. بيگان خود خواھد

به اين مفھوم نيز تبديل به يك شيئى و يك ھستى خارجى شده است، بلكه  كه كارش

خارج از او، مستقل از او، به عنوان چيزى بيگانه با او موجوديت  ھست كه كارش

 )3» (گيرد.ست كه در برابر او قرار مىدارد و قدرتى ا

ى عزل توليد كنندگان توليد سرمايه دارى در ھر گام از توسعه و تكامل خود پروسه -4

فرآيند كار را به قرارھا و قراردادھاى  ھاى مصرفى از سرنوشتو آفرينندگان ارزش

مدنى و سياسى، به سيستم حقوقى، به محتوا و موضوعيت نھادھاى باقى مانده از 

دھد. سلب مطلق اختيار از ھاى پيشين و به كل ساختار اجتماعى جامعه توسعه مىنظام

زان كارگر براى اتخاذ تصميم پيرامون چه توليد كردن و نكردن يا چرا و به چه مي

ى مادى طرد حقوقى كارگر از ھر گونه دخالت در كار توليد نمودن و ننمودن، پايه

برنامه ريزى شرايط كار و زندگى اجتماعى اوست. قوانين، نھادھا، قرارھا، 

قراردادھا، نظم سياسى، كل وجود دولت و روبناى اجتماعى معينى كه از ژرفاى 

اند، قھرا رط ضرورى تحقق اين ملزوماترويند و شملزومات بازتوليد سرمايه فرا مى

و \جرم ابزار طرد و انفصال كارگر از ھر نوع دخالت گرى اجتماعى در سرنوشت 

 است. خويش
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شرط ھاى \زم انباشت كاپيتاليستى،  ى تكوين كار مزدورى و استقرار پيشپروسه -5

بزرگ از ھمان  تاريخا با ظھور گسترده ترين نوع تقسيم كار ھم راه بوده است. صنعت

ى يك تقسيم آغاز، كل دنيا را به ھم پيوند زد و بشريت كارگر و فرودست را در دايره

ى جھانى به زنجير كشيد. كار سراسرى بين المللـى مبتنى بر ملزومات بازتوليد سرمايه

 : ى ماركسبه گفته

رگه ھاى  ھاى جداگانه را از ميان برداشت، آخرينمنحصر به فرد بودن طبيعى ملت« 

را در روابط پولـى به ى روابط طبيعى خصلت طبيعى را از تقسيم كار گرفت و ھمه

 )4» (تحليل برد.

توليد سرمايه دارى، تقسيم كار منبعث از اشكال پيشين توليد را ھم راه با محو پايه ھاى 

شرط ھا و ملزومات  نمود و يا منطبق با پيش ھا يا منقرضمادى و اقتصادى آن

ه، تمركز، استقرار سراسرى و جھانى بودن سرمايه دچار تغييرات اساسى توسع

ساخت. تقسيم كار بين شھر و روستا را به نفع تسلط كامل شھرھا و محو اقتصاد 

داد. و در يك ك4م، جھان و زندگانى بشريت عصر را ھمه جا بر  روستايى آرايش

رط ھاى اساسى توليد حداكثر ش مقتضاى قوانين بازتوليد سرمايه و در پاسخ به پيش

سود توسط سرمايه شمع آجين كرد و سرطان وار بھم بردوخت. تاريخ سرمايه دارى 

ى جامع ا\طراف تقسيم كار اجتماعى ى اخير، تاريخ تعميق و توسعه در تمامى دو سده

سرمايه به دورترين زواياى زندگى بشر در سرتاسر جھان بوده است. در حال حاضر 

افزايى  ملزومات ارزش بر اساس يى مواجھيم، كه كل شئون زندگى ساكنانشما با دنيا

ھاى مختلف توليد و كار و سود حداكثر سرمايه تقسيم شده است. تقسيم كار ميان بخش

و بھداشت و درمان و... تقسيم  اجتماعى، ميان صنعت، كشاورزى، ساختمان، آموزش

وليد نشود يا چه كارى انجام گيرد و چه كار در قلمرو اين كه چه توليد شود و چه ت

كارى انجام نگيرد در ھر كدام از حوزه ھاى كار و توليد، تقسيم كار جغرافيايى 

ى اى از فرآيند كار در كدام نقطهى كار و توليد و اين كه ھر لحظه يا ھر حلقهپروسه

وسايل  توليد توليد وسايل توليد و بخش جھان صورت گيرد، تقسيم كار ميان بخش

ھا، تقسيم كار ميان كار مصرف و چگونگى توزيع جغرافيايى ھر كدام از اين بخش
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ى آن به كل ساختار اجتماعى نظم سرمايه، تقسيم كار متناظر با بدنى و فكرى و توسعه

چگونگى توزيع سرمايه ميان حوزه ھاى استثمار نيروى كار مولد و كار غيرمولد، 

تمركز در حلقه ھاى مختلف سامان پذيرى سرمايه، ميان تقسيم كار ميان سرمايه ھاى م

توليد و تجارت و فراوان مولفه ھاى مھم ديگر كه در مجموع كل شرايط زندگى و كار 

ى توليد ى كارگر جھانى و ساختار عمومى دنياى سرمايه دارى را در پروسهطبقه

اسيون زندگى ى نفوذ، بسط و الينمنجمد و متحجر ساخته است. درجه اضافه ارزش

بشر در چھارچوب تقسيم كار اجتماعى سرمايه يا مقتضيات اقتصادى، سياسى، مدنى و 

اجتماعى متناظر با آن، واقعيتى است كه شناخت و آناتومى درست ماركسى آن در 

ى جغرافيايى معين و در غياب انق4ب گفتمان ممكن بودن يا نبودن كمونيسم در محدوده

يت بسيار زيادى برخوردار است. تقسيم كار اجتماعى سرمايه جھانى ھم زمان، از اھم

تاخته است، كه در جھان حاضر، تعيين و اع4م اين كه  ى توليد تا آن جا پيشدر پروسه

ى كارگر از طبقه مث4 اين يا آن كا\ى مصرفى در كدام كشور و توسط كدام بخش

غير واقعى گرديده است.  جھانى ساخته شده است، تا حدود زيادى دشوار و چه بسا

اى از كار را پشت سر نھاده است، كه ھر ساده ترين محصو\ت صنعتى، پروسه

اى از جھان به سرانجام رسيده است. زير فشار تقسيم كار مبتنى بر ى آن در گوشهحلقه

ھاى عظيم ى توليد كا\ھا از قطبفرآيند استثمار نيروى كار، به طور مستمر پروسه

شود و به موازات آن جمعيت نيروى كار وزه ھاى ديگر انباشت منتقل مىصنعتى به ح

 افزايش اى از دنيا دچار تقليل و در مراكزى ديگر به طور فاحششاغل در نقطه

ھاى مولد و غيرمولد سرمايه نيز در مقياسى كام4 جھانى يابد. تقسيم كار ميان بخشمى

قليل اشتغال توده ھاى كارگر در ى كثرت و تاى ھر چه موثرتر درجهبه گونه

 گيرد. ى مرزھاى جغرافيايى معين را زير فشار مىقلمروھاى مختلف كار و در فاصله

تقسيم كار جھانى سرمايه دارى، دير زمانى است كه امر توليد فرآورده ھاى مختلف از 

محصو\ت غذايى و پوشاك و دارو و درمان گرفته تا تمامى محصو\ت صنعتى و 

ى زمين و ميان قلمروھاى مختلف اى ديگر را آن چنان زنجيرگونه در سطح كرهكا\ھ

انباشت كاپيتاليستى توزيع كرده است، كه بستن احتمالـى مرزھاى جغرافيايى و 
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ى معيشت و ھاى ديگر شيرازهى اقتصادى ھر بخشى از جھان توسط بخشمحاصره

متاثر كرده و گاه با معض4ت كار و زندگى اجتماعى ساكنان مناطق مورد محاصره را 

ھاى سوسيال سازد. اين معضل بر خ4ف پندار بسيارى از ناسيوناليستجدى مواجه مى

رفته  نيست، بلكه پيش »!توسعه نيافته؟« خلقى ابدا منحصر به جوامع به تعبير آنان 

 گردد. ترين كشورھا را نيز با درجاتى از شدت و ضعف شامل مىترين و صنعتى

سعت و تاثير تقسيم كار كاپيتاليستى در سطح جھانى، ديربازى است كه مالكيت عمق، و

ى توليد ى شيوهخصوصى سرمايه را بر وفق انكشاف ھر چه ژرف تر درون مايه

ھاى انفرادى شخصى يا دولتى بسيار فراتر برده است و سرمايه دارى، از شكل مالكيت

ى استثمار كل طبقه تابعى از اساس ھا را ھر چه سخت تر بهحدود و ثغور اين تملك

كارگر جھانى توسط كل بورژوازى بين المللى مبدل ساخته است. سيماى حقوقى 

ى اجتماعى مالكيت خصوصى، دولتى يا انحصارات متعلق به قلمرو بازتوليد سرمايه

ى جھانى ى بازتوليد كل سرمايهكشورھا در مقابل پيوستگى جبرى و درونى پروسه

ى كند. ظاھر حقوقى شكل مالكيت سرمايهدان اساسى و مھمى ايفا نمىھيچ رل چن

ى كارگر جھانى اجتماعى ھر جامعه در تعيين حد و حدود سود خود از استثمار طبقه

است، درست به اين دليل كه سود ناشى از استثمار پرولتارياى ھر  سخت كم نقش

ى معين از كل عى آن جامعهى اجتماسرمايه كشور تنھا و تنھا به مثابه سھم خاص

توليد شده توسط پرولتارياى جھانى در چھارچوب تقسيم كار جھانى  اضافه ارزش

سرمايه و قوانين نرخ سود متاثر از اين تقسيم اجتماعى كار قابل فھم است. ھيچ نھاد 

ى توليد اى از دقت و صحت قادر نيست كانون جغرافيائى ويژهپژوھشى با ھيچ درجه

يا آن سرمايه و اين كه كدام كارگر يا كدام گروه كارگران يا حتا كارگران كدام سود اين 

اند را مورد شناسايى قرار دھد و اگر كسى چنين داشته كشور معين در توليد آن نقش

كند، پر واضح است كه از نظام كاپيتاليستى و مختصات سرمايه دارى معاصر چيزى 

توليد شده  كه اين سود مقدارى از اضافه ارزشداند. يك موضوع روشن است، اين نمى

كنند، در قلمرو سامان توسط كل كارگران دنياست. آن چه كارگران يك جامعه توليد مى

ملزومات بازتوليد اين سرمايه به ھر ديارى ممكن  ى جھانى و بر اساسپذيرى سرمايه
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اند و دقيقا چنين تومتبلور در آن نيز مى است پر كشد. در ھمان حال، اضافه ارزش

ى دولت يا سرمايه دار خصوصى است كه به بزرگ و بزرگ تر كردن سرمايه

ريز سرمايه ھاى بسيارى را  كند، بلكه قلمرو پيشى محل كار و توليد بسنده نمىجامعه

 بخشد. ى دنيا وسعت مىدر اين يا آن گوشه

ھمگونى انكشاف ى اساسى كه در ھمين جا قابل بحث است، درك ريشه نايك نكته

ى كار مزدورى و در بطن تقسيم كار جبرى اين نظام است. آن صنعتى در درون مايه

ى توليد سرمايه دارى از يك چه امروز به وضوح شاھد آن ھستيم، اين است كه شيوه

ى توليد مسلط تبديل شده ى ممالك دنيا به شيوهسو در دورترين روستاھاى عقب مانده

اى از اين ممالك سطح توليدات صنعتى، بارآورى كار در پارهاست و از سوى ديگر 

نيروى  و تخصص اجتماعى، استفاده از تكنولوژى مدرن و فوق مدرن و سطح آموزش

با ممالكى ديگر به مقدار زيادى پايين است. بنياد اين انكشاف ناھمگون  كار در قياس

رى نھفته است. كل جھان در سرشت سرمايه و در دل تقسيم كار اجتماعى سرمايه دا

منحل است. با  ى كار و سرمايه و توليد اضافه ارزشى كار مبتنى بر رابطهدر پروسه

افزايى سرمايه به  اين حال، جھان توسط سرمايه و در پاسخ به نيازھاى ارزش

صورتى تقسيم شده است، كه چاد و سومالـى و اريتره و سيرالئون با چين و روسيه و 

و فرانسه و آلـمان و امريكا،  ران و آرژانتين و با\خره سوئد و انگليسلھستان و اي

 كنند. كوه تناقضات سركشانسجام كاپيتاليستى يك تقسيم كار اجتماعى را تصوير مى

ذاتى توليد  ى انكشاف، تبلور جبرى و اجتناب ناپذير تناقضجارى در اين پروسه

اجتماعى سرمايه به صورت  سرمايه دارى است كه در چھارچوب تقسيم كار

ى سازد. سخن كوتاه، تقسيم كار سرمايه دارى پروسهناھمگونى رشد خود را ظاھر مى

ى بين المللى را به ھم پيوند ى كارگر جھانى توسط سرمايهكار و توليد و استثمار طبقه

ھاى مختلف جھان كاپيتاليستى را منطبق بر پروسه مى زند، انكشاف صنعتى بخش

ى افزائى سرمايه بطور كلى و تناقضات ذاتى اين پروسه شكل مى بخشد، درجه ارزش

ى اجتماعى در جوامع مختلف را متفاوت مى سازد، تمركز و تركيب ارگانيك سرمايه

قدرت رقابت سرمايه در حوزه ھاى متفاوت انباشت در مناطق مختلف گيتى را متأثر 
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ى كارگر كشورھا ميان ز كار طبقهھاى ناشى امى كند، چگونگى توزيع اضافه ارزش

 ى جھانى را تحت تأثير قرار مى دھد.ھاى مختلف سرمايهبخش

ى تضاد ميان كار فكرى و بدنى، شھر و روستا يا گفتگوى آشنا، بسيار اساسى و ديرينه

ھاى بسيار ھاى \يتجزا و طبيعتا بخشتقسيم كار جنسيتى ميان مردان و زنان نيز بخش

ى توليد كاپيتاليستى به حيات اجتماعى ى شيوهسرايت درون مايه ىمھمى از عرصه

ھا، و ھر كدام با ى اينبشر از مجارى تقسيم كار ذاتى نظام سرمايه دارى ھستند. ھمه

تواند در بررسى امكان يا ناممكنى كمونيسم در اين يا آن ، مىخويش اھميت خاص

 ى دنيا مورد تعمق قرار گيرد.  گوشه

 ناممكنى كمونيسم در يك كشور؟ امكان يا

ى كاپيتاليستى است، ھا و مولفه ھاى اساسى خصلت نماى جامعهآن چه گفتيم شاخص

ى اوج آن _ يعنى انق4ب كارگرى و ى كارگر و نقطهكمونيستى طبقه كه جنبش

كمونيستى _ بايد در كارزار محو سرمايه دارى و استقرار كمونيسم به وجود تاريخى 

ان بخشد. اگر بناست امكان يا ناممكنى تحقق پذيرى انق4ب كمونيستى در يك ھا پايآن

ھاى مادى و اجتماعى نظام سرمايه دارى مورد بررسى جامعه با ارجاع به واقعيت

ھاى اساسى عينيت موجود است كه ھا و شاخصواقع شود، علـى ا\صول ھمين ويژگى

كاو برود. آن چه تا اين جا طرح شده زير ذره بين كندو بايد به طور زمينى و ملموس

كرده است. و اكنون بايد ببينيم، كه ، اين ھدف را دنبال مىى اختصارشاست، با ھمه

ى معين در غياب يك انق4ب سراسرى و جھانى تحول كمونيستى اين يا آن جامعه

ى كارگر باشد يا اساسا چنين چيزى ى جارى طبقهتواند و بايد موضوع مبارزهمى

توپيك و خارج از مدار كار و برنامه و پيكار پرولتاريا خواھد بود؟! پاسخ به اين ا

ى اساسى ديگر نيز ھست. اين كه كمونيسم بعنوان سئوال در گرو توضيح يك مساله

 ھا در كدام آرايشى اين تعينات يا شاخصى حاصل از رفع و محو تاريخى ھمهجامعه

ى توليد و تعريف است. پايان دادن به شيوهمادى، سياسى و انسانى قابل  مشخص

موجوديت اقتصادى نظام سرمايه دارى، رفع تبعات يا آثار سياسى، فرھنگى، حقوقى و 
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ى توليد از جمله زدودن آثار و برد تاثير مولفه ھاى ياد شده را در اجتماعى اين شيوه

 ؟  توان مشاھده كردكدام تحو\ت اقتصادى، اجتماعى و انسانى معين مى

اى نقل كرديم، پاره در مطلبى كه با\تر و در ھمان شروع نوشته از ماركس

ى كمونيستى به اين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است: ھاى اساسى جامعهشاخص

ى آن چه تاريخا و شود. ھمهى پيشين واژگون مىى مناسبات قبلـى توليد و مراودهھمه

ى، زير فشار خصلت ذاتى سرمايه به صورت ى توليد سرمايه دارسرانجام در شيوه

نيرويى قاھر بر بشر و ھستى اجتماعى انسان تكامل يافته است، به طور ھر چه وسيع 

گردد. كمونيسم شرايط موجود را به شرايط وحدت تر و عميق تر منقاد قدرت افراد مى

 سازد. كند و موجوديت ھر چيز مستقل از افراد را ناممكن مىمبدل مى

كند، تاييدى بر درستى مفروضاتى است كه تا اين در اين جا مطرح مى ه ماركسآن چ

اى است كه از ، جامعهى كمونيستى در نگاه ماركسايم. جامعهجا مورد تاكيد قرار داده

ى كارگر و انق4ب كمونيستى كارگران متولد تغيير عينيت موجود طبقه بطن جنبش

ھا و كاركردھاى خصلت نماى ھا، قوانين، شاخصاى كه آثار مولفه شود. جامعهمى

سرمايه دارى را از وجود خود زدوده است؛ كار مزدورى در آن ملغى گرديده است؛ 

موقعيت فيتيشيستى محصول كار در آن رفع گرديده و به طور عينى و آشكار در 

اى بدون تحمل فشار ساختار اجتماعى و سياسى يا ى رفع شدن است؛ جامعهپروسه

وقى و فرھنگى منبعث از ملزومات كار مزدورى و بت وارگى محصول كار، كه حق

را عينا  ى كار و فرآورده ھاى كار و توليد اجتماعى خويشھا با پروسهيگانگى انسان

ى اقتدار سرمايه و فرآيند سرمايه بودن گذارد؛ جامعه اى آزاد از سيطرهمى به نمايش

ى شمع آجين اى عريان و واقعى از ورطهه گونهى آن بمحصول كار، كه بشريت سكنه

ميان كار يدى  بودن در ملزومات تقسيم كار اجتماعى سرمايه دارى و تضادھاى فاحش

 اند. ھا خ4صى يافتهتقسيم كار جنسيتى و مانند اين و فكرى، عوارض

روال بحث ما اينك بسيار روشن است. مركز ثقل گفتگو اين جاست، كه در شرايط 

ى كارگر جھانى از كدام ود تاريخى پرولتارياى اين كشور و آن كشور و كل طبقهموج

ھا و مفروضات مادى يا اجتماعى براى محو آن چه كه بايد از بين امكانات، توان مندى
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برود و براى وضع آن چه كه بايد مستقر گردد، برخوردار است. آيا انق4ب كمونيستى 

است يا نيست و آيا فازبندى انق4ب كارگرى و تفكيك ى معين امكان پذير در يك جامعه

فاز سوسياليسم از كمونيسم امر مقدر پرولتارياست يا اين كه ديالكتيك مادى تاريخ و 

بيند؟ آيا عظمت و اى ديگر مىى طبقاتى موضوع را به گونهنگاه ماركسى مبارزه

ن انق4ب كمونيستى در اقتدار واقعى انترناسيوناليسم پرولترى در تأكيد بر ممكن بود

در انكار آن است. در يك ك4م، بحث را با بررسى فرآيند  اين يا آن نقطه دنيا يا بالعكس

ى كاپيتاليستى و ممكن بودن و نبودن آن چه بايد لغو و برچيده تحول كمونيستى جامعه

 دھيم. شود، تا كمونيسم مستقر گردد، ادامه مى

 كمونيستى نظام سرمايه دارى  لغو كار مزدورى محور اتصال تحول

كا\ بودن نيروى كار پايان داده  براى اين كه كار مزدورى لغو شود، بايد به اساس

اى بفروشد. اين كار را به فرد، دولت يا موسسه شود. ھيچ انسانى نبايد نيروى كارش

از ھا يك سره طبيعتا در گرو آن است، كه تضمين موثق معيشت و رفاه اجتماعى انسان

نيروى كارشان آزاد گردد. به بيان ديگر، داوطلبانه شدن كار  قيد اجبار افراد به فروش

شرط ھا و  يك شرط \زم و حتمى لغو كار مزدورى در جامعه است. اما پيش

اع4م داوطلبانه  مفروضات مادى مورد نياز فرآيند الغاى كار مزدبگيرى مطلقا به نفس

كار مزدبگيرى و پايان دادن به خصلت كا\يى نيروى  شود. لغوبودن كار محدود نمى

ھا ديگر كار، متضمن اين است كه محصول توليد و فرآورده ھاى كار اجتماعى انسان

. لغو كار مزدورى ھم چنين حامل اين شرط شوداشد و به سرمايه تبديل نسرمايه نب

ماعا \زم نھفته زمان كار اجت ى محصول كار بر اساسى مبادلهاساسى است، كه دوره

ى خود مبين اين واقعيت عظيم تاريخى ھا به پايان رسيده است و اين امر به نوبهدر آن

از اعتبار ساقط شده است. الغاى كار مزدورى با اين مشخصات  است كه قانون ارزش

باشد، به اين و مولفه ھا، گواه انقضاى تاريخى دوران بت وارگى محصول كار نيز مى

روشن كه محصول كار ديگر كا\ و سرمايه نيست. سخن آخر اين كه، اگر  دليل بسيار

تعمق كنيم، يگانگى انسان كارگر و  لغو كار مزدى را به اين صورت و با نگاه ماركس

جزء ھمگن و ارگانيك آن  ى كار و تسلط انسان بر محصول كارشتوليد كننده با پروسه
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توضيحات، فرآيند الغاى كار مزدبگيرى دقيقا  خواھد بود. بدين ترتيب و با توجه به اين

محور اتصال يا مفصل بندى نيرومند و مطمئن تمامى تحو\ت كمونيستى نظام سرمايه 

دارى است. اساسى ترين سئوالى كه در اين جا طرح است و بايد بدان پاسخ صريح و 

ى و دامنه جامع ا\طراف داد، اين است كه لغو كار مزدورى با اين درون مايه و وجوه

پوشد؟ اگر تحقق اين امر با برچيده واقعيت مى شمول بر چه بستر يا بسترھايى لباس

، با پايان يافتن بت وارگى محصول كار، با شدن مبادله، با ساقط شدن قانون ارزش

يگانه شدن انسان توليد كننده و كارگر با محصول كار اجتماعى خود و با رفع كامل 

كار به سرمايه م4زم است، در اين صورت حصول عينى آن شرايط تبديل محصول 

در گرو وقوع كدام رخ دادھا و تغييرات در كدام قلمروھا و عرصه ھاى حيات 

 ھاست؟اجتماعى آدم

را نفروشد و وقتى بناست  پاسخ زياد پيچيده نيست. وقتى بناست كارگر نيروى كارش

نام سرمايه وجود نخواھد داشت، تا  اى بهديگر پديده كه او سرمايه توليد نكند، پس

براى چه توليد شود و چه توليد نشود و به چه ميزان توليد شود يا محصول كار چگونه 

ى موجود جامعه كه در حال توزيع گردد، تصميم بگيرد. بر ھمين مبنى، كل كار مرده

حاضر به صورت سرمايه، به صورت مفروضات و شروط بازتوليد سرمايه و به 

راند، يك سره به ى كارگر حكم مىى اجتماعى بر سرنوشت طبقهل سرمايهصورت ك

ى اتباع ى ھمهى جمعى، نافذ، شورايى و آگاھانهمدار دخالت مستقيم و اعمال اراده

جامعه در خواھد آمد. چه توليد شود؟ چه توليد نشود؟ ھر چيز به چه ميزان توليد شود؟ 

به  ياست برنامه ريزى كار و توليدر يا سى كامحتواى اقتصادى و اجتماعى پروسه

گردد. اين امر در گرو ى افراد جامعه منتقل مىجريان روتين زندگى و كار ھمه

استقرار سازمان شورايى و كمونيستى كار و توليد اجتماعى با دخالت مستقيم و موثر و 

دن كامل ى خود متضمن برچيده شى افراد است و اين مساله به نوبهآگاه و آزاد ھمه

 ى تمامى اين نكات و آن چه كه پيشھاست. با م4حظهدولت يا ھر نھاد با\ى سر انسان

از اين گفتيم، براى اين كه كار مزدورى در جامعه لغو گردد، تحو\ت اساسى زير بايد 

 در پايه ھاى اقتصادى و ساختار نظم اجتماعى آن جامعه محقق شود. 
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ى ا به سازمان شورايى كار كمونيستى متشكل از كليهر _ دولت از ميان برود و جايش

آحاد جامعه بدھد. دخالت نافذ و شورايى آحاد افراد در تعيين سرنوشت كار و زندگى و 

استثمار نيروى كار و  محصول كار اجتماعى، شرط گريزناپذير پايان دادن به اساس

، بيان موجوديت يك وجود دولت الغاى كار مزدبگيرى است. از اين كه بگذريم، نفس

عظيمى از محصول كار كارگران است و اين  چاه ويل ھول ناك براى بلعيدن بخش

 آشكار قرار دارد؛    تسلط كارگران بر محصول كارشان در تناقض خود با اساس

چه توليد شود و چه  توليد و زندگى اجتماعى از قبيل:ى مسايل مربوط به كار و كليه 

ھا ھا به عنوان كار مفيد اجتماعى انجام گيرد و كدام فعاليتفعاليت توليد نشود؟ _ كدام

نبايد در دستور كار جامعه واقع شود؟ _ از آن چه بايد توليد شود و از كل كار خدماتى 

از كار  و رفاھى مورد نياز جامعه چه ميزان بايد توليد يا انجام گردد؟ _ كدام بخش

 ظرفيت علمى و رفاه ھمگانى اختصاص د و افزايشى توليمفيد اجتماعى بايد به توسعه

يابد؟ _ توزيع فرآورده ھاى كار و توليد دسته جمعى ميان حوزه ھاى مختلف مصرف 

و رفاه اجتماعى چگونه انجام گيرد؟ و در يك ك4م، كل برنامه ريزى توليد و كار 

ى، به امر اجتماعى ھم راه با تمامى امور سياست گذارى و رتق و فتق مسايل ھمگان

 ى شھروند بدل گردد؛ى آحاد تودهجارى و روزمره

يابد و ھم كارى آزاد و دسته جمعى مبتنى بر ھا تماما پايان مىى ارزشمبادله -

 گيرد؛ ھا را مىداوطلبانه بودن كار و برنامه ريزى اشتراكى آزاد و ھمگانى جاى آن

ر سر راه استقرار سازمان تقسيم كار اجتماعى سرمايه دارى به عنوان مانعى ب -

شورايى و كمونيستى كار و توليد و زيست اجتماعى از سر راه برداشته شود و تضاد 

ميان كار يدى و فكرى، تقسيم كار جنسيتى يا تضاد موسوم به شھر و روستا در كار 

 ى كمونيستى اخ4ل ايجاد نكند؛ايجاد و مستقر شدن جامعه

ود و اجبار به كار شرط \زم تامين معيشت و رفاه _ كار به امرى داوطلبانه تبديل ش

مولفه ھاى مادى و اجتماعى موجوديت عينى چنين  ھا نباشد. ماركساجتماعى آدم

 كند:اى را بدين گونه توصيف مىجامعه
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از آن كه تبعيت اسارت بار فرد  ى كمونيستى، پسترى از جامعهى عالىدر مرحله« 

آن تضاد بين كار جسمانى و دماغى از ميان رفت، بعد از از تقسيم كار، و به ھم راه 

 ى زندگى تبديل شد، پساى براى زيستن، بلكه خود به يك نياز اوليهآن كه كار نه وسيله

از آن كه ھم راه رشد جامع ا\طراف افراد نيروھاى مولده آنان نيز انكشاف يافت و 

ى ر آن ھنگام است كه محدودهتمام چشمه ھاى ثروت ھمگانى به وفور جارى گشتند، د

ھاى خود خواھد نوشت: از شود و جامعه بر پرچمحق بورژوايى تماما در نورديده مى

  )5» (!به اندازه نيازش ، به ھر كسبه اندازه توانش ھر كس

 پرولتارياى جوامع و امكان لغو كار مزدورى در غياب انق^ب جھانى   

ر سازمان شورايى كار و زيست كمونيستى منبعث از پايان دادن به وجود دولت، استقرا

ھا، داوطلبانه نمودن كار، برچيدن بساط مبادله، ساقط ى انسانھم كارى آزاد و آگاھانه

يا تحديد موثر تبعات تقسيم كار كاپيتاليستى در  و با\خره كاھش نمودن قانون ارزش

ھا در ھمين ول آنقلمرو حيات اجتماعى افراد، ھمگى موضوعاتى ھستند كه حص

اى از جھان مقدور است. كارگران ميھن گسترده وضعيت حاضر براى كارگران بخش

 و جنبش ندارند و ھيچ كارگرى محق نيست كه حساسيت نسبت به سرنوشت خويش

در سراسر  طبقاتى جارى خود را از حساسيت نسبت به سرنوشت كل ھمزنجيرانش

 ۀزند يوناليستى تنھا در متن جنبشن انترناسدنيا جدا سازد. اما خودجوشى راستي

دنيا براى لغو و محو كار مزدورى مى تواند متجلـى گردد. تحو\ت  كارگران ھر بخش

ى كارگر بايد محتواى دورنما و مضمون جارى مبارزات طبقه با\ بر ھمين اساس

نيادى در ى كمونيستى بدون اين كه وقوع تغيير بزنده كشورھا باشد. سخن از جنبش

اركان عينيت موجود و منجمله تجھيز توده ھاى كارگر براى استقرار سازمان اشتراكى 

ى حيات طبقاتى و سياسى و اجتماعى آن باشد، خط آزاد كار و زيست انسانى، شالوده

ى كارگر كمونيستى طبقه كشيدن بر روى روايت واقعى كارگرى يا ماركسى جنبش

ى بشرى در صورتى جريان واقعى زندگى يا جامعه است. كمونيسم به عنوان نوعى

ى طبقه واقعيت پوشد، كه قبل از آن به ھدف و مضمون طبقاتى جنبش تواند لباسمى

نامد و آن تغيير وضعيت حاضر مى به عنوان جنبش كارگر تبديل گردد. آن چه ماركس
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اساسى اين  ك شاخصكند، دقيقا ھمين است. يتعريف مى چه او كمونيسم به مثابه جنبش

ى ساخته شدن، آگاه شدن و تغيير توده درك از كمونيسم و ساختار جنبشى آن مساله

ھاى كارگر در بطن آن است. جنبشى كه با اين محتوى و در اين راستا به پيروزى 

ى كارگرانى است كه با دورنماى تحقق كمونيسم، با افق پايان دادن توده رسد، جنبشمى

كار  ى كار و محصول كار و با ھدف بر چيدن اساساز پروسه شبه جدايى خوي

مزدورى و سرمايه بودن حاصل كار و توليد مبارزه كرده و خود را براى جايگزينى 

ى كارگرى كه با اين پرچم و دورنما و سازد. طبقهعينيت موجود با كمونيسم آماده مى

رى را پشت سر گذارد، طبيعتا بديل اجتماعى و طبقاتى راه سرنگونى دولت سرمايه دا

خواھد توانست در پى پيروزى انق4ب اجتماعى خود به آرمان الغاى كار مزدورى 

ى عمل پوشد و عينيت موجود را با سازمان شورايى كار و توليد و زيست جامه

 كمونيستى جايگزين نمايد. 

ى معين معهعظيمى از نيروھاى چپ، كه امكان پذيرى كمونيسم در اين يا آن جا بخش

ھايى ھستند كه در دھند، آنرا با شداد و غ4ظ تمام مورد انكار و حتا تكفير قرار مى

كمونيستى  ، خصلت ماركسى جنبشھاى غلط ھمه نوعى خويشكنار نگاه ھا و دريافت

و مفروضات  ى ارگانيك ميان اين جنبشكنند و رابطهى كارگر را نيز تعمق نمىطبقه

يك جامعه يا به طور كلـى را با نگاھى ماركسى و كارگرى  تحقق كمونيسم در

كاوند. مبارزه براى تغيير، و نه اص4ح وضعيت موجود، دقيقا فرآيندى از پيكار نمى

طبقاتى است كه توده ھاى كارگر بر متن آن خود را براى پايان دادن به بود و ھست 

ھاى منكر كمونيست سازند. چپ سوسيال رفرميستى و طيفكار مزدورى آماده مى

باور ندارند و ھيچ گاه و تحت  امكان كمونيسم در غياب انق4ب جھانى به اين جنبش

اند. ى سياسى خود قرار ندادهھيچ شرايطى سازمان دادن آن را در دستور كار مبارزه

يا  ى انق4ب كمونيستى ماركسيك خروجى بزرگ اين جمعيت از درك تاريخى نظريه

اليستى و طبقاتى انق4ب كارگرى در ھمين جا قرار دارد. از روشنى ك4 درك ماتري

دموكراسى طلبى و سنديكاليستى با ھر درجه از  تر است، كه جنبشروز ھم روشن

غلظت ميليتانت و راديكاليسم و با ھر درجه از آويختگى تصنعى و فراطبقاتى به 
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عيت موجود با سازمان ، قرار نيست جايگزينى وضكمونيسم و نام ماركس »ىايده«

 ھا را ھدف خود قرار دھد. كار و زيست كمونيستى انسان

اعجاز براى توجيه دموكراسى طلبى  »آيات بينات« اين طيف،  »دوران گذار« بحث 

سخن  »دوران گذار« ى از مقوله زير علم و كتل كمونيسم است. روزگارى كه ماركس

شوند. اين ساله از ھم متمايز مى 150خى ى تاريگفت، تا روزگار ما با يك فاصلهمى

ى طيف مذكور، ى ديد طبقاتى گرايشات عديدهو زاويه سيستم تشخيص تمايز بر اساس

كند. ى طبقاتى توده ھاى كارگر دنيا احراز نمىھيچ جا و مكانى در دستور كار مبارزه

اى خواب اين تر ديگرى نيز اص4 قادر نيست، كه دنيى بسيار عميق تر و مھممساله

دوستان را آشفته سازد. اين كه سرنوشت پرولتاريايى كه كمونيسم را محتواى اجتماعى 

ى جارى خود عليه سرمايه دارى نسازد، ھمين جھنم دھشت ناكى است كه آنان مبارزه

شوند و ھمه جا زير نام كمونيسم بر آن شكنجه مى نسل بعد از نسل در طول و عرض

« است،  ى رشد و بالندگى اين جنبشھاشرط كمونيستى و پيشى زنده ھر چه جنبش

 زنند.مى »چھار تكبير

از سوى  »ديكتاتورى انق4بى پرولتاريا« و موضوعيت  »دوران گذار« ى طرح مساله

متافيزيكى استوار نبود، بلكه پايه ھاى مادى و اجتماعى معينى  بر ھيچ تقدس ماركس

 عام ترين سطوح تجريد عبارت بودند از: داشت. اين پايه ھا و عوامل در

از ھر « اجراى اصل داوطلبانه شدن كار و  الف: سطح نازل توليد اجتماعى، كفاف

 داد؛ را نمى »ى نيازشبه اندازه و به ھركس شبه ميزان توان كس

و در يك ك4م،  ، تخصصى كارگر كشورھا از لحاظ سطح آگاھى، دانشب: توده

ى نھاد ھم كارى كمونيستى كار و تماعى براى ساختن ب4واسطهظرفيت علمى و اج

 زيست از آمادگى كمترى برخوردار بودند.

ھايى كه از ھمه سو ما را در محاصره و در زير منجنيق در يك نگاه فورى به واقعيت

توانيم ببينيم كه چه تغييرات عظيمى در ھر كدام از اين فشار خود قرار داده است، مى

توليد « متوسط آن چه كه در عرف بورژوازى ى اساسى رخ داده است. دو مولفه

، د\ر براى كشورھاى آمريكا، انگليس 351شود، از ناميده مى» سرانه ناخالص
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، سوئد، نروژ، ھلند، ژاپن، ايتاليا، آلمان، فرانسه، فن4ند، دانمارك كانادا، بلژيك، سويس

ى ھزار د\ر در پايان سده 30رقم متوسط به  )6( 1820و استراليا در سال  اتريش

 )7( يافته است. برابر _ افزايش 85بيستم _ يعنى به چيزى حدود 

، آمريكا و لـمان، انگليسآ، اى اساسى چند كشور از اين تعدادميزان توليد برخى كا\ھ

فقط به رقم  )8(  ھزار تن در سال 400نيز در طول ھمين دوره از حدود  فرانسه

در طول ھر سال  تن) 21800000( بيست و يک ميليون و ھشتصد ھزارناقابل 

ھا متوسط درآمد سرانه در ممالك سرمايه دارى زير فشار سال )9( يافته است. افزايش

ھزار د\ر در  17تا  7بحران ژرف اقتصادى، مانند جوامع اروپاى شرقى سابق، بين 

آيا اين رقم از  ) 10. (است ھزار د\ر 9سال و متوسط كشورھاى خاورميانه حدود 

ى كارگر براى اجراى داوطلبانه شدن كار در اين ى طبقهمحصول كار و توليد سا\نه

پرولتارياى اروپاى غربى و  ى مسلم و مفروضدھد؟ آيا اين وظيفهجوامع كفاف نمى

شرقى و آمريكاى شمالـى و آسياى جنوب شرقى و ژاپن و استراليا و برخى كشورھاى 

نيست، كه خواھان پايان دادن به بود و بقاى كار مزدورى، برچيدن دولت و ديگر 

تماميت سرمايه دارى، استقرار سازمان شورايى كار و توليد و زيست كمونيستى، 

داوطلبانه شدن كار و خ4صى از تمامى مصائب بردگى مزدى باشند؟ آيا يك شرط 

پرولتارياى اين جوامع با استمداد  توفندگى انترناسيونال كمونيستى اين نيست كه یاساس

از طبقه كارگر جھانى بر بود و بقاى كار مزدبگيرى در ھر كدام از اين مناطق نقطه 

پايان بگذارند؟ و ھمزمان بطور ارگانيك براى پيروزى كمونيسم در ھر كجاى ديگر 

 تازند؟ دنيا به پيش

، ى دانشمى، ذخيرهى بعدى مربوط به آمادگى پرولتاريا از لحاظ قدرت علمولفه

ى كارگر براى جايگزينى ، تجربه، فن سا\رى و بلوغ فرھنگى طبقهى آموزشگنجينه

است. در اين  دولت بورژوازى توسط سازمان اشتراكى كار و زيست طبقاتى خويش

عظيمى از كشورھا براى تاييد  مورد نگاھى گذرا به وضع توده ھاى كارگر بخش

رسد. از آلـمان و در كارگران جوامع مذكور كافى به نظر مىموجود بودن اين آمادگى 

كنيم. به و آمريكا، يا ژاپن و كانادا و ھلند صحبت نمى سوئد و فرانسه و انگليس
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ھزار  450اندازيم. مطابق آمارھاى موجود، ھر سال زائد بر ى ايران نگاه مىجامعه

ھزار نفر از دانشگاه ھا و  100دبيرستانى و بالغ بر  نفر از رشته ھاى مختلف آموزش

ھزار نفر از افراد  850شوند. حدود عالـى كشور فارغ التحصيل مى مراكز آموزش

آنان ديپلم  دھند، كه حداقل سطح آموزشى كارگر ايران را معلمان تشكيل مىطبقه

ھزار نفر ديگر، كارگران مراكز بھداشت و درمان ھستند.  200متوسطه است. بالغ بر 

جمعيتى خانواده ھاى كارگرى از  ميليون از نفوس 12ھمين آمارھا، حدود  ساسبر ا

در سوئد ساليان زيادى است، كه كل  )11. (تحصي4ت راھنمايى به با\ برخوردارند

ساله ھم راه با دوره ھاى  9 ى آموزشى كارگر در بدترين حالت دورهآحاد طبقه

ى دوره ھاى متوسطه به ع4وه شتر موارد آموزتحصيلـى حرفه اى و در بيش

ھاتى در مورد آلمان، اند. ارقام اخير تنھا با مختصر  تفاوتفنى را گذرانده تخصص

پاى شرقى، بالكان، ايتاليا و مناطق والك ار، مم، سويس، فرانسه، ھلند، اتريشانگليس

ى كارانهاز وقوع جنگ جنايت  ديگر نيز مصداق دارد. در يوگس4وى تا چند سال پيش

پزشك فاقد  600از  كاپيتاليستى عليه زندگى مردم كارگر، فقط در شھر بلگراد بيش

يعنى  پيشين ى اساسىاشتغال در جستجوى كار بود. اگر اين عوامل را در كنار مولفه

كنار لغو كار مزدى  ظيم اجتماعى جنبشى تغيير توده ھاى كارگر در پراتيك عپروسه

ى كارگر اين رسد كه تكيه بر فقدان آمادگى طبقهبه نظر مى ھم قرار دھيم، آن گاه

كشورھا، حتا ممالكى مانند ايران، براى تقبل برنامه ريزى كمونيستى كار و توليد 

ى مادى تبيين است. كامپيوتريزه شدن اى عميقا نادرست و فاقد پايهاجتماعى انگاره

ى خود توسط ماشين نيز به نوبهتخصصى افراد  توليد و كار و جايگزينى وسيع تر نقش

 اين معضل سھم بسيار اساسى داشته است.  در گشايش

ى ى رابطهفرھنگى و اجتماعى ناشى از درون مايه ،در مورد تبعات اقتصادى، حقوقى

نيروى كار و جبر تقسيم كار اجتماعى سرمايه دارى مانند تضاد بين  خريد و فروش

ھر و روستا يا تقسيم كار جنسيتى ميان زن و مرد كار يدى و فكرى، تضاد موسوم به ش

بايد گفت كه سطح انكشاف صنعتى، تكامل نيروھاى توليدى و توسعه دستاوردھاى 

 و تكنيك بشر پايه ھاى مادى رفع و محو اينھا را براى انق4ب كارگرى و جنبش دانش
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اى مروز پديدهلغو كار مزدى طبقه كارگر به ميزان بسيار زيادى فراھم ساخته است. ا

به نام تضاد شھر و روستا نه فقط در آمريكا، استراليا، اردوگاه سابق شوروى، ژاپن، 

آسياى جنوب شرقى، كه به طور واقع در دورافتاده ترين مناطق دنياى سرمايه دارى 

نيز موضوعيتى ندارد. امروز به دنبال وقوع انق4بات عظيم صنعتى و انفرماتيك، به 

 و آموزش و تخصص يزه شدن توليد و كار و با\ رفتن سطح دانشدنبال كامپيوتر

تفكيك وظايف  .ى آن برنيايند، ثانياً ھيچ كارى نيست كه زنان از عھده .كارگران، او\ً 

 ھا لزوما ھم عرضكارى ميان افراد به مقتضاى وضعيت جسمى و توان بدنى آن

يان كار فكرى و بدنى نيز نه جبر ايستايى آثار تقسيم كار كاپيتاليستى نيست. تضاد م

، بلكه حاصل قھرى و علوم و اختراعات و آموزش سطح نازل تكنيك و دانش

 موجوديت و بقاى كار مزدورى است. با لغو كار مزدورى و در ھر كجا كه جنبش

ى كارگر براى برچيدن بساط كار مزدورى به ثمر رسد، حل تضاد ميان كار بدنى طبقه

 ل حصول خواھد بود. و فكرى نيز قاب

ى جغرافياى سياسى اين يا آن طيف نيروھاى منكر امكان تحقق كمونيسم در محدوده

بندد؛ اما آن چه كه آنان از ھا مىى اين واقعيتجامعه، چشم خود را لجوجانه بر ھمه

شود. گرايشات درون اين تركيب، زير فشار اندازند، به اين حد محدود نمىنظر فرو مى

ى كمونيستى توده ھاى كارگر و زنده ى عميق به ملزومات سازمان يابى جنبشبى باور

ى ديگر نيز ى بسيار تعيين كنندهدر ھمين راستا نفى امكان پذيرى كمونيسم به يك مساله

كنند. اينان به ظاھر از سرنگونى دولت بورژوازى و ى چشمى باز نمىھيچ گوشه

دموكراسى خواھى  فشار اختناق فضاى جنبشزنند، اما زير انق4ب كارگرى حرف مى

دھند. سرنگونى تر پاى بندى نشان مىكم به واقعيت مادى و طبقاتى اين باور خويش

 150دولت بورژوازى در شرايط موجود تاريخى، معنايى دارد كه لزوما با معناى 

ى ادهباشد. دولت سرمايه دارى، ديربازى است كه فقط نھاد سآن منطبق نمى سال پيش

ى آن به ابعاد ساده سركوب و اعمال قھر نظامى سرمايه نيست و طول و عرض

گردد. دولت موجود، سازمان نظم ھا و بيدادگاه ھاى بورژوازى محدود نمىزندان

سياسى، مدنى، حقوقى، فرھنگى، آموزشى، اجتماعى، برنامه ريزى اقتصادى و 
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ى كارگر است. مزدورى بر طبقهى كار ساختار اعمال قدرت جامع ا\طراف رابطه

و نظم » مدنيت«ى قابل تفكيكى از اقتصاد و سياست و دولت در حال حاضر پديده

ى شخصيت ى وجوه متفاوت آن نيست. دولت، سرمايهاجتماعى بردگى مزدى در ھمه

يافته در ھيات قانون و سازمان و مراودات حقوقى و مدنى و آموزشى و اجتماعى 

دولت و نظم توليدى سرمايه در سطحى است، كه سخن گفتن از  است. ابعاد ادغام

سرنگونى دولت سرمايه دارى بدون  ھدف مستقيم محو بردگى مزدى فقط يك معنى 

دارد و آن ھم بسيار بى معنى است. معناى اين معنى بى معنا، اين است كه دولت 

نام و نشان موجود بورژوازى را با يك دولت ديگر بورژوايى منتھى اين بار زير 

نيروى كار  ى خريد و فروشپرولتاريا جا به جا كنيم و از دولت جديد بخواھيم رابطه

ى كارگر تحميل را عجالتا و تا وقوع انق4ب جھانى به نفع پرولتاريا! بر توده ھاى طبقه

 كند!  

دوران گذار با روبناى سياسى ديكتاتورى انق4بى پرولتاريا در منظر سياسى و طبقاتى 

و در شرايط تاريخى عصر وى مكان و موضوعيت بسيار روشنى داشت.  ماركس

شكستند، در حالى كه وضعيت كارگران ماشين قھر نظامى سرمايه دارى را درھم مى

اقتصادى جامعه در آن سطح از ظرفيت توليد و رشد صنعتى كفاف داوطلبانه كردن 

ى نيازھاى معيشتى و ز ھمهكار و زندگى بدون قيد كار و در عين حال برخوردار ا

ى كارگر بايد عجالتا و اضطرارا به داد. در چنين وضعيتى، طبقهرفاھى را نمى

به « خصوصى ابزار توليد و اجراى اصل  برقرارى مالكيت اجتماعى به جاى مالكيت

كرد. زمان كار اجتماعا \زم يا در واقع قانون اكتفا مى »ى كارشبه اندازه ھر كس

ھاى اقتصادى و تنگناھاى واقعى امكانات، به اكان زير فشار محدوديت، كمارزش

گريزناپذيرى تن دادن  داد. نفسنظم جامعه به حيات خود ادامه مى عنوان پايه و اساس

به اين شرايط و فقدان زمينه ھاى اقتصادى و اجتماعى \زم براى استقرار مستقيم 

لبانه كردن كار، متضمن اين معنى بود سازمان كار و زيست كمونيستى افراد و داوط

كه دولت نيز به طور بالبداھه و آنى قابل رفع نيست و براى زوال آن بايد به يك 

ى تحو\ت اقتصادى و اجتماعى تن داد. اين دولت در ھمان حال وظيفه داشت، پروسه
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ى لغو كار برد پروسه كه ضمن برنامه ريزى زوال ھر چه پرشتاب تر خود، پيش

بورژوازى حراست نمايد. بشر امروز  ورى و زوال خود را نيز از خطر تعرضمزد

در بسيارى از جوامع دنيا با شرايطى مواجه است، كه از لحاظ وجود شرايط مادى و 

تاريخى براى داوطلبانه كردن كار و لغو كار مزدورى ھيچ تشابھى با آن روزگار 

سال بحران اقتصادى  25ايران به دنبال  اى مانندندارد. در نظر بياوريم، كه در جامعه

ى حاضر امكان برنامه ريزى كمونيستى كار و توليد براى رو به عمق اگر ھمين لحظه

پرولتاريا فراھم شود، اگر پرولتاريا بتواند به آن چه نبايد توليد شود پايان دھد و آن چه 

راستاى نيازھاى معيشتى  را در بايد توليد شود را توليد كند، اگر توليد و كار و آموزش

و رفاه و تعالـى فرھنگى و آموزشى و رشد آزاد ھمگان سازمان دھد، اع4م داوطلبانه 

ى ھاى پايان نيمهبودن كار امرى كام4 قابل حصول خواھد بود. اين امر اما در سال

رفته ترين قطب صنعتى جھان نيز به سادگى امروز  اول قرن نوزدھم حتا براى پيش

نبود. امروز كارگر نفت و برق و راه آھن و و آب و ذوب آھن و ھر قلمرو مقدور 

ديگر كار در ايران براى برنامه ريزى كار و توليد و رتق و فتق رفاه ھمگانى و امور 

ى طبقه روترين بخش اجتماعى از چنان ظرفيت و توانى برخورار است، كه پيش

 نبوده است.  از آن برخوردار  كارگر دنيا تا چند دھه پيش

ى ممكن بودن كمونيسم و مخالفان ھدف مستقيم بودن كمونيسم طيف مخالفان نظريه

براى انق4ب كارگرى از كنار تمامى اين تمايزات اساسى و عينى ميان وضعيت آن 

گذرند. آنان با كارگرى به راحتى مى روز و امروز دنياى سرمايه دارى و جنبش

كارگرى  ، جنبشير ماركسى به رھنمودھاى ماركسبرخورد عميقا غير تاريخى و غ

خود براى حصول اين  ى انق4ب لغو كار مزدورى، از سازمان دادن جنبشرا از جبھه

تر دور نموده و به برھوت سردرگمى اكتفا به تسخير قدرت سياسى ھدف ھر چه بيش

 دھند.  ى نامعلوم تاريخ سوق مىو احاله دادن كمونيسم به آينده

 ب كمونيستى و معضل غلبه بر تقسيم كار سرمايه دارى انق^

لغو كار مزدى امر حى و حاضر توده ھاى كارگر در سرتاسر  سازمان دادن جنبش

جھان موجود است. طبقه كارگر ھيچ كجاى دنيا براى غلبه بر فقر و ف4كت و سيه 
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ن است اما روى ندارد. اين يك حقيقت عريا راه ديگرى در پيش روزيھاى دامنگيرش

بسيار وسيعى از جھان  ى كارگر بخشمركز ثقل بحث كنونى ما اين است كه طبقه

نيرومند ضد كاپيتاليستى و دست يازى به  حاضر در صورت سازمان دادن يك جنبش

يك انق4ب پيروزمند كارگرى و كمونيستى از ھمه شرايط \زم براى تحقق تحو\ت 

امر نه فقط متضمن ھيچ تقليلـى در اھميت و  كمونيستى جامعه برخوردار است. اين

تنھا راه اعتبار واقعى بخشيدن و  عظمت انترناسيوناليسم كارگرى نيست كه بالعكس

يى دال بر ناممكن بودن اين امر وجود ندارد. عظمت دادن بدان است. ھيچ عامل اساسى

معضل آثار و  كند،برد اين ھدف سنگينى مى پيچيده ترين مشكلـى كه بر سر راه پيش

ى تبعات تقسيم كار كاپيتاليستى است. اين معضلـى است، كه بايد آن را ديد و دامنه

با نگاھى مادى كاويد. معضل به  را نه دگماتيك، كه بالعكس اشتاثيرگذارى تعيين كننده

ى توليد كاپيتاليستى، اين سرمايه است كه بر ى شيوهاين صورت است، كه در سيطره

كند. را ايفا مى راند و سرمايه در موقعيتى جھانى اين نقشكار حكم مى كل فرآيند

ى و مواد خام و ژتماعى ھر كشور، تركيبى از تكنولوى اجثابت سرمايه اجزاى بخش

ى وسايل كمكى و مواد و مصالحى است كه ھر جزء ريز و درشت آن از يك گوشه

اعظم وسايل مصرفى و  ت. بخشى معين منتقل شده اسبازار سرمايه دارى به جامعه

شود نيز ھمين حالت را داراست. معيشتى و آن چه كه صرف بازتوليد نيروى كار مى

 ى كار اجتماعا \زم نھفته در آن ھاست. اضافه ارزشى اين كا\ھا، مبادلهمبادله

ھاى مختلف قوانين نرخ سود عمومى بين بخش موجود در اين كا\ھا بر اساس

شود. سرمايه ھاى انحصارى بزرگ با بارآورى كار انى توزيع مىى جھسرمايه

توليد شده در قلمرو بازتوليد سرمايه ھاى  اجتماعى با\ سھم عظيمى از اضافه ارزش

ى اجتماعى كنند و اين بدان معنى است، كه سرمايهديگر را به سود خود تبديل مى

و شرايط برتر توليدى دسترسى تر تكنولوژى جوامعى كه به دستاوردھاى عالى و عالى

اند، ھا و شرايط ممتاز توليدى را در اختيار گرفتهدارند و يا انحصار اين تكنولوژى

ناشى از كار جوامع ديگر را به تصاحب خود  ى قابل توجھى از اضافه ارزشحصه

 آورند. در مى
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زدورى با ھاى نخستين و در كارزار لغو و محو كار مانق4ب كارگرى در پى پيروزى

ھاى با\ مواجه است. وقتى از يگانه شدن فشار سنگين بسيارى از عوامل و شاخص

ى ناممكن« كنيم، و زمانى كه از ار صحبت مىى كار و محصول ككارگر با پروسه

اين است كه بايد تا سرحد  زنيم، معنايشحرف مى »موجوديت ھر چيز مستقل از افراد

 ى اين موانع و حد و حدود تعيين كنندگى نقش. دربارهامكان بر اين معض4ت غلبه كرد

ھا اشاره ترين آنتوان به تفصيل صحبت كرد و ما در اين جا فقط به اساسىھا مىآن

ھا مى كنيم، با اين منظور، كه چگونگى رويارويى انق4ب كارگرى و كمونيستى با آن

 قرار دھيم. اين معض4ت عبارتند از: را مورد كنكاش

اى است كه موقعيت برخى از جوامع در چھارچوب تقسيم كار كاپيتاليستى، به گونه -1

ھاى معينى از محصول كاركرد قوانين ذاتى نرخ سود سرمايه دارى بخش بر اساس

شود. ى كارگر اين كشورھا به سود سرمايه ھاى متمركز بين المللى تبديل مىكار طبقه

ى ى متعلق به انحصارات مالـى يا سرمايهسرمايهريز مستقيم  اين مساله ربطى به پيش

رفته تر در بازار داخلـى جوامع مورد بحث ندارد، بلكه حتا  اجتماعى كشورھاى پيش

ھا يك واقعيت عريان است. ى انتقال اضافه ارزشدر غياب كامل اين مولفه ھم مساله

ى جھانى سرمايه ھاى مختلفاين نقل و انتقال، امر طبيعى مباد\ت جارى ميان بخش

از سرمايه كه از تركيب ارگانيك بسيار با\تر و بارآورى كار بسيار  است. آن بخش

 نيرومندترى برخوردار است، بخشى كه در تنظيم و تعيين نرخ سود عمومى در مقياس

اى از اضافه كند، قادر است حصهتعيين كننده ترى ايفا مى بازار بين الـمللى نقش

 ده در قلمرو بازتوليد سرمايه ھاى ديگر را بسوى خود سرازير سازد. توليد ش ارزش

ى اجتماعى ھر كشور مركب از ثابت سرمايه كمى با\تر اشاره نموديم، كه بخش -2

ى بازار مصالح، مواد خام، تكنولوژى و كا\ھايى است كه ھر جزء آن از يك گوشه

شتى يا آن چه كه صرف بازتوليد جھانى سرمايه به آن جا منتقل شده است. وسايل معي

 شود نيز از ھمين حالت مستثنى نيست. نيروى كار مى

ى تحو\ت كمونيستى تا آن جا كه به تاثير تقسيم كار جھانى سرمايه دارى بر پروسه

شود، اين دو فاكتور ى بعد از انق4ب مربوط مىاقتصاد و مناسبات اجتماعى جامعه
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 ند. به ع4وه، برخى عوامل ديگر مانند تھاجم توحشكنمھمى ايفا مى بدون شك نقش

 ى به كمونيسم و انق4ب كمونيستى به ويژه در قلمروھاى اقتصادىبار نظام سرمايه دار

يابند. برنامه ريزى كمونيستى كار و توليد و زيست از ھمين مجارى واقعيت مى

ورژوازى را ى كارگرى كه انق4ب و سرنگونى قدرت سياسى باجتماعى توسط طبقه

ى پشت سر نھاده است، به ناگزير فشار اين دو معضل را با شدت و ضعف بر سينه

كند. اما حتا واقعيت ھمين مشك4ت با آن چه كه طيف مخالفان كمونيسم مى خود لـمس

كنند، ى فازبندى كمونيسم طرح مىبدون انق4ب جھانى و گروه ھاى وفادار به ايده

 تفاوت اساسى دارد. 

ل نخست در مورد ممالك اروپاى غربى و شمالى، امريكاى شمالى، ژاپن و مانند معض

كند. پرولتارياى اين كشورھا در حساسى يا شايد ھيچ نقشى ايفا نمى ھا، نقشاين

و در صورت محو قدرت سياسى  لغو كار مزدى خويش صورت سازمان دادن جنبش

ايى كار و توليد كمونيستى، در تداوم سرمايه دارى و آغاز فرآيند استقرار سازمان شور

ھايى از جھان سرمايه دارى چيزى از محصول كارشان با بخش مباد\ت جارى خويش

است. سطح  دھند. اين مساله اما در مورد جوامعى مانند ايران بالعكسرا از دست نمى

آن چه كه با  تر تكنولوژى و بارآورى نيروى كار اجتماعى جامعه در قياسعجالتا پايين

ى اى از حاصل كار سكنهبخشى از دنياى كاپيتاليستى داراست، خطر تبديل شدن حصه

 ى جھانى را با خود ھم راه دارد.ى كمونيستى به سود سرمايهجامعه

دارد و يكى از مجارى ھاى معين مصداق ى جوامع با تفاوتمعضل دوم براى ھمه

سوى دولتھاى ھار سرمايه دارى  انق4ب كمونيستى پرولتاريا از ۀمحاصر حساس

تر جھانى است. طبيعى است كه سطح با\تر بارآورى كار اجتماعى، ظرفيت فزون

تر يا درجه گستردگى قلمروھاى كار و توليد در اين يا مدرن توليد، تكنيك و تخصص

 كند.بازى مى آن جامعه به عنوان عاملـى در تخفيف عواقب اين معضل نقش

بحث  ترين پرسشھا به نھايىى اين عوامل يا واقعيترح و بررسى ھمهحال به دنبال ط

كمونيست در بسيارى از مناطق گيتى  یگرديم. ما گفتيم كه پرولتاريانزديك مى خويش

، كار مزدورى را ملغى قادر است در پى به سرانجام رساندن انق4ب طبقاتى خويش
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ھاى توليد وى كار، به كا\ بودن ارزشنير ى خريد و فروشسازد؛ قادر است به رابطه

پايان بخشد؛ قادر است  شده و محصول كار، به مباد\ت كا\يى، به اقتدار قانون ارزش

ى كارگر در طول تاريخ و از درون كار كار را داوطلبانه اع4م كند؛ زيرا آن چه طبقه

دھد. اين نه يك آفريده است، كفاف انجام اين تحو\ت را مى ھاى متوالـى خويشنسل

ى رياضى ھم قابل اثبات تر است. ما ھم چنين گفتيم، ادعا و توھم، كه از قضاياى ساده

كه پرولتارياى اين كشورھا در صورتى قادر به انجام اين كارند، كه انق4ب شان 

ھا باشد. توده لغو كار مزدى ديرنده و ديرپاى آن ى عروج و اوج معينى در جنبشنقطه

سراسرى ضد سرمايه دارى  ھيچ كجاى دنيا بدون سازمان دادن جنبشھاى كارگر 

را  تواند انق4ب خويشنمى و سوخت و ساز سياسى در متن و بطن اين جنبش خويش

به تحول كمونيستى تماميت سرمايه دارى منتھى سازد. در آخرين قسمت به مقاومت 

ھا نيز اشاره كرديم. ما به ترين اين معضلمشك4ت تقسيم كار كاپيتاليستى و اساسى

 ى اين نكات به طور پاره وار و گذرا پرداختيم و اينك بايد تكليف خود را با پرسشھمه

 نھايى بحث روشن سازيم. 

ى ى كارگر اروپاى غربى، آمريكاى شمالى، ژاپن، كرهسئوال اين است، كه طبقه

ممالك دنيا، نه امروز، كه جنوبى، ايران، لھستان، بلغارستان، عراق، استراليا و ساير 

لغو كار مزدى خود را  بايد جنبش از دھه ھا قبل و بعضاً از يك قرن و نيم پيش

ى تاريخى موعود و رسيدن دادند و سازمان دھند؟ يا بايد در انتظار لحظهسازمان مى

به آستان انق4ب جھانى صبر كنند؟! پرولتارياى غالب اين كشورھا آيا در صورت 

لغو كار مزدى خود قادرند سازمان شورايى  دولت بورژوازى توسط جنبشسرنگونى 

شان را مستقر سازند يا اين كار در غياب انق4ب جھانى كار و توليد و زيست كمونيستى

تواند لغو كار مزدبگيرى ى كارگر بايد و مىميسر نيست؟! سئوال اين است، كه طبقه

و آثار ناشى از تقسيم كار  ع عوارضرا دستور پيكار جارى خود سازد و براى رف

بايد با انگشت نھادن روى دومى از  اجتماعى كاپيتاليسم به چاره گرى ايستد يا بالعكس

 خير اولى بگذرد؟!      
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ھا، اما با نگاھى ماركسى و طبقاتى ھا با يقين ژرف به وجود اين پروبلماتيككمونيست

را سازمان داد. بايد قدرت سياسى سرمايه لغو كار مزدى  دھند كه بايد جنبشپاسخ مى

دارى را نابود كرد، بايد تمامى قواى طبقاتى را براى استقرار سازمان كار و توليد و 

زندگى كمونيستى در ھر كدام اين جوامع به ميدان كشيد، و در ھمان حال بايد با 

ا به بصيرت و درايت كمونيستى فشار مشك4ت ناشى از تقسيم كار سرمايه دارى ر

ھا معتقدند و سخت بر اين اعتقادند، كه راه انق4ب جھانى از حداقل رساند. كمونيست

دارند. طيف گرايشات طرفدار ناممكنى  گذرد. مخالفان اما پاسخى معكوسھمين جا مى

كمونيسم در غياب انق4ب جھانى، با نگاھى غير ماركسى و دگماتيستى بر كل قلمرو 

كشند. آنان آگاھانه يا اين معض4ت خط سياه مى ريا در گشايشاقتدار و امكانات پرولتا

دموكراسى طلبى به بند  ناآگاھانه پرولتارياى جوامع را در حصار تيره و تار جنبش

ى طبقاتى را عم4 تاريخ تمرين تعميق دموكراسى كشند. آنان تاريخ مبارزهمى

ند. براى آنان، راه انق4ب دھمى پندارند و به پرولتارياى كشورھا چنين آموزشمى

كند. آنان خود را و ى انق4ب جھانى عبور مىكمونيستى در ھر كشور از گردنه

لغو  گويند كه بدون جنبشزنند، زيرا اص4 به كارگران نمىديگران را عميقا گول مى

ى جوامع، وقوع انق4ب جھانى كار مزدى نيرومند و حى و حاضر پرولتاريا در ھمه

ى كارگر فرانسه يا ايران با بھره گيرى گويند، كه اگر طبقهى دارد؟ آنان نمىچه تضمين

لغو  از قدرت ژرف ھمبستگى انترناسيوناليستى كارگران دنيا و سازمان دادن جنبش

توانست دولت بورژوازى و ساختار قدرت سياسى و مدنى سرمايه  كار مزدى خويش

ان كمونيستى كار و توليد امتناع ورزد؟! را درھم بشكند، چرا بايد از استقرار سازم

چرا نبايد كار مزدورى را ملغى سازد؟! چرا نبايد تحو\ت كمونيستى عينيت موجود 

 سرمايه دارى را عم4 به اجرا گذارد؟!

بورژوازى  ى كارگر را به توحشمخالفان عملـى بودن كمونيسم در كشورھا، طبقه

ى مطلق ھا در عرصها نيز از نوع استد\ل آنھا در اين راستدھند. سخن آنھشدار مى

ھا از آن جا كه كردن معضل تقسيم كار كاپيتاليستى است. در منظر سياسى آن

به مقابله  اشبورژوازى با تمامى ساز و برگ نظامى و زرادخانه ھاى تسليحاتى جھانى
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ن ھم راھى امكان انق4ب كمونيستى در كشورھا بدو با انق4ب كارگرى خواھد آمد، پس

ھاست رسد، كه پاسخ اين اشكال مدتانق4ب جھانى منتفى است!! چنين به نظر مى

ى كارگر روسيه از قدرت نظامى بورژوازى توسط كارگران دنيا داده شده است. طبقه

در شرايط تيره و تار دنياى آن روز، بسيار نيرومند و  جھانى شكست نخورد، بالعكس

ھاى متفق، ھاى محور، امپريالسيتدر مقابل امپرياليستاستوار، يك جا و ھم زمان 

ھا را به ى آنھار تزار ايستاد و ھمه ، و ارتشى روسبورژوازى سرنگون شده

ھا، ى كارگر روسيه را شكست داد، دقيقا ھمين توھم بافىشكست كشاند. آن چه طبقه

ن ناممكنى باورھا و پندارھاى ناموزون و ناسازى است كه اينك ھم طرف دارا

 دھند.  ى كارگر دنيا مىكمونيسم در كشورھا، تحويل طبقه

نظام سرمايه دارى را با ديدى ماركسى تعمق  تناقضات فاحش »ناممكنى« تز بانيان 

عظمت و قدرت و شكوه انترناسيوناليسم كارگرى را  نمى كنند. به رغم ادعاى خويش

انى تاريخاً نشان داده است كه بگاه در محاسبات خود وارد نميسازند. پرولتارياى جھ

نسبت به سرنوشت انق4ب وى  سراسرى طبقه اش عروج انق4بى بخشى از جنبش

كمونيستھا اين است كه ظرفيت اين دخالتگرى انترناسيوناليستى  غافل نمى ماند و نقش

لغو كار  را ھر چه بيشتر عمق دھند. روزى كه توده ھاى كارگر ھر جامعه جنبش

خود را سازمان دھد، آن روز نيروى اتحاد انترناسيوناليستى كارگران به مزدى 

جھانى پرولتاريا در پشتيبانى  معنى خواھد شد و اقتدار جنبش یدرستى و بطور زمين

 ۀدل خواھد گرديد. تناقضات فرساينداز انق4ب كارگرى ھر جامعه به واقعيتى عينى ب

دولتھاى ھار  احتمال مھار كردن دامنه توحش نظام كاپيتاليستى، تأثير اين تناقضات در

سرمايه دارى عليه انق4ب كمونيستى، ھمبستگى بين الـمللى كارگران براى تقويت و 

لغو كار مزدى در ھر جامعه، ھمكارى جامع ا\طراف  بالندگى پروسه اقتدار جنبش

كارگران  بخشھاى مختلف طبقه كارگر دنيا براى به پيروزى رساندن انق4ب كمونيستى

لغو كار مزدى ھر  در ھر نقطه جھان ھمه و ھمه مفروضات واقعى كار فعالين جنبش

جامعه جداگانه است. طرفداران تز ناممكنى كمونيسم بدون انق4ب جھانى بجاى اينكه 

 كمونيستى طبقه كارگر ھر جامعه را ضامن پيروزى جنبش سازمان دادن جنبش
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جاى اينكه انترناسيوناليسم كارگرى را در سازمان كمونيستى كارگران دنيا سازند، ب

لغو كار مزدى كارگران ھر نقطه دنيا جستجو كنند، بجاى اينكه  دادن جنبش

انترناسيوناليسم كمونيستى را پشتوانه تضمين پيروزى انق4ب كمونيستى كارگران در 

شق تعميق كارگرى كشورھا را به م ھر جامعه تلقى كنند، آرى بجاى ھمه اينھا جنبش

 دموكراسى در پادگان ھاى قدرت سرمايه دارى توصيه مى نمايند.

  ى فازبندى كمونيسم و توسل به ماركسنظريه

استناد  طرف داران تز ناممكنى، براى تنفيذ استنتاجات نادرست خود گاھى به ماركس

 گويد: كنند، آن جا كه او مىمى

ھاى ملت در آن واحدو ھمه  ھم زمانبه صورت عمل  از لحاظ تجربى كمونيسم تنھا« 

ه به آن ى جھانى وابستى جھانى نيروھاى مولده و مراودهتوسعه اشغالب، كه \زمه

  )12( «است، امكان پذير است.

شوند، اين كه متوسل مى« اصول كمونيسم»در كتاب  اى از انگلسگاھى نيز به نكته

 ھم اظھار داشته است:  انگلس

ى دنياى متمدن يا نيازمند وقوع انق4ب كمونيستى ھم زمان در ھمهتحقق كمونيسم « 

 »و فرانسه است. حداقل در سه كشور آمريكا، انگليس

ى آنان به فازبندى سوسياليسم و كمونيسم يا اشاره و انگلس در مورد گفته ھاى ماركس

ھاى آنان داشته ترين مشتركات طبقاتى با آموزشكم اى را تذكر داديم. ھر كسقب4 نكته

ھا را با آويختن دھد كه درك تاريخى و مادى اين آموزشباشد، به خود اجازه نمى

ھاى به درستى از واقعيت و انگلس ھا جايگزين سازد. ماركسمكتبى و عقيدتى به آن

كردند. روزگارى كه بزرگ اقتصادى و اجتماعى روز دنياى سرمايه دارى حركت مى

ى جنوبى امروز از كمبود با كره در قياس - يعنى انگليس- يشترين قطب صنعتى دنيا

برد. آنچه آنان طرح مى كردند امروز نيز براى جامعه اى كه رشد صنعتى رنج مى

 نيازش ۀبه انداز كار و اجراى اصل ھر كسبطور بالفعل قادر به داوطلبانه كردن 

شت سر گذاشته است. در سال غالب دنيا اين وضع را پ نباشد، مصداق دارد. اما بخش

براى رھايى بھداشت و  TMTى چند انحصار عظيم ، مجموع سود سا\نه2000
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ى اين يا آن كشور از و خورد و خوراك و مسكن جمعيت قابل توجھى از سكنه آموزش

ى دھد. تحقق پذيرى يا ناپذيرى ب4واسطهكفاف مى قيد و بند مناسبات خريد و فروش

يك سان حساب كرد. با  توان براى شرايط امروز و روزگار ماركسكمونيسم را نمى

دقيقا در جھت نفى و طرد  ھاى ماركسى واقعى و شفاف بحثاين وجود درون مايه

از كمونيسم به مثابه  ى فازبندى است. ماركسھاى مدافعان جزمى گراى نظريهبرداشت

ى كند. او \زمهبت مىى كارگر جھانى صحنيرومند در درون كل طبقه يك جنبش

ى لده و مراودهى جھانى نيروھاى موتوسعه« را  يا ابراز موجوديت اين جنبش وجود

رانى كه ھيچ چيز جز كارگر ى كارگظھور توده« از يك سو و  »جھانى مربوط بدان

 جھانى پرولتاريا و جنبش ،از وجود تاريخى  داند. ماركسمىاز سوى ديگر  »نيستند

ى دقيق و ظريفى كه طرف داران كند. نكتهيت موجود اين طبقه بحث مىتغيير عين

به  ى فازبندى كمونيسم و ناممكنى كمونيسم بدون انق4ب جھانى قادرمطلق بين نظريه

و از آن جا  »نيسم موجوديتى تاريخى جھانى داردكمو« گويد: درك آن نيستند. او مى

ى توليد سرمايه دارى است، تحقق يوهبرچيدن ش و لغو كار مزدى كه كمونيسم جنبش

شود كه جھان موجود جھان سرمايه عملـى آن به فازى از تكامل تاريخى موكول مى

ى كمونيستى در غياب انق4ب دارى است. معناى اين ك4م اين نيست، كه برپايى جامعه

 اين است كه معنايش كارگرى كشورھا نيست. بلكه بر عكس جھانى دستور كار جنبش

جھانى شدن سرمايه دارى تمامى شرايط \زم را براى اين كه كمونيسم در سطح 

در ھمين راستا،  جھانى دستور پيكار پرولتاريا باشد، فراھم آورده است. ماركس

جھانى كه  ،انى و به عنوان انق4بى تاريخىجھ ،تاريخى  يسم به عنوان يك جنبشكمون

در سراسر جھان است را در مقابل شكل  ى وجودى اين جنبشموضوع كار و فلسفه

ھاى ھندى و اشكال زندگى دھد. ھمبايىمحلـى دوران باستان آن مورد توجه قرار مى

اشتراكى روزگاران كھن، پديده ھايى محكوم به نابودى بودند؛ زيرا فقط در لحظات 

تحقق  معينى از تاريخ موضوعيت محلـى داشتند. روند تكامل مادى تاريخ، شرايط

 جھانى آن را پديد نياورده بود. در حالى كه با پيدايش ،ونيسم و موجوديت تاريخىكم
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ى شرايط مادى و تاريخى آن تكوين گرديده سرمايه دارى و جھانى شدن اين نظام، ھمه

 است. 

توانست به مثابه يك ى جھانى نيروھاى مولده كمونيسم تنھا مىبدون اين توسعه« 

توانستند چون نيروھايى باشد، نيروھاى مراوده خود نمى ى محلـى وجود داشتهپديده

جھانى و از اين رو تحمل ناپذير توسعه يافته باشند، بلكه شرايطى خانگى و احاطه شده 

يسم محلـى را از ميان مراوده، كمون ماندند، و ھر گسترشبا خرافات باقى مى

 )13» (داشت.برمى

بل طرف داران تز ناممكنى كمونيسم بدون ى مقابه درستى و دقيقا در نقطه ماركس

ى كارگر در سرتاسر لغو كار مزدى طبقه انق4ب جھانى، بر روى موضوعيت جنبش

ورزد؛ زيرا جھانى شدن سرمايه دارى، پايه ھاى مادى پيروزى اين جھان اصرار مى

 جھان را عميقا مستقر ساخته است. در ھيچ كجاى حرف ماركس در مقياس جنبش

 شود.ى كمونيستى در غياب انق4ب جھانى ديده نمىاز ناممكنى برپايى جامعهاثرى 

اھميت انترناسيوناليسم، بر تمامى اعتبار يا  طرف داران تز ناممكنى، زير پوشش

زنند. با نفى بالفعل بودن موضوعيت واقعى انترناسيوناليسم كارگرى چھار تكبير مى

تعلق خاطر و پايبندى به انترناسيوناليسم  لغو كار مزدى در كشورھا، سخن از جنبش

لغو  ھاى راستين انترناسيوناليست سازمان دادن جنبشاست. كمونيست يك دروغ محض

كار مزدى در جوامع، ھم پيوستگى و ھم سنگرى و ھم رزمى و اتحاد جامع ا\طراف 

ان، ھا براى پيروزى كمونيسم در ھر جامعه و از اين طريق در سراسر جھاين جنبش

جھانى كارگران براى استقرار كمونيسم در ھر  ى جنبشى عملى و ھمه سويهنابپشتي

جامعه و از اين گذر در سراسر دنيا را نصب العين پيكار كمونيستى خود در ھر 

 سازند.       اى از جھان مىگوشه

* * * 

 ھا: پانويس

 ؛96ى ى مھتدى، صفحه،، ترجمه»ايدئولوژى آلمانى« ، ماركس -1 

 ؛ 104ى ى اسكندرى، صفحه، جلد اول، ترجمه»كاپيتال« ، ماركس -2
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  سرمايه دارى و خانواده

ى ديگر اجتماعى براى خود تاريخى بسان ھر پديده  خانواده و سير تغييراتش دايشپي

ى هى خانواددارد، اما بررسى اين تاريخ در اين جا مورد توجه ما نيست. سخن درباره

اين نوع  ى جزئى از ھستى مدنى و حقوقى سرمايه دارى، نقشموجود، به مثابه

خانواده در بازتوليد نظم بردگى مزدى و محتواى عشق و ع4يق و عواطف خانوادگى 

 ى توليد كاپيتاليستى است.ى شيوهدر سيطره

جامعه و توان بدون مراجعه به نيروى فراگير اقتصادى ى اجتماعى را نمىھيچ مقوله

ى درونى و ارگانيك ميان اين دو مورد بررسى قرار داد. بدون تعمق در رابطه

ى استثمار نيروى كار توسط سرمايه، ى كار و سرمايه، يا به بيان ديگر رابطهرابطه



 

282 

ى نھادھاى سياسى و اى كه ھمهنيروى فراگير اقتصادى دنياى موجود است. رابطه

گيرند. ھر نوع قضاوتى رند و از آن مايه مىمدنى و حقوقى جامعه در آن شناو

اين خانواده در بازتوليد  ى بقا و نقشى حاضر، بدون ارجاع فلسفهى خانوادهدرباره

ھا به نفع سرمايه و فرايند كار مزدورى، قضاوتى در خدمت باژگونه پردازى واقعيت

 عليه بردگان مزدى سرمايه دارى است. 

كه استثمار، نابرابرى، تحقير، خودبيگانگى انسان و  ى موجود، نھادى استخانواده

ى سرمايه دارى در درون آن به صورت ى پديده ھاى اقتصادى و اجتماعى جامعهھمه

شود. اين يك يابد و توليد و بازتوليد مىيك فرھنگ يا يك جريان طبيعى زيست جلوه مى

مول آن مطلقا به ى شحكم عام مربوط به تمامى جھان سرمايه دارى است و دامنه

ى كاپيتاليستى يا جوامع زير فشار ديكتاتورى عريان سرمايه ممالك كمتر پيشرفته

كشورھاى دنيا نيز بافت موجود خانواده،  »تريندموكراتيك«گردد. در محدود نمى

ى ساترى بر شدت استثمار، محروميت و جنايات اين نظام و يا به بيان ديگر پرده

ھنگى و اخ4قى آن است. در سرتاسر دنياى كاپيتاليستى، تا آن ابزارى براى توجيه فر

ى متعارف شود، خانوادهى كارگر و توده ھاى فرودست مربوط مىجا كه به طبقه

 ھاى مشترك زير به ھم آميخته است:كنونى به طور كلـى با ويژگى

از  رايگان نيروى كار مورد احتياج سرمايه است. اين يكى نھادى براى پرورش .1

ى كاپيتاليستى به ترين وظايفى است، كه خانواده در درون ھر جامعهترين و عادىمھم

ھايى تحت عنوان پدر و مادر در چھارچوب نھادى به نام خانواده، كشد. انسانمى دوش

ى خود را با مھمى از بھاى نازل نيروى كار تاراج شده گردند كه بخشموظف مى

نيروى كار مورد  مسئوليت انسانى صرف پرورش سرضا و رغبت در نھايت احسا

نياز سرمايه نمايند! عشق و محبت و ع4يق انسانى، عم4 به محملـى براى استثمار 

 گردد!مضاعف و وحشيانه تر سرمايه از نيروى كار كارگران مبدل مى

ى كام4 متعارف انسانى پديدار ظاھر ماجرا بسيار عادى و به صورت يك رابطه

ى تاريخ، ى پيشينيان خود در ادوار گذشتهكنند و به شيوهھا توليد مثل مى. انسانشودمى

يا فراتر از آن بر مبناى ويژگى مشترك ميان كل موجودات زنده، كودكان خود را 
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نمايند. تا اين جا نه فقط ھيچ اتفاق عجيب و غريبى مشھود نيست، نه تغذيه و تربيت مى

ھر نوع  شود، كه بالعكسنمى ق و حقوق كسى احساسفقط ھيچ تعدى و تجاوزى به ح

انگيزد. اما اين فقط صورت يا حتا منتقد بدان اعجاب ھمگان را برمى نگاه معترض

ى معمول و طبيعى بشرى، نه در خ4، كه در دنياى واقع و ظاھر مساله است. اين پديده

مادرى كه زاد و ولد و گيرد. پدر و ى تسلط مناسبات كار مزدورى انجام مىدر سيطره

ھايى آزاد و مسلط بر سرنوشت زندگى يا تربيت كودكان را به عھده دارند، انسان

كودكان نيز اقدامى  نيستند. عمل آنان در نگه دارى و پرورش محصول كار خويش

آزادانه، در پاسخ به الزامات بقاى ھستى آزاد انسانى و تامين استمرار زندگى مبتنى بر 

اند متحد و برابر و آزاد شھروندان نيست. آنان نيروى كار مزدى سرمايه دخالت گرى

ھا نمايند. سھم آنى كار سرمايه را توليد و تربيت مىذخيره و نسل بعد از نسل، ارتش

شود و توليد معين مى» قانون مفرغ مزدھا« ى از حاصل كار و توليد اجتماعى، بر پايه

شان، ھمگى تابعى از دگى خود و فرزندانكودك و سرنوشت زن مثل و پرورش

ى موجود، سلولـى از ارگانيسم مقتضيات سودآورى و بازتوليد سرمايه است. خانواده

نھادينه ساختن و مدنى جلوه دادن اين  خاص نظم سرمايه با نقش ناھمگون و متناقض

ق آن را كوشيم كه شكل عينى تحقاين فونكسيون، مى مناسبات است. براى درك ملموس

گذاريم. در اين  ھايى به نمايشدر وضعيت حاضر دنياى سرمايه دارى با ذكر مثال

ى اين نظام نظر و تا حدودى متفاوت در دو گوشه ى مشخصراستا، به دو نمونه

 اندازيم. مى

ى بسيار كوچكى از جھان سرمايه، كه طبقه ى سوئد است. بخشى اول، جامعهنمونه

فشار بى  ى سرمايه دار و كاھشبرخى مطالبات اص4حى بر طبقه در تحميل كارگرش

با كارگران ساير كشورھا، موفقيت ھايى داشته است. در  حقوقى كاپيتاليستى در قياس

رصد كه خود د نيمى از دستمزد رسمى كارگران رااين جا دولت بورژوازى، حدود 

ھد كودك، مخارج دارو و ى مدر شكل ماليات، شھريه اندكى از حاصل كار آنان است

ى گيرد، تا از طريق آن ھزينهمى ى كارگر باز پسھا از طبقهدرمان و مانند اين

، بھداشت، به اصط4ح خدمات ھمگانى، و سرانجام مخارج و پرورش آموزش
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 150دو ميليون و  بوروكراسى دولتى را تامين نمايد. كل امكاناتى كه براى پرورش

و روانه ساختن آنان به بازار كار سرمايه صرف ) 1(سوئدى ھزار كودك و نوجوان

ى كار كارگران يا پرداخت شده شود، به طور بى كم و كاست از ھمان بخشمى

گردد. اگر مخارج تغذيه و ساير ھزينه ھاى معيشتى ھاى پرداختى آنان تامين مىماليات

ى كار يا ھمان پرداخت شده جمعيت كودك و نوجوان را كه باز ھم از محل بخش

گردد، به اق4م پيشين اضافه كنيم، آن گاه به سادگى دستمزد كارگران تامين مى

ى خود از نصف دستمزد سا\نه ى كارگر جامعه بيشيابيم كه ھر فردى از طبقهدرمى

دھد. مى ى اجتماعى اختصاصنيروى كار مورد نياز سرمايه را صرفا به پرورش

ى موجود را در زير سقف خانواده و توحش ى اين تعرضنظام سرمايه دارى، ھمه

كند و با پيچيدن آن در لفاف ع4يق طبيعى انسانى يا مناسبات عاطفى افراد از پنھان مى

 سازد. و نقد عمومى خارج مى تعرض تيررس

 -ھا در برابر ھم مسئوليت متقابل آحاد انسان ترديدى نيست كه عشق، محبت يا احساس

ى پر يك پديده - ور مثال، فداكارى و تعھد اخ4قى عميق ميان والدين و فرزندان و به ط

اى است كه ارج زندگى بشرى است، اما بحث بر سر مضمون و بار اجتماعى ويژه

ى اين مراودات و ع4يق طبيعى انسانى سرمايه با توسل به محمل خانواده بر گرده

ھاى تشديد استثمار نيروى ھا و مكانيسمرمسازد. اين بار اجتماعى، ھمان اھسرشكن مى

، و تحكيم طوق بردگى مزدى بر ھا با حاصل كار خويشكار، تعميق بيگانگى انسان

ى نيروى كار ى كارگر است. نظام سرمايه دارى از انسانى كه فروشندهى طبقهگرده

ھد خواى حيات و سود و خودگسترى سرمايه است، مىخود و كار اضافى او سرچشمه

 ارتش ى توليد و پرورشكه دين پدر يا مادر بودن خود را در پرداخت كل ھزينه

ى كار بورژوازى و از اين طريق، مضمحل نمودن ھستى خود به نفع ذخيره

ى اجتماعى ادا نمايد. پدر و ى انباشت سرمايهى سرمايه دار و توسعهسوداندوزى طبقه

اى ممالك ديگر از كودكان پاره كودكانش اى كهمادر كارگر سوئدى _ ساكنان جامعه

باز ھم حداقل نيمى  - اند  دنياى امروز، حق و حقوق اجتماعى بيشترى دست و پا نموده
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ھاى خطير خانوادگى به بورژوازى باز ى خود را به حكم مسئوليتاز دستمزد سا\نه

 دھند. مى پس

اى كه توده ھاى كارگر و ى سرمايه دارى ايران است. جامعهى دوم، جامعهنمونه

ترين فراغت و حق حيات از ابتدايى -ھم سان اكثريت مردم كارگر دنيا  - اشفرودست

ى كار ذخيره اند. در اين جا خانواده فقط نھاد تربيت رايگان ارتشانسانى محروم

اى از كارخانه است كه نيمى از كارگران پيوسته سرمايه دارى نيست، بلكه دقيقا بخش

معه _ يعنى زنان _ در درون آن بدون ھيچ دستمزدى و حتا بدون ھيچ حق و حقوق جا

خانواده در اين  كنند. نقشى سرمايه دار كار مىبشرى به طور كام4 مجانى براى طبقه

شود. كار برده وار كودكان براى سرمايه و گونه ممالك، البته به اين اندازه محدود نمى

انسانى « عرف و تشرع و  اطفال نيز در اين جا لباسى جمعيت استثمار سفاكانه

پوشد. اين كودكان در منطق سرمايه، صاحب ھيچ حق و حقوقى نيستند! آنان مى»بودن

گردند و خانواده است كه بايد از محل اى به نام خانواده محسوب مىاتباع جزيره

اما از آن جا كه  نيروى كار برساند؛ ، اينان را به سن فروشدستمزد ناچيز افرادش

ى آنان نيست، \جرم ى قھر و يوغ استثمار سرمايه، قادر به تغذيهخانواده در محاصره

ى خود را در دخمه ھاى نمور و جان يا بايد بميرند و يا اين كه نيروى كار كودكانه

برسانند، تا از اين  فرساى قالـى بافى يا كوره پزخانه ھاى قرون وسطايى به فروش

 -و انبوه ممالك مشابه  -خانواده كمك نمايند. خانواده در ايران  ى معاشھزينه طريق به

مستمسكى در دست بورژوازى براى س4خى كودكان و قربانى نمودن اطفال در 

 ى سودآورى بيشتر سرمايه است. آستانه

كانون « در شمار كثيرى از ممالك سرمايه دارى، ساعات ممتد كار خانگى زنان در 

ى كارگر ى مصرف نيروى كار كل طبقهقابل توجھى از پروسه بخش »انواده!گرم خ

ى اجتماعى است. كارگران در زير ضربات مرگبار گرسنگى و فقر و توسط سرمايه

ى ى اجتماعى مجبورند، كه به جاى خريد امكانات اوليهھاى ھمه سويهمحروميت

ھا ترين آنت يابى به حياتىبراى دس مداوم جسمى و روحى خويش زندگى بر فرسايش

 اتكا كنند و در اين راستا، زمان كار زيادى را به طور مفت و مجانى به گندآب حرص
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سودجويى سرمايه بسپارند. كارگران زير فشار فقر ھيچ گاه گذارشان به ھيچ 

افتد، زيرا صرف يك وعده غذا در رستوران براى خود و ھمسر و رستورانى نمى

بلعد. بنابراين، كار پخت و پز و ى آنان را مىبيشتر دستمزد ماھانه شان نصففرزندان

ى غذا بايد يكسره و به طور ھميشگى در چھارديوارى خانه انجام گيرد. ھيچ تھيه

در جامعه وجود ندارد و  -و حتا غيررايگانى  -ى عمومى رايگانرخت شوى خانه

يى ھستند. بنابراين، ناگزيرند كه شو اكثريت قريب به اتفاق كارگران فاقد ماشين لباس

دھند.  خود و فرزندان اختصاص زمان كار قابل توجھى را به شست و شوى لباس

ى شھرھاى بزرگ و كوچك و غالب بخشى از جمعيت كارگرى جامعه در حاشيه

ھاى طو\نى آب آشاميدنى دھات، آب لوله كشى ندارند و افراد بايد از مسافت

مھمى از يك  ن نمايند؛ در حالى كه اين كار، نيازمند صرف بخششان را تاميىروزانه

ى كار است. تعمير خانه و در بسيارى موارد ساختن واحد مسكونى يا ھمان روزانه

گيرد. آلونك بدون آب و برق، با صرف نيروى كار بدون مزد خود كارگران انجام مى

ى به شيوه -ى مسكونى در بسيارى نواحى، كار پخت و پز غذا يا گرم كردن خانه

ى ھيزم و جمع آورى شاخ و برگ درختان در گرو تھيه -گذشته ھاى دور تاريخ 

ھا كار است. اگر بخواھيم ساعت باشد و پرداختن به آن، نيازمند اختصاصمى

ى ريز و درشت اين قبيل كارھا را يك جا رديف كنيم، به ليست بلند با\يى مجموعه

ى كار متعارف ھا در شبانه روز شايد به دو روزانهى آنھمهخواھيم رسيد كه انجام 

ھمين دنياى سرمايه دارى نياز دارد. در ايران، و جوامع مشابه، تمامى اين دو 

ى كار كه شرط و شروط سودآورى حداكثر براى سرمايه ھاست، به طور روزانه

ان و به مستمر به صورت كار خانگى رايگان در چھار ديوارى خانه توسط كارگر

ى موجود، گيرد و دولت بورژوازى در وجود خانوادهطور غالب توسط زنان انجام مى

ى تحقق اين كار بى دستمزد و اضافه كردن آن به سود سرمايه داران را رداى پروسه

 كند. بر تن مى »مدنيت« 

ات ى كار سرمايه نيز در اين جا تمايزذخيره ارتش خانواده در پرورش پيرامون نقش

ى خود از لحاظ چگونگى سرشكن محسوسى با ممالك نخست وجود دارد، كه به نوبه



 

287 

ى كارگر كام4 قابل تعمق ى طبقهنمودن بار بى حقوقى و استثمار كاپيتاليستى بر گرده

، فقط شمار كودكان زير پنج سال 1375ى آمارھاى موجود در سال است. بر پايه

اند، از ھفت ميليون نفر بيشتر بوده نگه دارى شدهشان ى ايران كه توسط مادرانجامعه

ھا و مراكز اين كودكان اگر قرار بود توسط مھد كودك ى تقريبى پرورشاست. ھزينه

جمعى صورت گيرد، حتا بدون در نظر گرفتن مخارج غذا و پوشاك و مسكن،  پرورش

شده سال بالغ مىميليارد تومان در  8400ميليارد تومان در ماه و  700به رقمى حدود 

سرمايه  )2(ميليون كارگر است. 14ى است. اين مبلغ، معادل حقوق متوسط سا\نه

 دارى ايران، كل اين مبلغ را از راه سرشكن ساختن بار تربيت كودكان بر دوش

نمايد و آن گاه تمامى اين استثمار سفاكانه ى سرمايه اضافه مىمادران، به سود سا\نه

ى روتين و انسانى وظيفه« كند و مھر ى موجود غسل تعميد مىدهرا در وجود خانوا

 كوبد. را بر آن مى »والدين در قبال فرزندان

ى فعلـى در استتار فشار مضاعف خانواده ى بحث نشان خواھيم داد، كه نقشدر ادامه

شود، اما حتا سرمايه بر سطح معيشت كارگران، به آن چه تا اين جا گفتيم محدود نمى

خانواده در عرف بورژوازى را  بيان ھمين حد ھم كافى است تا رمز و راز تقدس

كارگرى اين كشورھا  كنيم. ھيچ حيرت آور نيست، كه ھر چه جنبش خوب لـمس

كارگران عليه استثمار و بى حقوقى كاپيتاليستى  تر، و ھر چه قدرت تعرضناتوان

 تر و تقديسى موجود نيز محكمادهى حياتى خانوتر، به ھمان اندازه شيرازهضعيف

ى سوئد ى كنونى در جامعهتر است. خانوادهحرمت آن از سوى بورژوازى پرجنجال

ى فشار بى حقوقى و ى فعلـى ايرانى تفاوت دارد، كه درجهبه ھمان ميزانى با خانواده

 ى كارگران متفاوت است. آن جا كه نيروى اعتراضاستثمار سرمايه دارى بر گرده

ى كارگرى را بر كارگران توانسته است سطح ھر چند نازلـى از مطالبات اوليه

بورژوازى تحميل نمايد، فونكسيون فشار خانواده به نفع سرمايه را نيز به نوعى دست 

كارگرى اعمال نشده است،  كارى كرده است؛ و آن جا كه چنين قدرتى از جانب جنبش

اھرم اساسى تشديد بى حقوقى و ستم سرمايه دارى  ى يكخود به مثابه خانواده نيز نقش

 را به تمام و كمال حفظ كرده است. 
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ى سرپرستى پيران، معلو\ن ى موثر سرمايه دارى در تحميل ھزينهخانواده، حربه .2

يا نزديك فاميل فرزندان يا حتا اقارب و افراد دور  ى جامعه بر دوشو افراد سالخورده

كارگرى زير فشار ديكتاتورى و خفقان  ه در جوامعى كه جنبشبه ويژاست. اين پديده 

شدت استثمار سرمايه دارى نشده  اى در كاھشتعيين كننده سرمايه قادر به احراز نقش

، نزديك به چھار 1375ى ايران، در سال بسيار ھمه جاگير است. در جامعه است

شايد نيمى  )3(اشته است.سال و در سنين بازنشستگى وجود د 60ميليون جمعيت با\ى 

ى دارو و درمان، يا ى اجتماعى، بيمهاز اين جمعيت، بدون كار، فاقد ھر نوع بيمه

ى غذا و مسكن و اند. ھزينهبوده خويش ى اقتصادى ثابتى براى امرار معاشپشتوانه

فرزندان كارگرشان سرشكن  درمان و ساير احتياجات زيستى اين خيل عظيم، بر دوش

. در اين جا نيز خانواده مستمسكى براى توجيه بى حقوقى كاپيتاليستى و ظرفى شودمى

 براى انتقال فشار اين بى حقوقى است.

انسانى دروغينى بر قامت كريه مالكيت خصوصى است.  ى موجود، پوششخانواده.3

ى كنونى، منيت و اصل من، محور و اين كه ھمه چيز بايد از من در درون خانواده

ترين محيط تغذيه ود يا زندگى ديگران تابعى از مصالح حياتى من است، مناسبآغاز ش

كند. عشق ورزيدن به فرزند خود و به طور معمول و رشد را براى خود دست و پا مى

 بى تفاوتى در مقابل سرنوشت فرزندان سايرين، روياى پيشرفت بيشتر كودكان خويش

مسئوليت در قبال خوراك و پوشاك  احساس و پيشى گرفتن آنان از كودكان ديگر دنيا،

بچه ھاى خود و بى مسئوليتى نسبت به سرنوشت زندگى و مرگ ساير كودكان، 

ھاى ديگر، و صدھا ى انسانخيال در قبال ھمه انديشيدن به وابستگان فاميلـى و آرامش

ى اخ4قى و عاطفى شوم ديگر از اين قبيل كه ھمه و ھمه از بطن مناسبات پديده

ى موجود در حصار حرمت خانواده ،جوشنداقتصاد كا\يى و توليد سرمايه دارى برمى

اى از شوند. شايد عدهكنند و از قبح غيرانسانى خود منزه مىتزكيه بر تن مى لباس

ى خود را با\ بياندازند ى كنونى، شانهمدافعان نظم موجود و حاميان فونكسيون خانواده

ھاى نوع پرستى ھستيم كه در عين باور به حريم نيست! ما آدم و بگويند نه، اين گونه

باشيم! البته در وجود ھاى روى زمين مىى آدمخانواده، سخت در فكر ھمه مقدس
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ى دنيا جاى شكى نيست، اما در شرايط ھاى فداكار و نوع دوست در چھارگوشهانسان

ايه دارى، اين امر فقط ھا و معيارھاى اخ4قى روئيده از نظام سرماستي4ى ارزش

اى از اين مدعيان حاضرند براى نجات فرزند خود استثنايى در برابر قاعده است. پاره

سوزى، ده ھا انسان ديگر را در شعله  ترين آسيب يك سانحه، مث4 يك آتشاز كوچك

ى موجود، تمامى عناصر مالكيت خصوصى و به طور رھا كنند! خانواده ھاى آتش

ھاى اجتماعى، اخ4قى و ت خصوصى كاپيتاليستى را در ھيات ارزشمالكي مشخص

ھا و مبانى را در خدمت اندازد و اتكا به اين م4كفرھنگى در درون خود به جريان مى

 دھد.   ھا قرار مىى مادى و اقتصادى آنتقويت سرچشمه

د تھى ى عشق ميان زن و مرد را از جوھر انسانى خونظام سرمايه دارى، مقوله .4

سازد و خانواده يعنى نھاد زندگى مشترك زوجين را به كانون باژگون پردازى و مى

ھا ھم در ترين و بى شائبه ترين وصلتكند. پاكتحريف عشق راستين انسانى مبدل مى

ى اين نظام، از خصوصيات اقتصاد كا\يى عارى نيست. ثروت بيشتر، مدرك سيطره

تر، موقعيت ادارى موثرتر و با\خره ت اندام افزونتحصيلـى با\تر، زيبايى و وجاھ

ھمسر و معيار تشكيل  اسم و رسم و شھرت اجتماعى دامنه دارتر، م4ك مسلط گزينش

كند. بدين ترتيب، فرھنگ مسموم منبعث از توليد زندگى مشترك خانوادگى را تعيين مى

و مرد را در  كا\يى، كل ساختار وجودى خانواده و محتواى عشق جارى ميان زن

يك  يا بر اساس -ى عواطف آزاد و بى رياى انسانى سازد. افراد بر پايهخود منحل مى

با ھم پيوند زندگى مشترك برقرار  -طبيعى عارى از نياز و فرصت طلبى  گزينش

 »شكار« اى كاسب كارانه ھم ديگر را كنند، بلكه از سر احتياج و عجز و به گونهنمى

كند، تشكيل خشى از جھان سرمايه، كه فقر و گرسنگى و ف4كت بيداد مىنمايند. در بمى

برده وار زن به مرد است. در اين جا ديگر عشق و عاطفه  خانواده غالبا نوعى فروش

ھاى موجود بازارند. دختر نه ساله به جاى ترين متاعانسانى، بى ارزش و احساس

گران، اما زير لواى ازدواج و تشكيل و مشق و مدرسه، با فشار قھر و ارعاب دي درس

شود. انتخاب، آزادى، ھاى جنسى مرد تسليم مىبازى خانواده، به چنگال بى رحم ھوس

اند. ترين مفاھيم ، نامقدس»اين نوع خانواده ھا حريم مقدس«رغبت و تمايل انسانى در 
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ى ع فاجعهھا و زندگى زناشويى در اين كشورھا را بايد وقومھمى از ازدواج بخش

سياه انسانى قلمداد كرد. بردگى كامل، حقارت بى انتھا، نفى مطلق ھر نوع آزادى و 

 ھاى مقدسكانون« بودن زن، جريان طبيعى حيات  ى محضمصلوب ا\راده

در اين جوامع است. آن چه كه در اين جا در تشكيل خانواده ھيچ نقشى  »خانوادگى

و آن چه كه رمز و راز واقعى زيست مشترك ندارد، ع4يق و عواطف انسانى است 

ھمسران در درون اين خانوده ھا است، صرفا نياز، فشار، و رعب و وحشت از مرگ 

ى يا گرسنگى است. اين پديده در درون بسيارى از اين كشورھا نه استثنا، كه يك قاعده

به ھر سرمايه دارى  عمومى تشكيل خانواده است. فشار استثمار و محروميت و تعرض

 ھا عموما نه بر اساسشود كه ازدواجگونه آزادى و حق و حقوق انسانى، سبب مى

آزادى و اختيار واقعى افراد، بلكه زير فشار نيازھاى ناشى از محروميت و اجبار 

ھيچ نوع آشنايى پيشين زوجين  اى موارد، ازدواج اساسا برارهصورت گيرد. در پ

ھايند كه حكم زندگى آن ى اقوام دور و نزديكحتا گاھمبتنى نيست و پدر و مادر 

بارتر، مخالفت طرفين ازدواج ھيچ نقشى كنند. از اين ھم دھشتمشترك را صادر مى

كند؛ ھم چنان كه در بسيارى موارد، عشق سوزان و در تعليق و عدم انجام آن ايفا نمى

گران ھيچ راھى به ى تا پاى جان دختر و پسر نيز زير فشار مخالفت والدين يا ديع4قه

ھا پديده ھاى رايج زندگى زناشويى در جوامع نمايد. اينزندگى مشترك پيدا نمى

كاپيتاليستى زير فشار ديكتاتورى و بى حقوقى سرمايه دارى است؛ اما حتا اگر از 

دنياى سرمايه  وضعيت رايج تشكيل خانواده يا معيارھا و مبانى ازدواج در اين بخش

م، با\خره در پيشرفته ترين جوامع كاپيتاليستى نيز استثمار دارى صرف نظر كني

ى موجود، رسميت مدنى و مضاعف و محروميت متزايد زنان در وجود خانواده

ى فروشندگان نيروى ھا اساسا به مثابهكند. در نظامى كه آدمفرھنگى و حقوقى پيدا مى

ليل نيروى كار مرد ممكن يابند، آن جا كه به ھر دو موجوديت حقوقى مى كار، تشخص

ى دوم قرار است منحنى سود را كمى به با\ نوسان دھد، زن در موقعيت درجه

ى شرع و عرف و مدنيت گيرد؛ و زنى كه به چنين وضعى دچار شود، در محكمهمى

ى سرمايه، انسانى دست دوم است. او در زندگى زناشويى نيز موقعيت خود به مثابه
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كند ترى دارد، حفظ مىرا در قبال ھمسرى كه كا\ى پرفروشصاحب كا\ى كم بھاتر 

ى توليد كاپيتاليستى به انسان دست دوم سقوط و در داربست خانوادگى ھمگن با شيوه

كارگرى و چگونگى توازن  نمايد. طبيعى است كه در اين جا نيز سطح پيكار جنبشمى

ھا را زير آن ده در انعكاسخانوا قواى ميان كار و سرمايه، كل اين مراودات و نقش

 و قدرت متشكل طبقاتى كارگران دھد. ھر چه سطح پيشروىفشار جدى خود قرار مى

تر باشد، دست سرمايه در به كار گرفتن سنن، قوانين و عرف قرون وسطايى يا حتا با\

تثمار مضاعف و بى حقوقى زنان ماقبل قرون وسطايى براى تبديل خانواده به ظرف اس

ھر چه مبارزات كارگران بيشتر مورد سركوب قرار گرفته  شود و بالعكسمى ربسته ت

ى حق و حقوق گسترده ترى در ساقط نمودن زنان از ھمه باشد، خانواده نيز نقش

 نمايد. اجتماعى و انسانى ايفا مى

نظام سرمايه دارى در بسيارى از كشورھا، عقب مانده ترين و متحجرترين سنن  .5

يوه ھاى توليدى پيشين را با الزامات خودگسترى و تسلط خود ھم ساز منبعث از ش

ھايى براى استمرار بقاى خود مورد استفاده قرار ى اھرمھا را به مثابهكرده است و آن

ى والدين، به دھد. مردسا\رى و بى حقوقى مطلق زنان و تحكم ديكتاتورمنشانهمى

عظيمى از دنياى  انوادگى در بخشويژه پدر بر فرزندان كه شكل جارى زندگى خ

ى اين پديده ھا است. وقتى كه سرمايه با ھدف تشديد از جمله ،سرمايه دارى است

كند، ى كارگر سلب مىاستثمار كارگران، ھر گونه آزادى و حقوق اجتماعى را از طبقه

گردند، وقتى كه زنان و كودكان از ھر نوع ابراز وجود انسانى در جامعه محروم مى

ى سودآورى و ھا را يك جا در آستانهوقتى كه سرمايه تمامى امكانات رشد آزاد انسان

سازد، بسيار طبيعى است كه خانواده نيز به داربستى تر خود قربانى مىسود افزون

ى بى قيد و شرط والدين بر فرزندان مبدل گردد. در براى اعمال مردسا\رى و سلطه

ى بربريت، ھمه و ھمه ى ادوار كھنهساختارھاى پوسيدهى فرااين ممالك، مذھب و كليه

خوب شوھردارى « كنند. در درون خانواده ميدان تاخت و تاز و فرمان روايى پيدا مى

گردد! خفقان و ديكتاتورى تفسير مى »ترين عمل انق4بى وىكردن زن به بزرگ

، به سرتاسر ى فضاى زيست مسلط بر زندگى كارگران و فرودستانسرمايه به مثابه
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يابد و روابط داخلـى خانواده را نيز در ھا تسرى مىارگانيسم حيات اجتماعى انسان

ھا را ترين فداكارىسازد. پدر و مادر، در ھمان حال كه افراطىدرون خود منحل مى

ھا را نيز بر آن ى خويشدارند، تسلط ديكتاتورمنشانهنسبت به فرزندان خود معمول مى

بى  كه پرتوى از فشار فرزند زير فشار فرھنگ پدرسا\رى ند. رشد آزادكنتحميل مى

شود و اختيار و انتخاب و آزادى سخت سوزانده مى، حقوقى سيستم كاپيتاليستى است

عمل وى كه نياز شكوفايى فكر و شخصيت و رشد خ4قيت اوست، به بدترين شكلـى 

 بيند. آسيب مى

واضع و خالق يا پاسدار اصلـى ھيچ يك از اين كنيم، كه خانواده باز ھم تكرار مى

ھا ھمگى از بطن شيوه ھاى توليدى مبتنى بر استثمار كاركردھاى اجتماعى نيست. اين

اند و در شرايط اى از تاريخ فرا روئيدهو وجود طبقات و مالكيت خصوصى در دوره

وليد خود حفظ و الزامات بازت ھا را بر اساسموجود نيز نظام كاپيتاليستى است كه آن

نمايد. آن چه كه كند، يا زير فشار مبارزات كارگران جرح و تعديل مىدست كارى مى

 ى نظام سرمايه دارى نقشى موجود در سيطرهمورد تاكيد ماست، اين است كه خانواده

داربست حقوقى و مدنى اين عمل كردھا و يا ابزار توجيه فرھنگى و حقوقى اين 

اى گيرد. خانواده در اين جا درست ھمان وظيفهرا به عھده مى استثمار مضاعف زنان

گيرد، كه ھر نھاد ديگر برقرارى نظم و ثبات اجتماعى سرمايه عھده مى را به دوش

 دار انجام آن است. 

در نگاه جامعه شناسان تئيست و حتا آتئيست سرمايه، خانواده كانون عشق پاك ميان 

ترين عواطف بشرى است. اينان تعلقات عاطفى  رقيق ى جوششزن و شوھر و نقطه

ھا زنند. چيزى كه به زعم آنى پدر و مادر به فرزندان را مثال مىعميق و ايثارگرانه

تر و پابرجاتر باشد، گيرد و ھر چه بافت خانواده محكموجود خانواده نشات مى از نفس

ن، سخت ايده آلـيستى و اين جامعه شناسا تر است. نگرشھا نيز افزونحدت و شدت آن

 ى موجوديق و رفتار افراد خانواده به ھم به طور كلـى و خانوادهوھم آميز است. ع4

ھاست. در يك نگاه ساده دقيقا تبخير زيربناى مادى حيات اجتماعى آن ،به طور معين

توان دريافت، كه عواطف و تعلق خاطر افراد خانواده ھاى فقير كارگرى و مى
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با  به ويژه در جوامع آسيايى، آفريقايى و آمريكاى \تين _ در قياس -غيركارگرى 

تر و با كارگران اروپاى غربى _ به ظاھر بسيار رقيق حتا در قياس -طبقات ديگر 

تر است. چرا چنين است؟ طبيعى است كه مساله سراسر به شرايط زيست مادى عميق

امكانات معيشتى يا رفاه اجتماعى،  شود. فقر، گرسنگى و فقدان حداقلافراد مربوط مى

كند. والدين بايد پدر و مادر را به تنھا تكيه گاه زندگى و زنده بودن كودك تبديل مى

و بھداشت و آب آشاميدنى سالـم،  ى فرزند، جاى خالـى لباسى سادهجاى خالـى تغديه

اى خالـى جاى خالـى اسباب بازى و مھد كودك، جاى خالـى دكتر و دارو و درمان، ج

ى امكانات زيستى مورد نياز فرزندان را با مسكن مناسب و گرم و جاى خالـى كليه

جسمى و روحى  وثيقه كردن جان و مايه گذاشتن از خواب و خورد و خوراك و آسايش

به نوعى سوخت و ساز كنند. در جريان اين ايثارگرى يا خودفرسايى  خويش

و كاست ريشه در استثمار و ستم و  اضطرارى و رقت بار، كه به طور بى كم

كه بايد استثمار و بى حقوقى مضاعف  بقاتى دارد، والدين به ويژه مادرمحروميت ط

بار مردسا\رى نيز تحمل كند به طور كاپيتاليستى در اين جوامع را در شكل دھشت

كند. آنان، ترحم و عطوفت و رقت جنون آميزى نسبت به فرزند پيدا مى طبيعى، حس

ى كودكان سپرى ى س4متى و بقا و آيندهامى دقايق زندگى خود را در دلھرهتم

نمايند؛ زيرا كه كودكان زير فشار فقر و فقدان ھر نوع امكانات اجتماعى به طور مى

ى ناميمون ديگر قرار دارند. كودك بر مدام در تھديد بيمارى و مرگ و ھزاران حادثه

است و به  و محيط زيست آلوده، دائما مريض اثر سوء تغذيه، نبود بھداشت و دكتر

شود. مادر ناگزير است كه بيشتر ايام سال را شب تا صبح در كنار مرگ تھديد مى

و  ى حيات وى، ھراسفرزند و براى مراقبت از وى بيدار بماند. لحظه به لحظه

ره تھديد است. به بيان ديگر، او عمر خود را قطره قط دلسوزى و اضطراب و احساس

ى شخصيت و وجود انسانى خود را كند و در اين راستا، ھمهدر زندگى كودك نشت مى

ھا و نمايد. بازتاب اين فداكارىبه صورت ترحم نسبت به فرزند بازتوليد مى

ھاى مادران يا پدران در فكر و ذھن و شخصيت كودكان نيز دقيقا به صورت دلسوزى

ى، كه در تمامى گذارد. دختر يا پسرمى شخود را به نماي ،ع4يق و عواطف افراطى
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بدون داشتن ھيچ نوع تكيه گاه اجتماعى تنھا زير بال و  بيمار يا سالـم اشدوران كودكى

ھاى او امكان زيست يافته است، بدون شك ھا و نوازشو در كنف فداكارى پر مادرش

ى خود و در زير نوبهقلبى انباشته از ترحم نسبت به مادر دارد. از اين گذشته، او به 

ى اقتصادى و اجتماعى ناگزير ھاى گستردهفشار ھمان فقر و ف4كت و سيه روزى

است كه زحمات والدين را باز به ھمان سياق خود آنان جبران نمايد. پدر و مادر در 

اند. مدديارى ى اقتصادى و اجتماعى محرومسن كھولت، بيكار و از ھر نوع پشتوانه

ھاى اواخر عمر است. فرزند كه تمامى كيه گاه زندگى اينان در سالفرزندان تنھا ت

ھست و نيست خود را مديون ترحم و فداكارى والدين است و جريان مادى اين 

ى روند رشد و بالندگى وجود بسان دقايق پيوسته ايثارگرى را در تمامى آنات عمرش

و دستگيرى از آنان را ھا خود تجربه كرده است، طبيعى است كه خود را مديون آن

عشق و پيوستگى و  كند. شعله ھاى سركش شرط تسلـى درون انسانى خود احساس

ى ھاى فداكارى نه از سراچهى معيارھا و ارزشى ھمهعطوفت فيمابين، به ع4وه

ھا، از غيب يا ھيچ ناكجاآباد ديگر، كه يك راست از بطن شرايط كار و زيست مادى آدم

ھاى صورى و كمى مابين جز و اجبار سرچشمه گرفته است. تفاوتى نياز و عورطه

ھاى مختلف دنياى سرمايه دارى، طبيعتا ى اين شرايط زيستى در بخشعناصر متشكله

ى شدت و ھايى را در تركيب اين عواطف و چگونگى ظھور و بروز و درجهتفاوت

ساليان دراز خود، ى كارگر با مبارزات آورد. آن جا كه طبقهھا پديد مىضعف آن

حداقلـى از مطالبات زيستى و امكانات رفاھى را از چنگ بورژوازى خارج ساخته و 

داده  كاھش را كم و بيش از اين طريق وابستگى اقتصادى فرزندان به والدين و بالعكس

است، مضمون و شكل بروز عواطف فيمابين نيز به طور بسيار ملموسى تعديل شده 

لت در جوامعى جريان دارد كه توده ھاى كارگر و فرودست، بار اين حا است. عكس

استثمار و ستم و بى حقوقى مولود بردگى مزدى را در ابعاد متزايد و مركب تحمل 

از حد وابستگى اقتصادى افراد خانواده به ھم،  نمايند. در اين كشورھا، شدت بيشمى

ى طبقاتى سخت مورد عهآفريند كه در ادبيات جاممعجونى از عواطف افراطى مى

شود. عواطف و احساسات و ع4يقى كه در اوج انسانى و تمجيد واقع مى تقديس
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بودنشان، نه از آزادى، نه از زندگى انسان آزاد، نه از بطن بى نيازى و روابط مبتنى 

ھا از ژرفاى فقر و احتياج و اسارت و درماندگى انسان بر بى نيازى افراد، كه بالعكس

اند، اما از اعماق گيرد. عواطف و ع4يقى كه طبعا انسانى و قابل ستايشمى سرچشمه

جوشند و بشريت براى يك شرايط معيشتى و زيست مادى بسيار نابرابر غيرانسانى مى

 ھا نيازمند است.ھا به دگرگونى اساسى زيربناى مادى آنبازسازى عيمق انسانى آن

ر ديكتاتورى ھار و عريان ر جوامع زير فشابه ويژه د نمايندگان فكرى سرمايه دارى

ى ى موجود به مثابهخانواده ھا و عواطف، بر نقشبا ارجاع به اين ايثارگرى ،سرمايه

كوشند، تا از اين ھا عوام فريبانه مىورزند. آناين احساسات تاكيد مى كانون پرورش

نيروى كار توسط ى موجود در تشديد و تعميق استثمار خانواده طريق تمامى نقش

 سرمايه را استتار كنند.   

 خانواده در آينده 

در پى بررسى مكان خانواده در نظام سرمايه دارى، بايد ديد كه با برچيدن بساط 

ى توليد ى موجود به چه سرنوشتى دچار خواھد شد؟ وقتى كه شيوهكاپيتاليسم، خانواده

ى آحاد انسانى ستقيم و برابر كليهسرمايه دارى جاى خود را به سازمان دخالت آزاد، م

در سرنوشت كار و توليد اجتماعى بسپارد؛ و در آن زمان كه مالكيت خصوصى و كار 

ى موجود نيز به ى ھستى خانوادهمزدورى از ساحت زندگى بشر رخت بربندد؛ شالوده

و نگه دارى كودكان به طور  كلـى دگرگون خواھد شد. در آن ھنگام، مسئوليت پرورش

گيرد. كار خانگى اين كار قرار مى ى جامعه و نھادھاى شورايى خاصامل به عھدهك

ى سطوح از دوره ھاى پيشادبستانى گرفته در ھمه و پرورش رود؛ آموزشاز ميان مى

تا آخرين مراحل تحصيل با تمامى امور مربوط به سرپرستى و مراقبت و بھداشت و 

ى ى بخشى از كار داوطلبانهو ھمه، به مثابه درمان و تفريح كودكان و جوانان، ھمه

شود؛ و تامين تمامى ھا تبديل مىسوسياليستى شھروندان به جريان طبيعى فعاليت انسان

ھا نيز به ھاى مادى و معنوى سالـمندان يا از كار افتادگان و نگه دارى آننيازمندى

 گردد.مىاجتماعى  بھترين شكل ممكن امر جارى شوراھا و نھادھاى خاص
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دھد. زن و ى وجودى خود را از دست مىخانواده در شكل يك واحد اقتصادى، فلسفه

شوند. آنان به عنوان پدر و مادر، نه ى وجوه برابر مىھاى در ھمهمرد تبديل به انسان

شان ندارند، كه حتا ھر نوع اى براى حل مشك4ت اقتصادى فرزندانفقط ھيچ وظيفه

ى ى آنان در اين رابطه نيز صرفا از نوع كار داوطلبانهكار پرورشى و مراقبت

ھستند،  سوسياليستى خواھد بود. كودكان حتا ھنگامى كه ھنوز در زھدان مادر خويش

شوند كه ھا را متولد خواھد نمود، شھروندانى تلقى مىمستقل از اين كه كدام مادر آن

ا بذل تمامى امكانات \زم كليد دارد و بى سوسياليستى تولدشان را گرامى مىكل جامعه

از زايمان مادر،  گذارد. كودك پيشزندگى بى نياز كمونيستى را در اختيارشان مى

شھروند متساوى الحقوق جامعه است و پدر و مادر فقط به ھمان اندازه در قبال نگه 

و رشد جسمى يا فكرى وى مسئوليت دارند، كه ھر شھروند ديگر  دارى و پرورش

ى و عواطف و مھر ويژه كند. محبت و آغوشمى نان مسئوليتى را احساسجامعه چ

شود و رشد آزاد ھر اى از امكانات روان پرورى جامعه مبدل مىمادرى، به دقيقه

ھايى از نوع گردد. دل مشغولىى نوين مىكودك، شرط رشد آزاد ھر انسان جامعه

 ،ديگر در رابطه با كودكانن نمودن ى من، سرنوشت كودك من و ھر نوع من مبچه

 ،ى ديگر اقتصادى و اجتماعىزمينه ھم چون ھر نوع اظھار تملك خصوصى در ھر

سپارد و جاى خود را به احساسات بسيار زيباى نوينى در قبال كل نونھا\ن جامعه مى

ى اى مسدود و نگاھى محقر فقط محدودهھر پدر و مادرى به جاى اين كه با سينه

 ى شور و احساسرا خيره شوند؛ به جاى اين كه ھمه زند خويشسرنوشت آتى فر

براى زندگى مرجح وى  بشرى خود را در متمايز نمودن طفل خود از سايرين و ت4ش

يابند. نسبت به اطفال ديگر غيرانسانى سازند؛ كل نوباوگان جامعه را فرزندان خود مى

ك نسبت به فرزند و به لغو لغو مالكيت خصوصى در اقتصاد، به لغو فرھنگ حق تمل

ترين و شود و پاكافكار و عواطف و احساسات مبتنى بر مالكيت خصوصى منتھى مى

كه تبلور از درون شرايط مادى زيست نوينى ترين عواطف انسانى زيباترين و رقيق

شروع به  ،برابر و مرفه و آزاد ھمگان است متحد و برابر بشريت براى زندگى ت4ش

كند. مراودات والدين و فرزندان از ھر نوع رنگ و تعلق كاسب و و نما مىباليدن و نش
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شود و به جاى و تحقير و تمايز حقوقى، پاك مى كارانه يا نيازمندانه، ھر نوع تبعيض

كند و محتواى ترحم كه پژواك درماندگى انسان، مظلوميت و نياز بر بى نيازى تكيه مى

ى حيات است را از زندگى بشر انسان براى ادامهستم زدگى انسان و حقارت و احتياج 

 نشاند. نمايد و ھم بستگى و ھم جوشى و رافت آزاد انسانى را بر جاى آن مىمى پا\يش

ى پاك انسانى و اخ4قى را جايگزين شكل كنونى خانواده سوسياليسم، چنين رابطه

سازد. را نابود مى كند و در اين راستا، ريشه ھاى اجتماعى فساد و فحشا و نيازمى

و مادام كه انسانى به خاطر نياز اقتصادى و به  خود به صورت كا\ فروشفحشا يعنى 

حقارت در مقابل آن چه كه ديگران دارند و خود ندارد، به زندگى با فرد  دليل احساس

ى زندگى دھد، تا زمانى كه شغل و مدرك و موقعيت اجتماعى يك انگيزهديگرى تن مى

اى براى ارضاى تمنيات جنسى يا كند، تا ھنگامى كه زن وسيلها تعيين مىمشترك ر

نيرويى براى انجام كارھاى خانگى است، فحشا نيز جريان طبيعى و ھمه جا موجود 

ى انسان است و اين سواى شكل رسمى و رايج زندگى جارى و به ظاھر شرافتمندانه

 ى سرمايه دارى است. فحشا در جامعه

جسمى  ى زوال كار خانگى، خانواده را از داربست فرسايشا تحقق پروسهسوسياليسم ب

سازد و زندگى خانوادگى را به كانون فراغت و اشتغال و روحى افراد خارج مى

سازد. بدنى و فكرى افراد مبدل مى ى متناظر بر الزامات شكوفايى و پرورشداوطلبانه

ى مبانى و معيارھاى زناشويى از كليه در مدنيت سوسياليستى، تشكيل خانواده و زندگى

شود. زرق و برق شغل و مدرك و ثروت و زندگى مجلل پليد اقتصاد كا\يى پاك مى

ى آزاد برتافته از روح وحدت و سازد. ع4قهنيست، كه زن و مرد را به ھم متمايل مى

رار ى زندگى نوين قھم فكرى و عشق متقابل و منزه از كاسب كارى است، كه شالوده

ى ديگر، از ھر نوع رنگ و و شغل و ھر پديده و مدرك و تخصص گيرد. آموزشمى

شوند و دست يابى به با\ترين سطح امكانات اجتماعى، جريان مى رياى كا\يى پا\يش

ى شئون زندگى از داشتن ھا در ھمهگردد. انسانطبيعى زيست اجتماعى ھمگان مى

ى دن و خورد و خوراك و تفريحات ضرورى و ھمهپوشي مسكن و كار گرفته تا لباس

ھا ھيچ نقشى در پيوند خوردن شوند و ھيچ كدام از اينچيزھاى ديگر با ھم برابر مى
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كنند. تشكيل خانواده، ھر گونه رنگ نياز و اجبار و دختر و پسر با ھم بازى نمى

ى داوطلبانهنمايد و تماي4ت آگاھانه و سرشت ى خود پاك مىاستيصال را از چھره

تر خود را بار ھر چه شفاف ھاى چندشى اين رنگزندگى مشترك با كنار رفتن ھمه

يعنى نھادى براى كار  ى موجوداز وجود خانواده ياليسم،سازد. در سوسعريان مى

ھيچ خبرى نخواھد  كار و تقبل بار معيشتى سالـمندانى ذخيره ارتش رايگان و پرورش

را به ھيچ فرد يا  نيروى كارش سرمايه اى وجود ندارد و ھيچ كسبود؛ زيرا كه اساسا 

 فروشد.موسسه و دولتى نمى

متفكرين بورژوازى در مقابل اين مباحث مسلما بر مسند اخ4ق خواھند نشست و ندا 

ى موجود موجب زوال اخ4ق و از ميان رفتن ع4يق سر خواھند داد، كه زوال خانواده

الدين و فرزندان خواھد شد. از ديد آنان، اخ4ق و پيوندھاى يا روابط عاطفى ميان و

ھاى ناشى از مالكيت عاطفى و انسانى صرفا با معيار مالكيت خصوصى و نيازمندى

و ع4قمند باشند، حتما  ھا با ھم صميمى و مانوسخورد. براى اين كه انسانمحك مى

ميان آنان جارى باشد! در غير اى از داد و ستد كاسب كارانه و مالكانه در بايد ريشه

بورژوا، به  ى سودانديشاين صورت، به ھم ھيچ احساسى نخواھند داشت! عقل آلوده

برد. آنان قادر به فھم اين مطلب و عاطفه و اخ4ق ره نمى ھاى انسانى احساسم4ك

ى روابط بوروكراتيك و نيستند، كه سوسياليسم با محو دولت، با از بين بردن كليه

آحاد شھروندان، كل جامعه  ل و متعھد جامعه سا\رى به كليهفعا ارى، با ارجاع نقشاد

خواھد  ھاى انسانى مبدلترين و زيباترين محبترا به يك كانون گرم و آكنده از پاك

ى تنگ تعلقات رنگى، صميميت و عشق و ايثار، از دايرهساخت. فداكارى، دوستى، يك

  يابد.دنياى مراودات انسانى آزاد ميان ھمگان توسعه مىشود و به فاميلـى آزاد مى

 ھا: پانويس

 ؛1999، سال rsbokه Statistiskى آمارى سوئد، سالنامه .1

 ؛8ى شماره  سيماى سوسياليسم  .2

 رژيم اس4مى؛  75ى آمارى سال سالنامه .3

  2000اوت   
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 جھانى شدن سرمايه، مليت و دولت

ى نيروھاى ى معين توسعهى مادى افراد در درون يك مرحلهودهى مدنى، كل مرا"جامعه

رود، در حالـى كه باز ھم گيرد و در اين حد از دولت و ملت فراتر مىمولده را در بر مى

از سوى ديگر بايد در مناسبات بيرونى ھم چون مليت ابراز وجود كند و در مناسبات 

     )دئولوژى آلـمانىاي( درونى خود را به صورت دولت سازمان دھد."

نيروى  ى خريد و فروشرابطه ى مادى افراد بر اساسى كاپيتاليستى، تجسم مراودهجامعه

ى بيرونى بسان مليت و در سيماى در رويه ى ماركسكار است. اين مراودات، به گفته

ى كند. سير تاريخى تكامل سرمايه دارى و توسعهدرونى به صورت دولت ابراز وجود مى

ى فراساختارھاى مداوم جھانى شدن سرمايه، در عين حال جريان مستمر بازتوليد كليه

ى شيوه منويات سرمايه و ملزومات گسترش مدنى، سياسى، حقوقى، و اجتماعى بر اساس

توليد كاپيتاليستى است. سرنوشت دولت، مليت، و ملـى بودن و نبودن دولت بورژوايى، 

ى سرمايه و شناخت ى اين نھادھا با درون مايهند. درك رابطهھمگى در اين راستا قابل فھم

ى تاريخى سرمايه دارى، براى ھا با مقتضيات توسعهپيوند ارگانيك ميان تغييرات آن

طبقاتى و س4ح مادى مبارزه است. در نگاھى اين چنين به  ى كارگر بخشى از دانشطبقه

سرمايه، مليت و دولت را بر روى ى جھانى شدن اھميت مساله، من بحث خود درباره

 سازم: نكات زير متمركز مى

 ى بين الـمللـى سرمايه دارى؛ توسعه .1

 جھانى شدن سرمايه، بورژوازى و ناسيوناليسم؛   .2

 ى جھانى و دولت ملـى؛   سرمايه  .3

 بين الـمللـى شدن سرمايه دارى و پرولتاريا؛ . 4

 

   ى بين الـمللـى سرمايه دارىتوسعه 

ى بين الـمللـى قلمرو بازار و توسعه ى انباشت، گسترشتاريخ سرمايه دارى، تاريخ توسعه

حوزه ھاى انباشت به  استثمار نيروى كار توسط سرمايه است. جھانى شدن و گسترش
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است ى توليد سرمايه دارى است. سرمايه، ارزشى ذاتى شيوه اقصى نقاط گيتى، يك گرايش

توليدى ھاى از طريق استثمار نيروى كار و تبديل ارزش افزا شدن كه در جريان ارزش

به توليد افراطى،  موجوديت دارد. اين امر متضمن گرايش  ،ى الحاقىجديد به سرمايه

ى انباشت است. گرايشى كه با تر پروسهخودگسترى مستمر و جھانى شدن ھر چه بيش

ھاى ى قطبا ھم، ظھور و توسعهتمركزپويى مدام سرمايه، رقابت سرمايه ھاى مجزا ب

درونى سرمايه ھم راه است.  ى اين كاركردھا از تناقضعظيم انحصارى، و تابعيت ھمه

ى بارآورى كار اجتماعى، توان خود درجه سرمايه به طور عام در روند تمركز با افزايش

ز اين طريق برد، تا اتر كار \زم به نفع كار اضافى با\ مىھر چه بيش را براى كاھش

ذاتى سرمايه، سير صعودى تركيب  استثمار نيروى كار را عمق و شدت بخشد. اين گرايش

به افت نرخ سود را در پى دارد. از اين گذشته، بازتوليد سرمايه در ھر  ارگانيك و گرايش

ى حاصل به سرمايه دور واگرد نيازمند وجود شرايط \زم براى تبديل اضافه ارزش

اى روتين نيازمند بازگشايى حوزه ھاى ى اين د\يل، سرمايه به گونهبه ھمه الحاقى است.

و سودآور  ى محبوسھاى اضافى جديد را به سرمايهارزش .ريز است، تا او\ نوين پيش

ريز نمايد و در اين  تر پيشھايى از كل سرمايه را با تركيبى پايينبخش .تبديل كند؛ ثانيا

ى توليد سود را حتى ا\مكان ترى را استثمار نموده، سرچشمهشگذر كارگران ھر چه بي

ى متناقضى از اين گرايشات متضاد درونى است. دھد. توليد سرمايه دارى، آميزه گسترش

بحران ذاتى و گريزناپذير سرمايه دارى، كه خود مقطع ارگانيكى از سير صعودى تركيب 

ى خود روند تمركزپويى سرمايه، ه نوبهنزولـى نرخ سود است، ب آلـى سرمايه و گرايش

تر سرمايه به ھاى بعدى، و در ھمين گذر، نياز افزون و افزونوقوع حادتر بحران

بخشد. گلوبال حوزه ھاى جديد انباشت را عمق و شدت مى ى بين الـمللـى و گشايشتوسعه

او\ ھيچ  - يستىھاى پر فريب مدافعان سيستم كاپيتالبر خ4ف جار و جنجال - شدن سرمايه 

ى جديدى در حيات سرمايه دارى نيست، بلكه بازتاب قھرى تناقضات ذاتى سرمايه پديده

تر انحطاط و تشديد ھر چه بيش است؛ ثانيا تشديد آن در طول دھه ھاى اخير انعكاس

فروماندگى تاريخى سرمايه دارى از بازتوليد شرايط توليد خود به شيوه ھاى پيشين است. 

ى ى تعميق دامنهروند جھانى شدن سرمايه دارى، شتاب بى سابقه از پيش شتاب بيش
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ى سير تاريخى تحقق اين سرمايه دارى در دنياست. درباره استثمار و بى حقوقى و توحش

 كنم. ى بسيار كوتاه بسنده مىفرايند، فقط به يك اشاره

ب ارگانيك سرمايه، و وقوع تركي انق4بات صنعتى، ارتقاى بارآورى اجتماعى كار، افزايش

ى متمركز به بعد، سرمايه 1800ھاى ھاى ادوارى سرمايه دارى به ويژه از سالبحران

ى بحران، سخت ھاى خنثى كنندهى كاپيتاليستى را براى جستجوى مكانيسمرفته ممالك پيش

ھانى از بازار ج از پيش ى بيشزير فشار قرار داد. تجارت خارجى، صدور كا\، و توسعه

ھا در دستور كار سرمايه قرار ھاى موثرى بود كه توسل به آنھا و مكانيسمجمله اھرم

گيرد. ى دوم قرن نوزدھم را در برمىنيمه ھاى به طور خاصگرفت. اين دوره، سال

 100ى سرمايه دارى، رشدى حدود ممالك توسعه يافته »ملـى توليد ناخالص« اى كه دوره

تجارت خارجى ممالك غربى در  ر نھاد. ميزان صادرات كا\ و ارزشبرابر را پشت س

 درصد فزونى گرفته بود. 4درصد به  9/0ى اين ايام از نرخ سا\نه

ى ھا، بسان ھر مولفهوقوع بحران ى تجارت جھانى در كاھشاثرات صدور كا\ و توسعه

اطى سرمايه، ھم راه با توليد افر بود. سير سركش ديگر ھم محدود و ھم عميقا متناقض

تركيب ارگانيك سرمايه ھا، زمينه ھاى بروز بحران را آن  رشد جھشى تمركز و افزايش

ى ديرپايى توانست اثر خنثى كنندهبازار جھانى تجارت نمى داد كه گسترشچنان شتاب مى

 گويد:در اين باره مى ھا داشته باشد. ماركسبر روى بروز بحران

ناپذير صنعت انگلستان از سال  لـى توجه خوانندگان را به رشد قياس"ما بارھاى متوا

ى شكوفايى شگفت انگيز اقتصادى، ع4يم ايم. معھذا در بحبوحهبه بعد جلب كرده 1850

خورد. با وجود كاليفرنيا و آشكار يك بحران صنعتى در شرف تكوين به سادگى به چشم مى

ى كنون سابقه نداشته است و بدون اين كه حادثهاستراليا و عليرغم مھاجرت عظيمى كه تا

بازار ديگر  اى فرا خواھد رسيد كه در آن الزاما گسترشخاصى به وقوع پيوندد، لحظه

برود و اين عدم تناسب مطمئنا  صنعت بريتانيا پيش قادر نخواھد بود، كه پا به پاى گسترش

البته وقتى كه يكى از بازارھاى اى را به وجود خواھد آورد. ھمانند گذشته بحران تازه

بزرگ به طور ناگھانى از دست برود، آن وقت الزاما به اين وسيله بروز بحران تسريع 

 خواھد شد." 
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گرديد، از ميزان چاره سازى تجارت تر مىھاى آخر قرن نوزدھم نزديكھر چه سال

تا  1880ى ميان شد. در فاصلهھا كاسته مىخارجى كا\ در امر جلوگيرى از وقوع بحران

ھر كدام پنج بار در كام بحران فرو غلطيدند. ھم  ، سرمايه دارى فرانسه و انگليس1913

زمان، روند پر شتاب تمركز سرمايه به تشكيل انحصارات بزرگ صنعتى و مالـى منتھى 

ھاى ھا ميليون انسان كارگر در طول چند قرن و در طى نسلى ميليونگرديد. كار زنده

، به صورت كار مرده بر ھم انباشته شد. محصول كار بردگان مزدى سرمايه در متوالـى

وسعت جھان، به طور روتين و روزمره به سرمايه تبديل شد. سرمايه متمركز و 

ى بيستم، زمانى است كه انحصارات بزرگ صنعتى و ھاى آخر سدهمتمركزتر گرديد. سال

ماعى كشورھاى بزرگ سرمايه دارى فرا ى اجتى سرمايهمالـى بر بستر تمركز بى وقفه

ھا به تدريج ھم راه با تكامل توليد سرمايه دارى به ى بانكميانجى گرانه رويند. نقشمى

ھا به دخالت مستقيم در انباشت سرمايه و تملك واحدھاى بزرگ صنعتى مبدل گرديد. آن

ستق4 و يا از طريق اين ترتيب خود به سرمايه گذاران بزرگى تبديل شدند، كه ھر كدام م

ترين كارگاه ھا و مراكز صنعتى را در مالكيت ھاى سھامى سرمايه دارى، بزرگشركت

ى خود داشتند. دست آوردھاى شگرف انق4بات صنعتى و تكنيكى، تمركز مداوم سرمايه

ى متزايد، آميخته و درونى به عاملـى نيرومند براى صنعتى و بانكى در يك پروسه

ى ھمه جانبه تر سرمايه دارى تبديل گرديد. گسترشتر و بيشلـمللـى بيشى بين اتوسعه

ھا در اشكال مختلف انباشت صنعتى و مالكيت واحدھاى توليدى يا كنترل بخشى بانك نقش

ى مالـى بر ھا، راه را به سوى سيادت روزافزون سرمايهى اجتماعى توسط آناز سرمايه

ھا در انباشت صنعتى باز گشود. در و سراسرى آن ى صنعتى و مشاركت مستقيمسرمايه

ى ثابت در استوار سرمايه شروع قرن بيستم، جھان با شرايطى مواجه بود كه بخش

رفت. در ھر اى جھشى و كيفى رو به فزونى مىى صنعتى به گونهرفته كشورھاى پيش

مى از مواد ى انحصارى كشورھاى بزرگ صنعتى، مقادير بسيار عظيدور واگرد سرمايه

گرديد. تركيب ارگانيك سرمايه در خام و وسايل كمكى به ابزار توليد و تكنولوژى تبديل مى

ى انحصارى گرفت و اين امر با توجه به چگالـى بسيار با\ى سرمايهانحصارات اوج مى

رو به  ھاى خنثى سازى گرايشرفته، مكانيسم ى اجتماعى كشورھاى پيشدر كل سرمايه

داد. در چنين سود در اين جوامع را به طور بسيار موثرى زير فشار قرار مى افت نرخ
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 ى شاخصشرايطى، صدور سرمايه به عنوان موثرترين اھرم مقابله با بحران، به يك پديده

ى پايه ھاى عام انباشت در شد. صدور سرمايه، توسعهحيات سرمايه دارى تبديل مى

را ھم راه  ) كشورھاى غير سرمايه دارى آن اياميا ك4( مستعمرات و نيمه مستعمرات 

 ى اجتماعى جوامع پيشآورد. نتايج مستقيم صدور سرمايه براى انحصارات و سرمايهمى

ى كاپيتاليستى، ايجاد حوزه ھاى جديد انباشت، استثمار نيروى كار ارزان جوامع رفته

ود با\تر در حوزه ھاى تر و \جرم نرخ سى صدور سرمايه، تركيب ارگانيك نازلحوزه

ى ارزان مواد ى ثابت از طريق تھيهگردشى سرمايه ى بخشجديد و با\خره تنزل ھزينه

 ھا بود. خام، زمين و نظاير اين

ى بيستم با ھمان سرعت و كيفيت غالب سده روندى كه تا اين جا تصوير كردم، در بخش

و  ى سرمايه، شتاب بيشزاسيون گستردهشود. در تمامى اين دوره ما شاھد گلوباليدنبال مى

ى بارآورى كار اجتماعى، ادغام ى درجهخيره كننده تر روند تمركز سرمايه، افزايشبيش

ھا در بانك روزافزون انحصارات عظيم صنعتى و مالـى در ھم، تفوق دائم التزايد نقش

ى ر اين حا\ت، توسعهھا، و دبرنامه ريزى كار و توليد، وقوع حادتر و كوبنده تر بحران

با وقوع   ،ى مذكورايم. اين روند در ربع آخر سدهشدن سرمايه بوده بى توقف جھانى

بارآورى كار اجتماعى،  انق4بات انفورماتيك و كامپيوترى وارد فاز نوينى گرديد. افزايش

ى يك تاخت. زمان كار مورد نياز براى تھيه تر از گذشته به پيشدر ابعادى بسيار عظيم

يافت و اين بدان  دقيقه كاھش 8ساعت به  3، از 1997تا  1993ى موبيل، فقط در فاصله

اى كه موبيل معنى است كه نيروى كار مورد احتياج براى به حركت در آوردن سرمايه

ى مرتبه كمتر گرديد. پروسه 10سال به طور مطلق  4كند، در طول ھمين توليد مى

ى انتقال نيروى كار به ماشين، به كار مرده يا در حقيقت پروسهجايگزينى كار زنده توسط 

پولـى  ى اخير، يك ركورد تاريخى برق آسا را پشت سر نھاد. ارزشويژه در طول دو دھه

به دنبال ادغام دو مونوپول (  Astrazenecaاى كه ھم اكنون در انحصار ميزان سرمايه

Astra وZeneca ( ميليون كرون فراتر  15آيد، از رقم مى توسط ھر كارگر به حركت در

 Microsoftھايى مانند رفته است. اين رقم به طور قطع در مورد نيروى كار مونوپول

ى بارآورى كار اجتماعى، روند تمركز تر است. ھم زمان با رشد بى سابقهبسيار افزون

شتاب كام4 بى سرمايه و ادغام انحصارات غول پيكر مالـى و صنعتى در اين دو دھه نيز 
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ھا و انحصارات بر روى ھم اى كه اين تراستاى گرفته است. حجم عظيم سرمايهسابقه

، ميزان سرمايه 1996باشد. در سال اند، حتا با ارقام نجومى نيز قابل بيان نمىانباشته

 ميليارد د\ر رسيد.  18از  جھانى به رقمى بيش ھا در بورسى شركتگذارى روزانه

بارآورى كار اجتماعى، و سير صعودى تركيب  د تمركز و انحصارپويى، افزايشفاز جدي

ى با\ با شرايط تاريخى معينى ھمراه شده است، كه به ارگانيك سرمايه در ابعاد خيره كننده

ى انباشت صنعتى حوزه ھاى تازه ى بين الـمللـى براى گشايشموجب آن ظرفيت سرمايه

 ى پيشترين ميزان ممكن خود قرار دارد. عرصه ھاى تازهبه شيوه ھاى سابق در پايين

ريز سرمايه در اين دوره، ديگر كشورھاى فئودالـى و جوامع غير كاپيتاليستى اوايل قرن 

ى خلع يد از توده ھاى كثير رعيت و بيستم نيست. صدور سرمايه، ديگر بر متن پروسه

تازد. مولفه ھاى مربوط به نمى يشدھقان و انباشت صنعتى با تركيب نازل ارگانيك به پ

بازتوليد نيروى كار در اين جوامع، و در سرتاسر دنيا، براى سرمايه به سادگى ادوار 

گذشته نيست. فاز جديد جھانى شدن، تناقضات درونى سرمايه را از ھر لحاظ تشديد نموده 

ھاى خنثى سمھا را سخت عمق بخشيده است؛ و كارايى مكانياست؛ زمينه ھاى وقوع بحران

ى جھانى عظيمى از سرمايه داده است. بخش سازى سير نزولـى نرخ سود را كام4 كاھش

افزايى خود به چنان ارقام غول آسايى از اضافه  براى بازتوليد شرايط توليد و ارزش

ى ابعاد استثمار كارگران و نيازمندند، كه حصول آن محتاج تعميق لحظه به لحظه ارزش

بسيار  ى سطح معيشت توده ھاى كارگر در ھمه جا و به ويژه در بخشه به ثانيهتنزل ثاني

ميليون  500از  ى بيشبا كل درآمد سا\نه Microsoftى عظيمى از دنياست. سود سا\نه

كند. روند جارى بين الـمللـى شدن سرمايه، روند قتل كارگر آسيايى و آفريقايى برابرى مى

 سرمايه دارى است.    ى توحشدر آستان دارالخ4فهى بشريت عام ھمه سويه

 

 جھانى شدن سرمايه، بورژوازى و ناسيوناليسم  

ى سرمايه دارى، تبخير فكرى ى ھستى انسان در جامعهناسيوناليسم، تحليل باژگونه

ملزومات مادى بازتوليد مناسبات كاپيتاليستى و تريبون عوام فريبى و ترفند بورژوازى 

طوق بردگى مزدى است. بورژوازى با  ى كارگر به پذيرشانقياد و اقناع طبقهبراى مسخ، 

پا به ميدان مجاد\ت  »زنده باد ملت« پرچم ناسيوناليسم وارد تاريخ شده است؛ با شعار 
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زنده باد وحدت استثمارگر و « وى،  »زنده باد ملت« اجتماعى نھاده است؛ و مضمون 

 بوده است.  »كارگران طوق بردگى مزدى بر دوشمستحكم باد « و  »استثمار شونده

ام كند، كه مذھب انجھا ھمان كارى را مىناسيوناليسم با فكر و دريافت و مغز و باور انسان

حقيقت انسان و جھان ھستى است. ناسيوناليسم نيز تعبير  دھد. مذھب، تصوير باژگونهمى

اين نظام است. بورژوازى با ھر  عى موجود و مكان انسان در سيطرهدروغين نظم اجتما

كوشد و در ھر موقعيتى، تا مغز استخوان ناسيوناليست است و با تمامى قوا مى گرايش

كارگرى بين الـمللـى را در تار و پود توھمات ناسيوناليستى از پيگيرى پيكار  جنبش

ى اساسى پايه ترين نگاه، بر دوى واقعى ناسيوناليسم در عامطبقاتى خود باز دارد. شالوده

ى توليد كاپيتاليستى و آنتاگونيسم استوار است: اول خط كشيدن بر سرشت استثمارگرانه

ى ى سھم سرمايهو توسعه براى افزايش طبقاتى ميان پرولتاريا و بورژوازى؛ دوم ت4ش

ى كارگر بين اجتماعى يك جامعه از كل اضافه ارزشى كه در سطح جھانى توسط طبقه

يا  »آب و خاك اجدادى« و  »ملت« و  »ميھن«شود. مقو\تى از قبيل وليد مىالـمللـى ت

ى تاريخ بشر با چه زبان و فرھنگ و سنن ملـى، مستقل از اين كه در ادوار گذشته

اند، براى بورژوازى صرفا تبعات دو ركن اساسى ياد شده و در شدهمضمونى تداعى مى

ى رو به ، چھره»ميھن« و  »مليت« كارگرند. ى يك ك4م ملزومات تعميق استثمار طبقه

« رو به درون اوست. با  ، چھره»دولت« بيرون بورژوازى است. درست ھمان گونه كه 

، قدرت حاصل از »مليت« كند و با ، نظام بردگى مزدى را بر كارگران تحميل مى»دولت

ا در اين گذر سازد، تى رقابت و چون و چرا با حريف مىكار بردگان مزدى را وثيقه

دن ترى از استثمار كارگران دنيا را نصيب خود كند. ناسيوناليست بوى بزرگحصه

ھاى مختلف اين طبقه براى جھانى شدن ھر چه بخش بورژوازى، با تق4ى ھمه سويه

ھا، يا حتا ايجاد قطب واحد تر سرمايه دارى، تشكيل اتحاديه ھاى سراسرى دولتبيش

يزى اقتصادى در جھان، نه فقط ھيچ تباينى ندارد، كه دقيقا دو قدرت سياسى و برنامه ر

ى بين الـمللـى سرمايه دارى ھمه جا تاريخ ميدان اند. تاريخ توسعهروى مرتبط يك سكه

دارى و تاخت و تاز ناسيوناليسم، تاريخ بھره گيرى جوراجور بورژوازى از اين س4ح در 

  كارگرى است. مبارزه عليه كمونيسم و جنبش
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برد اھداف ضد  سوسيال دموكراسى، ناسيوناليسم چپ، و سوسياليسم روسى، در پيش

اند، كه ليبراليسم و كارگرى و ضد كمونيستى خود به ھمان اندازه بر ناسيوناليسم اتكا نموده

اند. در ھمان ھاى بورژوازى جھانى از اين س4ح استفاده كردهنئوليبراليسم و يا ساير بخش

ى انحصارى با ھدف بازتقسيم اقتصادى دنيا، دست يابى به ندگان سرمايهزمان كه نماي

ى كارگر جھانى، توده تر در استثمار طبقهحوزه ھاى نوين انباشت و احراز سھم افزون

ن آ! و عظمت اين يا »منافع ملـى« ى گيتى را با علم و كتل ھاى فرودست چھار گوشه

انداختند، سوسيال يستى به جان ھم مىھاى امپريال! در سبعانه ترين جنگ»ملت«

ى ى كارگر حوزه ھاى استثمار سرمايهدموكراسى نيز دقيقا با ترفند ناسيوناليسم از طبقه

!، خود را تسليم »ميھن«ى اجتماعى ى سھم سرمايهخواست كه براى توسعهانحصارى مى

يز با تمام توان ھا، ناسيوناليسم چپ نكوره ھاى آدم سوزى سرمايه كنند. در ھمين سال

ى صدور سرمايه را در منج4ب امپرياليسم نوپاى كارگرى جوامع حوزه كوشيد جنبشمى

براى تشكيل صف مستقل سوسياليستى خود در  ستيزى ناسيوناليستى از ھر گونه ت4ش

كارگرى  ى طبقاتى و رويكرد جنبشبرابر بورژوازى باز دارد. نگاھى به سير مبارزه

ى بيستم گواه روشنى بر اين واقعيت تلخ است، كه جھانى شدن يا سدهجھانى در طول 

ى توليد تر تناقضات شيوهامپرياليستى سرمايه دارى به رغم تشديد ھر چه عميق گسترش

ظرفيت اردوگاه جھانى سرمايه در توسل به  سرمايه دارى، براى مدتى معين به افزايش

 ى كارگر كمك موثر كرده است. ستى طبقهكموني ناسيوناليسم براى قلع و قمع جنبش

ى سرمايه دارى جامعه و جدال ميان عظيمى از دنياى روز، چگونگى توسعه در بخش

ى طبقاتى را در ى تحقق اين دورنما، كل مبارزهناسيوناليسم راست و چپ بر سر شيوه

ى نوپا ! به گورستان جنبش»ملـى ھاى رھايى بخشجنبش«درون خود منحل ساخت. 

تر يا غير انحصارى سرمايه در زير پرچم كارگرى مبدل گرديد و نمايندگان اقشار پايين

، )اردوگاه شوروى(دروغين سوسياليسم، با تكيه بر اردوگاه جھانى سرمايه دارى دولتى 

 افق نوع روسى كاپيتاليسم را به جاى دورنماى سوسياليسم كارگرى در پيشاروى جنبش

 ى مبدل به ارتشى كارگر يا دھقانان خلع يد شدهشى از طبقهكارگرى باز گشودند. بخ

ى كار سرمايه نيز اگر احيانا توسط ناسيوناليسم چپ ھوادار اردوگاه سرمايه دارى ذخيره

ى توھم پراكنى گرايشات راست ناسيوناليستى متكى شدند، حتما در ورطهدولتى شكار نمى



 

307 

آمدند. به ھر حال، ناسيوناليسم به گرفتار مى به ھمان اردوگاه يا قطب غربى سرمايه دارى

كارگرى نوپاى جوامع مورد بحث را از ھر نوع جھت  صور مختلف و در ھمه جا، جنبش

 داشت. گيرى راستين كمونيستى و طبقاتى باز مى

شرايط امپرياليستى توليد سرمايه دارى در ھمان حال، شرايط مساعدى را براى ايفاى 

سنديكاليستى اين  ر احزاب سوسيال دموكرات اروپاى غربى و جنبشدر اختيا ھمين نقش

كشورھا قرار داد. در اين جا نيز سوسيال دموكراسى و سنديكاليسم از يك سو، بر سمت 

كارگرى را دست بسته تسليم  ى كارگر شمشير كشيدند و جنبشگيرى كمونيستى طبقه

سھم  و از سوى ديگر، براى افزايشھاى سرمايه نمودند ھا و سياست گذارىبرنامه ريزى

ى كارگر بين توليد شده توسط طبقه از اضافه ارزش »ى خودىجامعه«ى اجتماعى سرمايه

ى ى جھانى ھم سو گرديدند. يك نكتهھاى امپرياليستى سرمايهالـمللـى با تمامى تجاوز طلبى

اسرى ناسيوناليسم در بسيار اساسى و تعيين كننده در اين رابطه اين است، كه اعت4ى سر

توان به طور يك جانبه به ظھور شرايط امپرياليستى توليد و اين دوران را نمى

گلوباليزاسيون سرمايه نسبت داد. ناسيوناليسم اگر چه ھمه جا به طور بسيار موثرى از 

اى كام4 به گونه ،اما اعت4ى آن در طول اين دوران گلوباليزاسيون سرمايه تغذيه نمود،

ين كننده مديون شكست انق4ب اكتبر، ظھور اردوگاه شوروى و جايگزينى قطب تعي

سوسياليسم كارگرى توسط قطب سرمايه دارى دولتى بود. ناسيوناليسم به اين دليل در 

كارگرى را در منج4ب خود فرو بلعيد، كه شكست اكتبر و ظھور  سراسر دنيا جنبش

ى راستين كمونيستى را افق استقرار جامعهسوسياليسم روسى با بيرق كمونيسم، ھر نوع 

در برابر چشمان پرولتاريا خط زد. اين دو عامل، يعنى شرايط امپرياليستى توليد سرمايه 

دارى از يك سو و شكست انق4ب كارگرى اكتبر در روسيه از سوى ديگر، به طور مرتبط 

راسر دنياى روز پديد و ارگانيك زمينه ھاى \زم براى ميدان دارى ناسيوناليسم را در س

آوردند. روايت روسى سوسياليسم، امپرياليسم ستيزى ناسيوناليستى، تحليل ناسيونال 

سرمايه دارى مستقل و « ى كاپيتاليستى، افق برپايى ى توليد و جامعهپوپوليستى شيوه

 »خودمختارى طلبى« !، تعبير بورژوايى »جمھورى دموكراتيك خلق«!، دورنماى »ملـى

!، ھمه و ھمه از اعماق وضعيت منبعث از اين دو مولفه سر »ملـى رھايى بخش جنبش«و 

ى اين توھمات سوسيال بيرون آوردند و ناسيوناليسم چپ در زير بيرق كمونيسم بر ھمه
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رفرميستى، خلعت كمونيسم و ماركسيسم پوشاند. گلوبال شدن سرمايه دارى و شكست 

كارگرى بين الـمللـى را از ريل  د كه جنبشاكتبر در مجموع، شرايطى را پديد آوردن

ى طبقاتى، از دورنماى لغو بردگى مزدى، از ھاى ماركسى مبارزهكمونيسم، از راه حل

اى فارغ از كار مزدورى و دولت و طبقات جدا كرده و در بات4ق افق برپايى جامعه

وھمات سوسيال ناسيوناليسم، امپرياليسم ستيزى ناسيوناليستى، سوسياليسم روسى، و ت

 دموكراتيك، اسير ساختند. 

ترين استفاده را از س4ح ناسيوناليسم به بورژوازى در گذار جھانى شدن سرمايه، بيش

آورد، اما سرمايه در ھمين گذر و به مقتضاى درون عمل آورد و ھم چنان به عمل مى

يان خود نزديك ، تاريخ مصرف اين دجال بازى پر ترفند را نيز به پااشى متناقضمايه

ى بين الـمللـى خود، كل جھان حاضر را ى توليد كاپيتاليستى در توسعهساخته است. شيوه

ى به جھان سرمايه و دنياى كارگران تقسيم كرد. مليت و ميھن و توھمات ملـى، اگر تا نيمه

را ! »امپرياليسم ستيزى«اول قرن بيستم براى توده ھاى كارگر متوھم بخشى از دنيا نوعى 

ى كوراسى و بوسنى ھاى ظلمت زدهگورستان كرد، امروز سواى طول و عرضتداعى مى

و كوسوو، سواى برھوت سياه بربريت سرمايه، سواى گرسنگى، مرگ، وحشيانه ترين 

ھا، و سواى آوارگى و بى خانمانى صدھا ميليونى، ھيچ چيز ديگرى را در خاطره ھا جنگ

ى مرگ در شيپور پر فريب ناسيوناليسم خواھد ن لحظهكند. بورژوازى تا آخريزنده نمى

مردم كارگر جھان  طوفان مرگ را در گوش دميد، اما آھنگ آن امروز تنھا و تنھا غرش

ى ناسيوناليسم را در كشد. سرمايه اگر بر بستر بين الـمللـى شدن، سموم كشندهآژير مى

مادى انترناسيوناليسم كارگرى  ذھن توده ھاى كارگر و فرودست كشت كرد، اما پايه ھاى

توسعه داد. در وضعيت موجود، سرطان سرمايه نه فقط تك تك  از پيش را نيز بسيار بيش

ھاى وجود طبيعت را در ھم فرو بافته است؛ آن ى ملكولھاى ھستى انسان، كه ھمهسلول

از وحشت  -  EUدر نشست  - ترين معابد اين نظام سان كه كاھنان مصروع عظيم

دارند! در چنين فازى از دست به دعا برمى Bushبر  Algorاطرات، براى پيروزى مخ

كارگرى بايد  تسلط سرطانى سرمايه بر سراسر دنيا، اھميت پيوند انترناسيوناليستى جنبش

 تر از ھر زمان ديگر بند بند وجود كارگران را به خود مشغول دارد.بسيار بيش
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 ى جھانى و دولت ملـى؟!  سرمايه

بر برآمد ناسيوناليسم، بايد ديد كه  در پى مرور كوتاه روند گلوبال شدن سرمايه و تاثيراتش

ھا بر جاى دولت اى بر كاركرد و نقشى جھانى سرمايه دارى چه آثار تعيين كنندهتوسعه

نھاده است. بين الـمللـى شدن سرمايه دارى، \جرم در گرو دست يابى سرمايه به يك تقسيم 

ترين بھا بازتوليد شود، اسرى و جھانى بود. براى اين كه نيروى كار به ارزانكار سر

ھا و قراردادھاى آھنينى ى صدور سرمايه بايد با داربستانكشاف كاپيتاليستى جوامع حوزه

ى كارگر، ھاى طبقهى بخشترين ميزان دستمزد بر ھمهشد. تحميل پايينميخ كوب مى

ھا و حقوق اجتماعى از كارگران و ى آزادىى، سلب كليهكارگر ى جنبشسركوب سبعانه

ى تامين اجتماعى، محروم ساختن توده فرودستان، احتراز موكد از ايجاد ھر نوع شبكه

، فقدان ھاى كارگر از حق تشكل و تحزب و ھر نوع فعاليت سياسى، سطح نازل آموزش

ى خانگى، ھمه و ده و فرسايندهامكانات رفاھى، بى حقوقى زنان، كار كودكان، كار تباه كنن

خود  ھمه بايد در داربست مدنى سرمايه و در تقسيم كار جارى سرمايه دارى مكان خاص

 كردند. را احراز مى

ى خود ى صدور نيز به نوبهتر سرمايه در جوامع حوزهضرورت تركيب ارگانيك پايين

ى ھر چه ت. توسعهساخى اجتماعى به رويكردھاى خاصى را ضرورى مىتوسل سرمايه

ترين توليد وسايل توليد، يكى از مھم با بخش توليد وسايل مصرف در قياس تر بخشبيش

ى خود بايد به جزء معينى از تقسيم كار سراسرى اى كه به نوبهاين مولفه ھا بود. پديده

ى جھانى، ھاى مختلف سرمايهى ميان بخشگرديد. تنظيم رابطهسرمايه دارى مبدل مى

ى اين قلمروھا، و تحقق ى كارگر ميان ھمهناشى از استثمار طبقه توزيع كل اضافه ارزش

تر سرمايه، جايگزينى قھر عريان ھاى متمركزتر و انحصارىنرخ سود مطلوب بخش

كارگرى از اين طريق در  نظامى توسط نھادھاى مدنى ظاھرالص4ح و كنترل جنبش

ارات عظيم مالـى و صنعتى در برنامه ريزى كار و مسلط انحص ھايى از دنيا، نقشقسمت

ى ديگر از اين قبيل، ھمه و ھمه بايد تعاريف، بين الـمللـى و ھر پديده توليد در مقياس

مكان، قرارھا، ابزار و شيوه ھاى اعمال خود را در ساختار سراسرى تقسيم كار سرمايه 

ى رو به درون نظام ھرهيافتند؛ و سرانجام دولت موجود بورژوايى اين چباز مى

ى قوانين، قراردادھا، نھادھا و اصول و فروع اين تقسيم كار جھانى بايد كليه  ،كاپيتاليستى
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آميخت. دولت موجود، نھادى است كه تجسم ھم طبقاتى خود به ھم مى را با وظيفه و نقش

ن نوزدھم و مث4 در قر( ى جھانى است. زمانى آميزى تمامى وظايف با\ در قبال سرمايه

دولت بورژوايى، عموما در وجود يك ماشين قھر پليسى و  نقش )بخشى از قرن بيستم

نظامى سرمايه دارى متمركز بود. بعدا خواھم گفت، كه چگونه درك دگماتيستى اين فرمول 

كارگرى در كج راه  ھا و جنبشھاى زيادى به غلطيدن كمونيستبندى در طول سال

. واقعيت اين است كه روايت ماركسى دولت از ھمان آغاز، رفرميسم كمك كرده است

مرزبندى بسيار شفافى با اين روايت سوسيال رفرميستى داشته است. در مطلب كوتاھى كه 

نقل نمودم، اين مرزكشى به طور بسيار روشن و گويا خود  در مطلع اين نوشته از ماركس

ى مركبى از نھادھاى موعهسازد. دولت، به ويژه نوع معاصر آن، مجرا ظاھر مى

ھاى مدنى، مراكز برنامه ھاى اعمال نظم، سازماناجتماعى، قراردادھاى حقوقى، ارگان

ى ريزى، دستگاه ھاى سركوب، مجامع قانون گذارى و منظوماتى است كه فقط به مثابه

 ى تقسيم كار كاپيتاليستى قابل فھمند. ھاى ارگانيك و پيوستهبافت

و ارتشى و وزير و وكيل و خدم و حشم  تگاھى مركب از مشتى پليسدولت ديگر فقط دس

ى اجتماعى ھر كشور و ى شخصيت يافته است. سرمايهسرمايه نيست، بلكه دقيقا سرمايه

ى بين الـمللـى است، كه موجوديت حقوقى، مدنى، سياسى، مديريت، برنامه كل سرمايه

ھا آن كند. دولتجھانى را با ھم لو\ مى ريزى، نظامى و پليسى يافته است و كل تقسيم كار

كند، و شرايط سودآورى سرمايه را، ى اجتماعى و جھانى ديكته مىچه را كه سرمايه

و آماده سازى نيروى  ، آموزشكنند. پرورشمضمون جارى برنامه ريزى روتين خود مى

بازتوليد و  كار سرمايه را در سطوح مختلف، و بر مبناى مساعدترين پاسخ به الزامات

ى گيرند. شرايط كار و معيشت كل طبقهى اجتماعى، به عھده مىخودگسترى سرمايه

كارگر و ساير توده ھاى فرودست را دقيقا در چھارچوب موازين و ملزومات سودآورى 

كنند. با غلطيدن ھا تحميل مىپليسى و نظامى بر آن سرمايه تنظيم و با تمامى توحش

اى از ھايند كه در ھر نقطهى بحران، اين فقط دولتكشور به ورطه ى اجتماعى ھرسرمايه

ھا را بر ى بار اين بحرانخود، كليه جھان سرمايه با استمداد از نھادھا و شيوه ھاى خاص

بشرى را  ى دست آوردھاى دانشھا كليهنمايند. دولتمعيشت ناچيز كارگران سرشكن مى

ى استثمار نيروى كار توسط گيرند، تا پروسهر مىدر عرصه ھاى تكنيك و مديريت به كا
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ى اشكال بى حقوقى بر كارگران سرمايه، تعميق و تشديد مستمر اين استثمار، تحميل كليه

ى كارگر به مناسبات انسان ستيز به نفع با\ بردن سود سرمايه، تمكين فرھنگى طبقه

وشت حاصل كار، و مسخ و تر كارگران از سرنبردگى مزدى، بيگانه ساختن ھر چه عميق

ى ى بازتوليد سرمايه را كه اقتضاى جبرى تسلط شيوهھا در پروسهانح4ل وجود انسانى آن

توليد كاپيتاليستى است، برنامه ريزى نمايند و به فرھنگ و ايدئولوژى و معيارھاى 

ھاى زندگى متعارف انسانى مبدل سازند. دولت، عم4 و عينا سرمايه اجتماعى و م4ك

و مرگ و  كند؛ در مورد معيشت و آموزشگيرد؛ قانون گذارى مىاست كه تصميم مى

ى قوانين سودآورى انباشت و ھا را بر پايهى ايندھد؛ و ھمهزندگى كارگران حكم مى

نمايد. دولت، نه فقط سركوب پليسى و تر استثمار كارگران تعيين مىتشديد ھر چه عميق

ى كارگر را به عھده دارد، كه نظم سياسى سرمايه بر طبقه كارگرى و اعمال نظامى جنبش

خود عنصر فراگير ساختار مدنى و سياسى و فرھنگى و آموزشى و حقوقى و ھمه نوعى 

ى اجتماعى است. دولت، نھاد منحل كننده يا مضمحل كارگرى توسط سرمايه كنترل جنبش

ى سرمايه دار ق سودجويى طبقهى كارگر در بات4ھاى طبقهساز انتظارات، مطالبات و افق

 افزايى سرمايه است.  ى ارزشو پروسه

توان در ى اين نكات، كام4 روشن است كه تعريف دولت موجود را نمىبا توجه به ھمه

دولت ابزار اعمال قھر پليسى و نظامى سرمايه « ھايى از اين نوع كه مث4 فرمول بندى

، خ4صه نمود. اين تعريف درست و »ه استدولت مجرى نظم سياسى سرماي« يا  »است

نيز بدون در نظر گرفتن سير  »دولت ابزار سيادت طبقاتى بورژوازى است« اصولـى كه 

و  متناظر با اين سير تاريخیتاريخى تكامل سرمايه دارى، تغييرات تقسيم كار كاپيتاليستى 

فھم نخواھد بود. با در  ھا در اين تقسيم كار با عمق و محتواى واقعى خود قابلدولت نقش

ى توانيم به بحث گلوباليزاسيون سرمايه بازگرديم و پديدهى اين نكات، مىنظر داشتن ھمه

تر: دولت اين كشور و آن كشور، دولت آمريكا، فرانسه، ! يا به بيان دقيق»دولت ملـى« 

ز كنونى ھا در فاايران، ھند يا دولت ھر كشور ديگرى را از لحاظ فونكسيون عمومى آن

 ھا و مولفه ھاى خاصى جھانى سرمايه دارى مورد تعمق قرار دھيم. اگر به ويژگىتوسعه

ى توليد كاپيتاليستى دقت كرده باشيم، اين كار با ى امپرياليستى شيوهمربوط به روند توسعه

پيچيدگى چندانى ھم راه نخواھد بود. گفتيم كه دولت موجود، مركز ثقل تقسيم كار سرمايه 
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ھا و ارى است و توضيح داديم كه تقسيم كار كاپيتاليستى در وضعيت موجود، چه ويژگىد

مشخصاتى را به خود گرفته است. دولت اين يا آن كشور، نھادى است كه مقتضيات 

 ى جھانىبازتوليد سراسرى سرمايهى ى اجتماعى آن جامعه را در گسترهبازتوليد سرمايه

ى معين و به ميزان ى كارگر جامعهبر طبقه ،كندمى آن چه كه سرمايه حكم اسبر اس

ى اجتماعى ھمان جامعه بر توده ھاى كارگر سراسر جھان تحميل موقعيت سرمايه

 نمايد. مى

ى وجود انسانى ى ھر دولتى در اين راستا، برنامه ريزى انح4ل ھمه سويهاولين وظيفه

يه است. اين كه كارگران در اعماق افزايى سرما ى ارزشى كارگر جامعه در پروسهطبقه

ھاى مغزى و ذھنى خود به جاودانه بودن بردگى مزدى يقين كنند، اين كه مطمئن سلول

بايد تمامى  ى كاپيتاليستى آخرين ميعادگاه ھستى بشر است و بر ھمين اساسباشند جامعه

ده بودن و زن ى زندگى، سطح معيشت، و در يك ك4م: اساسھا، انتظارات، شيوهخواست

نبودن خود را در چھارچوب بقاى سيستم سرمايه دارى، سودآور بودن سرمايه و قدرت 

ى اجتماعى جامعه تنظيم نمايند. كارگران بايد از ھر مطالبه و انتظارى كه بازتوليد سرمايه

صرف  به طور کاملگيرد، قرار مى تعارضبازتوليد و خودگسترى سرمايه در  با اساس

 ! است، كه بايد آن را بر اساس»دولت ملـى« ى ھر اين نخستين وظيفه نظر نمايند.

ى معين در بازار بين الـمللـى سرمايه دارى و ى اجتماعى جامعهموقعيت معين سرمايه

كند، برنامه ريزى نموده و به توليد شده كسب مى ميزان سھمى كه از كل اضافه ارزش

ى اجتماعى در سود از يك سو، سھم سرمايه كه كشورى مانند سوئداجرا در آورد. در 

كارگرى با بھره گيرى از  ى جھانى با\ است و از سوى ديگر، جنبشسراسرى سرمايه

 ايفاى اين نقش ،كندت رفاھى با\ترى را دنبال مىتاريخى، انتظارا اى شرايط خاصپاره

ى كارگران است. در گرو تن دادن به سنديكاليسم و رعايت برخى حقوق مدنى و اجتماع

ى كارگر مجبور است نه فقط اى مانند ايران و جوامع مشابه كه طبقهدر جامعه بالعكس

ى اجتماعى، بلكه نرخ سود متناظر با بازتوليد ساير نرخ سود مورد نياز بازتوليد سرمايه

 ،پاسخ گو باشد ناشى از كار خويش ى جھانى را نيز با اضافه ارزشھاى سرمايهبخش

ترين سطح ممكن ى حقوق سياسى و مدنى و اجتماعى، تحميل نازلوميت از كليهمحر
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ى اجزاى كارگرى به مثابه معيشت، و اعمال قھر عريان پليسى و نظامى بر جنبش

 شوند. ى دولت در كنار ھم رديف و برنامه ريزى مىى وظيفهپيوسته

افزايى  به الزامات ارزش ! يا دولت ھر كشور، پاسخ» دولت ملـى« ى ھر دومين وظيفه

 ى جھانى با توجه به نقشى بازتوليد سرمايهى اجتماعى كشور معين در گسترهسرمايه

ى مسلط انحصارات بين الـمللـى در فاز كنونى جھانى شدن سرمايه دارى است. سرمايه

ى مستقيم اى، مستقل از نرخ استثمار تقريبى يا فرضى كه در حوزهاجتماعى ھر جامعه

نقشى كه به  ، بر اساساشكند و مستقل از تركيب ارگانيك جداگانهبازتوليد خود احراز مى

ى تشكيل نرخ سود عمومى سرمايه ى شرايط توليدى در پروسهموجب عوامل تشكيل دھنده

توليد شده در سطح جھانى را نصيب  معينى از كل اضافه ارزش نمايد، تنھا بخشكسب مى

ى اجتماعى ھر كشور، ھم چنين و به ھمان گونه كه با\تر گفتيم، يهسازد. سرماخود مى

دولت بورژوايى ھر جامعه،  داراست. مكان معينى در تقسيم كار جھانى سرمايه دارى

! به ملزومات »دولت ملـى« ى جھانى در آن جامعه است. اين كه اين دولت محلـى سرمايه

پاسخ گويد، پرسشى است كه پاسخ آن را  ى اجتماعى كشور معين چگونهبازتوليد سرمايه

ى جھانى و انحصارات عظيم مالـى و صنعتى بين الـمللـى از يك سو و فشار سرمايه

 گويند. كارگرى جامعه و جھان از سوى ديگر مى جنبش مبارزه و اعتراض

ى كارگر جوامع آسياى جنوب شرقى، ھم تر توضيح دھم. طبقهاين موضوع را كمى شفاف

ى كارگر بسيارى از كشورھاى ديگر آسيايى و آفريقايى و آمريكاى \تين يا بقهسان ط

ى اجتماعى اين جوامع در تقسيم كار جھانى سرمايه اروپاى شرقى، به دليل موقعيت خاص

به نيازھاى  .توليد نمايند كه او\ سرمايه دارى، بايد چنان مقادير عظيمى از اضافه ارزش

به ملزومات سودآورى انحصارات عظيم  .ماعى ممالك مذكور و ثانياى اجتبازتوليد سرمايه

صنعتى و مالـى جھانى پاسخ گويند. دولت كره جنوبى و جوامع مشابه، بايد ابزار 

دولت « اين ويژگى باشد.  ى كار و سرمايه در اين كشور بر اساسسازماندھى رابطه

مللـى و نه فقط سرمايه دار كره جنوبى ى بين الـى سرمايه! در اين جا، دولت نماينده»ملـى

است. مكان كره جنوبى در تقسيم كار سراسرى كاپيتاليستى، بايد به محتواى برنامه ريزى 

) IMFسياسى و مدنى و اجتماعى اين دولت تسرى يابد. زمانى كه صندوق جھانى پول (

مه ريزى ى انحصارى و يكى از نھادھاى مھم برنااين متمركزترين قطب قدرت سرمايه
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ھاى را با ھدف انجام دست كارى »ى تثبيتبرنامه« ى جھانى  طرح موسوم به سرمايه

كشور عضو صندوق اب4غ نمود،  151\زم در تقسيم كار بين الـمللـى به شمار كثيرى از 

بند بند شرايط پيشنھادى آن  ھاى ملـى اين جوامع خود را موظف به پذيرشتمامى دولت

پول رايج در بازار  ھا ھمگى متعھد شدند كه در قبال وام دريافتى، ارزشتيافتند. اين دول

دھند؛ در ھزينه ھاى دولتى صرفه جويى كنند؛ سطح دستمزدھا را تا  داخلـى را كاھش

ى بانكى را با\تر برند؛ موانع موجود بر سر راه سرحد ممكن پايين آورند؛ نرخ بھره

اى تعھدات مشابه ديگر را به اجرا سازند و پارهھاى خارجى را بر طرف سرمايه گذارى

گذارند. سرريز شدن سرمايه ھاى اضافى انحصارات عظيم جھانى به بازار داخلـى جوامع 

ى اجتماعى ممالك آسيايى و آمريكاى \تين و مذكور به ھمان ميزان كه نياز سرمايه

 ر از آن براى بخشتآفريقايى عضو صندوق بود، به ھمان اندازه يا شايد بسيار بيش

نيز  IMFى اجتماعى جوامع سياست گذار ى بين الـمللـى يا سرمايهمتمركزتر سرمايه

ھاى ملـى با تحميل دھشت بارترين فشار ممكن بر سطح معيشت اھميت داشت. دولت

توليد شده توسط  عظيمى از اضافه ارزش ى كارگر جوامع مورد بحث، بخشطبقه

تر امپرياليستى به مرداب آز سوداندوزى انحصارات بزرگ كارگران اين كشورھا را

ى وام را ى اجتماعى جوامع گيرندهسرشكن ساختند، در ھمان حال كه نرخ سود سرمايه

طرح پيشنھادى بانك جھانى،  ھاى ملـى در جريان پذيرشنيز با\ و با\تر بردند. دولت

را ايفا كردند. در اين  مين نقش)، نيز مشابه ھSAIS( »اص4ح ساختار« موسوم به طرح 

ترين قلمرو انباشت داخلـى را به توليد و صدور محصو\ت مورد نيز متعھد شدند، كه بيش

و...  ى مورد نياز بازار جھانى از قبيل: منسوجات، البسه، كفشمصرفى و كا\ھاى ساده

ى سرمايه ھاتجديد نظر در اولويت«، »ھاعق4نى كردن نظام قيمت«دھند.  اختصاص

، از جمله خطوط اساسى اقداماتى بود »اص4ح بودجه و ايجاد نھادھاى جديد« و  »گذارى

كشور آسيايى و آفريقايى و آمريكاى \تين به اجرا نھاده و تمامى بار اجراى آن را  29كه 

ى اين موارد، كه صرفا ى كارگر جوامع خود سرشكن ساختند. در ھمهى طبقهبر گرده

ھاى سرمايه دارى است، ما شاھد ى دولتاى از كاركرد روتين و روزمرههنمودھاى ساد

ى دولت ى اجتماعى يك كشور به ع4وهھم زمان دولت سرمايه»دولت ملـى« آنيم كه ھر 

ى ذاتى و وجودى سرمايه دارى است و ھر ى جھانى است. امرى كه پديدهمحلـى سرمايه
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ى محلـى و جھانى گيرد، درھم رفتگى وظيفهمىى گلوباليزاسيون سرمايه وسعت چه دامنه

ھاى ھا براى پاسخ به الزامات بازتوليد سرمايه و تحميل تمامى مصائب و سيه روزىدولت

  گردد. ى كارگر بين الـمللـى نيز شديدتر مىناشى از وجود سرمايه دارى بر طبقه

 بين الـمللـى شدن سرمايه دارى و پرولتاريا

ه، بررسى تاثيرات فاز كنونى جھانى شدن سرمايه دارى بر خط ھدف اساسى اين نوشت

كارگرى بين الـمللـى بود. اين كارى است كه در اين جا به طور فرمول  مشى جارى جنبش

ى آثار گلوبال شدن از آن بايد گفته ھاى تاكنونى خود درباره پردازم، اما پيشوار بدان مى

جمع بندى كنم. خطوط كلـى اين جمع بست به سرمايه و وضعيت موجود سرمايه دارى را 

 شرح زير است:  

با  ى انباشت صنعتى در قياسحوزه ھاى تازه ى جھانى براى گشايشظرفيت سرمايه .1

اى ى كافى اشباع است. ھيچ نقطهگذشته كام4 تنزل يافته است. جھان از سرمايه به اندازه

ى مسلط اقتصادى و اجتماعى راگير و رابطهدر دنيا باقى نمانده است، كه سرمايه نيروى ف

وسيعا كا\ نشده  ى فئودال يا ھيچ كشورى كه نيروى كارشآن نباشد. ديگر ھيچ جامعه

نوينى براى سرمايه  باشد، وجود ندارد. درست از ھمين روى، ھيچ دورنماى التيام بخش

ى سابق، به طور مثال هحداقل به شيو ى مولدى الحاقى تازه به سرمايهدر تبديل سرمايه ھا

 وجود ندارد.   ،ى بيستمسده 70ى از دھه ا پيشت

ى انباشت صنعتى در دنيا از يك سو و رشد بسيار غول آساى حوزه ھاى تازه با كاھش .2

ى مولد سرمايه در وسعت سرمايه ى بارآورى كار اجتماعى از سوى ديگر، بخشدرجه

 در يك سير نزولـى است. اين مولفه موجب كاھشغيرمولد آن  با بخش جھانى در قياس

شمار كارگران مولد در مقايسه با نيروى كار غيرمولد در طول دھه ھاى اخير گرديده 

ى نوين آن را به ظھور جامعه )از جمله بورژوازى چپ(اى كه بورژوازى است. پديده

سرمايه دارى  توحش تنھا فاز جديدى از كند، اما در اساساط4عاتى و تكنيكى تعبير مى

 ى كارگر بين الـمللـى است. براى تشديد استثمار طبقه

بين الـمللـى به سطحى تاريخا بى سابقه صعود كرده  تركيب ارگانيك سرمايه در مقياس .3

است و با توجه به فاكتور نخست، يعنى تنگ شدن عرصه ھاى نوين انباشت صنعتى و 
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عل شدن براى مقابله با بالف سرمايه جھانیت لـى سرمايه، ظرفيآتركيب  سير صعودی

 رو به افت نرخ سود كام4 تنزل يافته است.  گرايش

 

ھاى مختلف آن، تر رقابت ميان بخشى جھانى به موازات تشديد ھر چه افزونسرمايه. 4

ھا در يك ديگر به سطح اشباع ى بازتوليد اين بخشاز لحاظ اينتگرا شدن و ادغام پروسه

ى بين الـمللـى ت. ھر تغييرى در شرايط انباشت و نرخ سود ھر جزيى از سرمايهرسيده اس

سازد. ھر نوع نوسان در كوتاه ترين زمان، كل بازار جھانى سرمايه را به شدت متاثر مى

اى از دنيا، ضربان قلب كل ى سامان پذيرى سرمايه، در ھر گوشهھا در حوزهقيمت

 برد. مىسرمايه را به شدت با\ و پايين 

اى، كه دائمى و ساختارى است. بحران سرمايه دارى ديگر نه ادوارى، نه منطقه .5

اى فشار بحران در نقطه ى جھانى به طور بى وقفه در گرداب بحران است. كاھشسرمايه

ھاى ديگر سرمايه در مناطق ديگر دنيا از دنيا، صرفا حاصل سرشكن شدن آن بر بخش

 است. 

تر در ھا يك راه بيشى بين الـمللـى براى مقابله با بحران، كل سرمايهدر چنين وضعى .6

ى اشكال بى ى كارگر جھانى و تحميل دائم التزايد كليهروى ندارد. تشديد استثمار طبقه پيش

 حقوقى بر توده ھاى اين طبقه، تنھا طريق موثر سرمايه دارى در مقابله با وقوع و گسترش

 ھاست. بحران

ھاى موجود، خواه در كشورھاى زير فشار ديكتاتورى ھار و عريان سرمايه دولت نقش .7

ھاى نظم دارى و خواه در جوامعى كه ديكتاتورى سرمايه توسط پارلـمان و ساير ارگان

ى اجتماعى بر مبناى گردد، پاسخ به الزامات بازتوليد سرمايهمدنى يا سياسى اعمال مى

ى ى بين الـمللـى است. گلوباليزاسيون سرمايه، وظيفهايهپاسخ به مقتضيات بازتوليد سرم

ى اجتماعى ھر كشور، ھاى سرمايه دارى را نيز دقيقا گلوبال كرده است. سرمايهدولت

كند و ى كارگر جھانى را تصاحب مىتوليد شده توسط طبقه بخشى از كل اضافه ارزش

ى اجتماعى براى سرمايهدولت ھر جامعه نيز ارگان برنامه ريزى و سياست گذارى 

ى اين رابطه آن ى سادهاست. ترجمه ترى از اين اضافه ارزشحصول سھم ھر چه بيش

ى جھانى و در رابطه ! مقدم بر ھر چيز توسط سرمايه»دولت ملـى«ى ھر است، كه وظيفه
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گردد. اين مساله، در عين حال ھيچ ربطى به ى كل تعيين مىبا شرايط بازتوليد سرمايه

ھاى ديگر ندارد. آميختگى ھا در بخشى از دنيا به دولتسپرده بودن و نبودن دولتسر

ى جھانى، تركيب ارگانيك متفاوت اين ھاى مختلف سرمايهافزايى بخش ى ارزشپروسه

براى  ھر يك از قلمروھا در تعيين نرخ سود سرمايه، و ظرفيت ھر بخش ھا، نقشبخش

توليد شده در سطح جھانى بين سرمايه ھاى  ضافه ارزشتاثيرگذارى بر روند توزيع كل ا

سازد. اين مى را مشخص ى ھر دولت سرمايه دارى در ھر بخشمختلف است كه وظيفه

كل را به چنگ  ى اجتماعى ھر كشور معين، چه سھمى از اين اضافه ارزشكه سرمايه

ھاى ميان بخشى ! در چھارچوب رابطه»دولت ملـى« ى بعدى است كه آورد، مساله

ى اجتماعى كشور معين در ظرفيت سرمايه ى بين الـمللـى براى افزايشمختلف سرمايه

 كند. مى تر ت4شاحراز سھم افزون

بسيار مسلط انحصارات عظيم صنعتى و  موقعيت فعلـى تقسيم كار جھانى سرمايه، نقش .8

ر فاز كنونى گلوبال شدن كل د ى توزيع اضافه ارزشمالـى در تعيين نرخ سود و نحوه

آن متمركزترين و نيرومندترين  سرمايه دارى، شرايطى را پديد آورده است كه بر اساس

ھاى شكننده و ويران گر كاپيتاليستى ى جھانى به طور مستمر بار بحرانھاى سرمايهبخش

ھمى بسيار م كنند. اين بدان معنى است، كه بخشھاى ديگر سرمايه سرشكن مىرا بر بخش

! در جوامع دوم، تحميل تمامى بار بحران سرمايه دارى »دولت ملـى« ى ھر از وظيفه

ى كارگر اين كشورھاست. نگاھى به گزارشات مراكز آمار بين طبقه جھانى بر دوش

ى يك انحصار عظيم اى موارد سود سا\نهدھد، كه در پارهالـمللـى بورژوازى نشان مى

ميليونى با\تر  40- 50ى ى دولت در يك جامعهى سا\نهبودجهكاپيتاليستى به مراتب از 

 است. 

با كارگران غيرمولد، كه محصول سير  نسبى شمار كارگران مولد در قياس كاھش. 9

ى تركيب ارگانيك سرمايه و ظرفيت بسيار با\ى بارآورى كار اجتماعى صعودى بى سابقه

ھاى دارى است، بر خ4ف توھم پراكنىى جھانى سرمايه به ويژه در فاز جارى توسعه

ى طبقاتى توده ى عينى براى فروكشيدن مبارزهى محافل بورژوايى، نه فقط زمينهگسترده

آن را از ھر لحاظ شدت و  ھاى كارگر عليه سرمايه دارى ايجاد ننموده است، كه بالعكس

 عمق داده است. 
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ى كارگر و ابزار بورژوازى براى ، افيون طبقهناسيوناليسم در ھر شكل و ھر پوشش .10

متقاعد ساختن كارگران به قبول بردگى مزدى است. تاريخ جھانى شدن سرمايه، در عين 

ى تمامى دورنماھاى پوشالـى حال تاريخ توسعه و تعميق ورشكستگى ھمه سويه

ى كارگر و توده ھاى فرودست دنياست. خودمختارى طلبى، ناسيوناليستى در برابر طبقه

ى پديده ھاى مشابه، ملـى، امپرياليسم ستيزى ناسيوناليستى، و ھمه رھايى بخش جنبش

ى طبقاتى پرولتارياست و گنديدگى از ھر زمان ديگر ابزار گلوله باران مبارزه امروز بيش

ى كارگر براى لغو تر از تمامى ايام ديگر مجارى تنفسى پيكار طبقهو اشمئزاز آن بيش

 تناق كشيده است.    بردگى مزدى را به اخ

 جھانى شدن سرمايه، با اين مولفه ھا و برخى مشخصات ديگر به ھم آميخته است. جنبش

ى ھاى فاز تازهكاپيتاليستى، بايد ويژگى كارگرى جھانى در ستيز عليه استثمار و توحش

ظر ھا متناى جھانى سرمايه را در نظر گيرد و خط مشى پيكار طبقاتى خود را با آنتوسعه

 سازد. 

تر نخستين استنتاج كمونيستى از شرايط موجود سرمايه دارى، بى اعتبار شدن ھر چه بيش

ھاى سنديكاليستى، سوسيال رفرميستى و ناسيونال چپ است. ى راه حلتر ھمهو بيش

تر كارگرى، جنبشى ماھيتا انترناسيوناليستى است؛ اما جھانى شدن ھر چه بيش جنبش

را در ابعادى بسيار عظيم  و وظايف انترناسيوناليستى اين جنبش سرمايه دارى، نقش

افزايى  ى بازتوليد شرايط ارزشى جھانى وثيقهاھميت بخشيده است. سودى كه سرمايه

كند،   اضافه ارزشى است كه كارگران سراسر دنيا توليد دنيا مى خود در اين يا آن بخش

غول آساى صنعتى و مالـى در آمريكاى كنند. ارقام نجومى سودى كه انحصارات مى

عظيم آن  آورند، اضافه ارزشى است كه بخششمالـى، اروپاى غربى و ژاپن به چنگ مى

ى صدور سرمايه حاصل گرديده است. از استثمار نيروى كار به غايت ارزان جوامع حوزه

ويران گر ھاى ، فرانسه، سوئد و... بار بحرانسرمايه دارى آمريكا، آلـمان، انگليس

ى ى كارگر اين جوامع، كه به ھمان اندازه بر گردهطبقه اقتصادى خود را نه فقط بر دوش

نمايند. ھر رونق مجدد توده ھاى كارگر ممالك آسيايى و آفريقايى و آمريكاى \تين بار مى

اقتصادى سرمايه در جوامع نخست، محصول فشار مضاعف و ھم زمان سرمايه بر كل 

تواند در بين الـمللـى است. نه كارگر سوئدى، آلـمانى و انگليسى ديگر مى ى كارگرطبقه



 

319 

چھارچوب سنديكاليسم و تمكين رقت بار به جاودانگى بردگى مزدى، حتا سطح معيشت و 

را حفظ كند و نه كارگر ايرانى و كره جنوبى و شيليايى با سنديكا سنديكا  رفاه موجودش

شرايط زيستى كارگر اروپاى غربى را به چنگ  كردن سر سوزنى از ھمين ثمن بخس

آورد. اگر چپ سوسيال رفرميست قادر به فھم ورشكستگى اتحاديه گرايى نيست، مى

گوشت و پوست كارگران دنيا را براى  اشتاريخى ى جھانى خود در متن توحشسرمايه

دامن گستر و  جدى بودن اين واقعيت زير تازيانه گرفته است. در برابر اين تعرض لـمس

اى سراسرى ى پيكار سوسياليستى و سازماندھى مبارزهجبھه ى سرمايه، جز گشايشسبعانه

براى پايان دادن به بود و بقاى سرمايه دارى، ھيچ راه نجات ديگرى حتا براى كوتاه مدت 

 ى كارگر نيست. در مقابل طبقه

تم كاپيتاليستى و مناسبات دومين استنتاج كمونيستى اين است كه در موقعيت كنونى سيس

كارگرى با  اساسى ميان طبقات اجتماعى، بسيارى از شعارھا يا مطالبات متعارف جنبش

شان، ھيچ ظرفيت طبقاتى مناسبى براى جھت گيرى واقعى ى ظاھر راديكالھمه

سرنگون باد دولت « كنند. ديگر شعارھايى از نوع ارائه نمى سوسياليستى اين جنبش

شان، ، با مضمون رايج تاكنونى»تسخير قدرت سياسى توسط پرولتاريا« يا  »ىسرمايه دار

با  ھايشندارند. وقتى كه دولت در تمامى ساختار و فونكسيون بار طبقاتى سنگينى بر دوش

ى اجتماعى در ھر كشور به ھم آميخته است، ھستى سرمايه و فرايند بازتوليد سرمايه

ى مفھومى به زدورى با برچيدن دولت بورژوايى مقولهى عينى لغو كار متفكيك پروسه

و  و پليس رسد. اگر وجود دولت در مشتى وزير و وكيل و پارلـمان و ارتشنظر نمى

ى كار شود و كل ساختار مدنى و سياسى و ملزومات سازمانيابى رابطهزندان خ4صه نمى

ى ون برچيدن رابطهگيرد، در اين صورت سرنگونى دولت بدو سرمايه را در بر مى

اى تصور كنيم، كه درھم شكستن ماشين دولتى سرمايه چه معنايى دارد. براى لحظه

و آمريكا يا ايران و  اى مانند سوئد و آلـمان و فرانسه و انگليسسرمايه دارى در جامعه

نيست، يعنى اين كه تعيين  يعنى چه؟ جواب چندان غامض مصر و شيلـى، به طور ملموس

ى كارگر را از ميان ترين نھاد سراسرى تحميل شرايط بازتوليد سرمايه بر طبقه كننده

برداريم. حال اگر بناست كه قدرت سياسى جايگزين ماشين دولتى باز ھم يك نھاد حكومتى 

بايد ظرفى متناظر با برچيدن بساط خريد و  تحميل بردگى مزدى بر كارگران نباشد، پس
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رسد، كه شعار مث4 سرنگون باد ر حال چنين به نظر مىنيروى كار باشد. در ھ فروش

و اين دو در غياب  »برقرار باد سوسياليسم« دولت جمھورى اس4مى در غياب شعار 

و اين سه در غياب يك  »برقرار باد سازمان شورايى كار و مدنيت سوسياليستى« شعار 

اضر سازمان شورايى كارگرى نيرومند كمونيستى كه آماده باشد به طور حى و ح جنبش

كار و مدنيت كمونيستى را جايگزين مناسبات بردگى مزدى سازد، شعارى سخت توخالـى 

خواھد بود. ھر نوع ت4شى كه ناظر بر رونق دادن، شكوفا ساختن و قدرت بخشيدن به اين 

 ى كارگر حل نخواھد ساخت. نباشد، ره به جايى نخواھد برد و مشكلـى از طبقه جنبش

حتا در فاز ى انترناسيوناليسم عيان دو آتشهسوم اين است، كه بر خ4ف تصور مد استنتاج

ى كارگر يك جامعه براى لغو بردگى پيكار طبقه  ،ى جھانى سرمايه دارىنونى توسعهك

ى ى معين، نه فقط غيرممكن نيست، كه ھم ممكن و ھم پلكان توسعهمزدى در آن جامعه

ى توليد كاپيتاليستى در ياست. ترديدى نيست كه محو شيوهانق4ب سوسياليستى به سراسر دن

ى كارگر آن جامعه از استثمار يك كشور جداگانه، اساسا متضمن رھايى كامل طبقه

در صورت  ،رفته ترين جوامع موجود حتا پيش اىباشد. ھيچ جامعهانى نمىى جھسرمايه

تواند درھاى خود دورى، نمىوقوع انق4ب كارگرى و سوسياليستى و برچيدن بساط كار مز

را بر جھان كاپيتاليستى ببندد. مراوده با دنياى سرمايه دارى، يعنى تحمل فشار تقسيم كار 

قوانين نرخ سود عمومى سيستم كاپيتاليستى. امرى كه به  بين الـمللـى سرمايه و پذيرش

ى سرمايه ى خود، تبديل شدن بخشى از حاصل كار پرولتارياى سوسياليست به سودنوبه

ھا، تعبير كمونيستى اين واقعيت عينى منبعث از ى اينسازد. با ھمهجھانى را ممكن مى

ى كار و سرمايه، به طور قطع اين نيست كه پرولتارياى ھر كشور در انتظار تدارك رابطه

ى كارگر بين الـمللـى براى انق4ب جھانى، از پيكار بالفعل عملـى براى سرتاسرى طبقه

، استقرار سازمان كار و ى معين غفلت ورزد. بالعكسى سرمايه در جامعهرابطه برچيدن

مدنيت سوسياليستى در ھر كشور، تسخير يك دژ مقاومت كاپيتاليسم، گسستن مناسبات 

ى نظام سرمايه دارى در جھان و بردگى مزدى در بخشى از دنيا، تضعيف تعيين كننده

 سراسرى پرولتارياست.   وسط گردانى از ارتشسنگ بناى انق4ب سوسياليستى جھانى ت
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  »جدائی دين از دولت« در باره شعار 

اريخ بود. شعار جدائی دين از دولت شعار بورژوازی اروپا در دوره ھای معينی از ت

شعار زمانی است که بورژوازی به قدرت مسلط سياسی تبديل نشده بود، طبقه سرمايه 

دار يک ماشين دولتی سازمان يافته و از ھمه لحاظ متکامل نداشت، دولت يک نھاد 

تکوين يافته متناظر با ملزومات نظم توليدی، سياسی، مدنی و ھمه چيز سرمايه نبود، 

ار نيازھای واقعی استي4ی طبقاتی خود را بر زبان می بورژوازی با طرح اين شع

راند، اين طبقه حکومت سازمان يافته، کامل، مستولی و فراگير سرمايه را می 

خواست. حضور کليسا و مذھب در دولت سد مھم سر راه تحقق اين ھدف بود. مارکس 

ھا به  می خواند و منظورش اين است که اين دولت» نادولت« دولت اين دوران را 

دليل فقدان سازمان يافتگی به مذھب نيازمند بودند تا از اين طريق خود را تکميل کنند، 

در آن زمان کليسا و مذھب نه فقط سرمايه و مدنيت و حکومت و کل رابطه اجتماعی 

سرمايه را نمايندگی نمی کردند که در تعارض با آن بودند و بورژوازی به شعار 

اً محتاج بود. شعاری که طبقه کارگر آن روز ھم با توجه جدائی دين از حکومت واقع

به سطح توان، کارائی، آگاھی و ظرفيت اعمال قدرتش از آن استقبال می کرد و 

صوری ديگر مھر مطالبات و انتظارات و قدرت » مشترکات« صدالبته که بسان ھمه 

عبور از اين موجود خود را بر آن می کوبيد. بورژوازی اروپا و امريکای شمالی با 

شرائط و تبديل شدن به قدرت مسلط اقتصادی و سياسی، نه فقط اين شعار را کنار 

گذاشت که دين، کليسا، توھم بافی ھای دينی و قدرت اربابان کليسا را به صورت 

س4حی بسيار کارساز در کنار ھمه س4ح ھای ديگر خود، عليه جنبش ضد سرمايه 

ت. در کمون پاريس، ھنگامی که کموناردھا فرمان داری توده ھای کارگر به کار گرف

انح4ل کليساھا و در ھم کوبيدن ابزار دينی اختناق و سرکوب طبقه کارگر را صادر 

کردند، اين بورژوازی فرانسه بود که با تمامی سبعيت به حمايت از کليسا و قدرت 

مقتضيات کشيشان برخاست. زمان گذشت، مذھب بر حسب نياز و متناسب با شرائط و 

مبارزه طبقاتی، عصای قھر و قدرت سرمايه شد و روز به روز ھم بيشتر شد. 
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را بسان خاطره ای » جدائی دين از دولت« بورژوازی مسلط در قدرت سياسی شعار 

تلخ از دوران فرودستی به بايگانی تاريخ سپرد و در دوره ھای بعد، به ويژه پس از 

يکاليستی و پسرفت موج پيکار ضد کار ميدان داری گسترده رفرميسم راست سند

مزدی طبقه کارگر اروپا، عموماً، جنبش ھای گسترده خلقی اقمار اردوگاه يا 

مائوئيستی و در ھر حال آويزان به کمونيسم بورژوائی بودند که آن را برداشتند. 

جريانات اخير در طول قرن بيستم از اين شعار استفاده کردند و در کنار ھمه اھداف، 

رشد آزاد »!! « استقرار صنعت مستقل ملی« ياھا و انتظارات خود و به طور مثال رؤ

ديکتاتوری دموکراتيک »!! « قطع وابستگی به امپرياليسم»!! « سرمايه داری

و ده ھا انگاره پردازی توھم بار ديگر با توده ھای کارگر نيز »!! کارگران و دھقانان

ھا ھمان گونه که از رؤياھا و از ھمه  در ميان نھادند. چپ ترين طيف اين جنبش

چيزشان پيداست به ھر حال به رغم ھياھوھای سرکش چپ نمايانه!! ھيچ ضديتی با 

اساس سرمايه داری نداشتند. استقرار نوع خاصی از برنامه ريزی نظم توليدی، 

سياسی و مدنی سرمايه را می خواستند و البته ھمين متاع بنجل و دروغين ضد 

در زير پرچمی دروغين با اسم و رسم و نشان پرولتاريای سوسياليست کارگری را 

حمل می نمودند!! ايده جدائی دين از حکومت يا تحقق آزادی ھا و حقوق انسانی برای 

اين جنبش ھا و برای الگوھای دولتی ايدآل آن ھا، يا ھمان سرمايه داری دولتی آراسته 

ز و کار توليد توھم بود. اين جنبش ھا فقط شعاربافی و سا»!! سوسياليسم« با بيرق 

خود به اندازه کافی در مذھب غرق بودند، با کليسا نرد عشق می باختند و با ارتجاع 

ناسيوناليستی بيعت می  »امپرياليسم ستيزی« ھار پان اس4ميستی برای گرمی بازار 

از کردند. سرمايه در اين عصر، در ھيچ کجای جھان نمی توانست ضد مذھب باشد، 

اين که بگذريم، در بخشی از دنيا، در جوامع حوزه سرکشی و عروج جنبش ھای با\، 

ھيچ دولت سرمايه داری و ھيچ شکلی از برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و 

اجتماعی سرمايه نمی توانست چوبدست ديکتاتوری ھار و عريان، توسل به تمامی 

مذھب سا\ری را کنار بگذارد، زرادخانه ھای قھر قرون وسطائی، زن ستيزی و 

سرمايه در اين کشورھا فاقد ھر نوع ظرفيت \زم برای تحمل ھر ميزان آزادی و 
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حقوق اجتماعی انسان ھا بود، ارزش افزائی و خودگستری و بقای آن، به ھولناک 

ترين شکل س4خی معيشت کارگران، به نازل ترين سطح ممکن بھای نيروی کار، به 

ھر نوع امکان رفاھی توده ھای کارگر اتکاء داشت و دارد. در چنين  قتل عام بی عنان

وضعی سخن از تحمل آزادی ھا، رفاه و حداقل حقوق انسانی يا جدائی دين و دولت و 

  مانند اين ھا توسط سرمايه، نه فقط دروغ که فاجعه دروغ بافی است. 

ايه داری طبقه در مورد اينکه چرا شعار جدائی دين از دولت شعار جنبش ضد سرم

کارگر نيست چند سطر پائين تر بحث می کنم اما پيش از آن بايد بر آنچه در تاريخ 

روی داده است اندکی درنگ کنيم. دولت نه فقط در شرائط روز که ديری است در 

سراسر جھان فقط دولت سرمايه داری است. دولتی که کل تار و پود ھستی خود را از 

يدی، سياسی، مدنی، اجتماعی و ھمه چيز سرمايه اتخاذ و ملزومات استقرار نظم تول

استنتاج می کند. اين دولت برای ايفای نقش خود به مثابه نھاد نظم سرمايه در ھمه 

عرصه ھای اجتماعی مذکور، از ھمه چيز، از ھر نوع سبعيتی، از ھر وسيله حمام 

خطور می کند  خون، ھر نوع بربريت، ھر س4ح کشتار جمعی و ھر آنچه که به عقل

يا نمی کند و در آينده خطور خواھد کرد به اندازه کافی، تا ھر کجا، به ھر گونه که 

بتواند سود می جويد. مذھب، ناسيوناليسم، فاشيسم، راسيسم، نازيسم، دموکراسی، 

سوسيال دموکراسی، امپرياليسم ستيزی خلقی، اشکالی از سوسياليسم و کمونيسم، 

داد دينی، ھمه و ھمه ابزار، راھکارھا و س4ح ھای حاضر و ديکتاتوری عريان، استب

آماده سرمايه برای دفاع از موجوديت خود و دفع و رفع خطر جنبش کارگری ھستند. 

نظام سرمايه داری با توجه به شرائط خاص، با توجه به کم و کيف آرايش قوای 

رمايه اجتماعی طبقاتی و چشم انداز اعمال قدرت جنبش کارگری، با رجوع به حصه س

ھر کشور در کل اضافه ارزش توليدی توده ھای کارگر دنيا و ظرفيت موجود سرمايه 

در پاسخ به فشار انتظارات و مبارزات کارگران، يکی از اين س4ح ھا را از نيام بر 

می کشد تا از سرمايه دفاع کند و جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر را قلع و قمع 

نجا جزء  ارگانيک سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی است. نمايد. مذھب در اي

درست به ھمان گونه که ناسيوناليسم و فاشيسم و راسيسم و نازيسم و دموکراسی و 
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سوسيال دموکراسی و ساير اشکال برنامه ريزی نظم سياسی يا اجتماعی سرمايه ھمه 

اس4می خروج و ھمه اجزاء ارگانيک رابطه اجتماعی سرمايه ھستند. جمھوری 

شورشی اس4م بر نظام سرمايه داری مدرن و متمدن!! و نھاد اس4می کردن شيوه 

توليد سرمايه داری نيست!! دولت روز سرمايه در گوشه ای از جھنم بردگی مزدی 

است که اس4م را س4ح بسيار کارآمد اعمال حاکميت و حمام خون ھر ندای مخالف می 

س4م، از معجون متناقضی در شکل ناسيوناليسم ھار بيند. رژيم شاه به جای دين ا

ايرانی، عظم رميم ميتراپرستی دينی، ديکتاتوری ھار بوروکراتيک، مدرنيته 

به  ،کاريکاتوری، سلطنت اھورائی و روايت ديگری از ھمين اس4م و تشيع موجود

4ح اندازه کافی استفاده می نمود. سرمايه دھه ھای متوالی در نيمی از جھان با س

کمونيسم بر کارگران حکومت کرده است. ھمين حا\ ھم دولت سرمايه داری چين در 

گنديده ترين بخش جھنم سرمايه داری عين ھمين کار را با کارگران می کند. مشکل 

کارگران دنيا نه دولت دينی بلکه نفس وجود دولت با\ی سر جامعه است. برای اينکه 

دولت دينی محو گردد، بايد حتماً وجود دولت را  دين از دولت جدا شود، برای اينکه

نابود کرد و بايد حتماً عليه موجوديت دولت جنگيد. اين کار را بايد بر بستر کارزار 

ضد کار مزدی کاويد. بايد مبارزه عليه دولت را جزء \يتجزائی از مبارزه عليه 

عليه دولت  سرمايه داری ساخت. بايد در سنگر جنگ عليه سرمايه به طور مستمر

سرمايه يورش برد. نمی توان به بورژوازی گفت که خريد و فروش نيروی کار آری، 

سرمايه آری، کار مزدی آری، استثمار نيروی کار آری، انفصال کامل کارگر از کار 

به « آری، سلطه خداگونه سرمايه بر ھست و نيست انسان آری، ھمه اين ھا آری اما 

آزادی سياسی و »!! من شروطھا« ين از دولت نيز و جدائی د» شرطھا و شروطھا

شکی نيست که می توان اينسان گفت و اين شعارھا »!! من شروطھا« حقوق مدنی نيز 

است  ا اين کار اپوزيسون ھای بورژوازیرا با صدای ھر چه بلندتر ھم فرياد کرد ام

  نيست. نه کار جنبش کارگری، يا حداقل کار جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

سرمايه يا رابطه توليد اضافه ارزش، خود ھولناک ترين برھوت خداسازی و دين 

پردازی است. سرمايه خود، خدای کل خدايگان ھا، فائقه ترين قدرت مسلط بر کل 
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ھستی انسان ھای عصر است، مظھر تماميت انفصال انسان از ھستی آزاد انسانی و 

سان از ھر نوع آزادی و توان و اعمال بانی و باعث دھشتبارترين اشکال سقوط ان

قدرت آگاه و خ4ق و آزاد انسانی خويش است. ھيچ شکل بتوارگی از بتوارگی سرمايه 

موحش تر، دژخيم تر، جبارتر، قاھرتر، مسخ کننده تر و متحجرسازتر نيست. سرمايه 

ينی در بند بند پروسه بازتوليدش، کل باژگونه پردازی ھا، مسخ سازی ھا، خرافه آفر

ھا، ساقط نمودن انسان ھا از ھستی انسانی خويش و کل قتل عام آزادی و حقوق و 

عزت و شرف و اعتبار و موجوديت انسانی آدم ھا را لباس شريعت تن می کند و اين 

شريعت و ديانت و اعتقاد و بت پرستی را با توسل به کل زرادخانه ھای نظامی جريان 

د می سازد. سکو\ريسم سرمايه داری تا جائی که فکر و ذھن و تار و پود شعور افرا

مطلوب و جار دل و ھمنشين و ھمراه و عصای قدرت اوست، خود شکلی از شريعت 

سرمايه است. سرمايه چنين می کند و چگونه می توان از سرمايه خواست تا دولت 

 خود را از آ\يش ھای دينی بپا\يد، منزه سازد و ھر نوع دينی را راھی خانه ھا

گرداند؟!! اما مسأله به اينجا ختم نمی شود. فرض کنيم که قرار است سرمايه به اين 

خواست تن دھد. اولين سؤال اساسی اين است که در چه شرائطی و در دل کدام 

موقعيت به قبول چنين مطالبه ای گردن خواھد نھاد؟ آيا با احساس ھراس از مانيفست 

تراض جنبش ھای سکو\ريستی است که بار و جدائی دين و دولت يا مشاھده بيرق اع

بنه عقب نشينی می بندد و تسليم نامه امضاء می کند؟!! يا بالعکس، فقط خطر جدی، 

حتمی و بالفعل انسداد کامل مجاری توليد اضافه ارزش، خطر فشار بسيار سھمگين و 

نيرومند پنجه ھای قدرت پيکار ضد کار مزدی توده ھای کارگر بر شريان حيات 

سرمايه، خطر از کارافتادگی کامل دستگاه تنفس سرمايه توسط جنبش آگاه بردگان 

مزدی است که او را به اين کار و به قبول اين کيفرخواست مجبور می گرداند؟. پاسخ 

مثبت به بخش نخست سؤال عوامفريبی رفرميستی است. مثل روز روشن است که ھر 

قب نشينی از به کارگيری س4ح دين، اگر گام عقب نشينی بورژوازی ک4ً و از جمله ع

بناست متضمن بھبودی در وضعيت زندگی و موقعيت پيکار توده ھای کارگر باشد، 

نيازمند اعمال قدرت تعيين کننده و سرنوشت ساز جنبش ضد سرمايه داری طبقه 
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کارگر است و در ھمين جاست که پرسش دومی به ميان می آيد. اين که اگر ھر ميزان 

گيری سرمايه از س4ح دين و ظرف ابراز حيات دينی، در گرو صف آرائی فاصله 

ضد کار مزدی نيرومند جنبش کارگری است، اگر فقط زمينگير شدن و افول قدرت 

سرمايه در زير آتش قھر تعيين کننده ضد سرمايه داری طبقه کارگر است که او را به 

و توحش ھای دينی مجبور می  کنار گذاشتن س4ح دين و قوانين و احکام و شرارت ھا

کند چرا بايد ما اين جنگ روياروی ميان سرمايه و جنبش سرمايه ستيز بردگان مزدی، 

جنگ جاری کارگران عليه سرمايه و برای نابودی نظام سرمايه داری را لباس جنگ 

، تن کنيم!! و در بازار تجارت سياسی به جنبش سکو\ريستی »جدائی دين از دولت« 

  ن رويکرد بورژوائی بفروشيم؟!!اين يا آ

شايد عده ای بگويند و يا حتماً می گويند که مراد از طرح اين شعار اص4ً جايگزينی 

دولت دينی سرمايه با نوع \ئيک دولت نيست، مراد نه استمرار حکومت سرمايه که 

است و اين دولت است که بايد جدائی دين و دولت را » دولت کارگری« استقرار 

ازد!! با افکار برتافته از رابطه سرمايه و تبخير شده از مناسبات کار محقق س

مزدوری ھر نوع رطب و يابسی  را می توان بر ھم بافت، اما تناقض گوئی حدی و 

« توھم بافی ھم بردی دارد. معنای حرف اين جماعت آن است که طبقه کارگر از 

سنی، کاتوليک،  آتی خود می خواھد تا لطف کند و يک دولت شيعی،» دولت

پروتستان، ارتدکس، ارمنی، کنفوسيوسی، برھمائی، زردشتی، بودائی، يھودی، بابی و 

« مانند اين ھا نباشد!!! شايد ھم عده ای پا پيش بگذارند و مدعی شوند که  می خواھند 

آتی آن ھا شکل و شمايل ايدئولوژيک پيدا نکند. راستش اين حرف ھا » دولت کارگری

ندی و در ھر نوع بسته بندی که ابراز گردد نه فقط دنيای تناقض بافی با ھر فرمولب

است که بسيار ھول آفرين و موحش ھم می باشد. اين تئوری بافی ھا قبل از ھر چيز 

دولت « بانگ می زند که اين افراد يا محافل، چه روايت وحشتناکی از چيزی به نام 

ه باشد به سازمان شورائی دخالت دارند. دولتی که به ھر چه شباھت داشت» کارگری

سراسری آحاد طبقه کارگر برای برنامه ريزی کار و توليد و زندگی اجتماعی ھيچ 

شباھتی ندارد، سھل است، کام4ً ضد آن است، اص4ً نھاد حضور آزاد، مستقل، خ4ق، 
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آگاه، برابر و ضد کار مزدی توده ھای کارگر نمی باشد. بالعکس بختکی مخوف در 

سر طبقه کارگر است که کارگران بايد زير فشار رعب و وحشت و دھشتی که با\ی 

از فونکسيون ھا، سياست، قوانين، احکام و کل عملکردھايش دارند، مدام از پائين و 

بسان بردگان مزدی فرودست فاقد قدرت اما معترض با آن بگو مگو کنند. دولتی که در 

کريه سرمايه است و اين محافل و تمامی تار و پود موجوديت خود، ھمان دولت 

» دولت کارگری دوران گذار« و \بد » دولت کارگری« جماعت اصرار دارند آن را 

نامگذاری کنند. اين دولت کارگری ارزانی خود اين افراد و احزاب و سکت ھايشان 

برای رويکرد ضد کار مزدی سازمان دخالت مستقيم و آگاه و » دولت کارگری« باد. 

رابر آحاد طبقه کارگر در کل مسائل مربوط به برنامه ريزی کار و توليد، چه آزاد و ب

توليد شدن و چه توليد نشدن، تعريف کار، توزيع محصول کار، تمامی تصميم گيری ھا 

در کليه حوزه ھای زندگی اجتماعی و ھمه امور رفاھی و قرارھا و مبانی و 

محصول مستقيم و  »دولت«اين  قراردادھای زيست ھمگانی و اشتراکی انسان ھاست.

ادامه ارگانيک جنبش ضد کار مزدی توده ھای کارگر است، جنبشی که در طول سال 

ھای حاکميت سرمايه داری در کل عرصه ھای زيست اجتماعی عليه سرمايه و عليه 

ھمه مظاھر حيات سرمايه داری، از جمله عليه ھر نوع ديکتاتوری و خفقان و سلب 

يه و عليه ھر نوع مذھب و دين و خرافه پردازی و آئين سازی و حقوق انسانی سرما

مکتب بافی سرمايه پيکار کرده است. مثل روز روشن است که چنين ساختار قدرت 

شورائی و سراسری کارگری بر متن فرايند کفن و دفن نظام بردگی مزدی ھمه چيز 

دينی آن را ساقط می اين نظام و از جمله تمامی ابزار اختناق، سرکوب و خرافه بافی 

سازد. کاری که در کمون پاريس با ھمه موقعيت ضعيف و فرسوده و بی ثبات 

کموناردھا شاھد تابش بسيار پردرخشش جلوه ھای آن بوديم. کموناردھا در ھمان 

لحظات نخستين کسب قدرت حکم به انح4ل کامل کليساھا و مصادره ھمه اموال اين 

سرمايه دادند.  آيا به راستی ھيچ چيز مسخره تر و مراکز قدرت يا پشتيبانی قدرت 

متناقض تر و ھذيان گونه تر از اين می توان سراغ گرفت که چنان سازمان سراسری 

شورائی ضد کار مزدی مرکز دخالت سراسری آگاه و نافذ و آزاد و برابر آحاد 
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از دولت متعھد کارگران را دولتی فکر کنيم که بايد تعھد بسپارد تا به شعار جدائی دين 

باشد!! به طور قطع ھيچ عقل سليم انسانی خود را اسير اين تناقض گوئی ھا نمی کند و 

درست به ھمين دليل شعار جدائی دين از دولت، سوای مطالبه جايگزينی دولت دينی 

سرمايه، با دولت \ئيک سرمايه داری ھيچ معنی و محتوا و انتظار ديگری نمی تواند 

  داشته باشد. 

تگوی جدائی دين از دولت معنای صريحی دارد. اينکه بودن دولت آری، بودن دين گف

نيز آری، اما اين دو بايد از ھم منفک باشند. ترديدی نيست که طيف وسيع مطرح 

کنندگان اين شعار ھر کدام تحليل و روايت خاص خود را از محتوا يا مفاد آن دارند اما 

ی چنين شعاری، برای جنبش ضد کار مزدی در مورد موضوعيت يا درستی و نادرست

طبقه کارگر جای بحث بسيار است. ما خواھان برچيده شدن ھر نوع دولت ھستيم. 

شرط نخست پيروزی جنبش کارگری بر قدرت سياسی سرمايه را پايان دادن به وجود 

ھر نوع دولت با\ی سر توده ھای کارگر و جامعه می بينيم. از جايگزينی ب4واسطه 

سرمايه داری توسط سازمان شورائی سراسری آحاد کارگران برای برنامه  دولت

ريزی سوسياليستی کار و توليد سخن می رانيم، ما خود را متعلق به رويکردی طبقاتی 

و کارگری می دانيم که در طرح مطالبات روز توده ھای کارگر، سازمانيابی جنبش 

يند آگاھی طبقاتی کارگران و در کارگری، رژيم ستيزی اين جنبش، نوع نگاه به فرا

تمامی فراز و فرود و پيچ و خم مبارزه طبقه اش ضد سرمايه داری است. از درون 

اين جنبش و در ھمه سنگربندی ھايش با قدرت سياسی بورژوازی سر جنگ دارد، 

ھمه جا و در ھر حلقه ای از اين شبکه سراسری پيکار، دقيقاً از سنگر ضد کار 

د کار مزدی، با راھبرد و راھکار ضد کار مزدی و با قدرت اتحاد مزدی، با س4ح ض

و تشکل ضد کار مزدی، عليه سرمايه، عليه ھمه تبعات ھستی سرمايه و از جمله عليه 

دولت سرمايه داری می جنگد. ھمه جا و در تمامی اين ميدان ھا و خاکريزھا و 

مدنيت و سياست و فرھنگ و آوردگاه ھا، ت4ش می کند تا قانون و حقوق و قرارداد و 

اخ4ق و مذھب سرمايه را آماج ستيز ضد سرمايه داری قرار دھد. اين جنبش و اين 
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رويکرد با اين اوصاف نمی تواند خواستار جايگزينی نوعی از دولت سرمايه با نوعی 

  ديگر و از جمله دولت دينی سرمايه داری با دولتی \ئيک باشد!! 

کار مزدی ھمه مطالبات خود را در عين حال که ضد  شايد گفته شود که جنبش ضد

سرمايه داری ھستند، اما در شرائط استي4ی سرمايه داری مطرح می کند، تمامی آن 

ھا را موضوع روز مبارزه توده ھای کارگر می داند و تحقق آن ھا را دستور کار 

رائط روز جنبش کارگری می سازد. اگر اين کار درست است و اگر می توان در ش

استقرار و حاکميت بردگی مزدی دنبال تحقق مطالبات ضد سرمايه داری بود پس چرا 

جايگزينی دولت دينی با \ئيک را ھم يکی از اين مطالبات ندانيم و چرا برای حصول 

اين خواست مبارزه نکنيم؟!! چرا بايد در قعر تسلط سبعانه سرمايه داری از امکان 

حقوق اجتماعی و رفاھی، رفع نابرابری ھای جنسی،  دستيابی به آزادی ھای سياسی،

ممنوعيت ھر نوع دخالت دولت در امور شخصی زندگی انسان ھا، الغاء کار کودک، 

و » ملی« و » قومی« رفع آلودگی محيط زيست، پايان دادن به ھر نوع بی حقوقی 

ی و نوع اين ھا حرف زد، اما شعار جدائی دين از دولت، حکم ديگری م »نژادی«

يابد و در زمره مطالبات پايه ای روز طبقه کارگر قرار نمی گيرد؟ چرا اولی ھا 

ھمگی ضد سرمايه داری ھستند اما دومی نيست، چرا مبارزه برای تحقق خواسته ھای 

نخست حلقه ھای پيوسته ستيز عليه سرمايه اند اما پيکار برای جدائی دين از دولت فاقد 

ن سؤال يا سؤا\ت بسيار روشن است. ما با نظام بار ضد کار مزدی است؟ پاسخ اي

سرمايه داری ک4ً و از جمله با ھر دولت سرمايه داری در حال جدال و مبارزه ھستيم، 

برای ما وجود اين نظام و کل برنامه ريزی نظم سياسی، مدنی، حقوقی، دولت و ھمه 

نفی ھستی  چيزش فاجعه استثمار، سيه روزی، بی حقوقی، توحش، توھين، تحقير و

انسانی است. رابطه طبقه ما با اين نظام رابطه درخواست کردن و انتظار اجابت يا 

تحقق انتظارات نيست. بالعکس رابطه دو طبقه متخاصم در دو سوی يک جنگ واقعی 

طبقاتی است. طبقه ای که کل کار، محصول کار، ھمه آزادی ھا، حقوق، ظرفيت رشد، 

ھستی انسانی وی به طور کامل اشغال شده و آماج قدرت اثرگذاری اجتماعی و کل 

وحشيانه ترين تھاجمات قرار گرفته است و طبقه ای که کل اين اشغال و تھاجم و 



 

331 

تعرض را برنامه ريزی می کند و اعمال می نمايد. طبقه نخست فروشنده نيروی کار 

دوم است و ھر چه می کشد عوارض اجبار او به فروشندگی نيروی کار است و طبقه 

صاحب سرمايه است و ھمه اقتدار و تسلط و توحش و حاکميت خود را از وجود 

سرمايه و از درون رابطه اجتماعی سرمايه احراز می کند. ميان اين دو طبقه سوای 

جنگ ھيچ رابطه ديگری مجاز نيست و ھر مراوده، قرارداد، مناقشه، آتش بس يا 

گردد، می بايست در چھارچوب معماری معاھده ای تا آنجا که به طبقه کارگر بر می 

دقيق تر استحکامات جنگی، تقويت سازو برگ و بنيه جنگی، ھموارساز راه پيروزی 

ھا و تضمين کننده خسارات کمتر شکست ھا باشد. در جنگ قرار نيست يکی از دو 

قطب و دو قدرت متخاصم، رديف کننده خواھش ھا، مطالبات، توقعات و انتظارات 

ی اجابت کننده و پاسخگوی اين چشمداشت ھا گردد. چنين تبيينی از خويش و ديگر

رابطه توده ھای کارگر و نظام بردگی مزدی فقط تبيين آشنای رفرميست ھای راست و 

چپ و صفه نشينان سنديکاھا و احزاب است. مطالبات جنبش کارگری می تواند با نگاه 

تضاد ورانداز شود و مورد ھای مختلف و بر اساس رويکردھای کام4ً متفاوت و م

بسياری از رفرميست ھای چپ، کالبدشکافی قرار گيرد. برای رفرميسم حتی 

يست ھا، آنارکوسنديکاليست ھا، اين ھا مجموعه ای از حقوق اجتماعی توده ھای آنارش

کارگر است که صاحبان سرمايه بايد پرداخت آن ھا را به دوش گيرند. اين تلقی از 

ر، رونوشت مصدق ھمان باورھا و افکاری است که رابطه مطالبات طبقه کارگ

سرمايه القاء می کند. اينکه گويا کارگران به مثابه شھروندان نظام سرمايه داری حق و 

حقوقی دارند، می توانند از پاره ای امکانات رفاھی و اجتماعی برخوردار باشند! 

ی خواست ھای تمامی قدرت سياسی حاکم نماينده منافع ھمگان است و بايد پاسخگو

شھروندان از جمله کارگران باشد، اينکه گويا طرح اين مطالبات حق است و سرمايه 

داران و دولت سرمايه داری ھم بايد بر پايه رعايت مصالح کل جامعه، برای تحقق آن 

ھا چاره انديشند، تدبير کنند و به سياست گذاری پردازند. رويکرد ضد کار مزدی 

لحاظ بالعکس می بيند و از منظر عميقاً متضادی به آن نظر می  موضوع را از ھمه

اندازد. مطالبات توده ھای کارگر در ھيچ حوزه و زمينه و سطح و شرائطی مطلقاً از 
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سنخ حقوق شھروندی نيستند، کارگران شھروند جامعه سرمايه داری نمی باشند. جامعه 

و ساختار و نظم و حقوق و موجود به ھيچ وجه جامعه آنان نيست، قانون و قرار 

مدنيت اين جامعه نه فقط پاسخگوی ھيچ سطح از نيازھای واقعی انسانی و اجتماعی آن 

ھا نيست که کام4ً بالعکس در جھت امحاء ھر چه سھمگين تر اين نيازھا، به نفع 

سرمايه، کارافزار افزايش سود سرمايه، ساز و برگ تعميق ھر چه ھولناک تر فشار 

رگران و راھکار خودگستری و توسعه انباشت ھر چه بی مھارتر سرمايه استثمار کا

است. اينکه اين يا آن کارگر يا عده ای از کارگران مسأله را اين گونه می بيند و می 

انديشند يا بالعکس خ4ف آن می پندارند در اساس ماجرا ھيچ تغييری پديد نمی آورد. 

و ناآگاھی و مھميز کشنده القائات بی امان توده ھای کارگر ممکن است زير فشار توھم 

و سرکش و متراکم سرمايه ھمه چيز را معکوس بينند، با چشم بورژوازی نگاه کنند و 

با عقل نظام بردگی مزدی تعقل بنمايند اما اين نگاه کردن ھا و تعقل ھای باژگونه و 

آن ھا را با آن ھا را شھروندان جامعه موجود نمی کند و ھستی اجتماعی  ،توھم بار

نظام بردگی مزدی ھمجنس و ھمگون نمی سازد. اين ھستی، مستقل از آگاه يا ناآگاه، 

در ھر حال با ھستی سرمايه در تعارض و تضاد قرار دارد و رابطه ميان آن ھا، نه از 

جنس ھمزيستی مسالمت آميز که از سنخ جنگ و ستيز و رفع و دفع ھمديگر است. 

ان در چھارچوب حقوق مدنی و اجتماعی و شھروندی کاری قرار دادن مطالبات کارگر

است که رفرميسم راست اتحاديه ای می کند و اين بدون ھيچ اگر و اما ھمان چيزی 

است که سرمايه می خواھد و اعمال می کند. اگر قرار است کارگر نه با مغز 

وقعيت خود بورژوازی بلکه با چشم عقل خود به مثابه انسان فروشنده نيروی کار به م

بنگرد، در آن صورت ھر نوع و ھر سطح مطالبات وی از افزايش بھای نيروی کار 

گرفته تا آزادی ھای سياسی و حقوق اجتماعی و امکانات رفاھی، تبعيض ستيزی و ھر 

آنچه در زمينه زندگی بھتر و آزادتر برای خود و برای ھمه انسان ھا می خواھد بايد 

و م4ط و ابزار معماری سنگر پيکار ضد کار مزدی  سنگ و سيمان و آھن و مصالح

او باشد. جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر جنبشی است که مطالبات جاری خود را 

اين گونه دنبال می کند. اين جنبش ھنگامی که از دکتر و دارو و بھداشت رايگان يا در 
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صاحبان سرمايه و واقع  خارج از مدار داد و ستد پولی سخن می راند دست به دامن 

دولت آن ھا نمی شود تا از سر کرامت انسانی به اين حقوق شھروندی عنايت نشان 

دھند و سياست تحقق آن را پيش گيرند. کام4ً بالعکس آن را کيفرخواستی عليه سرمايه 

تلقی می کند. کيفرخواست طبقه ای که با کار خويش کل سرمايه و تمامی ھست و 

و رفاھی موجود را توليد کرده است، ھر چه دکتر و دارو و  نيست امکانات اجتماعی

بھداشت و درمان و بيمارستان و مؤسسات پزشکی و تحقيقی و اکتشاف و اختراع و 

دانش پزشکی است، جزء بسيار ناپيدائی از دنيای کار و توليد اوست. ھمه اين ھا از 

ارد که برای بازپس وی سلب گرديده است و او به موجب اين کيفرخواست اع4م می د

گيری اين جزء ناپيدا با ھمه توان پيکار خود به جنگ بورژوازی خواھد رفت. جنبش 

ضد کار مزدی به رابطه خود با سرمايه و محتوای مبارزات جاری خود در تمامی 

عرصه ھای حيات اجتماعی و انسانی اين نوع نظر می اندازد. وقتی که افزايش 

د کودک يا مراقبت از سالمندان و ھر پديده رفاھی دستمزد، مسکن و آموزش و مھ

ديگر و ھمه آن ھا بدون ھيچ داد و ستد پولی را به ميان می کشد ھمه را حلقه ھای 

پيوسته يک کيفرخواست پرشور طبقاتی و تاريخی تلقی می کند، با طرح آن ھا جنگ 

قدرت متحد  عليه سرمايه را اع4م می دارد و راه اجرای اين کيفرخواست را اعمال

يين طبقاتی به راه می ھا، دنيائی آناتومی و تحليل و تبطبقاتی می داند. حول ھر کدام اين

اندازد، اين کالبدشکافی ھا و توضيحات را تار و پود ھستی آگاه کارگران می سازد و 

اين آگاھی را س4ح کارزارھای ھر چه مؤثرتر جنبش کارگری برای نابودی نھائی 

گرداند. رويکرد ضد کار مزدی ھمين تلقی از مبارزه و مطالبات را  سرمايه داری می

به تمامی حوزه ھای زندگی اجتماعی از جمله آزادی ھای سياسی، جدال عليه 

تبعيضات جنسی، حقوق کودکان و ستيز با قدرت دولتی و مانند اين ھا تسری می 

يه مطالبه آزادی بخشد. در اين ميدان ھا نيز کارگران از بورژوازی يا دولت سرما

سياسی و رفع نابرابری جنسی يا تضمين حقوق کودکان نمی کنند. اين سرمايه است که 

اشکال مختلف آزادی ھای انسانی را کشتار کرده است، نفس فروشنده نيروی کار بودن 

متضمن سقوط از ابتدائی ترين آزادی ھا و حقوق انسانی است. رابطه خريد و فروش 
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مولد، موجد و بانی و پاسدار تمامی بی حقوقی ھا، ستمکشی ھا و نيروی کار منشاء، 

سبعيت ھای ضد انسانی است. سرمايه با موجوديت خود ھر آزادی و حقی را از 

کارگر سلب کرده است و کل نا حق ھا و ستم ھا را عليه او اعمال نموده است. مبارزه 

يفرخواستی عليه کارگر برای آزادی سياسی و ھر نوع حقوق اجتماعی باز ھم ک

تجاوزگری، تھاجم و تطاول سرمايه به حريم حيات انسانی اوست. تحميل اين جنايات 

توسط سرمايه بر کارگر جبر ھستی سرمايه و جزء \يتجزائی از جنگ او برای بقای 

اين ھستی است و درست بر ھمين اساس مبارزه کارگر برای آزادی و حقوق اجتماعی 

می تواند مطالبه حقوق مدنی از نظام بردگی مزدی باشد. و رفع ھر ستم کشی نيز ن

استيفای اين آزادی ھا و رفع اين ستم ھا جزء پيوسته ای از ھمان کيفرخواست طبقاتی 

است که دائره شمول آن کل عينيت موجود را در بر می گيرد و در تمامی قلمروھای 

و محور واقعی پيکار حيات اجتماعی توده ھای کارگر بايد عليه سرمايه صادر گردد 

قرار گيرد. در يک ک4م جنبش طبقه کارگر ھر گاه که با سر آگاه طبقاتی به جھان نظر 

بسيار خوب می  ،اندازد، ھر گاه که سرمايه و مناسبات سرمايه داری را خوب بشناسد

داند که تحقق آزادی ھای سياسی، رفاه و حقوق اجتماعی، نه از طريق جايگزينی 

سرمايه با دموکراسی سرمايه داری که فقط و فقط در فرايند پيکار  ديکتاتوری ھار

سازمان يافته ضد سرمايه و برای محو موجوديت بردگی مزدی قابل حصول است. 

جنبش ضد کار مزدی بسيار خوب آگاه است که ھر ميزان دستيابی کارگران به اين يا 

وسعت و شدت و قدرت آن شکل آزادی، به اين يا آن حق اجتماعی صرفاً تابعی از 

  پيکار آنان عليه سرمايه است.

در اينجا نيز عده ای برخواھند آشفت که توده ھای کارگر چنين نمی کنند. آنان اص4ً از 

مبارزه ضد سرمايه داری عزيمت نمی کنند تا به طرح خواسته ھای خود پردازند، 

سرمايه داران روی بلکه بالعکس، زير فشار احتياجات معيشتی است که به مبارزه با 

از يک بحث  کاريکاتوریمی کنند. سخن اين عده ظاھری آراسته دارد، زيرا که 

درست است، اما مھم اين است که به دليل ھمان کاريکاتور بودن و غيرواقعی بودنش 

به » کاتوليک تر از پاپ« نه فقط از بيخ و بن گمراه کننده و دروغ است که بسيار 
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رمايه و اساس توھم آفرينی، باژگونه پردازی و مسخ سازی دفاع از شالوده ھستی س

ماھوی نظام سرمايه داری می پردازد. ھسته اصلی سخن درستی که رفرميسم چپ آن 

را تحريف و به کاريکاتور مبدل ساخته، اين است که توده ھای کارگر از سر ستيز با 

ی خويش نمی سرمايه به سراغ خواسته ھای رفاھی و معيشتی و آزادی ھای سياس

روند. روند واقعی ماجرا معکوس است يعنی از اولی به دومی عروج می کنند. اين 

حرف کام4ً درستی است اما آنچه رفرميست ھا می گويند نه اين سخن درست که مسخ 

و باژگونه سازی و تحريف عميقاً سرمايه پسند آن است. آنان بر اين واقعيت و اين 

د که اساس عدم عزيمت کارگران از ضديت با سرمايه دقيقاً نکته حياتی پرده می اندازن

محصول خرافه بافی ھا، گمراھه آفرينی ھا و کژراھه سازی ھای سرمايه است. اين 

رابطه خريد و فروش نيروی کار است که در لحظه لحظه بازتوليد خود دنيائی از 

و خوراک فکر و وارونه پردازی و جھل و خودبيگانه سازی را توليد می کند و خورد 

ذھن و زندگی توده ھای کارگر می سازد. اين سرمايه است که از زمين و آسمان و از 

ورای تمامی ساز و کارھا و با قدرت ھمه زرادخانه ھايش به کارگر القاء می کند که 

گويا نه نيروی کار بلکه کار خود را فروخته است!!! سرمايه است که به کارگر می 

عينيتی انسانی است!!! و قوانين، حقوق، سياست، مدنيت، نظم، گويد عينيت موجود 

فرھنگ، ادبيات، ھنر، دانش و ھمه چيزش مبتنی بر منافع جمعی شھروندان است!!! 

سرمايه است که دولت خود را دولت ھمه طبقات جار می زند، بر واقعيت استثمار 

ارگر پرده می کشد، توحش بار کارگر و کل فرودستی ھولناک و فاجعه بار توده ھای ک

مغز و ذھن و فکر و شعور کارگران را با مصالح و م4ط مورد نياز بازتوليد رابطه 

توليد اضافه ارزش معماری می کند، انفصال بی مھار کارگر از خود، از کار و 

محصول کار خويش را امر مقدر طبيعت و تاريخ قلمداد می کند و اسارت وی در 

ار مرده خود را قانون ذاتی ھستی اع4م می دارد. کارگر چنگال قھر و قدرت خدائی ک

در عمق بات4ق ما\مال از جھل و باژگونه پردازی و خرافه ای که سرمايه برايش 

حفاری و بر او مستولی ساخته است در طرح خواسته ھای خود از ستيز با سرمايه 

و با تمامی  حرکت نمی کند و رفرميست ھا ھمين جنايت سرمايه را صحه می گذارند
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قوا به دفاع از آن بر می خيزند. از ھمه سو فرياد می کشند که کارگر در طرح 

انتظارات و خواسته ھای خود از سرمايه و نقد سرمايه داری و جنگ عليه سرمايه 

آغاز نمی کند و بنا بر اين ھر نوع ت4ش برای سوق دادن جنبش کارگری به سمت 

يک منشور ضد کار مزدی ھم کاری نادرست و طرح مطالبات روزمره اش در قالب 

اتوپيک و آنارشيستی است!! در مورد اينکه چرا رفرميست ھا چنين می کنند من در 

  جاھای ديگر به تفصيل توضيح داده ام و در اينجا از بازگوئی آن ھا اجتناب می کنم.   

ار مزدی با اين توضيحات به شعار جدائی دين از دولت باز می گردم. رويکرد ضد ک

برای استقرار يک دولت سکو\ر و دموکراتيک سرمايه داری مبارزه نمی کند. دعوت 

از توده ھای کارگر برای جايگزينی دولت موجود بورژوازی با چنان دولتی جزء 

\يتجزای سياست، برنامه ريزی و پراتيک گروه ھائی از طبقه سرمايه دار ھمراه با 

جنبش کارگری است. اينانند که دقيقاً از سر  رفرميسم راست و چپ درون و حاشيه

دروغ و با ھدف فريب توده ھای کارگر به اين کار مبادرت می ورزند. ما با سرمايه 

مبارزه می کنيم و ھيچ جزء از مبارزه ما، از مطالبات روز گرفته تا سازمانيابی و 

يکار ضد سرمايه رژيم ستيزی و محتوای کار آگاھگرانه نمی تواند و نبايد از زنجيره پ

داری فاصله گيرد. ھدف ما اص4ح دولت سرمايه داری نيست و القاء اين نوع انتظار 

و خواست به توده ھای کارگر را گمراه سازی آشکار جنبش کارگری می بينيم. حتماً 

گفته خواھد شد و جمعيت انبوھی حتی برخی مدعيان تعلق به جنبش ضد سرمايه داری 

ت سکو\ر و دموکراتيک کمتر از يک دولت ديکتاتور ھار دينی می گويند  که يک دول

برای جنبش کارگری و برای رويکرد ضد کار مزدی اين جنبش زيانبار و ھ4کت 

آفرين است. اين ادعا، ظاھری موجه و آراسته دارد اما از بيخ و بن اسير بات4ق 

انظار دور می  رفرميسم است و واقعيت ھای زيادی را بکلی ناديده می گيرد يا از

سازد. بحثی نيست که دولت دينی و ديکتاتور سرمايه موحش ترين و سبعانه ترين 

ضربات را بر پيکر مبارزات طبقه کارگر و جنبش ضد سرمايه داری اين طبقه وارد 

می سازد اما اين بدان معنی نيست که دامنه يکه تازی اشکال ديگر دولت سرمايه عليه 

مونيسم لغو کار مزدی طبقه کارگر محدود يا مھار شده و پيکار جاری کارگران و ک
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اسير مرزبندی است. ھر فرم دولت سرمايه داری برای خفه ساختن و قلع و قمع جنبش 

ضد سرمايه داری توده ھای کارگر ابزار، نھادھا، راھکارھا و ساز و کارھای ويژه 

روط به کارائی و برد خود را دارد. استفاده از اين اھرم ھا و ساز و برگ ھا نيز مش

تأثير آن ھاست و ھر دولت سرمايه زير ھر نام و نشان و پرچم و عنوان فقط تا جائی 

راھکارھا و مکانيسم ھا و نھادھای ويژه خود را به کار می گيرد و از توسل به نوع 

ديگر ساز و برگ ھا و شيوه ھا و ابزارھا اجتناب می ورزد که به کارائی و قدرت 

 و زارھای مذکور اميدوار باشد. در غير اين صورت حتماً به ھارترينتأثير کاراف

ھولناک ترين شيوه ھا توسل خواھد جست. اگر بتواند با کمک اتحاديه ھای کارگری و 

وجود احزاب متعدد يا برخی آزادی ھای سياسی، ماندگاری سرمايه داری را تضمين 

ز چندانی نخواھد داشت، از تحمل کند، به دولت دينی و دين دولتی و سبعيت مذھبی نيا

عوارض ناميمون کار برد آن ھا ھم به دور خواھد ماند، اما اگر اين راھکارھا فاقد 

کارائی يا فاقد پايه ھای مادی برای اعمال باشند در آن صورت برای توسل به ھر 

شکل از درندگی و توحش، از جمله ھر نوع مذھبی دچار ترديد نخواھد شد. نکته دوم 

که ما بارھا، به کرات و به مناسبت ھای مختلف تشريح کرده ايم که گفتگوی اين

استقرار يک دولت دموکراتيک، سکو\ر و پای بند به حداقل حقوق انسانی و آزادی 

ھای سياسی توده ھای کارگر در جوامعی مانند ايران و در دل وضعيت موجود جھان 

ز توطئه گمراھه بافی ھای سوای توھم پردازی و سوای بخشی ا ،سرمايه داری

بورژوازی عليه جنبش کارگری ھيچ چيز ديگر نيست. پيداست که فاکتور موقعيت 

جنبش کارگری و توان اعمال قدرت طبقه کارگر در عرصه کارزار طبقاتی، ھمه جا 

تعيين کننده اصلی سير ماجراھا و رقم زننده واقعی ممکن بودن ھا و نبودن ھا خواھد 

به نوبه خود يک پرسش اساسی را ھم در مقابل ما قرار می دھد. بود. موضوعی که 

اين پرسش که اگر جنبش کارگری با صف آرائی و اعمال قدرت قادر است بورژوازی 

ای حصول اين ھدف به حداکثر ت4ش را از کاربرد س4ح دين به دور دارد چرا نبايد بر

دولت را به يکی از  دست زند و در ھمين راستا چرا نبايد شعار جدائی دين از

قلمروھای مھم جنگ و ستيز خود تبديل کند. اين مسلماً يک سؤال مھم است اما ما 
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پاسخ آن را قب4ً در \ به \ی ھمين نوشته طرح کرده و توضيح داده ايم. پاسخ اين بود 

که جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر يک جنبش کيفرخواست عليه موجوديت 

ھمه اھداف روز و آتی خود را در ميدان پيکار با اين نظام دنبال سرمايه داری است و 

می کند. تأکيد کرديم که به طور مثال در مورد آزادی ھای سياسی، حقوق اجتماعی و 

امکانات رفاھی، نه راه سازش و مذاکره و مماشات با سرمايه داران را در پيش می 

ه داری با نوعی دولت ديگر اين گيرد و نه خود را به دار جايگزينی دولت روز سرماي

نظام می آويزد. برای رسيدن به اين آزادی ھا، امکانات و حقوق، اسير کارزار 

جايگزينی ديکتاتوری عريان با دولت دموکراتيک نمی گردد. برای رھائی از 

بربرمنشی سرمايه راه استقرار مدنيت و دولت وفادار به مدرنيته بردگی مزدی را پيش 

نمی دھد. فرار از فقر و ف4کت و سيه روزی منبعث از کار مزدوری  روی خود قرار

را در قربانی دار و ندار قدرت پيکارش در پای معبد دولت رفاه سرمايه داری جستجو 

نمی نمايد. ھيچ کدام از اين کارھا را نمی کند و به جای ھمه اين ھا به سرمايه و به 

امکانات از انسان ھا توسط سرمايه حمله شالوده سلب اين آزادی ھا و حقوق و رفاه و 

می برد. خواستار رفتن اين دولت وآمدن دولت ديگر نمی شود، عليه ھر نوع دولت 

با\ی سر کارگران و جامعه می جنگد. عين ھمين مسأله در مورد گفتگوی جدائی دين 

و دولت ھم صدق می کند. خود را به اين شعار نمی آويزد، زيرا که طرح آن بر 

نيت دين و  دولت مھر تأييد می کوبد، بالعکس با تمامی توان روز خود عليه حقا

سرمايه، عليه ھر نوع توحش سرمايه، از جمله توحش دينی سرمايه جنگ می کند و 

اين جنگ را با تدارک مداوم و تجھيز مستمر ضد کار مزدی قوای طبقاتی خود تا محو 

ه داری طبقه کارگر دنبال جايگزينی ھر نوع دولت دنبال می نمايد. جنبش ضد سرماي

دولت دينی با دولت غيردينی نيست. در کار زار محو ھر نوع دولت است، اين کارزار 

را در ھيچ شرائطی قابل تعطيل نمی داند. جزء ارگانيک مبارزه ضد سرمايه داری 

خود می داند و دنبال می کند. در پراتيک مستمر اين مبارزه متناسب با قدرت متحد 

ازمان يافته طبقاتی موجودش به ھمان اندازه که سرمايه را عقب می راند، دولتش را س

نيز زمينگير می سازد و کاربرد س4ح دين يا ھر س4ح ديگر توسط اين دولت را آماج 
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يورش خويش می گيرد. طبقه کارگر قرنی است که در بات4ق پر تعفن آويختن به 

و\ريسم، مدرنيسم، مدنيت و دموکراسی و سراب جھنمی سک» انق4ب دموکراتيک«

سرمايه داری خفه شده و از ھستی ساقط شده است. ادامه اين راه برای او، سوای ادای 

فريضه قربانی در پای معبد سرمايه به حساب نسل ھای آتی متولد نشده طبقه خويش 

  ھيچ چيز ديگر نيست. 

دار را ھم نمی توان با شرط دين نه فقط از سياست قابل تفکيک نيست که طبقه سرمايه 

و شروط و شعار و اتوپيابافی از کاربرد سياسی دين ممنوع ساخت. ھيچ گوشه ای از 

دنيای سرمايه داری نمی توان يافت که مذھب به گونه ای و به شکلی س4ح قدرت، 

عصای دست، جزئی از ابزار شستشوی مغزی و اختناق آفرينی و سرکوب سرمايه 

يا حتی وسيله تسويه حساب ھای درونی ميان بخش ھای مختلف عليه جنبش کارگری 

بورژوازی با ھدف تحکيم بيشتر پايه ھای قدرت سرمايه نباشد. دولت ھای سرمايه 

داری در ھمه جای جھان، با\خص، به موازات تشديد ھر چه سھمگين تر تناقضات 

تر و ژرف درونی سرمايه، حدت عميق تر بحران ھای اقتصادی و آسيب پذيری ژرف 

تر نظام بردگی مزدی، بسيار پرشتاب تر و سازمان يافته تر و برنامه ريزی شده تر به 

سوی استفاده از س4ح دين عليه جنبش کارگری جھانی گام بر می دارند. مذھب و به 

طور خاص اس4م، تاريخاً ظرف اعمال قدرت طبقات مسلط و ھمزمان س4ح دست 

گمراه ساختن و به کجراه بردن مبارزات و اپوزيسون ھای طبقه حاکم برای 

اعتراضات توده ھای فرودست و زير فشار استثمار بوده است. اس4م از آغاز تا 

امروز اين نقش را داشته است. خ4فت اموی، دستگاه قدرت عباسی، امارت سامانيان، 

سلطنت غزنويان، حکومت سلجوقيان و خوارزمشاھيان و حتی شاھان مغول و تيمور 

4م را نھاد قدرت و س4ح حاکميت فئوداليسم ايرانی کردند. در روزگار حکومت اس

فئودالی اين سلسله ھا، نيروھائی مانند معتزله، خرمدينان، سياه جامگان، اسماعيليه، 

سربداران و ديگران ھم از اس4م به عنوان ظرفی برای سوار شدن بر موج توھم توده 

ستان، منحرف ساختن مبارزات ضد فئودالی آن ھا ھای دھقان و پيشه ور و ساير فرود

و تسويه حساب با حاکمان روز حداکثر بھره برداری را به عمل آوردند. فئوداليسم 
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ميليتاريستی صفوی استفاده از اس4م در اعمال حاکميت اين نظام را به اوج رساند و 

درت مساجد و نقش شاھان زند و قاجار و سايرين نيز ھمگی س4ح قتاله اس4م، بارگاه ق

بازی مراجع عظام را ساز و کار بسيار برا، کارا و مؤثر ادامه حيات نظم کھنه 

فئودالی کردند. با شروع قرن بيستم و شتاب فرايند انکشاف سرمايه داری س4ح مذھب 

ھيچگاه از دست بورژوازی خواه در قدرت سياسی سرمايه و خواه در اپوزيسون فرو 

 400خورشيدی مالک  40که تا نيمه نخست دھه » ان قدس رضویتوليت آست« نيافتاد. 

ده از آبادترين روستاھای استان خراسان بود از ھمين سال ھا به بعد ھمراه ھمه فئودال 

ھای سرمايه دار شده و راھی انباشت ھای عظيم سرمايه به يکی از غول ھای عظيم 

يام سوگواری و اعياد مالی و صنعتی کشور تبديل شد. مراسم ماه محرم و ساير ا

که دستگاه سلطنت  مذھبی دربار شاه نيز ھيچ گاه از رونق باز نأيستاد. شيون و ماتمی

مارکسيست ھای «آسيب ھای وارده به اس4م از سوی  بورژوازی در سوگ

بر پای ساخته بود نيز ھنوز در گوش خيلی ھا آژير می کشد. آثار سی و »!! اس4می

ام و توحش و سبعيت اس4می دولت سرمايه داری يک سال ش4ق قھر و قتل ع

جمھوری اس4می نيز تا دنيا باقی است و تا انسانی بر روی اين کره خاکی نفس می 

کشد از گرده تاريخ پاک نخواھد شد و از سينه ھا زدوده نخواھد گرديد. به موازات 

رزات ھمه اشکال توسل بورژوازی به اس4م برای اعمال حاکميت و حمام خون مبا

توده ھای کارگر ھمه جا شاھد آويختن اپوزيسون ھای ارتجاعی بورژوازی به اس4م با 

ھدف تسويه حساب با رقبای حکومتی نيز بوده ايم و ھنوز ھم ھستيم. آنچه از دل 

تمامی اين واقعيت ھا فرياد می زند اين است که دين نه فقط از سياست قابل تفکيک 

نکه در قدرت سياسی باشد يا در اپوزيسون يا ھر نيست که بورژوازی مستقل از اي

می باشد. » ديانت وی عين سياست و سياستش عين ديانتش« جھنم ديگر، به ھر حال 

نمی توان به طبقه سرمايه دار گفت حاکم باش اما لطفاً دين را کنار بگذار! درست به 

» زمين بگذارتفنگت را « ھمان سياق که نمی توان به اين طبقه گفت حکومت کن اما 

اگر قرار است س4ح دين از دست سرمايه گرفته شود بايد سرمايه داری را نابود کرد 

و تا زمانی که سرمايه داری ھست، به ھمان ميزان می توان از صدمات مھلک و زخم 
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ھای کاری س4ح دين وی در امان ماند که زير فشار قدرت پيکار ضد سرمايه داری 

نگير شده و امکان بکارگيری اين س4ح قتاله را از دست توده ھای طبقه کارگر زمي

  داده باشد. 

عده ای می گويند که در شرائط کنونی تاريخ، به اين دليل که بورژوازی به ھيچ وجه 

منادی شعار جدائی دين از دولت نيست، پس جنبش کارگری و به ويژه جنبش ضد 

اينان بر ھمين اساس اصرار  سرمايه داری طبقه کارگر است که بايد آن را بردارد!!

دارند که ھر کجا چنين شعاری فرياد می شود، حتماً کارگرانی ھستند که دست به کار 

معماری سنگر ضد کار مزدی ھستند!! اين حرف از ھمه لحاظ نادرست است. او\ً 

بورژوازی در ھيچ کجای تاريخ به ھيچ کس ھيچ تعھدی نسپرده است که برای رسيدن 

از اين شعار يا ھر شعار ديگری به ھر نوع سوء استفاده دلخواه دست  به اھداف خود

نزند. طبقه ای که می تواند کمونيسم را ظرف برنامه ريزی رابطه خريد و فروش 

نيروی کار، ابزار حاکميت سرمايه و س4ح قتل عام ھر اعتراض ضد سرمايه داری 

يه حساب با رقبای سياسی کارگران در نيمی از جھان سازد چرا نمی تواند برای تسو

درون طبقه خود، برای تحميق کارگران و برای حصول ھر ھدف ضدانسانی ديگر 

بيرق \ئيتسه برافرازد و ساز جدائی دين از دولت ساز کند. آنچه برای ھر بخش 

بورژوازی اساسی و حياتی است به دست داشتن سکان قدرت برای احراز نقش مسلط 

يد سرمايه ، دفاع از موجوديت نظام بردگی مزدی و تحميل در برنامه ريزی کار و تول

اين نظام بر توده ھای کارگر است. آنچه ھم که برای او بکلی بی تفاوت است نوع 

س4ح و راھکاری است که برای رسيدن به اين ھدف انتخاب می کند. در اين گذر دين 

اند داشته باشد. به بی دينی می تو شعار بافی دروغينبرايش ھمان نقشی را دارد که 

ھمان ميزان مدافع اس4م ناب محمدی می گردد که منادی ترفندباز جدائی دين از دولت 

می شود. ھمين ا\ن گروه ھای زيادی از طبقه بورژوازی ايران زير نام چپ يا راست 

فرياد جدائی دين از دولت سر می دھند. بسيار رساتر و نيرومندتر از ھر کارگری ھم 

د. اين سخن که بورژوازی در دوره کنونی تاريخ اص4ً حاضر به طرح سر می دھن

شعار جدائی دين از دولت نيست حتی با واقعيت ھای مشھود پيش روی ما نيز کام4ً 
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در تناقض قرار دارد، مگر اينکه طرفداران اين نظر، جرياناتی از نوع اکثريت فدائی، 

دد سلطنت طلب و ناسيوناليست و حزب توده، جمھوری خواھان \ئيک، گروه ھای متع

ساير دار و دسته ھای مشابه را ھمه و ھمه لباس کارگر به تن کنند و در درون جنبش 

ضد کار مزدی طبقه کارگر جاسازی نمايند!!! باز ھم چه بسا مدعيان اين نظريه 

استد\ل کنند که اين گروه ھا دروغ می گويند. اين شعار را سر می دھند اما بدان عمل 

خواھند کرد، يا مث4ً دين آسمانی را با نوعی دين زمينی و ايدئولوژی حزبی جايگزين ن

جانا سخن از زبان ما می « خواھند کرد. در پاسخ اين استد\ل حرف ما اين است که 

بحث ما نيز اين است که دروغ می گويند اما از قبول واقعيت دروغگوئی » گوئی

بگيريم؟ اينکه پس طبقه کارگر و جنبش ضد  احزاب مذکور چه نتيجه ای می خواھيم

سرمايه داری او بايد خواستار جايگزينی دولت دينی سرمايه توسط دولت \ئيک نظام 

بردگی مزدی گردد!! اين دقيقاً بخشی از ھمان تئوری بافی ھای ضد کارگری 

رفرميسم چپ و طيف احزاب يا جريانات متعلق به آن است. اينان ساليان دراز در 

کارگران خوانده اند که بورژوازی ظرفيت دموکراسی خواھی خود را از دست  گوش

داده است و حال نوبت پرولتارياست که پرچم بر زمين افتاده بورژوازی را بلند کند و 

انق4بات دموکراتيک و مدنيت و سکو\ريسم سرمايه داری را به سرمنزل مقصود 

ز می ماند اما فراموش نکنيم که ھنوز برساند. اين حرف اگر چه از شدت تمسخر به طن

ھم برای بسياری از محافل و احزاب مدعی چپ و نمايندگی طبقه کارگر!!! حکم آيات 

  آسمانی را دارد. 

تا اينجا ھمه گفتگوی ما اين بود که آنچه پرولتاريا دنبال می کند و جزء ارگانيک 

يه سرمايه در ھمه مبارزه روز خود می داند نه جدائی دين از دولت که تعرض عل

عرصه ھای حيات اجتماعی از جمله قدرت سياسی سرمايه و ادامه پيکار برای نابودی 

کامل ھر نوع دولت و ھموارسازی راه استقرار سازمان سراسری شورائی کار و 

مدنيت کمونيستی و ضد کار مزدی است. در تکميل اين بحث بايد تأکيد کنم که مبارزه 

ع مذھب نيز جزء \يتجزای ھمين پيکار است. ما نه فقط وسيع عليه مذھب، ھر نو

جدائی دين از دولت را ح4ل ھيچ مشکل طبقه کارگر نمی دانيم که وجود دين به ھر 
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صورت و در ھر شکل را نيز معضلی بزرگ برای بشريت تلقی می کنيم. مبارزه ما 

وسه آگاھی، از عليه سرمايه  مبارزه عليه ھر نوع مذھب نيز ھست. وقتی که ما از پر

ارتقاء ھستی خودجوش ضد سرمايه داری کارگران به ھستی آگاه ضد کار مزدی، از 

تسری نقد کمونيستی و لغو کار مزدی عينيت موجود سرمايه داری به ھستی بيدار، 

بصير و آگاه طبقه کارگر صحبت می کنيم، وقتی که اين آگاھی را س4ح حياتی پيکار 

ر می بينيم، پيداست که نقد ضد کار مزدی ھر نوع مذھب ضد سرمايه داری طبقه کارگ

را نيز جزء \يتجزائی از ھمين فرايند آگاھی و آگاه شدن توده ھای کارگر اع4م می 

داريم. مذھب، گواه جھل و فروماندگی انسان و متضمن سقوط او از آزادی، اختيار و 

س4ح دست طبقات  اعتبار انسانی خويش است. مذھب سد راه مبارزه طبقاتی است،

حاکم برای س4خی و کشتار کارگران و ھمزمان ظرفی برای کجراه بردن مبارزات 

آنان است. دين و دولت ھر دو جزء \يتجزای سرمايه اند. بايد عليه سرمايه، عليه 

دولت و عليه دين مبارزه کرد و سوء استفاده ھر اپوزيسون فرصت طلب بورژوازی 

  ت را ھم افشاء ساخت. از شعار جدائی دين از دول

   2010ژوئيه 

 

 

      

  

  

  

  

  

  

  


