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مناقشات درون بورژوازی جھانی
سازمان ھای » کارگری « بين المللی
و جنبش کارگری ايران
»کاندوليزا رايس« وزير امور خارجه بورژوازی امريکا در يکی از نطقھای
اخير خود تصريح کرده است که دولت وی و دولتھای ھم ميثاق و ھم منافع
دولت امريکا ،برای حل و فصل مسائل جاری درون جامعه ايران به تجربه
موفق لھستان در شروع دھه  80قرن پيش رجوع خواھند کرد و برای غلبه بر
اختالفات فيمابين خود و دولت اسالمی ايران از دستاودھای خويش در حادثه
لھستان حداکثر بھره برداری را به عمل خواھند آورد...
پرونده دخالت فعال ،حسابشده و برنامه ريزی شده دولت امريکا و کل
بورژوازی غرب در رابطه با لھستان تا حدود زيادی در حافظه نيروھای چپ
دنيا زنده است ،اما در شرائطی که خانم رايس با صراحت تمام از تدارک
امريکا و اتحاديه اروپا برای تکرار ھمان سياست و برنامه در مورد ايران
صحبت می کند ،بازخوانی مجدد آن سناريوھا و توطئه ھا ،برای فعالين جنبش
کارگری جھانی و به طور اخص فعالين جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر
اھميت بيشتری پيدا می کند .ببينيم که ريشه و مضمون واقعی مجادالت ميان
دولت بورژوازی ايران با امريکا و غرب بر سر چيست؟ چه تشابھی ميان
موقعيت آن ايام لھستان با وضعيت کنونی جامعه ايران وجود دارد؟ در لھستان
چه گذشت؟ تکرار تاريخی تجربه لھستان در رابطه با شرائط روز جامعه ايران
توسط بورژوازی غرب تا چه حد واقعی و به چه ميزان عملی است؟ و
باالخره اينکه جنبش کارگری ايران و فعالين ضد سرمايه داری طبقه کارگر
ايران و جھان بايد به مسأله چگونه نگاه کنند و دست به چه کارھای اساسی و
جدی بزنند؟ مقاله حاضر به بررسی مختصر اين نکات می پردازد.
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مجادالت ميان بورژوازی ايران با امريکا و دولت ھای غربی
تعيين مکان و موقعيت اقتصاد کاپيتاليستی ايران در تقسيم کار جھانی سرمايه
داری ،چگونگی تعھد و اجرای نظم توليدی ،سياسی و اجتماعی متناطر با
تثبيت اين مکان از سوی دولت بورژوازی ايران ،شرائط ھمگن سازی اين
موقعيت با طرح تعديل ساختاری صندوق بين المللی پول و قرارھا و
قراردادھای بانک جھانی و صندوق تجارت جھانی و باالخره و بعنوان
ماحصل تمامی اين ھا ،قطاع سھم سرمايه اجتماعی ايران در کل دائره اضافه
ارزش توليد شده در سطح جھانی توسط طبقه کارگر بين المللی ،شالوده واقعی
ھمه اختالفات و کشمکش ھای ساليان دراز دولت اسالمی سرمايه داری ايران
با دولت امريکا و بورژوازی غرب است .مسائلی مانند بنيادگرائی دينی،
صھيونيسم ستيزی ،تروريسم ،انرژی ھسته ای و نظائر اينھا موضوعاتی
ھستند که تنھا و تنھا بعنوان تبخاله ھا و تبعات طبيعی جدال يا به صورت
ملزومات ،مکانيسم ھا و دستاويزھای پيشبرد اين مناقشه از سوی طرفين طرح
و مورد استفاده قرار می گيرد .ھر گونه پافشاری بر اھميت اين مسائل تبعی و
ثانوی و يا قرار دادن آنھا به عنوان سنگ بنای مشاجرات فيمابين دولت اسالمی
و متحدان امريکا تحليلی عميقا ً رفرم گرا و خارج از مدار ديد ماترياليسم
انقالبی و جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر است.
مسائل باال بعالوه چگونگی برنامه ريزی و اھرمھا و مکانيسم ھای تحميل کل
استثمار و بی حقوقی و بشرستيری نظام سرمايه داری بر طبقه کارگر ايران
موضوعاتی بوده اند که از ھمان لحظه پيدايش دولت بورژوازی اسالمی ميان
اين دولت و بورژوازی جھانی از يکسوی و جناحھای درونی طبقه سرمايه دار
و دولت سرمايه داری ايران از سوی ديگر مورد بحث و گفتگو بوده است .در
اين ميان بر خالف آنچه عده ای می پندارند ،اصل ادغام سرمايه داری ايران
در فرايند سراسری بازتوليد سرمايه جھانی ھيچگاه محور واقعی مناقشه
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نبوده و نيست ،به اين دليل روشن که اساس اين ادغام موضوعی مربوط به
سرشت شيوه توليد سرمايه داری است و به خودی خود وجود دارد .کشمکش
ھا سراسر حول تعيين مکان سرمايه اجتماعی ايران در تقسيم کار جھانی
سرمايه داری و ميزان سھم بورژوازی ايران از اضافه ارزش کل توليده شده
توسط طبقه کارگر دنياست .صندوق بين المللی پول ،بانک جھانی ،بورژوازی
امريکا و دولت ھای سرمايه داری متحد امريکا ھمراه با وسيع ترين بخش
بورژوازی ايران ،بازار بی دخالت دولت و طرحھای ساختاری و تعديل
اقتصادی تنطيم شده از سوی مراکز مھم برنامه ريزی بين المللی سرمايه داری
را ،تنھا طريق مناسب و مقبول پيشبرد پروسه اين تعيين مکان اعالم کرده اند
و خواستار اجرای جامع االطراف ھمه پيش شرطھا و قرارھای اقتصادی و
سياسی و اجتماعی ھمساز با آن بوده و ھستند .اين طيف سراسری جھانی و
داخلی متفقا ً بر اين باور بوده و می باشند که رقابت بی چون و چرای سرمايه
در مقياس جھانی ،رقابت ھر چه گسترده تر و بی ھيچ قيد و شرط نيروی کار،
در حوزه ھای داخلی و جھانی با ھدف تنزل بھای اين نيرو به پائين ترين سطح
ممکن و تحميل تمامی شروط و ملزومات سودآوری حداکثر سرمايه ھا ،بر
توده فروشنده نيروی کار يگانه راه درست ھموارسازی زمينه ھای انباشت و
خودگستری سرمايه در ھر گوشه دنيا و از جمله چاره کار و راھبرد موفق
توسعه ھر چه افزون تر بازار انباشت سرمايه در جامعه ايران می باشد.
برای بورژوازی غرب و مقدم بر ھمه ،برای امريکا تسری ھر چه گسترده تر
و جامع تر بازار بی دخالت دولت ھمراه با نسخه نويسی ھای متمرکز مراکز
برنامه ريزی بين المللی سرمايه داری به سراسر جھان از جمله ايران نقش يک
رويکرد کامالً حياتی و سرنوشت ساز را ايفاء می کند .از منظر اين قطب ھر
نوع رکود يا وقفه در پروسه جھانی شدن اين طرح يا اختالل تعھد دولت ھا به
قبول آن ،به شدت فاجعه بار است .فاجعه ای که دائره شمول آن به حوزه
بازتوليد انحصارات بزرگ و کالً سرمايه ھای امريکائی وغربی محدود نمی
شود ،بلکه کل سرمايه جھانی و موجوديت نظام بردگی مزدی را به گونه ای
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حياتی در بر می گيرد .نمايندگان فکری ،اقتصاددانان و دولتمردان اين قطب از
دھه ھا پيش فشار ھولناک تنزل تاريخی نرخ سود سرمايه ھا در عين افزايش
حيرت آسای نرخ اضافه ارزش ھا را مورد تعمق قرار داده و ماندگاری
سرمايه داری را بدون بازسازی ساختاری اين نظام در سراسر جھان بر پايه
ارزان سازی بی ھيچ قيد و شرط و مالک و معيار نيروی کار غير ممکن يافته
اند .انحالل کل پروسه بازتوليد سرمايه جھانی در طرحھای تعديل اقتصادی و
اصالح ساختاری مراکز مسلط مالی و برنامه ريزی سرمايه داری از منظر
طبقاتی اينان تنھا و تنھا راه ادامه حيات اين نظام است و از ھمين روی انقياد و
تمکين و تعھد کليه دولت ھای سرمايه داری و طبقه سرمايه دار کشورھا در
کل کره زمين يک شرط اساسی و حياتی تضمين بقای سرمايه داری محسوب
می شود.
کل طبقه سرمايه دار و تمامی جناحھای متشکله دولت بورژوازی ايران مستقل
از درجه عقب مانده بودن و پيشرو بودنشان در فھم واقعی اين معضل تاريخی
شيوه توليد کاپيتاليستی ،در ضرورت اجرای طرحھا و پيشبرد سياستھای
اقتصادی باال ،با مراکز مالی و برنامه ريزی سرمايه جھانی ھمداستان بوده و
ھمداستانند .در اين ميان بخشی از بورژوازی ضمن پای بندی استوار عملی به
صحت اين راه حلھای کاپيتاليستی ،خواستار پاره ای جرح و تعديل ھا در
چگونگی اجرای آنھا با توجه به اولويت مصالح کل يا بخشھائی از سرمايه
اجتماعی ايران بوده و می باشد .از منظر منافع و سياست ھای بخش اخير،
مجرد رقابت نامحدود و بی ھيچ ضابطه ميان سرمايه ھای مختلف يا بخشھای
مختلف سرمايه بين المللی و تبعيت بی قيد و شرط سرمايه اجتماعی ايران از
الگوھا و طرحھای تا کنونی صندوق بين المللی پول و بانک جھانی ،پاسخگوی
نيازھای روز پروسه بازتوليد و سھم بری ھر چه بيشتر سرمايه اجتماعی ايران
از اضافه ارزشھای توليد شده توسط کارگران دنيا نيست .اينان استدالل کرده و
می کنند که رقابت دو توليد کننده نا ھموزن با پيشينه ھای توليدی متمايز ،با
متوسط متفاوت ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی ،با سطح نا متوازن بارآوری
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کار اجتماعی و در يک کالم با مؤلفه ھا و عناصر مختلف و نابرابر در ترکيب
شرائط توليدی ،نمی تواند به سود يکی و به زيان ديگری نباشد .نمايندگان
فکری و اقتصاددانان اين بخش بورژوازی تأکيد می نمايند که سرمايه اجتماعی
ايران در اين گذر و در سيطره پذيرش بی چون و چرای انتظارات و مصوبه
ھای صندوق بين المللی پول ،بانک جھانی ،دولت امريکا و کالً بورژوازی
غرب نقش يک شريک فرودست را بازی می کند و ھم در کوتاه مدت و ھم در
دراز مدت زيان می بيند .نسخه عالج و راه حل چاره گر در اين راستا از ديد
نظريه پردازان اين طيف بورژوازی اين است که تقسيم کار مسلط بينالمللی
سرمايه به سود سرمايه اجتماعی ايران نيست و روابط اقتصادی ايران با
ممالک ديگر بايد در جھت تعديل اين تقسيم کار به نفع سرمايه داری ايران
باشد .دولت بايد مکان ويژه ای را در چگونگی تنظيم اين روابط به عھده گيرد.
برای افزايش ظرفيت رقابت سرمايه اجتماعی ايران در بازار بين المللی به
تمامی تدابير الزم متوسل شد و برای اين کار بايد کفه انباشت صنعتی و پيش
ريز سرمايه ھا در قلمروھای توليدی را در اولويت قرار داد.
مناقشات مذکور در عرصه برنامه ريزی نظم توليد سرمايه داری بعالوه مسأله
اساسی چگونگی تحميل تمامی اين برنامه ھا ،سياست ھا و کل استثمار و
سبعيت سرمايه داری بر طبقه کارگر ،به طور طبيعی مجادالت و گفتگوھای
ميان جناحھای مختلف بورژوازی در عرصه سياسی و نظم مدنی و حقوقی و
اجتماعی را نيز خواه در وسعت بين المللی و خواه در درون قدرت سياسی
بورژوازی ايران ھمراه داشته است .اين کشمکشھا با توجه به شرائط خاص
ايران معموالً با درھمرفتگی ھای فاقد پايه مشترک جناحی از يکسو و
پراکندگی ھای اعتقادی درون جناحی از سوی ديگر به ھم آميخته شده است
اما به ھر حال آنچه در دوره ھای مختلف زير نام اسالم فقاھتی ،ليبراليسم،
سازندگی ،جنبش اصالحات و دوم خرداد ،محافظه کاری ،آبادگری و مانند اينھا
در صحنه قدرت سياسی و در عرصه راه حل پردازی سرمايه داری ايران
تاخت و تاز کرده است ،در عالم واقع پاسخھای متفاوت مربوط به چگونگی
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حل و فصل ھمين مناقشه ھا بوده است .ريشه تمامی جناح سازيھا و جناح
بنديھا در ھمين جا ،در تمايز و تفاوت پاسخھا به مصالح بازتوليد سرمايه
اجتماعی و مکان سرمايه داری ايران در تقسيم کار سرمايه داری جھانی از
يکسو و راھکار و راھبرد تحميل تمامی استثمار و بشر ستيزی سرمايه داری
بر طبقه کارگر ايران قرار داشته است .سنگر گرفتن در عمق باورھای اسالمی
و توسل به فقاھت ،راه انداختن کاروان سازندگی با تکمله واليت فقيه ،جامعه
مدنی با قرائت جديد اسالمی ،صدور اسالم يا گفتگوی تمدنھا و ھر عنوان و
اصطالح ديگر صرفا ً اسامی رمز يا اھرمھا و مکانيسم ھائی در کار چالش اين
معضالت حياتی نظام سرمايه داری بوده اند .عربده ھای بربرمنشانه جنگ
جنگ به ھمان اندازه پژواک الزامات حل و فصل اين معضالت بوده است
که جار و جنجال مدنيت و قانونيت و اصالحات بورژوازی برای رتق و فتق
آنھا تالش داشته است.
پيچ و خم مناقشات در دوره ھای متفاوت حيات دولت اسالمی بورژوازی
سطح مراودات و نوع مجادالت دولتھای سرمايه داری امريکا و اروپا با دولت
بورژوازی اسالمی ايران در فاصله ميان انقالب  57تا امروز از مراحل
مشخصی عبور کرده است .اين مناسبات و گاه مناقشات ،متناسب با مقضيات
ترميم ،استقرار ،تحکيم و توسعه نظم توليدی و سياسی سرمايه در ايران و
متناظر با مصالح و شروط ادغام ھر چه ژرف تر و جامع تر پروسه بازتوليد
سرمايه اجتماعی ايران در راھبردھا و سياستگذاريھای جاری مراکز کليدی
برنامه ريزی سرمايه جھانی ،افت و خيزھای ھمگن با ظاھری بعضا ً متفاوت
را از سر گذرانده است .مراحل مختلف وقوع اين پروسه و نوع پيچ و خمھای
آن را در يک نمای کلی می توان به شرح زير از ھم تفکيک کرد.
دوره  1358تا 1367
فاصله وقوع انقالب تا پايان جنگ ھشت ساله ايران و عراق ،سالھای انتظار
امريکا و بورژوازی غرب برای بازتثبيت نظم سياسی و توليدی سرمايه در
جامعه ايران بود .در طی اين دوره امريکا و ساير کشورھای غربی تاکتيک
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انعطاف و مماشات جامع االطراف را در مقابل رژيم جديد اسالمی سرمايه
داری ايران اتخاذ کرده و به اجرا می گذاشتند .دالئل مھم توسل به اين تاکتيک
و رعايت کليه قواعد بازی متناظر با آن را می توان به شرح زير خالصه کرد.
 .1اگر چه انقالب در ھمان روز پيروزی خود فشار موحش يک شکست ژرف
را در تمامی تار و پود حيات خود تحمل می کرد اما دولت جديد در حال
تأسيس بورژوازی ايران برای تحميل کامل اين شکست بر طبقه کارگر ايران
به عبور از يک پروسه پر تالطم پااليش درونی ھمراه با اعمال تمامی اشکال
قھر ارتجاعی و فاشيسم و بربريت بر توده ھای کارگر نياز حتمی داشت.
شوراھای کارگری بايد قلع و قمع می شدند گروھھای چپ بايد تار و مار می
گرديدند ،تمامی اشکال اعتراض زنان و ھر نوع مبارزه عليه ھر ستم جنسی و
قومی و عقيدتی بايد آماج وسيعترين سالخی ھا و حمام خونھا قرار می گرفت.
اھداف و انتظارات توده ھای کارگر و فرودست بايد از ساحت انديشه و ذھن
آنان زدوده می شد .مبارزات ھمه جا جاری و حتی طوفانی کارگران و
ستمکشان جامعه برای حصول مطالبات حقه خود بايد گلوله باران می گرديد.
شکست کامل انقالب و تثبيت نظم سياسی سرمايه به پيشبرد موفق تمامی اين
برنامه ھا نياز حتمی داشت و جمھوری اسالمی به سازمانيافته ترين شکل
ممکن دست به کار اجرای اين سناريوی سياه ضد انسانی بود .در چنين
وضعيتی آنچه امريکا و بورژوازی غرب می خواستند دقيقا ً ھمان چيزی بود
که دولت نوپای اسالمی بورژوازی لحظه به لحظه با چنگ و دندان آن را دنبال
می کرد و انجام می داد .اين رژيم در اين شرائط بر خالف برخی تحليل ھا نه
فقط قدرت سياسی نامطلوب دولت ھای سرمايه داری نبود ،که کامالً بالعکس،
کارسازترين و مطلوب ترين رژيمی بود که انتظارات اساسی سرمايه جھانی را
با قدرت تمام بجا می آورد .بورژوازی ايران بدون استقرار مجدد پايه ھای نظم
سياسی و دولتی خود بر ويرانه ھای انقالب  ،57نمی توانست به از سرگيری
متعارف نظم توليدی و پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی گذر کند و آنچه دولت
اسالمی سرمايه به عنوان دستور کار روز خود دنبال می کرد ،در مجموع
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ملزومات عبور پيروزمند از ھمين فاز بود .نگاھی ساده به سير حوادث اين
دوره به روشنی نشان می دھد که امتنان خاطر دولتھای امريکا و ساير دولتھای
غربی از اساس سياست ھا و برنامه کار روز دولت اسالمی تا بدان حد باالست
که تمامی مجادالت جاری فيمابين به راحتی در شعاع آن قابل تحمل است.
وقايعی مانند حمله به سفارت امريکا ،گروگان گرفتن ايادی سفارت و اسارت
طوالنی مدت آنھا که در بسياری شرائط برای عزم جزم کاخ سفيد به افروختن
شعله ھای جنگ و آتش کشيدن بخش وسيعی از جھان کفاف می دھد در اين
زمان بسيار ساده تحمل میگردد .ھياھوھا و جار و جنجالھای روزانه دروغين
و توخالی ضد امريکائی امری کامالً عادی و قابل فھم جلوه می کند .عربده
ھای فريبکارانه آکنده از توھم »آزادی قدس« و نابودی اسرائيل نوعی ندای
آشنا تلقی می شود .ترور جنايتکارانه شمار کثير فراريان ايرانی توسط عمال
رژيم در قلب ممالک اروپائی بسيار عادی قلمداد می گردد .داد و قال سران
حکومت پيرامون صدور توحش پان اسالميستی گوش ھيچ دولتمرد غربی را
آزار نمی دھد و در يک کالم ھمه نغمه ھای ظاھراً ناساز بسيار سازگار و
تحمل پذير به نظر می رسد .دولت ھای بورژوازی غرب از جمله دولت
بورژوازی امريکا در اين روزھا در پشت ھر کدام از اين جار و جنجالھا،
عربده ھا و صف و صف کشی ھای به ظاھر خصمانه ،افقی روشن از تحقق
اھداف ديرپای اقتصادی ،سياسی و بين المللی ،خويش به دست دولت نوپای
بورژوازی ايران را مشاھده می کنند .تظاھرات » ضد امريکائی«!! تا آنجه
که از سوی رژيم ھدايت می شود برای آنھا آبی بر آتش انقالب و ابزاری در
خدمت فرونشاندن آتش طغيان کارگران است » ،فرياد وافلسطينا «!! در
محاسبات آنھا به درستی بديل سازی کاپيتاليستی در مقابل حمايت طبقاتی
کارگری از جنبش عادالنه توده ھای کارگر و فرودست فلسطين است .گروگان
گيری عمال سفارت امريکا در تھران ،دقيقا ً برداشتن گامی اساسی در خلع
سالح جنبش کارگری ايران و خارج ساختن اين جنبش از ريل مبارزه ضد
سرمايه داری است .از ديد امريکا و دولتھای غربی ،اجرای ھمه اين نمايشات
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در کنار کشتار سبعانه و تاتارگونه انبوه کارگران و نيروھای چپ ،فردای
بازتثبيت تام و تمام نظم سياسی سرمايه و پيش شرط ھای الزم تضمين نظم
توليدی سرمايه را به اندازه کافی نويد می دھد.
 .2در دوره مورد اشاره ،پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران زير فشار
شرائط ناشی از انقالب  ،57دچار اختالالت بسيار جدی بود و بورژوازی
امريکا با محاسبه تمامی مؤلفه ھا و مشخصات اين وضعيت ،تقليل يا حتی قطع
برخی مراودات اقتصادی را در کوتاه مدت کامالً مفروض و قابل تحمل قلمداد
می کرد .مطابق آمارھای موجود کل واردات سرمايه و کاال توسط سرمايه
داری ايران در تمامی فاصله ميان  1358تا  ،1367حدود  135ميليون تن و
معادل ارزشی آن بالغ بر  9464ميليارد  Tبوده است که با توجه به نرخ
ارزھا در آن ايام ،به طور متوسط حتی به  3ميليارد دالر ھم نمی رسيده است.
بر پايه ھمين آمارھا ،حجم واردات سرمايه در طی اين مدت بسيار اندک و در
مجموع از  %25کل واردات باال يا به بيان دقيق تر حدود  750ميليون دالر
تجاوز نمی کرده است .در چنين موقعيتی » عقل سليم سرمايه«!! حکم می کرد
که » به ھوای عيش عاجل لذت آجل منغض نگردد« و چشم پوشی از منافع
محدود اقتصادی روز بر تدارک پيش شرط ھای سياسی الزم برای بازتثبيت
نظم توليدی سرمايه و دستيابی به مراوات گسترده اقتصادی در آينده ترجيح
داده شود.
 .3در سالھای نخست پس از وقوع انقالب وجود » اردوگاه شوروی« و ادامه
جنگ سرد يکی از پايه ھای مھم محاسبات سياست خارجی امريکا محسوب
میشد .جمھوری اسالمی در گستره اتوپی پردازيھای ارتجاعی بخشی از
بورژوازی به راھبرد تحکيم مفصلبندی اقتصادی سرمايه اجتماعی ايران با
قطب دولتی سرمايهداری جھانی رغبت بسيار زيادی نشان می داد و اردوگاه
شوروی برای بھره گيری از فرصت طالئی حاصل به ھمه نوع تالش دست
می زد .وجود احزاب و جرياناتی مانند حزب توده و اکثريت و ھمکاری
گسترده و ارگانيک ضدکارگری و ضد کمونيستی آنھا با رژيم اسالمی احتمال
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جھتگيری فعال تر اردوگاھی دولت بورژوازی و استحکام رابطه ميان اين
دولت و قطب اردوگاه را تقويت و تشديد می کرد .فشار اين مؤلفه در شرائط
تاريخی آن رو به نوبه خود ،بورژوازی امريکا و غرب را به مماشات ھر چه
بيشتر با وضعيت روز رژيم اسالمی سوق می داد .در گذرگاه ارزيابی اينان
ھر گونه فشار بيشتر بر روند جاری سياستھای رژيم می توانست جھتگيری
مذکور را سرعت و عمق بخشد و آتيه مناسبات آنان با دولت بورژوازی ايران
را در محاق مخاطرات بيشتر قرار دھد.
 .4و باالخره ھمه اين سازشھای سنجيده و مسالمت جوئی ھای دورانديشانه
غرب بايد با اقداماتی در زمينه کنترل رويکرد دولت اسالمی بورژوازی ،مھار
نمودن پاره ای تنش ھای نامتوازن فيمابين و تقويت نئوليبراليسم غرب گرای
درون حاکميت نوپای سرمايه پشتيبانی می گرديد .امريکا و کل بورژوازی
غرب نسبت به اين بخش راه حل يابی ھا و چاره انديشی ھا ھم غافل نبودند.
تقويت کفه توازن قوا به نفع دولت صدام در جنگ ارتجاعی ميان بورژوازی
ايران و عراق ،صدور قطعنامه ھای کاريکاتوری سازمان ملل عليه برخی
اقدامات رژيم ،به ميان کشيدن مسائلی نظير» حقوق بشر«!! سرمايه داری و
نوع اين علم و کتلھا ھم می توانست فضای خالی اين قبيل تالشھا را پر سازد.
در فاصله سالھای  1358تا  1367و پايان جنگ ايران و عراق محتوای
مناسبات جمھوری اسالمی با امريکا و اقمارش کم و بيش به تأثير از عوامل
فوق تعيين میشد .اتخاذ کليه تدابير الزم برای ھموارسازی راه شکست کامل
انقالب  ،57توسط دولت اسالمی ،سرکوب ھمه جانبه جنبش کارگری و
نيروی چپ ،بازتثبيت نظم سياسی و دولتی سرمايه داری ،جلوگيری از الحاق
جمھوری اسالمی به قطب دولتی سرمايه جھانی ،تقويت نئوليبراليسم غرب
گرای درون و حاشيه قدرت سياسی ،مماشات وسيع در مقابل بسياری جار و
جنجال ھا و مجادله آفرينی ھای توخالی رژيم اسالمی و تعديل برخی تنش ھای
صوری قابل تحمل ،مجموع فاکتورھا و محاسباتی ھستند که بورژوازی
امريکا بدانھا اتکاء می جويد تا در اين گذر شالوده مراودات اقتصادی ،سياسی
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و بين المللی آتی خود با بورژوازی ايران و دولت سرمايه داری اين جامعه را
مستحکم و مستحکمتر سازد.
سالھای  1368به بعد
با سرکوب کامل جنبش کارگری و نيروھای چپ در سالھای  60تا  62و سپس
پايان جنگ دولت ھای ايران و عراق در سال  ،67طراز دوره نخست حيات
دولت اسالمی بورژوازی ،در ديوان محاسبات بورژوازی امريکا و غرب با
رضايت خاطر و موفقيت بسيار چشمگير بسته شد و دوره ديگری با مشخصه
ھا و پارامترھای کامالً تازه ،به جای آن شروع گرديد .دوره جديد ،دوران
بازسازی اقتصاد ،گشايش مشکالت گوناگون پويه بازتوليد سرمايه اجتماعی و
ھموارسازی مسير خودگستری و توسعه ھمه سويه انباشت کاپيتاليستی بود.
دوران جديد با اين مشخصه ،برنامه ريزی نوين مناسبات اقتصادی و بين المللی
امريکا و غرب با بورژوازی ايران را طلب می کرد .تکيه بر اصل بازسازی
و بازتثبيت نظم توليدی سرمايه داری در مسير پذيرش ھمه جانبه سياست ھای
مراکز مالی جھانی ،اعالم وفاداری عملی در اجرای طرحھای » تعديل
اقتصادی« و » اصالح ساختاری« بانک جھانی و صندوق بين المللی پول و
برنامه ريزی ادغام ھر چه ژرف تر پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران در
راھکارھا و راھبردھای متناظر با تضمين حداکثر سود انحصارات بزرگ بين
المللی اساس انتظارات دوره جديد سياست خارجی دولت ھای ياد شده را تعيين
می نمود.
دولت ھای خاتمی و رفسنجانی ھر کدام متناسب با شرائط اقتصادی و سياسی و
اجتماعی خاص دوره ھای زمامداری خود به بخش اعظم چشمداشت ھا و
مطالبات دولتھای سرمايه داری غرب ،امريکا و کل سرمايه جھانی پاسخ مثبت
دادند .برنامه ريزی ھا عموما ً در راستای تحقق اين انتظارات که به نوبه خود،
خواسته ھا و رؤياھای بخش غالب بورژوازی ايران نيز بود ،با سرعت و
زمانبندی الزم به پيش رفت .در طی ھمين دوره است که سيل سرمايه ھا از
ھمه اطراف و اکناف دنيا ،به سوی بازار انباشت داخلی ايران سرازير می

13

شود .تنھا در سه سال نخست برنامه سوم بيش از يک ميليارد و چھل ميليون
دالر سرمايه صادر شده از ممالک ديگر در عرصه ھای مختلف پيش ريز
گرديد .ميزان سرمايه گذاريھای ساالنه در بخش نفت و گاز از رقم 10
ميليارد دالر باالتر رفت .حجم مبادالت در گردش بازار داخلی مرز 50
ميليارد دالر را پشت سر نھاد .بزرگترين قراردادھای اقتصادی تاريخ ايران با
کشورھائی مانند چين و کانادا و غيره منعقد شد .در آغاز اين دوره سرمايه
ھای کالن در شکل وامھای عظيم چند ده ميليارد دالری حوزه ھای مختلف
انباشت درون جامعه را پر کردند ،سرمايه ھای انگليسی ،ژاپنی و فرانسوی و
ايتاليائی در انعقاد پرسودترين قراردادھا با دولت اسالمی از ھمديگر سبقت
گرفتند.
در اين دوره به موازات سرازير شدن اين سرمايه ھا و پيشرفت پروسه
بازسازی اقتصاد سرمايه داری ،وحشيانه ترين و جنايتکارانه ترين شکل تشديد
استثمار دھھا ميليون توده کارگر ،بستر طبيعی بازتوليد رابطه خريد و فروش
نيروی کار شد .طومار پديده ای به نام استخدام کارگر در ھم پيچيد و استثمار
ماوراء ھر نوع معيار و مالک توده چند ميليونی کارگر جای آن را اشغال
کرد .کار برده وار فاقد ھر گونه حد و مرز کودکان به وسيع ترين شکل ممکن
ارزانی سوداندوزی ھر چه کالن تر سرمايه ھا شد .با انتقال بخش قابل توجھی
از پروسه کار و توليد به عمق آلونکھای مسکونی ،نيروی کار رايگان ميليونھا
زن به رقت بارترين شکلی مورد استثمار قرار گرفت .صرفه جوئی سرمايه
داران از کار زنان خانه دار و کودکان خردسال در کاھش ھزينه ھای بازتوليد
سرمايه اجتماعی رکوردھای نجومی نوينی را احراز کرد .اگر در دوره قبل
حمام خون فعالين کارگری و کشتار سراسری نيروھای چپ ،وثيقه تحکيم پايه
ھای قدرت سياسی سرمايه داری بود ،در اين دوره حمام خون معيشت و
سيالب سود ناشی از تاراج آخرين لقمه ھای نان کارگران و فرزندان آنھا،
مسير چالش بحران ديرپای اقتصادی و دستيابی سرمايه به سودھای کالن را
حفاری کرد.
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اجرای بخشھای مختلف اين سناريو با جار و جنجال جامعه مدنی و آنچه زير
نام » دوم خرداد« به وقوع پيوست به نقطه اوج خود رسيد .پديده موسوم به»
اصالحات« در حقيقت آخرين بخش تحقق پروسه استقرار ديکتاتوری سازمان
يافته متعارف سرمايه داری به عنوان نظم سياسی منطبق بر مصالح و شروط
بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران و انطباق کامل فرايند بازتوليد سرمايه داری
ايران بر پيش شرط ھا و الگوھای مقبول مراکز مھم قدرت و برنامه ريزی
سراسری سرمايه جھانی بود .روند مستمر تمرکز سرمايه ھا در اين دوره و بند
بند مصوبات برنامه ھای پنجساله اقتصادی دولت خاتمی موانع موجود بر سر
راه پيوستن ايران به صندوق تجارت جھانی را نيز از حيطه مجادالت فيمابين،
پاک کرد و متعاقب آن جمھوری اسالمی به عنوان عضو ناظر صندوق تجارت
جھانی آماده حصول عضويت رسمی و دائمی در اين نھاد مالی جھانی شد.
عمر يک ساله دولت احمدی نژاد تا آنجا که به محتوای اقتصادی برنامه ريزی
ھا و رويکردھای بين المملی آن برميگردد ،ھمه جا در جھت تداوم طرحھا و
سياست ھای دولت سلف خود به پيش رفته است .تفسير جديد اصل  44قانون
اساسی جمھوری اسالمی دائر بر محدودسازی ھر چه بيشتر حوزه سرمايه
گذاری ھای دولتی ،سرعت بخشيدن به خصوصی سازی ھا ،احاله بيش از
 %95حوزه ھای پيش ريز سرمايه و تجارت خارجی به قلمرو فعاليت بخش
خصوصی ،مصوبه جديد شورای عالی اقتصاد متضمن باز ھم محدود شدن
عرصه مالکيت دولت بر سرمايه ھا و منحصر نمودن امکان سرمايه گذاری
دولتی به دو بخش نفت و فوالد و سپس تغيير ھمين مصوبه و منع پيش ريز
سرمايه توسط دولت در بخش فوالد ،تصميم اخير کابينه احمدی نژاد و اعالم
آن از زبان وزير کار رژيم دائر بر حذف  %80بخشھای باقی مانده چيزی که
به نام » قانون کار« !! موسوم است .اتخاذ سياست ھای متناظر با تمرکز ھر
چه نيرومندتر سرمايه اجتماعی و آميختگی ھر چه ارگانيک تر سرمايه ھای
داخلی و خارجی و بسياری برنامه ھای ديگر از اين دست ،ھمه و ھمه در
جھت انطباق ھر چه گسترده تر پويه اقتصاد کاپيتاليستی جامعه بر پيش شرط
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ھای عضويت دائمی در صندوق تجارت جھانی به اجرا نھاده شده است .بر
خالف دعاوی چپ خلقی ضد رژيمی خارج از مدار مبارزه ضد سرمايه داری،
آنچه دولت احمدی نژاد در مدت کوتاه رياست جمھوری خود انجام داده
است نه انحراف از مسير ادغام تام و تمام پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی
ايران در منشورھا و دستورالعملھای صندوق بين المللی پول که در راستای
تسريع و تعميق ھر چه بيشتر ھمين پروسه بوده است .دولت اخير نه فقط به
برنامه ھا و رويکرد دولتھای گذشته ھيچ خدشه ای وارد نساخته است که قدم به
قدم در جھت تداوم اجرای آنھا به جلو رفته است.

مناقشات و سويه ھای ناساز پروسه انطباق
تا اينجا آنچه که توسط دولت سرمايه داری اسالمی به اجرا در آمده يا در حال
اجراست به طور کامل صالح حال و مقتضای تشديد استثمار نيروی کار توسط
کل سرمايه بين المللی بوده است .با ھمه اينھا بخشھای مختلف سرمايه خواه در
فاصله مرزھای داخلی يک کشور و خواه در وسعت جھانی ،بر سر ميزان سھم
خود از کل اضافه ارزش توليد شده توسط طبقه کارگر بين المللی بطور مستمر
در ستيز و کشمکش قرار دارند .مراودات ميان دولت اسالمی بورژوازی با
ساير دولتھای سرمايه داری نيز به رغم تمامی مفصلبنديھای مستحکم و موثقی
که در فاز فاز و گام به گام آن مشاھده نموديم نمی توانست و نمی تواند از
دائره شمول اين حکم عام خارج باشد .آنچه در طی اين  27سال به طور
واقعی رخ داد به رغم ظاھر متشتت و مشاجره بار خود در اساس و در عمق،
ھمه جا پروسه وحدت و انطباق بود .روندی که حکم سرمايه در موجوديت عام
خود ،آن را به نمايش می نھاد اما در بطن ھمين تطابق و وحدت ،نطفه ھای
مقاوم جدال نيز به روند انعقاد و باليدن خود ادامه می داد .تناقضات تعيين کننده
و جدی در درون اين پروسه در حال رشد بود .اين تناقضات را در يک نگاه
ساده می توان به شرح زير مورد اشاره قرار داد.
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 .1فروپاشی اردوگاه شوروی حداقل در کوتاه مدت کفه انتظارات ددولتھای
سرمايه داری غرب به ويژه امريکا را در مقابل دولت اسالمی بورژوازی
سنگين تر ساخت .آن بخش از مماشات طلبی ھا و تقالھای توأم با زبونی و
استيصال دولت امريکا که ناشی از شرائط دو قطبی متشتت بورژوازی جھانی
بود ،از اين زمان به بعد جای خود را به سختگيريھای تھديدآميز می سپرد.
بورژوازی اياالت متحده که قبل از آن در مقابل حادثه گروگانگيری عمال
خويش ،به اقدامات بسيار زبونانه شکست آميزی از نوع طبس بسنده کرده
بود ،اينک حتی با مشاھده رويکرد ارگانيک و ھمه جانبه دولت اسالمی به
ادغام در سياست ھای صندوق جھانی پول و بانک جھانی ،باز ھم تداوم آن
نوع مقابله ھای حقارت آميز را نه ضروری و نه صالح کار خود می ديد .در
اين دوره بورژوازی امريکا نه فقط با مشکل مقابله قطب حريف در رابطه با
ايران رو برو نيست که حتی اين قطب سابق را برای قطع پاره ای مراودات
اقتصادی و نظامی خود با دولت اسالمی زير فشار قرار میدھد.
 .2وضعيت اقتصادی جاری دنيای سرمايه داری به ويژه پس از فروپاشی
اردوگاه شوروی ،مسائل جديدی را دستور کار روز بورژوازی بين المللی
ساخت .بحران ديرپای سرمايه داری از مدتھا پيش ضرورت محتوم يک
بازتقسيم نوين کار اضافی و الزم در سطح جھانی را پيش روی تمامی دولتھای
سرمايه داری ،مراکز برنامه ريزی سراسری سرمايه جھانی و مقدم بر ھمه
دولت بورژوازی امريکا و متحدان غربی آن قرار داده بود .اگر در شروع
قرن بيستم تقسيم اقتصادی جھان بين دولتھای بزرگ امپرياليستی موضوع جدال
درونی سرمايه جھانی بود در شروع قرن بيست و يکم ،بازتقسيم ددمنشانه مزد
کارگران و اضافه ارزشھای حاصل ار استثمار چند ميليارد کارگر روی زمين
محور اساسی سياست گذاريھا و رويکرد ھمگانی کل سرمايه را تعيين می
نمود .آنچه در دنيا و از جمله در ايران در گستره برنامه ھا و سياستگذاريھای
وسيع اقتصادی نئوليبرالی با تمامی دقايق الزم به وقوع می پيوست بايد در
عرصه ھای سياسی و مدنی!! و اجتماعی نيز ،تکميل میگرديد .دولت ھا به
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موازات اجرای مو به موی برنامه ھای اقتصادی منطبق بر وارد ساختن
سھمگين ترين فشارھا بر سطح معيشت و حيات اجتماعی توده ھای کارگر بايد
ھمداستانی عملی خود در سازماندھی و اجرای نظم سياسی متضمن پيشبرد اين
فرايند را نيز به ظھور می رساندند و نسبت به تحقق آن اعالم وفاداری می
کردند .تحکيم پايه ھای توحش نـئوليبرالی سرمايه در سطح جھان به پااليش
ساختار کاپيتاليستی نظم سياسی و اجتماعی مسلط در بخشھای مختلف دنيا نياز
داشت .پديده موسوم به » قانونيت« » ،مدنيت« و » دموکراسی« موجود در
غرب بايد در ھمه وجوه و در تمامی تار و پود خود ،ھر چه عميق تر
نئوليبرالی می شد و ديکتاتوری ھای ھار و عريان سرمايه داری نيز در ھمه
جا بايد ساختار کنونی خود را با محصول نئوليبرالی اين بازسازی سياسی
منطبق و با آن ارگانيک می ساختند .اتحاديه ھای کارگری غرب که در تمامی
دوره ھای قبل نقش انحالل سراسری جنبش کارگری در باتالق نطم بردگی
مزدی را ايفاء کرده بودند اينک بايد چگونگی اجرای اين نقش را با تمامی
ملزومات سالخی دھشتبار نيروی کار توسط سرمايه ھا به ھم می آميختند.
اتحاديه ھائی با ھمين ساختار و رسالت کاپيتاليستی بايد در جوامع فاقد اتحاديه
ھم پديد می آمد تا آنچه که تا حال توسط سازمانھای مسلح نظامی و پليسی
دولتھا عليه جنبش کارگری صورت گرفته است از اين به بعد توسط اين نوع
انحاديه ھای بی ساز و برگ نظامی انجام پذيرد .قانونيت رايج در غرب بايد
در ھمه شئون نئوليبرالی می شد و حاصل اين بازآفرينی نئوليبرالی بايد به
داربست قانونی و مدنی قھر ارتجاعی سرمايه در جوامع زير سيطره
ديکتاتوريھای ھار و عريان پليسی ھم توسعه داده می شد .در يک کالم فرايند
اقتصادی بازتقسيم کار اضافی و الزم در سطح جھان به نفع فزونی حداکثر
سود سرمايه ھا و درھم پاشی بساط حداقل معيشت طبقه کارگر جھانی بايد در
سراسر کره زمين با نظم سياسی و مدنی و اجتماعی و حقوقی نئوليبرالی
متناظر با اين فرايند بطور ارگانيک درھم می آميخت و کامل می گرديد.
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بخش قابل توجھی از مھمترين حوادث دھه  90و دھه نخست قرن حاضر،
تبلور تالش گسترده بورژوازی امريکا و دولتھای غربی متحد وی برای
حصول ھمين ھدف بوده است .جنگ بالکان ،جنگ افغانستان و سپس عراق
ھر کدام گوشه ای از پروسه پيگيری اين مقصود را دنبال کرده است .ريشه
جنگ افروزيھا در تمامی موارد اين بوده است که دولتھای سرمايه داری اين
کشورھا نسبت به انطباق نظم سياسی و اجتماعی مسلط موجود سرمايه با نظم
سياسی و مدنی نسخه پيچی شده سرمايه جھانی و مورد قبول قطعی امريکا،
حساسيت الزم را نشان نمی دادند .دولت بورژوازی امريکا و اروپا نفس بی
توجھی اين دولت ھا به ضرورت اين جا به جائی ھا و انطباق و تبعيت را
زمينه ای برای آسيب پذيری بقای سرمايه داری اين ممالک ،خطری برای کل
سرمايه جھانی و مقدم بر ھمه موقعيت متزلزل اقتصادی کشورھای خويش می
ديدند .طبيعی است که در ھر کدام از اين جنگ افروزی ھا انگيزه ھای سود
جويانه ضد بشری بسيار ديگری نيز به مسأله اضافه می شده است ،اما آنچه به
طور واقعی آتش جنگ را شعله ور می ساخت چند و چون مواجھه اين دولتھا
با نسخه پيچی مشخص امريکا و غرب در رابطه با چگونگی برنامه ريزی و
اجرای نظم توحش بار سياسی و اجتماعی رابطه خريد و فروش نيروی کار و
چگونگی تضمين ظرفيت اين نظم برای دفاع از بقای سرمايه داری در مقابل
ھر نوع اعتراض ،تحرک و خيزشھای کارگری در ھمه جای دنيا بود .تاريخ
سرمايه داری ضرورت انقياد ھمه دولتھای موجود جھان به بازسازی
سيستماتيک نئوليبرالی نظم مدنی و سياسی بردگی مزدی را در پيش روی
بورژوازی بين المللی قرار داده بود و جمھوری اسالمی نيز در اين گذر
نمیتوانست زير فشار امريکا و دولتھای غربی قرار نگيرد.
 .3در فاصله دھه ھای اخير ،زمانی که اقتصاد امريکا و اروپا امواج سخت
بحران را تحمل می کرد ،سرمايه داری چين وارد فاز تاريخی تازه ای از
انکشاف و خودگستری کاپيتاليستی خود شد .چين  %47کل تجارت کشورھای
امريکای التين را در انحصار خود گرفت .حجم مبادالت بازرگانی اين کشور
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با امريکا مرز  270ميليارد را در نورديد و کسری موازنه تجاری امريکا در
اين مبادالت از رقم  200ميليارد دالر در سال فراتر رفت .حوزه يورو و کل
بازار اروپا ار ھمه سو مورد تھديد سرمايه ھای چينی واقع شد و صاحبنظران
اقتصادی دنيا عموما ً تأکيد نمودند که چين در آينده بسيار نزديک مکان اقتصاد
مسلط جھان سرمايه داری را احراز خواھد نمود و تا سال  2005حتی درآمد
سرانه ناخالص آن از کشورھای مانند سوئد باالتر خواھد رفت .چين به يمن
استثمار بربرمنشانه نيروی کار شبه رايگان چند صد ميليون کارگر چينی به
اين موقعيت دست يافت .عروج سرمايه داری چين به اين مکان ،به نوبه خود
معادالت جاری دنيای سرمايه داری را به طور چشمگير تحت تأثير قرار داد و
جمھوری اسالمی از جمله ممالکی بود که در اين جريان اين تغييرات حداکثر
بھره برداری را به نفع طبقه بورژوازی ايران به عمل آورد .انعقاد
قرارداد  100ميليارد دالری با ظرفيت افزايش تا  200ميليارد دالر تنھا
گوشه ای از حجم عظيم مبادالتی است که ميان سرمايه داری دو کشور به اجرا
در آمده است .چين در اين سالھا رقابت بسيار گسترده ای را عليه سرمايه ھای
اروپائی و ژاپنی در بازار داخلی ايران به نمايش گذاشت .شرکتھائی مانند »
بنز« » ،دايمر کرايسلر« » ،ھوندا« را تقربيا ً از دور خارج ساخت .بازار
مصرف وسائل خانگی را از رقبای غربی گرفت ،در زمينه نفت و گاز و
پتروشيمی پرحجم ترين قراردادھا بين دو دولت منعقد گرديد .موقعيت سرمايه
ھای چينی در قلمرو انباشت داخلی ايران به صورت خطری جدی برای
سرمايه ھای برخی کشورھا ديگر و از جمله اتحاديه اروپا پيش روی صاحبان
خصوصی و دولتی اين جوامع قرار گرفت.
عروج چين به موقعيت جديد اقتصادی در دنيای سرمايه داری ھمراه با فرايند
تحوالت بعدی روسيه و تالش بورژوازی روس برای احياء نقش پيشين خود
در جھان ،جھتگيريھای اخير نسبتا ً مشترک دولتھای ھر دو کشور در پاره ای
مسائل بين المللی ،روابط اقتصادی و ديپلوماتيک بسيار محکم ھر دو دولت با
جمھوری اسالمی و کل مؤلفه ھای مھم مربوط به قطب بنديھای جديد دنيای
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سرمايه داری ،فضای مراودات اقتصادی و ديپلوماتيک ميان امريکا و متحدان
غربی اش در يک سوی و دولت سرمايه داری اسالمی ايران در سوی ديگر
را به گونه ای جدی آماج تأثير قرار داد .در روزھای پايانی سده پيش بگاه
سقوط اردوگاه ،انتظار دولتھای غربی و در رأس آنھا اياالت متحده ،اين بود که
با آغاز حيات يک قطبی جھان سرمايه داری و فروپاشی اقتصادی بلوک شرق،
سرتاسر قلمروھای شوروی سابق و حوزه ھای پيشين حاکميت سرمايه داری
دولتی به حوزه نيروی کار متخصص بی بھای سرمايه ھای متمرکز و
انحصاری غرب تبديل خواھد شد .آنچه در طول سالھای اخير رخ داده است تا
حدود زيادی بی پايه بودن اين انتظار را ثابت کرده است .سرمايه داری روسيه
با عبور از يک دوره پااليش درونی و به کارگيری بحران اقتصادی جاری به
عنوان يک مکانيسم ضد بحران ،با سالخی گسترده و سراسری معيشت دھھا
ميليون کارگر روسی ھمه جا در تدارک احياء موقعيت گذشته اقتصادی و بين
المللی خود برآمده است .ھمزمان چين با سرعت به سوی احراز مکان مسلط
اقتصاد سرمايه داری در دنيا به پيش می رود .روسيه ،چين و ھند در اين
سالھا ،در روزھائی که امريکا ،آلمان ،فرانسه ،انگليس ،ھلند و جاھای ديگر به
طور مکرر متحمل بحرانھای کوبنده اقتصادی بوده اند ،گام به گام موقعيت
اقتصادی مناسب تری را به چنگ آورده اند .مناسبات اقتصادی و ديپلوماتيک
ايران با اين قطب از دنيای سرمايه داری در کنار مؤلفه ھای مھم ديگر که بدان
اشاره کرديم و پائين تر اشاره خواھيم کرد ،حساسيت امريکا و دولتھای غربی
متحدش را نسبت به دولت بورژوازی ايران دامن زده است و ضرورت فشار
بيشتر بر اين رژيم با ھدف تغيير معادالت اقتصادی و سياسی به نفع خود در
مقابل قطب رقيب را بيشتر و بيشتر دستور کار روز آنھا ساخته و می سازد.
 .4پروسه فعل و انفعاالت اقتصادی ،سياسی ،نظامی دو دھه اخير سرمايه
داری ايران و ظھور اين کشور به مثابه قدرت اول منطقه در آسيای خاوری و
ميانه ،به نوبه خود موضوعات تازه ای را در پھنه روابط جمھوری اسالمی و
دولتھای غربی وارد ساخته است .در شرائط حاضر سرمايه اجتماعی ايران
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عظيم ترين و نيرومندترين بخش خاور ميانه و آسيای مرکزی سرمايه جھانی
را تعيين می کند .فشرده ترين رقابتھای اقتصادی ميان قطب ھای مختلف
سرمايه جھانی در حوزه بازتوليد سرمايه داری اين کشور جريان دارد .افزايش
جھش آسای قيمت نفت و چشم انداز صعود بيشتر آن در سالھای آتی ،اھميت
مکان اقتصادی سرمايه اجتماعی ايران در سرمايه بين المللی را به ويژه برای
امريکا و کشورھای غربی دو چندان می کند .ھر دينار فزونی بھای نفت
ديناری در گسترش مبادالت اقتصادی سرمايه داری ايران با غرب و ديناری
در افزايش سرمايه ھای در حال صدور ممالک غربی است .از مجرد مسأله
اقتصادی که بگذريم ،اقدامات اخير دولت اسالمی بورژوازی ايران در عرصه
نظامی موقعيت متفاوتی را برای رژيم در معادالت جاری منطقه و جھان پديد
آورده است .توليد موشک موسوم به شھاب  3با ظرفيت حمل کالھک يک تنی
و برد پرتاب بسيار طوالنی ھر چند ھم که بطور واقعی ھيچ خطری را متوجه
اسرائيل و مراکز استقرار نيروھای امريکائی در منطقه نمی کند ،اما تسليج
جمھوری اسالمی بدان ،کفه حساسيت بورژوازی امريکا و اروپا نسبت به رژيم
را سنگين تر می سازد .آزمايش اخير موشک فجر با سرعت بسيار باال و توان
استتار از چشم سيستمھای راھدار که در عين حال به طور ھمزمان چندين
ھدف را مورد حمله قرار می دھد باز ھم بر وسعت دائره اين حساسيت می
افزايد و باالخره اقدامات اخير رژيم در راه انداختن چرخه سوخت ھسته ای به
رغم تمامی کشمکشھای فرساينده ميان طرفين برگ تازه ای در تيره سازی
فضای مراودات ميان دولت بورژوازی اسالمی و غرب به ويژه امريکا به
حساب می آيد.
 .5جنگ جنايتکارانه امريکا عليه مردم عراق به شکست فاحش و فاجعه بار
بورژوازی امريکا منتھی شده است .ھدف اساسی امريکا در تدارک سلسله
جنگھای اخير از بالکان گرفته تا افغانستان و عراق ايجاد فضای سراسری بين
المللی برای سرکوب جامع االطراف جنبش کارگری جھانی و ادغام ساختار
دولتی ھمه کشورھا در نظم سياسی نئوليبرالی کاپيتاليستی بود .در عراق نه
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تنھا چنين نشده است که پس از گذشت نزديک به  4سال از شروع جنگ ،دار
و دسته ھای اشرار و ھار و مزدور عضو ائتالف جنگ از اتحاديه ميھنی
طالبانی و حزب دموکرات بارزانی گرفته تا حزب الدعوه و مجلس اعال حتی
در زير چتر حمايت اقتصادی و نظامی و ھمه جانبه کاخ سفيد ھيچ نوع دولتی
نتوانسته اند تشکيل دھند .جمھوری اسالمی تنھا برنده واقعی اين جنگ بوده
است .نيروھای مزدور عضو ائتالف جنگ زير فشار استيصال و يأس عميق
ناشی از فقدان ھر نوع اعجاز دولت و ارتش امريکا ،ھر کدام بيش از ديگری
به دولت بورژوازی اسالمی دخيل بسته اند .سرمايه داری ايران گسترده ترين
حضور صنعتی و تجاری را در بازار عراق کسب کرده است .فقدان ھر نوع
افق برون رفت از وضعيت بی سرانجام کنونی حتی خود امريکا را ھم به
دريوزگی دخالت جمھوری اسالمی و انتظار معجزه از رژيم ھار و درنده
بورژوازی ايران مجبور ساخته است .مجموعه اين حوادث يا عوارض حمله
نظامی امريکا به عراق و بھره برداريھای گسترده رژيم ايران از وضعيت
حاصل ،به سھم خود دولت بورژوازی اياالت متحده را به اتخاذ ديپلوماسی
فشار در مقابل جمھوری اسالمی سوق می دھد .امريکا می کوشد تا دامنه اين
بھره گيری را ھر چه بيشتر کاھش دھد و برای اين کار به تضعيف موقعيت
ايران در منطقه احساس نياز می کند.
 .6امريکا نه فقط در عراق که در رابطه با اسرائيل نيز به موقعيت اسفباری
سقوط کرده است .حمالت سبعانه متوالی دولت شارون به خانه و کاشانه مردم
آواره فلسطين و افروختن متوالی شعله ھای يک جنگ سراسری ويرانساز عليه
توده ھای کارگر و فرودست فلسطينی ،تأثير وسيع اين جنگ افروزيھا در
مشتعل نمودن آتش انتقام فلسطينی ھا و استفاده گسترده نيروھای ارتجاعی
حماس و حزب  Yاز آثار جنايات دولت اسرائيل ،در مجموع کفه توازن قوا
را به زيان اسرائيل ،امريکا و حتی نيروھای فلسطينی سازش طلب و به سود
ارتجاع پان اسالميستی در منطقه تغيير داده است .دولت اسرائيل در بدترين
دوران تاريخی حيات اين کشور از بدو تأسيس تا امروز قرار گرفته است.
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تشتت در صفوف بورژوازی اسرائيل عمق يافته است .ارتش اسرائيل دچار
چند دستگی شده است .موج اعتراضات مردم کارگر و فرودست اسرائيل عليه
جنايت ھا و شرارتھای ضد فلسطينی دولت به طور مکرر خود را نمايان
ساخته است .چشم اندازھای تحقق تسخه پيچی ھای امريکائی صلح در قياس با
گذشته تاريک تر شده است .به قدرت رسيدن حماس به پيچيدگی موضوع بيش
از پيش افزوده است .ھمه اينھا ،ھمه اين تغيير معادالت تا آنجه که به
مشاجرات درون بورژوازی بين المللی بر می گردد .به زيان امريکا و
متحدانش غربی اش به وقوع پيوسته است .در اين ميان دولت ھار بورژوازی
اسالمی ايران برنده واقعی تمامی پروسه تحوالت بوده است .اين مسأله نيز در
برگ مناقشات جاری فيمابين بخشھای مختلف سرمايه جھانی ،قطب غربی
سرمايه و به طور اخص امريکا را نسبت به ضرورت اتخاذ پاره ای ساز و
کارھا برای مھار دخالتگريھای يکه تاز جمھوری اسالمی در منطقه حساس تر
می نمايد.
 .7برنامه چرخه سوخت ھسته ای جمھوری اسالمی نيز يکی ديگر از
موضوعات مشاجره آميز سالھای اخير بوده است .در اين رابطه چند نکته
بسيار بديھی وجود دارد .اوالً بورژوازی اسالمی ايران در صورت امکان
کمترين ترديدی در کار توليد سالح ھسته ای به خود را نمی دھد ،ثانيا ً اقدام
دولت اسالمی به تأسيس و گسترش فعاليت ھای ھسته ای ربط چندانی به
صرف مسأله انرژی و سود و زيان مستقيم اقتصادی آن ندارد .ثالثاً◌ً معضل
دولت امريکا و متحدان غربی اش مطلقا ً احتمال کاربرد سالح ھسته ای توسط
رژيم اسالمی نيست ،فراموش نکنيم که مطابق اعترافات صريح دولت ژاپن،
در ظرف  15سال گذشته بالغ بر  206کيلوگرم پلوتونيم در مراکز توليد
سوخت ھسته ای اين کشور بکلی مفقود شده است .اين مقدار پلوتونيم برای
ساختن  40بمب نيرومند اتمی و به تعبير ديگر برای نابودی کره زمين کفاف
می دھد .اين حادثه مدتھاست در ژاپن متحد امريکا رخ داده است و کمترين
مکانی برای ھيچ گفتگوئی ھم در ھيچ کجا احراز نکرده است .سوای اين ،ھمه
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مردم دنيا می دانند که امريکا بزرگترين حامی برنامهھای تسليحات اتمی
اسرائيل است و توحش و جنگ افروزی و جنايت آفرينی دولت بورژوازی
اسرائيل ھم از ھمتای اسالمی اش ھيچ کمتر نيست .پشتيبانی اياالت متحده از
پروژه ھای اتمی ھند و پاکستان نيز نيازمند ھيچ توضيحی نيست .بر اين اساس
در اينجا نيز بسان ھمه موارد ديگر ،ميان آنچه که طرفين دعوا به ظاھر
مطرح میکنند ،با محتوای اندرونی کشمکش ھا ،تفاوتھای فاحش موجود است.
شالوده تالش دولت بورژوازی اسالمی برای دستيابی به سوخت ھسته ای
صرفا ً استحکام بيشتر پايه ھای قدرت و نفوذ خود در منطقه و در سطح بين
المللی با ھدف دفاع از تسلط سرمايه اجتماعی ايران بر شرائط توليدی برتر و
حصه افزونتر در اضافه ارزش حاصل از استثمار توده ھای کارگر ايران و
دنياست .بنياد مخالفت امريکا و متحدان غربی اش در مقابل برنامه ھسته ای
ايران نيز دقيقا ً جلوگيری از دستيابی دولت اسالمی به چنين موقعيت و دفاع از
نقش ھر چه برتر خود در چگونگی توزيع ھمين اضافه ارزش ھا است .مجھز
شدن رژيم اسالمی به امکانات ھسته ای ابزاری نيرومند در دست بورژوازی
ايران برای ابراز تفوق بيشتر در حوزه خليج و خاورميانه و مطالبه سھم عظيم
تر از کار اضافی طبقه کارگر جھانی است.
عوامل باال حلقه ھای متصل زنجيره مناقشات ميان دولت سرمايه داری اسالمی
ايران با امريکا و متحدان غربی اش را تشکيل می دھد .اين مشاجرات بر
خالف بسياری از تحليلھا ،ھيچ ربطی به مخالفت ھيچ بخشی از بورژوازی
ايران با پروسه ادغام سرمايه اجتماعی ايران در راه حل پردازيھای و
سياستگذاريھای مراکز کليدی برنامه ريزی اقتصادی دنيای سرمايه داری
ندارد .ما پيش تر نشان داديم که حتی دولت احمدی نژاد در کار ھموارسازی
مسير الحاق ايران به صندوق تجارت جھانی يا اجرای قرارھا و نقشه ھای
صندوق بين المللی پول و بانک جھانی نه تنھا از دولت ھای رفسنجانی و
خاتمی عقب نبوده است که گامھای بسيار جدی به جلو برداشته است .اين
کشمکش ھا ھمچينن بر خالف تحليل ھای رايج برخی گروھھای چپ ،از
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تعارضات ميان اسالم سياسی و سرمايه داری غرب!!! نشأت نمی گيرد .کل
اختالفات حول محور تعيين مکان سرمايه اجتماعی ايران در تقسيم کار جھانی
سرمايه داری ،تقالی دولت اسالمی برای سھم سود بيشتر سرمايه اجتماعی
ايران در کل سود توليد شده توسط پرولتاريای جھانی و تحکيم موقعيت سياسی
ايران در معادالت بين المللی قدرت و حاکميت سرمايه دور می زند .توجه به
مؤلفه ھای باال نشان می دھد که سير رخدادھا در طول اين دو دھه در بسياری
موارد کفه مناقشات را به سود دولت اسالمی بورژوازی ايران سنگين کرده
است و ھمين امر بورژوازی غرب و مقدم بر ھمه بورژوازی امريکا را به
چاره انديشی ھای الزم در عرصه ھای مختلف ناگزير ساخته است.
راھکارھا و راھبردھای جدال
ً
سرنوشت اين مناقشات چه خواھد شد؟ يک چيز کامالروشن است .اينکه
محتوای جدال در اساس خود زمينه ای برای جنگ و تصادمات حاد نظامی
نيست .اين موضوعی است که طرفين مناقشه خود نيز به طور مکرر بر آن
تأکيد می کنند .ھر نوع لشکرکشی و تھاجمات نظامی امريکا و متحدان غربی
اش به ايران در اولين گام زيانھای سنگينی متوجه ممالک عضو اتحاديه اروپا
خواھد ساخت .مبادالت سرمايه ای ميان فرانسه و آلمان و ايتاليا و انگليس و
ھلند و سوئد و ساير کشورھای اروپای غربی با ايران آنچنان عظيم است که
ھر اختاللی در روند مناسبات جاری می تواند برای سرمايه ھای حوزه يورو
بسيار تعيين کننده باشد .وقوع جنگ يعنی خارج شدن يک بازار عظيم 50
ميليارد دالری ،از حوزه انباشت و گردش سرمايه ھای اروپائی و اين امر در
شرائط کنونی دنيای سرمايه داری ،برای اتحاديه اروپا در حکم استقبال از
نوعی خودکشی است .تا اين زمان ھيچکدام از متحدان غربی امريکا ھيچ جمله
ای در مورد تمايل به جنگ عليه ايران بر زبان نياورده اند و به احتمال زياد
بر زبان نخواھند آورد .نزديکترين دستيار شرارت و جنگ افروزيھای امريکا
يعنی دولت  Blairبه کرات از منتفی بودن حمله نظامی سخن رانده است.
سران کاخ سفيد و جنگ طلب ترين محافل قدرت سياسی امريکا ،نيز در
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تھديدھا تنھا از اصطالح » غيرممکن نبودن« احتمال چنين حمله ای سخن به
ميان آورده اند .اصطالحی که در مراودات ميان تمامی کشورھای دنيای
سرمايه داری ھميشه می تواند مورد استفاده قرار گيرد .واقعيت اين است که
کشمکش بخشھای مختلف طبقه بورژوازی در زمينه تقسيم حوزه ھای انباشت
و سودآوری سرمايه ھا حتی در صلح آميزترين شرائط نيز سايه جنگ را به
عنوان پديده ای ممکن بر سر سکنه کره زمين سنگين ساخته است و سنگين
میسازد .از ھمين روی تأکيد محافل حکومتی امريکا بر » غيرممکن نبودن«
راه حل نظامی به ھيچوجه متضمن مطرح بودن جنگ به عنوان يک راه حل
در دستور کار بورژوازی امريکا نمی باشد .از ديد ما وقوع جنگ ميان
بورژوازی امريکا و دولت بورژوازی اسالمی در شرائط روز به دالئل زير تا
حدود زيادی منتفی است.
 .1حمله نظامی امريکا به ايران شرائطی را پديد می آورد که بورژوازی
امريکا به ھيچ وجه قادر به تحمل آن نيست .تجربه عراق به اندازه کافی امريکا
را در باتالق محاسبات کور جنگ افروزانه و تجاوزکارانه کاپيتاليستی خود
غرق کرده است ،با اين وجود ايران از ھيچ لحاظ و در ھيچ زمينه ای حتی با
معيارھای محاسبه منحط و بی بنياد سکانداران قدرت سرمايه در امريکا ھم
ھيچ انطباقی پيدا نمی کند .در برنامه ريزی جنگ عراق ،بورژوازی امريکا
می توانست بر روی ھمکاری مزدورمنشانه نيروھای مرتجعی مانند اتحاديه
ميھنی و حزب دموکرات کردستان و الدعوه و مجلس اعال و برخی باندھای
ديگر قومی و مذھبی حساب باز کند .ناسيوناليسم ارتجاعی کرد از شدت
احساسات رقيق وطن پرستانه و در لھيب شعله ھای سرکش عشق ميھن و
وفاداری به مام کردستان ،حاضر بود آخرين کودک معصوم کرد را در آستان
قدس قدوم مزدوران دژخيم جنگ افروز امريکائی قربانی سازد! اشرار مجلس
اعالی انقالب اسالمی و الدعوه و دار و دسته چلبی و ديگران ھم ھر کدام در
اين گذر و در قلمرو فروش خون ميليونھا زن و کودک عراقی به نيم ميليمتر
دست نشاندگی امريکا در قدرت سياسی عراق گوی سبقت را از ھم می ربودند.
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در عراق اين نيروھا وجود داشتند و ھر کدام بر موج توھم بخشی از سکنه اين
کشور سواری می کردند .در ايران سکتھا و باندھای سياه مافيائی نوع اين
نيروھا زيادند اما ھيچکدام حتی در چھارديواری خانه ھای خود ھم از ھيچ
نفوذی برخودار نيستند .سلطنت طلبان ،در روی زمين زندگی و فکر مردم
کارگر و فرودست ايران به اندازه عمله و اکره رژيم اسالمی سرمايه ،کثيف،
منحوس و شنيع محسوب می شوند .درجه مطرود بودن و منفور بودن سران
سازمان پوسيده مجاھدين خلق در نزد کارگران و توده ستم زده ايران کمتر از
دو جريان باال نيست .حزب دموکرات کردستان و گروھھای ديگر ناسيوناليست
کرد که به سياق اتحاديه ميھنی برای نثار تمامی شور و عشق و احساس وطن
پرستی خود ،به خاک پای سران ارتش امريکا اعالم آمادگی کرده اند در ھيچ
محاسبه زمينی ھيچ مکانی احراز نمی کنند.
در ايران متفاوت با آنچه که در عراق جريان داشت يک جنبش نيرومند
کارگری با پيشينه يک قرن مبارزه عليه استثمار و بيحقوقی و مظالم سرمايه
داری از جمله سرمايه داری امريکا وجود دارد .بورژوازی امريکا به ھمان
اندازه مورد نفرت و خشم و کين طبقه کارگر ايران است که کل بورژوازی
ايران و دولت دژخيم اسالمی سرمايه داری ايران مورد قھر و تنفر و غضب
اين طبقه است .حمله نظامی امريکا به ايران بر خالف پندارھای پوچ نيروھای
مرتج سلطنت طلب و مجاھد و ناسيوناليسم منحط کرد ،يک دستکاری ساده
مکانيکی و تعميراتی رژيم اسالمی توسط بورژوازی امريکا و جا به ساختن
چند مھره با چند مھره ديگر و يافتن جائی در ماشين قدرت سرمايه ،برای
مسعود رجوی و رضا پھلوی و ليدر حزب دموکرات کردستان نيست .ھر اقدام
ارتش امريکا در رابطه با ايران می تواند منتھی به ظھور وضعيتی شود که
کل معادالت موجود را به زيان دولت امريکا ،دولت بورژوازی ايران و کل
بورژوازی جھانی تغيير دھد .يک احتمال رويکرد وضعيت ناشی از حمله
نظامی امريکا می تواند عروج قھرآميز جنبش کارگری ايران عليه کل وضعيت
موجود باشد و اين مسأله به رغم تمامی موقعيت اسفبار و دردناک جنبش
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کارگری ايران ،در پروسه بروز رخدادھا پديده غيرقابل وقوعی نيست ،ھر چند
که شانس اتفاق آن ھم چندان زياد به نظر نمی رسد.
از احتمال عروج جنبش کارگری و آلترناتيو سوسياليستی که بگذريم ،حتی
تغيير توازن قوا به نفع يکی از اپوزيسونھای ارتجاعی بورژوازی مورد
حمايت امريکا از طريق توسل به حمله نظامی نيز مطلقا ً به سود اياالت متحده
نيست .شرائط متعاقب جنگ بدون شک شرائطی خواھد بود که ھيچ اپوزيسون
بورژوائی حتی در صورت سقوط رژيم اسالمی برای مدتھای بسيار طوالنی
قادر به کنترل اوضاع و استقرار مجدد نظم توليدی و سياسی سرمايه داری در
ايران نخواھد بود .آنچه جنگ در پی دارد ،نه فقط برای توده ھای کارگر و
فرودست جامعه که برای بورژوازی اروپا و امريکا و کل سرمايه جھانی ھم
به مراتب از وضعيت کنونی نامطلوب تر خواھد بود .به ھمه اين دالليل ،ھر
نوع دستيازی سرمايه جھانی به آلترناتيو نظامی در رابطه با ايران در حکم
حفاری باتالقی است که کل بورژوازی ،از دولت سرمايه داری اسالمی و
مالکان سرمايه اجتماعی ايران گرفته تا بورژوازی امريکا و اروپا و ديگران
در آن به وخيم ترين وضعی به دام خواھند افتاد.
 .2جنگ سرتاسر منطقه خاورميانه و آسيای غربی را در شعله ھای خود
خواھد بلعيد .اين تنھا بازار  50ميليارد دالری ايران نيست که ھر چه بيشتر و
بيشتر از دسترس سرمايه ھای اروپای غربی خارج خواھد شد ،بلکه موقعيت
بورژوازی غرب در تمامی منطقه دچار مخاطرات جدی خواھد گرديد .در
نظر بياوريم که تا ھنوز ھم عظيم ترين بخش گردشی سرمايه ثابت کل سرمايه
اجتماعی ايران به طور روزمره در مجاری سامان پذيری سراسری سرمايه
جھانی ،به طور روتين از اروپا به ايران صادر می شود و جنگ مسير عبور
روزانه اين حجم کالن سرمايه را سخت مختل می سازد .جنگ موقعيت امريکا
در عراق را در قياس با حال نيز بسيار وخيم تر خواھد ساخت و معضالتی را
در اين بخش از دنيا پديد میآورد که اقتصاد کشورھای سرمايه داری غرب
قادر به تحمل آن نمی تواند باشد.
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 .3سير تحوالت اقتصادی و اقدامات دولت اسالمی بورژوازی در تغيير
قوانين بازار کار ايران در طول دو دھه اخير ،سرمايه داری ايران را به يکی
از منطبق ترين و ارگانيک ترين حوزه ھای نفوذ منشورھا و مقاوله نامه ھای
صندوق بين المللی پول و بانک جھانی در آورده است .بر اساس تصريح پاره
ای از کارشناسان اقتصادی رژيم و اقتصاددانان و نظريه پردازان محافل
اپوزيسون بورژوازی ،قوانين جاری سرمايه گذاری ،تجارت خارجی و داخلی
و بازار کار ايران ھم اکنون حتی از قوانين جاری درون کشورھای غربی و
امريکا نيز بر موازين مقرر مراکز مالی و برنامه ريزی اقتصادی دنيای
سرمايه داری منطبق تر است .مصوبات اخير مجلس اسالمی سرمايه به گونه
ای که باالتر اشاره کرديم بيش از  %90قلمرو پيش ريز سرمايه ھا را از
کنترل دولت خارج و به سرمايه داران خصوصی داخلی و خارجی ارجاع داده
است .تشديد سيستماتيک و » قانونمند« نئوليبرالی استثمار سبعانه کارگران در
ايران نه فقط در زير معيارھای نسخه پيچی شده صندوق تجارت جھانی قرار
ندارد که در برخی موارد از آن ھم بسيار فراتر رفته است .ايران يکی از
مطلوب ترين و پرسودترين حوزه ھای انباشت برای سرمايه ھای غربی است
و سران جمھوری اسالمی در تمامی ادوار و در دوره احمدی نژاد بيشتر از
ساير دوره ھا ،برای تشويق سرمايه داران اروپائی به پيش ريز بيشتر سرمايه
ھای خود در بازار داخلی ايران تالش کرده و می کنند.
عظيم ترين بخش نفت و مواد نفتی مورد نياز جھان سرمايه داری از آبھای
خليج و تنگه ھرمز عبور می کند .ھر گونه اخالل در کار عبور نفتکش ھای
غول پيکر از اين گذرگاه آبی می تواند ضربات سنگين اقتصادی بر اروپا و
ژاپن و پاره ای ممالک ديگر وارد سازد .حادثه ای که به طور قطع اتحاديه
اروپا و ژاپن بدان رضايت نخواھند داد.
 .4ھر اقدام نظامی امريکا عليه ايران ،بازار داخلی انباشت و سامان پذيری
سرمايه اجتماعی ايران را به سوی الحاق ارگانيک تر با چين و روسيه و ھند
و محدود شدن مبادالت روتين سرمايه ای اين کشور با غرب سوق خواھد داد و
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اين امر روند رقابت ميان قطبھای عظيم سرمايه در جھان را به زيان غرب
سبک خواھد کرد.
در يک کالم حمله نظامی با توجه به خصلت مناقشات موجود ميان امريکا و
دولت سرمايه داری اسالمی ايران نه فقط راه حلی به نفع امريکا نيست که
کامالً بالعکس بورژوازی اياالت متحده را بازنده واقعی اين جدال می سازد .از
راھکار جنگ و نسخه پردازيھای نظامی که بگذريم راه حلھای ديگر مورد
اصرار محافل مختلف ھيأت حاکمه امريکا از نوع توسل به محاصره اقتصادی
نيز نھايتا ً مشکل بورژوازی امريکا و غرب را در رابطه با ايران حل نمی کند.
اين واقعيتی است که نمايندگان سياسی سرمايه داری امريکا با تمامی تحجر و
عقب ماندگی فکری اجتناب ناپذير تاريخی خود و به رغم طفره روی در قبول
لفظی آن ،در ژرفنای ھمان شعور مسخ و منجمد کاپيتاليستی خويش ترديدی در
صحت آن به خود راه نمی دھند و درست بر ھمين مبنی است که وزير
امورخارجه اياالت متحده دست به دامن ھمان راه حلی است که در سطر
نخست اين نوشته مورد اشاره قرار گرفت .ما مقاله حاضر را با نقل غيرمستقيم
مطلبی از » کاندوليزارايس« آغاز کرديم .او در گفته ھای خود به نوع ديگری
از چاره پردازيھای سران بورژوازی امريکا در قبال دولت بورژوازی اسالمی
ايران اشاره کرده است » .رايس« از رويکرد کاخ به سفيد به تجربه لھستان
سخن رانده است .از ديد ما اين محتمل ترين راه حلی است که ديپلوماسی
سالھای آتی امريکا بر محور پيشبرد آن فرا خواھد چرخيد .بورژوازی جھانی
و دولت امريکا حتی از سالھا قبل آستانه پيوستن به اين راھبرد و پيگيری
اجرای عملی آن را دق الباب کرده اند .ببينيم که روی کردن به تجربه لھستان
در استراتژی سرمايه داری امريکا و اروپا چه معنائی را احراز می کند و چه
فعل و انفعاالتی را در خاورميانه ،در رابطه با دولت اسالمی و در ارتباط با
جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی درون جامعه ايران پديد می آورد؟
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در لھستان چه گذشت؟
جنگ جھانی دوم سطح تازه ای از تقسيم اقتصادی دنيای روز ميان بخشھای
مختلف سرمايه جھانی و قطب ھای عظيم اقتصادی شرق و غرب را
پديد آورد .در دل اين ماجرا لھستان به اردوگاه سرمايه داری دولتی ملحق شد،
اما سيرتوازن قوای بين المللی سرمايه داری و منحنی مبارزه طبقاتی جاری
درون اين کشور ،فراز و فرودھائی کم و بيش متفاوت با ساير اقمار اردوگاه را
طی کرد .امريکا و کل بورژوازی غرب در سالھای نخست بعد از پايان جنگ،
آينده لھستان را با آينده خود ھمپيوند می ديدند و به نقش ايادی خويش در دولت
ائتالفی وقت از اين منظرنگاه می کردند .سير حوادث در کوتاه مدت ،خالف
اين انتظار را ثابت نمود و حزب پروروس سوسيال بورژوائی موسوم به
»حزب کارگران لھستان« با غلبه بر رقبای غربی درون دولت ائتالفی،
سکاندار پيشبرد پروسه ادغام سرمايه اجتماعی اين کشور در اردوگاه سرمايه
داری دولتی گرديد .جدال ميان اشکال صوری متفاوت برنامه ريزی دولتی يا
خصوصی توليد و کار کاپيتاليستی در لھستان تا اينجا ،به نفع شکل نخست و به
زيان حالت دوم به پيش رفت اما در رويه ديگر ماجرا ،جنبش کارگری کشور
بر خالف محاسبات اردوگاه بر صليب اقتدار حزب دولتی مسلط سرمايه داری
ميخکوب نشد .در سال  1956يعنی  10سال پس از پايان جنگ امپرياليستی
دوم جنبش کارگری در اعتراض به وضعيت نابسامان معيشتی توده ھای کارگر
و خشمناک عليه فقر و فاقه و فالکت ناشی از استثمار سرمايه داری دست به
يک خيزش گسترده اجتماعی زد .اين خيزش اگر چه در ظاھر موفق بود ،اما
محصول آن فقط شکستی تازه را در کارنامه جنبش کارگری لھستان ثبت کرد.
قيام  ،1956گومولکا ،کارگری از اپوزيسون حاکميت سياسی وقت را از
پلکان قدرت باال برد و به اين ترتيب موج وسيع خيزش کارگران به جای اينکه
نظام سرمايه داری و طبقه سرمايه دار لھستان را زير فشار قدرت خود گيرد
تسمه نقاله ای برای جا به جائی اين مھره و آن مھره در ساختار قدرت دولتی
سرمايه داری گرديد .گومولکا با سازمان دادن رفرمھای سراسر کاپيتاليستی،
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در منحرف نمودن مبارزات کارگران و تيره ساختن ھر چه بيشتر افق ضد
سرمايه داری جنبش کارگری ،نقش خويش را در تحکيم ھر چه بيشتر بندھای
بردگی مزدی بر شانه کارگران ايفاء نمود و طبقه کارگر لھستان را در مقابل
بورژوازی و حزب سرمايه داری دولتی مسلط اين کشور بسيار بيشتر از
گذشته خلع سالح کرد .اصالحات ارتجاعی کارگرنمايانه و در اساس
کاپيتاليستی گومولکا ،ھمه جا با سرکوب کارگران ناراضی و خفه ساختن نطفه
ھای مبارزات ضد سرمايه داری توده ھای کارگر تکميل گرديد و کفه توازن
قوا را به زيان جنبش کارگری باال برد.
چند سال پس از اين تاريخ ،در  1976طبقه کارگر لھستان يکبار ديگر زير
فشار معضالت معيشتی و بيحقوقی ھای گسترده سياسی و اجتماعی خود دست
به کار خيزشی نوين شد .خيزش اخير توسط گومولکای » کارگر« باال خزيده
از پلکان مبارزه کارگران و دبير اول »حزب کمونيست«!! به شدت سرکوب
شد و شمار زيادی از کارگران در جريان آن توسط حزب سرمايه داری دولتی
لھستان موسوم به »حزب کمونيست« کشته شدند .محصول اين خيزش در عين
حال عروج يک کارگر ديگر »ادوارد گيرک« به جای کارگر قبلی به صفه
قدرت حزب و دولت بود.
طبقه کارگر لھستان در پی وقوع ھمه اين رخدادھا به مبارزه خود عليه شدت
استثمار و بيحقوقی سرمايه داری ادامه داد .اما موفق به سازماندھی ضد
سرمايه داری و رويکرد محو کار مزدی اين مبارزات نگرديد .جنبش سرمايه
ستيز وی گام به گام توسط بورژوازی به خون کشيده شد و فضای مختنق آکنده
از گرد و غبار و سموم راه حلھای ارتجاعی اردوگاھی مسير ديد او به سمت
افق لغو کار مزدی را سد ساخت .ھمه اين مؤلفه ھا دست به دست ھم داد و در
تاريک زار برايند خود شرائطی پديد آورد که توسل به سوسيال دموکراسی و
رفرميسم راست اتحاديه ای به عنوان تنھا راھکار نجات به مغز او تزريق شد.
سرکوب شدن توسط سرمايه داری دولتی با بيرق کمونيسم ،فروماندگی و عجز
وسيع از سازماندھی ضد سرمايه داری مبارزات ،شدت استثمار و ستمکشی،
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ھمه و ھمه مجرای نفوذ راه حلھای ضد سوسياليستی رفرميسم راست اتحاديه
ای شد و سرانجام »اتحاديه ھمبستگی« را از بطن خود متولد ساخت.
بورژوازی امريکا ،دولت ھای غربی ،احزاب سوسيال دموکرات اين کشورھا
و اربابان کليسا در سير اين حوادث شوم و در اجرای پرده ھای مختلف اين
سناريوی سياه مؤثرترين نقش ھا را ايفاء کردند .اتحاديه ھمبستگی به ظرف
اتحاد ،يکدلی و نرد عشق ھمه اين نيروھای ايمنی کاپيتاليستی تبديل شد و مثلث
بورژوازی غرب ،کليسا و رفرميسم راست اتحاديه ای از درون آن برای کل
جنبش کارگری و سرنوشت مبارزه طبقاتی لھستان تعيين تکليف کردند» .لخ
والسا« و پاپ اعظم و نظريه پردازان قطب غربی سرمايه پروسه ادغام تام و
تمام لھستان در نسخه ھای نوع غربی نظم توليدی ،سياسی و اجتماعی سرمايه
را با موفقيت به پيش بردند و جنبش کارگری اين کشور را به دردناک ترين
شکل ممکن در آستان سود آوری بيشتر و بيشتر سرمايه ھای غربی ذبح
کردند.

امريکا و توسل به رفرميسم راست کارگری در ايران
به دنبال ھمه مباحثات باال اينک به نقطه شروع مقاله حاضر باز می گرديم.
آنچه »کاندوليزا رايس« در ماھھای اخير و در البالی مصاحبه ھای خود بر
زبان رانده است حاوی نکته ای بسيار جدی است که کارگر آگاه ايرانی و کل
کارگران دنيا بايد با چشم باز به محتوا ،رويکرد و عوارض توحش بار آن
خيره شوند .وضعيت موجود ايران و سير حوادث جاری جامعه ما با آنچه که
در لھستان دھه  70جريان داشت شباھتھای زيادی دارد .لھستان در استراتژی
کشورھای غربی مکان مھمی را احراز می کرد .سرمايه اجتماعی اين کشور
به لحاظ وسعت استثمار نيروی کار ،درجه انکشاف صنعتی ،موقعيت آن در
پروسه سامان پذيری سرمايه جھانی و سرشکن نمودن اضافه ارزش ناشی از
استثمار شديد  20ميليون کارگر به فرايند بازتوليد سرمايه بين المللی بيش از
حد مورد توجه دنيای غرب بود .لھستان در قطب بندی روز جھان کاپيتاليستی
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به قطب مخالف سرمايه داری غرب ملحق بود ،جنبش کارگری کشور با رژيم
سرمايه داری دولتی مسلط به طور مستمر در مبارزه و جدال به سر می برد.
لھستان نقش مبادی ورودی امريکا و کل بورژوازی غرب به حوزه نفوذ
اردوگاه را ايفاء می نمود و شکست آن آستانه شکست اردوگاه ارزيابی می
گرديد .جنبش کارگری لھستان جنبشی سرکوب شده و فاقد افق لغو کار مزدی
بود .رفرميسم راست اتحاديه ای در لھستان به يمن سرکوب جنبش ضد سرمايه
داری کارگران توسط بورژوازی و بر ويرانه ھای اين جنبش مقھور ،توانسته
بود بساط اقتدار و مقبوليت پھن کند .اتحاديه ھمبستگی توان آن را داشت که
نقش پايگاه نفوذ بورژوازی امريکا و دولت ھای سرمايه داری غرب را با
موفقيت ايفاء نمايد .اتکاء به رفرميسم راست سنديکاليستی در لھستان برای
امريکا و بورژوازی غرب موفق ترين و کارساز ترين راه حل الحاق جامعه به
سرمايه داری غرب بود .سران کاخ سفيد و متحدان غربی آنھا در آويختن به
اين راھکار و آويختن به امامزاده پراعجاز رفرميسم راست اتحاديه ای ھيچ
کوتاھی نکردند .آنان بسيار حسابشده و سنجيده به اتحاديه ،به لخ والساھا و به
کل رفرميسم اتحاديه ای آويختند و آنچه را که از طريق جنگ و لشکرکشی و
حمله نظامی غيرقابل حصول می ديدند به راحتی به چنگ آوردند.
کاندوليزارايس بسيار حسابشده از بکارگيری تجربه لھستان دھه  70قرن بيستم
در ايران دھه اول سده بيست و يکم سخن می راند .مراد رايس و دولت متبوع
او از رجوع به تجربه لھستان به طور قطع تغيير رژيم سياسی در ايران نيست.
ما در ھمه جا ،در نوشته ھای مختلف و از جمله در ھمين مقاله موجود با ادله
و شواھد بسيار شفاف تشريح کرده ايم که دولت امريکا به وجوه انطباق عظيم
ترين بخش برنامه ريزی ھا و سياستگذاری ھای دولت موجود سرمايه داری
ايران با مقتضيات و مصالح سرمايه ھای غربی در طول  25سال گذشته
وقوف کامل دارد .از ديد نظريه پردازان بورژوازی امريکا قرار نيست دولت
اسالمی سرمايه داری ايران جای خود را به دولتی ديگر بسپارد ،بلکه اين
دولت بايد پاره ای شاخ و برگھای مزاحم خود را ھرس نمايد و در اين گذر
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خود را به طور ھمه سويه با نظم سياسی و مدنی نئوليبرالی سرمايه جھانی در
تطابق قرار دھد .حصول اين انطباق منتھی اليه پروسه جدال است و بر ھمين
مبنی از ديد بورژوازی امريکا جمھوری اسالمی بايد به اشکال مختلف آماج
فشار قرار گيرد .درجه ای از فشار و ارعاب که اين رژيم را وادار به عقب
نشينی کند و به قبول تمامی شروط انطباق ناگزير سازد .تالش وسيع برای
تشکيل يک جبھه واحد متشکل از بيشترين بخش بورژوازی بين المللی در
مقابل پاره ای از رويکردھای دولت اسالمی سرمايه ،توسل به محاصره
اقتصادی ،استفاده از مکانيسم ھا و اھرمھای بين المللی سرمايهداری مانند
شورای امنيت و سازمان انرژی اتمی و بانک جھانی و نھادھای مشابه از جمله
راھکارھای متعارف اعمال اين فشارھا و اجرای اين تھديدات است.
بورژوازی امريکا به ھمه اين راھکارھا و اھرمھا متوسل می شود تا دولت
سرمايه داری اسالمی را به قبول انتظارات خود مجبور سازد اما دامنه تأثير
اين راه حلھا بسيار محدود است و به ھيچوجه چاره کار دولت بوش و اخالف
آتی او نمی باشد .رجوع به اين راھبردھا و شگردھا ھيچ لطمه جدی به
جمھوری اسالمی وارد نمی سازد و چه بسا پايه ھای قدرت آن را تحکيم
بخشد .اين شگردھا و مقابله جوئيھا حتی کفه توازن قوا را به نفع امريکا تغيير
نمی دھد .اين موضوعی است که حداقل بخشی از بورژوازی اياالت متحده به
رغم تمامی تحجر و کورانديشی تاريخی و طبقاتی اش آن را درک می کند و
درست به ھمين دليل خانم رايس و محافل ھمسوی او ،از موفق تر بودن
بکارگيری تجربه لھستان گفتگو به ميان می کشند .محتوای رجوع به تجربه
لھستان در منظر سياسی رايس و کل بورژوازی امريکا مجبور ساختن رژيم
اسالمی به دادن امتيازات بيشتر و انطباق ارگانيک تر در نظم سياسی
نئوليبرالی دلخواه امريکاست .دخيل بستن به دار قدرت رفرميسم راست اتحاديه
ای در جنبش کارگری ايران شالوده و استخوانبندی اساسی اين راه حل
بورژوازی امريکا و متحدان غربی اش را تعيين می کند .اين تنھا راھکاری
است که با يک تير به دو ھدف ،به طور ھمزمان ،يکی بسيار اساسی و
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سرنوشت ساز و ديگری ھر چند تبعی اما مھم شليک می گردد .توسل به
رفرميسم راست اتحاديه ای در بنياد ،قلع و قمع جنبش ضد سرمايه داری و
سوسياليستی طبقه کارگر را دنبال می کند اما ھمزمان انتظارات روز
بورژوازی امريکا در زمينه وادار نمودن دولت اسالمی به پاره ای عقب
نشينيھا را نيز تضمين می نمايد.
بورژوازی غرب در زعامت امريکا نه امروز که از مدتھا پيش تمرکز بر
روی تقويت رفرميسم راست سنديکاليستی در ايران را با ھدف تار و مارسازی
جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر ايران از يکسو و حصول انطباق جامع
االطراف جمھوری اسالمی با منشورھا و انتظارات و توقعات خود در سوی
ديگر ،در دستور کار قرار داده است و در اين راستا به اقدامات وسيعی دست
يازيده است .جنبش نئوليبرالی کارگر ستيز دوم خرداد در طول  8سال
سکانداری سفينه حيات سرمايه داری ايران مجاری ارتباط با رفرميسم راست
اتحاديه ای را به مقدار زيادی بر روی امريکا و غرب گشود .در اين دوره
بود که »سازمانھای کارگری« ساختار نظم توليدی ،سياسی و مدنی بردگی
مزدی از ھمه سو دست به کار شدند و » بين الملل کارگری« نظام سرمايه
داری!!! با علم وکتل جانبداری از حق تشکيل سنديکا و اتحاديه  -و فقط سنديکا
و اتحاديه  -برای کارگران ايران به ياری جنبش ارتجاعی کارگرکش دوم
خرداد شتافت .سازمان جھانی کار و  ICFTUدر اين گذر کوشيدند تا اوالً ھر
نوع جوانه جنبش ضد کار مزدی و برای محو سرمايه داری درون جنبش
کارگری ايران را در نطفه خفه سازند و ثانيا ً بطور ھمزمان ياران نئوليبرال
زمامدار سرمايه داری ايران را در کار نھادينه ساختن نظم مدنی نئوليبرالی
سرمايه داری ياری رسانند .باالتر به تفصيل پيرامون دوره بندی ھای حيات
دولت اسالمی بورژوازی توضيح داديم و محتوای ديپلوماسی امريکا و سرمايه
داری غرب با ھر کدام از اين دوره ھا را گفتگو کرديم .در آنجا گفتيم که
فاصله ميان قيام بھمن  1357تا سال  1367به طور واقعی دوره بازتثبيت نظم
سياسی و قدرت دولتی سرمايه داری و دوره سرکوب جامع االطراف جنبش
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کارگری و نيروھای چپ بود .دوره ای که جمھوری اسالمی از منظر سرمايه
جھانی بايد با موفقيت از آن عبور می کرد تا در گامھای بعدی به ملزومات
نظم توليدی و بازپردازی برنامه ريزی انباشت کاپيتاليستی پاسخ دھد .در ھمان
جا تصريح شد که رويکرد ديپلوماسی امريکا در مقابل دولت اسالمی در
سرتاسر اين دوره ،انعطاف ،مسالمت ،صبر و انتظار و تحمل بود .يک نکته
بسيار قابل تعمق در اين دوره اين است که عين ھمين ديپلوماسی و رويکرد
سياسی را سازمان ھا و اتحاديه ھای کارگری بين المللی نيز مو به مو رعايت
و اجرا می کنند .اينان نيز از آغاز تا پايان اين دوره در ھيچ زمينه ای در
مقابل ھيچيک از اشکال توحش و درندگی و جنايات ثانيه به ثانيه دولت
بورژوازی اسالمی عليه کارگران لب از لب نمی گشايند .اين اتحاديه ھا و
سازمانھای جھانی کارگری در تمامی اين دوره ،درست به اندازه سران کاخ
سفيد و کل بورژوازی ،به اھميت بازتثبيت نظم سياسی سرمايه داری و به
ضرورت و مبرميت محض کشتار کارگران و نيروھای چپ توسط دولت
بورژوازی وقوف و ايمان دارند .در طی اين ده سال ،ھمه اين اتحايه ھای
عظيم کارگری در مقابل فاجعه حمام خون ھای روز به روز ،در مقابل تبديل
شدن کليه کارخانه ھا و مراکز کار و توليد جامعه به سالخ خانه بورژوازی،
در برابر بليه قلع و قمع ھر اعتراض و خفه ساختن ھر نفس کارگران ،در
رابطه با فرستادن انبوه کودکان خانواده ھای کارگری روی مين ،در مواجھه با
تيرباران روزمره زنان کارگر گرسنه به جرم تن فروشی و تمامی اشکال ديگر
بربريت عليه کارگران ،سکوت مطلق اختيار می کنند .در ديد مراقبت اين
سازمانھا و اتحاديه ھای عظيم کارگری بين المللی!! قربانی شدن جمعيت 40
ميليونی طبقه کارگر در مقدم بازتثبيت نظم سياسی و حکومتی سرمايه در ايران
ارمغانی است که بايد به حکم وظيفه اتحاديه کارگری بودن ،به سرمايه داری
تقديم کرد .در طی اين سالھا عظيم ترين بخش رفرميسم اتحاديه ای ايرانی در
قالب حزب توده و اکثريت و اقمار کارگری آنھا خود پاسدار و کميته چی و
مزدور و عمله و اکره دولت اسالمی بورژوازی برای بازتثبيت نظم سياسی و
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دولتی سرمايه داری ھستند .در اين دوره اگر زمامداران وقت سرمايه داری
ايران نه شبکه کارگری سپاه پاسداران و وزارت اطالعات که حتی خود سپاه
پاسداران با ساختار ميليتاريستی آن را روانه اجالس ساالنه سازمان جھانی کار
می ساختند حتما ً مورد استقبال و تکريم و تعظيم بيش از حد قرار می گرفتند.
در فاصله  60تا  67در شرائطی که جنبش کارگری ايران از زمين و آسمان
آماج ددمنشانه ترين يورشھای تاتاريستی دولت اسالمی بورژوازی بود ،پديده
ای به اسم  50 ICFTUساله مولود دست قابله ھوشمند کاخ سفيد و بورژوازی
غرب اصالً ديده به جھان نگشوده است!!! مخفی است و قرار نبود ھيچ کارگر
ايرانی با نام آن آشنا باشد .مصالح عاليه بازتثبيت نظم حکومتی بورژوازی،
ضرورت در ھم کوبيدن کامل انقالب و فضيلت ذبح مقدس ھست و نيست طبقه
کارگر ايران در اين راستا ،کل موجوديت اين تشکيالت را به غيبت ماوراء
کبری ،گسيل می داشت ICFTU .در تمامی اين مدت پديده ای ناملموس است
و بر خالف دوره ھای بعد ،اصالً  150ميليون کارگر را نمايندگی نمی کند،
مطلقا ً نماينده  156اتحاديه سراسری بين المللی کارگری نيست .گای رايدر
ندارد و گای رايدرھايش نامه نوشتن به رئيس جمھورھا را بلد نيستند .رياست
 ICFTUتا اين زمان ھنوز درس جغرافيا نخوانده و نام ايران و طبقه کارگر
ايران را در نقشه جغرافيائی جھان نديده است .آدرس رئيس جمھور جنايتکار
بورژوازی ايران را نمی داند و از ايجاد ھر نوع مزاحمت نامه نگارانه برای
رئيس جمھورھا و تکدر خاطر شريف آنھا سخت معذور است.
ديپلوماسی سران کاخ سفيد و بورژوازی جھانی در رابطه با سير مبارزه
طبقاتی در ايران ،توسط اتحاديه ھای کارگری ،سازمان جھانی کار و
 ICFTUبا تمامی مختصات و مؤلفه ھای زمان بندی شده آن گام به گام به
اجرا نھاده شد .وقتی که نظم سياسی و حکومتی سرمايه به طور کامل بازتثبيت
شد .،وقتی که دولت سازندگان رفسنجانی بر اريکه قدرت نشست و بازسازی
نئوليبرالی اقتصاد کاپيتاليستی با سرعت تمام شروع به جلو رفتن کرد ،وقتی که
اردوگاه سرمايه داری دولتی از ھم پاشيد ،ديپلوماسی امريکا در رابطه با ايران
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نيز راه تغيير در پيش گرفت و متعاقب آن سازمان جھانی کار يادش آمد که اين
خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار بھتر است در ھنگام ورود به اجالس
ساالنه اين سازمان کمی قيافه خود را دستکاری کنند .مسابقه عظيم دولت
رفسنجانی در کار انحالل جامع االطراف پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی
ايران در توحش بارترين محاسبات نئوليبرالی ،پيشی گرفتن وی در سالخی
آخرين بازمانده ھای معيشتی کارگران به نفع کل سرمايه جھانی ،پايان جنگ
سرد و رفع خطر اردوگاه سرمايه داری دولتی ،خيلی سريع سازمان جھانی کار
را بر آن داشت که آرايش چھره ھيأت اعزامی ساالنه جمھوری اسالمی به
نشست ساالنه را دستور کار خود سازد .در اين زمان است که سازمان مذکور
اندک اندک برای نمايندگان خانه کارگر و شوراھای اسالمی ،شناسنامه و عبا و
ردای واقعی متناسب با فضای اجالس مطالبه می کند و می کوشد تا دولتمردان
دينی سرمايه اجتماعی ايران را متقاعد سازد که ھمين ترکيب ضد کارگری
پليسی عمله و اکره سرکوب کارگران توسط بورژوازی را زير نام نمايندگان
سنديکائی به محل نشست ساالنه اعزام دارد.
شروع کار دولت خاتمی و توسعه تحوالت کارگرکش نئوليبرالی اقتصادی به
قلمرو ساختار نطم مدنی و سياسی در ايران بورژوازی غرب و بيشتر از ھمه
امريکا را در ھلھله شادی فرو برد .نئوليبراليسم امپرياليستی سرمايه داری ھمه
توان خود را برای تقويت جنبش ارتجاعی ضد کارگری نئوليبرالی بورژوازی
ايران در تير نمود .بخشی از بورژوازی ايران نيز که به تازگی کار سرکوب
سبعانه جنبش کارگری ايران و حمام خونھای روزانه بخشھای مختلف
ابوابجمعی طبقه کارگر ايران را با موفقيت به پيش برده بود برای آينده اين
طبقه نسخه سنديکاسازی پيچيد تا در اين گذر جنبش سرکوب شده کارگران را
در گورستان رفرميسم راست اتحاديه ای دفن نمايد .اين کار مورد حمايت
بورژوازی نئوليبرال جھانی قرار داشت و سازمان جھانی کار و  ICFTUو
ديگر نھادھای اتحاديه ای بين المللی برای به ثمررساندن آن عزم جزم کردند و
برای ھمکاری با دوم خردادی ھا کمر ھمت بستند .در اين دوره کل بگو
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مگوھای  ICFTUو سازمان جھانی کار و جنبش اتحاديه ای جھانی با
جمھوری اسالمی مو به مو عين ھمان نسخه پردازی ھای بورژولزی غرب در
سطح جھانی و نمايندگان نئوليبرال بورژوازی در ايران است ICFTU .نقش
لبه دوم قيچی جنبش نئوليبرالی سرمايه داری در داخل را ايفاء می کند و برای
طبقه کارگر ايران درست ھمان راه حلھا و نوع سازمانيابيھائی را مطالبه می
نمايد که نئوليبرالھای داخل طرح و پيشنھاد می کنند .پافشاری بخشی از
بورژوازی ھار ايران بر حفظ و ماندگاری نھادھای پليسی سابق مانند خانه
کارگر يا شوراھای اسالمی بعنوان سازمانھای کارگری!!! با ھمان محتوا و
جھتی مورد انتقاد  ICFTUقرار می گيرد که مورد اعتراض نئوليبراليسم
بورژوازی درون جامعه ايران نيز قرار دارد .دخالت  ICFTUدر اين دوره
در رابطه با جنبش کارگری ايران از اعزام نماينده برای بررسی کشتار
کارگران خاتون آباد گرفته تا حمايت از دستگيرشدگان اول ماه مه سقز و ھمه
تالشھای ديگر اين نھاد دقيقا ً از ھمين منظر طراحی می شود .نامه ھای مکرر
آقای گای رايدر به خاتمی در اين مدت نه حاوی اعتراض او به دولت
بورژوازی ايران و نه در جھت ھيچ نوع کمکی به مبارزات توده ھای کارگر
که صرفا ً در راستای فشار بر مقاومت بخشی از ارتجاع ھار بورژوازی در
مقابل تحوالت مدنی!!! نئوليبرالی سرمايه داری است .ممکن است گفته شود که
اگر  ICFTUو اتحاديه ھای کارگری دنيا ،در طول  2سال اخير ھر چه انجام
داده اند ،در انطباق با سياستھای بورژوازی غرب و امريکا و فقط با ھدف
تقويت رفرميسم راست اتحاديه ای در ايران بوده است ،پس چرا به کشتار
کارگران خاتون آباد ،دستگيری کارگران شرکت واحد و از ھمه عجيب تر به
دستگيری و محاکمه و محکوميت دستگيرشدگان اول ماه مه  2004سقز
معترض شده اند؟ پاسخ اين سؤال بسيار روشن و به قدری بديھی است که
نيازمند ھيچ توضيحی نمی باشد .تقويت رفرميسم اتحاديه ای نئوليبرالی تنھا در
زير چتر جانبداری از مبارزات کارگران است که می تواند خود را طرح و
توجيه نمايد و کسب وجه کند .با دفاع از کشتار کارگران خاتون آباد يا حتی
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سکوت در قبال آن ،با بی اعتنائی به سرکوب وسيع اعتصاب کارگران شرکت
واحد و کف زدن در قبال دستگيرشدگان اول ماه مه سقز نمی توان با جنبش
کارگری وارد ديالوگ شد و طبيعتا ً نمی توان برای انحالل آن در رفرميسم
راست اتحاديه ای کاری انجام داد ICFTU .و سازمان جھانی کار برای
رسيدن به اھداف کاپيتاليستی نئوليبرالی به راھکارھا و شگردھای خاص خود
نيازمندند ،آنان در اين مقطع خاص زمانی و تا مدتھا چه بسا عليه اذيت و آزار
عناصر راديکال ضد سرمايه داری درون طبقه کارگر ھم دست به اعتراض
بزنند ،کمااينکه در مورد دستگيرشدگان اول ماه مه سقز اين کار را انجام دادند.
حمايت عاجل از فعالين ضد سرمايه داری برای  ICFTUو  ILOيک پيش
شرط تعيين کننده نابودسازی آجل جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر ايران
است.
يادآوری نکات باال و تعمق در رخدادھای چند سال اخير گواه بارز اين واقعيت
است که آنچه خانم رايس امروز مورد اشاره قرار می دھد ،ديری است که
پروسه اجرای آن آغاز شده است .حق تشکل سنديکائی و فقط سنديکائی برای
طبقه کارگر ايران در تمامی اين سالھا مفصلبندی مشترک دخالتگری ICFTU
و  ،ILOجنبش نئوليبرالی دوم خرداد و رفرميسم راست اتحاديه ای درون
جنبش کارگری ايران بوده است .عريضه نگاری ھای پی در پی گای رايدر به
سران جمھوری اسالمی ،اعزام نماينده  ICFTUبه ايران زير نام پيگيری
مسأله کشتار کارگران خاتون آباد ،تظاھر به دفاع از مبارزات کارگران شرکت
واحد و اعالم آمادگی  ICFTUبرای شرکت نماينده اش در بيدادگاه سقز ھمه
وھمه ھمين ھدف را دنبال کرده اند .حمايت تمامی چھره ھای سرشناس جنبش
نئوليبرالی دوم خرداد از حق تشکل سنديکائی کارگران شرکت واحد دقيقا ً
جزئی از اين پروسه است .فراخوان علی افشاری با مضمون ضرورت دفاع از
فعالين سنديکای شرکت واحد در سفر اخير او به امريکا و به دنبال شرکت در
برنامه ضيافت سناتورھای امريکائی گوشه ای از ھمين ماجرا است .سمينار
سراسری انجمن پژوھش  2000در ماه ژوئن آينده در شھر استکھلم با ھزينه
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ھمين پروژه برگزار می گردد .دولت امريکا و متحدان اروپائی وی برای
پيشبرد اين سياست از طريق  ICFTUو  ILOطرحھای زيادی را در دستور
کار داشته و دارند و بورژوازی امريکا برای اجرای اين طرحھا ھزينه ھای
مالی بسيار کالنی را پيش بينی کرده است.
يک سؤال مھم در اين راستا اين است که چرا امريکا و سران اروپا در کار
متقاعد نمودن بورژوازی ايران به برخی عقب نشينی ھا و تحميل انتظارات
خود بر دولت اسالمی ،به رفرميسم راست اتحاديه ای متوسل می شوند و چرا
توسل به اين راھکار را مھم تلقی می کنند؟ پاسخ درست به اين سؤال نيازمند
تعمق در اساس کشمکش ،درجه برآمد و سطح موضوعيت آن است .ما به
تفصيل گفتيم که کل ماجرا در تقابل طرفين برای گرفتن امتياز از ھمديگر
خالصه می شود .بورژوازی ايران حصه عظيم تری از اضافه ارزش توليد
شده توسط طبقه کارگر بين المللی را مطالبه می کند و دولتھای غربی حاضر
به قبول اين سھم افزونتر به بھای کاھش حصه سرمايه ھای اجتماعی جوامع
خويش نمی باشند .دولت اسالمی برای تحميل خواست خود نيازمند اعمال
قدرت افزونتر در سطح منطقه و جھان است و دولتھای حريف باالخص امريکا
تالش می کنند که از دستيابی جمھوری اسالمی به اين موقعيت برتر جلوگيری
نمايند .در بحث باال و در بسياری از توشته ھای ديگر به کرات تصريح نموديم
که مسأله جنگ و براندازی و جابجائی جمھوری اسالمی در کار نيست .رژيم
موجود ايران برای امريکا و اروپا مطلوب ترين و بھترين رژيم است مشروط
به اينکه از پاره ای زيادت طلبی ھای خود صرفنظر نمايد .ترجيح رفرميسم
راست اتحاديه ای گزينه سنجيده ای در اين راستا است .در جامعه ای که از
يک قرن پيش تا حاال سرنوشت رابطه کار و سرمايه محور اساسی تمامی
مجادالت و مرکز رجوع ھر سياست و ستيز و سازش و جا به جائی است ،در
مملکتی که به ويژه در دھه ھای اخير طبقه کارگر نيروی سرنوشت ساز ھر
پيروزی و شکست طبقاتی است ،در چنين جامعه ای بدون تمرکز قوا بر روی
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تعيين سرنوشت جنبش کارگری نمی توان به پيشبرد ھيچ سياست و طرح معينی
اھتمام کرد.
توضيح واضحات است که بورژوازی امريکا و سران اتحاديه اروپا فقط به
رفرميسم راست اتحاديه ای درون و حاشيه جنبش کارگری متوسل نمی شوند.
آنان به ھر وسيله ای تمسک می جويند و از ھر دستاويزی برای رسيدن به
ھدف بھره می گيرند .در ھمين روزھای حاضر مشاھده می کنيم که که دولت
ھای غربی به سرکردگی امريکا ،از ماجرای مبتذل و توخالی چرخه سوخت
ھسته ای چه مستمسکی برای فشار بر رقيب و حصول امتياز از دولت اسالمی
به راه انداخته اند! توسل به رفرميسم راست اتحاديه ای تنھا راھکار بورژوازی
غرب در کار چانه زدن با دولت سرمايه داری ايران نيست اما ما قبالً با داليل
الزم تأکيد نموديم که عمر استفاده از دستاويزھای نوع مسأله ھسته ای و
راھکاری منبعث از آن بسيار کوتاه و برد کارائی آنھا کامالً محدود است .دخيل
بستن به دار رفرميسم راست اتحاديه ای از پاره ای جھات برای بورژوازی
غرب کار ساز است و اين مسأله در رابطه با ايران ويژگيھای معينی ھم را با
خود به ھمراه دارد.
در ايران جنبش کارگری به رغم بی تشکيالتی و موقعيت سرکوب شده آن تنھا
نيروی عظيم سرتاسری در جدال مستمر با دولت اسالمی است .در ايران
سرمايه ستيزی جنبش کارگری قھراً با رژيم ستيزی آميتخته است .منظور از
طرح اين نکته در اينجا فقط اين است که جنبش کارگری حتی در وخيم
ترين ،بی سازمان ترين و بی افق ترين حالت ھم به طور باالجبار با جمھوری
اسالمی در حال مبارزه است ,حتی رفرميسم راست اتحاديه ای که تا مغز
استخوان در تارو پود ملزومات ماندگاری سرمايه منحل است باز ھم برای
حصول مطالبات اوليه رفرميستی خود مجبور است با رژيم سياسی درگير
شود .اين امر بورژوازی امريکا و اروپا را به سرمايه گذاری بر روی
رفرميسم راست اتحاديه ای بسيار دلگرم می سازد .با ھمه اينھا دليل رويکرد
دولت امريکا و متحدان اروپای اش به رفرميسم راست سنديکاليستی نه فقط در
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اين نکته خالصه نمی شود که خالصه کردن آن در اين مؤلفه می تواند افتادن
به ورطه نوعی نگاه بورژوائی به ماجرا باشد .توسل به رفرميسم راست
اتحاديه ای از سوی دولتھای امريکا و اروپا در عين حال که آويختن به نيروئی
با ھدف فشار بر رژيم اسالمی و گرفتن امتياز از اين رژيم است ،در اساس
سنک بنای محکمی برای قلع و قمع جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار
مزدی طبقه کارگر می باشد .تمسک به رفرميسم سنديکاليستی صرفنظر از
داليل باال ،برای بورژوازی امريکا و اروپا اين حسن را نيز دارد که بخش
قابل توجھی از بورژوازی ايران نيزاز آن استقبال می کند .جانبداری
اپوزيسون گسترده ليبرال چپ ،ناسيونال چپ و نئوليبرال متمايل به غرب از
حق تشکيل سنديکا برای کارگران به عنوان بديلی برای سازمانيابی ضد
سرمايه داری کارگران و اعتراض آنھا به زندانی شدن فعالين سنديکائی
موضوعی است که بورژوازی امريکا در ارزيابی تالش خود برای
ايجاد پايگاه نفوذ اتحاديه ای در جنبش کارگری ايران بر روی آن حساب می
کند.

سخنی با کارگران ايران
کمی کمتر از يک قرن است که مسأله تشکل و سازمانيابی جنبش کارگری
ايران به عنوان جدی ترين معضل طبقه کارگر بر روی دوش فعالين و توده
ھای اين طبقه سنگينی می کند .با ھمه اينھا ،اين جنبش تا اين لحظه سخت
پراکنده و غيرمتشکل مانده است .ترديدی نيست که فشار ديکتاتوری ھار و
عريان بورژوازی ھمواره و در تمامی دوره ھا به عنوان اساسی ترين مانع بر
سر راه سازمانيابی مبارزات کارگران قرار داشته است .بورژوازی در کليه
زمانھا ھر نوع تالش برای متشکل شدن ما را در نطفه خفه کرده است و
ھمزمان در پاره ای شرائط و مراحل کوشيده است که از طريق عمله و اکره
خود نوعی ابزار کنترل و سرکوب و قلع و قمع مبارزه طبقاتی توده ھای ما را
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به نام تشکل کارگری بر ما تحميل نمايد .سنديکاھای نسخه پيچی شده دولت
قوام و سيد ضياء الدين طباطبائی ،سنديکاھای ساخته و پرداخته حزب
زحمتکشان بقائی و کاشانی ،سنديکاھای ساواک ساخته دوران شاه ،شوراھای
اسالمی کار ،خانه کارگر و امثال اينھا ،از جمله اين نوع نھادھا بوده اند.
ويژگی بارز تمامی اين تشکل ھا ،معماری ضد کارگری و گاه فاشيستی آنھا از
سوی رژيم ھا با ھدف متالشی نمودن جنبش ما از درون و سرکوب آن از
بيرون بوده است ،اما نوع تشکلھای سرمايه ساالر منطبق بر مصالح و منافع
طبقه سرمايه دار و با ظرفيت بسيار قوی و مؤثر زمينگير سازی و انجماد
قدرت پيکار طبقه ما مطلقا ً در اشکال باال و در سنديکاھا و سازمانھای پليسی
رژيم ساخته خالصه نمیگردد .معضل واقعی فقط دولتی بودن تشکلھا نيست.
تشکل بايد ظرف مبارزه ما عليه استثمار و ستمکشی و بی حقوقی و ھمه
مصائب ناشی از نظام سرمايه داری و در ھمان حال سنگر خروش طبقه ما
برای نابودی اين نظام باشد .ما طبقه ای ھستيم که کل سرمايه و ثروت و ھست
و نيست دنيای موجود را توليد می کنيم اما ھمه محصول کار و رنج و توليد و
مرارت مان از کف ما ،از قلمرو معاش و زندگی اجتماعی و از حيطه ھر نوع
دخالت ما خارج می شود و به سرمايه سرمايه داران تبديل می گردد .ما بر
ھمين اساس قھراً و گريز ناپذير به طور مستمر ،در کليه قلمروھای زندگی
اجتماعی خود با نظام سرمايه داری و برای نابودی سرمايه داری در جنگ به
سر می بريم .ما تشکلی می خواھيم که جبھه توفنده اين مبارزه سراسری و
طبقاتی و ضد سرمايه داری باشد .سرمايه داران و مدافعان نظام بردگی مزدی
اجتناب ناپذيری مبارزه ما و تقابل قھری و طبقاتی ھميشه جاری ما با خودشان
و با نظام مبتنی بر کار مزدی را خوب درک می کنند .آنان گريزناپذيری تالش
و تکاپوی ما برای متشکل شدن عليه استثمار سرمايه داری و اساس موجودت
اين نظام را ھم خوب متوجه می شوند .به ھمين دليل در پاره ای شرائط حتی
نوعی متشکل بودن بی آزار فاقد قدرت تعرض و ستيز عليه اشتثمار
کاپيتاليستی را برای ما مجاز می بينند و حتی نسخه پيچی ھم می کنند.
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تشکلھای منطبق بر قانونيت و مقاوله پردازيھا و منشورسازيھای سرمايه داری
از اين دست ھستند .سازمانيابی سنديکاليستی و اتحاديه ای از نوع ھمين نسخه
پيچی ھا است .توده ھای کارگر دنيا می توانند و طبيعی است که برای ظرف
مبارزات خود ھر نامی که اراده کنند ،انتخاب نمايند .بحث مطلقا ً بر سر نام
نيست و ھيچ کارگر آگاه ،ھيچ انسان درگير جنگ واقعی با نظام کاپيتاليستی،
ھيچ فعال جنبش ضد کار مزدی و برای محو کار مزدوری با نام سنديکا يا
نامگذاری تشکلھا ھيچ مشکلی ندارد .بحث بر سر پديده معلوم الحال و از ھمه
جھت شناخته شده ای به نام جنبش سنديکائی و اتحاديه ای است .اين نوع
سازمانيابی کارگری را ھمه کارگران آگاه و سرمايه ستيز دنيا بسيار خوب می
شناسند .جنبش اتحاديه ای ،نه جنبش کارگران عليه سرمايه داری که فرشته
مقرب اين نظام برای قبض روح مبارزات کارگران عليه اساس استثمار و
بربريت و بشرستيزی سرمايه داری است .اتحاديه و سنديکا نه ظرف جنگيدن
با استثمار بردگی مزدی که مکان خلع سالح مطلق کارگران و تسليم
استراتژيک و تاريخی توده ھای کارگر در مقابل سرمايه داری است .سنديکاھا
و اتحاديه ھا نه حالل مشکالت کارگران که مناسب ترين وسيله حل مشکل
سرمايه داران در رابطه با جنبش کارگری و بھترين ابزار جاودانه سازی
سيادت استثمار کاپيتاليستی بر کار و زندگی و ھستی اجتماعی طبقه کارگر
دنياست .اينکه کارگران اروپای غربی و شمالی در روزگاران گذشته توانسته
اند يک حداقل معيشتی و نان بخور و نمير و سطح بسيار نازلی از رفاه
اجتماعی را بر بورژوازی کشورھايشان تحميل کنند نه دستاورد جنبش اتحاديه
ای که غنيمت جنگی ناشی از وقوع انقالب اکتبر ،کمون پاريس ،انترناسيونال
اول ،سالھای طوالنی جنگ طبقاتی کارگران فرانسه و آلمان و اسپانيا و ايتاليا
و جاھای ديگر عليه سرمايه داری بوده است .اتحاديه ھا در اروپا در ھيچ يک
از سالھای سده بيستم ميدان کارزار طبقاتی کارگران عليه سرمايه داری نبوده
اند ،بالعکس تنھا کار آنھا شقه شقه کردن کارگران در صنف ھا ،تزريق سموم
جاودانه بودن تاريخی سرمايه داری به عروق و امحاء و احشاء حياتی جنبش
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کارگری ،تقالی جامع االطراف برای تسليم استراتژيک طبقه کارگر به سرمايه
داری و خاموش ساختن شعله ھای سرکش آتشفشان پيکار طبقاتی کارگران
عليه اين نظام بوده است .اتحاديه ھا در دنيا در بھترين حالت برای کارگران
تنھا يک کار کرده اند و آن اينکه ھر دو سال يکبار قراردادی برای ميزان
دستمزد کارگران تنظيم کنند .معنا و مکان کار آنھا در اين زمينه نير در عالم
واقع تضمين برده مزدی ماندن تاريخی و جاودانه کارگران از يکسو و رھائی
کامل نظام سرمايه داری از شر جنبش سرمايه ستيز کارگران از سوی ديگر
بوده است.
با توجه به نکات باال که فعالين ضد کار مزدی طبقه کارگر در سالھای اخير
در جاھای مختلف پيرامون آن به تفصيل صحبت کرده اند ،اگر امروز خانم
رايس و محافل مختلف ھيأت حاکمه کاخ سفيد يا سران اتحاديه اروپا مستقيم و
عمدتا ً از طريق  ICFTUو  ILOاز حق تشکل سنديکائی برای کارگران
ايران حرف میزنند به ھيچوجه سخن تاره ،نسنجيده و عجيب و غريبی نيست.
شايد تنھا جنبه خاص آن در اين شرائط معين اين باشد که انتظار استراتژيک
دفن کامل جنبش کارگری ايران در گورستان سکوت اتحاديه سازی با مسأله
باج خواھی و حساب کشی از دولت بورژوازی اسالمی ايران يکجا به ھم
آميخته شده است .واقعيت اين است که امروز در جامعه ما سه راه حل متمايز
و متضاد برای سازمانيابی جنبش کارگری وجود دارد در مقابل ھم صف آرائی
کرده است .اين سه عبارتند از:
تشکل سازی پليسی دولت ھا،
§
تشکل سنديکاليستی و اتحاديه ای
§
تشکل ضد کار مزدی و برای محو سرمايه داری کارگران
§
تکليف شکل نخست معلوم است و ھيچ کارگر ايرانی نيازمند شنيدن ھيچ حرفی
در اين رابطه نيست .تشکل نوع دوم نيز تشکل تسليم کارگران به عبوديت نظام
سرمايه داری است .بخشھای بسيار وسيعی از بورژوازی دنيا وسيعا ً يا مشروط
آن را تأييد می کنند و بعنوان راھکار مؤثری برای غلبه بر جنبش کارگری از
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آن حمايت می نمايند .يک نکته را فراموش نکنيم ،اينکه بورژوازی مستمراً و
در ھر دوره متناسب با ملزومات پايه ای بازتوليد پروسه ارزش افزائی سرمايه
در سطح جھانی و حوزه ھای داخلی ،حد و حدود دخالت اين اتحاديه ھا،
انتظارات مترتب بر موجوديتشلن ،تقويت يا تضعيف آنھا ،محتوای سياست ھا و
جا و مکان دخالتگری آنھا را موضوع سياست گذاريھا و برنامه پردازيھای
خود می سازد .به طور مثال اتحاديه ھای کارگری اروپا اگر در بخشی از قرن
بيستم با توجه به سطح آرايش قوای طبقاتی درون قاره و نرخ سودھای روز
سرمايه اجتماعی اين جوامع ،محق به طرح برخی مطالبات معيشتی کارگران
بودند ،امروز ديگر مجاز به پيگيری اين مطالبات نير نمی باشند ،اين اتحاديه
ھا در حال حاضر بايد مجری سياست ھای نئوليبرالی سرمايه داری و تحميل
اين سياست ھا بر کارگران باشند و درست ھمين نوع سازمانيابی سنديکاليستی
و اتحاديه ای با ھمين نقش و رويکرد است که اينک توسط سران بورژوازی
امريکا و اروپا ،صندوق بين المللی پول ،بانک جھانی  ICFTUو  ILOھم
برای جنبش کارگری ايران نسخه پيچی می شود .باالتر توضيح داديم که کل
حساس شدن و فعال شدن دو سازمان اخير در طول  2سال گذشته در رابطه با
جنبش کارگری ايران درست در ھمين راستا بوده است و از ھمين جا نشأت
می گيرد.
اين نوع متتشکل شدن کارگران متأسفانه و به طور معمول مورد حمايت طيف
نسبتا ً گسترده ای از نيروھای » چپ« نيز بوده و می باشد .در طول ھمين
ماھھای اخير اين طيف چپ از گروھھای سياسی گرفته تا شماری از فعالين
کارگری چپ ،حتی برخی از فعالين ھمجوار جنبش ضد سرمايه داری ،بی
اعتنا به نقش ICFTUيا  ILOدر پيشبرد ديپلوماسی امريکا وبورژوازی
غرب ،نفس فعال شدن اين نھادھا در رابطه با جنبش کارگری ايران را
مشتاقانه ارج نھادند و از آن استقبال کردند .اين استقبال نه محصول بی
اطالعی محافل و افراد مذکور از ماھيت کار اتحاديه ھای کارگری و نه نشان
توسل اين افراد يا گروھھا به تاکتيک اغتنام فرصت به نفع جنبش کارگری
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ايران بلکه تراوش طبيعی نوع نگاه ،راھبرد و راه حل بافيھای چپ
غيرکارگری است .کاری که اينان انجام دادند مطلقا ً بی سابقه يا حتی کم سابقه
نبود ،اين طيف تاريخا ً بر سر بزنگاھھا ،به محض مشاھده جنگ و ستيز
درونی ميان بخشھای مختلف بورژوازی ،به طور فعال يا منفعل ،با اعالم يا بی
اعالم ،به بھانه مقابله با يکی در کنار ديگری قرار گرفته است .حتی اگر به
ھيچ کدام نپيوسته است ،قادر به اتخاذ ھيچ راھبرد ،سياست و راه حل راديکال
کارگری و ضد سرمايه داری نيز نشده است .اين بخش چپ در معادالت زمينی
حيات خويش ،چپ فعال در کارزار طبقاتی توده ھای کارگرعليه سرمايه داری
نيست .کمونيسم او به رغم نگارش طومارھا نقد کمونيسم بورژوائی ،به رغم
تدوين رساله ھای مفصل در مورد سرمايه داری دولتی بودن اردوگاه شوروی
سابق ھمچنان تا مغز استخوان کمونيسم بورژوائی و سرمايه داری دولتی است.
فعاليت روزمره او در رابطه با جنبش کارگری راھکار ارگانيک تاختن به
سوی جايگزينی شکل موجود کار مزدی با شکل ديگری از ھمين شيوه توليد و
مناسبات اجتماعی است .روايت وی از متشکل شدن توده ھای کارگر
راھبرد تدارک و تجھيز کارگران برای برپائی نوعی سرمايه داری دولتی
منطبق يا متفاوت با تجربه اردوگاه است .حزب او سازمان دست به کار سقوط
جنبش کارگری در ھمان ورطه است .رژيم ستيزی وی نوعی ضد رژيم بودن
فراطبقاتی و انقالب او گذرگاھی برای گشايش دروازه بازآفرينی نظم توليدی
سرمايه در نوع ديگری از برنامه ريزی رابطه خريد و فروش نيروی کار
است .اين بخش از چپ تاريخا ً خود را قيم و صاحب اختيار جنبش کارگری
ديده است ،حزب خود را حزب کارگران تلقی کرده است .توده ھای کارگر دنيا
را فاقد ظرفيت مبارزه ضد سرمايه داری و برای محو سرمايه داری دانسته
است  .نقش توده ھای کارگر را در پاسخ به فراخوانھای حزب خالصه نموده
است ،از کارگران خواسته است که برای حصول مطالبات روزمره شان
سنديکا بر پای دارند و برای تغيير نظام موجود يا به بيان دقيق تر برای به
قدرت رساندن حزب و استقرار نوعی سرمايه داری دولتی ،از درون
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سنديکاھايشان گوش به زنگ فراخوانھای حزب باشند .انفصال از دخالتگری
خالق پراکسيس در کار سازماندھی پروسه مرکب پيکار روزمره طبقه کارگر
عليه استثمار و بيحقوقی سرمايه داری و کل موجوديت نظام بردگی مزدی،
امکان اتخاد سياست مستقل کارگری و ضد سرمايه داری در مقابل مناقشات
درونی طبقه بورژوازی را از اين طيف سلب کرده است و درست به ھمين
دليل با وزيدن ھر نسيمی ھر چند بيجان بسيار ساده به چاله ھای کنده اين يا آن
بخش بورژوازی سقوط می کنند .در طول  2سال اخير ھيچ يک از اين
گروھھا يا فعالين کارگری از خود نپرسيدند که چگونه و در چه پروسه ای
يکباره دوران غيببت کبرای  ICFTUيا ILOو بی اعتنائی مطلق آنھا به
کشتار ساليان دراز کارگران ايران توسط بورژوازی به دوره حساسيت
مسؤالنه و دخالتگری پرشور به نفع حق تشکل سنديکائی برای طبقه کارگر
ايران تبديل شد؟ ھيچ يک از اين گروھھا نگفتند که چرا  ICFTUيا ILO
ساکت و صامت در قبال سالخی  20ساله جنبش کارگری ناگھان خونخواه
کارگران خاتون آباد شده است؟!!! فعال کارگری دريافت کننده نامه گای رايدر
ھيچگاه به فکر فرو نرفت که منظور واقعی نويسنده نامه از اين ھمه عزيزم
گفتن و جانم شنفتن چيست؟ بخش اعظم محافل و احزاب و فعالين کارگری
چپ حاضر ،نسبت به اين پرسشھا ھيچ حساسيتی نشان ندادند ،به اين دليل
روشن که فعال واقعی آگاه جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر نبودند.
اين بخش از چپ و فعالين کارگری نه فقط اين مسأله را با نگاھی طبقاتی و
ضد کار مزدی نکاويدند که بالعکس اقدام اتحاديه ھای کارگری و به بيان ديگر
باج خواھی بخشی از بورژوازی عليه بخش ديگر و ملعبه شدن جنبش کارگری
در اين راستا را رستاخيز عظيم انترناسيوناليستی طبقه کارگر ناميدند!!! سخنی
و ادعائی که اوراق سياه طرح آنھا به صورت برگی فاجعه آميزدر کارنامه
حيات چپ غيرکارگری و سوسيال بورژوائی باقی خواھد ماند .آنچه اين طيف
از چپ يا فعالين کارگری انجام داده اند در ترجمه واقعی و زمينی خود سوای
استقبال از تبديل شدن به پايگاه بخشی از بورژوازی جھانی در مقابل بخش
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ديگر نيست .فعال کارگری خوشدل به مکاتبه با گای رايدر بداند که گای
رايدرھا نه در صف طبقاتی او ،نه حامی مبارزات وی ،نه دشمن سرمايه
داری ،نه معترض به سبعيت جمھوری اسالمی عليه کارگران که خدم و حشم
سرمايه جھانی عليه کارگرانند .گای رايدھا ICFTU ،يا  ILOو اتحاديه ھای
کارگری ابوابجمعی اين نھادھا تاريخا ً مأموريت کفن و دفن مبارزه ضد سرمايه
داری کارگران در گورستان تمکين و تسليم به مناسبات بردگی مزدی را به
دوش کشيده اند و تالش آنھا برای گشايش باب گفتگو با فعالين کارگری ايران
در شرائط روز نيز دقيقا ً عين ھمين ھدف را دنبال می کند .توسل به رفرميسم
راست اتحاديه ای در ايران اينک به يکی از محورھای مھم تالش امريکا و
متحدان غربی اش تبديل شده است .ھدف تبعی اتخاذ اين راھکار نوعی باج
خواھی از دولت اسالمی بورژوازی است اما ھدف اساسی ،استراتژيک و
تاريخی آن در ھم کوبيدن ھر گونه جنب و جوش ضد سرمايه داری و برای
محو کار مزدی طيقه کارگر است .رفرميسم راست اتحاديه ای قرار است نقش
گورکن جنبش ضد کار مزدی را را ايفاء نمايد .فعالين کارگری مخاظب گای
رايدر و گای رايدھا بناست نقش مزدوران سرمايه جھانی ،نقش لخ والساھا را
بازی کنند .آنانکه صدور اطالعيه  ICFTUدر حمايت از کارگران ايران را
رستاخيز انترناسيوناليستی طبقه کارگر نام نھاده اند بايد بدانند که آب به آسياب
کثيف ترين سناريوی سياه سرمايه جھانی ريخته و می ريزند.
جنبش کارگری ايران در کنار مناقشات جاری ميان بخشھای مختلف
بورژوازی بايد استوار و مصمم بر توفانی کردن سنگر پيکار طبقاتی خود پای
بفشارد .مبارزه عليه جمھوری اسالمی بايد از ژرفای مبارزه عليه کار مزدی و
برای محو بردگی مزدی پرطنين شود .دولت اسالمی بورژوازی ،کل دولتھای
سرمايه داری جھان و طبقه بورژوازی بين المللی ،ھمه و ھمه ھمسان ھم و به
اندازه ھم دشمن تا بن دندان دژخيم طبقه ما ھستند .رفرميسم راست اتحاديه ای
پايگاه قدرت سرمايه جھانی در درون جنبش کارگری است .مبارزه ما عليه
جمھوری اسالمی و اساس سرمايه داری بايد با مبارزه عليه رفرميسم راست
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اتحاديه ای در ھم آميزد .فعالين جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار
مزدی در طول سالھای اخير به ميزان وسع و توان خود عليه رفرميسم تالش
کرده اند .اين تالش در شرائط حاضر و در روزھائی که تقويت رفرميسم
راست اتحاديه ای به يک راھکار پيشبرد مشاجرات درون بورژوازی تبديل
شده است از اھميت بسيار بيشتری برخوردار می گردد .تالش فعالين کارگری
ضد سرمايه داری در طول  2سال اخير به درستی بر روی اين مسأله متمرکز
بوده است که کارگران به جای آويختن به اشکال سنديکاسازی قانونی ،بر توان
گسترده طبقاتی خود تکيه نمايند و با اتکاء به قدرت مستقل ضد سرمايه داری
خويش عليه سرمايه داران و دولت آنھا متشکل گردند .توده ھای کارگر بايد و
می توانند به صورت طبقه ای سرمايه ستيز برای تحميل مطالبات روز خويش
بر بورژوازی و دولت سرمايه داران و برای مبارزه در راستای نابودسازی
سرمايه داری دست در دست ھم گذارند .اين تنھا راه درستی است که پيش پای
کارگران قرار دارد .دخيل بستن به قانونيت سرمايه و تالش برای ساختن
امامزاده ھای بی معجزه ای که صدر و ذيل ظرفيت آنھا مرزھای مصالح و
منافع و قانون پردازی سرمايه است نه فقط متشکل شدن ما و نه فقط راھی
برای نمايش قدرت طبقاتی ما نيست که مرداب دفن اين قدرت و ميدان تسليم
کليه سالحھای جنگی خويش به دشمن می باشد .بورژوازی جھانی بسيار
حساب شده مدافع دستيابی ما به حق داشتن سنديکا شده است .زيرا آنھا معنای
واقعی سنديکاسازی و انجماد قدرت طبقاتی ما در مبارزه قانونی سنديکائی را
خوب می دانند .آنان يک قرن است که به يمن تسلط اتحاديه ھای سرمايه ساالر
ضد کارگری در اروپای غربی و امريکا از خطر خيزشھای ضد سرمايه داری
طبقه کارگر اين جوامع به ميزان زيادی راحت شده اند ILO ، ICFTU .و
اتحاديه ھای تابع آنھا جنبش کارگری دنيا را نمايندگی نمی کنند و اعالم حمايت
آنھا از جنبش سنديکاليستی در ايران ھيچ ربطی به ھمبستگی بين المللی طبقه
کارگر ندارد .آنچه کارگران ايران و جھان نياز دارند ،اتحاد سراسری
انترناسيوناليستی ضد سرمايه داری آنھا است ICFTU .و  ILOعليه اين
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مبارزه و عليه ھمبستگی طبقاتی کارگران دنيا برای پيشبرد اين مبارزه به
وجود آمده اند.
شرائط جاری شرائط بسيار تعيين کننده و حساسی را برای جنبش کارگری
ايران تعيين می کند ،احتراز عميق از غرق شدن در مشاجرات ميان بخشھای
مختلف بورژوازی بين المللی ،اتکاء به قدرت مستقل طبقاتی خود ،مبارزه عليه
دولت اسالمی بورژوازی از سنگر پيکار ضد کار مزدی ،تالش برای جلب
حمايت توده ھای ھمزنجير خود در سراسر جھان عليه کل نظام سرمايه داری،
تمرکز قوا بر محور سازمانيابی ضد کار مزدی و برای محو سرمايه داری
موضوعاتی ھستند که بايد حلقه ھای پيوسته زنجير پيکار ما در اين وضعيت
را تعيين کنند .مسأله اخير يعنی تمرکز قوا در محور برپائی تشکل سراسری
ضد کار مزدی سنجيده ترين و آگاھانه ترين پاسخی است که بايد و می توان به
وضعيت سياسی روز داد .مبارزه برای تحقق اين ھدف در عين حال که پيش
شرط اساسی ھر گام موفقيت ما عليه دشمن بورژوازی در ھر زمان و ھر
موقعيت است ،در قلب شرائط سياسی خاص روز جامعه و جھان متضمن اتخاذ
سنگر مستقل مبارزه طبقاتی در مقابل کل بورژوازی جھانی نيز ھست .شعله
ور ساختن ھر چه وسيعتر پيکار برای برپائی تشکل ضد سرمايه داری و برای
محو سرمايه داری در وضعيت مشخص روز ،به معنای ادامه مبارزه عليه
دولت اسالمی از پايگاه ستيز با سرمايه داری و متضمن جنگ عليه موجوديت
سازمانھای پليسی رژيم ساخته مانند خانه کارگر و شوراھای اسالمی است .اين
کار در ھمان حال مبين اجتناب آگاھانه ما ار غلطيدن به ورطه توھم آفرينی
ھای ناسيوناليستی بورژوازی ايران و اعالم ستيز آگاھانه ما در مقابل
بورژوازی امريکا و اروپا و کل سرمايه بين المللی است .تمرکز قوا در کار
برپائی تشکل ضد کار مزدی ھمزمان متضمن رسوا نمودن دست سازمان
جھانی کار و کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری آزاد جھانی بعنوان سرسپردگان
سرمايه بين المللی است .با پيوستن به منشور برپائی تشکل سراسری شورائی
ضد سرمايه داری می توانيم نيروی مبارزه طبقاتی خود را يکجا به ھمه اين
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ھدفھای اساسی و مھم شليک کنيم .اين کاری است که فعالين آگاه ضد سرمايه
داری جنبش کارگری ايران به درستی آن را درک کرده و برای پيشبرد ھر چه
وسيعتر آن تالش می کنند .درک اين واقعيت که بورژوازی جھانی به ھمان
اندازه دشمن ماست که بورژوازی ايران دشمن ماست .فھم اين حقيقت که
دولت اسالمی سرمايه داری و کل دولتھای سرمايه داری دنيا تا آنجا که به ما و
طبقه ما مربوط می شود يک نيروی متحد ،يکدل ھم عھد و ھم پيمان عليه ھر
نوع حق و حقوق ابتدائی ما را تشکيل می دھند ،باور به اين مسأله که نھادھای
بين المللی با نام و نشان کارگر نھادھای ساخته و پرداخته سرمايه جھانی و نه
نھاد اعمال قدرت انترناسيوناليستی کارگران می باشند ،درک اين حقايق و
بسياری حقايق مشابه آنھا اگر برای محافل غيرکارگری اعم از چپ يا راست
دشوار باشد برای توده ھای طبقه ما دشواری چندانی ندارد .آنان نسل بعد از
نسل صحت ھمه اين واقعيت ھا را با گوشت و پوست خود لمس نموده اند.
واکنش کنونی کارگران در برابر حوادث روز به نوبه خود گواه توجه آنھا به
اين حقايق است .تالش وسيع چند ھزار کارگر در روز اول ماه مه برای جدا
نمودن صف خود از تظاھرات دروغين اول ماه مه سازمانھای پليسی رژيم
ساخته با طرح شعارھائی مانند » مجلس قانونگذار سر به سر ما نذار« و يا»
فرانسه را نگاه کن فکری به حال ما کن« به اندازه کافی گويای ھمين توجه و
آگاھی و تعمق است .سر دادن شعار مجلس قانونگذار سر به سر ما نذار ،ساده
ترين معنايش نوعی ابراز نفرت و بيزاری توده ھای کارگر از قانونيت
و قرارداديت و ساختار نظم مدافع نظام ضد انسانی سرمايه داری است .شعار
فرانسه را نگاه کن ،فکری به حال ما کن به صورت بسيار گويا نشانه توجه
کارگران به ضرورت اتکاء به قدرت مبارزه خود به جای آويختن به نھادھای
دروغين کارگرنمايانه است .شعار اخير در عين حال سندی گويا در زمينه
توجه کارگران به ماھيت مشترک دولتھای بورژوازی در سراسر جھان و
معضل واحد و يگانه کارگران در سرتاسر دنيای سرمايه داری است .کارگران
در اين شعارھا با صراحت اعالم داشتند که توسل به قانونيت سرمايه چاره کار
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آنھا نيست .بايد به نيروی اليزال پيکار طبقاتی توده ھای خود اتکاء نمود،
بورژوازی در ھمه جای جھان بورژوازی و دشمن تا بيخ دندان دژخيم
کارگران است ،اتحاديه سازی در ھيچ کجا حالل مشکل کارگران نيست ،کما
اينکه توده ھای کارگر فرانسه را نه سنديکاھای کارگری بلکه اراده مصمم آنھا
برای مقاومت در مقابل جنايات سرمايه به خيابانھا ريخت .در شرائطی که کليه
بخشھای سرمايه جھانی عليه ما ،برای قلع و قمع استراتژيک جنبش ضد
سرمايه داری ما ،برای منحل نمودن قدرت پيکار ما در مجادالت درونی خود
به نفع اين يا آن بخش برنامه ريزی می کنند ،تمرکز نيرو در جبھه مبارزه
برای ايجاد تشکل سراسری شورائی ضد سرمايه داری و برای محو سرمايه
داری مبرم ترين و اساسی ترين وظيفه ماست.
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جنبش کارگری سوئد
و اتحاديه سراسری کارگران
گفتگوی سازمانيابی جنبش کارگری از ديرباز تا امروز و به ويژه در طول
سالھای اخير ،در ميان فعالين کارگری دنيا از جمله در درون و حاشيه جنبش
کارگری ايران تا حدود زيادی داغ بوده است .فعالين ضد سرمايه داری نيز به
سھم خود کوشيده اند تا اين مسأله را از زوايای مختلف مورد بررسی و کنکاش
قرار دھند .نقد رفرميسم راست سنديکاليستی ،شناخت مؤلفه ھای اساسی مربوط
به تشکل ضد سرمايه داری و با افق لغو کار مزدی طبقه کارگر ،مبرميت
شورائی بودن و ضد سرمايه داری بودن جنبش کارگری به عنوان پيش شرط
اساسی تدارک و تجھيز قوای طبقاتی پرولتاريا در سرنگونی نظام سرمايه
داری ،موضوعيت اساسی و گريزناپذير اين رويکرد حتی به عنوان پيش شرط
جبری تحقق مطالبات کارگران در شرائط روز دنيای سرمايه داری ،نقد
تئوريھای ديرينه رفرميسم راست و چپ در زمينه سازمانيابی ھمجوار حزب و
اتحاديه ،تبيين پيشينه ھای تاريخی و طبقاتی اين تئوريھا به عنوان راه حلھای
تحميلی جنبش ھای خلقی و سوسيال بورژوائی بر طبقه کارگر جھانی و برخی
نکات ديگر از جمله اين موارد ھستند .باور ما بر اين است که تجارب زنده
جنبش کارگری بين المللی ماتريال بسيار سرشاری برای نشان دان صحت اين
بحث ھا و در ھمان حال بستر آموزشی بسيار خالق و پرباری در کار
بسط آنھا به پروسه راھکار و پراکسيس روز جنبش کارگری جھانی است.
رجوع راديکال و مارکسی به اين تجارب بسيار مھم است زيرا تاريخ حيات
اتحاديه ھای کارگری مھم دنيا درس عبرت بسيار ارنده ای در پيش روی طبقه
کارگر بين المللی است .ھر برگ از کارنامه دخالت اين اتحاديه ھا در کارزار
طبقاتی کارگران گواه بارز نقشی است که آنھا برای انھدام سنگر پيکار ضد
سرمايه داری طبقه کارگر به نفع ماندگاری نظام کاپيتاليستی ايفاء کرده اند.
ميخکوب نمودن ھر جنب و جوش طبقاتی توده ھای کارگر به صليب سياه بقای
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بردگی مزدی ،گره زدن ھر دينار بھای بازتوليد نيروی کار کارگران به دھھا
درم اضافه ارزش انبوه تر برای سرمايه ،مبارزه گسترده و جامع االطراف با
کمونيسم و جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر ،ھمکاری بی دريغ و سازمان
يافته با ھارترين و دژخيم ترين سازمانھای پليسی و انتظامی بورژوازی برای
قلع و قمع ھر تحرک ضد سرمايه داری در جنبش کارگری جھانی ،تزريق
سيستماتيک مسموم ترين و خرافی ترين انديشه ھای مدافع موجوديت رابطه
خريد و فروش نيروی کار در شريان ذھن و فکر توده ھای کارگر ،جايگزينی
مبارزه طبقاتی با ھمزيستی مسالمت آميز طبقات متخاصم اجتماعی و دھھا نوع
شرارت ضد سوسياليستی و ضد کارگری ديگر از جمله خطوط عام و نمايان
کار بخش اعظم اين اتحاديه ھا بوده است .مرور در کارنامه فعاليت و حيات اين
اتحاديه ھا زمينه ای برای آموختن درسھای زنده مبارزه طبقاتی ،فرار از
رفرميسم راست و چپ و اتخاذ رويکردی شفاف در مبارزه ضد سرمايه داری
است .اين مقاله در پاسخ به ھمين نياز به طور کوتاه کوتاه به بررسی نقش
اتحاديه سراسری کارگران سوند در جنبش کارگری اين کشور می پردازد.

سازمان کارگران!!
يا کنسرن عظيم سرمايه گذاری و پاسدار روند کار سرمايه؟
بحث را از اتحاديه سراسری کارگران سوئد شروع می کنيم ،اما در اين گذر بد
نيست که قبل از ھر چيز به موقعيت اين سازمان به مثابه يک کنسرن بزرگ
پيش ريز سرمايه و شريک انحصارات عظيم صنعتی و مالی بين المللی نگاھی
بياندازيم .اين يک اتھام نيست ،سران  LOو کل رؤسای بخش ھا ،برنامه
ريزان ،سياست گذاران و اقتصاددانان اين نھاد خود با صراحت تمام در تمامی
گزارش ھا و ترازنامه ھای مالی خويش از کنسرن اقتصادی  LOسخن می
گويند .در مباحثات زيادی که تا امروز از سوی محافل مختلف بين
المللی پيرامون نقش اتحاديه ھای کارگری موجود جھان صورت گرفته است،
به اين وجه از موقعيت و کارکرد سازمان ھای مذکور يعنی مشارکت مستقيم
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آنھا در مالکيت سرمايه اجتماعی کشورھا يا کالً سرمايه جھانی به طور معمول
توجھی مبذول نشده است .بحث ھا عموما ً و به ويژه از سوی دست اندرکاران و
فعالين جنبش کارگری ،اساسا ً به بررسی نقش کارآمد و مفيد!! يا بالعکس زيانبار
و مخرب اتحاديه ھا در مبارزه طبقاتی اختصاص يافته است .اين امر که پديده
ھائی با نام » اتحاديه ھای کارگری«!! صرفنظر از نمايندگی رفرميسم راست
سنديکاليستی ،حتی به لحاظ سھم مشخص خود در مالکيت سرمايه ھا و موقعيت
خاص در سازمان کار و نظم اجتماعی سرمايه داری نيز در صف مقابل طبقه
کارگر قرار دارند ،بسيار کم مورد گفتگو واقع شده است .مقاله حاضر بر آن
است که به صورت بسيار فشرده به بررسی اين موضوع بپردازد .تا آنجا که می
دانيم ھمه »اتحاديه ھای کارگری« دنيا در زمينه ھای مختلف وضعی مشابه ھم
دارند ،اما موضوع صحبت ما در اينجا فقط اتحاديه سراسری کارگران سوئد
) (LOاست .اين اتحاديه از مجاری مختلف ،از جمله در شکلھای معين زير
مالکيت خود را بر بخش ھای قابل توجھی از سرمايه اجتماعی سوئد و تراست
ھای مھم چند مليتی و بين المللی اعمال می نمايد.
الف .مشارکت در مالکيت و برنامه ريزی
کار و توليد انحصارات عظيم صنعتی يا مالی
اين مالکيت در دو شکل متمايز به صورت حق تملک بر سھام واحدھای بزرگ
صنعتی و مالکيت اوراق بھادار حامل سود ساالنه انجام می گيرد .ميزان کل
دارائی يا سرمايه ای که  LOاز اين طريق در تصرف خود دارد ،تا پايان ماه
دسامبر سال  ،2002به رقم  412ميليون کرون سوئد بالغ بوده است .شماری از
واحدھای صنعتی و تجاری و شرکتھای بيمه يا مؤسسات مالی ديگری که
 LOاز طريق مالکيت سھام يا اوراق قرضه حامل سود در سرمايه ھای آنھا
مشارکت دارد به شرح زيرند.
)1. Trygghets försäkrings aktiebolag (AFA
2. FFI BFR 10 000
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3. Fora Ab
4. Boo Elverk
5. Pensions försäkrings aktiebolag ( AMF)
6. Maison Syndicale
7. Bilda förlag
8. Sjukförsäkringaktiebolag
( AFA)
9. SAS
10. Svenska Riksbyggen
11. Gershedens Folketshus Stödförening
12. Folkethus StockholmAB
13. Aftonbladet Hierta AB
14. LOs försäkrinshandelbolag
15. ABB
16. Attendo
17. Medicinska Hälsocentralen AB
18. Asta Zeneca
19. Autoliv SDB
20. Ericsson
21. Electrolux
22. FS-Banken
23. H & M
24. Holmen
25. JM
26. Nokia
27. Nordea
28. SCA
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29. Scania AB
30. Securitas
31. Skandia
32. Skanska AB
33. SkF
34. SSAB Telia
35. Volvo
بسياری از شرکت ھائی که نام آنھا در ليست باال مشاھده می شود در عداد
انحصارات عظيم صنعتی و مالی بين المللی ھستند .تعداد سھام و حجم سرمايه
گذاری  LOدر اين واحدھا به نسبت کل سرمايه ای که اين شرکت ھا دارند،
طبيعتا ً چندان زياد نيست ،ھر چند که در پاره ای موارد نيز نسبتا ً باال و کامالً
چشمگير است .در اين زمينه توجه به يک نکته مھم است .اين که ميزان سرمايه
برخی از اين تراست ھا از قبيل اريکسون و ولو و بانک سوئد و تراست بزرگ
ھواپيمائی اس آ اس و ديگران به دھھا ميليارد کرون بالغ می گردد و از ھمين
روی مالکيت چند درصد از سھام آنھا مستلزم انباشت سرمايه ای نسبتا ً انبوه
است .تعداد سھام و رقم سرمايه گذاری  LOدر اين مؤسسات به صورت کوتاه
به اين شرح است.
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کرون سوئد
 در کل سرمايهLO سھم

ارزش سھام

نام شرکت

نامعلوم

64 492 000

SAS

7,84%

18 360 000

Astra Zeneca

3 826 226

9 159 203

ABB

8,8%

20 625 000

Electrolux

3,64%

8 540 000

Ericsson

11%

25 750 000

FS- Banken

10, 75%

25 200 000

2,66%

6 240 000

6%

13 800 000

Nokia

6,27%

14 700 000

SCA

2,86%

6 690 000

Scania

2%

4 640 000

Skandia

2,3%

5 353 000

Autoliv SDB

3,38%

7 910 000

SKF

2,69%

6 308 750

SSAB

1,62%

3 804 800

Telia

3,92%

9 180 000

Volvo
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H&M
Investro

ب .سرمايه گذاری در مستغالت مشتمل بر:
مسکن ،ھتل ،رستوران و مراکز استيجاری
 LOشمار زيادی از مجموعه ھای عظيم ساختمانی مانند ” Näs
 ”Örenäs” ،”Täljöviken” gårdرا در مرکز شھر استکھلم و مستغالتی به
ھمين ميزان در بروکسل پايتخت بلژيک و يکی از مراکز مھم استقرار نھادھای
اداری اتحاديه اروپا ،در مالکيت خود دارد .مساحت مستغالتی که به طور
مستقيم در تملک  LOھستند حدود  30325متر مربع اعالم گرديده است .اين
مقدار مساحت به طور تقريب معادل  70000واحد مسکونی يک تا  3اطاقه در
کشور سوئد است 24112 .متر مربع از اين بخش مستغالت به صورت دفاتر
کار و مراکز اداری به شرکتھای مختلف اجاره داده شده است 5014 .متر مربع
آن نيز واحدھای مسکونی استيجاری است و باالخره  1399متر مربع به محل
استقرار سازمانھای اداری متعلق به  LOاختصاص يافته است .بيالن کار و
تراز کارکرد سرمايه ھای  LOدر ھمين دو قلمرو مشخص و جدا از اقالم
عظيم سرمايه ھای ديگر اين اتحاديه کارگری!! ،در فاصله سال ھای  1999تا
 2002به شرح زير گزارش شده است.
ترازنامه مالی  LOمربوط به مالکيت سھام
شرکت ھا و مستغالت در فاصله ميان  1999تا 2002

) کرون سوئد(

2000

2001

2002

152551000

67176000

27456000

22103000

25048000

28913000

174654000

92224000

56369000

سود ناخالص ساالنه

38150000

15045000

9555000

ماليات پرداخت شده

25643000

17020000

9260000

سود خالص

56257000

21703000

64986000

درآمدھا
مالکيت سھام و بورس
مستغالت
جمع
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ج .مالکيت شرکت ھای صنعتی و مالی موسوم به شرکت ھای دختر
) ( Dotterbolag
د .سرمايه گذاری و شرکت مستقيم در تأسيس مؤسسات توليدی و مالی
مھمترين اين شرکت ھا به شرح زيرند:
 .1شرکت خدمات حقوقی ) ( LO- TCO Rättsskydd AB
بخش اعظم سرمايه ھای اين شرکت متعلق به  LOاست و مقدار بسيار کمتر آن
به  TCOاتحاديه کارمندان سوئد تعلق دارد .ميزان سرمايه اين شرکت در
فاصله  1999تا  2002از  36ميليون کرون به  58ميليون کرون افزايش يافته
است و سود خالص ساالنه آن نيز در پايان اين دوره به رقم  1,5ميليون کرون
رسيده است.
 .2روزنامه ال او ) ( LO tidningen AB
اين نشريه  40بار در سال با تيرازی حدود  64000منتشر می گردد .سرمايه
اوليه آن  20ميليون کرون بوده است که تا سال  2002با  2ميليون افزايش به
ميزان تقريبی  22ميليون کرون گزارش شده است.
 .3شرکت ارتباطات ) ( LO media AB
محتوای فعاليت اين مؤسسه بر خالف نام ظاھری آن اساسا ً سرمايه گذاری در
مستغالت و خريد سھام شرکتھا يا اوراق بھادار است .سرمايه آن تا پايان سال
 2002از مرز  854ميليون کرون فراتر رفته است .اين مؤسسه توسط دو
شرکت دختر با نام ھای )  ( Spanden fastighet ABو ) ( Kranen AB
که به طور کامل در مالکيت  LOقرار دارند ،اداره می گردد.
 .4شرکت تجارتی ساعت ) .( Handelsbolaget Klockan AB
 %51 LOاز سرمايه اين شرکت را بعالوه تمامی بخش ھای باقی مانده نقاشی،
چوب و جنگل آن را در اختيار دارد .ميزان اجاره دريافتی مستغالت اين
مؤسسه در سال  2002به رقم  52ميليون کرون بالغ بوده است که از اين مبلغ
حدود  24ميليون کرون آن به صورت سود خالص ساالنه ثبت شده است.
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 .5شرکت تجارتی اطو )
( Norrköping AB
 %75سرمايه اين شرکت بعالوه بخشی از مؤسسه موسوم به  KFمتعلق به LO
است .سود خالص ساالنه اين شرکت در سال  2002حدود  1ميليون کرون بوده
است.

Handelsbolaget Strykjärnet i

 .6بنگاه مستغالتی Hasseludens konfrens & Yasuragi AB
سرمايه اين شرکت در چند سال پيش حدود  103ميليون کرون و سود خالص
ساالنه آن  1ميليون کرون گزارش گرديده است .فعاليت شرکت عموما ً در شکل
سرويسھای خدماتی الزم برای برگزاری کنفرانسھای وسيع از سوی مؤسسات
مھم خصوصی و دولتی برنامه ريزی شده است.
 .7شرکت Riva del Sole Spa
قلمرو سرمايه گذاری اين مؤسسه ايجاد ھتلھا و محل ھای اقامت برای تورھای
مسافرتی در ماھھای تابستان يا بقيه ايام سال در جنوب اروپا و بيشتر از ھمه
ايتاليا است .ميزان سرمايه شرکت حدود  90ميليون کرون و سود ساالنه آن به
طور تخمين بالغ بر  6ميليون کرون است.
8
 .شرکت User Award AB
اين مؤسسه با سرمايه  14ميليون کرون شروع به کار کرده است و قلمرو
فعاليت آن عموما ً مسائل تحقيقی در زمينه ھای مختلف اجتماعی و علمی است.
فقط در طول آخرين سال تنظيم گزارش باال LO ،حدود  805ميليون کرون در
شرکتھا و مؤسسات اقتصادی مذکور بر سرمايه ھای خود افزوده است .جدول
زير ميزان گسترش پيش ريز سرمايه از سوی » اتحاديه کارگری سوئد«! و
اقالم درآمد و سود خالص ساالنه اين سرمايه گذاريھا را در فاصله  1999تا
 2002در پيش روی ما قرار می دھد.
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کرون سوئد
2001

2002

1270785000 1237899000

1297094000

سود متوازن

-17720000

9178000

32408000

وسائل ذخيره

41356000

46501000

29275000

سود ساالنه

56275000

21703000

-64986000

1348167000 1317792000

1293791000

سرمايه گذاری ھا
حساب ذخيره ثابت

جمع سرمايه ھا

2000

بر اساس تراز نامه مالی سال  ،LO 2001اين اتحاديه عالوه بر سرمايه ھائی
که مجموع آنھا در جدول باال ذکر شده است مبلغ  177810000کرون نيز به
عنوان يک » تشکيالت کارگری « به خودش بعنوان يک کنسرن سرمايه
گذاری بدھکاری داشته است .رقمی که در ترازنامه مذکور به درستی بعنوان
بخشی از موجودی سرمايه  LOمحاسبه شده است و بر ھمين اساس کل سرمايه
مؤسسه  LOبعنوان يک کنسرن مالی در پايان اين سال ،برابر با
 1639638000کرون سوئد برآورد گرديده است.
در مورد اينکه  LOمنبع مالی الزم برای سرمايه گذاری ھای باال را چگونه و
از کجا تأمين کرده است؟ پاسخ به طور قطع برای ھمگان روشن است .نھادی
مانند  LOسوای حق عضويت اعضايش و احيانا ً کمک ھای خاص دولتی که
زير نام يک » اتحاديه کارگری« دريافت می کرده است ،ھيچ منبع مالی ديگری
برای انباشت اين ھمه سرمايه در اختيار نداشته است .ميزان درآمد ساالنه LO
از محل حق عضويت افراد ،در سالھای ابتدای تأسيس يا دوره ھای نخست
حيات اين سازمان برای ما روشن نيست اما اين را می دانيم که جمع کل اين در
آمد در سال  2001به رقم  280 090 000کرون سوئد بالغ شده است .از اين
مبلغ بر اساس صورت حساب ساالنه مؤسسه  126 716 000کرون بعنوان
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حقوق به کارکنان  LOپرداخت گرديده است و مابقی آن يا 153 374 000
ديگر ،به سرمايه ھای الحاقی ساالنه اتحاديه کارگری افزوده شده است و يا
به مصرف کارھای ديگر رسيده است.

کنسرن  LOو استثمار طبقه کارگر بين المللی
سرمايه رابطه استثمار نيروی کار و توليد اضافه ارزش است .بزرگی و
کوچکی ،مولد و غيرمولد بودن ،دولتی و خصوصی يا تعاونی بودن ،شکل
حقوقی مالکيت ،ضعف و شدت استثمار ،نوع توليدات و قلمروھای خاص برنامه
ريزی روند کار يا ھر صفت ديگری که اين رابطه را بدان متصف کنند ،به
ھيچ وجه و تحت ھيچ شرائطی ،ھيچ نوع تغييری در فلسفه وجودی و اساس
تعريف سرمايه پديد نمی آورد .مالک سرمايه حتی بزرگترين سرمايه ھا می
تواند پديده ای با نام و نشان اتحاديه کارگری« باشد و » اتحاديه سراسری
کارگران سوئد«!!! از اين جمله است .شرکتھائی که  LOاز طريق سھام خود
در مالکيت آنھا سھيم است ،عموما ً از انحصارات صنعتی و مالی بسيار بزرگ
بين المللی می باشند .شرکت معروف » ھنس و موريس« که  LOبيش از
 %10سھام آن را داراست ،در زمره درنده ترين و خونخوارترين انحصارات
توليدی و تجاری دنيا است .فيلم ھا ،گزارشات و اسناد بسيار تکان دھنده ای که
در زمينه درجه شدت استثمار کودکان خردسال فيليپينی و ساير کشورھای
جنوب شرقی آسيا انتشار يافته است ،در طول سالھای اخير امواج نيرومندی از
اعتراض سراسری انسان ھای کارگر و فرودست دنيا را نسبت به حدت توحش
اين انحصار در بھره کشی از کار کودکان برانگيخته است .تأثير گستردگی اين
اعتراضات به گونه ای بوده است که تا امروز و پس از گذشت چند سال از
انتشار اسناد ياد شده ھنوز ھم بچه ھای خردسال سوئدی ھر لباس تازه خريداری
شده خود را با کنجکاوی کودکانه ای مورد وارسی قرار می دھند ،تا اگر مارک
تجاری ھنس و موريس بر آن ممھور باشد ،از پوشيدن آن خودداری ورزند.
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 » LOاتحاديه سراسری کارگران سوئد«!! سھامدار بزرگ چنين تراست
توليدی و تجاری دنياست .يک نکته شنيدنی در اين گذر اين است که در جريان
انتشار گزارشات مربوط به استثمار وحشيانه اطفال آسيای جنوب شرقی توسط
انحصار » ھنس و موريس« با دستمزد روزی چند سنت ،در ھيچ کجا ھيچ
صدائی از سران  LOبه گوش ھيچ انسانی نرسيد.
 LOعالوه بر » ھنس و موريس« سھامدار شرکتھائی چون Astra Zeneca
انحصار غول پيکر داروئی به ميزان  %8کل سرمايه شرکت و انحصاراتی
چون ، Nokia ، FS- Banken ، ABB، Ericsson ، Electrolux ، SAS
 Telia ، SCA ،SKFو  Volvoاست .جمع سرمايه اتحاديه کارگری!! در
اين تراست ھا بالغ به  240ميليون کرون می شود .سرمايه ھای اين بنگاھھا و
شرکت ھا در سراسر دنيای حاضر از جنوب شرقی آسيا تا چين و بنگالدش و
ايران و ھمه افريقا و امريکای التين دست به کار وحشيانه ترين شکل استثمار
توده ھای طبقه کارگر بين المللی ھستند .درآمد ساالنه  LOاز محل ھمه اين
سرمايه گذاری ھا بعالوه سود حاصل از  10شرکت بزرگ توليدی و مستغالتی
و تجاری که در مالکيت اين اتحاديه قرار دارند در سال  2005به رقم 000
 612 430کرون رسيده است .اين رقم صرفا ً اضافه ارزشی است که از محل
استثمار پرولتاريای بين المللی عايد کنسرن  LOشده است ».اتحاديه سراسری
کارگران سوئد« در ھمين سال عالوه بر درآمد فوق بالغ بر  260ميليون کرون
نيز به صورت حق عضويت از کارگران عضو خود دريافت داشته است.
يک مسأله اساسی در اينجا توضيح مناسبات حقوقی مالکيت سرمايه ھا در
ساختار سراسری  LOبه عنوان يک کنسرن مالی و صنعتی و در ھمان حال به
عنوان يک » اتحاديه کارگری«!! است .به بيان ديگر بايد به بررسی اين نکته
پرداخت که مالکيت  LOبر اين سرمايه ھا ،در شکل حقوقی خود ،متضمن
مالکيت سرمايه دارانه چه آدمھائی است؟ و سيل اضافه ارزش ھای ناشی از
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استثمار کارگران دنيا که به اين سرمايه ھا تعلق می گيرد ،مستقل از اينکه به
سرمايه الحاقی تبديل شوند و يا در شکلھای مختلف به درآمد مبدل گردند ،نھايتا ً
نصيب چه افرادی می شود و خوان الوان کدامين قشر اجتماعی را الوان تر می
سازد؟ پاسخ کامالً روشن است LO .در قالب » اتحاديه کارگری«!! يک نھاد
حقوقی و اداری جامعه موجود و بخشی از ساختار نظم اجتماعی سرمايه داری
است .ھمه آنچه که در مورد سازمان کار و تقسيم کار درون يک کارخانه يا يک
مرکز کار و توليد به عنوان ملزومات تحقق روند ارزش افزائی سرمايه
موضوعيت و مبرميت دارد در مقياس وسيع و سراسری ،در مورد کل جامعه
کاپيتاليستی يا جھان سرمايه داری نيز به نحو اولی صادق است .برنامه ريزی
پروسه خريد و مصرف نيروی کار با حداکثر ممکن بازدھی ،بدون اختالل در
روند توليد اضافه ارزش و تا سرحد امکان سازماندھی انحالل ھمه نارضائی
ھا ،اعتراضات ،خيزش ھا و جنگ و ستيزھای کارگران در داربست مصالح و
شروط بازتوليد سرمايه ،يکی از مھمترين ارکان حيات سازمان کار سرمايه
داری است .دولت و مدنيت و ساختار نظم سياسی و اجتماعی ھمگی اساس
مشروعيت و بنياد موضوعيت خود را از ھمين جا اتخاذ می کنند LO.نير
مستقل از ھر نام و نشانی که با خود حمل می کند و مستقل از اينکه در درون
خود با چه تناقضات حاد يا خفته و منکوبی مواجه است ،در مجموع بافتی از
ارگانيسم سراسری سازمان کار سرمايه داری است .اين نھاد متشکل از ارگان
ھای متعدد تابعه خويش با تقسيم کار درونی خاص و شاخه ھای تشکيالتی و
اجرائی متناظر با اين تقسيم کار می باشد .در اين جا ،در فراخنای اين دستگاه
گسترده بوروکراسی يا اين شبکه ويژه اجرای نظم اجتماعی سرمايه داری شمار
کثيری افراد در پست ھا و سطوح و مأموريتھای مختلف به صورت رؤسا،
سياستگذاران ،اقتصاددانان ،کارشناسان ،برنامه ريزان ،مشاوران ،و عناوين
ديگری از اين نوع کار می کنند .اين جمعيت نسبتا ً کثير در بنياد صف بندی
طبقاتی موجود درون جامعه ،بخشی از طبقه سرمايه دار را تشکيل می دھند.
اينان دست به کار اجرای ھمان نقشی ھستند که کل دستگاه دولت سرمايه و
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سازمانھای عريض و طويل سياسی ،مدنی ،حقوقی ،فرھنگی ،مذھبی و
اجتماعی دست اندرکار برنامه ريزی نظم سياسی و توليدی سرمايه به آن
مشغول ھستند .از موجوديت و بقای رابطه خريد و فروش نيروی کار دفاع می
کنند ،در تحميل رابطه توليد اضافه ارزش بر طبقه کارگر نقش کارساز ايفاء می
نمايند .به اعتبار موقعيت خود در سازمان اجتماعی کار سرمايه ،در مالکيت
سرمايه اجتماعی و سرمايه جھانی شريکند و با رجوع به نقش خويش در
 LOسھيم بودن خاص آنان در مالکيت کنسرن  LOنيز تضمين می گردد.
اضافه ارزشھای انبوه توليد شده توسط توده ھای کارگر دنيا و تصاحب شده به
وسيله سرمايه ھای  ،LOعمالً سرمايه ھای اين جماعت است و طبيعتا ً بخشی
از آن نيز به ريخت و پاش و عيش و عشرت اين استثمارگران اختصاص می
يابد .پاره ای از اين مديران عاليمقام و رؤسای صاحب جاه ،به يمن پست خود
در  LOعضو ھيأت مديره تراست ھا و شرکتھای عظيم چند مليتی ھستند.
شمار زيادی از اين افراد به اعتبار سمت خود در » اتحاديه ھای کارگری«!! و
موقعيت خويش در ھيأت مديره تراست ھا از حقوق ھای چند ميليون کرونی در
سال و از بيمه ھای شغلی ) ) Falskärmavtalچندين ميليون کرونی به گاه
فسخ قرارداد استخدام برخوردار می باشند.
مالکان کنسرن اقتصادی  LOعناصر حقوقی ساختار بوروکراسی  LOھستند.
جمعيتی که » زور رستم ،کف حاتم ،دم عيسی دارند« و » آنچه خوبان ھمه
دارند اينھا به يکجا دارند« ھم صاحبان سرمايه ھای بزرگ ھستند ،ھم نمايندگان
طبقه کارگرند!!! ھم در ھيأت مديره بزرگترين تراست ھای صنعتی و مالی،
چگونگی برنامه ريزی توليد و کار سرمايه را تدبير می کنند و ھم از حقوق
کارگران دفاع می نمايند!!! ھم عضو کميته اجرائی حزب سوسيال دموکراتند و
از اين طريق در رأس ھرم قدرت دولتی بورژوازی قرار دارند و ھم جنبش
کارگری سوئد را در مقابل نظام سرمايه داری رھبری می نمايند!!! می گويند
آوازه » زنجير عدالت انوشيروان ساسانی بر تيسفون« پس از سالھا ،فقط يک
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خر را فريب داد .آوازه نمايندگی جنبش کارگری سوئد توسط  LOنيز در عالم
واقع توده ھای کارگر سوئد را متوھم نساخته است .شمشير دموکلوس
بورژوازی بر سر ھر تحرک ضد سرمايه داری و شورائی و سوسياليستی طبقه
کارگر است که  LOرا به عنوان اتحاديه کارگران!! بر جنبش کارگری سوئد
تحميل نموده است.

جنبش کارگری سوئد و LO
منتھی شدن فرايند سازمانيابی توده ھای کارگر سوئد به ظھور  LOيا انحالل
کل قدرت پيکار طبقاتی جنبش کارگری اين کشور در باتالق بخشی از سازمان
کار جامعه سرمايه داری و يک کنسرن عظيم اقتصادی ،ھمسان ھر حادثه ديگر
تاريخ ھيچ تقدير سرنوشت يا ھيچ امر مقدر و محتومی نبوده است .طبقه کارگر
سوئد به طور قطع می توانست در مسير ديگری و به شکلی ديگر سازمان يابد.
توده ھای وسيع فروشنده نيروی کار در اين بخش از جھان يا ھر بخش ديگر
جنبش کارگری بين المللی به طور اتم و اکمل از اين ظرفيت برخوردار بوده
است که ضد سرمايه داری و در راستای نابودی سرمايه داری متحد و متشکل
گردد .درست به ھمانگونه که از ھمه ظرفيت الزم برای فروغلطيدن به بی راھه
سياه رفرميسم راست سنديکاليستی و سوسيال دموکراتيک نيز برخوردار بوده
است .چرا چنان نشد؟ و چرا چنين شده است؟ پرسشی است که بايد برای يافتن
پاسخ آن ،به تاريخ رجوع کرد و سرگذشت جنبش کارگری اين کشور را در متن
سرگذشت تاريخی جنبش کارگری دنيا مورد کندوکاو قرار داد.
طبقه کارگر سوئد در قياس با ھمزنجيران خود در کشورھای ديگر اروپائی،
بسيار دير وارد ميدان مبارزه متحد ،متشکل و سراسری شد ،اما نقطه عزيمت
وی در جستجوی مسير تشکل و دورنمای مبارزه طبقاتی با کارگران ھمه جای
ديگر دنيا طبيعتا ً يکسان بوده است .نخستين بارقه ھای تالش کارگران اين کشور
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برای سازمانيابی ،در ربع آخر قرن نوزدھم پديدار می گردد .سال ھائی که توده
ھای کارگر سوند ،مرگبارترين شرائط کار و استثمار و بی حقوقی اجتماعی را
تحمل می کنند .دستمزدھا به صورت رقت باری پائين است و بر محور 11
کرون در ھفته دور می زند و حتی در آخرين سالھای اين پريود از  24کرون
در ھفته تجاوز نمی کند .ساعات کار بطور وحشتناک باالست و کارگران
مجبورند که در تمامی روزھای ھفته ھر شبانه روز بين  12تا  16ساعت کار
کنند .توده ھای کارگر حق تغيير محل سکونت خويش را ندارند .ھيچ کارگری
مجاز نيست که در روزھا و ھفته ھای طوالنی حتی برای ساعتی محوطه
کارگاه را ترک نمايد .شرائط کار طاقت فرساست و ضرب و شتم و تحقير و
توھين به کارگران در ھمه جا به شدت حکمفرما است .فقر بيداد می کند و
درست در ھمان حال ھيچ انسان فقيری اعم از کارگر يا غيرکارگر حق اختيار
محل سکونت خود را ندارد .فشار و خفقان و بيحقوقی اجتماعی نيز در باالترين
ميزان ممکن بر کارگران تحميل می گردد.
در چنين شرائطی کارگران لنگان لنگان پا به ميدان مصاف می نھند و در حالی
که مثالً طبقه کارگر فرانسه در انقالب  1848لوله تفنگ خود را به سينه
بورژوازی فشار داده است يا به قول مارکس جامعه را دو شقه کرده است ،در
اينجا ھنوز حتی ھيچ اعتصاب اسم و رسم داری در ھيچ مرکز کار و توليدی به
وقوع نپيوسته است .يک چيز کامالً روشن بود .تنفر از وضعيت موجود در
وجود ھمه کارگران غوغا می کرد ،ھمه از سرمايه داران به اندازه کافی نفرت
داشتند .ھيچ کس نبود که از فشار روزانه کار ،از فقر و تھيدستی و سطح نازل
دستمزدھا ،از ناروائيھا و جناياتی که لحظه به لحظه بر ھمه وجودش سنگينی
می کند ،از تحقيرھا و ضرب و شتم و زورگونی کارفرمايان با ھمه وجود
خويش عاصی نباشد .سطح مبارزه کارگران نازل بوده است اما خشم و کينه و
نفرت آنھا نسبت به شرائط کار و زندگی ،به ھر چه که از سرمايه می جوشد و
به ھر آنچه که از رابطه خريد و فروش نيروی کار بر می تابد بی مرز بوده
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است .کارگران اينجا و آنجا شروع به ساختن انجمنھای کوچک محلی می کنند.
نخستين اعتصاب بزرگ در سال  1879از درون صنايع چوب ايالت سونسوال
زبانه می کشد 4000 .کارگر به طور متحد دست از کار می کشند و خواستار
جلوگيری از کاھش دستمزدھا می شوند .اين اعتصاب به دستور حاکم وقت
ايالت  Curry Treffenbergبه شکلی بسيار دژخيمانه سرکوب می گردد.
حاکم شخصا ً دست به تشکيل بيدادگاه ويژه می زند 1000 .تن از کارگران
اعتصابی را از کار اخراج و با ھتاکی و کتک از کارخانه بيرون می کند .عده
کثيری به پرداخت جريمه ھای سنگين محکوم می شوند .رھبران اعتصاب
راھی سياھچال می گردند .درس مھمی که توده ھای کارگر از اين شکست فرا
می گيرند اين بوده است که با انجمنھای محقر محلی نمی توان عليه سرمايه
داران مبارزه کرد و در مقابل ماشين قھر و سرکوب سرمايه مقاومت نمود.
زمزمه ايجاد تشکل سراسری در زبان کارگران نجوا می گردد و ھمزمان موج
تنفر از استثمار و زورگوئی و سفاکی سرمايه داران بيش از پيش در فضای
زندگی و فکر کارگران فرا می پيچد .دو سال پس از اعتصاب بزرگ کارگران
چوب سونسوال و سرکوب شديد آن توسط نيروھای نظامی والی استان ،اين بار
اعتصاب ديگری توسط کارگران معدن استکھلم سازمان داده می شود .شمار
اعتصاب کنندگان در آغاز  200نفر بوده است اما با پيوستن کارگران ساختمان
به آنھا در ھمان دقايق اول به  2000نفر می رسد .کارگران گامی به جلو بر می
دارند و حلقه پيکار متحد را به خارج از محدوده کارگاه بسط می دھند .با اين
وجود دلھره و ھراس از شکست راه را برای گوش دادن به راھبردھای تسليم
طلبانه در ميان آنھا باز می نمايد .گرايشی عميقا ً ليبرالی و سرمايه ستايانه به
رھبری فردی به نام  Anton Nyströmبه کارگران ھشدار می دھد که
اعتصاب آنھا از پيش شرط ھای الزم پيروزی برخوردار نيست و چاره کار
بازگشت به کارگاھھاست .ھمين گرايش در متن جنب و جوشھای رو به توسعه
کارگران دست به کار تنظيم يک ميثاق برای سازمان دادن جنبش کارگری سوئد
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می گردد .متحد شدن کارگران و کارفرمايان در درون يک اتحاديه!!! شالوده
رھنمودھا و اساسنامه نويسی اين گرايش برای سازمانيابی کارگران است.
شمار اعتصابات رو به افزايش رفت و در فاصله ميان  1879تا  1899از  7بار
به  36بار و بتدريج به  50بار و بيشتر در سال رسيد .در طول اين دوره است
که فعالين سوسيال دموکرات بر پايه نفوذ نسبتا ً وسيع خود در جنبش کارگری از
توده ھای کارگر می خواھند که حول پالتفرم و برنامه ديگری دست به اتحاد و
سازمانيابی خويش بزنند .شنيدنی است که پالتفرم سوسيال دموکراسی در غالب
بندھايش با آنچه که گرايش راست ليبرالی تنظيم کرده بود تفاوت چندانی نداشت.
ھر دو پالتفرم به کارگران توصيه می کرد که به خاطر رعايت مصالح
سودآوری سرمايه ھا ،از اعتصاب خودداری کنند و به جای آن برای حصول
توافق با کارفرمايان تالش نمايند .مشترکات ديدگاھھا و انتظارات ھر دو برنامه
در حدی بود که با اندکی جرح و تعديل ،ھر دو گرايش مذکور بر سر مطالبات،
اھداف و چگونگی سازمانيابی جنبش کارگری و راھکار مبارزه کارگران به
توافق رسيدند و در درون پاره ای انجمنھای پراکنده کارگری با ھم متحد
گرديدند .اين توافق زير فشار تناقضات و کشمکشھای جاری درون جنبش
کارگری به سرعت از ھم پاشيد و متعاقب آن کارگران در مناطق مختلف کشور
شروع به سازماندھی خويش کردند ،به گونه ای که شمار کلوبھای کارگری در
زمانی کوتاه از مرز  34گذشت .در سال  1888کميته ائتالف دو گرايش منحل
شد و متعاقب آن سوسيال دموکرات ھا کوشيدند تا تجارب سازمانيابی کارگران
در کشورھای ديگر را به شيوه ھای مختلف در ميان توده ھای کارگر سوئد تبليغ
کنند .گفتگو برای تأسيس اتحاديه سراسری کارگران برای نخستين بار در ماه
آگوست سال  1889آغاز شد .کميته ای که با ھمين منظور در شھر يته
بوری ) گوتمبرگ( تشکيل شده بود  4پرسش مھم را به اين شرح پيش روی
خود قرار داد.
 .1ھمکاری کارگران يک رشته صنعت و کار چگونه محقق می گردد؟
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 .2ھمکاری ميان کلوبھای مختلف کارگری چگونه خواھد بود؟
 .3اين ھمکاری در سطح روابط ميان کارگران کشورھا چه شکلی به خود
خواھد گرفت؟
 .4چه عواملی محتوای مبارزه و نوع سازمانيابی کارگران حوزه ھای مختلف
کار و توليد را از ھم متمايز می کند و نياز به تشکل ھای جداگانه را الزم می
سازد؟
کميته يته بوری پس از بررسی اين پرسش ھا ،سرانجام طرح تشکيل اتحاديه
سراسری کارگران  3کشور اسکانديناوی ،سوئد و دانمارک و نروژ با يک
ھيأت رھبری متمرکز و ايستاده در يکی از پايتخت ھای سه کشور را در دستور
کار خود قرار داد.
ايده تأسيس اتحاديه سراسری در کميته باال شکل گرفت اما تا مدت ھا ھيچ اقدام
عملی مشخصی در اين راستا به وقوع نپيوست .بر اساس آنچه که تاريخنگاران
جنبش کارگری سوئد نوشته اند  4سال پس از آن تاريخ ايده باال مجدداً در کلوب
کارگران تنباکوکار استکھلم توسط يکی از فعالين با نفوذ اين کلوب به نام
 J.A.Westerdahlمطرح و مورد بررسی واقع می شودWesterdahl .
طرحی را پيشنھاد نمود که سياست ھمبستگی کارگران در مسأله
دستمزدھا Solidarisk löne politikنام گرفت .او اظھار اميدواری کرد که
پيگيری اين طرح توسط توده ھای کارگر در تداوم خود به درھم شکستن نظام
سرمايه داری منتھی شود .اساس پيشنھاد وی اين بود که کارگران ھر سه کشور
اسکاندويناوی با سازمانيابی متحد و مبارزه متشکل و به ھم پيوسته خود ،سطح
معينی از دستمزد را به طور سراسری و در فاصله مرزھای  3کشور بر
بورژوازی اسکانديناوی تحميل نمايند.
گفتگوی چگونگی سازمانيابی جنبش کارگری و مطالبات و انتظارات اين جنبش
با طرح سؤاالت باال ،به شکلی جدی تر در ميان بخش ھای مختلف طبقه کارگر
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سوئد پيگيری شد ،اما اين بحث ھا بسيار زود با موضوعات مھم ديگری به ھم
در آميخت .فعالين سوسيال دموکراسی بر اھميت تشکيل يک حزب کارگری با
افقھا و راھکارھای سوسيال دموکراتيک تأکيد نمودند و ھمزمان سرکردگان
گرايش ليبرال رفرميستی در مقابل اين روايت تشکل کارگری صف آرائی
کردند و به ستيز برخاستند .اينان خواستار استقالل جنبش کارگری از احزاب
سياسی شدند و مدعی آن گرديدند که آميختن تشکلھای کارگری به احزاب اساس
استقالل اين جنبش را خدشه دار می سازد .اين مباحثات برای مدتی توده ھای
کارگر سوئد را به خود مشغول داشت و نتيجه طبيعی آن ظھور رويکردھای
متفاوت برای تحقق پروسه سازمانيابی آنھا بود .بخش وسيع کارگران از الحاق
کلوبھای خويش به حزب سوسيال دموکرات استقبال نمودند و در مقابل جمعيت
قابل توجھی نيز با تأثيرپذيری از ليبرال رفرميسم راست خواستار ايجاد
تشکيالت صنفی مجزا و مستقل از ھر حزب سياسی شدند .فعالين سرشناس
کارگری عموما ً نسبت به رويکرد نخست سمپاتی نشان دادند و در ميان آنان
کسانی مانند  AC- Lindbladو  Fredrik Sterkyھر نوع انفصال جنبش
کارگزی از سوسيال دموکراسی را سخت به باد انتقاد گرفتند.
در روز يکشنبه  21جوالی  1897سميناری در شھر استکھلم برگزار گرديد.
در اين سمينار بر اساس آنچه که مورخان ذکر کرده اند ،نمايندگان بيشتر
کلوبھای کارگری متشکله در رشته ھای مختلف کار و توليد شرکت نمودند .اين
کلوب ھا عبارت بودند از :کارگران نجار ،ريخته گران ،کارگران آھن و متال،
خياطان ،کفاشان ،کارگران دخانيات ،کارگران بخش ساختمان ،رنگ کاران و
نقاشان ،کارگران چاپ ،ترانسپورت ،کارگران بخش باغبانی ،کارگران معادن.
در اين سمينار سازمانھای مختلف کارگری شھرھای ،Landskorona
، Kristianehamn،Stockholm ،Nörköping ،Lund ،Göteborg
 Söderhamnنيز حضور يافتند .سمينار توسط »  Ernest Blombergاز
طرفداران الحاق انجمنھا و سازمانھای کارگری به حزب سوسيال دموکرات
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افتتاح شد و در ھمان نخستين گام قطعنامه ای را به تصويب رساند که به موجب
آن تھيه يک اساسنامه برای اتحاديه سراسری کارگران سوئد در دستور کار
قرار می گرفت .موضوع بعدی مباحثات سمينار به تبيين رابطه سازمان
سراسری کارگران و حزب سوسيال دموکرات مربوط می شد .سمينار با  9رأی
موافق در مقابل  8رأی مخالف مبرميت اين ارتباط را مورد تصويب قرار داد.
سومين مسأله به تدقيق برخی نکات مربوط به چگونگی تحقق اين رابطه
اختصاص يافت .از جمله اين نکات تعيين ميزان حضور ھر کلوب و سازمان
کارگری در حزب و تعيين شمار عناصر سازمان سراسری کارگران در کميته
مرکزی حزب سوسيال دموکرات بود .سمينار به دنبال اين مصوبات ھمه نھادھا
و انجمنھای کارگری کشور را موظف می ساخت که به حزب بپيوندند .در ميان
فعالين سرشناس جنبش کارگری عده ای به مصوبات مذکور رأی مخالف دادند.
در ميان اين افراد که عموما ً از نقد ليبرال رفرميستی سوسيال دموکراسی
عزيمت می کردند »  «Herman Lindqistاز ھمه معروف تر بود .سمينار با
تصويب اين نکات به کار خود پايان داد و در واقع تکليف مبارزه طبقاتی
پرولتاريا را تعيين نمود!!! تبعيت طبقه کارگر سوئد از افقھا ،انتظارات و راه
حلھای سوسيال دموکراسی و انحالل جنبش ضد سرمايه داری توده ھای کارگر
در اين راه حلھا و دورنما پردازيھا ،تمامی صدر و ذيل کار سمينار را تشکيل
می داد.
سازمان سراسری کارگران سوئد  LOاز درون چنين فرايندی پا به عرصه
حيات نھاد .اين فرايند به نوبه خود از بطن شرائط تاريخی خاصی فراروئيد که
شاخص ھا ،ويژگی ھا و تأثيرات آن بر جنبش کارگری سوئد بسيار قابل تعمق
است .انترناسيونال اول کارگری به رغم تمامی درخشش ھا و دستاوردھايش،
زير فشار پاره ای بن بست ھا ،کشمکشھا و ناتوانائی ھا بدون اينکه شالوده يک
جنبش نيرومند ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدوری را در سطحی
سراسری استوار سازد و يا حتی مصالح و ملزومات واقعی اين کار را به گونه
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ای مؤثر فراھم آورد ،به کار خود پايان داده بود .انحالل انترناسيونال به ھر حال
و مستقل از ھر تعبير و روايتی که در توضيح علل آن داشته باشيم برای
کمونيسم و جنبش محو کار مزدوری پرولتاريا يک شکست جدی تلقی می شد.
بخش قابل توجھی از طبقه کارگر اروپا ،به ويژه انسان ھائی چون مارکس،
انگلس و جلوداران راديکال اين طبقه بگاه تشکيل انجمن بين المللی کارگران،
نسبت به پيروزی قريب الوقوع کمونيسم و پايان عمر سرمايه داری اميد جدی
داشتند .آنان تأسيس انترناسيونال و سازمانيابی سراسری کارگران را نه صرف
يک ضرورت عام پيکار عليه کار مزدی بلکه در عين حال راھکار الزم روز
برای غلبه بر نظام سرمايه داری و کوبيدن آستان سوسياليسم تلقی می کردند.
پرولتاريای اروپا در آن روز به گونه ای کامالً معکوس با امروز ،عمالً و
مصمم خود را در سنگر توفنده مبارزه برای برکندن پايه ھای حيات سرمايه
داری می ديد و برای حصول عاجل اين انتظار پيکار می کرد .درست بر ھمين
اساس انحالل انترناسيونال نقطه عطفی تعيين کننده در تاريخ مبارزه طبقاتی
کارگران اروپا به حساب می آمد و نوعی عقب نشينی توأم با سردرگمی را در
کارنامه کمونيسم طبقه کارگر به ثبت می رساند .اين وضعيت با مؤلفه ديگری
نيز تکميل می گرديد .روايت سوسيال دموکراتيک از شيوه توليد سرمايه داری،
سوسياليسم ،نقش ،اھداف و راھکارھای جنبش کارگری که از يکسوی کل
مبارزه پرولتاريا و شالوده کار انترناسيونال اول را به دار رفرميسم منحط
سوسيال بورژوائی آويزان می ساخت و از سوی ديگر در قالب انترناسيونال
دوم و احزاب سوسيال دموکرات خود را تداوم راه انجمن بين المللی کارگران،
سوسياليسم طبقه کارگر و وفادار به آموزشھای مارکس در مبارزه طبقاتی
معرفی می نمود.
جنبش کارگری سوئد در متن چنين شرائط تاريخی مراحل جنينی رشد خود را
آغاز کرده بود و بر خالف ھمزنجيران خويش در فرانسه ،انگليس ،آلمان،
سويس ،ھلند ،ايتاليا ،بلژيک و برخی جاھای ديگر ھيچ فاز چشمگيری از
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حضور در مبارزه مؤثر طبقاتی ،در پشت سر خود نداشت .جنبش کارگری در
اينجا ،در فضائی چشم می گشود که کل مسائل و مؤلفه ھای اساسی مبارزه
طبقاتی پرولتاريا با حداکثر وارونه پردازی بر تمامی در و ديوار آن نصب شده
بود .ھمه راھھا به ماندگاری سرمايه داری ختم می شد .متشکل شدن در مقابل
صاحبان سرمايه عمالً اقدامی قلمداد می گرديد که تمھيد پيش شرط ھا و
مفروضات الزم برای تسليم در مقابل نظام بردگی مزدی را دنبال می کرد.
مبارزه با سرمايه داری راھکاری برای متقاعد کردن بورژوازی به امکان
ھمزيستی مسالمت آميز با طبقه کارگر بود .اعتصاب در مراکز کار و توليد نقش
سالحی مؤثر برای بازداشتن جنبش کارگری از تمرکز قوای طبقاتی و ورود به
جنگ سرنوشت عليه اساس کار مزدی را ايفاء می کرد .مطالبات روز کارگران
تضمين شرائط سودآوری سرمايه ھا و بازتوليد مطلوب سرمايه اجتماعی را بر
گرده خود بار داشت .در اين فضا خيزش خودجوش ضد سرمايه داری توده ھای
کارگر يکراست شرنگ تلخ رفرميسم را در جام زرنمای ممھور با نام
سوسياليسم ،به شريان بی قوام جثه ضعيف و نونھال خود پمپاژ می نمود و راه
پرورش ،سازمانيابی ،افق يابی ،آگاھی ،استخوانبندی ،نيرومندی و بلوغ طبقاتی
خود را نه در مسير کارزار عليه اساس سرمايه داری که در شوره زار پرآفت
سوسيال دموکراسی و رفرميسم و سازش با مناسبات بردگی مزدی جستجو می
کرد .محصول اين جھتگيری دور شدن ھر چه بيشتر و بيشتر طبقه کارگر
سوئد از محور واقعی مبارزه عليه رابطه خريد و فروش نيروی کار و غرق
شدن در باتالق چون و چرا برای چگونه فروختن نيروی کار خود به سرمايه
داران و نظام سرمايه داری بود .سازمان سراسری کارگران سوئد  LOاز
درون اين فرايند متولد شد و به نوبه خود نقش بستر ،ظرف ،فضای آموزشی و
داربست پرورش و بلوغ اين رويکرد بدفرجام را به عھده گرفت.
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جنبش کارگری سوئد LO ،و سوسيال دموکراسی
طبقه کارگر سوئد مبارزه طبقاتی و » سوسياليسم « را در حجره ھای درس و
پراتيک و افق نمائی سوسيال دموکراسی تلمذ کرد .در ھمين جا غسل تعميد شد.
برد راديکاليسم طبقاتی وی با سيستم متريک ھمين فرم از » سوسياليسم«
محاسبه و مين گذاری گرديد .به او گفته شد که مبارزه طبقاتی آری!! سوسياليسم
آری!! سرنگونی بورژوازی آری!! حکومت کارگری ھم آری!! ھمه اينھا
آری!! و سوسيال دموکراسی خود پرچمدار ،جلودار و افق گشای ھمه اين »
آری ھا« خواھد بود!!! دموکراسی پارلمانی ،حق رأی آزاد ،داشتن حزب
سوسيال دموکرات ،داشتن سازمان سراسری کارگران ،عضويت در اين
سازمان و حزب ،رأی به سوسيال دموکراسی و تسخير اکثريت پارلمانی،
اصالحات به زيان سرمايه و به نفع بھبود زندگی کارگران ،مالکيت دولتی
سرمايه ھا و نقش مسلط حزب سوسيال دموکرات در برنامه ريزی کار و توليد
و نظم مدنی و سياسی و اجتماعی و خيل اين مسائل به عنوان پلکان واقعی تحقق
ھمه آن » آری ھا« و بزرگراه بدون مخاطره وصول » سوسياليسم«!! و »
نابودی سرمايه داری!! در پيش پای توده ھای کارگر گسترده شدند .عضويت
در  LOعضويت اتوماتيک در حزب سوسيال دموکرات قلمداد گرديد ،اکثريت
پارلمانی حزب ،دولت کارگری نام گرفت .مبارزه برای تضعيف احزاب راست
تر بورژوازی در پارلمان عين مبارزه طبقاتی اعالم شد LO .ھمه اين توھمات
را به صورت لحظه به لحظه در شيارھای مغز و ذھن و زندگی توده ھای
کارگر القاء و آبياری کرد.
به اين ترتيب طبقه کارگر سوئد بر خالف ھمزنجيران طبقاتی خويش در
فرانسه ،انگليس ،آلمان و برخی ممالک روز اروپا تا خواست راه مبارزه ضد
سرمايه داری خود را از ميان فضای سراسر مه آلود و جاده پرسنگالخ مبارزه
طبقاتی کورمال کورمال کندوکاو کند ،يکباره خويش را با کوله بار مھيبی از
دورنماسازيھا ،راھبردھا ،رؤياھای عاجل و شيرين و راھکارھای ساده حصول
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انتظارات ،ھم پھلو ديد .تاريخ حيات وی اساسا ً تاريخ حيات سوسيال دموکراسی
شد .فعالين و پيشگامان ھمين جنبش بودند که حزب سوسيال دموکرات را بر پا
کردند و متقابالً حزب سوسيال دموکرات بود که  LOرا پايه گذاری نمود .توده
ھای کارگر سوئد تاريخا ً خود را فاقد » حزب سياسی« تلقی نکردند!! و » حزب
طبقه«!! نيز ھيچ زمانی خود را بدون توده ھای کارگر و نيازمند جلب و جذب
و سازماندھی آنھا احساس ننمود!! کارگران سوسيالسم را در سوسيال
دموکراسی ديدند و لکوموتيو تحول تاريخ را نه انقالب و نه مبارزه عليه اساس
کار مزدی ،که طواف پارلمان و رفرم ممکن و مقدور روز فھميدند .نخستين
ليدر حزب ) ( Fredrik Sterkyفعال سرشناس دست به کار تأسيس سازمان
سراسری کارگران بود و عناصر ذينفوذ و مؤثر سطوح مختلف تشکيالت LO
ھمه تک تک چھره ھای زبده سوسيال دموکرات بودند .حرف نخست حزب و
بنيانگذار سرشناس آن )  ( August Palmبه توده ھای کارگر اين بود که راه
انقالب به گورستان است و رفرم تنھا صراط مستقيم در پھنه جدال با بورژوازی
است!!! او به کارگران ھشدار داد که راه سوسياليسم از پيچ و خم تالش آرام و
مسالمت آميز برای حصول حق رأی ھمگانی و احراز اکثريت پارلمانی عبور
می کند و توفيق در اين گذر مترادف با عروج به ارتفاعات قدرت و تدارک قوا
برای برپائی بھشت موعود است .يکی از رھبران حزب سوسيال دموکرات
) ( Sven Asplingدر تشريح شالوده نظرات  August Palmمی نويسد» :
او در ھمان لحظه نخست به دکترين انقالب و به تمامی سخنگويان اين دکترين
پشت نمود و ايده انقالب را مردود اعالم کرد .او آرمان سوسيال دموکراسی و
راه تحقق اين آرمانھا را برای کارگران توضيح داد و تصريح کرد که استيفای
حق رأی ھمگانی و تالش برای اصالحات سوسياليستی اساسی ترين وظائفی
ھستند که بر دوش طبقه کارگر سنگينی می کند.او جنبش کارگری را به راھی
سوق داد که راه رفرمھای دموکراتيک و ساختمان جامعه رفاه بود«
رفرم ،دموکراسی ،جامعه رفاه ،اجتناب از ھر نوع خشونت و رد ھر نوع
رويکرد انقالبی تبديل به مسائلی شدند که کل فضای استنشاق سياسی و تمامی
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تار و پود آموزش ھای اجتماعی و فکری توده ھای کارگر سوئد را در خود فرو
پيچيد .سوسيال دموکراسی به صورت بسيار جدی در عمق جنبش کارگری و به
عنوان نيروی اندرونی فعال و چاره پرداز!!! اين جنبش آنچه را بر زبان می
راند ،به پراتيک مبدل ساخت .به کارگران القاء شد که سرمايه داری را بايد
حتما ً اصالح کرد!!! و ھيچ دريچه ای به سوی انقالب برای تغيير يا محو آن
وجود ندارد .به آنان ياد داده شد که سازمانيابی مبارزه طبقاتی اساسا ً مترادف با
متشکل شدن عليه اساس سرمايه داری و برای جنگ و ستيز با مناسبات کار
مزدوری نيست ،بلکه برای انجام اصالحات دموکراتيک و گذاشتن سنگی بر
روی سنگ ،در کار ساختمان » جامعه رفاه مبتنی بر رابطه خريد و فروش
نيروی کار است« !!! بر ھمين اساس زمانی که کارگران زير فشار شدت
استثمار سرمايه و بيحقوقی مرگبار ناشی از توحش بورژوازی قادر به تھيه ھيچ
آلونکی برای خويش نبودند ،سوسيال دموکراسی به آنھا ياد داد که چاره کار نه
در فشار بر سرمايه ،بلکه در تأسيس نھادھائی از نوع  ، HSBجلب ھمکاری
بورژوازی برای برپائی اين » تعاونی ھا« و استقبال از ھمکاری مسالمت آميز
ميان کار و سرمايه است .در ھمين راستا برای حل مشکل آموزش اوليه
کارگران نيز به جای دميدن در صور مبارزه طبقاتی و تحميل اين حقوق اوليه
توده ھای کارگر بر بورژوازی ،يکراست طرح تشکيل  ABFرا در پيش روی
کارگران قرار داد .طرحی که بورژوازی نيز از آن استقبال نمود و با برپائی
 TBVدر توسعه آن شريک شد.
سوسيال دموکراسی به عنوان گرايشی در اندرون جنبش کارگری سوند فقط با
توده ھای کارگر در گفتگوی مستمر نبود ،بالعکس ھر سخن او با کارگران
سخنی با بورژوازی سوئد را ھمراه داشت .تمکين به آنچه که مصالح رشد و
توسعه و ماندگاری پروسه بازتوليد سرمايه است در ھمه جا و در ھمان دقايق
نخست تولد سوسيال دموکراسی شالوده ھمدلی اين گرايش و ليبراليسم
بورژوازی را استوار ساخته بود .ھر دو گرايش در جنبش کارگری فعال بودند،
ھر دو برای متشکل نمودن کارگران تالش می کردند .ھر دو به ضرورت اتحاد
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کارگران در چھارچوب وفاداری به نظام سرمايه داری باور داشتند و از آن
دفاع می نمودند .ھر دو خواستار آن بودند که توده ھای کارگر به صورت
سازمان يافته نيروی پياده نظام جنبش اصالحات بورژوازی باشند و مھمتر از
ھمه اينھا ھر دو بسيار ھمدل و ھمرأی خواستار درھم کوبيدن و سالخی ھر
جنب و جوش ضد کار مزدی و کمونيستی در ميان طبقه کارگر بودند .اختالفات
دو گرايش به طور غالب در پرتو مشترکات مھم آنھا با صلح و صفا حل می
گرديد .پيش تر ديديم که آنان حتی در بحث سازمانيابی جنبش کارگری تا حد
قبول يک تشکيالت واحد برای کارگران و سرمايه داران پيش رفتند!!! بعدھا
نيز در شرائطی که ھنوز توده ھای طبقه کارگر بعنوان » آدمھای بی بضاعت و
فاقد استطاعت مالی حق رأی «!!! و نه بعنوان محکومان استثمار و بردگی و
بيحقوقی و ستم و شرارت سرمايه از مشارکت در انتخابات پارلمان محروم
بودند Hjalmar Branting ،چھره تاريخی و دومين ليدر حزب سوسيال
دموکرات با آراء شبکه ھا و جريانات ليبرال بورژوازی که به يمن استثمار
کارگران از پول مکفی و حق رأی آزاد!!! برخوردار بودند ،پا به عرصه
مبارات انتخاباتی گذاشت و وارد پارلمان گرديد.
 LOبه ادعای سران سوسيال دموکراسی در سالھای  1890به لحاظ موفقيت در
جلب توده ھای کارگر و سازمان دادن آنان در درون خود به طور نسبی و با
توجه به جمعيت طبقه کارگر سوئد به يک اتحاديه بی نظير يا حداقل کم نظير در
دنيای روز مبدل شد .حزب سوسيال دموکرات خوب می دانست که حصول حق
رأی ھمگانی در جامعه يعنی گسترش مستقيم نقش سازمان سراسری کارگران
در تعيين نمايندگان پارلمان و اين به نوبه خود يعنی افزايش بيش و بيشتر شانس
حزب برای تسخير ماشين دولتی سرمايه داری در آينده ،چيزی که رھبران
سوسيال دموکرات آن را دولت کارگری دموکراتيک برای انجام اصالحات
سوسياليستی و ساختمان جامعه رفاه نام می نھادند .بر اساس آمارھا شمار
کارگران عضو  LOدر پايان دھه ياد شده از صد ھزار فراتر رفت و درست
بر ھمين اساس سوسيال دموکراسی و  LOموفق شدند که مبارزات بسيار
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وسيعی را برای گرفتن حق رأی ھمگانی سازمان دھند .در روز  15مای
 ،1902بيش از  120000کارگر در کليه مراکز کار و توليد دست از کار
کشيدند و اعالم داشتند که تا زمان الغاء شرط ثروت برای مشارکت در انتخابات
ھمگی به اعتصاب ادامه خواھند داد .مقاومت مراکز قدرت با گسترش اعتصاب
کارگران مواجه شد ،ميتينگ ھا و تظاھرات خيابانی اعتصابات را تکميل کرد.
بخش ھای ليبرال بورژوازی نيز به سياق گذشته با سوسيال دموکراسی ھمصدا
شدند و باالخره محافظه کاران در قدرت مجبور گرديدند که در مقابل اراده
کارگران سر تسليم فرود آورند .طبقه کارگر سوئد موفق شد ،اما در بطن
موفقيت خويش صفحه ای از شکست را ھم در تاريخ حيات مبارزه طبقاتی خود
ورق زد .آنان صاحب حق رأی شدند و ترديدی نيست که بايد برای گرفتن اين
حق ھر چه وسيع تر و نيرومندتر مبارزه می کردند .مشکل اساسی آن بود ،که
اين » حق رأی« به جای آنکه سکوی خيزشی برای تعرض نيرومندتر آنھا عليه
سرمايه شود ،به طوقی برای قبول جاودانگی بردگی مزدی بر گردن آنھا مبدل
گرديد .حق رأی در نظام کاپيتاليستی ابزاری برای سلب تمام و کمال حق کارگر
در پايان دادن به موجوديت اين مناسبات است .اما از ديد جنبش آگاه ضد کار
مزدی گامی در پيشبرد مبارزه و عروج از سنگری به سنگر ديگر برای
سازمان دادن مبارزه آگاھتر و افق دارتر عليه بردگی مزدی است .آنچه در
مورد کارگران سوئد رخ داد ،يا به عبارتی پر شمول تر ھر جا که کارگران
گرفتن اين »حق« را در خارج از روند رويکرد ضد کار مزدی دنبال کردند،
الجرم بر روی قدرت پيکار ضد سرمايه داری خود پل بستند و اين توانائی و
ظرفيت و قدرت را در داربست رفرميسم بورژوائی منحل ساختند .کارگران
سوئد در معيت حزب سوسيال دموکرات چنين کردند .آنان » حق رأی« گرفتند
و ھمزمان به بورژوازی تعھد دادند که به جای مبارزه عليه اساس سرمايه داری
و به جای تمرکز قوای طبقاتی خود در مصاف با سرمايه ھر چند سال يکبار به
صورت بسيار آزاد!!! پای صندوق ھای رأی خواھند آمد و به گونه ای بسيار
دموکراتيک و مسالمت آميز به بورژوازی رأی خواھند داد تا نظم توليدی و
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سياسی و اجتماعی رابطه خريد و فروش نيروی کار و مصالح سودآوری
سرمايه ھا را بر شرائط کار و زندگی و کل ھست و نيست اجتماعی آنھا تحميل
نمايد.
اين نکته قابل تعمق است که بورژوازی سوئد به رغم تمامی تحجر نھادين
تاريخی و طبقاتی خويش ،اھميت مماشات با اصالحات سياسی سوسيال
دموکراسی و خلوص انطباق اين اصالحات با منافع روز و آتی نظام سرمايه
داری را بسيار خوب درک کرده بود 7 .سال پس از اين تاريخ
 300000کارگر سوئدی ،يا به بيان ديگر جمعيتی نزديک به  3برابر شمار
کارگران اعتصابی سال  1902به فراخوان  LOدر ھمه نقاط مختلف کشور
دست از کار کشيدند تا مطالبات نازل و اوليه خود مشتمل بر  48ساعت کار در
ھفته و افزايش دستمزد را بر سرمايه داران تحميل نمايند .اين اعتصاب با ھمه
وسعت و کثرت کارگران شرکت کننده توسط بورژوازی در ھم شکسته شد .توده
ھای کارگر موفق به حصول ھيچکدام از خواسته ھای خود نشدند .سرمايه
داران به صورت جدی مقاومت نمودند و  LOبدون رسيدن به ھيچ نتيجه ای
فرمان ختم اعتصاب و بازگشت کارگران به کار را صادر نمود .بورژوازی با
درايت انسان ستيزانه طبقاتی خود فرق ميان اين دو اعتصاب را بسيار خوب
تعمق نموده بود .اعتصاب دوم با اينکه صرفا ً ناظر بر بھبود شرائط کار و
معيشت و زمان کار کارگران بود به شدت با مقاومت سرمايه داران و دولت
مواجه گرديد ،اما اعتصاب دوم در عين اينکه يک مطالبه سياسی را دنبال می
کرد نه فقط با مقاومت حاد بورژوازی رو به رو نشد که حتی بخشی از
بورژوازی نسبت به آن سمپاتی نشان داد .اين اعتصاب نسخه پيچی حزب
سوسيال دموکرات برای انحالل قدرت پيکار ضد سرمايه داری طبقه کارگر در
پارلمانتاريسم بورژوازی و تمکين کارگران به ماندگاری بردگی مزدی را با
خود حمل می کرد ،به ھمين دليل کنار آمدن با مانيفست آن ھر چند نوعی عقب
نشينی در مقابل جنبش کارگری و متضمن سست شدن بندھای ديکتاتوری بود،
اما برای بورژوازی عملی عقالنی و حزم انديشانه تلقی می گرديد .محاسبه ای
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در ھمين داربست اما با داده ھای مختلف برای سوسيال دموکراسی نيز مطرح
بود .در اينجا نيز اعتصاب اول استقرار شالوده قدرت حزب سوسيال دموکرات
را دنبال می کرد و به ھمين دليل برای پيروزی آن ،ھمه چاره انديشيھای الزم
صورت می گرفت .پافشاری بر خواباندن چرخ توليد در سطحی سراسری،
تکميل اعتصابات با خيزش ھای خيابانی و سازمان دادن مقاومت برای مدتی
طوالنی ،ھمه و ھمه در دستور کار قرار داشت .عکس قضيه در مورد
چگونگی اجرا و پيشبرد مسائل مربوط به اعتصاب دوم صدق می کرد .ترجيع
بند حرف سران  LOو زعمای سوسيال دموکراسی اين بود که توده ھای کارگر
بايد بر مسالمت جوئی و وفاداری به باالترين پرنسيپ ھای نظم ) Lugn och
 ( Diciplinerade formerپافشاری نشان دھند!!!
طبقه کارگر سوئد در فضای سياسی ،اجتماعی ،فرھنگی ،آموزشی و کالً فکری
معينی که سوسيال دموکراسی و سازمان سراسری کارگران  ، LOدر ساختار
حيات طبقاتی وی ايجاد نموده بود ،پيروزی حزب سوسيال دموکرات در حصول
»حق رأی ھمگانی« را پيروزی جنبش خويش پنداشت!!! و اين پيروزی!!! را
گامی در صعود به پلکان قدرت تصور کرد .از شکست اعتصاب سپتامبر سال
 1909ھيچ درسی برای تعميق مبارزه ضد سرمايه داری خويش نياموخت ،نقاط
ضعف اساسی اعتصاب يعنی گريز از اعمال قدرت مؤثر طبقاتی عليه سرمايه،
پای بندی به مسالمت و نظم و قانونيت و اصول بردگی مزدی و سازمانيابی
مبتنی بر حق مداری و حقانيت استثمار کاپيتاليستی را اصالً در زمره داليل
شکست ارزيابی ننمود ،بالعکس سران  LOبه وی تفھيم نمودند که بايد در
چھارچوب ھمين نظم و قانونيت و قانونمداری راه تحقق آمال و نيل به زندگی
مرفه را پيدا کرد .سوسيال دموکراسی ھمه جا در پيش روی وی بساط موعظه
پھن نمود و سران حزب بر باالی ھمه منابر وعظ در گوش او خواندند که
مشکل کار در ناقص بودن و محدود ماندن » حق رأی« است و بايد برای رفع
اين محدوديت مبارزه را در جميع جھات و در ميان ھمه اقشار اجتماعی عمق و
بسط داد .سرانجام حزب سوسيال دموکرات در انتخابات سال  1920موفق به
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تشکيل دولت شد و توده ھای کارگر سوئد پيروزی حزب را به عنوان پيروزی
طبقه خود جشن گرفتند!!!
در زمينه رابطه ارگانيک و اندرونی ميان  LOو سوسيال دموکراسی نکات
بسيار ظريف و پيچيده ای وجود دارد که درک تاريخ جنبش کارگری سوئد بدون
تعمق آنھا ھيچ آسان نيست .بر اساس اساسنامه  LOھر کارگر عضو اين
سازمان به صورت اتوماتيک عضو حزب سوسيال دموکرات نيز می شد ،اما
درست در ھمان حال او به عنوان عضو اين تشکيالت و  LOبه عنوان سازمان
سراسری اين کارگران بايد سنت اجتناب از حضور مستقيم در مبارزه سياسی را
رعايت می کردند!! معنای واقعی اين ارتباط و معيارھای سياسی و طبقاتی
متناظرش اين بود که کارگر به عنوان کارگر و تشکل کارگری به عنوان تشکل
توده ھای کارگر نبايد ھيچ تمايلی به مبارزه سياسی نشان دھند .مبارزه سياسی
کار حزبی است که خود را حزب کارگران می داند و دخالت توده ھای کارگر
در اين مبارزه از طريق صف بندی آنھا در پشت سر اين حزب و اطاعت از
سياست ھا و فرامين صادره حزبی تأمين و تضمين می گردد!!! کارگر و طبقه
کارگر تنھا در چھارچوب عضويت حزبی می تواند سکاندار امور سياسی و
مبارزه سياسی گردد!!! و به زبان بسيار ساده و شفاف در گستره سياست معينی
که قرار است پاسدار نظم توليدی و مدنی و اجتماعی و سياسی سرمايه باشد می
تواند ميدان دار مبارزه سياسی شود!!! توده ھای کارگر در خارج از مدار
سياستھای تعيين شده حزب سوای فروشنده نيروی کار ھيچ موجود ديگری
نيستند و ھيچ حق و حقوق ديگری به آنھا تعلق نمی گيرد .آنان در بيرون از اين
مدار فقط حق دارند که به عنوان عضو اتحاديه کارگری در دايره تصميم گيريھا
و رويکرد اين اتحاديه دست به مبارزه صنفی و سنديکاليستی بزنند .مبارزه آنھا
در آخرين برد اجتماعی خود مبارزه ای معطوف به تعيين حد و حدود بھای
بازتوليد نيروی کارشان خواھد بود و ھيچ ربطی به ھيچ نوع دخالتی يا اظھار
نظری پيرامون چگونگی برنامه ريزی کار و توليد حتی برنامه ريزی
کاپيتاليستی کار و توليد نخواھد داشت!!! اين جوھر کالم سوسيال دموکراسی در
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تعريف رابطه خود با جنبش کارگری بود و اين دقيقا ً درونمايه و صد ر و ذيل
ھمان پنداری است که از پايان قرن نوزدھم تا امروز در ھمه نقاط دنيا در
اشکال مختلف و در بسياری موارد حتی زير علم و کتل نقد سوسيال دموکراسی
توسط رفرميسم راست و چپ و به ويژه از طريق دومی در جنبش کارگری بين
المللی تبليغ و تنفيذ شده است .دکترينی که از مجاری انترناسيونال دوم و احزاب
سوسيال دموکرات اروپای غربی و شمالی به بلشويسم و جنبش کارگری روسيه
راه يافت و سپس از طريق کمينترن و وارثان شکست انقالب اکتبر به ترجيع بند
نظريه پردازيھای ناسيونال چپ کشورھای شرق و امريکای التين و به راھکار
تسلط گروھھای ناسيوناليستی بر جنبش کارگری اين ممالک تبديل گرديد.
 LOتوده ھای کارگر سوئد را به دار استنباط فوق از جنبش طبقاتی،
سازمانيابی اين جنبش و رابطه اش با مبارزه طبقاتی و سوسياليسم و ستيز با
سرمايه داری حلق آويز کرد و برای طبقه کارگر اسکانديناوی سنت شد که کل
موجوديت و قدرت مبارزه سياسی و طبقاتی خود را يکجا در باتالق پای بندی
به ميثاق سوسيال دموکراسی منحل و مضمحل سازد .حزب سوسيال دموکرات
نيز گام به گام اين آموزش را تکميل نمود .به کارگران گفت که ھمه راھھا در
درون ھمين نظم اجتماعی موجود برای تأثير گذاری بر چند و چون مناسبات
سرمايه داری باز است .برای اين کار فقط بايد نھادھا و سازمانھای خاص آنھا
را ايجاد نمود .نھادھا و ارگانھائی که ھمگی در خدمت جاودانه ساختن کار
مزدوری ھستند .ھمه و ھمه آلترناتيو مبارزه طبقاتی می باشند ،اما با آويختن به
آنھا می توان توافق نظام سرمايه داری را با زندگی راحت تر و مرفه تر به
دست آورد!!! سوسيال دموکراسی تصريح کرد که بايد برای احقاق ھر حقی
خواستار ايجاد نھادی شد .نھاد رفع تبعيض!! نھاد برابری زن و مرد!! نھاد
ھمبستگی بين المللی!! نھاد حقوق کودکان!! نھاد دفاع از حقوق مستأجران،
کانون حمايت از اقليت ھای قومی ،سازمان ھای عريض و طويل جوانان،
بازنشستگان ،معلوالن ،زنان ،سالمندان و صدھا تشکيالت و ارگان و نھاد ديگر
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که ھر کدام نقش يک بديل رفرميستی و تسليم طلبانه را برای سنگرھای مبارزه
طبقاتی ضد کار مزدی کارگران به عھده گرفتند .توده ھای کارگر از  LOو
سوسيال دموکراسی آموختند که اينقدر مجاری متنوع پر پيچ و خم برای چانه
زدنھای جوراجور با بورژوازی وجود دارد که اساسا ً ھيچ نيازی به ھيچ نوع
مبارزه ای عليه اساس سرمايه داری نبايد مشغله ذھن ھيچ کارگری بشود.
سوسيال دموکراسی بر پايه چنين تدارک و بستر سازی در جنبش کارگری
سياست ھای خود را به پيش برد .چند سال پس از حصول و تثبيت حق رأی
ھمگانی برای افراد  24سال به باال ،با وثيقه کردن فازھای ديگری از
مبارزات طبقه کارگر موفق شد که موانع سر راه مشارکت وسيع کارگران در
انتخابات پارلمان را از ميان بردارد .جمعيت زنان نيز از حق رأی برخوردار
شد و اين امر ھمانگونه که باالتر ديديم پيش شرط ھای الزم برای تشکيل دولت
توسط حزب سوسيال دموکرات را تأمين کرد 8 .سال پس از اين تاريخ ليدر
معروف حزب  Per Albin Hanssonدر جريان يک نطق بسيار مھيج
انتخاباتی حرف اول و آخر سوسيال دموکراسی را برای کل توده ھای کارگر
بطور کامالً شفاف باز نمود .او گفت » :پيرامون جامعه ،دولت و کمونھا به
عنوان ارکان خانه مشترک )  (Den gemmensamma hemmetخانه مردم
)  ( Folkhemmetخانه شھروندان ) ( medborgarhemmetبه مناسبت ھای
مختلف صحبت کرده ايم ،من تأکيد می کنم که گزينه بنيادی جامعه ما اشتراک و
احساس مشترک است .خانه زيبا و خوب ما ھيچ کس را فرادست و ھيچ انسانی
را فرودست نمی شناسد .ھيچ فردی را نازپرورد و ھيچ شھروندی را فرزند
خوانده تلقی نمی کند .ذلت ھيچ کس را وجه الضمان عزت ھيچ کس نمی کند،
تاوان مکنت ھيچ فردی را با بی مکنتی ديگری نمی پردازد .در اين خانه
ھمگانی قدرتمند و ضعيف نخواھيم داشت و بسرانجام اينکه ھمسانی ،ھمانديشی
و ھمکاری پايه ھای واقعی زندگی مشترک ما در اين خانه خواھد بود«
 Per Albin Hanssonبا نطق خود به کارگران می گفت که  8سال حضور
سوسيال دموکراسی در ماشين دولتی ما را به ارض موعود يا ھمان جامعه رفاه
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سوسياليستی نزديک ساخته است .طبقه کارگر سوئد با کسب حق رأی ،با داشتن
حزب سوسيال دموکرات و با متحد شدن در سازمان سراسری خويش  LOپيش
شرط ھای ضروری رفع ھمه مشکالت معيشتی و رفاھی و سياسی و برپائی
جامعه آرمانی خود را به دست آورده است .جامعه ای که در آن زندگی می کنيم
به برکت سوسيال دموکراسی خانه مشترک ھمه شھروندان خواھد شد!!! ھمه
در اين جامعه از احساس مشترک و امکانات ھمگون برخوردار می گردند!!!
فرودست و فرادست در غم و شادی ھم شريک می شوند!!! و ھمگان تمامی
عزت و ذلت ھا را ميان خود تقسيم خواھند نمود!!! فشرده پيام Per Albin
 Hanssonآن بود که موجوديت مناسبات کار مزدوری ھيچ تعارضی با
سوسياليسم و جامعه رفاه سوسياليستی ندارد!!! فروشنده نيروی کار بودن و از
ھر نوع دخالتی در سرنوشت کار و توليد خود ساقط بودن به ھيچوجه نقيض
استقرار جامعه انسانھای برابر نيست!!! سرمايه دار و کارگر نه انسانھائی با
منافع متضاد که بسيار ھم مشترک المنافعند!!! برده مزدی بودن مترادف با
تحمل ذلت نيست و صاحب سرمايه بودن نيز عزتی پديد نمی آورد!!! ھر دو
شھروند جامعه اند ،ھر دو حق رأی دارند و ھر دو ھمکار ،ھمفکر و ھمسان ھم
می باشند!!! سوسيال دموکراسی در آتيه ای بسيار نزديک جامعه ای با اين
مشخصات را ارزانی ھمه شھروندان خواھد ساخت.
شنيدنی است که ليدر حزب سوسيال دموکرات در زمانی اين حرفھا را با
کارگران در ميان می نھاد که ھنوز طبقه کارگر سوئد به لحاظ تحمل شدت
استثمار و بيحقوقی و به دوش کشيدن بار محروميت ھای منبعث از نظام بردگی
مزدی حتی در قياس با کارگران کشورھای اروپای غربی ھيچ وضع بھتری
نداشت .شايد حق انعقاد قرادادھای دستجمعی کار تنھا دستاورد مبارزات اتحاديه
ای وی بود که دولت سوسيال دموکرات با تبديل آن به مصوبه پارلمان ،طبقه
کارگر سوئد را سخت وامدار حزب و  LOمی ديد .با اين وصف قرار بر اين
بود که عروج سوسيال دموکراسی به مسند قدرت دولتی سرمايه داری ،برای
کارگران کليد حل ھمه معماھا تلقی گردد و سخنان رھبر حزب نيز بايد ھمين
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توھم را القاء می کرد .اما طنز تاريخ اين بود که درست در ھمين دوره حيات
پارلمان و در پيش و پس روزھای ايراد ھمين نطق پرھيجان تاريخی ،ناگھان
احزاب راست تر سرمايه و رقبای درون طبقاتی حزب سوسيال دموکرات به
سرعت برق از سوسيال دموکراسی پيشی گرفتند .ضرب المثل معروف » چاه
کن ھميشه در بن چاه است« گريبان سران حزب را چنان گرفت که خالصی از
شر آن صرف انرژی زيادی را طلب می کرد .اينان سالھای زيادی با تمامی
توش و توان خويش برای ايجاد نفرت از کمونيسم در ميان توده ھای کارگر
سوئد تالش نموده بودند .نطق ھای روز اول ماه مه يا ھر مانيفست و مارش و
صف آرائی طبقه کارگر برای آنان تريبونی جھت توصيف » شرارت کمونيسم«
بود!!! سخنرانيھا به طور معمول از سه بخش تشکيل می شد .قسمت نخست با
سب و لعن کمونيسم شروع می گرديد و به پايان می رفت و افتخارات عظيم
سوسيال دموکراسی را در کار انفصال از راه کمونيست ھا و کارنامه درخشان
اين گرايش در مبارزه با کمونيسم را جنجال می کرد .بخش دوم برای حمله به
احزاب محافظه کار و راست تر و مرتجع تر بورژوازی تخصيص داده می شد
و باالخره قسمت سوم به تشريح افتخارات سوسيال دموکراسی به عنوان تنھا
پرچمدار رھائی طبقه کارگر جھانی و گزارش فعاليت ھای روز يا سال وی در
اين راستا می پرداخت.
پايان دھه  30در دنيا شاھد سير حوادثی بود که در درون آنھا پروسه  13ساله
شکست انقالب اکتبر به استيالی قھرآلود بورژوازی بزرگ روس در جامعه
روسيه منتھی می گرديد .منازعات طوالنی مدت گرايشات مختلف در درون
حزب بلشويک پيرامون چگونگی بازسازی اقتصاد کاپيتاليستی يا به زعم خود
آنان » سوسياليستی«!!! ھمه مراحل خود را پشت سر نھاد و از سطح مباحثات
حزبی به کارزار قھرآميز منتقل گرديد .جناح پيروز چوبه ھای دار را در ھمه
جا به پا ساخت و رعب و وحشت حمام خونھا در زير نام »کمونيسم « ھمگان
را در خود فرو پيچيد .سوسيال دموکراسی کالً و از جمله در سوئد بر آن بود تا
سير اين رخدادھا را سند حقانيت مدعای خويش در ميان توده ھای کارگر سازد،
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اما رقبا بسيار ھوشيارتر و زيرک تر بودند .آنان نيز در تمامی سالھای کشمکش
با سوسيال دموکراسی و در ھمه ميدانھای رقابت سياسی و پارلمانتاريستی با
حزب سوسيال دموکرات تالش کرده بودند تا سب و لعن حزب عليه کمونيسم را
به عنوان شمشير دو دمی عليه خود سوسيال دموکراتھا ھم به کار گيرند .اينان
»ھم از توبره می خوردند و ھم از آخور« وجود سوسيال دموکراسی برای آنان
مائده آسمانی بود زيرا که بسيار موفق تر از خود آنان ،کارگران را از جنبش
ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی و کمونيسم دور و بيگانه می ساخت.
اما تحمل ھمين گرايش برای آنان ناخوشايند بود ،زيرا حتی رفرميسم
سنديکاليستی را نوعی امتياز خواھی توده ھای کارگر تلقی می کردند و مماشات
با آن را مگر در شرائط اضطرار و اجبار مطلوب به حساب نمی آوردند.
احزاب محافظه کار و راست بورژوازی بر ھمين سياق تالش داشتند که در
اذھان عمومی ،کمونيسم و سوسيال دموکراسی را رويه ھای مختلف يک سکه
قلمداد کنند و در اين راستا تبليغات دومی عليه اولی را به سالحی عليه ھر دوی
آنھا مبدل سازند .بورژوازی محافظه کار و راست سوئد در انتخابات سال
 1928از ھمين شيوه حداکثر موفقيت را به چنگ آورد .احزاب راست تر ،با
بيشترين علم و کتل وارد ميدان کارزار انتخاباتی گرديدند ،آنان تمامی گرد و
خاک مسموم تبليغاتی سوسيال دموکراسی عليه کمونيسم در ميان کارگران و
تمامی تأثيرات مخرب اين تبليغات را يکجا عليه کمونيسم و حزب سوسيال
دموکرات به کار گرفتند .بدبينی و ترديد توده ھای کارگر نسبت به کمونيسم را
که محصول ساليان دراز تالش سوسيال دموکراسی بود ،با رجوع به آنچه در
شرائط روز روسيه رخ می داد ،وثيقه جار و جنالھای انتخاباتی خود ساختند،
سوسيال دموکراسی را نيز از سالله کمونيسم قلمداد کردند و کارنامه تيم استالين
و بورژوازی بزرگ روس را به ھمه احزاب سوسيال دموکرات ھم تعميم دادند.
محافظه کاران از اين طريق شکستی سخت بر سوسيال دموکراسی تحميل
نمودند و در اين گذر ھمه وعده ھای ) Den gemmensamma
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 ( Folkhemmet )،(hemmetو) ( medborgarhemmetآقای Per Albin
 Hanssonنيز تا اطالع ثانوی به دار زمان آويزان گرديد.
سوسيال دموکراسی به اپوزيسون خزيد و توده ھای کارگر سوئد » بی
دولت«!!! گرديدند .پائين تر توضيح خواھم داد که باخت حزب سوسيال
دموکرات به طور واقعی پلکان پيروزی اين جريان بود ،اما طبقه کارگر سوئد
کفاره توھم خود به رھبران حزب و اتحاديه سراسری  LOرا به بدترين وجھی
پرداخت نمود .کارگران در عمق مه آلودگی ھای تيره و تاری که عليه ھر نوع
مبارزه ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی توسط سوسيال دموکراسی و
کل بورژوازی بر ھم انباشته شده بود و در سياھی رعب و وحشتی که از نام
کمونيسم جنبش آنھا را در خود می پيچيد ،حمايت خود از حزب سوسيال
دموکرات را به نفع محافظه کاران تعديل کردند و متعاقب آن احزاب راست تر
سرمايه با احراز مجدد نقش مسلط در ماشين دولتی ،با تمامی قوا به جان توده
ھای کارگر افتادند .جمعيت انبوھی بيکار به شمار کثير بيکاران قبلی اضافه
گرديد .گرسنگی و فقر و بی مسکنی و بی بھداشتی و ساير تنگناھای مرگبار
زيستی و اجتماعی بيش از پيش زندگی طبقه کارگر را در کام خود فرو برد.
کارگران وسيعا ً دست به مبارزه و مقاومت زدند .آنان در  14ماه مای سال
 1931تاريخی ترين اعتصاب خود را در شھر )  ( Ådalenسازمان دادند .اين
اعتصاب با تھاجم توحش بار نيروھای نظامی سرمايه داری مواجه گرديد .برای
نخستين بار در تاريخ جنبش کارگری سوئد  6کارگر اعتصابی آماج گلوله ھای
بورژوازی قرار گرفتند و جان خويش را از دست دادند.
خون کارگران )  ( Ådalenبا کمال تأسف به بھاران جنبش ضد کار مزدی ھيچ
کمکی نرساند .اين جنبش با تمامی نيرو و جوشش در بنمايه حيات اجتماعی و
طبقاتی کارگران ھمه جا اسير آفت مرگزای سوسيال دموکراسی بود .در ھر
کجا که می خواست کورسوئی بر مبارزات کارگران ساطع سازد ،ناگھان فرياد
رھبران حزب و سران  LOاز ھمه سو و از کرانه ھای قطب شمال تا آبھای
خليج بالتيک در فضا فرا می پيچيد که » کمونيست ھا آمدند مواظب باشيد«.
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کشتار کارگران  Ådalenبرگ برنده سوسيال دموکراسی در بازار سياه رقابت
بخشھای مختلف بورژوازی شد .خون کارگران مرغزار قدرت حزب را آبياری
کرد .سران  LOو سوسيال دموکراسی عاشورای کشتگان را ميثاق عروج
مجدد حزب به صفه پارلمان سرمايه ساختند .جنبش کارگری سوند که در
انتخابات  1928زير فشار سموم توليد شده ضد کمونيستی در کارگاھھای فکر و
فرھنگ سرمايه و از جمله آموزشھای ديرينه سوسيال دموکراسی حتی نسبت به
حمايت از حزب نيز بدبين شده بود ،اينک با تجربه حمام خون ھارترين بخشھای
سرمايه از وحشت مرگ به تب رضايت می داد .با شور و ولع به پای
صندوقھای رأی می شتافت تا نقش محافظه کاران را در برنامه ريزی کار و
توليد و نظم اجتماعی و مدنی و سياسی سرمايه کمی تعديل کند و کفه سوسيال
دموکراسی را در اين گذر سنگين تر سازد!!! واقعيت تلخ اين است که طبقه
کارگر سوند در گرد و غبار متراکم توھم بافی ھای سوسيال دموکراسی به چنان
موقعيتی سقوط نموده بود که در پيچ و خم کشاکش با سرمايه سوای افت و خيز
ميان راه حلھا و افق تراشی ھای جناحھای مختلف بورژوازی به راه چاره
ديگری نمی انديشيد .حزب سوسيال دموکرات با بھره گيری از ھمين شرائط،
حاصل کشتار کارگران  Ådalenرا يکجا به نفع خود درو کرد و در انتخابات
سال  1932به عنوان بزرگترين حزب سياسی و مطابق معمول زير نام حزب
سوسيال دموکرات کارگری با کمک اتحاديه دھقانان سوئد ) Sveriges
 ( Bonde Förbundetبر تخت قدرت سرمايه جلوس نمود.
توده ھای کارگر سوئد بار ديگر حزب را به قدرت برگرداندند و به سياق رايج
مطابق دستور سازمان سراسری خود  LOبه سر کار بازگشتند ،تا با فروش
نيروی کار خود در بازار پررقابت سرمايه ،شايد قوت اليموتی برای بچه ھای
خويش دست و پا کنند .سران سوسيال دموکراسی نيز کار برنامه ريزی نظم
سياسی و توليدی سرمايه را آغاز نمودند .اين بار آقای Ernest Wigforss
اقتصاددان معروف حزب عھده دار حل و فصل مسائل اقتصادی سرمايه داری
شد .او و کالً حزب خيلی سريع موضوعات تازه ای را به جلو صحنه سياست
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سوق دادند .قبل از ھر چيز به سرمايه داران و احزاب محافظه کار بورژوازی
تفھيم کردند که بايد چگونگی بازتوليد نيروی کار کارگران را با نگاھی
درازمدت تر مورد تعمق قرار دھند ،بايد بورژوازی عاقبت نگر باشند و »عيش
عاجل را با خطر محنت آجل« به ھم نيااليند .اگر قرار است از خطر کمونيسم و
انقالب و جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر مصون بمانند ،بايد ھزينه اين
مصونيت را ھم بپردازند .بھای بازتوليد نيروی کار فقط در نان و آب و تن پوش
کارگران خالصه نمی شود ،آموزش و مسکن و درمان و بھداشت آنھا نيز بخشی
از ھمين بھای بازتوليد است .بايد مخارج الزم برای تضمين نسبی اين امکانات
را ھم تقبل کرد .به بيان روشن تر بايد مکان رفرمھای سوسيال دموکراتيک در
ماندگارسازی نظام سرمايه داری را خوب بفھمند و با آن تفاھم نشان دھند.
سوسيال دموکراسی سپس روی خود را به سوی کارگران برگرداند و اعالم
داشت که » بيکاری بليه کمبود رشد صنعتی و انباشت ناکافی سرمايه است!!!
برای رفع بيکاری بايد به توسعه انباشت سرمايه ھمت گماريم!!! و اين امر
نيازمند اصالحات ،کار بيشتر و احساس مسؤليت جمعی است!! Ernest
 Wigforssبا شعار انباشت افزون تر به مثابه پيش شرط رفاه بيشتر و اشتغال
وسيع تر ،برنامه کار خود را آغاز نمود .او سپس سياست مالياتی جديدی را پيش
کشيد که قرار بود پايه ھای رفاه عمومی شھروندان باشد .بھبود وضعيت مسکن
کارگران نيز به مثابه بخشی از برنامه کار دولت اعالم گرديد.
دھه ھای  30و  40دوره بسيار حساس و تعيين کننده ای را در تاريخ حيات
جنبش کارگری سوئد تعيين می کند .شروع اين دوره با وقوع بحران عظيم
اقتصادی سال  ،1933عروج نازيسم و فاشيسم در اروپا و سپس زبانه کشيدن
شعله ھای جنگ شوم امپرياليستی دوم مقارن است .در اين سالھا بيکاری ،بی
خانمانی ،حمام خون ،گرسنگی ،جنگ و کوره ھای آدم سوزی زندگی ميليون ھا
کارگر و زن و بچه ھای آنھا را در اروپا و در ھمه نقاط دنيا به تباھی مطلق
فرو می راند .در چنين شرائطی حزب سوسيال دموکرات سوئد به اتخاذ سياست
ھا و اجرای برنامه ھائی روی نھاد که برای اين حزب ،برای  LOو برای
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سنگين تر شدن ھر چه بيش و بيشتر بار توھم توده ھای کارگر نسبت به سوسيال
دموکراسی و جنبش اتحاديه ای کامالً سرنوشت ساز بود .احتراز از ھمسوئی
علنی و رسمی با ھر کدام از ائتالفھای دو سوی جنگ به رغم پاره ای ھمکاری
ھای سودجويانه با ھر کدام آنھا حتی با نازی ھا ،به اجرا نھادن برنامه جديد
مالياتی و باالبردن ميزان ماليات بر دارائی )  (1932اختصاص عوايد ناشی از
مالياتھا در انباشت وسيع سرمايه ،تصويب قانون بيمه بيکاری و پرداخت بخشی
از حقوق ايام اشتغال به بيکاران)  (Arbetslöshetsförsäkringدر ،1934
تصويب وام مسکن کارگران ،بھبود وضعيت بازنشستگان ) ( Folkpension
قانون مراقبت از کودکان و صيانت از حقوق مادران ) Förebygga mödre
 (och barnvårdقانون کمک اجتماعی به زنان دارای فرزند که از ھمسران
خود جدا شده اند ) ( Bidragsförskott till ensanstånde mödrarدو ھفته
مرخصی ساالنه برای تمامی شاغالن ) (Semesterlagقانون تضمين سالمتی
دندان افراد ) (Folktandvårdقانون ممنوعيت اخراج زنان از کار به دليل
ازدواج يا بارداری ) Lag om förbud mot avskedandet av kvinna
 (på grund av äktenskap eller havendeskapو برخی اصالحات ديگر
را به اجراء گذاشتند .اين اقدامات در شرائط خاص آن روز اروپا و در
روزھائی که ھمه چيز در لھيب جنگ و توحش ميان دولتھای امپرياليستی می
سوخت ،جنبش کارگری سوئد را ھر چه بيشتر در ورطه توھمات سوسيال
دموکراتيک و اتحاديه ای فرو می راند .اين توھمات بطور مسلم متراکم و
متراکم تر می شد زمانی که صفير سرخ کمونيسم و مانيفست ضد سرمايه داری
انترناسيونال اول در البالی اليه ھای رسوبی رفرميسم بين الملل دوم خاموش
شده بود ،سرمايه داری دولتی پيروز در روسيه خود را ميراث دار انقالب
کارگری اکتبر می خواند ،تمامی جنايات بخشی از بورژوازی جھانی به حساب
کمونيسم و جنبش ضد کار مزدی تثبت می گرديد .کمينترن زير نام پرولتاريا و
سوسياليسم ،جنبش کارگری کشورھای شرق و امريکای التين و ساير ممالک
دنيا را سواره نظام مطيع بخشی از سرمايه جھانی می ساخت و باالخره اتحاديه
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ھای کارگری غرب به توده ھای کارگر اروپا اخطار می کردند که برای دفاع
از مرزھای » ميھن« در کنار بورژوازی » خودی« عليه کارگران ساير نقاط
جھان جنگ کنند .پيشبرد سياستھا و تحقق ايده ھای فوق توسط سوسيال
دموکراسی و  LOدر درون يک وضعيت تاريخی و بين المللی با مشخصاتی که
گفتيم ،در فاصله مرزھای کشوری که از لحاظ اقتصادی و رشد صنعتی
موقعيتی نازل تر از ممالک اروپای غربی داشت ،برای توده ھای کارگری که
در قياس با طبقه کارگر فرانسه و انگليس و آلمان و ساير جوامع غربی نقش
چندانی در مبارزه طبقاتی ايفاء نکرده بود ،تا حدود زيادی جذاب و فريبنده به
نظر می آمد .اين امر به نوبه خود در متوھم نمودن بيش و بيشتر پرولتاريای
سوئد به سوسيال دموکراسی نقشی جدی بازی می کرد و دست رفرميسم اتحاديه
ای را برای تسلط بر جنبش کارگری بيش از گذشته باز می ساخت .سير حوادث
به زيان جنب و جوش راديکال ضد سرمايه داری و به سود سوسيال دموکراسی
و اتحاديه گرائی به پيش می رفت و پروسه انحالل اعتراضات و مبارزات طبقه
کارگر در رفرميسم سنديکاليستی شتاب می گرفت.
» قرارداد شناگاه درياچه نمک « ) (Saltsjöbadsavtal
دھه ھای  20و  30به رغم تالش ھمه سويه سوسيال دموکراسی و  LOبرای
خاموش ساختن شراره ھای ھر اعتراض ضد سرمايه داری طبقه کارگر ،باز ھم
جامعه سوئد شاھد پاره ای جنب و جوش ھای کارگری بود .اعتصاب 300000
نفری سال  ،1909اعتصاب  120000نفری چند سال پيش آن ،رويکرد
آنارکوسنديکاليستی بخشی از کارگران در انتقاد از سازشکاری ھای شکست
آفرين  LOو نمونه ھای ديگر ،در زمره اين حوادث بودند .حزب سوسيال
دموکرات و سران اتحاديه سراسری کارگران با اينکه در کنترل ھمه اين
رخدادھا به اندازه کافی موفق بودند اما باز ھم نسبت به وقوع آنھا دلخوشی
چندانی نداشتند .اعتصاب در پرسپکتيو اجتماعی اينان نه سالحی برای شليک
در دست کارگران که بالعکس وسيله ای برای جلوگيری از ھر نوع صف آرائی
راديکال طبقاتی توده ھای کارگر سوئد عليه سرمايه داری بود و ھر نوع
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کاربرد آن به عنوان اھرم فشار مبارزه طبقاتی ،عملی غيرمجاز تلقی می گرديد.
بنياد کار سوسيال دموکراسی و  LOبر پاکسازی جامع االطراف ھر تکاپوی
ضد کار مزدی در کل طبقه کارگر قرار داشت و در اين راستا به ھمه زمينه
سازی ھا و بستر آفرينی ھای الزم دست می زدند .حزب سوسيال دموکرات در
نيل به اين ھدف به ويژه پس از وقوع اعتصاب  1909کوشيد تا سرمايه داران و
سران اتحاديه کارفرمايان را متقاعد کند که برای زمينگير ساختن روند مبارزه
طبقاتی يا آنچه که اين حزب آن را » اختالفات درون بازار کار« !!! می
ناميد با اتحاديه کارگران وارد گفتگو شود .نتيجه اين کوشش ھا و طرحھا و
تقالھا سرانجام آن شد که در  20دسامبر  1938جلسه ای با حضور نمايندگان
اتحاديه سراسری کارفرمايان )  ( SAFو سران  LOدر گروند ھتل در منطقه
 Saltsjöتشکيل گرديد تا پيرامون يافتن راھی برای حل و فصل کامالً مسالمت
آميز جنگ و ستيز ميان کارگران و سرمايه داران چاره انديشی کنند .تالش
برای جلوگيری از وقوع اعتصابات کارگری و جايگزينی ھمه اھرمھا و
مکانيسم ھای اعمال قدرت طبقه کارگر ،با مذاکرات تسليم طلبانه مبتنی بر
سازش طبقاتی ،محور گفتگوھا را تعيين کرد و سرانجام به انعقاد يک پروتکل
توافق موسوم به )  (Saltsjöbadsavtalمنتھی گرديد .اين قرارداد که از
سوی  Agust Lindbergبه نمايندگی از اتحاديه سراسری کارگران و
 Sigfrid Edströmنماينده اتحاديه سراسری کارفرمايان امضاء شد ،يکی از
کريه ترين و ننگين ترين قراردادھا در تاريخ جنبش کارگری بود .بنياد اين
قراداد بر نفی کامل مبارزه طبقاتی ،تمکين کارگران به جاودانگی نظام سرمايه
داری و متعھد شدن جنبش کارگری سوئد به جايگزينی پيکار ضد سرمايه داری
با اصل مذاکره و انعقاد ميثاق دوستی و تفاھم با طبقه سرمايه دار بود .سران
سوسيال دموکراسی و  LOاين قرارداد را » شالوده مدل خاص سوئدی« نام
نھادند و آن را مدخلی برای تنظيم و اجرای ميثاق نامه ھای آتی ميان طبقه
کارگر و بورژوازی سوئد اعالم کردند .عمالً چند سال بعد ميثاق » « Saltsjö
با قراردادھای ديگری مانند » ايمنی کارگران« ) (Arbetarskyddavtal
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»آموزش حرفه ای کارگران« ) » (Lärligsavtalھيأت منصفه کارگاه
) »(Företagsnändsavtalتحصيل کارگران« ) ( Arbetsstudie avtal
و مانند اينھا تکميل شد که بيان موفقيت آنان در پيشبرد ساختمان اين مدل ويژه
سوسيال دموکراسی و جنبش اتحاديه ای بود.
ميثاق »  « Saltsjöدر ھمان زمان انعقاد خود تکمله ای نيز به ھمراه داشت.
اين تکمله به تعيين يک مقام ذيصالح برای نظارت بر پروسه انعقاد قراردادھای
فيمابين اتحاديه کارگران و اتحاديه کارفرمايان می پرداخت .افراد اين ھيأت از
ميان نمايندگان  SAFو  LOو دولت يا در يک کالم نمايندگان گرايشات
مختلف بورژوازی و دولت اين طبقه تعيين می شد و کار آن تالش برای رفع
سوء تفاھمات احتمالی!!! ميان اتحاديه کارگران و کارفرمايان و ھدايت روند
مذاکرات آنھا برای حصول مطمئن توافق بود .ترجمه زمينی تر نقش اين ھيأت
را بايد اينگونه بيان کرد .به رغم ھمه ساز و کارھا و دورانديشی ھای زعمای
اتحاديه ھا و دولت ،باز ھم اين احتمال وجود داشت که فشار توده کارگر
ناراضی عضو  LOيا حتی يکه تازی خود کامه برخی از کارفرمايان،
نمايندگان دو اتحاديه را برای عقد قرارداد دو سال يکبار دستمزدھا دچار مشکل
سازد .احتمالی که در صورت وقوع سران  LOرا از ايفای نقش خويش در
جلوگيری از بروز اعتصاب کارگران با معضل رو به رو می ساخت .وظيفه
ھيأت نظارت آن بود که اين خطر را از سر سرمايه داران رفع کند و ھر نوع
احتمال وقوع اعتصاب را با حزامت و تدبير مرتفع سازد.
قرارداد » شناگاه درياچه نمک« و قرارداھای متعاقب و ملحق آن انتظارات
سوسيال دموکراسی ،اتحاديه کارفرمايان و سران  LOرا به ميزان بسيار
زيادی تحقق بخشيد » .الگوی خاص سوئدی« آشتی طبقات سبب شد که شمار
اعتصابات به صورت بسيار چشمگير و تعيين کننده ای اسير کاھش گردد و
طبقه کارگر سوئد اين سالح مبارزه طبقاتی را عجالتا ً برای بايگانی به موزه آثار
باستانی جنبش خويش منتقل نمود .مقايسه شمار اعتصابات سالھای پيش از
 Saltsjöو سالھای دھه بعد از آن ،به خوبی نشان می دھد که سوسيال
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دموکراسی و  LOدر تحقق انتظارات خود به ميزان بسيار زيادی موفق بودند.
جنبش کارگری سوئد در دھه  30و سال ھای متعاقب آن به رغم زمينه ھای
اقتصادی و بين المللی فراوان برای حدت مبارزه طبقاتی ،منحنی نزولی
چشمگيری را در توسل خود به سالح اعتصاب عليه سرمايه داران به نمايش
نھاد .توده ھای کارگر بار توھم به رفرميسم اتحاديه ای را بسيار بيشتر از گدشته
بر شانه خود سنگين ساختند .آنان تا حدود زيادی باور کردند که طبقه ای از
جامعه سرمايه داری اند که نقش تاريخی و ابدی آنان فروش نيروی کار و چانه
زدن با بورژوازی برای بھبود شرائط فروش اين تنھا کاالی خويش است.
کارگران باور کردند که چاره کار نه جنگ با نظام سرمايه داری که تالش برای
انعقاد قراردادھای صلح آميز با صاحبان سرمايه و جستجوی راه برای يافتن جا
در دل سنگ سرمايه داران است!!! کارگران سوئد نه فقط به قرارداد سياه
شناگاه درياچه نمک اعتراض نکردند که آن را موفقيتی برای خود تلقی
نمودند!!! و به  LOو حزب سوسيال دموکرات اجازه دادند تا آن را به مثابه
يک پيروزی در تاريخ جنبش کارگری به ثبت برسانند!!!
کار تکميل اين قراردادھا ميان اتحاديه ھای کارگران و کارفرمايان در دھه ھای
 40و  50و  60ادامه يافت و حزب سوسيال دموکرات به يمن موقعيت برتر
خود در ماشين دولتی بورژوازی و با ھدف تقويت بيش و بيشتر رفرميسم
اتحاديه ای پاره ای از اين قراردادھا را به مصوبات قانونی بسط داد .سوسيال
دموکراسی خود در ھمين راستا قوانينی را به تصويب پارلمان رساند که از ديد
سران حزب مکمل » الگوی خاص سوئدی« بود و ھر کدام نقش جزئی از
مصالح و مالط ساختمان جامعه رفاه مبتنی بر پااليش مبارزه طبقاتی را ايفاء
می نمودند .اين قوانين عبارت بودند از:
کمک ھزينه فرزند ) (Barnbidragبرای ھمه بچه ھای زير  18سال،
کمک ھزينه مسکن ) (Bostadsbidragبرای خانواده ھای با درآمد کم،
قانون جديد بيمه سوانح ھنگام کار )،1954 ( Yrkesskadeförsäkring
قانون بيمه درمان ھمگانی ) (Sjukförsäkring

100

قانون حمايت مادران ) ،1955 (Moderskapsförsäkring
قانون کمک ھای اجتماعی ) ،1956 (Socialbidrag
قانون تکميل حقوق بازنشستگی عمومی برای بازنشستگان با درآمد نامکفی
) ،1960 (Lagen om Tillägspension ATP
قانون  4ھفته مرخصی ساالنه ) ،1963 (fyra veckors Semester
قانون حمايت از کودکان معلول و مصدوم مصوب  1964با نام
) (Vårdbidrag för funktionhindrade barn
قانون  40ساعت کار در ھفته ،1967
متمم قانون پوشش بيمه عمومی دندان )(allmän folktandvård försäkring
قانون بيمه حقوق والدين )(Föräldrarförsäkring
و باالخره دو قرارداد مھم موسوم به قانون دخالت در تصميم گيری ھا و
تأثيرگذاری در سياست کارگاھھا و مراکز کار
) (Lagen OM Medbestämmande rätt - MBL
و قانون صيانت از حقوق مستخدمين کارگر در مقابل کارفرمايان:
)  (Lagen Om Anställningsskydd - LASاز جمله آنھا بودند.
در ھمين جا يکی از پرسش ھای پيچيده ماترياليسم انقالبی و مبارزه طبقاتی با
ھمه اھميت و ظرافتش در پيش روی ما قرار می گيرد .اينکه سوسيال
دموکراسی و جنبش اتحاديه ای با مشخصات آشنای آن و با رويکرد معين خود
در جنبش کارگری چرا و چگونه قادر به کسب ھمين اندازه از موفقيت ھا بود؟
مگر نه اين است که پرولتاريا در سيطره حاکميت مناسبات بردگی مزدی قادر
به ھيچ تخفيفی در شدت استثمار و وسعت بيحقوقی خود نمی باشد ،پس استيالی
رفرميسم راست اتحاديه ای و عروج سوسيال دموکراسی در جنبش کارگری
سوئد يا جاھای ديگر و تمکين کارگران به راه حلھای اينان و در عين حال
حصول پاره ای دستاوردھای رفاھی و سياسی طبقه کارگر را چگونه می توان
توضيح داد؟ به بيان ديگر تعارض ميان موفقيت ھای نسبی سوسيال دموکراسی
و جنبش اتحاديه ای با سخن زيرين مارکس را چگونه بايد توضيح داد »

101

پرولتاريا تازه پس از شکستش به اين حقيقت ايمان آورد که کوچکترين بھبود در
وضعش در محدوده جامعه بورژوائی خيالی بيش نيست و اين تخيل اگر بخواھد
به خود واقعيت بخشد چونان جنايتی تلقی خواھد شد ) .مارکس مبارزه طبقاتی
در فرانسه (
برای يافتن پاسخ بايد به تاريخ و از قضا به ھمان ماترياليسم انقالبی مارکس
رجوع کرد .سرمايه داری سيستمی جھانی و پرولتاريا و بورژوازی نيز دو
طبقه متضاد و متخاصم در سطح بين المللی ھستند .ھيچ انسان دارای حداقل
عقليم سليم حتی اگر اين انسان نماينده اولترا راست نظام کاپيتاليستی و عقل وی
عقل ھارترين بخش بورژوازی جھانی باشد ،باز ھم بسيار بعيد است مدعی
امکان کمترين بھبود در زندگی پرولتاريا به عنوان يک طبقه جھانی در درون
مناسبات بردگی مزدی به عنوان يک شيوه توليد و نظام اجتماعی بين المللی
گردد!! اينکه مثالً در شرائط روز دنيا ،از ميان  5ميليارد نفوس کارگری سکنه
کره زمين ،حداکثر  500ميليون خانوار کارگری در اروپای غربی و ساير جاھا
يا حدود  %10کل طبقه کارگر در سيطره تسلط سرمايه داری يک نان بخور و
نمير موقتی دائما ً در معرض تھديد داشته باشند ،موضوعی است که نه امکان
بھبود زندگی کارگر در درون نظام بردگی مزدی بلکه دقيقا! ناممکنی قطعی و
محتوم اين بھبود را برای توده ھای کارگر جھان فرياد می زند .در سالھای پس
از جنگ امپرياليستی اول ،بورژوازی غرب به يمن دستيابی به گسترده ترين
حوزه ھای جديد انباشت ،استثمار توحش بار بردگان مزدی سرمايه در  3قاره
آسيا ،افريقا و امريکای التين ،ساقط نمودن اين جمعيت عظيم کارگری از ابتدائی
ترين امکانات معيشتی و اجتماعی و در يک کالم به يمن نرخ سودھای افسانه
ای ناشی از استثمار کارگران عظيم ترين بخش دنيای روز از اين امکان
برخوردار شد که بھای بازتوليد نيروی کار کارگر اروپائی را درھم و ديناری
بيشتر پرداخت کند .بورژوازی غرب در شرائطی به قبول افزايش اين درھم و
دينار تن داد که از مدت ھا پيش ناقوس مرگ نظام کار مزدوری را در انقالبات
سرخ کارگری و جنبش ھای توفنده ضد کار مزدی جھان ،در انقالب ژوئن
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فرانسه ،در کمون پاريس ،در انقالب اکتبر و در عروج پرشور کارگران ھمه
جای دنيا پر صدا می ديد .طبقه سرمايه دار اروپا و دولت ھای سرمايه داری
اين قاره تشديد جنايتکارانه و مرگبار استثمار توده ھای کارگر بخشی از دنيا و
حمام خون مستمر مبارزات کارگران اين بخش از جھان را تاوان کاھش فشار
وحشيانه استثمار کارگران بخش ديگری از دنيا ،انحالل جنبش طبقاتی اينان در
باتالق رفرميسم اتحاديه ای و خفه کردن مبارزه طبقاتی آنان از اين طريق می
کردند .آنچه زير نام جامعه رفاه و دموکراسی جنبش کارگری غرب را به بن
بست می کشاند ،نه کاربری و کارسازی رفرميسم اتحاديه ای يا سياست پردازی
خالق سوسيال دموکراسی ،که خاطره ھراس و رعب و حشت بورژوازی از
انترناسيونال اول و جنبش ضد سرمايه داری دھه ھای ميانی قرن نوزدھم از
يک سوی و دست باز سرمايه داران در تحمل ھزينه مطالبات جنبش اتحاديه ای
به يمن فوق سودھای کالن ناشی از استثمار بی ھيچ مرز و حد کارگران حوزه
ھای تازه انباشت بود.
در سوئد مؤلفه ھای مھم ديگری نيز به آنچه گفتيم اضافه می شد .جنگ
امپرياليستی اول بخش اعظم صنايع و مراکز کار و توليد کشورھای انگليس،
آلمان ،فرانسه و ساير ممالک اروپای غربی را منھدم ساخته بود .سرمايه داران
و دولت ھای آنھا که جھان را بر سر بشريت خراب کرده بودند تا حصه خود از
بازار انباشت سرمايه و سھم خود از قلمرو استثمار نيروی کار را افزايش دھند،
بطور قطع برای انتقال سرمايه ھايشان به ھر محيط امن و دارای حداقل ثبات
سياسی تالش می نمودند .در چنين وضعی سوئد برای سرمايه ھای آلمانی و
انگليسی بھشت تلقی می گرديد و بر ھمين اساس بسياری از کارتل ھا و
صاحبان انحصارات بزرگ صنعتی اين دو کشور ،راه انباشت بخش ھائی از
سرمايه ھايشان را به سوی سوئد کج می کردند .در اينجا از جنگ خبری نبود
و در اين سرزمين بر حذر از جنگ طبقه کارگری وجود داشت که سر به راه و
آرام ،در پرتو پرورش و آموزش مؤثر سوسيال دموکراسی و به يمن وجود
 LOنه در ھوای انقالب ژوئن بود ،نه با سر کموناردھا به دنيا نگاه می کرد،
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نه از درسھای انترناسيونال اول چيزی به خاطر داشت و نه رعد انقالب
کارگری اکتبر او را از خواب بيدار ساخته بود ،بلکه کامالً آمادگی داشت تا با
فروش ارزان نيروی کار خود بسيار مسؤالنه برای سرمايه ھای مذکور اضافه
ارزش توليد نمايد .در اينجا نيز ما با يک طنز پر درس تاريخ مبارزه طبقاتی
رو به رو ھستيم .پرولتاريای انترناسيوناليست اروپا زير پرچم سوسيال
دموکراسی و اتحاديه ھای کارگری ،عليه خويش و عليه کل مصالح و منويات
مبارزه طبقاتی انترناسيوناليستی خود ،راه انقالب جھانی عليه نظام سرمايه
داری را به سوی دفاع از » ميھن« و سازش با سرمايه داران و »دولت ھای
خودی« سرمايه داری کج کرد و ارتش ميدان جنگ بورژوازی شد و درست در
ھمان حال سرمايه داران » وطن پرست« در آتش عشق الھوتی اضافه ارزش
ھا و استثمار ھر چه جنايتکارانه تر کارگران راه خروج از جھنم جنگ و
انباشت در بھشت امن دنيا را پيش روی خود قرار دادند!!! » چرخ بازيگر از
اين بازيچه ھا بسيار دارد« !!!
سوسيال دموکراسی سوئد اين فرصت را بسيار مغتنم شمرد .ورود و پيش ريز
سرمايه ھا را شادباش گفت و در ھمان حال آن را فرصتی طالئی برای
کاسبکاری ھای متعارف رفرميستی و سوسيال بورژوائی خود ديد .وقتی که
صاحبان سرمايه ھای بزرگ طعم شيرين نظم توليدی و ثبات سياسی سرمايه را
خوب چشيدند و زمانی که باده ھستی بخش فرار از دست جنبش ھای عظيم
کارگری نيمه دوم سده  19را تا عمق تک تک سلول ھای خود به خوبی حس
کردند ،بسيار صميمانه و متمدنانه و محترمانه به آنھا يادآوری نمود که برای
دوام اين وضعيت و برای اينکه تجربه تلخ » دوره ھای کھنه تاريخ«!! تکرار
نشود خمس و زکوت اين سودھای کالن و طالئی را نيز از ياد نبرند ،يا به زبان
تمدن روز ماليات اندکی برای برپائی » جامعه رفاه«
) (Socialvälfärdبپردازند .پيشنھادی که سرمايه داران » مھاجر« و »
بومی« نيز با شم تيز طبقاتی خود و به ياری مکنت حاصل از استثمار عميق و
وسيع کارگران سراسر دنيا قبول آن را از تحمل طوفان مبارزات ضد سرمايه
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داری کارگران ھزاران بار آسان تر ،منطقی تر و معقول تر می يافتند .موفقيت
سوسيال دموکراسی و جنبش اتحاديه ای در سوئد را بايد مرھون ھمه اين
رخدادھا دانست ،اينکه در سير وقوع اين رخدادھا چه طبقه ای واقعا ً برنده شد و
چه طبقه ای به طور اساسی شکست خورد و باخت موضوعی است که بعداً و
در ادامه ھمين بحث بدان خواھيم پرداخت .عجالتا ً تنھا بر اين نکته تأکيد می کنيم
که جنبش ضد سرمايه داری پرولتاريای سوئد در پيچ و خم اين سياھکاری ھا و
الگو پردازيھا و نسخه نويسی ھای ی سوسيال دموکراسی و سران  LOمسير
مبارزه طبقاتی را به تمام و کمال گم کرد و در ھر گام بيش از گام قبل زمينه
ھای سقوط خود به ھولناک ترين مردابھا را تسطيح ساخت.
سرمايه داری سوئد به رغم والدت متأخر آن در قياس با بريتانيا ،فرانسه ،ايتاليا،
آلمان و ھلند ،در پرتو سياست ھا ،راھبردھا و برنامه ريزی ھای سوسيال
دموکراسی توانست به يکی از قطب ھای قدرتمند در بازار جھانی سرمايه داری
مبدل گردد .بورژوازی حتی در کشورھائی که با ديکتاتوری ھار خويش ،ھر
جنب و جوش اعتراضی طبقه کارگر را به حمام خون حوالت می کرد ،باز ھم
به سادگی اينجا قادر به تأمين ثبات سياسی انباشت و تضمين امنيت روند بازتوليد
سرمايه اجتماعی نبود LO .بسيار موفق تر از ساواک شاه در ايران ،به
نيازمندی ھای اين ثبات پاسخ می داد و آنچه را که ديکتاتوری ھای نظامی و
پليسی امريکای التين به سرمايه وعده کرده بودند ،سوسيال دموکراسی و
اتحاديه سراسری کارگران به طور واقعی و با صلح و صفای کامل به جا می
آوردند LO .سرمايه داران سوئد را به حق اعتصاب برای کارگران متقاعد
ساخت و آنگاه حق اعتصاب را به جای سالحی عليه سرمايه در پھنه آبھای تيره
)  ( Saltsjöbadبه جليقه رقص شنای کارگران با بورژوازی تبديل کرد.
بسيار صميمانه و رئوف به سرمايه داران پيشنھاد شد که اعتصاب تا آنجا حق
کارگر است که او رھين منت سرمايه و متعھد به رعايت تمامی قوانين و قواعد
و اصول بردگی مزدی باشد .کارگر زمانی مجاز به استفاده از اين حق است که
سرمايه داران افزايش سنار و سی شاھی بھای نيروی کار او را به صرف خود
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ندانند و با محاسبه کليه مؤلفه ھای سودآوری سرمايه ھايشان ،تعطيل کارگاه را
بر باال بردن دستمزد کارگران ترجيح دھند LO .و سوسيال دموکراسی به
سرمايه داران تضمين دادند که ھر اعتصاب خارج از اين معيار و چھارچوب
را اعتصاب وحشی تلقی خواھند کرد و کليه کارگران مرتکب اين »
وحشيگری« را مجرم و مستوجب محاکمه و مجازات و زندان اعالم خواھند
نمود .قراردادھای فيمابين اتحاديه ھای کارگران و کارفرمايان ھمراه با طرحھا
و قوانين مصوب سوسيال دموکراسی در پارلمان سوئد به طور قطع آثار رفاھی
و امنيتی تعيين کننده ای به صورت موقت در زندگی توده ھای کارگر بر جای
گذارد .پرداخت مستمری به کليه افراد زير  18سال ،کمک ھزينه مسکن به
خانواده ھای با درآمد کم ،قانون بيمه سوانح ،بيمه درمان ھمگانی ،پوشش
اقتصادی حمايت مادران ،قانون کمکھای اجتماعی ،بيمه بازنشستگی 4 ،ھفته
مرخصی ساالنه و قانون حمايت از کودکان معلول و مشابه اينھا نوعی حفاظ
اجتماعی را به صورت موقت نصيب توده ھای کارگر سوئد ساخت و شرائط
زندگی آنھا را در قياس با کارگران بسياری کشورھا آسانتر کرد .تا اينجا جای
حرفی نيست .تمام حرف بر سر بھائی است که طبقه کارگر سوئد در قبال اين
امکانات پرداخت نمود .اين بھا به صورت ھولناکی سنگين بود .کارگران سوئد
در قبال اين دستاوردھا کل قدرت طبقاتی خويش و تمامی زرادخانه عظيم پيکار
طبقاتی خود را به بورژوازی تسليم کردند .اين نکته ای است که رفرميسم
راست و چپ در ھيچ کجای دنيا قادر به درک آن نشده و نمی شوند .توده ھای
کارگر سوئد می توانستند ھمه اين امکانات و تسھيالت و چه بسا بسيار فراوان
تر از اينھا را ،به ضرب قدرت مبارزه طبقاتی و از درون تشکل سراسری ضد
سرمايه داری خود از حلقوم سرمايه داران خارج سازند و در ھمان حال حصول
ھر کدام از اينھا را به سنگری برای تعرض توفنده تر و کامالً نيرومندتر عليه
نظام کاپيتاليستی مبدل سازند .می توانستند سالح اعتصاب را به جای سپردن به
ستون خلع سالح سرمايه ) (LOو به جای دفن کردن در موزه آثار عتيقه
تاريخ ،وسيله تحميل اين مطالبات بر بورژوازی سازند .آنان اين کار را نکردند.
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بالعکس بر روی مبارزه طبقاتی عليه سرمايه پل بستند .به اتحاديه سرمايه ساالر
خويش اجازه دادند که در مقام وکيل و قيم آنھا با اتحاديه کارفرميان به گفتگو
بنشيند و در ھمه جا سازش طبقاتی ،استنکاف از اعمال قدرت طبقاتی و حل و
فصل مجادالت بر پايه تسليم و تعبد در برابر منويات ماندگاری نظام سرمايه
داری ،جايگزين مبارزه ضد کار مزدی گردد .طبقه کارگر با اين رويکرد و با
غرق شدن در بحر توھمات سوسيال دموکراسی و رفرميسم راست ،خود را به
طور کامل مستأصل ،مرعوب ،بی اقتدار و خلع سالح نمود .آنچه به دست آورد
ھر چند در شرائط روز قاتق نان او شد اما چند گام آنسوتر قاتل جان وی
گرديد (Lagen OM Medbestämmande rätt - MBL ).مانند کوھی
از توھم بر سر و فکر و ذھن وی فرو ريخت .زير فشار القائات سوسيال
دموکراسی و سران  LOپنداشت که ھمزانو شدن رؤسای  LOبا زعمای
 ،SAFبه منزله سھيم شدن وی در تعيين سياست کار و توليد کارگاه است!!! از
ياد برد که او فروشنده نيروی کار و بر ھمين اساس انسانی و طبقه ای ساقط
شده از تمامی ھست و نيست انسانی و اجتماعی خويش است .قادر به درک اين
نشد که » قانون دخالت او در سياست کارگاه« قانون ھماوائی رؤسای
عاليمقام  LOو  SAFبا ھدف پاسخ به نيازھای ارزش افزائی سرمايه ،تحميل
ملزومات سودآوری سرمايه ھا بر طبقه وی و قانون انحالل ھر نوع قدرت طبقه
اش در مرداب متعفن نظم توليدی و ارزش افزائی سرمايه است .بر ھمين سياق
قانون مصونيت اشتغال کارگر در مقابل تھاجم کارفرمايان:
) (Lagen Om Anställningsskydd - LAS
را تضمينی برای حفظ کار خود ديد اما فراموش کرد که برد تأثير اين قانون فقط
تا جائی است که خريد نيروی کارش برای سرمايه سودآور باشد و در غير اين
صورت ھزاران ھزار از ھمزنجيرانش به غمزت العينی از کار بيکار خواھند
شد و سران  LOدر ھمکاری با سران  SAFبرای اخراج سيل وار افراد طبقه
اش ھيچ لحظه ای دچار ترديد و درنگ نخواھند شد .طبقه کارگر سوئد ميدان
اعمال قدرت مستقل طبقاتی عليه اساس سرمايه داری را ترک کرد .به سوسيال
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دموکراسی و به جنبش اتحاديه ای دل بست .به زمينگير شدن جنبش ضد سرمايه
داری خويش رضايت داد ،دستاوردھای جنبش اتحاديه ای را ارج نھاد و از
قدرت طبقاتی خود ساقط گرديد .درست به ھمين دليل وقتی که بورژوازی چند
سال بعد برای بازپس گرفتن ھمه اين امکانات شمشير از نيام کشيد او بسيار بيش
از آنچه تصور می کرد خلع سالح و مستأصل بود.

جنبش کارگری سوئد و آنارکوسنديکاليسم
اعتصاب  300000کارگر در سال  ،1909امتناع کارفرمايان از قبول مطالبات
کارگران ،شکست يأس آلود اعتصاب و نقش اتحاديه سراسری  LOدر اين
شکست ،موجی از خشم و نفرت را در ميان توده ھای کارگر نسبت به
 LOدامن زد .اين سؤال ھمه جا در ميان محافل کارگری پيچيد که اگر اتحاديه
ای با چنين عظمت و برخورداری از حمايت چند صد ھزار کارگر ،قادر به
تحميل نازل ترين مطالبات روز کارگران بر بورژوازی نمی باشد ،پس فلسفه
وجودی آن در چيست؟ بخش وسيعی از کارگران در گفت و شنودھا و شور و
مشورت ھای خويش با ھم ،به درستی و با نگاھی راديکال به اين جمعبست
رسيدند که رفرميسم  LOتنھا دليل واقعی و اساسی اين شکست فاجعه آميز بوده
است .آن ھا بر اين عقيده شدند که شالوده کار اتحاديه سراسری بر رسيدن به
توافق و موکول نمودن حصول ھر نتيجه ای به تفاھم کامل با کارفرمايان بوده
است .آنان از درون بحثھای خود اين نتيجه کامالً درست و منطقی را ھم
استخراج کردند که آگاھی سرمايه داران به عمق رفرميسم و سازشکاری
 LOآنان را به يقين مطلق سوق داده بود که در صورت تداوم بر مقاومت
خويش اين  LOاست که حتما ً تسليم می گردد و بر ھمين اساس ھيچ دليلی برای
عقب نشينی و قبول خواستھای کارگران نمی ديدند .گفتگوھا اندک اندک به
شکوه تبديل شد و شکوه ھا مسير اعتراض خود را کاويد .در طول يک سال
شمار کثيری از کارگران  LOرا ترک گفتند و در تدارک ايجاد تشکيالتی ديگر
برآمدند .معضل مھم و تعيين کننده اين کارگران آن بود که فشار ساليان دراز
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آموزش ھای سوسيال دموکراسی و فضای رخوت بار درون اتحاديه سراسری
راه جنبش واقعی ضد سرمايه داری را ھر چه بيش و بيشتر در پيش روی آنھا
خط زده بود .به ھمين دليل راديکاليسم جاری درون جنبش کارگری به جای ره
بردن به سنگر ضد کار مزدی و کمونيسم ،بر ساحل کويری
آنارکوسنديکاليسم لنگر کشيد .نارضائی و استعفا و اعتراض کارگران سرانجام
در سال  1910به تشکيل » سازمان مرکزی کارگران سوئد« ) سنديکاليست ھا(
)  ( SACمنتھی گرديد.
)  ( SACبه گاه تأسيس در توضيح موارد افتراق خود با  LOبر دو موضوع
تأکيد نمود .اول اينکه می خواھد از رفرميسم مسلط بر آن اتحاديه فاصله بگيرد
و ثانيا ً شکل سازمانيابی رايج  LOرا نمی پسندد و بديل ديگری برای آن در
نظر دارد .در مورد مرزبندی  SACبا رفرميسم  LOصحبت می کنيم اما نقد
» بانيان سازمان مرکزی کارگران سوئد« بر شيوه سازمانيابی  LOاين بود که
اتحاديه سراسری اساس را بر وحدت رشته کاری قرار می دھد ،در حالی که
کارگران بايد در ھر مرکز کار و توليد مستقل از تعلقات رشته ای خويش و به
صورت افراد شاغل درون يک کارگاه متشکل گردند و کلوب خاص کارگری
آن واحد را ايجاد کنند LO .در آن زمان به اين روال کار اعتقاد نداشت اما در
سال ھای بعد اتفاقا ً به ھمين شيوه روی آورد و سلول ساختار تشکيالتی خود را
در کارگاھھای بزرگ کلوب کارگران قرار داد .قابل توجه است که اين جابجائی
به شيوه معکوس در مورد » سازمان مرکزی کارگران« ھم رخ داد .به اين
معنی که در دوره ھای بعد سازماندھی مبتنی بر نوع حرفه و رشته در برنامه
کار آنان جای وسيعی احراز کرد SAC .در تشريح خطوط عمومی ديدگاھھای
خود اعالم داشت که به ھيچوجه حزب يا سازمان سياسی نيست ،بلکه صرفا ً
سنديکا است و خواستار سازمانيابی سنديکائی و فاقد تعلقات سياسی به ويژه
تعلقات گروھی و حزبی کارگران است .بنيانگذاران سازمان تأکيد کردند که توده
ھای کارگر مستقل از وابستگی ھای صنفی ،حرفه ای ،عقيدتی و سياسی و
مستقل از اينکه به کدام گرايش اجتماعی يا مذھب و مرام متعلق باشند ،دارای
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منافع مشترک طبقاتی ھستند و آماده اند تا حول اين منافع جمعی خود را سازمان
دھند .آنان در تکميل نظرات خويش اعالم داشتند که ھدف آنھا ايجاد جامعه بدون
طبقه آزاد و سوسياليستی است .کارگران برای رسيدن به اين جامعه بايد خود را
در انجمن ھا و سنديکاھا متشکل سازند و ھدف کوتاه مدت خود را تأمين
خودگردانی دموکراتيک کارگری در ھر مؤسسه کار و توليد قرار دھند.
 SACھمين نظريه را به شيوه اداره امور جامعه نيز تعميم داد و جامعه بی
طبقه سوسياليستی خود را جامعه ای فدرال تصوير کرد که بخشھای مختلف
جغرافيائی آن از طريق خودگردانی ھای فدرال با ھم مرتبط می شوند!! بنياد
کار اين خودگردانی ھای محلی يا فدرال حتی االمکان بر دموکراسی مستقيم
استوار خواھد بود و در غير اين صورت سيستم انتخابانی مبتنی بر حقوق
انتخاب کنندگان در عزل نمايندگان متخلف به اجراء نھاده خواھد شد .سازمان
مرکزی کارگران سوئد ھمين نوع سازمانيابی کارگری يا ھمين الگوی خاص
جامعه سوسياليستی را در ساختار تشکيالتی حی و حاضر خود نيز به کار
گرفت و توده ھای کارگر ملحق به خود را به ھمين سياق سازمان داد .در
پرسپکتيو سياسی »سازمان« حق تصميم گيری در اتخاذ سياست ھا و
راھبردھای اجتماعی يا حتی حق برنامه ريزی و تعيين دستور کار روز مبارزه
طبقاتی فقط خاص کسانی است که به طور مستقيم در اجرای آن سياست يا
پيشبرد آن مبارزه نفع دارند!!! نوعی تلقی و استنباط سرتاسر
آنارکوسنديکاليستی و ضد مارکسی از جنبش کارگری که شالوده پيکار متحد،
انترناسيوناليستی ،طبقاتی و يکپارچه توده ھای کارگر دنيا را زير سؤال می
برد .اين مھم است که  SACاز يکسوی منادی پرھياھوی وحدت
انترناسيوناليستی طبقه کارگر بود و از سوی ديگر بين منافع و انتظارات و
مصالح مبارزه کارگران ھر کارگاه با ساير کارگاھھا ،ھر منطقه جغرافيائی با
مناطق جغرافيائی ديگر يک کشور و باالخره مصالح جنبش کارگری ھر جامعه
با جوامع ديگر تمايز قائل می گرديد!!!  SACاين تمايز را به حقوق
دموکراتيک آحاد کارگران رجوع می داد و استدالل می کرد که اين تنھا
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کارگران ھر مؤسسه جداگانه توليدی يا ھر مرکز کار معين ھستند که حق دارند
راه حلھا و مطالبات خاص خود را تشخيص دھند و راھکارھای مبارزه برای
تحقق آنھا را تعيين نمايند!!! تأکيد بانيان سازمان بر اھميت سازمانيابی کارگران
با توجه به نوع حرفه از يکسوی و منطقه جغرافيائی از سوی ديگر نيز از ھمين
جا ناشی می شد .آنان بر ھمين مبنی نيازی به تشکيل سازمان سراسری جنبش
کارگری در فرايند مبارزه عليه سرمايه داری نمی ديدند و پافشاری خود بر
فدراليسم کارگری!!! و سازماندھی حرفه ای و منطقه ای جنبش کارگری را در
تعارض با قبول منافع واحد طبقاتی توده ھای کارگر و ضرورت اتحاد سراسری
ضد سرمايه داری پرولتاريا تلقی نمی کردند!!!
 SACنقطه رجوع خود در گزينش نوع سازمانيابی کارگری و از آن مھمتر
سازمان کار جامعه سوسياليستی را به ھيچوجه محو رابطه خريد و فروش
نيروی کار و ملزومات و پيش شرط ھای اساسی برچيدن روند کار سرمايه
قرار نمی داد و اکنون نيز نمی دھد ،بلکه مبارزه با قدرت گيری يک اليت
سياسی يا نظری را تنھا دليل مبرميت اين نوع سازمان کار اجتماعی اعالم کرده
است .عين ھمين استنباط در نقد  SACبر شوروی سابق و کالً سوسياليسم
اردوگاھی نيز کامالً انعکاس دارد .با اينکه ھمواره اصرار داشته است از اتخاذ
مواضع سياسی خودداری ورزد و در ھمين راستا پيرامون اردوگاه سابق
شوروی نيز ھيچ تحليل و نقدی منتشر نساخته است اما در گفته ھای پاره وار
تشکيالتی اش معموالً ديکتاتوری را تنھا پاشنه آشيل اساسی اردوگاه دانسته
است .از اين که بگذريم در ھيچ کدام از اسناد و مدارک رسمی  SACنيز
توضيح ويژه ای مشتمل بر تبيين آنان از سرمايه داری يا چگونگی محو سرمايه
داری در سوسياليسم مورد نظرشان ديده نمی شود .دموکراسی و رفع اتوريته
اليت حزبی يا گروھی و عقيدتی تنھا ترجيع بند شعارھا و حرفھا در کالبدشناسی
سوسياليسم به عنوان غايت کار مبارزه طبقاتی است .مباحثات بسيار آشفته،
سردرگم و آکنده از تناقض مانند سوسياليسم فدرال!!! انترناسيوناليسم مبتنی بر
فدراليسم!!! تحقير مبارزه سياسی!!! گريز از ھر نوع بحث در مورد اضطرار
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توسل پرولتاريا به قھر در انقالب ضد سرمايه داری و طرح اعتصاب سراسری
به عنوان تنھا راھکار پيروزی طبقه کارگر در مبارزه عليه بورژوازی و پاره
ای مسائل مشابه ديگر نيز وضعيت اين جريان را به عنوان يک تندنس
کارگری آنارکوسنديکاليستی بيشتر و بيشتر در برابر انظار قرار می داد.
اليت ستيزی  SACبا ھمه خمير مايه آنارکوسنديکاليستی و با اينکه قادر به
برقراری ھيچ پيوند ماترياليستی ،انقالبی و طبقاتی با سرمايه ستيزی و جنبش
لغو کار مزدی پرولتاريا نبود باز ھم برای بخشی از کارگران سوئد تا مدت ھا
جاذبه داشت .به ويژه که اين اليت ستيزی در قلمرو پراتيک اجتماعی روز ،با
راھکارھای نسبتا ً راديکال و البته بازھم آنارکوسنديکاليستی زيرعنوان مبارزات
» فراقانونی« ) (Över lagو » اقدامات مستقيم کارگری« ) Direkt
 (aktionبه ھم می آميخت .واقعيت اين است که آنچه » سازمان مرکزی
کارگران سوئد« را از  LOجدا می ساخت ھمين موارد يا ھمين راديکال نمائی
ھا بود .کارگران در درون » اتحاديه سراسری« موجوداتی مفلوک ،مستأصل،
فاقد ھر نوع قدرت تأثيرگذاری و در واقع مشتی آلت دست برای اليت باالی
تشکيالت و ابزار عروج قدرت سوسيال دموکراسی به صفه اقتدار دولت
سرمايه داری بودند و الجرم ھر کارگری که از بار توھم انبوه خويش نسبت به
رفرميسم سنديکاليستی می کاست سعی می کرد تا برای پيشبرد مبارزه خود
عليه سرمايه داری راه بھتر و ظرف مناسب تری جستجو نمايد .در اين ميان
 SACدر وضعيت خاص بين المللی که قبالً اشاره کرديم و در شرائط رکود و
زمينگيری جنبش ضد کار مزدی باز ھم سرکه ای بود که با تمامی حالت قليائی
و غير اسيدی اش ،از آب ترش تر به بزاق می نشست .برخی جار و جنجال
ھای ضد سرمايه داری با ھمه توخالی و غيرواقعی بودنش ،سخن راندن از
مبارزه فراقانونی با تمامی محتوای آنارکوسنديکاليستی و فاقد بار طبقاتی و ضد
کار مزدی بودن آن ،سمپاتی نسبت به اقدامات مستقيم کارگران عليه اين و آن بی
حقوقی وسيع اجتماعی ،دفاع از اعتصاباتی که  LOآنھا را وحشی! و مستوجب
زندان و مجازات برای کارگران می شمرد ،شرکت در آکسيونھای سياسی بين
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المللی ،عليه جنگ ويتنام و موضوعات مشابه ديگر از جمله مواردی بودند که
 SACرا از اتحاديه سراسری کارگران سوئد متمايز می ساخت و بر ھمين
اساس کارگران ناراضی از  LOرا به سوی خود جذب می نمود.
سالھای  1930دوران بيشترين رونق آنارکوسنديکاليسم در سوئد بود .در اين
سالھا جمعيت زيادی از کارگران به  SACپيوستند .اين رويکرد بعدھا شروع
به افت نمود اما در سالھای  1969و  1970مجدداً سير صعودی گرفت .دليل
اصلی اين سير صعودی وقوع اعتصاب بزرگ کارگران معادن شمال سوئد در
سال  1969بود .در اين سال ھزاران کارگر معدن در اعتراض به سطح دستمزد
و ساير بی حقوقی ھای خويش دست از کار کشيدند LO .بالفاصله اعالم کرد
که از اين اعتصاب حمايت نمی کند و برای پيشبرد مبارزات کارگران به ھيچ
نوع ھمکاری تن نمی دھد!!! اقدام  LOطبيعتا ً ضربه ای سنگين برای اعتصاب
کارگران بود و در ھمان گام نخست کارگران اعتصابی را از حق بيمه ايام
تعطيل کار و توليد به کلی محروم می ساخت .در چنين وضعی  SACسياستی
کامالً متضاد با اتحاديه سراسری کارگران اتخاذ نمود و ضمن حمايت وسيع از
مبارزات کارگران اعالم کرد که بيمه دوران اعتصاب آنان را به طور کامل
پرداخت خواھد نمود .اين اقدام موجی از جانبداری نسبت به  SACرا در ميان
کارگران به ويژه توده ھای کارگر شمال سوئد دامن زد .حادثه ای که تأثير آن تا
ھمين امروز نيز کم و بيش مشھود است .به اين معنی که بيشتر اعضای سازمان
مرکزی را کماکان ھمان کارگران مناطق شمالی و به خصوص معدن کاران
تشکيل می دھند.
حمايت  SACاز اعتصاب کارگران شمال متقابالً آتش خشم سران  LOو
سوسيال دموکراسی را شعله ور ساخت .حزب سوسيال دموکرات با استفاده از
قدرت دولتی خويش بخش اعظم کارگران عضو » سازمان مرکزی« را در
ليست سياه سازمان اطالعات و جاسوسی سوئد )  (Säpoقرارداد و
ھمزمان  LOاز اتحاديه کارفرمايان درخواست نمود تا از طريق صدور يک
اخطاريه ،کليه کارفرمايان سوئد را از استخدام کارگران عضو  SACبر حذر
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دارد!!!  LOبعدھا نيز تالش کرد تا بر روی موجوديت »سنديکاليست ھا« خط
بکشد و از طريق بی اھميت جلوه دادن کارھايشان به انزوای آنھا دامن بزند.
سير حوادث دھه ھای  70به بعد ،به رغم تالطمات فراوان و به رغم فرصت
ھای زيادی که برای فعل و انفعاالت تازه در درون جنبش کارگری سوئد به پيش
آورد ھيچ تغييری را به نفع  SACبر سينه خود ثبت نکرد .دليل اين امر بن
بست کامل پراکسيس آنارکوسنديکاليستی اين جريان بود .صرف نقد
دموکراتيک  LOو سوسيال دموکراسی ھيچ ظرفيتی برای تأثيرگذاری
درازمدت و بازگشودن يک جای پای استوار در جنبش کارگری ايجاد نمی کرد.
کارگر منتقد رفرميسم راست اتحاديه ای به رغم آمادگی برای پيوستن به حرکتی
راديکال و ضد سرمايه داری وقتی که سراغ  SACرا می گرفت و ھنگامی که
ورودی اين آدرس را دق الباب می کرد ،ھيچ نشانه ای از حصول انتطاراتش بر
چھره آنچه بانيان » سازمان مرکزی « ....توصيه می کردند ،مشاھده نمی نمود.
به ھمه اين دالئل روند رويکرد کارگران به اين تشکيالت به تدريج کندتر و
کندتر شد ،تا جائی که شمار طرفدارانش در شرائط روز ،در سرتاسر سوئد به
احتمال زياد ،از  20000نفر کمتر باشد SAC .با برخی از سنديکاھای
کارگری اروپا مانند  CGTروابط نزديکی داشته اند.
طبقه کارگر سوئد و کمونيسم بورژوائی
قرن بيستم دوران ظھور نوع خاصی از کمونيسم بورژوائی بود .خصلت نمای
واقعی اين کمونيسم تبيين ويژه وی از جنبش کارگری ،روايت معينی از
کمونيسم ،آناتومی خاصی از سرچشمه طبقاتی کمونيسم ،درک خودويژه ای از
رابطه ميان کمونيسم و جنبش کارگری ،الگوی ويژه ای برای سازمانيابی توده
ھای کارگر و جنبش کمونيستی و ساير مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی
پرولتاريا بود .در پرسپکتيو اجتماعی اين کمونيسم ،جنبش کارگری سرشتی
بورژوائی ،رفرميستی و ترديونيونيستی داشت! کمونيسم محصول تعمق و تفقه
دانشوران طبقات دارا تلقی می شد! مبارزه طبقاتی کارگران از فصلبنديھای
استراتژيک خاصی مانند فاز خلقی و ضد امپرياليستی ،مرحله بورژوا
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دموکراتيک و باالخره سوسياليستی و کمونيستی تبعيت می کرد! سازمانيابی
جنبش کارگری بر شالوده تقسيم کار ميان مبارزه ترديونيونی و کمونيستی
استوار می گرديد! سوسيالسم برنامه ريزی کار و توليد توسط ھيرارشی
حکومتی تحت استيالی حزب سياسی قلمداد می شد! و سرانجام انقالب کارگری
کار انتقال ھمين حزب به اريکه قدرت سياسی را دنبال می نمود!! آنچه اين
کمونيسم می گفت ،به طور واقعی حديث نفس اجتماعی و توجيه ھستی سياسی و
پراکسيس جاری طبقاتی خودش بود .ھمان گونه که ادعا می کرد ،نه تجلی
خيزش آگاھانه و افق دار جنبش ضد سرمايه داری توده ھای فروشنده نيروی
کار که از عمق انديشه دانشوران طبقات دارا بر می خاست و طبيعتا ً
انتظارات و آرمانھای ھمين طبقات را مطمح نظر قرار می داد .پرولتاريا را
سرچشمه زايش جنبش ضد کار مزدی و کمونيسم نمی ديد و اين رسالت را فقط
در کفايت خود تلقی می کرد .انتظارات و افقھايش را به پرولتاريا عرضه می
نمود و خواستار تبعيت جنبش ترديونيونی کارگران از اھداف کمونيستی!!
خويش می گرديد!! اين کمونيسم انقالب کارگری اکتبر را در شوره زار ھمين
تئوری پردازی ھا به شکست کشاند و پس از استقرار سرمايه داری دولتی در
روسيه بسيار جھانگير شد .طرفداران اين کمونيسم در ھمه جا از جمله در
جامعه سوئد وجود داشتند و در راستای آنچه گفتيم گام بر می داشتند و به مبارزه
سياسی روی می کردند .اينان در سالھای پيش از وقوع انقالب اکتبر از اعضای
فعال سوسيال دموکراسی سوئد بودند ،اما در سال  ،1917در روزھای قبل از
پيروزی انقالب تصميم به انشعاب گرفتند.عموما ً در سازمان جوانان حزب
عضويت داشتند ،و پس از انشعاب خود را »حزب چپ سوسيال دموکرات«
)  (Sveriges socialdemokratiska vänsterpartietناميدند .مؤسسين
حزب چند سال بعد نام خود را تغيير دادند و عنوان » حزب کمونيست سوئد«
)  (Sveriges komunistiska partiet – SKPرا برای خود انتخاب کردند.
حزب اخير تا سال  1929چندين انشعاب را از سر گذراند و سرانجام در ھمين
سال عده کثيری از افرادش راه خروج اختيار کردند و حزب جديدی زير نام
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»حزب سوسياليستی« ) (Socialistiska partietتشکيل دادند .منشعبين تا سال
 1967با ھمين نام به کار خويش ادامه دادند ،اما از اين تاريخ به بعد با
برگزاری کنگره ای خود را » حزب کمونيست ھای چپ«
)  ( Vänster partiet komunisterna - VPKناميدند.
»کمونيست« ھای منشعب از سوسيال دموکراسی کالً و از جمله  VPKبر
خالف حزب مادر که از طريق  LOعنان اختيار جنبش کارگری را در دست
داشت ،در ميان طبقه کارگر سوئد ھيچ جا و مکان تعيين کننده ای پيدا نکردند.
آنھا از اين لحاظ وضعيتی مشابه اجزاء ديگر طيف جھانی خود داشتند اما
داستان آنھا با توجه به تمايزات ميان جامعه سوئد با جوامع آسيائی و امريکای
التين و مانند اينھا و با توجه به آنچه بر سر جنبش کارگری سوئد می گذشت
کمی متفاوت و از اين لحاظ بسيار شنيدنی است VPK .مثل ھمه احزاب برادر،
عضو کمينترن و يار غار اردوگاه » سوسياليسم«!!! بود اما شرائط تاريخی
جامعه سوئد مشغله احزاب جوامعی مانند ايران ،ھندوستان يا ممالک امريکای
التين را تا حدود زيادی از وی دريغ می داشت .در آنجا احزاب عضو کمينترن
ھمه سنگربانان پرخروش امپرياليسم ستيزی خلقی بودند و حرف آنھا با طبقه
کارگر اين بود که ھمراه با » بورژوازی ملی«  ،مالکان ليبرال و نيروھای
انقالبی!!! ديگر ،انقالب خلق عليه امپرياليسم را به پايان برسانند ،پايه ھای
صنعت ملی را مستقر سازند ،ديکتاتوری خلق را بر پای دارند و در اين راستا
راه سوسياليسم را تسطيح کنند!!! اردوگاه را قدرت بخشند و پرچم کمونيسم را
بر بام جھان برافرازند!!!  VPKچنين رسالتی نداشت .در اينجا امپرياليسم
ستيزی ناسيوناليستی به داستان » اُسطُقُسی فوق ا ُ ُ◌سطقُسات« مالصدرا می
ماند .پايه ھای صنعت مستقل ملی ھم آنقدر توسط بورژوازی و با ھمکاری و
ھمدلی سوسيال دموکراسی مستقر و مستحکم شده بود که سخن گفتن از آن »
استحصال حاصل« به نظر می رسيد .دموکراسی ھم وجود داشت و به اين
ترتيب بورژوازی سوئد و مخصوصا ً سوسيال دموکراسی آنقدر » وظائف
تاريخی« خود را خوب انجام داده بودند!! که ھيچ چيز برای کمونيسم بورژوائی
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و برای پر کردن محتوای مانيفست اين کمونيسم خطاب به طبقه کارگر باقی
نمانده بود!!! تنھا چيزی که می ماند انقالب و ساختمان سوسياليسم بود!!
تحوالتی که قرار بود پرولتاريا ارتش پياده نظام پروسه پيشبرد آنھا در معيت
حزب کمونيست متشکل از افاضل طبقات باال باشد VPK .در آغاز سعی کرد
ھمين کار را انجام دھد .با صدور فراخوانھائی از پرولتاريای سوئد خواست که
انقالب کند و سايه حزب »کمونيست« را بر سر توده ھای طبقه اش سنگين
سازد!!! ا ينکه انقالب نسخه اردوگاه چه خاکی به سر کارگران می بيخت حرفی
است که موضوع گفتگوی ما نيست ،بحث اساسی اينجا اين است که  VPKاين
فراخوان را به توده ھای کارگری می داد که در درون جنبش اتحاديه ای سخت
مشغول قرائت طومار مطول قراردادھا ،قوانين ،ميثاق نامه ھا و حاصل
مذاکرات فيمابين  SAF ، LOو سوسيال دموکراسی بود .مسأله اما به ھمين
جا ختم نمی شد VPK .خود ھمسان تمامی احزاب برادر طيف اردوگاه ،آنچه
را  LOو سوسيال دموکراسی در جنبش کارگری دنبال می کردند حرف دل
خود می دانست .اينان برای جنبش کارگری ھيچ نسخه ديگری نداشتند ،از ديد
اينان توده ھای کارگر فاقد ظرفيت سازمانيابی ضد سرمايه داری بودند .سخن
گفتن از مبارزه عليه سرمايه داری و صدالبته با بديل سرمايه داری دولتی يا
ھمان سوسياليسم اردوگاه فقط در شأن حزبی بود که کمونيسم خويش را يکراست
از انديشه افاضل طبقات باال استخراج می کرد .کارگران در منظر گرايش
 VPKدر بھترين حالت ،بايد ھمان کارھائی را انجام می دادند و برای ھمان
مطالباتی مبارزه می کردند که  LOو سوسيال دموکراسی در پيش روی آنھا
قرار داده بود .در اينجا نيز ما با يک تفاوت اساسی ديگر در مشغله ھای جاری
ميان اعضای حزب » کمونيست چپ سوند« با بسياری از احزاب برادر مواجه
می گرديم » .حزب کمونيست ايران« يا وارث ناخلف وی حزب توده ،حزب
کمونيست عراق و جوامع امريکای التين خود را موظف می ديدند که برای
سازمان دادن رفرميسم اتحاديه ای در درون جنبش کارگری تالش کنند زيرا در
نگاه آنان قرار بود جنبش کارگری نيروی ائتالف خلق عليه امپرياليسم باشد و
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در ھمان حال حق و حقوق اتحاديه ای خود را به دست آرد!!! اما حزب
کمونيست سوند چنين وظيفه ای ھم نداشت .سوسيال دموکراسی و  LOھمه اين
کارھا را بسيار بھتر و استخواندارتر از خود وی انجام داده بودند .در يک کالم
کمونيسم بورژوائی در اينجا بی وظيفه بود و بر ھمين اساس تنھا چيزی که
برايش باقی می ماند صدور فراخوان به طبقه کارگر برای انقالب بود که آن ھم
به اين آسانی در دل سنگ کارگران جائی پيدا نمی کرد ،زيرا که توده ھای
کارگر ميان حاصل اصالحات سوسيال دموکراسی و انقالب اينان فرقی نمی
ديدند و ھيچ عاقلی » گنجشک در دست را با باز در ھوا معاوضه نمی
کند« زمان که گذشت کار » حزب کمونيست چپ« باز ھم سخت تر شد .به بيان
ديگر باز ھم بی وظيفه تر و بی وظيفه تر شد!!! حزب ھمساز با کمونيسم
اروپائی ديکتاتوری پرولتاريا و انقالب را ھم مطرود اعالم نمود و به اين ترتيب
با دست خود آخرين دستمايه اعتبار موجوديت را نيز از دست داد .حال تنھا
چيزی که می توانست به اين موجود سراسر بی وظيفه ،بدون ھيچ نقش اجتماعی
و تاريخی وجود بخشد ،اپوزيسون نمائی دروغين در مقابل سياست ھای بغايت
راست سوسيال دموکراسی بود .حزب اعالم کرد که ھنوز طرفدار جامعه بی
طبقه است و برپائی اين جامعه را در بسط دموکراسی جستجو می کند!!!
 VPKدر ھمين راستا راه چاره برای بقای خود را در آن ديد که .اوالً شماری
از دوستان خود در حزب مادر را با خويش ھمراه سازد .رفرميست بودن سران
حزب را برای آنھا توضيح دھد ،مضرات رفرميسم و فوايد راديکاليسم را به آنھا
بازگويد و به اين ترتيب حداقل ضايعات ناشی از انشعابات مکرر را با جذب
شماری از اعضای حزب سوسيال دموکرات ترميم کند .اين کار ظاھراً ھيچ
موفقيتی به دنبال نداشت و تعداد کسانی که گاه و بيگاه از  VPKجدا و به
سوسيال دموکراسی می پيوستند از مجموعه منشعبين جديد حزب مادر با
رويکرد به حزب دختر ،بسيار بيشتر بود .راھکار ديگر حزب کمونيست چپ
سوند دستيابی به امکان نفود در  LOرا دنبال کرد .اين نيز بطور معمول نتيجه
ای به بار نمی آورد زيرا که در فضای تيره و تار  LOحتی  VPKو حتی
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حزب چپ تائب از ھر نوع نام و نشان کمونيسم نيز کماکان به عنوان »
کمونيست ھای مخوف ضد سرمايه داری «!!! در ليست سياه قرار داشتند .با
ھمه اينھا  VPKو پس از فروپاشی اردوگاه شوروی  VPدر سالھای زيادی با
کسب  %4و گاھی بيشتر آراء مردم سوند در پارلمان اين کشور در جوار
حزب سوسيال دموکرات در چگونگی برنامه ريزی نظم سياسی ،مدنی،
اقتصادی سرمايه اجتماعی سوند شريک شد .اين حزب در دو نوبت ميزان آراء
خود را به صورت چشمگيری افزايش داد .يکبار بگاه پيروزی ارتش سرخ در
جنگ امپرياليستی دوم و نقشی که اين ارتش در رھائی بازماندگان کوره ھای
آدم سوزی » آشويتس« ايفاء کرد و بار دوم زمانی بود که سوسيال دموکراسی
در نقش حزب مسلط ماشين دولتی سوند کل بار بحران اقتصادی دھه 90
سرمايه داری سوئد را به ھارترين و بی رحمانه ترين شکل بر زندگی توده ھای
کارگر سرشکن ساخت.
سوای » حزب کمونيست چپ« احزاب ديگری ھم زير نام سوسياليست،
کمونيست ،مارکسيست لنينيست با پسوندھای طويل انقالبی و ماوراء انقالبی در
جامعه سوئد در طول اين مدت پديد آمدند .سرگذشت ھيچ کدام از آن ھا ھيچ
افتراق تعيين کننده ای با سرنوشت حزب ياد شده نداشته است .پرداختن به شرح
کار و پراتيک جاری اين احزاب ھيچ کمکی به بحث حاضر ما نمی
کند .ترديدی نيست که خطوط کلی باورھای مسلکی و نوع شعارپردازيھا و
بسياری حرفھای اينان با ھم تفاوت ھائی داشت ،اما تا آنجا که به جنبش ضد
سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر مربوط می شود ھمگی تقريبا ً
از يک جنس و اھل يک طبقه و قافله ساالران جنبش يا جنبش ھائی بودند که
ھيچ ربطی و ھيچ سنخيتی با جنبش ضد کار مزدی کارگران دنيا نداشته است و
ندارد.
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بحران اقتصادی دھه  80و جنبش کارگری سوئد
سال ھای دھه  ،80شاھد پيچش موج بحران در ساختار بازتوليد سرمايه
اجتماعی سوئد بود .بحران به صورت سھمگينی ارکان حيات سرمايه داری را
در خود فرو کشيد و منشور ھمزيستی مسالمت آميز طبقات الجرم با نسخه ھای
ديگرگون ،در خانه ھای تک تک کارگران را دق الباب کرد .منشور بسيار گويا
بود .کارگران بايد با آغوش باز کليه بار بحران سرمايه داری را تحمل نمايند!!!
اين پيام فقط از جانب کارفرمايان و صاحبان سرمايه صادر نشد ،سوسيال
دموکراسی و سران  LOنيز به اندازه ھارترين بخش بورژوازی نسبت به
تحقق اين امر حساسيت و جانبداری داشتند .طبقه کارگر سوئد در مقابل اين
تھاجم کامالً خلع سالح بود .تا اين زمان ھمه چيز بر ريل » ،« Saltsjöavtal
براساس مذاکرات فيمابين  LOو  SAFو بر بستر سياست ھا و راھبردھای
سوسيال دموکراسی به پيش رفته بود و اگر کارگران در خارج از اين مدار
گامی بر می داشتند ،بايد خود را برای محاکمه در » دادگاه کار« و پاسخ به
کيفرخواست » اعتصاب وحشی« آماده می ساختند .سير تحوالت جاری سرمايه
داری اينک شرائطی را در پيش روی طبقه کارگر باز می گشود که ضرورت
بستن پل بر  Saltsjöavtaو کل رفرميسم راست اتحاديه ای را طلب می
کرد ،اما قدرت پيکار ضد کار مزدی وی در عمق رسوبات شناگاه درياچه نمک
دفن بود و ساز و برگی برای جنگيدن در حول و حوش وی به چشم نمی خورد.
نظام سرمايه داری برای چالش بحران خود قربانی می خواست و ھمه چيز
گواھی می داد که ھست و نيست تا کنونی توده ھای کارگر قربانی آماده و
ارزان و دم دست اين حاجت سرمايه خواھد بود .زير فشار اين مؤلفه ھا بود که
تعرض ھمه سويه سرمايه شروع شد .در فاصله بسيار کوتاھی حدود 73000
کارگر پرستار ،بھيار و کمک بھيار از بيمارستانھای مختلف اخراج گرديدند.
اين امر با کاھش سھمگين امکانات بھداشت و دارو و درمان و سرشکن شدن
بار اين کاھش بر کارگران تکميل گرديد .وروديه بيمارستانھا به طور سرسام
آور باال رفت .متعاقب اين امر  166310کارگر واحدھای بزرگ صنعتی،
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 1914کارگر معدن  10400کارگر صنايع مواد غذائی 11300 ،کارگر کفش و
پوشاک 22750 ،کارگر چوب و جنگل  %25کل کارگران بخش ساختمان و
 121860نفر در ساير رشته ھای کار و توليد از کار بيکار شدند .شدت و
سرعت و سختی کار به صورت بيسابقه ای افزايش يافت .کارگران شاغل
مجبور شدند که نه فقط کاھش توليد ناشی ار بيکاری چند صد ھزار نفری
ھمزنجيران خود را جبران کنند ،بلکه حتی در مقياس عظيم تری توليد نمايند .به
موازات بيکارسازی وسيع توده ھای کارگر ،سالخی کليه امکانات آموزشی،
بيمه ھای اجتماعی و تمامی آنچه که تا آن زمان به دست آمده بود نيز آغاز
گرديد .بيمه ايام بيکاری ار  %100زمان اشتغال ،به  ، %90سپس  %80و
يک گام آنسوتر به  %75تقليل پيدا کرد .فرايند تعرضی که سنگ بنای کاھش
 65درصدی امروز را بر زمين زندگی توده ھای کارگر استوار ساخت .شمار
مدارس با سرعت رو به کاھش گذاشت و در يک چشم به ھم زدن بيش از %30
کليه آموزشگاھھا و کالس ھای درس برچيده شد و محصالن آنھا از مسافت ھای
دور به  %70باقی مانده تحميل گرديدند ..تعداد معلمان و کارکنان آموزشی از
 60000به  40000تنزل کرد .تخت ھای بيمارستانی نصف شد .ھزينه ھای
زندگی باال رفت .در يک کالم » الگوی رفاه سوئدی « سوسيال دموکراسی از
ھم پاشيد و غرامتی را که بورژوازی سوئد برای رھائی از تحمل مخاطرات
احتمالی » کمون پاريس« ،انقالب اکتبر و جنبش ھای سرکش ضد سرمايه داری
اروپای غربی پرداخت کرده بود ،ھمه را يکجا با کمال سفاکی باز پس گرفت.
طبقه کارگر سوئد در قبال طوفان تعرض بورژوازی به جنب و جوش افتاد تا
شايد حداقل بار خسارات وارده را کاھش دھد .آکسيونھای خيابانی وسيعی در
اين شھر و آن شھر برپا شد .افراد زيادی بر منبر وعظ تکيه زدند و در قبح اين
اعمال ناپسند داد سخن دادند!! فريادھا اما در ھيچ کجا ھيچ پژواکی نيافت.
بورژوازی تمايلی به شنيدن نداشت و از آن مھمتر ھيچ دليلی ھم برای شنيدن
نمی ديد .طبقه کارگر سوئد گوش به فرمان سوسيال دموکراسی و اتحاديه
سراسری خويش!! قبول کرده بود که ھمه چيز در زمزمه حريرگون و الھوتی
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آبھای » شناگاه درياچه نمک« حل و فصل گردد و اکنون فصل طغيان آبھای
درياچه فرا رسيده بود LO .و سوسيال دموکراسی مثل ھميشه از طبقه کارگر
می خواستند که اصول ھمزيستی مسالمت آميز را به درستی پاس دارند .بر
اساس اصول دموکراسی و مدنيت سرمايه داری در سوئد کارگران حق دارند به
ھر ميزان که دوست دارند تظاھرات کنند .در ھمان حال کارفرمايان ھم حق
دارند که ھمراه با تماشای تظاھرات توده ھای کارگر ملزومات سودآوری
حداکثر سرمايه ھا را بسيار سخاوتمندانه برنامه ريزی کنند و اين برنامه ريزی
را با مشورت و رايزنی و ھمکاری اتحاديه کارگری بر کارگران تحميل نمايند.
سالھای پيچش موج بحران دقيقا ً ميعاد آزمون نقش دموکراسی شد .کارگران ھر
چه خواستند عليه بيکارسازيھا ,عليه سالخی امکانات رفاھی و عليه طوفان
تھاجم بورژوازی راھپيمائی کردند .کارفرمايان و دولت بورژوازی نيز به
صورت گسترده در تمامی برنامه ھای تلويزيونی و در ھمه مناظرات حزبی و
خيابانی اعالم داشتند که ناراحتی کارگران را بسيار خوب درک می کنند!!! اما
ھمه آنچه که انجام می دھند شروط الزم و جبری ادامه حيات سرمايه است.
چيزی که بايد کارگران ھم اھميت آن را درک کنند!!! و مشکالت آن را تحمل
نمايند!!! آنھا گفتند که اگر قرار است دو باره به رفاھی برسيم!!! يک راه بيشتر
وجود ندارد ،سرمايه داری سوند بايد پای بر جای بماند!!! و بر ھمين مبنی
وظيفه تک تک کارگران است که از طريق تحمل ھمه مصائب موجود به
ماندگاری سرمايه داری مدد رسانند!!! کارفرمايان و دولت بورژوازی خطاب
به کارگران اعالم داشتند که درد کارگران را درک می کنند!!! و کارگران ھم
بايد درد سرمايه را درک نمايند!!!
آنچه بورژوازی در اين روزھا با خيال راحت و بسيار دموکراتيک به کارگران
تحويل می داد در گوش کارگران ھيچ ناآشنا نبود .سوسيال دموکراسی و اتحاديه
سراسری در يک تاريخ طوالنی کل سيستم شنوائی آنان را با ھمين نصايح و
موعظه ھا و بحثھای سياسی پرورش داده بودند .درست به ھمين دليل طبقه
کارگر سوند به جای اينکه از شنيدن اين ھمه خزعبالت و ھذيان ھای پر سموم
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شرارت بار دچار چندش گردد ،آنھا را بسان نوعی الالئی گوش کرد .حق
دموکراتيک برگزاری تظاھرات خيابانی وسيله ای برای فرو خواباندن خشم
طبقاتی او شد و حرفھای روز بورژوازی که موعظه ھا و رھنمودھای ساليان
دراز  LOو حزب سوسيال دموکرات نيز بود کار فرو نشاندن اين خشم را
تکميل کرد.
تظاھرات خيابانی اندک اندک فروکش نمود و بخش وسيعی از کارگران مطابق
معمول راه چاره را آن ديدند که تا انتخابات بعدی پارلمان صبر کنند!!! درست
ھمان چيزی که سوسيال دموکراسی ،کل بورژوازی و سران  LOوقوع آن را
آرزو می نمودند .اينھا ھمگی با درايت و بصيرت کافی می دانستند که عمر »
الگوی« سوئدی به پايان رسيده است .سرمايه داری وارد فازی از انحطاط
تاريخی خود شده است که بايد برای حفظ نرخ سودش ،تمامی مولکولھای گوشت
و خون کودک افريقائی را طعم حالوت شوکوالدھای توليدی خود نمايد و در
ھمان حال بھای نيروی کار کارگر اروپای غربی را نيز عرصه تاخت و تاز
لحظه به لحظه خود قرار دھد .ھمه اين طيف در واقعيت اين حکم روز سرمايه
ھيچ ترديدی نداشتند و به ھمين خاطر ھمگی با ھم دوران يکه تازی بورژوازی
عليه امکانات رفاھی تا آن روز کارگران را ميدان آزمون بسيار مناسبی برای
متقاعد شدن توده ھای کارگر و نسلھای بعدی طبقه کارگر به رياضت کشی ھای
اجباری آتی می ديدند .تاريخ بر قضا با اينان يار بود .اردوگاه شوروی فاز
فروپاشی خود را پشت سر می نھاد و اين امر به نوبه خود راه تعرض
بورژوازی اروپا و منجمله سوند برای پيشبرد پروسه نابودسازی معيشت و
امکانات اجتماعی کارگران را ھموارتر می ساخت .سوسيال دموکراسی سوند
تاريخا ً خود را به رعايت قوانين بازی خاص خويش در دوران جنگ سرد ملزم
احساس می کرد .بر پايه اين قوانين بازی ،قرار بود تا آنجا که امکان دارد
کارگران اروپا و به ويژه کارگران ھمجوار شوروی سابق وضعيت معيشتی و
رفاھی مساعدتری نسبت به کارگران روسيه داشته باشند ،تا از اين لحاظ نيز
وسوسه رويکرد به آنچه دولتھای غربی آن را » کمونيسم«!!! می ناميدند از
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سرشان به در شود .شروع دھه  90و فروپاشی اردوگاه اين قيد را بکلی از
گردن بورژوازی باز کرد و به ھمين دليل ھمه دولتھا و اپوزيسونھای
بورژوازی سوئد از جمله سوسيال دموکراسی و  LOبرای تحميل تمامی
پسگردھای الزم بر جنبش کارگری اين کشور دغدغه چندانی به دل راه نمی
دادند.
دوران  3ساله تسلط احزاب راست تر بورژوازی در پارلمان به انتھای خود
رسيد و طبقه کارگر سوند مانند ھميشه چشم به راه عروج مجدد سوسيال
دموکراسی و بازپس گيری امکانات رفاھی از دست داده بود .حزب سوسيال
دموکرات در يک پيروزی کم نظير تاريخی با آراء کارگران ،نقش مسلط ماشين
دولتی را به خود اختصاص داد و در فردای ھمين پيروزی بدون ھيچ
رودربايستی با ھيچ کارگری ،در حالی که ھمه توده ھای کارگر را غرق در
بھت و حيرت می کرد ،با صدای بلند اعالم داشت که اقتصاد سرمايه داری
سوئد کماکان دچار بحران است و کارگران بايد برای رھائی سرمايه از مھلکه
بحران به فداکاريھای بسيار بيشتری دست بزنند .بيمه روزھای
بيکاری ھمانگونه که قبالً گفتيم از  %80به  %75کاھش داده شد .وضعيت
بيمارستانھا و دارو و درمان وحشتناکتر شد .بيمه امور دندانپزشکی که تا آن
روز ھنوز ھم نيمه رمقی داشت تاراج گرديد ،برچيدن مدارس ادامه يافت.
بيکاری ھمچنان غوغا نمود .توده عظيم بيکاران در قبال ثمن بخس حق غرامت
بيکاری به صورت رايگان ،بدون دريافت ھيچ سناری در اختيار کارفرمايان
سوئدی قرار گرفتند .ھمه چيز بدتر و باز ھم بدتر شد .بيمه ايام بيماری به
سرنوشت بيمه بيکاری دچار شد ،ھزينه ھای نگھداری اطفال در مھد کودکھا
فوران نمود ،شمار کثيری از کارگران سوندی زير فشار وضعيت بد معيشتی و
مالی امکان مراجعه به دندانپزشک و معالجه دندان خود را از دست دادند و حتی
در رجوع به دکتر و بيمارستان ھم مجبور به صرفه جوئی گرديدند .سوسيال
دموکراسی نوعی حکومت نظامی بسيار دموکراتيک و تيپ خاص خويش را
برای محروم ساختن توده کارگر از حق مرخصی استعالجی به اجراء نھاد.
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احزاب راست تر در دوران سيادت حصول ھر دور بيمه بيکاری را به کسر 5
روز حقوق بيکاران و استفاده ار ھر دور مرخصی استعالجی را به کسر يک
روز حقوق کامل مريض موکول کرده بودند .سوسيال دموکراتھا از اداره بيمه
عمومی خواستند که حداکثر سخت گيری را در مورد استفاده بيماران از حق
مرخصی استعالجی معمول دارند .متعاقب صدور اين دستور اداره بيمه از کليه
پزشکان خواست که حتی االمکان از دادن گواھی پزشکی به بيماران خودداری
ورزند و حتی برای پيشبرد اين طرح رشوه ھای رسمی بسيار سنگينی به
پزشکان پرداخت نمود .حاصل ھمه اين بگير و ببندھا اين شد که چند ماه بعد
اتحاديه کارفرمايان سوئد با تشکر از اين ابتکار عظيم سوسيال دموکراسی و
 LOاعالم داشت که از محل مرخصی استعالجی بيماران به اندازه
 300000شغل تمام وقت به نفع سود آوری بيشتر سرمايه ھا پس انداز کرده
است!!! رقمی که معادل نصف کل جمعيت بيکاران بود و اگر بورژوازی موفق
به چنين صرفه جوئی نمی شد مجبور بود نيمی از بيکاران را به سر کار باز
گرداند.
بحران سرمايه داری سوند به يمن تمامی اين تھاجمات ھولناک که توسط ائتالف
مکتوب و نامکتوب ميان احزاب راست ،سوسيال دموکراسی و اتحاديه کارگری
 LOبرنامه ريزی و اعمال و اجرا شد شروع به فروکش نمود ،اما ھر چه
بحران به عقب خزيد تعرض اين ائتالف عليه دار و ندار توده ھای کارگر به
جلو شتافت .معضل بورژوازی فقط بحران روز سرمايه نبود ،معضل ھمانگونه
که باالتر گفتيم بسيار ريشه دارتر و اساسی تر بود .نگھداری نرخ سود سرمايه
ھا در مقياسی که پاسخگوی شرائط ارزش افزائی انحصارات و کل سرمايه
اجتماعی باشد تاريخا ً پيش شرط ھای تازه ای را به جلو صحنه مجادالت ميان
طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار سوق می داد .سوسيال دموکرات ھا و
 LOحتی عالمانه تر از احزاب راست اين مھم را درک می کردند و درست به
ھمين خاطر ھشيارتر از آنھا راھکارھای ماندگاری نظام را يکی پس از ديگری
استخراج می نمودند و به اجراء در می آوردند .در دور انتخابات بعدی پارلمان
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و پيروزی مجدد سوسيال دموکراسی ،خانم » موناسالين« معاون سابق دبير
اول ،وزير صنايع وقت و کانديدای کنونی رياست حزب طرح ممنوعيت
اعتصاب برای جنبش کارگری را وارد مباحثات روز سياسی کرد .اتحاديه
سراسری کارگران اين يکی را به صالح خود نمی ديد ،نه به اين خاطر که
استفاده از آن را برای کارگران مجاز می دانست ،بلکه بالعکس به اين دليل که
آن را شمشيری دو دم اما موميائی و مصادره شده و مضبوط در موزه رفرميسم
راست ارزيابی می نمود که می شد از آن به نفع موقعيت خاص بوروکراسی
اتحاديه ای استفاده کرد .از يکسو با اشاره با اشاره به آن و ايراد سخن در باره
قدرت برندگی اش رقبای درون طيف قدرت سرمايه و صاحبان تراست ھا
وظيفه پرداخت حق و حسابھای الزم به سران اتحاديه را گردن می نھادند و از
سوی ديگر يا در رويه مھمتر و تعيين کننده ترش ،سالحی نيرومند برای
جلوگيری از ھر اعتصاب ضد سرمايه داری طبقه کارگر بود .درست به ھمان
سياق که وجود خود اتحاديه سراسری براترين سند را در زمينه غيرضروری و
ممنوع بودن ھر نوع تشکل ضد کار مزدی در پيش پای کارگران پھن می کرد.
به ھر حال و به ھمه اين داليل  LOدر اين مورد خاص درخواست خانم »
موناسالين« را نکول کرد و برای اطمينان خاطر با درست کردن پاپوش ھای
سوسيال دموکراتيک » مونا« را که پس از استعفای » اينگور کارلسون« در
تدارک عروج به پست نخست وزيری بود مجبور کرد که از ھمه مناصب
سياسی خود استعفاء دھد.
گفتيم که سوسيال دموکراسی و  LOو طبيعتا ً احزاب راست تر بورژوازی
موقعيت تاريخی نظام سرمايه داری را بسيار خوب درک می کردند و ضرورت
قربانی شدن ھمه دار و ندار طبقه کارگر سوئد در آستانه بقای سرمايه را عميقا ً
لمس می نمودند .آنان درست بر ھمين مبنی مبرميت پاره ای دستکاريھا حتی در
مقاوله نامه ھا و قراردادھای پيشين را نيز به راز و نياز نشستند .پيداست که در
اينگونه موارد احزاب راست تر بودند که بايد پيشقدم می شدند تا راه
دخالت  LOو سوسيال دموکراسی و گفتگوی مشترک برای تجديد نظرھای
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فوق فراھم گردد .جايگزينی قراردادھای سراسری مزدھا با قراردادھای محلی،
تغييراتی در قانون صيانت حقوق مستخدمين کارگر ،کاھش بيش از پيش بيمه
ھای بيکاری و بيماری و بسياری تغييرات ديگر از جمله طرحھای توسعه
تعرض بودند که به تدريج با رضايت رسمی و گاه غيررسمی اتحاديه سراسری
کارگران به اجراء در می آمدند و يا احيانا ً به عنوان موضوع جاری گفتگوھا،
اجرای به موقع آنھا را به طبقه کارگر تذکر و اذھان عمومی کارگران را برای
قبول اين تغييرات آماده می ساختند.
آنچه در طول دھه  90در جامعه سوئد رخ داد و مجموعه حوادثی که بر سر
جنبش کارگری گذشت ،به عقب مانده ترين و ناآگاھترين کارگران ھم نشان داد
که بورژوازی بين المللی در مناسبات حسنه خود با اتحاديه ھا و در استفاده از
نقش اين نھادھا برای درھم کوبيدن جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر جھانی
تا چه اندازه موفق و آگاھانه عمل کرده است .تحمل تمامی تھاجماتی که در طول
اين مدت از سوی بورژوازی طراحی و بر کارگران تحميل شد و منتھی شدن
ھمه اعتراضات به سکوت و تسليم و رضا بدون ھيچ نياز دولت سرمايه داری
به استفاده از نيروی پليس و ارتش و ساير اھرمھای رسمی سرکوب قدم به قدم
اين واقعيت را تصريح کرد که رفرميسم راست اتحاديه ای کاراترين و براترين
اھرم مقابله سرمايه داری با جنبش لغو کار مزدی و ضد سرمايه داری کارگران
جھان است .بورژوازی جامعه ای مانند ايران يا ھر کشور مشابه برای ھر
وجب مقابله با جنبش کارگری ناچار است از ھارترين و سفاک ترين نيروھای
مجھز و سازمان يافته ضد شورش استمداد کند ،کاری که در سوند و جوامع
نظير آن به راحتی توسط  LOھا انجام می گيرد .نکته بسيار اساسی و آموزنده
در اين گذر اين است که سوسيال دموکراسی و  LOبدون عبور از پروسه ای
که ما به اختصار در اين نوشته توضيح داديم نمی توانست طبقه کارگر سوئد را
به چنين گرداب ھائلی ساقط نمايد .شکی نيست که ھر اتحاديه کارگری قادر
نخواھد بود اين نقش را برای بورژوازی ايفاء نمايد .موفقيت اتحاديه ھا برای
انجام اين رسالت شوم ضد کارگری در گرو فراھم شدن شرائط بسياری است که
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اتفاقا ً در برخی کشورھا و از جمله در سوئد برای آنھا فراھم بود و ما کم و بيش
به آنھا اشاره نموديم.

جنبش داال ) ( Dala Rörelse - Arbetarlistan
در ماھھای نخست سال  ،1990ھنگامی که موج اخراج کارگران از مراکز کار
و توليد ،سرتاسر جامعه را در خود فرو می پيچيد و سالخی امکانات معيشتی و
رفاھی کارگران ھمه را دچار وحشت می ساخت ،زمزمه سازمانيابی جنبشھائی
برای مقاومت ،در خارج از قلمرو قدرت  LOو سوسيال دموکراسی اينجا و
آنجا در ميان توده ھای کارگر راه باز کرد .در شھر » يوله« ) (Gävleخانم
کارگری که مادر  5فرزند خردسال بود به نام » ترسا« ) (Tressaکارگران
منطقه را به مقاومت ترغيب نمود و در عرض مدت کوتاھی چندين ھزار کارگر
برای مشارکت در کمپين اعتراضی وی اعالم آمادگی کردند .اين جنبش که به
نام ھمان خانم به کمپين ) (Tressaمعروف شد چند صباحی به سازماندھی
تظاھرات و راھپيمائی ھا و مبارزات روز کارگران پرداخت اما خيلی زود زير
فشار انتقادات سوسيال دموکراسی و به طور معمول کارشکنی ھای
 LOبعالوه تطميع برخی فعالين و تھديد برخی ديگر از سوی محافل درون
حزب سوسيال دموکرات از ادامه کار باز ماند.
ً
سوای کمپين اعتراضی باال ،جنب و جوش ھای نسبتا راديکال و مقاومت جويانه
ديگری نيز در اين و آن بخش جنبش کارگری سوند در ھمين دوره جوانه زد.
جنبش داال در لحظه ظھور خود ،از سازمان يافته ترين و استخواندارترين اين
مقاومت ھا بود .فعالين اين جنبش عموما ً از اعضای سوسيال دموکراسی و
 LOو بعضا ً از عناصر رده باالی اين دو جريان بودند  .در ميان اين عده Åke
 Wiklundکارگر  SAABاز ھمه ذينفوذتر و شناخته شده تر بود .آشنا بودن
اين فعالين در ميان بخشی از کارگران سوئد ،بيانيه اعتراضی آنان عليه سياست
ھای سوسيال دموکراسی و اعالم آمادگی آنھا برای خروج از حزب سوسيال
دموکرات با ھدف سازمان دادن يک جنبش کارگری راديکال شمار نسبتا ً زيادی
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از افراد طبقه کارگر را نسبت به حرفھا ،انتقادات و اينکه چه خواھند کرد و چه
راھی در پيش خواھند گرفت ،حساس نمود .نخستين سند اعالم موجوديت اينان با
امضای جمع قابل توجھی از عناصر سرشناس کارگری انتشار يافت ،متعاقب
صدور بيانيه اعالم داشتند که به زودی کنگره ای در شھر » بورلنگه«
) (Borlängeواقع در ايالت  Dalarnaبرگزار خواھند نمود .اين بيانيه ھا و
اطالعيه ھا در سطحی نه چندان وسيع جنب و جوش بيشتر توده ھای کارگر را
دامن زد .گروھھای مختلف کارگران ناراضی و عاصی از بيکارسازيھا يا
سالخی امکانات رفاھی ،در شھرھای مختلف مبادرت به ايجاد شبکه ھای
ارتباطی و شور و مشورت حول بيانيه ھا و آينده کار کمپين جديد نمودند.
نخستين کنگره فعالين جنبش داال ھمان گونه که وعده شده بود ،در شھر بورلنگه
از مراکز مھم کارگری برگزار گرديد .در اين کنگره جمعيتی قريب  500نفر از
شھرھا و نواحی مختلف جامعه سوند شرکت نمودند .حضور اين شمار قابل
توجه که عموما ً به نمايندگی از شبکه ھای ارتباطی پيرامون خود به اجالس
کنگره پا می گذاشتند ،به روشنی نشان می دھد که دامنه نارضائی و انزجار از
وضعيت موجود و سياست ھای روز سوسيال دموکراسی و کل بورژوازی و
اتحاديه سراسری کارگران تا چه حد وسيع و ھمه گير است .کنگره با
نطق  Åke Wiklundدستور کار خود را آغاز نمود .آثار شکست ،بن بست،
سترونی و بی فرجامی از ھمان دقايق نخست بر رخساره ھای حيات کنگره و
کل جنبش داال پديدار گشت .به رغم تأکيد و تصريح چند تن از فعالين جوان
کارگر بر مبرميت يک خيزش راديکال و فرارفتن از داربست ھای موجود،
معلوم شد که عناصر اصلی دست اندرکار ،ھيچ طرح يا راھبرد و راھکاری
فراتر از دست پخت ھای آشنای سوسيال دموکراسی و جنبش اتحاديه ای برای
دعوت شدگان و برای کل مستعمعين حرف ھای خود ندارند .چھره ھای صاحب
نفوذ کنگره تمامی عمر خود را در آموزشگاھھای درس سوسيال دموکراسی و
در قلمرو حيات  LOبه سر آورده بودند ،اينان ھمگی چشم به راه معجزه
پارلمان و پارلمانتاريسم داشتند و بر ھمين مبنی تمامی راه حل پردازيھای آنان
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حول بسيج ھمگانی کارگران برای اعزام آنان به مجلس قانونگذاری بورژوازی
فرا چرخيد .مطابق معمول ھمه اپوزيسون ھای چپ دنيا ،ليستی از مطالبات که
به مراتب از ليست وعده ھای سوسيال دموکراسی دھه  70بی قوام تر و بی
جان تر بود پيش روی کارگران قرار گرفت و تحقق اين مطالبات به دميدن در
صور مبارزات پارلمانتاريستی و راھيابی سران داال به پارلمان موکول شد .به
نظر می رسد که غالب شرکت کنندگان دست از پا درازتر به خانه خود باز
گشتند ،نه از اين لحاظ که خود ،نسخه راديکال تر و شفابخش تری در جيب
داشتند ،بلکه فقط از اين روی که نسخه پيچی ھای کنگره ھيچ چيزی فراتر از
آنچه آنان را به اين روز انداخته بود ،در پيش روی آنان قرار نمی داد..
پس از پايان کار کنگره فعالين کارگری حوزه ھای مختلف با برگزاری
آکسيونھای خيابانی ،تشکيل جلسات محلی و توزيع اطالعيه کوشيدند تا برای
حزب در دست تأسيس خود اعضای بيشتری را دست و پا کنند .در ماھھای اول
استقبال کارگران نسبتا ً قابل توجه بود .اساس کار فعالين بر اين قرار داشت که
شمار موافقان تشکيل حزب را به  %4جمعيت روز سوئد ارتقاء دھند تا از اين
طريق حد نصاب الزم طرفدار برای شرکت در انتخابات پارلمانی آن سال را
کسب کنند و وارد رقابت انتخاباتی با احزاب ديگر شوند .اين فعاليت ھا زير نام
» ليست کارگری« ) ( ArbetarListanصورت گرفت و سرانجام تشکيالتی با
ھمين نام به وجود آمد .شمار اعضای حزب جديد پس از اعالم موجوديت دھھا
بار کمتر از زمان تشکيل کنگره داال در شھر بورلنگه بود .آربتارليستان به
فعاليت خود با ھدف کسب جواز برای شرکت در انتخابات ادامه داد اما زمان در
جھت عکس انتظار متوليان به پيش رفت .از خيل وسيع کارگرانی که در آغاز
به اميد دستيابی به يک سنگر متفاوت مبارزه به سوی کمپين روی کرده بودند
کاسته و کاسته تر شد ،به گونه ای که ھيچ شانسی برای ھيچ ابراز حضوری نه
فقط در پارلمان بلکه حتی در انتخابات پارلمانی ھم به دست نياورد .دو سال پس
از کنگره داال تنھا اثری که از آربتارليستان باقی بود افراد بسيار انگشت شمار و
پراکنده ای در اين يا آن شھر سوئد بودند که تعداد کل آنھا از چند نفر يا حداکثر
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چند ده نفر تجاوز نمی کرد .جنبش داال يکبار ديگر واقعيت ھای روشنی را در
پيش روی ھر فعال آگاه جنبش کارگری سوئد و ھر فعال جنبش ضد سرمايه
داری طبقه کارگر بين المللی قرار داد .اين واقعيت که اوالً توده ھای وسيع طبقه
کارگر به رغم يک تاريخ طوالنی تنفس در فضای سراسر مسموم رفرميسم
راست باز ھم به حکم شرائط کار و زندگی خويش به عنوان توده ھای فروشنده
نيروی کار ،به محض اينکه فشار بندھای ستم و استثمار و بی حقوقی سرمايه بر
گردن آنھا حدت می گيرد ،از ھمه سو در جستجوی يافتن راھھای واقعی مبارزه
ضد سرمايه داری بر می آيند و برای حضور فعال در چنين جنبشی به تکاپو می
افتند ،ثانياً .با راه افتادن موج اعتراضات و جنگ و ستيز اليه ھای راديکال
کارگری عناصر ناراضی سوسيال دموکراسی و  LOنيز فرصت را مغتنم می
شمرند و با دل بستن به چشم انداز سواری بر موج مبارزات کارگران ساز و
برگ انشعاب تدارک می بينند .اين نيروھا علی العموم ھيچ سنخيتی با
اعتراضات ريشه دار ضد سرمايه داری کارگران نداشته و تنھا در مقام چپ
سوسيال دموکراسی و جنبش اتحاديه ای مشتی خزعبالت رفرميستی گمراه کننده
را تحويل جنبش کارگری می دھند .ثالثا ً سرشت راست و رفرميستی راه حلھا و
راھبردھای اين اپوزيسونھای اندرونی جنبش اتحاديه ای برای مدتی جنب و
جوش ھای گسترده ضد سرمايه داری طبقه کارگر را به دار خود حلق آويز می
کند و در ھمان حال به تدريج اين جنبش را دچار يأس ،دلسردی و بی افقی می
سازد و سرانجام به ورطه شکست فرو می راند .استقبال گسترده کارگران از
مانيفست جنبش داال نشانگر آن بود که اين خيل کثير کارگر در عين تحمل تمامی
باژگونه پردازيھا و توھم آفرينی ھای جنبش اتحاديه ای باز ھم آماده است تا
مبارزه طبقاتی خويش را بر ريل ستيز با اساس سرمايه داری به پيش برد .در
سوی مقابل ما شاھد رويکرد کامالً ارتجاعی سران آربتارليستان ھستيم.
پارلمانتاريسم ،کسب چند کرسی نمايندگی در مجلس و نھايتا ً تبديل شدن به
عصای دست ھمان حزبی که با داشتن نقش مسلط در ماشين دولتی بورژوازی،
طبقه کارگر را به اين روز سياه انداخته است و سياست ھای ديگری از اين
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دست ،تمام صدر و ذيل ھياھو و جارو جنجال ھای اپوزيسون نمايانه اين گروه
را تعيين می کند ،توده عاصی کارگر ابتدا سراب را آب می پندارد و پس از
درک اين واقعيت که » سبزوار سوسيال دموکراسی ھيچ ابوبکر بھتری نمی
پرورد« مجدداً به محاق سکوت فرو می رود.
سخن آخر:
رجوع به تجربه جنبش کارگری سوند با ھدف استنتاج درس ھائی آموزنده برای
مبارزه طبقاتی عليه سرمايه داری شالوده کار اين نوشته بود .محتوای آموزشی
ناشی از مرور اين تجربه برای افراد مختلف با نگاھھای طبقاتی و اجتماعی
متفاوت طبيعتا ً متفاوت خواھد بود .نکته اساسی برای نگارنده تشريح عينی تر و
دقيق تر نقشی است که رفرميسم راست اتحاديه ای در سرنوشت طبقه کارگر
ايفاء کرده است و ايفاء می کند .تعمق در سير حوادث جنبش کارگری سوئد يا
جنبش کارگری ھر جامعه اروپای شمالی و غربی اين حقيقت را برای ھر
کارگر آزاد از اسارت تحجر بورژوائی روشن می سازد که جنبش اتحاديه ای
در ھر فرم و شمايل و ھيأت اساسا ً جنبشی در جھت انحراف و مسخ و
نابودسازی مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر عليه سرمايه داری است .اين جنبش
افکار ،ايده ھا ،افق ھا ،راھکارھا ،راھبردھا ،فرھنگ ،ارزش ھا ،سنن و
معيارھای مبارزه ضد سرمايه داری را از بيخ و بن می سوزاند و با انديشه ھا،
نگاھھا ،راه چاره ھا و راه حل بافيھای عميقا ً بورژوائی جايگزين می نمايد .افق
محو کار مزدی را به طور کامل در ھستی اجتماعی کارگران خط می کشد و
بردگی مزدی را به مثابه سرنوشت محتوم بشر بر سينه نگاه کارگران نصب می
کند .ھر گونه تحرک عليه ريشه ھای واقعی استثمار طبقاتی کارگران را به
شالق می بندد و تکدی از سرمايه برای افزايش بھای نيروی کار را با آب و
تاب ھر چه بيشتر تقديس می کند .رفرميسم راست اتحاديه ای کل قوای پيکار
طبقاتی توده ھای کارگر را دچار اضمحالل می کند و طبقه کارگر را در مقابل
نظام سرمايه داری به طور کامل خلع سالح می نمايد ،کارگر را در ھمه شؤن
حيات اجتماعی و طبقاتی اش به دار مذاکره صلح آميز با سرمايه آويزان می
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سازد و بگاه تعرض بورژوازی تسليم شدن در مقابل موج تھاجمات را جبر
زندگی او می کند .مرور در تجربه جنبش کارگری سوئد ھمه اين واقعيت ھا را
با رساترين زبان در پيش چشم ھر کارگر آگاه باز می گشايد و در ھمان حال
دروغ پردازيھا و عوامفريبی ھای چپ مدافع جنبش اتحاديه ای را افشاء می
نمايد.
مرور در تجربه جنبش کارگری سوئد و بررسی سرنوشت اين جنبش در چنگال
رفرميسم راست و سوسيال دموکراسی ،بيش از ھر چيز اين حقيقت بارز را
فرياد می زند که طبقه کارگر در ھر نقطه از جھان موجود برای رھائی خود،
حتی برای تحميل مطالبات روزمره خود بر بورژوازی يک راه بيشتر در پيش
روی ندارد ،سازمانيابی جنبش شورائی ضد سرمايه داری ،اعمال قدرت
سراسری و شورائی طبقاتی برای تحميل بيشترين مطالبات ممکن بر بورژوازی
و توسعه پيکار تا احراز موقعيتی که به مدد آن طومار حيات رابطه کار مزدی
برچيده شود و برنامه ريزی شورائی سوسياليستی کار و توليد توده ھای کارگر
متحد در شوراھا مستقر گردد.
منابع:
LO under 5 årtionden 1898 – 1923, Rgnar Caparsson 1947
LO under 5 årtionden 1924 – 1947, Rgnar Caparsson 1947
LO andra halvseklet. Anders L Johansson och Lars
Magnusson
LOs Årsredovisning 2001 – 2002, LOs sait
LOs Årsredovisning 2005, LOs sait
Vår historia, Socialdemokratenas sait
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اتحاديه سراسری کارگران نروژ و ژست پيروزی!
چند روز پيش در بحبوحه آماده باش گسترده طبقه کارگر نروژ برای شروع
يک اعتصاب سراسری عليه شدت استثمار سرمايه داری ،به روال معمول
فرمان لغو اعتصاب از سوی سکانداران قدرت رفرميسم راست سنديکاليستی
صادر گرديد.اعتراض تف آلود طبقاتی چند صد ھزار کارگر يکبار ديگر در
البالی جرز توافقات ميان دو اتحاديه »کارگری« و کارفرمايان دفن شد و سران
اتحاديه نخست اعالم داشتند که به پيروزی بسيار بزرگی دست يافته اند!! جار و
جنجال پيروزی دست اندرکاران اتحاديه کارگری به طور ھمزمان با داد و قال
شکست آلود!! زعمای اتحاديه کارفرمايان تکميل شد .اينان در تأييد ادعای
حريفان خويش در بازی بزرگ سازش و اجماع ،سنگ تمام گذاشتند و
طرفداری يکسويه دولت سوسيال دموکرات از  LOو طبقه کارگر نروژ را دليل
واقعی شکست!!خود و پيروزی!! مذاکره کنندگان حريف اعالم داشتند .سيمای
ظاھری رخدادھا بسيار خالصه به صورت باال توسط سخنگويان ميز گفتگو
برای کارگران تشريح شد و در رسانه ھای مختلف اسکانديناوی و اروپا چرخ
خورد ،اما ببينيم که واقعيت چيست و در دنيای ستيز ميان طبقه کارگر و
بورژوازی به طور واقعی چه رخ داده است؟
رويه بيرونی ماجرا حاکی است که  LOتوانسته است سرمايه داران بخش
خصوصی نروژ را به قبول برخی مطالبات کارگران شاغل در حوزه ھای تحت
مالکيت آنھا متقاعد سازد .اينکه سرنوشت مبازات و اعتراضات کارگران بخش
ھای دولتی چه خواھد شد ھنوز ھيچ معلوم نيست ،اما تا آنجا که به قلمرو نخست
مربوط است خطوط کلی توافقات حاصل ميان دو اتحاديه بزرگ کارگری و
کارفرمائی به شرح زير اعالم گرديده است.
 .1سن بازنشستگی تغيير نخواھد کرد و در سطح  62سال باقی خواھد ماند.
 .2دستمزد کارگران به ميزان  2کرون در ساعت يا  3900کرون در سال
افزايش خواھد يافت.
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 .3کارگرانی که دستمزد ساالنه آنھا از  334796کرون کمتر است به جای
ساعتی  2کرون از افزايش حقوقی معادل  5کرون در ساعت يا
 9750کرون در سال برخوردار می شوند .شمار کارگرانی که مشمول
اين بند قرارداد واقع می شوند حدود  %25کل کارگران بخش خصوصی
را شامل می گردد.
صدر و ذيل فتوحات  LOو محتوای فستيوال عوامفريبی سران اين نھاد در 3
بند باال خالصه می شود .قصد ما نيز بررسی بسيار کوتاه چند و چون ھمين
موضوع است و در اين گذر قبل از ھر چيز به سراغ شرائطی می رويم که اين
توافق بر متن آن حاصل گرديده است .نروژ در زمره ثروتمندترين کشورھای
دنيای روز است و اين بدان معنی است که سرمايه ھای نروژی به طور نسبی
ارقام بسيار کالن سود را در بازار جھانی سرمايه داری و سھم عظيمی را در
کل اضافه ارزش ناشی از استثمار طبقه کارگر بين المللی به خود اختصاص می
دھند .جمعيت نروژ از  4ميلون و  700ھزار نفر بيشتر نيست ،اما توليد
ناخالص داخلی کشور در سال  2007بر پايه گزارش رسمی صندوق جھانی
پول به رقم  2289ميليارد کرون بالغ گرديده است .در ھمين سال تراز تجارت
خارجی ميزان افزايش صادرات بر واردات را  377ميليارد کرون اعالم داشته
است و باالخره توليد ناخالص سرانه نروژ بعد از نيم ميليون سکنه
لوکزامبورگ ،با احراز مقام اول در سطح جھان ،رقم  486 335کرون ،برابر
با  97 000دالر امريکا در سال را پشت سر نھاده است .در نروژ به صورت
فی الحال برخالف کل کشورھای ديگر دنيا نرخ بيکاری بسيار پائين است و نياز
به نيروی کار بسيار چشمگير است .يک مسأله مھم که در اين جا بايد در پيش
روی ھر کسی و به طور اخص در مقابل کارگر نروژی قرار گيرد ،انداختن
گوشه چشمی به سرچشمه ھای واقعی بسيار گسترده و بين المللی زايش ارقام
عظيم سرمايه ھا ،سودھا و ثروت ھائی است که در باال بدان اشاره شد .کل
نيروی کار شاغل جامعه نروژ از  2ميليون نفر کمتر است و کارگر نروژی به
لحاظ تحمل شدت استثمار سرمايه و توليد اضافه ارزش برای سرمايه داران
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نروژی يا جھانی وضعی وخيم تر از ھمزنجيران خويش در ساير مناطق دنيا
ندارد .موضوع را با رعايت کامل کوتاھی بحث کمی دقيق تر و وسيع تر نگاه
کنيم .مارکس در تشريح چگونگی توزيع اضافه ارزشھای حاصل از کار
پرولتاريای بين المللی ميان بخش ھای مختلف سرمايه جھانی می نويسد:
»  ...ھر تک سرمايه دار مانند مجموعه تمامی سرمايه داران ھر محيط توليدی
ويژه ،در استثمار مجموع طبقه کارگر ،به وسيله سرمايه کل و در درجه بھره
کشی آن شرکت دارد و اين شرکت نه تنھا از لحاظ ھم داستانی کلی طبقاتی
است ،بلکه مستقيما ً جنبه اقتصادی دارد .زيرا با مفروض بودن وجود تمامی
شرائط ديگر از جمله ازش سرمايه ثابت پيش ريخته کل ،نرخ متوسط سود به
درجه بھره کشی از کار کل به وسيله سرمايه کل بستگی دارد«
) سرمايه ،جلد سوم(
سرمايه رابطه ای اجتماعی و پديده ای جھانی است .کل سرمايه بين المللی ،کل
توده ھای کارگر دنيا را استثمار می کند .ھيچ سرمايه دار يا ھيچ مؤسسه انباشت
سرمايه در ھيچ نقطه ای از جھان حاضر مطلقا ً نمی تواند اثبات کند که سود
حاصل ساالنه اش معادل ھمان ميزان اضافه ارزشی است که توسط کارگران
حوزه مستقيم پيش ريز و بازتوليد سرمايه خود وی توليد گرديده است!!! چنين
ادعائی نه فقط قابل اثبات نيست که از بيخ و بن خرافی ،غيرواقعی و فاقد ھر
نوع شناخت علمی از اقتصاد کاالئی و شيوه توليد سرمايه داری است .سرمايه
ھای مختلف در سطح بين المللی ،در قلمروھا و حوزه ھای متنوع کار و توليد
پيش ريز می گردند .اين سرمايه ھا عموما ً به لحاظ ترکيب فنی و آلی ،درجه
بارآوری کار اجتماعی ،موقعيت انحصاری ،بھای تشکيل بخش ثابت ،بھای
نيروی کاری که می خرند و مصرف می کنند و در يک کالم شرائط توليدی و
به تبع آن قدرت رقابت و تسخير ميدان فروش در بازارھای داخلی و جھانی با
ھم تفاوت ھای کم ،مھم يا فاحش دارند .آنچه در اين ميان واقعی و تعيين کننده
است ،اين است که ھر کدام از اين سرمايه ھا و ھر بخشی از سرمايه جھانی با
توجه به تمامی مؤلفه ھای فوق ،نھايتا ً سھمی از اضافه ارزشی را که طبقه
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کارگر بين المللی توليد نموده است ،نصيب خود می سازد .اين نکته ای است که
می توان به تفصيل پيرامون آن بحث کرد اما چھارچوب خاص مطلب حاضر به
ھيچ وجه گنجايش يا حتی مناسبت طرح آن را دارا نيست .اشاره گذرای من در
اين جا صرفا ً ضرورتی برای توضيح موقعيت اقتصادی نروژ و شرائط خاصی
است که قرارداد اخير اتحاديه ھای کارگری و کارفرمائی بر متن آن منعقد شده
است .سرمايه اجتماعی ھر کشور سھمی از اضافه ارزش ناشی از استثمار کل
کارگران دنيا را تصاحب می کند و در اين ميان سرمايه ھای کشوری که به
لحاظ تکنولوژی ،درجه بارآوری اجتماعی کار و ساير شرائط توليدی در
موقعيتی ممتازتر قرار دارد ،به طور نسبی حصه عظيم تری از خوان يغمای بی
کران اضافه ارزش ھای توليد شده در سطح بين المللی را به چنگ می آورد.
سرمايه اجتماعی نروژ ھمسان سرمايه اجتماعی ساير ممالک اروپای غربی و
شمالی يا اياالت متحده و کانادا و جوامع مشابه چنين وضعی دارند و ميزان
مشارکت آنھا در استثمار طبقه کارگر جھانی بسيار گسترده است .فقط حجم اقالم
نجومی اضافه ارزشھای توليد شده توسط توده ھای کارگر دنيا که زير فشار
سيطره قيمت ھای انحصاری نفت و از مجاری متعارف توزيع سودھا در بازار
جھانی سرمايه داری ،به حوزه بازتوليد سرمايه اجتماعی نروژ سرشکن می
شود ،در سال  2005به رقم  547ميليارد کرون بالغ گرديده است .توده انبوه
اضافه ارزشی که در طول دو سال اخير با توجه به فوران بھای فروش نفت در
بازارھای جھانی تا چند برابر افزايش يافته است.از اين که بگذريم سرمايه ھای
نروژی در پرسودترين حوزه ھای انباشت سرمايه جھانی حضوری بسيار
گسترده دارند .حجم اين سرمايه گذاری ھا از رقم  240 196ميليارد کرون در
سال  1998به رقم  661 457ميليارد کرون در سال  2007فوران کرده است.
اين سرمايه ھا به ويژه در استثمار نيروی کار شبه رايگان کشورھای  3قاره
آسيا ،امريکای التين و افريقا ھيچ فرصتی را از دست نداده و نمی دھند .نيروی
کار ساعتی چند سنت کارگر سنگاپوری با زمان کار  70ساعت در ھفته در
کنار استثمار ھولناک شمار کثير کارگران افريقائی و جاھای ديگر سرچشمه
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اليزال شط پرغريو سودھائی است که به طور مستمر اقيانوس ارزش افزائی
سرمايه ھای نروژی را پر موج می سازد.
اين قسمت را کوتاه کنم ،سرمايه داری نروژ در چھارچوب تقسيم کار درونی
سرمايه جھانی ،به طور بالفعل از وضعی برخوردار است که سوای استثمار
شديد نيروی کار دو ميليونی کارگران اين کشور ،کانون سرريز اضافه ارزش
ھای انبوه توليد شده توسط ساير بخشھای طبقه کارگر بين المللی نيز ھست.
ماھی صيد شده در شيالت نروژ ،توسط کارگر نروژی ھر روز و ھر لحظه
مسير پر پيچ و خم دريای شمال ،مسافت طوالنی اقيانوس اطلس ،تنگه جبل
الطارق ،تمامی طول دريای مديترانه ،آبراه سوئز ،آبھای دريای سرخ ،تنگه باب
المندب و اقيانوس پر تالطم ھند را پشت سر می گذارد تا از آنجا الشه يخ زده
خود را در بزرگ راھھای زمينی ميان ھند و چين و ساير کشورھای آسيائی
دست به دست کند و سرانجام به دست نيروی کار شبه رايگان کارگر چينی و
سنگاپوری بسپارد .ھمين ماھی فردای آن روز در بسته بنديھای مطمئن و نفيس
عين ھمان مسير طوالنی شرق تا غرب دنيا را باز می پيمايد تا اين بار در بازار
فروش کشورھای غربی اضافه ارزش ھای انبوه ناشی از کار ماوراء ارزان
کارگران آسيای جنوب شرقی را ميليارد ميليارد تحويل سرمايه دار نروژی دھد.
داستان استثمار بربرمنشانه زنان بنگالی توسط سرمايه ھای نروژی و شريک
بسيار » صلح دوست« آنھا آقای » محمد يونس« نيز برای کارگران آگاه جامعه
نروژ پديده بسيار آشنائی است .ھم اکنون چند صد ھزار زن تنگدست بنگالی
زير فشار فقر و گرسنگی حاد تحميلی نظام بشرستيز سرمايه داری ،با ھدف
رساندن لقمه ای نان خالی به شکم گرسنه فرزندان رنجور خود در تاريکی زار
نمور کومه ھا و سياھچال ھای محل زيست خود عظيم ترين ارقام سود را برای
سرمايه ھای نروژی توليد می کنند .زنان کارگر بنگالدش در اين آلونک ھا يک
نرخ سود خالص  40درصدی را که در شرائط روز دنيای سرمايه داری بسيار
بی نظير است نصيب سرمايه ھای مذکور می سازند و محمد يونس شريک
انحصار غول پيکر » تله نورديا« و يار غار خانواده کلينتون و ساير سرمايه

138

داران بزرگ امريکائی به پاداش تحميل جنايت آميزترين ميزان استثمار بر زنان
بنگالی و رساندن عظيم ترين اقالم سود به سرمايه داران نروژی از پادشاه اين
کشور و کميته صلح نوبل جايزه صلح دريافت می دارد.
پس از اين توضيحات به نقطه شروع بحث باز می گرديم .قرارداد جديد ميان
اتحاديه ھای کارگری و کارفرمائی نروژ در متن شرائطی تنظيم شده است که
سرمايه داری نروژ به لحاظ احراز سھم در استثمار ھولناک طبقه کارگر جھانی
به صورت نسبی و با توجه به حجم سرمايه اجتماعی کشور موقعيتی بسيار
مطلوب دارد .نرخ بيکاری در نروژ ھم اکنون حدود  %2است ،پديده ای که در
ھيچ نقطه ديگر دنيای سرمايه داری قابل رؤيت نيست .نياز به نيروی کار در
سطحی است که به طور مستمر شمار زيادی از کارگران ممالک ديگر
اسکانديناوی ،آلمان ،اروپای شرقی ،روسيه و کشورھای آسيائی برای فروش
نيروی کار خود راھی آن ديارند .رقابت نيروی کار در آنجا در قياس با ساير
ممالک دنيا بسيار محدودتر است.
يک نکته بسيار اساسی در اينجا اين است که طبقه کارگر نروژ در دل ھمين
وضعيت و در بطن موقعيتی که دولت سرمايه داری و سرمايه داران کشور
مذکور چھار نعل توده ھای کارگر اقصی نقاط دنيا را با سبعيت ھر چه تمام تر
استثمار می کنند باز ھم به لحاظ تحمل شدت استثمار سرمايه و کشيدن بار بی
حقوقيھا و سيه روزيھای ذاتی نظام بردگی مزدی وضعی عميقا ً اسفبار دارد.
دستمزد کارگر نروژی اندکی از ھمزنجيران امريکائی و انگليسی و فرانسوی
او باالتر است اما ھمزمان بھای مايحتاج معيشتی مورد نياز برای بازتوليد
نيروی کار وی نيز در قياس با امريکا  %30و در مقايسه با انگليس و آلمان و
کشورھای مشابه حداقل  %25افزون تر است .کارگر نروژی نه فقط وضعی
بھتر از کارگر ممالک ھمجوار خود ندارد که در بھترين حالت باز ھم ھمسان
غالب آنھا تمامی شدت استثمار و سيه روزی ھای جبری رابطه خريد و فروش
نيروی کار را در ھمه قلمروھای حيات اجتماعی خود با سختی تمام تحمل می
نمايد .چيزی که جز اين نمی تواند باشد .طغيان بی مھار سودآوری سرمايه ھا
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قرار نيست ھيچ ذره ای از فشار استثمار ھيچ کارگری در ھيچ کجای اين جھان
بکاھد ،بالعکس قرار است سرآغاز فصل تازه ای در تعميق اين فشار بر ھمه
ابعاد ھستی شمار ھر چه کثيرتری از کارگران دنيا باشد.
اتحاديه کارگری نروژ به روال معمول و بر اساس عرف جنبش اتحاديه ای
بسيار مبتذل می کوشد تا حصول درھم و ديناری افزايش حقوق يا به بيان دقيق
تر چيزی حتی کمتر از ميزان استھالک ساالنه مزدھا در اثر فشار تورم سنگين
ھر سال را به عنوان يک پيروزی در ذھن توده ھای کارگر القاء کند .آنچه
کارگر نروژی و آن ھم عجالتا ً فقط کارگران بخش خصوصی اين کشور از گذر
قرارداد فوق کسب می کنند در عالم واقع ھيچ مجالی برای ھيچ نوع عوامفريبی
در اختيار سران اتحاديه ھا نمی گذارد ،بالعکس برگ تازه ای به کارنامه
سراسر سياه ضد سوسياليستی و سرمايه پرستانه آنھا می افزايد .سران  LOبا
انعقاد ھر قرار داد به صورت بسيار صريح بر ايفای نقش اتحاديه خويش و کل
جنبش اتحاديه ای در ماندگار سازی نظام بشرستيز بردگی مزدی و تداوم
استيالی اختاپوس وحشت و دھشت سرمايه بر زندگی انسان عصر اصرار می
ورزند .استثمار ماوراء مرزھای توحش توده ھای کارگر ھمه دنيا توسط
سرمايه ھای نروژی و کل سرمايه جھانی را به عنوان ميثاق ھستی انسان و
تاريخ زندگی انسانی بيش از پيش اعتبار و رسميت می بخشند .اتحاديه کارگری
نروژ ھمسان ھمه اتحاديه ھای کارگری ديگر خود از تراست ھای عظيم
صاحبان سرمايه جھانی است و تالش سران آن برای تحميل بربريت سرمايه
داری بر کارگران دنيا بخشی از ھمپيوندی ارگانيک طبقاتی با بورزواژی بين
المللی می باشد.
 LOدر شرائطی از انعقاد يک قرارداد پيروزمند سخن می راند که سرمايه ھای
نروژی در سالخی توده ھای کارگر اقصی نقاط دنيا ھمه مرزھای شرارت و
درنده خوئی را پشت سر نھاده اند .استثمار سبعانه کارگران زن بنگالی در عمق
آلونکھای نمور فقير نشين ترين محله ھای مسکونی جھان ،استثمار ھار و
ھولناک کودکان خردسال افريقائی در عمق سياھچال ھای مرگ جمع آوری
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کاکائو ،استثمار کودک سنگاپوری با کار ھفتگی ھفتاد ساعتی ،استثمار ددمنشانه
دختر  6ساله چينی در کارگاھھای بسته بندی ماھی و استثمار ھمه کارگران
جاھای ديگر دنيا ،ارقام سود سرمايه ھای نروژ را به کھکشان برده است.
کارگر نروژی خود در فاصله مرزھای حاکميت و قدرت مستقيم اين سرمايه
داران و دولت آنھا به شکلی فاجعه آميز استثمار می شود و توده ھای کارگر
وسيع مھاجر از سراسر دنيا ھمدوش وی و در کنار او توسط اين سرمايه ھا به
بدترين شکلی آماج استثمار و بی حقوقی قرار می گيرند .آنچه امروز  LOبه
عنوان پيروزی در ذھن کارگران القاء می کند نه فقط پيروزی نيست که بالعکس
حديت پيروزی سترگ سرمايه داران بر طبقه کارگر و مشارکت مستقيم سران
 LOدر تحميل اين پيروزی بر توده ھای کارگر است
آنچه کارگر نروژی می خواھد اين نيست که به بھای تشديد ھر چه مرگبارتر
استثمار کارگر افريقائی ،امريکای التينی و آسيائی ذره ناچيزی از فشار استثمار
وی توسط سرمايه کاسته شود .او می خواھد که ھمدوش و ھمگام و ھم خروش
ھمه کارگران جھان عليه کل نظام سرمايه داری و برای پايان دادن به اساس
موجوديت نظام بردگی مزدی پيکار کند .اينکه سن بازنشستگی در سطح 62
سال باقی بماند ھيچ پيروزی برای وی نيست .بر افزايش چند کرون دستمزد
روزانه اش که حتی يک روز ھم در مقابل موج سرکش گرانيھا دوام نمی آرد
نمی توان نام پيروزی گذاشت .باالتر گفتيم که سھم سرانه ھر شھروند نروژی از
توليد ناخالص ساالنه چيزی حدود  486 335کرون است .اين بدان معنی است
که سھم يک خانواده  4نفری از اين ثروت به رقمی نزديک  2ميليون کرون بالغ
می گردد .فرض کنيم  2کارگر شاغل اين خانواده به طور ميانگين پس از کسر
ماليات مجموعا ً  500 000کرون حقوق دريافت دارند ،حتی در اين صورت باز
ھم چيزی چندين برابر اين را به طور کامل از دست داده اند .فريب سرمايه
داران و جنبش اتحاديه ای را نبايد خورد .نبايد اجازه داد که سرمايه ھای نروژی
با ھمدستی اتحاديه کارگری طبقه کارگر بين المللی را ھر چه رقت بارتر
استثمار کنند و ھمزمان کاھش بسيار نامحسوس ضريب افزايش فشار شدت
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استثمار شمار معدودی کارگر را پيروزی جنبش کارگری جا اندازند!!! نبايد
اسير توھم بافی ھای شريرانه سرمايه داران و اتحاديه کارگری ھمسوی آنھا
گرديد .کل سرمايه و تمامی سود سرمايه داران نروژی حاصل استثمار طبقه
کارگر نروژ و کل طبقه کارگر بين المللی است .بايد عليه سرمايه متشکل شد و
برای پيشبرد پيکار طبقاتی ضد کار مزدی ھر چه سراسری تر ،ھر چه
انترناسيوناليستی تر و ھر چه شورائی تر متحد و متشکل گرديد.
 10آوريل 2008

مبارزات کارگران » شرکت واحد«
راھھا ،بی راھه ھا و درس ھای مبارزه طبقاتی
مبارزات چند سال اخير کارگران شرکت واحد به حلقه بحث انگيزی در زنجيره
مبارزات طبقه کارگر ايران تبديل گرديده است .گفتگوھا ،بررسی ھا ،ستايش
پردازی ھا ،انتقادات و ژورناليسم نسبتا ً وسيعی ،نه فقط در داخل که کم و بيش
در سطح بين المللی حول آن جريان يافته است .افراد ،محافل ،نيروھای سياسی
و حتی دولت ھائی در باره آن به داوری پرداخته اند و ھر کدام از منظر سياسی
و نوع انتظارات خويش موضوعاتی را در ھمين گذر مطرح نموده اند .در اين
ميان اگر مقاله چند صفحه ای » بھرام دزکی« را از آرشيو طويل اين ارزيابيھا،
تحليلھا و بگو مگوھا حذف کنيم ،آنچه باقی می ماند ،داروی شفای ھر کس
باشد ،به طور قطع ھيچ کمکی به عالج درد ھيچ راننده واحد و ھيچ انسان
فروشنده نيروی کار در دوزخ سرمايه داری ايران نبوده است .پروسه پيکار
کارگران واحد ھيچ تافته جدابافته ای از کل جنبش کارگری ايران و دنيا نيست،
اما کندوکاو راديکال طبقاتی ،ماترياليستی و ضد کار مزدی ھر رخداد درون اين
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جنبش با ھدف کاربرد تجارب و دستاوردھای آن در تداوم فرايند مبارزه طبقاتی
بسيار ضروری و واجد اھميت است .نوشته حاضر تالش ديگری در اين راستا
و تکمله کوچکی بر حرف ھای تاکنونی فعالين راديکال ضد سرمايه داری در
رابطه با سير مبارزات کارگران و چند و چون نقش سنديکای شرکت واحد می
باشد.
از مباحث کلی مربوط به سنديکا و جنبش سنديکاليستی بکلی چشم می پوشيم و
گفتگوی خود را دقيقا ً بر روی انتظارات کارگران و فشار مبارزات آنھا ،زمينه
ھای پيدايش سنديکای واحد ،راه حلھای سنديکاليستی پيشبرد اعتراضات ،نقاط
قوت و ضعف مبارزات ،نقشه چينی محافل مختلف داخلی و خارجی برای
سنديکای رانندگان ،سرکوب اعتصاب و خيزش کارگران راننده توسط دولت
ھار بورژوازی و سرانجام اساسی ترين مسأله يعنی اينکه چه بايد می شد و چه
شد و چه تجاربی بايد آموخت؟ متمرکز می سازيم .کارگران شرکت واحد
ھمسان ھمه کارگران ايران يا کارگران ھر کجای ديگر اين دنيا به سطح نازل
دستمزد و معيشت خويش ،به وضعيت وخيم شرائط کار ،شدت استثمار ،بی
حقوقی و ساير مصائب کارگر بودن ،فرودست بودن و زير فشار ھولناک
استثمار سرمايه بودن خويش اعتراض داشتند .دولت اسالمی اوالً در مقام
سرمايه دار صاحب شرکت اتوبوس رانی و ثانيا ً به عنوان دولت ھمه سرمايه
داران بدون تحمل بيشترين فشار مبارزه کارگران حاضر به قبول ھيچ سطحی
از مطالبات آنان نبود و در اين راستا مثل ھميشه و ھمه جا عزم جزم داشت تا با
تمامی تدارک الزم ھر نوع اعتراض و جنب و جوش کارگران را سرکوب
نمايد .تا اينجا ھمه چيز به قلمرو بديھيات تعلق دارد .رمزآميزی مسائل از اين
نقطه به بعد است که آغاز می گردد.
کارگران راننده واحد دست به کار مبارزه برای تحميل خواسته ھای خود بر
بورژوازی بودند و در اين راستا به ميدان کشيدن قدرت و اعمال آن عليه
کارفرما نخستين کاری بود که بايد انجام می دادند .در اين ميان حضور يک
مؤلفه معين به پروسه پيشبرد کار توسط کارگران افت و خيزی کم و بيش ويژه
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می بخشيد .چيزی به نام سنديکا و مبارزه سنديکائی ھر چند کمرنگ در اين جا
و در پھنه جدال کارگران و بورژوازی از قبل وجود داشت و ھمين پديده با ھمه
کمرنگی و کم نقشی چند و چون انسجام فعاليت ھا و روال صف آرائی کارگران
در مقابل سرمايه دار دولتی و دولت سرمايه داران را زير فشار خود قرار می
داد .افرادی از ميان کارگران با پيشينه کار سنديکائی ،با نگاه ،باور ،سنت،
فرھنگ و محتوای کار سنديکاليستی خواستار پيوند زدن اعتراض و مبارزه
روز کارگران با روند بازسازی سنديکا ،رسميت يافتن و اعتبار سنديکاليسم و
دميدن در صور جنبش سنديکاليستی بودند .اينان بدون شک درد کارگران را
خوب می فھميدند ،زمينه ھای مادی عصيان و خشم آنان را با چشم باز می ديدند
و از ھمه اينھا گذشته نسبت به فقر و گرسنگی و فالکت دامنگير کارگران و
خانواده ھايشان واقعا ً حساسيت داشتند .در ھيچ يک از اينھا جای ترديدی نيست
اما اين عده که شمارشان طبيعتا ً زياد ھم نمی توانست باشد برای شيوه مبارزه
کارگران راننده و راھھای موفقيت آن نسخه پيچی خاص خود را داشتند .نوعی
نسخه پيچی که پديده آشنای بخش عظيمی از دنيای سرمايه داری است .کشمکش
قانونی با کارفرمايان در چھارچوب موجوديت و ماندگاری نظم اجتماعی
موجود ،برپائی نھادھای قانونی ،سنديکاھا و اتحاديه ھا و حتی سازمان ھای
سراسری کارگری ،متشکل شدن ھر چه بيشتر کارگران در اين نھادھا ،مقتدر
بودن آنھا ،امکان کنترل مبارزات کارگران توسط اين نھادھا ،فشار بر سرمايه
داران و دولت برای گرفتن برخی مطالبات اوليه معيشتی و گاه رفاھی به نفع
اقشاری از کارگران ،تضمين امنيت سرمايه گذاری و انباشت ھر چه وسيع تر
سرمايه در جامعه ،فشار سازمان يافته ،سيستماتيک و سرنوشت ساز بر جنبش
کارگری برای قبول جامع االطراف اصل پای بندی به ملزومات ماندگاری
رابطه خريد و فروش نيروی کار ،برقراری باالنس الزم ميان سطح مزدھا و
تضمين سود دلخواه سرمايه ھا ،به صف نمودن جنبش کارگری کشور برای
دفاع از منافع » بورژوازی خودی و دولت بورژوازی خودی « در پھنه رقابت
ھا و مجادالت جاری درون بخشھای مختلف سرمايه جھانی و مانند اينھا ،اقالم

144

ريز و درشت اين نسخه پيچی آشنا را تعيين کرده و می کند .عده ای از افراد
سرشناس و با نفوذ ميان کارگران راننده واحد خواستار پيوند خوردن اعتراض
روز کارگران با پروسه احياء ،تحکيم و اقتداربخشی به چنين شيوه کار
سازمانيافته مبارزات کارگری بودند .ھمان گونه که گفتيم اينھا نسبت به دردھا و
رنجھای کارگران بی تفاوت نبودند ،خود نيز شماری از کارگران را تشکيل می
دادند ،اما به ھر حال برای مسير جلو رفتن و به ثمر رسيدن مبارزه ،به چنين
نقشه ای می انديشيدند .از ديد اينان موج نارضائی روز رانندگان می توانست
ضمن جستجوی دستمزد افزون تر وثيقه گرفتن جواز سنديکا و اجازه فعاليت
سنديکاليستی نيز باشد و دستيابی کارگران به لقمه ای نان چه بھتر که با تضمين
زعامت رھبران سنديکاليست بر جنبش کارگری با ھم آميخته شود و توأمان
گردد!!
در سوی ديگر ماجرای اعتراض حاد روز ،توده وسيع کارگران اتوبوس رانی
قرار داشتند .موضوع برای اينھا معنی ،مکان و موضوعيت ديگری داشت .در
اينجا سنديکا ،خاصيت يا بی خاصيتی ،زيان يا نفع ،الزم بودن يا نبودن آن جای
خاصی را به خود اختصاص نمی داد .اساس تحميل مطالبات بر کارفرما و بسيج
قدرت ممکن برای تحقق اين امر بود .چگونگی تدارک قوا و به صف شدن در
مقابل کارفرما و دولت کارفرمايان نيز برای آنان نمی توانست چندان رمزآميز
باشد .ھر کارگری می داند که اعتصاب ،خواباندن چرخ توليد ،تعطيل پروسه
کار و تبديل خيزش اعتصابی به اھرم نيرومند فشار عليه صاحب سرمايه اولين
سالحی است که بايد از نيام قدرت جمعی ھمزنجيرانش بيرون آيد .به ھمين دليل
دست زدن به اعتصاب و رسيدن به توافق جمعی برای تعطيل حمل و نقل
عمومی در سطح شھر تھران و مجبور ساختن دولت به قبول
مطالبات کارگران ،اساسی ترين و يا در واقع تنھا مسأله اساسی بود که کل
گفتگو ،جنب و جوش و تالشھای عملی رانندگان را به خود معطوف می ساخت.
وجود اين دو رويکرد متفاوت ھمان چيزی بود که به مبارزات روز کارگران
اتوبوس رانی يک ويژگی حدوداً محسوس می بخشيد .فراموش نکنيم که جنبش
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متشکل و ضرورت سازمانيابی مبارزه طبقاتی بحثی نبود که در اين روزھا
مسأله خاص رانندگان واحد باشد ،اين گفتگو و تالش مترتب بر آن دلمشغولی
فعالين جنبش کارگری در سطحی نسبتا ً وسيع بود ،آنچه در اينجا رنگ تفاوت
داشت نه اصل تالش سازمانيابی که تبلور اين مساعی و تقالھا در راه حل ويژه
سنديکاسازی از يک سوی و گره خوردن تدارک سنديکاليست ھا برای بازسازی
سنديکا ،به مبارزه روز و سازمانيابی اعتصاب قريب الوقوع رانندگان از سوی
ديگر بود .کارگران آماده به کارگيری قدرت ،اعمال فشار بر بورژوازی و از
کارانداختن چرخ کار بودند و در ھمين راستا رھبران سنديکاليست را نيز سخت
زير فشار قرار می دادند .رويه ديگر فرايند را اما سنديکاليسم می نوشت .پاسخ
اينھا به کارگران آن بود که طرح مطالبات آری ،کوشش برای تحقق آنھا ھم قابل
قبول ،اما قبل از ھر چيز :بر اساس کدام قانون می خواھيد اعتصاب کنيد؟ و
کدام تشکيالت قرار است اعتصاب را رھبری کند؟ بدون داشتن قانون اعتصاب
و بدون وجود سازمانی قانونی که مجاز به اعالم اعتصاب با رجوع به قانون
باشد چگونه می خواھيد دست به اعتراض و اعمال فشار بر کارفرما بزنيد؟
دو منطق متفاوت و متعارض در درون يک جنبش واحد در مقابل ھم به صف
می ايستاد .نقطه عزيمت يکی از آنھا شکم گرسنه فرزند ،نداشتن اجاره بھای
خانه ،نداشتن پول دارو و دکتر اوالد بيمار ،برھنگی افراد فاميل ،شدت استثمار،
حدت توحش کارفرمايان و ھمه واقعيت ھای ديالکتيک زمخت زندگی در
چھارديوار جھان بربريت سرمايه داری بود و نقطه حرکت ديگری را قانون
سرمايه ،اھميت پای بندی به قانونيت و مدنيت نظام اجتماعی مسلط ،نياز به
نھادھای قانونی گفتگو با سرمايه دار و مانند اينھا تعيين می کرد .مجادله اين دو
رويکرد برای مدتی به درازا کشيد .رويکرد اول برای جلب رضايت»
ھمقطاران« بی سالح ،مخالف سالح و پای بند محکم صالح ،وعده فردا و
فرداھای آنان را با باور اصيل ھمزنجيری گوش داد اما ھمزمان ناله ھا ،بدبختی
ھا و بدھکاری و گرسنگی و فالکت خود را نيز بر سر و روی آنان فرياد کرد.
اين تعارض و جدال طوالنی سرانجام در فضائی غبارآلود و ماالمال از توھم بر
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کرانه يک سازش نامکتوب لنگر انداخت .سنديکاليست ھا رضايت دادند که
عجالتا ً سنديکای فاقد پروانه قانونی بر پای دارند ،با اين اميد و انتظار و شرط
که مبارزه روز کارگران پشتوانه احراز مجوز قانونی برای وجود سنديکا و
توافق دولت بورژوازی با موجوديت قانونی سنديکا گردد .اين توافق برآيند
پيشروی جنبش خود جوش ضد سرمايه داری کارگران راننده در يک سوی و
عقب نشينی مصلحتی و بسيار حساب شده سنديکاليسم در درون جنبش کارگری
ايران بود .برای رانندگان واحد گامی به جلو تلقی می شد زيرا به ھر حال
سنديکاليسم را به نوعی تسليم خواسته خود می ساخت .اما سنگ بنای شکست
مبارزات جاری و شايد بعدی کارگران ھم درست در ھمين جا نھاده می شد.
مسير پيروزی مبارزه به طور قطع نمی توانست از اينجا گذر کند .آنچه رخ داد
اين بود که خيلی سريع سنديکا و سنديکا سازی و خواست صحه گذاری دولت
بورژوازی بر قانونيت سنديکا جای ھمه چيز را گرفت .کارگران تا اعتصاب
پيش رفتند زيرا که رھبران سنديکاليست ھم خواسته و ھم ناخواسته به اعتصاب
رضايت دادند اما طنز حادثه اين شد که اعتصاب با ھمه عظمت و با ھمه ھزينه
ھای گزاف خود در گرد و خاک سنديکاخواھی و مطالبه حق مبارزه قانونی! گم
گرديد ».خدنگ مارکش با مار شد جفت« مطالبات اساسی کارگران به حاشيه
رانده شد و اعمال قدرت جمعی و طبقاتی آنان که قرار بود وثيقه تحميل
مطالباتشان بر دشمن بورژوا باشد ،در خدمت اين قرار گرفت که استفاده از اين
قدرت به تمامی شرط و شروط ھا و قيد و بندھای قانونی سرمايه حلق آويز
گردد!! متعاقب اين رخدادھا پديده » سنديکای واحد « برگی در تاريخ حوادث
روز جامعه شد .برگی که ھمه از ھمه جا در آن شروع به نوشتن کردند و آنان
که ھيچ ننوشتند ،مطابق معمول توده رانندگان شرکت واحد بودند .پيش از اين
در فاصله سالھای پس از انقالب بھمن تا زمان بازسازی سنديکای واحد يا کالً
در طول تاريخ جنبش کارگری پس از وقوع کودتای  28مرداد سال  ،32توده
ھای کارگر در شرائط مختلف ،در وحشتناک ترين دوره ھای خفقان و ترور و
استيالی ديکتاتوری ھار پليسی سرمايه ،در مراکز گوناگون کار و توليد به

147

مبارزات بسيار وسيع و با عظمتی دست زده بودند اما در ھيچ کجای تاريخ
ايران ،در ھيچ گزارش رسانه ھای بين المللی ھيچ کس از اعالم ھمبستگی و
حمايت اپوزيسون ھای درونی قدرت سياسی بورژوازی يا از آن مھمتر اعالم
پشتيبانی و جانبداری اين يا آن دولت سرمايه داری نسبت به اعتراضات کارگر
ايرانی ھيچ کلمه ای به خاطر نداشت و طبيعتا ً نمی توانست داشته باشد .به اين
دليل مشخص که اساسا ً چنين حادثه ای قابل وقوع نبود.
گم شدن مبارزات کارگران » واحد« در گرد و خاک ساختن سنديکا ،معادله
فوق را بر ھم زد .حزب مشارکت اسالمی و گروھھای ديگر دوم خردادی در
عداد نخستين محافل درون ساختار دولتی بورژوازی بودند که بسيار سنجيده و
آگاھانه به اعالم حمايت از سنديکا و اعتبار قانونی آن پرداختند .موضوعی که
سنديکاليست ھای متولی » سنديکای واحد« نيز طبيعتا ً با آغوش باز از آن
استقبال کردند .تبديل نام نفرت انگيز » خانه کارگر« و » شوراھای اسالمی
کار« به يک نام کمتر منفور به ويژه يک نام معرف سازش ميان کارگر و
سرمايه دار و باب طبع مشترک محافل جھانی قدرت سرمايه و سنديکاليسم
کارگری برای اينان حادثه ای بسيار خوشايند و قابل حمايت بود .دوم خرداديھا
در نقش يک بخش بسيار مھم قدرت دولتی بورژوازی ،تشکيل » سنيدکای
واحد« را به فال نيک گرفتند .زيرا که اوالً :آن را ظرف مناسبی برای مھار و
کنترل مبارزات کارگران و ھدايت اين مبارزات در مارپيچ قانون سرمايه و
مصالح و منويات نظام سرمايه داری تشخيص می دادند ،ثانيا ً برای حل و فصل
مسائل مربوط به ادغام عميق تر سرمايه اجتماعی ايران در فرايند بازتوليد
سرمايه جھانی و برای جلب رضايت دولت ھا و نھادھای اقتصادی بين المللی
سرمايه داری به پيشبرد پروسه اين کار ،محتاج جابجائی نام خانه کارگر و
شوراھای اسالمی کار با سنديکا بودند .ثالثا ً تشکيل سنديکای واحد سنگ بنای
توسعه سنديکاليسم در کل جنبش کارگری ايران و انطباق بيش و بيشتر اين
سنديکاليسم با ھمه ساز و کارھا ،برنامه ريزی ھا و سياست ھای نئوليبرالی
روز سرمايه می گرديد .چھارم اينکه پيگيری سياست حمايت از سنديکاسازی
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در جنبش کارگری راھی برای بھره گيری از توھمات توده ھای کارگر و به
صف کردن توان کارگران در پشت سر اصالحات نئوليبرالی و تسويه حساب با
جناح رقيب در قدرت دولتی سرمايه داری به حساب می آمد .پنجم و باالخره
اطمينان به اين مسأله که سنديکاليسم ايرانی سوای ھمان سازمانھای پليسی
موجود کارگرنمايانه منتھی با ظاھری فريبا و عامه پسند ھيچ چيز ديگری
نخواھد شد .دوم خردادی ھا به ھمه اين داليل سنديکاليسم حی و حاضر درون »
شرکت واحد« را ورودی مناسبی برای تھيه مصالح و مالط کارگری ساختمان
» جامعه مدنی« مطلوب خود تصور می نمودند و الجرم به دفاع از آن روی
می کردند .حضور چند تن از چھره ھای سرشناس علم و کتل اصالحات در
اجتماع کارگران » واحد« در روز پس از دستگيری اعضای ھيأت رئيسه
سنديکای شرکت اتوبوس رانی ميزان اھميت موضوع برای اين جماعت را تا
حدود زيادی روشن می سازد.
آوازه تمرکز مبارزات کارگران بر روی محور سنديکاسازی و سنديکاليسم
خيلی زود اشک در چشم تر محافل جھانی سرمايه نيز شکست .داعيه غليظ
کارگر دوستی!! و دفاع از حقوق عادالنه کارگران ايران!!! در شبکه گسترده
مراودات بين المللی بورژوازی جای نسبتا ً مھمی احراز کرد!!! از کاخ سفيد تا
قصر اليزه و از پارلمان بريتانيا تا مقر صدارت عظمای بورژوازی آلمان وظيفه
خطير احترام به » حق متشکل شدن کارگران« !!! را با غلظت تمام و با
رعايت ھمه قواعد بيان ،مورد تأکيد قرار دادند!!! آنسان که گوئی ھمه طبقه
بورژوازی بين المللی و حتی ھارترين و ددمنش ترين دولت ھای اين نظام
يکراست عزم جزم کرده اند تا در رکاب » کارگران شرکت واحد« !!! برای
دستيابی توده ھای کارگر ايران به حق سازمانيابی عليه نظام سرمايه داری
شمشير بزنند!!! اين محافل طبيعتا ً در شيوه پيشبرد کار خويش نيز بی گدار به
آب نمی زدند ،زيرا ھمه ساز و برگ و تجھيزات الزم را برای » وجيه المله«
کردن و عوامفريب نمودن حرفھای خود در اختيار داشتند .در طول سال ھائی
از قرن بيستم عادی بود که اتحاديه ھای کارگری وابسته به اردوگاه شوروی در
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چھارچوب مناسبات ميان احزاب بورژوازی برادر و در جھت تحکيم اقتدار يک
بخش از سرمايه جھانی در مقابل بخش ديگر ،اعالميه ھائی زير نام جانبداری
از حقوق کارگران اين کشور و آن کشور صادر نمايند .اما چه در آن سالھا ،چه
ماقبل و مابعد آن و چه اساسا ً در تاريخ نظام سرمايه داری ھيچکس به چشم نديده
بود که اتحاديه ھای کارگری طيف سرمايه داری غرب از حق تشکل مستقل
غيردولتی طبقه کارگر ايران سخن به ميان کشند .صدای ھمزمان و ھمساز اين
نھادھا از سازمان جھانی کار گرفته تا کنفدراسيون اتحاديه ھای آزاد کارگری و
از اتحاديه ھای کارگران حمل و نقل بين المللی تا اتحاديه کار کانادا و ساير
اتحاديه ھای بزرگ و کوچک جھانی اين بار صدای بسيار آشنای اين بخش از
بورژوازی بين المللی بود که در دائره رقابت و مجادالت درونی خود با دولت
بورژوازی ايران بسيار پرطنين به ميدان می آمد.
چند ضلعی اپورتونيسم جستجوی سود در کارگاه سنديکاليسم ايرانی ،با بسيج
رفرميسم راست و چپ تبعيدی تکميل گرديد .در اينجا نيز سير ماجرا کمی
طنزآميز شد .اين گروھھا در گذشته ھای دور و نزديک ،به رغم واقعيت نھادين
اجتماعی خود در ظاھر سمپاتی زيادی به سنديکاليسم و »اتحاديه ھای کارگری«
دست نشانده بورژوازی غرب نشان نمی دادند .بعالوه آنھا معموالً از مبارزه
کارگران و مطالبات روزشان حرف می زدند و برای پر کردن ژورنال ھای
رسمی حزب و تشکيالت از اين روش استفاده می کردند .اين ھا روال طبيعی
کار بود ،اما بحث داغ »سنديکای واحد« سيره و سنت قديم را بر ھم زد ،به
گونه ای که ھمه احزاب و گروھھا از ناخن پا تا موی سر طرفدار سينه چاک
سنديکا سازی گرديدند ،اينان نيز مبارزات و مطالبات کارگران را فراموش
کردند و حق متشکل شدن سنديکائی را محتوای کل گفتگوھا و جنب و جوش
ھای خود نمودند.
ً
به اين ترتيب سنديکا و حقوق سنديکاليستی کارگر واحد يا کال کارگر ايرانی به
مسأله ای جھانی تبديل شد!! آنقدر جھانی و وسيع که از کاخ سفيد تا سازمان
جھانی کار ،از اتحاديه کارگری انگليس و کانادا تا اصالح طلبان درون قدرت
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دولتی بورژوازی ايران تا احزاب و سازمان ھا و اتحادھای چپ ھمه با سپردن
» رنگھا به دست بی رنگی « به سر دادن شعار حق قانونی سنديکا برای
کارگران راننده واحد پرداختند .اين کارھا ھمه انجام گرفت و حاصل آن درست
ھمان چيزی بود که ائتالف ناننوشته سنديکاليسم ايرانی و طيف گسترده حاميان
آن می خواستند .اصل مبارزه کارگران و مطالبات روز آنھا بکلی گم شد .حق
ساختن سنديکا و مبارزه سنديکاليستی جای ھمه چيز را گرفت .آنچه نياز
مشترک بورژوازی جھانی و اپوزيسون نئوليبرالی قدرت سياسی سرمايه داری
ايران و رفرميسم سنديکاليستی حاشيه يا درون جنبش کارگری بود ھمه چيز شد
و مبارزات کارگران واحد و کارگران ھمه جاھای ديگر ايران و مطالبات و
اھداف اين مبارزات به ھيچ تبديل گرديد .خيزش کارگران راننده نيز وثيقه
اعتبار سنديکا شد .تا اينجا بخش ھائی از بورژوازی برنده واقعی ماجرا بودند،
به اين دليل که توانسته بودند پروسه طوالنی اعتراض و خيزش کارگران شرکت
اتوبوس رانی يا يکی از مؤثرترين و پرجنجال ترين مراکز کار ايران را از ريل
واقعی خود خارج سازند ،ھمه توان و ساز و برگ مبارزات کارگران را به
پشت جبھه سنديکاليسم باب طبع نئوليبراليسم منتقل نمايند و باالخره زير لوای
حمايت از جنبش سنديکاليستی برای سنگين نمودن کفه توان خود در مناقشات
جاری فيمابين با دولت اسالمی بورژوازی برنامه ريزی کنند.
در شرائطی که مبارزات کارگران راننده به اندازه کافی توسط ائتالف اين بخش
از بورژوازی و رفرميسم سنديکاليستی بين المللی به ورطه تضعيف و
سردرگمی و فرسايش عميق فرو رفته بود ،دولت ھار بورژوازی اسالمی با
ھمه سبعيت و ساز و کار قھر ارتجاعی و بشرستيز خود وارد ميدان شد .پيداست
که سرکوب مبارزات کارگران کل ھدف اين تھاجم شررناک را تشکيل می داد،
اما حصول اين ھدف برای حاکمان ھار سرمايه ،تسويه حساب و تعيين تکليف با
سنديکاليسم درون شرکت واحد را نيز الزام آور می ساخت .داليل اين امر بسيار
روشن است و من فقط به يادآوری چند نکته کوتاه در اين گذر بسنده می کنم.
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 .1جنبش سنديکاليستی يک جنبش بدون ھر نوع قيد و شرط و از ھر لحاظ يک
طرفه ای نيست .اساس کار سنديکاليسم بر انصراف طبقه کارگر از پيگيری
مبارزه ضد سرمايه داری يا حتی مبارزه مضر برای موجوديت نظام بردگی
مزدی گذاشته شده است اما جنبش سنديکاليستی در قبال امضای اين تسليم نامه،
به طور معمول مطالبات و شروطی را در پيش روی بورژوازی و دولت
سرمايه داری قرار می دھد .تضمين يک حداقل معيشتی برای زنده ماندن،
بازتوليد نيروی کار و امکان فروش اين نيرو در صدر اين شروط قرار دارد .از
اين گذشته برخی حقوق اجتماعی مانند عقد مقاوله نامه ھا و قراردادھای جمعی
کار ميان کارگر و کارفرما ،ايجاد تشکل در چھارچوب قانونيت سرمايه داری و
حق اعتصاب برای وادار ساختن کارفرمايان به قبول حقوق مصرح
سنديکاليستی کارگران در زمره اين شروط می باشد .طبقه بورژوازی ايران و
دولت ھای اين طبقه در ھيچ دوره ای از تاريخ حيات جنبش کارگری حاضر به
پذيرش اين مطالبات و شرائط نبوده اند و در موقعيت روز دنيای سرمايه داری
به نحو اولی و به صورت مطلق و مؤکد به آن رضايت نخواھند داد .در ھمين
جا و پيش از توضيح دليل مسأله بايد بر اين نکته تأکيد نمايم که ابراز تمايل يا
حمايت اپوزيسون ھای اصالح طلب نئوليبرالی و ليبرالی درون و بيرون قدرت
سياسی دولت سرمايه داری اسالمی از جنبش سنديکاليستی نيز سوای يک
عوامفريبی ھولناک ھيچ چيز ديگر نيست .آنچه اينان در فرايند اين حمايت و
تمايل دنبال می کنند صرفا ً تغيير نام ھمان خانه کارگر و شوراھای اسالمی به
سنديکا با کل ھمان محتوای فعاليت پليسی ضد کارگری و جنايتکارانه آن است.
در مورد دليل مقاومت قاطع بورژوازی ايران عليه سازمانيابی سنديکاليستی
جنبش کارگری ايران در جاھای ديگر به شکل مشروح توضيح داده ايم .در
اينجا تنھا به گفتن اين نکته بسنده می کنيم که موقعيت تا حال سرمايه اجتماعی
ايران در ساختار ارزش افزائی کل سرمايه جھانی و گره خوردن شرائط
بازتوليد آن به شدت و وسعت استثمار ھر چه دھشتبارتر توده ھای کارگر يک
معضل اساسی بورژوازی و دولت ھای اين طبقه در جامعه ايران و ھمه جوامع
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مشابه برای قبول قانونيت جنبش سنديکاليستی است .امتناع ايدئولوگھا ،نمايندگان
فکری و دولتھای سرمايه داری از مماشات با سنديکاليسم در ايران بر خالف
تصور برخی تحليل گران رفرميست راست يا چپ مطلقا ً از سر ندانم کاری و
بی بصيرتی سياسی نيست .در اينجا بيشترين بصيرت طبقاتی توحش بار
بورژوائی خوابيده است و بالعکس ھر چه توھم و بی بصيرتی است در زوايای
فکر ،نوع نگاه و کل پراتيک و رويکرد اجتماعی سنديکاليسم يا طرفداران
جنبش سنديکاليستی خانه کرده است .اينانند که در باتالق بی بن بالھت غرقند و
در ژرفنای توھمات خود دولتمردان بورژوازی را نصيحت می کنند که گويا
نادانند!! و راه و رسم ماندگاری نظام کار مزدی را نمی دانند!!! تمکين
بورژوازی به قانونيت سنديکاليسم در ايران ولو اينکه حياتی ترين نياز برای
ماندگاری سرمايه داری است اما در ھمان حال متضمن قبول پاره ای ھزينه ھا
است .ھزينه ھائی که امروز طبقه بورژوازی در سطح جھانی و کل دولت ھای
سرمايه داری دنيا ھم بر خالف قبل ،تن دادن به آن را ،حتی با برنامه ريزی
ھای درازمدت خود برای ماندگار ساختن اين نظام معقول نمی بينند .سنديکاليسم
پديده ای خاص در تاريخ مبارزه طبقاتی ميان کارگران و بورژوازی در منطقه
معينی از دنيا و در بطن يک شرائط تاريخی معين با کاربری الزم برای انحالل
جنبش کارگری در داربست حيات سرمايه داری بوده است .اين پديده در
موقعيت حاضر مبارزه ميان طبقات اجتماعی مذکور ،به چوب پوسيده ھر دو
سر لجنی تبديل شده است که نه قاتق نان کارگر حتی در مذلت بردگی مزدی
است و نه صاحبان سرمايه و دولت ھای آنھا بدون بازسازی جامع االطراف
نئوليبراليستی اش حاضر به قبول مخارج نگھداری آن می باشند .بورژوازی اين
مسأله را بسيار خوب می داند ،دولت سرمايه داری ايران ھميشه بدان آگاه بوده
است .دولت اسالمی بورژوازی از ھمه بيشتر به چند و چون آن شناخت دارد،
اين فقط رفرميسم راست و چپ سنديکاليستی در درون و بيرون جنبش کارگری
ايران است که سعی دارد،انگاره ھای سخت جان ارتجاعی رمانتيسيستی را تار
و پود ترميم خانه ھای عنکبوتی حيات خويش سازد.
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 .2از مؤلفه مھم فوق و نقش آن در امتناع سنجيده بورژوازی برای قبول
قانونيت سنديکاليسم که بگذريم .موقعيت طبقه کارگر و جنبش کارگری ايران
نيز در بنمايه واقعی خود ھيچ مجالی برای ابراز حيات عملی و اجتماعی
سنديکاليسم باقی نمی گذارد .توده ھای کارگر ايران در طول يک تاريخ طوالنی
صد ساله ،ددمنشانه ترين شرارت ھا و سرکوب ھا را ھمراه با بدترين شکل بی
حقوقی ،فقر ،بی مسکنی و محروميت از ھر سطح حداقل معيشتی و رفاھی
تحمل نموده اند .ھر مجال نفس کشيدن آزاد طبقه کارگر در ايران دريچه ای
برای عروج جنبش ھای عظيم از سوی توده ھای اين طبقه است .جنبش ھائی که
بايد فاصله ميان ھيچ تا ھمه چيز را بستر کارزار خود سازد و در کليه عرصه
ھای زندگی اجتماعی با نظام سرمايه داری وارد کشمکش و جنگ شود .واقعيتی
که حتی متشکل نبودن جنبش کارگری ھم تاريخا ً مانعی بر سر راه وقوع آن
نبوده است .اولين انتظار بورژوازی از سنديکاليسم آن است که سد مطمئنی
برای مھار اين خيزش ھا از ناحيه توده ھای کارگر باشد اما دولتمردان سرمايه
بسيار خوب می دانند که چنين نمی شود و سنديکاليسم کالً ،به ويژه نوع
طنزآميز کاريکاتوری نئوليبراليستی آن ھيچ کمکی در اين گذر به آنان نخواھد
کرد.
 .3سنديکاليسم در ايران بنا به واقعيت نھادين خود در يک سوی و موقعيت
متتشت بورژوازی و ساختار دولتی آن در سوی ديگر می تواند کانون تمرکز
نيروی اپوزيسون ھای بورژوائی در مقابل قدرت مسلط دولتی اين طبقه با ھدف
تسويه حساب ھای درون طبقاتی باشد .چيزی که در گذشته توسط سنديکاھای
دست ساخت بقائی و حزب زحمتکشان ،سازمانھای کارگری آفريده سيد ضياء
الدين طباطبائی و مھم تر از ھمه سنديکاھای وابسته به حزب توده در کارنامه
مجادالت درونی ميان جناح ھای بورژوازی تجربه شده است .آنچه اخيراً در
حول و حوش » سنديکای شرکت واحد« رخ داد نيز برای سران دولت اسالمی
سرمايه مھر تأييدی بر درستی ھمين تجربه تلقی می گردد.
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به ھمه داليل باال لشکرکشی طبيعی رژيم اسالمی بورژوازی برای درھم
کوبيدن مبارزات کارگران راننده شرکت واحد با سرکوب جنب و جوش
سنديکاليستی درون اين مبارزات توأم گرديد .رژيم ھيچ برنامه ای برای مماشات
با سنديکاليسم يا ھيچ شکل اعتراض کارگران نداشت و رابطه ميان خود و
جنبش کارگری را رابطه ای بسيار يکسويه ،بی ھيچ قيد و شرط و متضمن تسليم
محض توده ھای کارگر ،به ھر سطح شدت استثمار ،تعميق فقر ،بی حقوقی و
ستمکشی ارزيابی می کرد .در درون اين ارزيابی کاربرد عامل زور از سوی
بورژوازی و اجبار به انقياد و تسليم از سوی طبقه کارگر يک پديده بسيار
مفروض و بديھی تلقی می شد .رابطه ای که رويه معکوس آن نيز به ھمين
اندازه ساده و شفاف است .رژيم و کالً نظام سرمايه داری تنھا در آنجا ،به
شرطی و به ميزانی کوتاه خواھد آمد که جنبش کارگری متوسل به اعمال قدرت
وسيع و سرنوشت ساز شود .مبارزه طبقاتی در واقعيت جدی و سره و شفاف
خود درست ھمين است .بورژوازی تاريخا ً اين واقعيت را خوب درک کرده
است ،اما رفرميسم راست و چپ و سنديکاليسم قادر به فھم آن نبوده و نيستند.
اينان بر ھمين اساس ھمواره در تالشند تا توده ھای کارگر ايران را ھم به دار
کج فھمی ،سازش طلبی و پراگماتيسم منحط خويش آويزان سازند .ھيچ انسان
دارای ھيچ سطحی از عقل سليم ترديد ندارد که عناصر ذينفوذ ھيأت رئيسه
سنديکای شرکت واحد سوای تمکين دولت اسالمی بورژوازی به عرف
سنديکاليسم ،به قبول مقاوله نامه ھای سازمان جھانی کار ،به قبول بخش ھای
ناچيزی از حقوق سنديکاليستی کارگران ،به پذيرش سه جانبه گرائی و تن دادن
به گفتگوی بسيار دوستانه و مسالمت آميز ميان سنديکای کارگران و کارفرمايان
ھيچ انتظار و خواست و ايدآل ديگری نداشته اند و اکنون نيز ندارند .اين واقعيتی
است که آنان خود در ھمه جا ،در سر ھر کوی و برزن ،در کليه محافل داخلی و
بين المللی ،در تمامی آنچه نوشته اند و گفته اند ،در زندان و در آزادی ،در
محافل انس خصوصی با کارگران و در دفاعيه ھای حقوقی وکيالن ،در خلوت
و آشکار و ھمه جا آن را فرياد کرده اند و ھيچگاه ھيچ کالمی نقيض آن بر زبان
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نرانده اند .دولت بورژوازی اسالمی نيز اين مسأله و واقعيت صريح اين پديده را
بسيار خوب متوجه است و کمترين ترديدی در صحت آن ندارد .با ھمه اين ھا
در داربست شرائط موجود ،نه خواستار ھيچ نوع سازشی با سنديکاليسم بوده
است و نه حتی در ضرب و شتم و سالخی سران اين رويکرد ھيچ شکی به خود
راه داده است .دليل آن ھمان است که در باال توضيح داده شد .دولت بورژوازی
به چند و چون مصالح بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران وقوف کامل دارد،
سرکوب بدون ھيچ قيد وشرط جنبش کارگری و ھر سطح از مطالبات طبقه
کارگر را نياز جبری اين روند می بيند .سنديکاليسم در اينجا بر خالف اروپای
غربی پايان قرن نوزدھم و اوايل قرن بيستم درد چندانی از نظام بردگی مزدی
حل نمی کند ،در ھمان حال که ھيچ خاصيتی ھم برای عالج ھيچ نوع دردی از
طبقه کارگر به ھمراه ندارد .سنديکاليسم سازش ميان کارگران و سرمايه است.
در جامعه ايران بورژوازی به ھيچ وجه خواستار اين سازش نيست و کارگری
که دنبال آه و ناله ھای مشمئز و مالل انگيز سنديکاليستی می افتد بدون ترديد آب
در ھاون می کوبد .او نه فقط بر بنياد مبارزه طبقاتی خويش ،نه فقط بر ھر
رويکرد رھائی خود از شر توحش سرمايه داری که حتی بر جنگ و جدال
روزمره اش برای نازل ترين ميزان بھای نيروی کار ،حتی برای حصول
دستمزدھای معوقه اش بسيار ناآگاھانه چوب حراج می زند .ھمه سنديکاليست ھا
و کليه محافل مزور دروغگوی سنديکاليست که تا امروز با ھزاران حيله و
ترفند و تئوری بافی ھای منحط عاريه گرفته از سران سوسيال دموکراسی،
واقعيت شفاف سنديکاليست بودن خود را پنھان داشته و می دارند بايد تسليم اين
حقيقت گردند .آنچه دولت اسالمی سرمايه در حال حاضر با اسانلو ،مددی و
ساير فعالين سنديکائی می کند ،بارزترين گواه اين حقيقت است.
اشتباه مھمی است اگر محتوای اجتماعی مواجھه دولت اسالمی با اسانلو و
ھمانندان وی با نوع روياروئی اين رژيم در مقابل محسن سازگارا ،اکبر گنجی،
آغاجری يا ساير ايادی علم و کتل اصالحات ارتجاعی نئوليبرالی يکسان تلقی
شود .يک کاسه کردن اين چالش ھا خط کشيدن بر واقعيت ھای اجتماعی و

156

طبقاتی نھفته در پشت اين دو روياروئی متفاوت است .اسانلو ،مددی و
ھمراھان ،نمايندگان يک گرايش آشنای رفرميستی در درون جنبش کارگری،
خواستار سازش طبقه خويش با نظام بردگی مزدی و دوستدار احتراز جنبش
کارگری از مبارزه برای نابودی سرمايه داری ھستند .دار و دسته موسوم به
دوم خرداد بخشی از طبقه بورژواری ،شرکای مستقيم قدرت دولتی سرمايه،
سازمان دھندگان استخواندار ديکتاتوری ھار و کل نظم سياسی و اجتماعی و
اقتصادی بشرستيز سرمايه عليه طبقه کارگر می باشند .جدال حکام روز سرمايه
با اينان جدال درنده ترين باندھای قدرت بورژوازی با ھمديگر بر سر چگونگی
اعمال نظم توليدی و سياسی سرمايه بر توده ھای کارگر است .حمله دولت
اسالمی به سنديکاليسم و در ھمين راستا زندان و شکنجه اسانلو و اسانلوھا
مستقل از نقش مخرب سنديکاليسم برای مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری توده
ھای کارگر ،در اساس خود نياز حمله اين رژيم به جنبش کارگری و مبارزات
روز کارگران است .حاکمان سرمايه اسانلو را زندانی می سازند زيرا به
سنديکاليسم نياز ندارند و به اين دليل که حتی قبول مطالبات محقر و بی رمق
سنديکاليستی بخشی از طبقه کارگر را به سود سرمايه نمی بينند.
کی برد؟ کی باخت؟
بازندگان چه بايد بکنند تا باخت خود را جبران نمايند؟
ھمه بخشھای مختلف بورژوازی و مجريان سياست ھای آنھا ،از دولت ھار
اسالمی تا دار و دسته اصالحات نئوليبرالی ،تا دولتھای سرمايه داری غرب و
اتحاديه ھای کارگری ابزار دست سرمايه جھانی ھر يک به اندازه توان و کم و
بيش متناسب با نوع نياز ،در صف طويل برندگان صحنه کارزار برای خود جا
باز کردند و در اين گذر کارگران راننده شرکت واحد تنھا بازندگان واقعی
ماجرا شدند .دولت اسالمی مبارزات کارگران را سرکوب کرد و مطابق معمول
فاتح ميدان جنگ شد .بورژوازی غرب نشان افتخار کارگر دوستی و دفاع پر
احساس از حق مبارزه متشکل کارگران ايران عليه نظام سرمايه داری!!! را بر
طيلسان پرغرور بشردوستی ديرين خود نصب کرد!!! تا کارگر ايرانی صحت
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حرف ناسيوناليست ھای مدافع حقوق او!! و داغدار سينه چاک غيبت اسفبار
بورژوازی صنعتی!! در سرزمين کنونی آرياھای ديروز را راستی راستی باور
کند!!! سناتورھای دموکرات و به ويژه محافظه کار امريکا و نه کمتر از ھمه
آنھا آقای بوش و خانم رايس توانستند به دنيا نشان دھند که تا کنون بسيار بی
جھت به دشمنی با بشريت متھم شده اند!!! برعکس بسيار ھم کارگر دوست و
حق پرست و به ويژه حق کارگر پرست ھستند!!! و شاھد زنده اين مدعا ھم
جانبداری مصمم آنھا از حق سنديکا برای کارگران شرکت اتوبوس رانی تھران
است!!! سازمان جھانی کار و اتحاديه ھای کارگری ابزار دست سرمايه بين
المللی در سرکوب ھر تحرک ضد کار مزدی کارگران دنيا ،برای نخستين بار
به دنيای فکر کارگر ايرانی پا گذاشتند و به کمک راھنمايان عالی مقام و کار
کشته » احزاب« و » اتحادھا«ی » کمونيستی«!!! ايرانی برای کارگران
توضيح دادند که به راستی ناجيان سخت کوش طبقه کارگر بين المللی و
پرچمداران پاکدل رھائی توده ھای کارگر از شر استثمار و ھمه مصائب سرمايه
داری می باشند!!! در باره موفقيت ھای دار و دسته اصالحات نياز به توضيح
نيست» .چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است« سنديکاليست ھا
اندرونی اينھايند .وقتی قرار بود نان » دفاع از حق سنديکای کارگر واحد«!!!
شکم دولتمرد غربی سرمايه را پر کند اولويت حق اين جماعت بومی جای
حرف نداشت .ھمه اينھا بردند ،حتی سکت ھای سياسی راست و چپ ايرانی
مشير و مشار اتحاديه ھای آلت دست سرمايه جھانی نيز بردند .زيرا به ھر حال
برای تغذيه ژورناليسم ورشکسته بی مشتری و بدون خواننده حزب ،محفل و
اتحاد خود کمی ماتريال پيدا کردند .آنان که باختند و بسيار ھم باختند کارگران
راننده شرکت واحد بودند .آنان تنھا کسانی بودند که دست از پا درازتر با
موقعيت مغلوب از مرکز ميدان کارزار به حاشيه اين ميدان پرتاب گرديدند.
کارگران به دنبال ھمه اين مجادالت طوالنی ،اعتصابی چنان عظيم و ھمبستگی
و اتحادی چنان نيرومند حتی به مطالبات اوليه خود نيز دست نيافتند .اين جنگ
اما بازنده ديگری نيز داشت .سنديکاليسم کارگری درون شرکت واحد نيز به
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طور قطع بازنده شد و برای کار خود تاوانی سنگين پرداخت .اين دو باخت از
يک جنس نيستند ،بازندگان تعلقات طبقاتی واحدی دارند ،نتايج سوء و عواقب
زيانبار ھر دوتا بر جنبش کارگری تحميل گرديد .دليل ھر دو باخت نيز تا جائی
که به سرکوب ،کشتار و توحش دولت بورژوازی مربوط می شود ،مسلما ً
يکسان است اما زمينه ھا و ادله واقعی آنھا در درون جنبش کارگری اصالً با
ھم يکسان نيست .توده ھای کارگر باختند زيرا که قادر به تعمق راه درست
مبارزه ضد سرمايه داری نشدند و سنديکاليسم کارگری درون شرکت واحد
باخت زيرا مصر بود تا مبارزه طبقاتی را با سازش طبقاتی نسخه پيچی کند!!!
درست بر ھمين اساس شکست اين دور مبارزه برای ھر دو رويکرد بسيار
درس آموز است و اين سؤال به درستی و به طور مؤکد در پيش روی ھر دو و
به بيان سيليس تر در پيش روی کل کارگران قرار دارد که چه بايد کرد؟ چگونه
بايد و می توان از بار فشار شکست ھا کاست؟ برای مقابله ممکن و مقدور با
وقوع شکست ھا چه کارھائی بايد انجام داد؟ چگونه می توانيم ريل شکستھای
محتوم در ميدانھای مين گذاری شده دشمن را به سوی آوردگاه واقعی ضد
سرمايه داری و خارج از دائره شکست حتمی تغيير داد و باالخره چگونه می
توان جاده پيروزی عليه بردگی مزدی را تسطيح کرد؟ پاسخ اين پرسش ھا
مسلما ً در ھيچ کجا ھيچ بسته بندی آماده ای ندارد .رفرميسم راست و چپ البته
دارد ،سنديکا برای جنبش کارگری که يک » جنبش بورژوائی است« !!! و
حزب برای شايستگان کمونيست!!! ،تبعيت اولی از دومی ،به قدرت رسيدن
دومی با قدرت اولی و سوسياليسم آشنای سرمايه داری دولتی خروار خروار در
قفسه ھای ھر مغازه کوچولوی حزبی و گروھی موجود است .اما اينھا فقط برای
خود آنھا خوب است .بحث بر سر اين است که به عنوان کارگران شرکت واحد
و کل کارگران ايران و جھان چه بايد بکنيم؟ در اينجاست که حرف زدن سخت
است زيرا که قرار است حرفھا در جنبش ضد سرمايه داری و برای محو کار
مزدی طبقه ما آفتابی و عينی گردد .با ھمه اينھا گفتن اجتناب ناپذير است ،گفتن
بخش اليتجزائی از پراتيک است ،بايد فکرھا را با ھم در ميان گذاشت و
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دستمايه پراتيک مشترک پيکار ساخت .بايد تجارب را به درس تبديل کرد و
آنچه در اينجا می آيد ،از ورای چنين نگاھی بر می خيزد .حرف ھا اين ھا
است:
 .1اين حرف که بايد برای گرفتن حق تشکل يا حق اعتصاب مبارزه کنيم حرفی
بی معنی ،حرف سنديکاليسم و رفرميسم راست و چپ مترصد بھره گيری
اپورتونيستی از جنبش کارگری است .متشکل شدن و اعتصاب کردن اموری
نيستند که انجام آنھا نيازمند مصوبات قانونی دولت سرمايه داری باشد .معلوم
است که بايد عليه سرمايه داری متشکل شد ،نه سرمايه داران و دولت آنھا آنقدر
احمق و مستأصل ھستند که به خواست ما برای متشکل شدن عليه خود و عليه
بنياد ھستی مادی و اجتماعی خودشان رضايت دھند و نه اساسا ً طرح اين
خواست ھيچ معيار و منطق عقل سليم انسانی برای خود ما ھمراه دارد .طبقه ما
و طبقه بورژوازی دو دشمن آشتی ناپذير رويارو در يک صحنه مصاف
سرنوشت تاريخی ھستند ،چرا بايد فکر کنيم که دشمن حق ما برای جنگ عليه
خودش و نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم را به صورت يک حق مسلم پابرجای
انسانی و حقوقی و طبقاتی به ما تفويض کند؟!! سخنی متناقض تر از اين در
کجا می توان پيدا کرد؟!! آنان که از اين حق سخن می گويند بسيار خوب می
دانند چه می گويند .آنان با نظام سرمايه داری سر جنگ ندارند .از دولت
بورژوازی می خواھند که به آنان پروانه فروش نيروی کار و حق زندگی در
سيطره نظام بردگی مزدی بدھد .برای اين کار احتياج به انعقاد قراردادھای
قانونی با کارفرمايان دارند و در ھمين گذر نيازمند پشتوانه قانونی و حقوقی
برای به ثمر رسيدن اين قراردادھا می باشند ،حق اعتصاب می خواھند و
خواستار اعتبار قانونی تشکل خود ھستند .اين حرفھا اما عالج درد ما و توده
ھای وسيع ھمزنجيران ما در ھيچ کجای جھان امروز نيست .بعالوه بسيار
مسخره است که عمری اعتصاب کنيم و ھمزمان داد بزنيم که ما حق اعتصاب
می خواھيم ،عمری مبارزه کنيم و فرياد سر دھيم که به ما اجازه متشکل شدن
بدھيد .به جای ھمه اين کارھا بايد متشکل شويم ،اعتصاب کنيم ،بيشتر و بيشتر
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مبارزه کنيم و از ھمه اساسی تر اينکه مبارزه و سازمانيابی روز ما عليه
سرمايه داری در ھر ميدان و ھر قلمرو حيات اجتماعی با محور واقعی پيکار
آگاھانه و افق دار محو کار مزدی ارگانيک گردد.
متشکل شدن به طور واقعی ھيچ مسأله رمزآميزی نيست .اگر از گذشته ھای
دور و نزديک چشم پوشيم فقط در ھمين چند سال اخير دنيائی بحث پيرامون
سازمانيابی کارگران نگاشته شده است .برخی از اين مباحثات طبيعتا ً الزم بوده
است اما بخش اعظم آنھا صرفا ً دھن باز کردن برای ھيچ نگفتن يا تکرار مالل
انگيز داستانھای کھنه بی آموزش و بدون ھيچ ارزش بوده است .متشکل شدن
يعنی به ھم پيوند خوردن ،ھمصدا شدن ،با ھم به راه افتادن و دست به مبارزه
متحد و ھمدل زدن برای اينکه مطالبات خويش را بر نظام سرمايه داری تحميل
کنيم و برای اينکه جنگ ھميشگی خويش عليه اين نظام را به پيش ببريم .در
ھيچ کجای اين فرايند ھيچ اصل آسمانی و ھيچ حکم کلی يا جزئی زمينی برای
رجوع به دولت بورژوازی و گرفتن اجازه اين فعاليت ھا حک نگرديده است .از
اين مھمتر در ھيچ کجای آن نوشته نشده است که حتما ً بايد برای اين تالشھا اسم
و رسم خاصی داشت ،اصالً معلوم نيست چرا برای انجام اموری که جبر زندگی
و اجبار شرائط معاش و مبارزه ما عليه وضعيت شررناک زيست ماست بايد
حتما ً اساسنامه و مرامنامه و برنامه و ھزار چيز ديگر سر ھم کنيم .تازه اگر
اينھا ضرورت دارد که در شرائطی ھم دارد ،بايد ضرورت خود را از بطن
پروسه پيکار و سازمانيابی جنبشی که داريم بر ما تحميل کند .راه انداختن دنيائی
جار و جنجال و مباحثات مشروح حقوقی و تشکيالتی عاريه گرفته از محافل
فکری سرمايه داری در اين گذر به طور قطع سيره خودجوش جنبش ضد
سرمايه داری ما نيست .به يک اعتصاب ساده کارگری که ھر فعال واقعی
جنبش ما به کرات در آن شرکت داشته است خوب نگاه کنيم .مطالبه واحد و
اراده استوار جمعی ھمه را به ھم پيوند می زند .کل کارگران در خلوت و
آشکار اين خواسته جمعی مشترک را با ھم به گفتگو می ايستند .در خانه،
اتوبوس ،پشت ماشين کار ،در سالن غذاخوری کارخانه ،به صورت پچ ،پچ يا
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بلند بلند مطالبات ھمگانی خود را نجوا و سپس فرياد می کنند .گفتگوھا ھمه جا
با عمل ھمراه است .ھر تعداد کارگری که با ھم سخن می گويند چند و چون
تدارک اعتصاب را نيز در متن ھمين حرفھا موضوع مشورت فيمابين می
سازند .حرفھا در سراسر فضای کار و فکر کارگران می پيچد ،يک جنبش زنده
واقعی حول مطالبات مشترک روز به راه می افتد .جنبشی که فعالين و
سخنگويان و برنامه ريزان و پيشروان خود را ھمدل و ھمصدا در کنار ھم قرار
می دھد و سرانجام به صورت يک اعمال قدرت نيرومند در شکل اعتصاب يا
ھر اقدام دستجمعی ديگر خود را ظاھر می سازد و بر بورژوازی تحميل می
نمايد .بيائيد برای لحظه ای فکر کنيم اگر کارگران اين و آن کارخانه به جای
طی اين پروسه مادی موفق روزھا و روزھا می نشستند و اندر نعت متحد
شدن ،در اوصاف ،متشکل شدن ،در باره مشخصات تشکل ،خواص اعتصاب،
فوايد قبول مطالبات و امثال اينھا حرف و باز ھم حرف می زدند ،به اين ھم
بيأنديشيد که اگر کارگران به جای طی اين روند ،متفکران و نخبگان را
ماموريت حزب سازی و عوام الناس کارگری را با اقناع به » بورژوائی« بودن
جنبش آنھا!!! وظيفه سنديکاسازی تقرير می کردند و تازه بعد از ھمه اينھا،
برای اعتصاب کردن و يا اجتماع اعتراضی خود در اينجا و آنجا دنبال راه
حلھای قانونی می گشتند!!! به راستی در اين صورت چه اتفاق می افتد؟ جواب
برای ھر کارگری از آفتاب نيمروز ھم روشن تر است .ھمه فاجعه ھا رخ می
داد ،شايد خيلی کارھا می شد ،اما تنھا کاری که مطلقا ً انجام نمی شد اعتصاب
بود ،واقعه ای که مطلقا ً به وقوع نمی پيوست اعمال قدرت متحد جمعی عليه
بورژوازی بود و تنھا چيزی که ھيچگاه لباس واقعيت نمی پوشيد تحميل
مطالبات بر صاحبان سرمايه بود ،تازه اعتصاب روزھا پيش از ھر نوع بستن
نطفه ،توسط جالدان و نيروی دژخيم قھر بورژوازی تار و مار می گرديد.
فرايند جنب و جوش کارگران در سازمانيابی و پيشبرد يک اعتصاب و چگونه
به ھم پيوند خوردن و متشکل شدن و اتحاد آنھا در اين روند نمونه ساده اما
بسيار درس آموزی برای سازمانيابی ضد سرمايه داری در ھر محيط کار و
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توليد و در مقياس سراسری و طبقاتی است .نقش مطالبات مشترک در اينجا
بسيار اساسی است .اين خواسته ھای ھمگن و ھم سنخ و ضرورت حياتی و
غيرقابل گريز تحميل آنھا بر بورژوازی است که نقش ساروج را در اتصال ما
به ھم بازی می کند .ما متحد و مشکل می شويم زيرا زنجير استثمار و بردگی و
بی حقوقی و ستمکشی ناشی از وجود سرمايه بر دست و پای ھمه ما به
مرگبارترين شکلی سنگين است .ما مطالبات مشترکی داريم که بايد آن را بر
کارفرمايان ،بر کل طبقه صاحبان سرمايه و بر دولت سرمايه داران تحميل کنيم.
رھائی ما از شر استثمار و شرارت و توحش نظام سرمايه داری نيازمند وحدت
و سازمانيابی پيکار کل طبقه بين المللی ماست .اينھاست که بسان پرقوام ترين
رشته الياف ما را به ھم می دوزد .درست بر ھمين اساس برای گذاشتن سنگ
بنای متشکل شدن خود بايد از يک منشور راديکال مطالبات پايه ای ضد
سرمايه داری و با افق محو کار مزدوری حرکت کنيم.
 .2پروسه سازمانيابی ما در متن ھمان جريان واقعی کار و استثمار و زندگی
و تحمل مصائب سرمايه داری توسط ما به پيش می رود .اين جنبش ماست که
بايد متشکل شود و اين سازمانيابی مبارزات جاری ما است که در ھر گام خود
راه را برای اتحاد نيرومندتر ،اعمال قدرت وسيع تر و مؤثرتر ،مبارزه آگاھانه
تر و افق دار تر عليه سرمايه داری و برای محو نظام بردگی مزدی ھموار می
سازد .ھر نوع تفکيک اينھا از ھم کاری عبث و زيانبار است .درست بر ھمين
مبنی تالش ما برای متشکل نمودن خود بايد از درون ھر کارگاه و کارخانه ،ھر
شرکت حمل و نقل و ھر شبکه اتوبوس رانی ،ھر مدرسه و بيمارستان ،ھر
کشت و صنعت و در يک کالم ھر مرکز کار و توليد اجتماعی آغاز شود .در
اينجاست که بايد منشور مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری را ميعاد گفتگوی
روز خود و جريان مستمر ارتباط و ھمدلی و مشورت و نقد و انتقاد سازنده
برای متحد شدن و سازمان يافتن مبارزات خود کنيم.
 .3سازمانيابی ما در ھر مرکز کار و توليد نخستين گام است و از اھميت
اساسی برخوردار است اما بايد بدانيم که مطلقا ً چاره واقعی درد ما نيست .اوالً
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بخش وسيعی از ھمزنجيران طبقاتی ما اصالً محل کاری ندارند که در آن با ھم
سازمان يابند .ميليونھا کارگر بيکار ،ميليونھا زن خانه دار که پيدا و ناپيدا به بی
رحمانه ترين شکل ممکن آماج استثمار و توحش نظام سرمايه داری ھستند ھيچ
محل کار مشترکی ندارند .ثانيا ً ھدف متشکل شدن ما اعمال قدرت جمعی عليه
بورژوازی و تحميل مطالبات خود بر سرمايه داری با توسل به ھمين نيروی
متحد جمعی است .کارگران بيکار يا زنان خانه دار يا ھمزنجيران ديگر ما که
در چنين وضعيتی قرار دارند با فرض سازمانيابی خود چگونه می خواھند
قدرت متشکل خود را عليه سرمايه داران به ميدان بکشند و چگونه می خواھند
اين قدرت را بر بورژوازی اعمال نمايند؟ ثالثا ً در شرائط روز دنيای سرمايه
داری صرف سازمانيابی ما در اين و آن مرکز کار به ھيچ وجه قادر به تضمين
موفقيت اين مبارزه عليه سرمايه داران و دولت سرمايه داری نيست .در
موقعيتی که رقابت برای يافتن چند ساعت کار در صفوف طبقه ما بيداد می کند،
در زمانی که شمار کثير ھمزنجيران ما برای اشتغال چند روزه تعھدنامه ھای
يکسويه سفيد بی ھيچ قيد و شرط امضاء می نمايند ،روزگاری که سرمايه دار
اسکانديناويائی و آلمانی در يک چشم به ھم زدن نيروی کار شاغل بومی خود را
با کارگر ارزان بھای چينی جايگزين می سازد ،آری در چنين وضعی بسنده
کردن به تشکل محدود محيط کار حالل ھيچ مشکلی نيست .رابعا ً و مھمتر از
ھمه اينھا ،مطالبات پايه ای ما مطالباتی سراسری و ضد سرمايه داری است،
برای تحميل اين مطالبات بر بورژوازی بايد به گونه ای سراسری ،يکپارچه و
طبقاتی وارد ميدان کارزار شد .تشکلھای سرمايه ستيز در ھر مرکز کار و توليد
بايد به ھم پيوند خورد تا توان آن را داشته باشد که کل قوای طبقاتی ما را يکجا
بسيج نمايد و در مقابل دشمن به صف کند .تشکل کارگر نفت ،برق و آب ،ذوب
آھن و پتروشيمی ،تشکل راننده کاميون ھای جاده بندرعباس و عسلويه و
خرمشھر به تمام نقاط ايران ،تشکل راننده اتوبوسرانی واحد و متروی تھران و
تشکل ساير بخش ھای طبقه کارگر تنھا از طريق حضور ارگانيک خود در يک
ظرف سراسری است که می تواند از يک سوی موفقيت پيروزی ھر اعتراض و
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مبارزه جاری عليه کارفرمايان را تضمين کند و از سوی ديگر کل اين
مبارزات را بستر تدارک جنگ نھائی با نظام سرمايه داری سازد.
 .4سنديکاليسم و سکتاريسم دو آفت مرگ آفرين تاريخی برای مبارزه طبقاتی و
برای ھر جنب و جوش ضد کار مزدی ما ھستند .تاريخ قرن بيستم در ھمه
جھان ،تاريخ يکه تازی اين دو رويکرد منحط بورژوا مسلک و سرمايه داری
تبار در جنبش جھانی طبقه کارگرا ست .اين دو رويکرد به رغم ظاھر متفاوت
خود دو روی يک سکه اند و در ستيز با جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو
کار مزدی طبقه ما بسيار ھمدل و ھمداستانند .ھر دو آماده اند تا برای قلع و قمع
ما با اپوزيسون ھای منحط رسمی بورژوازی و حتی با قدرت مسلط دولتی
سرمايه داری دست بيعت بفشارند .معضل مھم در مورد اين دو رويکرد آن است
که بخش وسيعی از ابوابجمعی آنھا در ھمه جا لباس بدل به تن دارد .سکتاريسم
خود را در پشت نام » چپ« » ،کارگر دوستی« و ساختن حزب برای طبقه
کارگر پنھان می سازد .طيف بسيار وسيعی از سنديکاليست ھا نيز خود را »
طرفداران سنديکاسازی اما مخالف سنديکاليسم« معرفی می کنند!! ھر دو تندنس
برآنند که جنبش ما ظرفيت ستيز با نظام سرمايه داری را دارا نيست ،توصيه
می کنند که برای گرفتن مطالبات روز خود سنديکا بسازيم و برای رھائی خود
از مصائب موجود ،اين و آن حزب سياسی بورژوائی ماوراء طبقه خود را بر
سکوی اقتدار دولتی بنشانيم .جنبش ما عليه سرمايه داری ،به ويژه مبارزه مان
برای سازمانيابی عليه بردگی مزدی در ھمه جا با خطر دخالت اين رويکردھا و
تالش آنھا برای شکست اين مبارزات مواجه است .سکتاريسم و سنديکاليسم را
بايد ھر چه بيشتر و عميق تر شناخت ،حجاب کارگردوستی و چپ نمائی را از
چھره آنھا برداشت و راه تأثيرگذاری ھای مخرب فرقه ای و سازشکارانه آنھا
بر جنبش کارگری را مسدود ساخت.
 .5دراز کردن دست نياز به آستان اتحاديه ھائی که خود زير نام کارگران ،گور
کن مبارزات ضد سرمايه داری طبقه کارگر بين المللی ھستند .به مصداق شعر
آن شاعر فقط » بستن پل برای عبور از آبروی خود« و در اينجا بستن پل بر
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روی تمامی قدرت مبارزه طبقاتی خود است .کارگر ايرانی نيروی حامی جنبش
خويش را بايد در ميان توده ھای طبقه خود در سراسر دنيا و در ميان گردانھای
مصصم پيکار ضد سرمايه داری جنبش جھانی خود دست و پا نمايد .اين
کارگران متشکل در شوراھای کارگری » زنون« و » پوشاک بروکمن«
آرژانتين » بيک سيستم« آلمان و توده وسيع کارگران جھانند که کارگر ايرانی
می تواند و بايد برای پيوند خوردن با آنھا ،استمداد از حمايت آنھا و ياری
رساندن به مبارزات ضد سرمايه داری آنھا تالش کند.
نکات فوق و ساير مسائل مھم جنبش روز ما عليه سرمايه داری ھمواره مورد
تأکيد فعالين واقعی اين جنبش بوده است .اينان در بحبوحه مبارزات کارگران
شرکت واحد بر اھميت اتکاء توده ھای کارگر راننده به قدرت متحد طبقاتی
خود ،تالش برای سازمانيابی اين قدرت و ضرورت اجتناب از افتادن به ورطه
راه حلھای سنديکاليستی تأکيد نمودند .در ھمه نوشته ھا بيشترين ميزان
جانبداری از مبارزات کارگران را با نقد سنديکاليسم به ھم آميختند و نسبت به
نقش سنديکاليسم در سوق دادن جنبش کارگران به ميدان تسويه حساب ھای
درونی ميان بخشھای مختلف ارتجاع ھار بورژوازی ھشدار دادند .واقعيت اين
است که سير رخدادھای درون مبارزات کارگران شرکت واحد و ساير تالشھای
اخير فعالين کارگری در جاھای ديگر در طول سالھای اخير ،صحت آن حرفھا،
راھکارھا ،تحليلھا و نقد و انتقادات را به اندازه کافی تأييد و تأکيد کرده است.
رانندگان شرکت واحد از متن شرائط کار و استثمار خود حول مطالبات
مشترک خويش به ھم پيوند خوردند .آنان به صورت بسيار طبيعی اعمال قدرت
جمعی عليه کارفرما را چاره کار خود يافتند و خواستار اعتصاب شدند .اين
جنب و جوش و تالش می توانست بستر سازمانيابی ضد سرمايه داری آنھا باشد
اما راه حل سنديکاليستی اين پروسه را به کجراه برد .آويخته شدن مبارزات به
دار سنديکاسازی سوای اختالل در فرايند سازمانيابی درست کارگران عليه
سرمايه ميدان را برای بھره گيری فرصت طلبان گوناگون حتی بدترين دشمنان
طبقه کارگر از اين مبارزات ھموار ساخت .عوامل اخير به صورت تعيين کننده
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ای روند مبارزه کارگران را تضعيف کرد و آن را در مقابل تعرض دولت
بورژوازی بيش از پيش آسيب پذير ساخت .
يک مورد مھم ديگر در ھمين راستا سرنوشت کميته ھماھنگی برای ايجاد
تشکل ضد سرمايه داری طبقه کارگر است .اساس کار اين کميته سازمانيابی
توده ھای کارگر در متن شرائط کار و استثمار و زندگی خويش عليه بردگی
مزدی در ھمه قلمروھای حيات اجتماعی بود .اما اين رويکرد راديکال طبقاتی
از ھمان دقايق نخست آماج حمله سکتاريسم و نفوذ جريانات سکتاريستی واقع
شد .روزھای شروع کار کميته در ھمان حال که روزھای نويد بخشی برای
فعالين ضد سرمايه داری اندرونی جنبش کارگری ايران بود روزھای بسيار
تلخی در تاريخ حيات گروھھای سکتاريست تلقی می گرديد .منطق اينان بسيار
صريح آن بود که ھر چه در خدمت منافع و اھداف سکت آنھا نيست نبايد جان
گيرد .تفرقه اندازی ميان فعالين کارگری ،سوء استفاده از پاشنه آشيل ناآگاھی
وتوھم برخی از اين فعالين به کمونيسم نمائی عميقا ً دروغين سکتاريسم ،ھمدستی
با رفرميسم راست برای پيشبرد پروسه تفرق کارگران ،تالش وسيع برای
آويختن جنبش کارگری به اتحاديه ھای تا مغز استخوان مزدور نظام بردگی
مزدی ،اتحاد عمل سازی ھای فرقه ای و کوشش برای منحل نمودن کميته در
گرداب فرقه بازی ھای کاريکاتوری مريخی و بسياری کارھای ديگر در زمره
خطوط کلی چالش سکتاريسم با رويکرد گرايش راديکال کارگری برای
سازمانيابی جنبش ضد سرمايه داری و با افق لغو کار مزدی کارگران بود .يک
تفاوت اساسی سير حوادث درون کميته ھماھنگی با مبارزات کارگران شرکت
واحد در اين قرار داشت که در اينجا رويکرد ضد کار مزدی با اراده ای مصمم
در مقابل تالش ھای سکتاريستی و توطئه چينی ھای رفرميسم چپ و راست
ايستادگی می نمود.
تمامی تجارب باال و آموزه ھای ديگری که از تاريخ طوالنی حيات جنبش
کارگری جھانی در پيش روی ماست ،ھمه و ھمه با صدای بلند بر سر ما فرياد
می زنند که بايد با اتکاء به نيروی عظيم توده ھای طبقه خود ،با طرد رفرميسم
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راست و چپ ،با گذاشتن دست رد بر سينه سنديکاليسم و سکتاريسم ،در عمق
شرائط کار ،استثمار و زندگی خود حول مطالبات اساسی طبقاتی خويش ،در
کليه قلمروھای حيات اجتماعی ،عليه استثمار و تمامی اشکال ستم سرمايه داری
و برای محو نھائی اين نظام متحد و متشکل شويم .اين کار محتاج آويختن به دار
قانونيت بورژوازی نمی باشد ،تنظيم اساسنامه و بخشنامه و برنامه نيست که
جنبش می سازد و جنبش سازمان می دھد ،اين جنبش وجود دارد و ھمين جنبش
است که بايد سازمان يابد .ھر سند مکتوب يا نامکتوب تا آنجا معتبر است که
ضرورت وجودی خود را از عمق ملزومات سازمانيابی طبقاتی ما اتخاذ و
احراز نمايد .با اتحاد عمل ميان فرقه ھائی که خود قادر به جا به جا کردن شاخ
ملخی نيستند ،ھيچ ظرفی برای ھيچ نوع مبارزه و اعمال قدرتی عليه سرمايه
داری پديد نمی آيد ،با ساختن سنديکاھای قانونی و انداختن طناب دار قانون
سرمايه بر گلوی خود نه فقط ھيچ مبارزه ای عليه استثمار و شرارت سرمايه را
سازمان نمی دھيم که بالعکس خود را سخت تر و سخت تر خفه می سازيم.
دوازدھم نوامبر 2007

خيزش کارگران ھفت تپه و نسخه پيچی سنديکا
وز درون من نجست اسرار من
ھر کسی از ظن خود شد يار من
در روزھائی که کارگران نيشکر ھفت تپه ،تمامی شھر شوش و جاده ھای
خوزستان را به ميدان جنگ و گريزھای پراکنده ،عليه اشرار دولتی سرمايه
تبديل کرده بودند ،ناگھان ليست مطالبات کارگران دستکاری شد .سايت ھای
اينترنتی ممھور به چھره ھای متمايز ،اما منشعب از ريشه ھای طبقاتی واحد،
تمامی تالش خود را به کار گرفتند تا شايد طوفان خشم و قھر ضد سرمايه داری

168

توده ھای وسيع کارگر ھفت تپه را ،در شيون و شين بازسازی سنديکا غرق کنند
و مطابق دلخواه خود تصوير نمايند.
کارگران می جنگيدند و بسيار مصمم به استقبال جنگی می رفتند که سرمايه بر
آنھا تحميل کرده بود .آنان حقوق معوقه خويش را می خواسنتد و عليه نظامی
می شوريدند که حتی حاضر به پرداخت بھای اندک نيروی کارشان نبود.
کارگران سرمايه را در قيافه دژخيمان آدم نمای آن آماج حمله قرار می دادند و
خواستار طرد اين دژخيمان می شدند .آنان به دنبال روزھا اعتصاب دست در
دست کودکان و مادران و پدران خويش به خيابان ھا می ريختند تا کارزار خود
عليه شدت استثمار ،زورگوئی و بشرستيزی سرمايه را به کارزار توده کثير
اھالی ھمزنجير خود در سطح شھر بسط دھند .سرمايه در ترکيب قوای دولتی و
نيروھای سرکوبش به صفوف کارگران حمله می برد و کودکان خردسال آنان
را در نھايت شقاوت و بی رحمی به باد ضرب و شتم می گرفت.
صف آرائی خشماگين کارگران در مقابل سرمايه چنين وضعی داشت و درست
در کنار صحنه ھای اين کارزار نابرابر طبقاتی بود که خواست تشکيل سنديکا و
انجمن صنفی ،نقل اين اسامی در صدر جدول مطالبات و ضرورت نبش قبر
سنديکای قديمی صفحات سايت ھا و جرايد پاره ای محافل را پر ساخت .اين
نکته نيز شنيدنی است که محافل مذکور درست در روزھائی برای کارگران
درگير در جنگ عليه سرمايه ،نسخه انجمن صنفی و سنديکا می پيچيدند که
چندين ھزار کارگر کوره پزخانه ھای قرچک ورامين از درون پروسه کارزار
يک ماھه خود عليه صاحبان سرمايه ،با آگاھی چشمگيری تکليف جنبش خود را
با پديده موسوم به » انجمن صنفی« يا کپی مطابق اصل سنديکا کامالً روشن
نموده بودند .توده وسيع کارگران ورامين دار ودسته سنديکاچی سوار سفينه
انجمن صنفی را نيروھای اھريمنی مزدور سرمايه معرفی می کردند و ھر نوع
تعلق اين عمله و اکره زشت سرمايه به جنبش خود را انکار می نمودند .کاری
که پيش از آن کارگران برخی کارخانه ھای ديگر نيز انجام داده بودند.
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نسخه پيچی بازسازی سنديکا در دل اين شرائط ،بيش از ھر چيز ،ريشخند
خيزش عظيم کارگران بود اما نه کمتر از آن ،بوی تعفن حماقت ارتجاع
سنديکاليستی را ھمه جا پخش می کرد .سنديکا مقوله ناشناخته ای نمی باشد.
ظرف ھمه جا آشنا و معروفی است برای کفن و دفن ھر نوع نافرمانی توده ھای
کارگر از نظم سرمايه ،مھار مطلق جنگ و ستيز کارگران با نظام سرمايه
داری ،جايگزينی مبارزه طبقاتی با سازش و ھمزيستی استراتژيک طبقه کارگر
و رابطه خريد و فروش نيروی کار و در يک کالم برج ديده بانی و مراقبتی
است که رفرميسم منحط درون و بيرون جنبش کارگری در تعامل و پيوند بنيادی
با طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری بر پای می کند تا از طريق آن ھر
نوع خطر مبارزه و اعتصاب و اعتراص و قيام و انقالب کارگران را از سر
نظام بردگی مزدی رفع نمايد .سناريوی سياھی که پرده ھای زشت آن ساعت به
ساعت در کشورھای اروپای غربی و شمالی و برخی جاھای ديگر در جلو چشم
ھمه کارگران و عليه ھست و نيست معيشتی ،رفاھی و اجتماعی آنھا بازی می
گردد .ھويت بين المللی و تاريخی سنديکا چيزی سوای اين نيست و اطالق اين
لفظ بر ھر نھاد و ظرفی که واجد اين خصوصيات نباشد صرفا ً يک نامگذاری
دلبخواھی نامتعارف است .بر ھمين حساب ،توصيه تأسيس سنديکا در گير و دار
جنگ مغلوبه کارگران ھفت تپه با دولت سرمايه ،سوای ريشخند خيزش وسيع
کارگران تعبير واقعی ديگری نمی توانست داشته باشد .اما ببينيم که ساز کنندگان
اين نغمه به چه دليل و بر چه پايه ای به خود اجازه می دادند که جنبشی به اين
درجه از اھميت و عظمت را به ريشخند بگيرند و چرا در اين ميان به ريشخند
شدن خود نيز ھيچ فکر نمی کردند؟
رھبری ارکستر در نواختن سمفونی سنديکا را محافل کارگرکش دوم خرداد و
طيف توده ای ھمنھاد آنھا در دست داشتند .دومی ھا تاريخا ً و از زمان والدت
خويش عمله و اکره سنديکابافی سنخ اردوگاه بوده اند .اولی ھا نيز که در گذشته
دور سنديکا را نجس و غيرشرعی می دانستند ،اکنون ديرزمانی است دل و دين
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در گرو عشق به سنديکا نھاده اند .پيشينه دلدادگی اين جماعت به معماری
امامزاده سنديکا به دورانی بر می گردد که:
اوال .موج نفرت و خشم و انزجار کارگران به خانه کارگر و شوراھای اسالمی
کار آخرين تخته پاره ھای حيات ابزاری اين نھادھای سرکوب ضد کارگری
برای اپوزيسونھای ارتجاعی و ضد بشری سرمايه را در کام خود غرق کرد.
ثانياً .رؤسای جمھور و سناتورھای کارگر دوست!! اياالت متحده ،طاقتشان
از تحمل بی حقوقی سنديکاليستی طبقه کارگر ايران به طاق رسيد!! و الجرم از
طريق سازمان جھانی کار و اتحاديه ھای کارگری مزدور سرمايه جھانی ،مدافع
سينه چاک تشکيل سنديکاھای سرمايه پسند کارگری در ايران گرديدند.
ثالثاً .سنديکا در شرائط روز و در دل محاسبات کارگر ستيز آنھا جای يک نياز
بسيار جدی را برای فريب توده ھای کارگر و غرق کردن سفينه پيکار جنبش
کارگری در پاباب ھای عفونی اصالحات نئوليبرالی باز می کرد.
رابعاً .سوء استفاده از بازمانده توھمات کارگران و به کارگيری اين توھم ھا ،در
کارزار رقابت با حريفان مسلط در ساختار قدرت سياسی سرمايه ،ابراز
ھمسوئی با سنديکاسازی را برايشان ضروری می ساخت.
خامسا ً و باالخره ،آگاه تر از ھر دار و دسته ديگر می دانستند که سنديکای
کارگری درون دوزخ سرمايه داری ايران نھايتا ً سوای ھمان خانه کارگر و
شوراھای اسالمی کار ھيچ چيز ديگری نخواھد بود.
به اين ترتيب پاسخ سؤال به اندازه کافی روشن است .جنبش کارگری برای ھر
دو طيف باال جنبشی است که بايد با تمامی شيادبازی ھا ،عوامفريبی ھا و ترفند
پردازی ھا ،آن را به دار سرمايه آويزان ساخت .از ريل واقعی کارزار طبقاتی
خارج نمود ،بر پلکان قدرت آن پا نھاد و به ماشين دولتی سرمايه صعود کرد و
سپس از آنجا با توسل به ماشين قھر نظامی ،سيستم پليسی ،نھادھای مسخ
ايدئولوژيک و فرھنگی سرمايه ،آن را در ھم کوبيد .اين رسم اپوزيسون ھای
درون و بيرون قدرت سياسی بورژوازی در رابطه با طبقه کارگر است .باز
کردن دکه فروش نسخه سنديکا در ساحل شط پرخروش مبارزات کارگران ھفت
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تپه برای نيروھای ياد شده يک سيره طبيعی طبقاتی بود و ھراس از ريشخند
شدن ھم نمی توانست در کار باشد .معيارھا و مالک ھای طبقاتی اينان قرار
نبوده و نيست که کراھت و وقاحت اين نوع کارھا را بر روی صفحه ھيچ
دستگاه سنجشی در ھيچ کجا ثبت نمايد .با اين ھمه دو طيف ياد شده در نواختن
سمفونی سنديکا برای کارگران ھفت تپه تنھا نبودند .آنچه اينان نجوا می کردند،
توسط طيف رفرميسم چپ و سنديکاليست ھای منزوی فاقد ھر نوع توان
اثرگذاری ھم با شور و شوق تمام دم گرفته می شد .افتخار جماعت اخير ظاھرا ً
فقط اين بود که ضديت ھيستريک خويش با جنبش ضد کار مزدی توده ھای
کارگر را از طريق ھمراھی با طيف توده ای و دوم خردادی به منصه ظھور
رساند.
با ھمه اين ھا آنچه که محافل فوق انجام می دادند و کل علم و کتل القاء سنديکا
به کارگران ھفت تپه ،بسيار بيشتر از آن که موضوعی جدی در پروسه فعل و
انفعاالت جاری مبارزه طبقاتی باشد ،عمق بالھت سنديکاليسم و انحطاط ھر نوع
راه حل بورژوائی را در انظار عموم آفتابی می ساخت .مسخ شدگی بيش از
حدی الزم است تا آدمی بتواند به خودش تلقين کند که راستی راستی جنبش
کارگری ايران و از جمله خيزش کارگران ھفت تپه ،سنديکا را به ھمان گونه
خواھند فھميد و پذيرفت که طيف دوم خردادی ھا ،توده ای ھا و ھمانندان آنھا
انتظار دارند .کارگری که برای دريافت دستمزد معوقه چند ماھه اش ،سراسر
شھر شوش و جاده ھای خوزستان را ميدان کارزار عليه سرمايه می کند ،در
کار متشکل شدن خويش ھدف بسيار مشخصی را دنبال می نمايد .او در ھيچ
دوره ای از حيات خود ،طبقه خود و جنبش خود در جامعه ای که زندگی می کند
ھيچ ريالی از طريق مذاکره و سازش و اجماع با صاحبان سرمايه يا دولت
سرمايه داران به دست نياورده است .سنديکا برای وی يادآور نھادھای ساواک
ساخته درون شرکت نفت و جاھای ديگر ،سنديکاھای حزب چاقوکشان بقائی،
قوام ،سيد ضياء طباطبائی ،حزب توده و خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار
است .او ظرفی برای اعمال قدرت عليه سرمايه می خواھد و سنديکا حتی در
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بھترين حالت و بی زيان ترين وضعيت باز ھم نھادی برای اعمال قدرت سرمايه
بر اوست .درست به ھمين دليل با فرض اينکه لفظ سنديکا را در پروسه
سازمانيابی خود قبول کند که در بعضی جاھا نيز از سر بی توجھی و ناآگاھی و
توھم قبول کرده است ،در عمل ،به حکم شرائط مشخص مبارزه طبقاتی ھيچ گاه
به ورطه سنديکاسازی سقوط نخواھد کرد و جنبش خود را به دار سنديکا
نخواھد آويخت .ھمه اينھا بيان صريح اين واقعيت ھستند که نسخه پيچی سنديکا
و تالش برای فروش آن در صحنه کارزار کارگران عليه سرمايه ،اگر به زعم
نسخه نويسان ريشخند خيزش ضد سرمايه داری کارگران و انکار سرمايه
ستيزی توده ھای فروشنده نيروی کار در ھفت تپه بود ،در دنيای واقعی مبارزه
طبقاتی فقط حماقت زايدالوصف سنديکاليست ھا را به نمايش می نھاد.
تاريخ جنبش کارگری ايران تاريخ شبيخون ھای گوناگون اپوزيسون ھای
ارتجاعی و فوق ارتجاعی بورژوازی به جنب و جوش ھا ،رويکردھا و ساز
وکارھای راديکال طبقاتی اين جنبش است .ضربات کوبنده ای که طبقه کارگر
ايران و جنبش ضد سرمايه داری اين طبقه از دست اپوزيسون ھای درون و
بيرون قدرت سياسی سرمايه تحمل کرده است به ھيچوجه از فشار ضربات
کوبنده و مرگبار حمام خون ھا ،قلع و قمع ھا و سالخی ھای ھار پليسی و
نظامی سرمايه کمتر نبوده و نيست .اين اپوزيسون ھا تاريخا ً در پوشش ھای
رنگارنگ و زير عناوين مختلف از چپ گرفته تا راست به محض مشاھده موج
سرکش مبارزات کارگران به سوی آن خيز گرفته اند و برای سرشکن نمودن
اين موج در چاه چرخش آسياب منافع منحط طبقاتی و گروھی و سکتی خود
بھره جسته اند .فروش نسخه سنديکا در ساحل سيالب پرخروش مبارزه ضد
سرمايه داری کارگران ھفت تپه ھم دقيقا ً حلقه ای در زنجيره ھمين رصد نشينی
ھا ،تقالھا و دستبردھا برای انصراف توده ھای کارگر از پيکار مستقيم و شفاف
عليه سرمايه داری بود .موضوعی را اندکی بيشتر کندوکاو کنيم.
سؤال کارگران ھفت تپه از تمامی مطرح کنندگان نسخه سنيدکا بسيار صريح و
جدی اين است که سنديکا بسازند تا چه کار کنند؟ تا بر سر عدم پرداخت دستمزد
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خود با کارفرمايان و دولت آنھا به توافق برسند؟ توصيه سنديکاسازی جز اين
چه معنی دارد و چه ھدفی را دنبال می کند؟ صاحبان سرمايه سه ماه است
دستمزد کارگران را پرداخت نکرده اند و نمی خواھند ھيچ ريالی به آنھا
پرداخت نمايند ،سرمايه داران عزم جزم کرده اند که کارخانه را تعطيل و
ھزاران کارگر را از کار بيکار سازند .توده وسيع فروشنده نيروی کار در اين
مجمتع صنعتی بزرگ دست به مبارزه زده اند و دولت سرمايه با قدرت تمام به
سرکوب مبارزات آنھا پرداخته است .فرض کنيم که اين کارگران سنديکا ساختند
و تمامی  5000نفر آنھا به عضويت اين سنديکا در آمدند .بسيار خوب 5000
کارگر عضو سنديکا قرار است چه کنند؟
پاسخ اين سؤال درست ھمان چيزی است که تمامی سنديکاليست ھا ،کليه کسانی
که سنديکاليست بودن خويش را زير پوشش » سنديکا آری و سنديکاليسم نه«
پنھان می سازند و ھمه فرصت طلبان ضد کارگری که توصيه ساختن سنديکا به
کارگران را وسيله تسويه حساب با رقبای خويش در قدرت سياسی سرمايه می
بينند ،آری تمامی اين ھا ،تاريخا ً از ارائه آن فرار کرده اند و امروز بسيار
زبونانه تر و ترفندبازتر از ھميشه فرار می کنند .در ھيچ کجای ادبيات اين
طيف وسيع متشکل از ماوراء راست تا مدعيان دروغين چپ و کمونيسم ،ھيچ
کالمی پيرامون رابطه ارگانيک و واقعی سنديکای مورد توصيه آنان با نيازھای
واقعی پيکار حی و حاضر توده ھای طبقه کارگر در مقابل نظام بشرستيز
سرمايه داری ديده نمی شود .کارگران ھفت تپه از ھمه اين جماعت متشتت
فريبکار می پرسند که سنديکا بسازند تا چه کنند؟ سنديکا در ادبيات تمامی
مدافعانش پديده ای صنفی است و الجرم بنياد وجود آن بر نفی مبارزه طبقاتی
ميان دو طبقه سرمايه دار و کارگر ،بسته بندی بخش ھای مختلف توده فروشنده
نيروی کار در قالب اين صنف و آن صنف درون نظام بردگی مزدی و حل و
فصل مسائل فيمابين اين صنف ھا با صاحبان سرمايه از طريق ساختن نھادھای
صنفی است .بسيار خوب سؤال اين است که کارگران نيشکر ھفت تپه،جنگ و
گريزھای روزمره اجباری و اجتناب ناپذير خود با نظام سرمايه داری را به
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کجای اين کجاوه پوسيده اجماع و سازش و ھمزيستی ارتجاعی با سرمايه آويزان
سازند؟!! آخرين برد مجادالت سنديکائی آن ھم زير فشار رعد و برق اعتراض
و تھديد و عصيان کارگران صدور حکم اعتصاب است .اما  5000کارگر ھفت
تپه در طول يک سال  11بار و ھر بار برای مدت طوالنی دست به اعتصاب
زده اند و اعتصاب يک ماھه اخير سيزدھمين اعتصاب آنان در طول  14ماه
است .سنديکا چه نسخه ای برای عالج معضل اين کارگران دارد؟ آيا به برای
درک روشن عمق انحطاط و کارگر ستيزی سنديکاليسم يا ھر نوع نسخه پيچی
سنديکا در جنبش کارگری ،اندکی توجه به چند و چون توصيه ھای مھمل اين
جماعت برای مبارزات روز کارگران ھفت تپه کفايت نمی دھد؟
اما ببينيم که واقعيت پيکار روز کارگران چيست و تار و پود عينی مبارزات
حاضر آنان کدام راه چاره را در پيش روی آنان باز کرده است .پيداست که نوع
سازمانيابی توده ھای کارگر در بنياد خود و مقدم بر ھر چيز بايد جوابگوی اين
نياز و ظرف متناسب و متناظر اين چاره پردازی باشد .سرمايه داران دستمزد
ماھانه توده ھای کارگر را پرداخت نکرده اند و حاضر به پرداخت آن نمی
باشند .آنان کارخانه را در معرض تعطيل قرار داده اند و ھمه کارگران را به
صورت بسيار جدی و واقعی به بيکاری تھديد می کنند .خيزش عظيم چندين
ماھه کارگران عليه اين وضعيت آغاز شده است و دولت سرمايه به طور مستمر
اين خيزش را سرکوب می سازد .ھيچ راھی به مذاکره در ھيچ کجا باز نيست.
دشمن مصمم به بيکارسازی و پرتاب کارگران و خانواده ھای آنان به باتالق
گرسنگی است و اين کار را فقط در مورد کارگران ھفت تپه انجام نداده است،
بلکه ديرزمانی است که عليه بخش وسيعی از طبقه کارگر به اجراء نھاده است.
فقط يک نگاه بسيار سطحی و اوليه ) با شرط اينکه نگاه کننده مزدور سرمايه
نباشد( با صدای بلند فرياد بر می دارد که:
 .1بايد قدرت طبقه سرمايه دار را با قدرت طبقاتی کارگران پاسخ گفت .اين
اولين حکم واقعی ،راديکال ،معنا دار و با افقی است که ھميشه و در ھمه جا
شالوده کار را در پروسه پيکار طبقاتی تعيين می کند.
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 .2نکته بسيار اساسی تعيين حوزه کنکرت اين اعمال قدرت طبقاتی از سوی
توده ھای کارگر است .اعتصاب ،اعتراض و حتی جنگ ھای خيابانی قادر به
حل معضل نشده است .بايد از اين سطح فراتر رفت و محتوای اين فراروی بايد
با تمامی مختصات و مؤلفه ھای مبارزه روز متناسب باشد .بحث بر سر تعطيل
کارخانه و بيکار ساختن دستجمعی است .پس توضيح واضحات است که بايد
حوزه اعمال قدرت را نيز در ھمين جا ،در تسخير کارخانه و خارج ساختن آن
از دست صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری پيگيری کرد.
 .3اعمال قدرت برای اشغال کارخانه و برنامه ريزی کار و توليد توسط
کارگران نيازمند متشکل شدن توده ھای کارگر است .در ھيچ نقطه دنيا و ھيچ
کجای تاريخ سرمايه داری ،ھيچ انسانی نشنيده است که يک نھاد صنفی مبتنی
بر نفی مبارزه طبقاتی و پرچمدار انحالل اين مبارزه به نفع ماندگاری نظام
بردگی مزدی ظرف تصرف کارخانه توسط کارگران و اعمال قدرت طبقاتی
توده ھای کارگر عليه سرمايه شده باشد .بحث بر سر اسم و عنوان نيست .سخن
از مبارزه ای است که ضرورت خود را تحميل کرده است .تسخير کارخانه
نيازمند تشکيل شورای کارگران و حضور ھمه آحاد کارگر در درون اين شورا
است.
 .4ھمه اين ھا فقط نقطه شروع کار است .شورای کارگران ھفت تپه بدون جلب
حمايت عملی ،کارساز و بالفعل کارگران حمل و نقل ،نفت ،آب و برق و
اتوموبيل سازی ،معلمان و کارگران ساير حوزه ھای کار و توليد قادر به انجام
ھيچ کاری نمی باشد .اين شورا بايد بتواند پروسه کار و توليد را برنامه ريزی
کند و کارخانه را اداره نمايد .تمامی اعتبار تشکيل اين شورا و عمل تصرف
کارخانه می تواند در اين خالصه شود که جبھه واقعی جنگ کارگران عليه
سرمايه را به آوردگاه واقعی خود ،به پروسه توليد اضافه ارزش و مالکيت
خصوصی مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی کار منتقل می سازد.
مبارزات کارگران ھفت تپه و کل جنبش کارگری ايران برای برون رفت از بن
بست کنونی دامنگيرش سوای انتقال پروسه پيکار به ريل واقعی ستيز با سرمايه
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ھيچ راه ديگری ندارد و رويکرد خيزش کارگری ھفت تپه به ايجاد شورای ضد
کار مزدی ھر گاه که جامه عمل پوشد ،می تواند سنگ بنای اميدوار کننده ای
در فرايند اين انتقال باشد .کارگران نيشکر ھفت تپه با اھتمام به انجام اين وظيفه
سترگ تاريخی می توانند از کارگران ھمه کارخانه ھای ديگر در دست تعطيل
بخواھند که شوراھای ضد کار مزدی خود را بر پای دارند .اين شوراھا را در
يک زنجير سراسری مبارزه به ھم وصل و با ھم متحد سازند.
جنبش کارگران ھفت تپه اين ظرفيت را داراست و می تواند در راستای تحقق
اين ھدف گام بردارد .تشکيل شوراھای ضد کار مزدی در تمامی مراکز کار و
توليد ،اتحاد اين شوراھا در تشکل شورائی سراسری ضد سرمايه داری ،اعمال
قدرت گسترده و متحد طبقاتی از درون اين شوراھا عليه نظام سرمايه داری،
تسخير کارخانه ھای در حال تعطيل ،اداره و برنامه ريزی کار و توليد اين
مؤسسات توسط توده ھای کارگر متشکل در شوراھا ،حمايت کارگران ھمه
حوزه ھای ديگر کار و توليد از شوراھای کارگری اشغال کننده کارخانه ھا،
توسل طبقه کارگر به اعتصاب در ابعاد سراسری و اختالل کامل روند کار
سرمايه برای مجبور ساختن دولت سرمايه داری به قبول تمامی مطالبات
کارگران و ھمه حلقه ھای ديگر پيوسته اين پيکار مسير واقعی و بسيار شفاف
مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر است .مبارزه برای سرنگونی قدرت سياسی
سرمايه از ھمين مسير عبور می کند .در درون ھمين آوردگاه واقعی ميان
طبقات اجتماعی است که طبقه کارگر تمامی آگاھی و درايت و کفايت الزم برای
برنامه ريزی شورائی و سوسياليستی کار و توليد را احراز می نمايد .در ھمين
راستا است که دست ھمبستگی انترناسيوناليستی با کل کارگران جھان را فشار
می دھند .در بطن ھمين پروسه پيکار است که مبارزه برای مطالبات روز و
جنگ سراسری عليه نظام بردگی مزدی وحدت واقعی و زمينی خود را باز می
يابند .در ھمين جا است که تئوری بافی ھای سوسيال بورژوائی ضد
سوسياليستی حزب سازی ھای سکتاريستی بر سينه ديوار کوبيده می شود و در
ھمين جاست که سنديکاليسم و سنديکابافی منحط ضد کارگری به جای يافتن
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مجال عوامفريبی به جايگاه واقعی خود يعنی باتالق سنگربندی واحد با قوای
قھر و سرکوب ارتجاعی سرمايه پرتاب خواھد گرديد .نسخه پيچی سنديکا نسخه
اپوزيسون ھای درون و حاشيه قدرت سرمايه برای دفن جنبش ضد سرمايه
داری کارگران در گورستان تسليم و سازش با نظام سرمايه داری است.
کارگران ھفت تپه می توانند با انداختن اين نسخه ھا به زباله دانی کارخانه و با
گزينش راه واقعی مبارزه ضد سرمايه داری ،نقش پيشرو خود را بر تاريخ
مبارزه طبقاتی حک کنند .در غير اين صورت وطيفه حمل اين رسالت سترگ
را مسلما ً کارگران ديگری به دوش خواھند کشيد.
خرداد ماه 1387

جنبش کارگری ايران و توصيه ھای سنديکاسازی
ھمه چيز حکايت از اين دارد که تاتاريسم ،قلع و قمع ،تروريسم ،بگير و ببند،
زندان و شکنجه و اعدام ھای وسيع خيابانی تا لحظه حاضر و تا جائی که به
جنبش کارگری ايران مربوط است تأثير کند کننده چندانی بر جای نگذاشته است.
دليل اين امر ھيچ رمزآميز نمی باشد » .باالتر از سياھی رنگی نيست« وقتی بنا
است انبوه توده ھای کارگر و خيل کثير کودکان آنھا زير فشار ضربه شالق فقر
منبعث از نظام بردگی مزدی جان بسپارند ،چه باک اگر که سپردن اين جان با
قطعه ھای سرب مذاب ھمان نظام دژخيم انجام گيرد .زمانی مارکس با زيبائی
کالم خاص خود از قول کارگران دنيا می گفت » :ما فقط زنجيرھايمان را از
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دست خواھيم داد« و امروز وضع برای بخش عظيمی از کارگران جھان از آن
روز ھم بسيار بدتر است .کارگران ايران در اين زمره قرار دارند و حرف دل
آنھا ھمان است که باالتر گفتم.
ھيچ نيازی به قرائت ليست اعتصابات کارگری ماھھای اخير نيست .کجای کل
سالخ خانه کثيف سرمايه داری جھانی و کجای دوزخ پلشت وحشت و ترور
سرمايه داری ايران را می توان سراغ گرفت که فرياد اعتراض توده ھای
کارگر بلند نباشد؟!! اگر فريادھا به ھر شکل در گلو خفه شده باشند دليل بر
نبودن آنھا نيست ،اما صدای اعتراض توده ھای طبقه کارگر ايران در چند سال
اخير ھيچگاه خاموش نشده است و بالعکس روز به روز پر طنين تر می شود .تا
اينجا دريچه اميد کامالً باز است .مشکل در جای ديگری خانه کرده است .ھر
چه کارگران عاصی تر ،خشمگين تر ،گسترده تر و راديکال تر وارد صحنه
مصاف می شوند ،ھر چه دامنه ھمبستگی و اتحاد طبقاتی آنان وسيع تر می
گردد ،ھر چه شمار کثيرتری از توده ھای فروشنده نيروی کار در مراکز
مختلف توليد و کار و گاه در وسعت يک استان ) نمونه خوزستان( به حمايت از
مبارزات ھمزنجيران خويش بر می خيزند ) مثال نيشکر ھفت تپه( ،در يک
کالم ھر چه جنبش کارگری بيشتر از فتور و يأس و تشتت خود می کاھد ،ناله
ھای شوم و ناموزون سنديکا ،سنديکای سنديکابازان سنتی و حرفه ای ھم بلندتر
و بلندتر می گردد.
اولين سؤال در اين راستا آنست که مروجان ايده سنديکا چه کسانی ھستند و از
طرح آن به صورت يک راه حل در برابر جنبش کارگری چه مقصودی را
دنبال می کنند؟ آيا خو ِد توده ھای کارگر ھستند که از سر ناآگاھی به چند و چون
سيره سنديکا يا آنچه جنبش سنديکاليستی بر سر مبارزات طبقه آنھا در دنيا
آورده است ،ندای سنديکاسازی سر می دھند؟؟ يا بالعکس ديگرانند که بسيار
آگاه ،در لباس دوست ،در عمق شرائط کار و زندگی توده ھای کارگر يا در
ورای آن ،برای فروش ھمه ھست و نيست جنبش کارگری به بورژوازی نقشه
می چينند و برای پيشبرد ھدفھای شوم خويش از ھر نوع فرصتی سود می
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جويند؟ پاسخ اين سؤال ساده است .اسم و رسم و نشان و عنوان سازمانيابی برای
توده وسيع فروشنده نيروی کار در ھيچ کجای جھان حائز ھيچ ارزشی نيست.
کارگر نيشکر ھفت تپه و کل کارگران ايران ،در نازل ترين سطح اعتراض،
حقوق معوقه خويش را می خواھند ،دستمزد باالتر مطالبه می کنند ،عليه نداشتن
دکتر و دارو و درمان فرياد می کشند ،بی مسکنی ،آوارگی و نداشتن اجاره
بھای محل سکونت است که آنان را به طغيان وا داشته است ،سخت گرسنه اند و
شکم گرسنه فرزندانشان امکان ھر آرامش و سکوت را از وجود آنان سلب کرده
است .متشکل شدن برای توده کارگر جستجوی ظرفی برای پيشبرد مبارزه
متحد ،مؤثر و راديکال جمعی عليه وضعيت بشرستيز مسلط و دستيابی به
انتظارات و خواسته ھای خويش است .تعيين لفظ خاص تشکيالت و اينکه
ظرف اعتراض او چه نام و نشانی به خود گيرد ،بدون شک در شالوده عزيمت
او حائز ھيچ نقشی نيست.
به اين ترتيب روشن است که در شرائط روز جامعه ايران ،توده ھای کارگر
نيستند که علم سنديکاسازی بر دوش خويش حمل می کنند ،آنچه آنان می خواھند
مبارزه عليه وضعيت موجود ،عليه استثمار و فقر و محروميت و بی حقوقی
مرگباری است که امکان زندگی و زنده ماندن را از آنان سلب کرده است و عليه
نظامی است که ريشه کل اين استثمار ،سيه روزی ھا ،حقارت ھا و فالکت ھا
در عمق آن ريشه دوانده است .با اين حساب مناديان سنديکا را بايد در جای
ديگر پيدا کرد .سنديکا يک اصطالح عام برای سازمانيابی کارگران نيست ،ھيچ
دليلی وجود ندارد که کسی پروسه متشکل شدن کارگران را با لفظ عام سنديکا
تداعی نمايد .اساسا ً ھيچ امر فی نفسه ای در خارج از واقعيت متعين مادی وجود
واقعی ندارد .اين حرف که گويا » فالن و بھمان حرف فی نفسه درست است«
خود لفظی بسيار بی معنی و ابتذال آميز است .سنديکا در دنيای معاصر کالً و
در جنبش کارگری جھانی مخصوصا ً نام و نشان و آدرس بسيار آشنائی است.
جائی برای مبارزه قانونی و حل و فصل اختالفات ميان فروشندگان نيروی کار
با صاحبان سرمايه است .کارگری که سنديکا می سازد ،ھر گاه که آگاھانه به
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اين کار اھتمام نموده باشد به طور قطع کارگری اھل سازش و مماشات و بده و
بستان با سرمايه داران و دولت سرمايه داری است .در غير اين صورت فريب
خورده است و در پروسه کار متوجه اغفال خويش خواھد شد .کامالً به جا است
که گفته شود توده کارگر انگليسی ،فرانسوی و جاھای ديگر در قرن ھای  18و
 19نيز اين لفظ را به کار برده اند ،در حالی که آنان واقعا ً با سرمايه داری سر
جنگ داشته اند و بنياد اين تشکل را برای سازش با نظام بردگی مزدی دنبال
نمی کرده اند .اين حرف درست است اما زبان و ادبيات و الفاظ در ھر دوره
تاريخی محتوای اجتماعی آن دوره و در رابطه با ھر طبقه اجتماعی نوع نگاه،
تبيين ،انتظار و رويکرد طبقه معينی را بيان می کند .واژه » سوگند« در زبان
فارسی به معنای » خوردن گوگرد« است و در السنه ھای قديم ايرانی توضيح
زبان شناسانه خاص خود را دارد ،اما ھيچ فارسی زبان امروزی واژه مذکور را
با اين محتوا و معنی استعمال نمی کند .اينکه در چند يا يک قرن پيش عده ای
کارگر از اين لفظ برای ظرف اتحاد ضد سرمايه داری خود استفاده کرده اند
ھيچ مدرکی به دست ھيچ کس نمی دھد که در شرائط روز جھان رابطه
ارگانيک و اينھمانی آن را با مبارزه قانونی رفرميستی متناظر با تمکين جنبش
کارگری به اساس کار مزدی ،ناديده بگيرد و به اين ترتيب عمالً مجوز تقديس
آن را به دست سنديکاليسم بسپارد .به محور اساسی بحث باز گرديم .اين توده
ھای کارگر نيستند که ساختن سنديکا را پيش می کشند ،سنديکا نيز در ادبيات
طبقه کارگر بين المللی عصر معنای بسيار کنکرت و شفافی دارد .نکته سوم و
مکمل ،آنکه سنديکافرمايان و پيشنھاد دھندگان پافشار و مصر آن بالعکس
کارگران ،به محتوای واقعی سنديکاسازی بسيار آگاھند » .ماکس وبر« در
تعريف ارتش رسمی حرفی می زد که غلط بود اما در باره توده سربازان
مصداق داشت او می گفت » :انسان ھائی که عليه ھم می جنگند ،بدون اينکه
ھمديگر را بشناسند ،برای کسانی که با ھم نمی جنگند اما ھمديگر را خوب می
شناسند« در اينجا نيز اگر کارگران با ناآگاھی لفظ سنديکا را بر زبان می رانند
اما طراحان و مروجان راه حل سنديکاسازی خيلی خوب به آنچه می گويند
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اشراف دارند .پس ببينيم اينان به طور واقعی چه کسانی ھستند .جواب اين
پرسش ھم ھمسان پرسش ھای قبلی بسيار ساده است ،اما در عين حال اندکی
طنزآميز نيز ھست.
شجره خبيثه » توده ای« از بقايای حزب توده گرفته تا ھمپالکيھای اکثريتی
آنان ،تا درس آموختگان » ضد توده ای«!! آنھا در طيف چپ سابق و الحق در
صدر اين جدول قرار دارند .اينان سلسله جنبانان واقعی اين تالش و تقال ھستند.
تاريخ حيات اينھا از آغاز تا امروز با سنديکا از جمله سنديکاسازی نوع ساواک
عجين بوده است .در مورد اين جماعت رسم است که گفتگو ،به توضيح
واضحات تعبير می گردد اما اين تعبير ھيچ درست نيست .کارنامه وقيح حزب
توده به ھيچ وجه مانعی برای فريب خوردن توده ھای کارگر ايران در قبال راه
حلھای سنديکاليستی بازماندگان امروزش نيست .اين حزب با ھمان ماھيت
ارتجاعی بورژوائی و ضد سوسيالستی اش در طول سالھای زيادی بر خالف
احزاب کاغذی امروز و آدمھای کاغذی ترشان در ميان بخش قابل توجھی از
طبقه کارگر ايران نفوذ داشته است .برای يافتن اين نفوذ ھم به ھيچ تحليل،
راھکار و افق پردازی راديکالی نياز نداشته است .در جامعه ای که خواندن »
ماھی سياه کوچولو« برای گرفتن چند سال زندان کفايت می کرد ،اپوزيسون
نمائی در مقابل دولت ھار بورژوازی ارج و قرب زيادی ھمراه داشت ،به ويژه
اگر که پيرايه ھای کارگر دوستی و دفاع از حقوق کارگران نيز بر آن بار می
شد » .توده ای« ھا در آن فرصت خاص تاريخی در برھوت سياه گم شدن
سوسياليسم طبقه کارگر ،در عصر استيالی اردوگاه و عروج جنبش ھای خلقی
و امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی برای دواندن ريشه در سرزمين زندگی
کارگران بسيار تالش کردند .کمتر شھری از شھرھای ايران بود که قشری از
کارگرانش در سطحی و به نوعی از شبکه ارتباط ،آموزش و اثرگذاری اين
حزب ضد سوسياليستی کارگرنما بيرون باشد .تربيت يافتگان آن دوره حزب در
دوره ھای بعدی به کار خود ادامه دادند ،اين کار چند نسل تداوم يافت و نسل
امروزی آنھا به رغم تمامی پيشينه زشت و نفرت باری که با خود حمل می کنند
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باز ھم در جامعه و در ميان کارگران بی نفوذ نمی باشند .اصلی ترين دليل اين
امر موقعيت ضعيف جنبش کارگری و ضعف مفرط جنبش ضد سرمايه داری و
برای لغو کار مزدی اين طبقه است .در ھر حال بخش قابل توجھی از
فروشندگان متاع تقلبی سنديکا را اين دار و دسته تشکيل می دھند.
از حزب توده و ابوابجمعی اش گفتيم .شجره » توده ای« مطلقا ً در دار و دسته
ھای پراکنده باقی مانده از حزب سابق يا طيف نسبتا ً وسيع اکثريتی ھای الحق
خالصه نمی شود .ساده لوحی محض است اگر جماعت موسوم به » راه
کارگر« را از اين شجره و از طيف دشمنان ھر نوع جنب و جوش ضد کار
مزدی جدا کنيم .فرق اينان با آنان اساسا ً در اين است که اولی ھا قبله خود را از
شرق به غرب تعويض کرده اند و امروز عموما ً به جای کشيدن سجاده به سوی
اردوگاه رو به کاخ سفيد نماز می خوانند .دومی ھا طور ديگری می انديشند،
اينان با فروپاشی اردوگاه ،برای سوسياليسم خويش فتوای دوره غيبت و عصر
انتظار ظھور مجدد اردوگاھی ديگر را صادر نموده اند .سوسياليسم ھر دو بی
ھيچ کم و کاست عين ھم است ،نگاه ھر دو به جنبش کارگری نگاھی ھم سنخ
است ،نسخه تشکل آنھا برای کارگران در مطب واحدی پيچيده می شود ،آنان
مطالبات ھمگنی را به کارگران توصيه می کنند .بافت کارگری آنھا ميراث
آموزش ھا و پيوندھای حزب توده پيشين است .در سالھای نخست بعد از انقالب
بھمن شمار قابل توجھی از کارگران و غيرکارگران معترض به انحالل کامل
حزب در سازمان ھای جاسوسی و امنيتی دولت اسالمی بورژوازی راه پيوند با
شاخه ھای غيرجاسوسی آن جريان را در پيش گرفتند » .راه کارگر« چيزی
سوای اين نبوده است و ھوادارانش امروز بسيار طبيعی است که از مبلغان
سنديکاليسم و مروجان ايده سنديکاسازی در ميان کارگران ايران باشند.
»دوم خردادی« ھا گروه بعدی مدافعان حق سنديکا برای توده ھای کارگر می
باشند .اينان نيز از ھمان زمان پھن کردن بساط در مقابل رقيبان اندرونی
خويش ،در البالی عتيقه ھای مسماری اصالحات ،بسته بندی سنديکا را برای
فروش در محله ھای کارگری بسيار مناسب يافتند و در شنبه بازارھای تجاری
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خود به طور مکرر آن را جار زدند .جلوداران آنھا در جستجوی بازشناسی
راھکارھای تحکيم پيوندھای قومی ،طبقاتی و » انترناسيوناليستی« خود با
بورژوازی جھانی تجربه توسل به سنديکا را برای غلبه بر جنبش ضد سرمايه
داری طبقه کارگر بسيار گرانبھا تشخيص دادند و در اين گذر ،خالق ھم بودند.
برخی از آکادميسين ھای علوم سياسی شوروی سابق اصرار داشتند که رژيم
شاه ايران از ظرفيت الزم برای برنامه ريزی سوسياليستی اقتصاد و ايجاد يک
ايران مدرن سوسياليستی و کمونيستی برخوردار است!!! دار و دسته دوم خرداد
ھم برای سنديکاليستی کردن جنبش کارگری ايران راه ميان بر و زايمان بدون
ھيچ درد را برگزيدند .از اعوان و انصار خويش در شوراھای اسالمی و خانه
کارگر و سازمان ھای پليسی دست پخت سابق خود خواستند که سنديکاچی شوند
و با حفظ سمت پيشين يک تير را در سه شکار ھمزمان به کار گيرند ،نام و
نشان نفرت انگيز گذشته را با اسمی آراسته جايگزين سازند ،با رقيبان رقابت و
با جنبش ضد سرمايه داری کارگران به ھر قيمتی دشمنی کنند .سخن کوتاه،
جمعيت قابل توجھی از جارچيان سنديکاسازی را نيز اين جماعت تشکيل می
دھند.
در بخش جدی سناريو اشاره به نام گروھھای باال شايد کافی است .پس بھتر
است که گوشه چشمی به بخش طنزگونه آن بيأندازيم .چپ دموکراسی طلب
خلقی ،سوسياليست نما و ظاھراً غير اردوگاھی ايران تاريخا ً سنديکاليست بوده
است اما تاريخا ً ھم سنديکاليسم خويش را زير لوای دسته بندی سنديکاھا به انواع
سياه و زرد و قرمز و نارنجی و ساير رنگھای ديگر مستور می ساخته است.
فلسفه عشق ورزی اين چپ به سنديکا بسيار روشن است و در انسجام با کل
ساختار وجود اجتماعی و طبقاتی آن است .رژيم ستيزی به جای جنبش ضد کار
مزدی ،ايده تسخير قدرت سياسی توسط حزب و سکت به جای سازمان
سراسری برنامه ريزی کار و توليد سوسياليستی توسط آحاد توده ھای کارگر،
نياز مبرم سازمان سکتی و حزبی به جنبش کارگری بعنوان تسمه نقاله عروج به
مسند قدرت سياسی ،تئوری پيشينه دار جبر بورژوائی بودن ،صنفی بودن و
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اقتصادی محض بودن جنبش خودانگيخته کارگران ،نظريه سخت جان احتياج
اجتناب ناپذير توده ھای کارگر به تئوری و سکت فرھيختگان خارج از طبقه
خويش ،بازمانده ھای نظريه آويزان سازی طبقه کارگر به جبھه واحد » ضد
امپرياليستی« و پاره ای عقايد و افکار و روايت ھای ديگر الجرم سنديکاليسم را
به عنوان نسخه تشکل يابی طبقه کارگر در پيش روی نيروھای مختلف و متفرق
اما ھمگن طيف چپ قرار می داده است .اينکه چرا در اين سيستم نگاه ،در عين
حال سنديکاليسم تقبيح و سنديکاھا رنگ رنگ می شده اند نيز جای ھيچ تعجبی
ندارد .ضديت با رژيم سياسی به صورت فراطبقاتی و بورژوائی طبيعتا ً
سنديکاھای ضد رژيمی را نيز مطالبه می نمود .چپ در مقابل نظام سرمايه
داری ،تا مغز استخوان سنديکاليست بود و در برابر ديکتاتوری ھار دولتی اين
نظام » غيرسنديکاليست« می شد .به اين معنا که آرزوی » سنديکای سرخ« در
سر می پرورد .تقسيم بندی اخير و کل فرايند سنديکاليست بودن و نبودن چپ از
محل ديگری نيز به اندازه کافی تغذيه می نمود .اردوگاه سابق شوروی به ھر
حال در داربست مجادالت خود با قطب ديگر سرمايه داری جھانی رنگ رنگ
بودن سنديکاھا را ھمه جا به جنبش کارگری ،احزاب برادر و فعالين چپ تعليم
می داد .در اينجا ھمه سنديکاھای منحل در ساختار نظم سرمايه داری کشورھای
غربی » زرد« بودند ،اما تمامی سنديکاھای مسخ در نظم سياسی اردوگاه
سرمايه داری دولتی » سرخ« قلمداد می شدند .آنچه در ھمه اين موارد و در
رابطه با کل اين طيف مصداق واقعی و واحد داشت اين بود که سنديکاليسم تا
آنجا که به مناسبات ميان جنبش کارگری و نظام بردگی مزدی مربوط می شود
بسيار خوب است و بايد از آن دفاع نمود اما آنجا که به تقابل ميان بخش ھای
مختلف بورژوازی مربوط می گردد بايد سرخ ،شرقی و ضد رژيمی باشد.
چپ دموکراسی طلب سکتاريست ،سوسياليست نما و اھل رژيم ستيزی
فراطبقاتی با اين پيشينه و ساز و برگ سياسی و فکری ھم در کل طيف خود در
طول چند سال اخير از مبلغان بسيار پافشار و استوار سنيدکا سازی در رابطه با
جنبش کارگری ايران بوده است .آنان که در روزھای امتداد انقالب بھمن برای
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مدتی به لفظ » شورا« دخيل می بستند ،در سالھای اخير ھمه جا ھمدل به تقديس
نقش سنديکا پرداختند.از کاشفان پرافاده » مجمع عمومی« ھا تا » شورا«
چيان پيش و پس سال ھای  60و از درس آموختگان توده ای نھاد سنديکاھای
ساواک ساخته شرکت نفت تا مباھيان » شورش آوريل « از ورثه لومپن
پرولتاريای منجمد خودفريب دوره سابق تا فعالين کارگری اسير توھم به طيف
رفرميسم چپ به طور کلی ھمه و ھمه در ستايش سنديکا داد سخن دادند و برای
پھن کردن بساط آن در پيش پای مبارزات روز کارگران به جانفشانی پرداختند.
در کنار ھمه مؤلفه ھا و داده ھای مرکب کارکرد اين طيف ،ستيز مشترک آنھا
با جنب و جوش مستقل ضد سرمايه داری توده ھای کارگر و خصومت آنھا با
تالش فعالين کارگری ضد کار مزدی خارج از مدار حزب بازی سکتاريستی
نيز عامل مھم ديگری برای اصرار و ابرام بيشتر آنھا در تبلغ اسم و رسم
سنديکا بود.
راه حل سنديکا و سنديکاسازی نسخه مشترک ھمه جريانات فوق برای جنبش
کارگری ايران در وضعيت موجود است .کارگران می خواھند عليه استثمار و
گرسنگی و حقارت و ھمه مصائب اجتماعی و طبقاتی دامنگير خويش و عليه
نظام موجد اين بليه ھای شررناک ضد انسانی مبارزه کنند و اينان ،اين جريانات
ھستند که نقشه سنديکا و آدرس سنديکا سازی را در ميان آن ھا ،توزيع می کنند.
استقبال توده کارگر از پيشنھاد اين جماعت به طور قطع استقبالی مبتنی بر توھم
و ناآگاھی مفرط به نقش جنبش سنديکاليستی است .آنان ظرفی برای مبارزه عليه
استثمار و مظالم سرمايه داری می جويند .به ھمين دليل گفتن و نگفتن اين نام
توسط آنھا معضل ھيچکس نيست .بحث بر سر محتوای طبقاتی و اجتماعی
مبارزه ای است که جريان دارد .اينجا است که جدال با جريانات باال از جمله
نيروھای درون طيف رفرميسم چپ بيشترين اھميت را می يابد .برای رھائی
جنبش کارگری ايران از شر راه حلھای سنديکاليستی و سنديکابافانه قبل از ھر
چيز بايد بر بسيج سراسری توده ھای اين جنبش حول مطالبات پايه ای ضد
سرمايه داری و طبقاتی تأکيد نمود .آنچه در روزھای اخير توسط گرايش
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راديکال ضد سرمايه داری درون » کميته ھماھنگی« ،در توضيح ريشه
کشاکش رويکردھای متفاوت در اين کميته و در تشريح راه برون رفت از بن
بستھای حاد فعلی بيان شده است ،موضوعی است که برای فعالين راديکال
کارگری در ھر کجا که ھستند ،می تواند قابل تعمق باشد .پيش کشيدن منشور
مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری به عنوان محور اساسی پروسه تالش برای
اتحاد و سازمانيابی توده ھای کارگر در ھر يک از مراکز کار و توليد و
ھمزمان به صورت سراسری در ھمان حال که مبرم ترين وظيفه روز ما در
پراتيک کارزار طبقاتی عليه نظام بردگی مزدی است ميدان تقابل ريشه ای با
راه حلھای راست و چپ سنديکالستی نيز می باشد.
مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری در فرھنگ سوسياليسم طبقه کارگر معنی و
موضوعيت ويژه ای دارد .بحث بر سر اندازه ،مقدار و طول ليست اين مطالبات
نيست .باالترين مطالبه رفاھی و معيشتی کارگران وقتی که در داربست جنبش
اتحاديه ای قرار گيرد از بار ضد سرمايه داری تھی می شود ،اما حتی خواست
پرداخت دستمزد معوقه توده ھای کارگر ايران می تواند به نوعی و بر سينه کش
روندی طرح گردد که ضد سرمايه داری باشد .اين يک مسأله بسيار جدی است.
مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری يک مانيفست طبقاتی است .از درون آناتومی
مارکسی عينيت حاضر جامعه يا جھان معين کاپيتاليستی بيرون می آيد ،کل تار
و پود پروسه کار جامعه موجود و ھمه دار و ندار محصول اجتماعی توليد شده
توسط کل توده ھای کارگر را خواه به صورت کاال و خواه در شکل آنچه نام »
خدمات«!! يافته است يکجا در پيش روی کارگران پھن می کند ،کالبدشکافی
رابطه خريد و فروش نيروی کار را به صورت کنکرت و در سيمای شرائط
کار و زندگی و استثمار و بی حقوقی کارگران در عمق سلول ھای ذھن و
انديشه آنان کشت می نمايد ،تا در اين گذر ھستی اجتماعی بالفعل توده ھای
کارگر را به ھستی آگاھتر ،بصيرتر و ھشيارتر طبقاتی عليه سرمايه ارتقاء دھد
و آنگاه متناسب با آرايش قوای طبقاتی روز ،مطالبات فوری طبقه را سنگر
نبرد جاری قرار می دھد.
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مطرح نمودن اين مطالبات ،فعاليت جامع االطراف برای سازمانيابی توده ھای
کارگر حول آنھا ،مبارزه عليه ھر نوع تالش برای انتقال جنبش کارگری به
چھارچوب مبارزه قانونی و قانونساالری نظام بردگی مزدی ،اتکاء به نيروی
پيکار توده ھای کارگر بعنوان تنھا مرجع تعيين محور و مسير و افق مبارزه
طبقاتی ،افشاء سنديکاليسم ،رفرميسم چپ و راست در متن اين پروسه پيکار،
فراھم نمودن ھمه زمينه ھای الزم برای دخالت آزاد ،خالق ،مبتکر ،شورائی و
مستقيم تمامی آحاد کارگران در پروسه تشکل يابی خود و در ھمه امور مربوط
به مبارزه طبقاتی عليه سرمايه داری ،ارتقاء آگاھی و بينش و بصيرت طبقاتی
کارگران در فرايند جاری مبارزه با کمک کالبدشکافی مستمر کل عينيت
اقتصادی ،سياسی و اجتماعی نظام سرمايه داری و ساير تالشھای مشابه،
خطوط کلی کارھائی است که با انجام آنھا جنبش کارگری گام به گام
استخوانبندی قدرت خود را در مقابل بورژوازی مستحکمتر خواھد ساخت و در
ھمان حال خطر افتادن به ورطه راه حلھای سنديکاليستی را در ھر سياق و
شکل و شمايل از پيش پای خود بر خواھد داشت.
خطر جدی سنديکاليسم و سنديکاسازی برای جنبش کارگری ايران و برای کل
زندگی و زنده ماندن طبقه کارگر ايران در شرائط حاضر نه نام و قواره و
نشانی اين نوع سازمانيابی که نقش واقعی آن در تکه تکه کردن و سالخی جنبش
کارگری ،آويختن اين جنبش به دار قانونيت سرمايه داری و به شکست کشاندن
مبارزات کارگران در ادامه تمامی شکست ھای فاجعه بار پيشين است .بحث اسم
و رسم در ميان نيست .سخن از اين است که کارگر نيشکر ھفت تپه با فرض
داشتن يک سنديکا ،در چھارديوار اتحاد سنديکائی ،بدون حمايت سراسری کل
طبقه کارگر ايران و بدون اينکه کل کارگران قدرت متحد طبقاتی خود را در
پشت خواسته ھای او به صف کنند ،قادر به تحميل ھيچ مطالبه ای بر نظام
سرمايه داری نيست .اين مسأله بدون ھيچ کم و کاست در مورد کليه بخش ھای
طبقه کارگر در کليه مراکز کار و توليد ،در ھر کجای ايران مصداق دارد.
آنانکه به دروغ ،زير لوای بی تفاوتی اسم و رسم ،اين مسأله اساسی و حياتی
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جنبش کارگری را خط می گيرند دوستان طبقه کارگر نيستند .امروز کارگر
نساجی و آموزش و نفت و ذوب آھن و بيمارستان و راننده شرکت واحد و مس
سرچشمه يا نيشکر ھفت تپه ،يا کارگران ھر کجای ديگر ،شاغل يا بيکار ،زن يا
مرد ،مولد يا غير مولد نياز به يک اتحاد سراسری راديکال ،متحد و متشکل ضد
کار مزدی دارند .بدون اين کار حتی مطالبات بسيار ساده را ھم نمی توانند به
صورت دوام دار و تضمين شده بر بورژوازی تحميل نمايند.
در سخن از معضل اساسی روز جنبش کارگری ايران معموالً بر نداشتن
تشکيالت و پراکندگی اين جنبش به درستی تأکيد می گردد .ترجيع بند ھمه
حرفھا اين است ،اما آنچه کمتر مورد کندوکاو واقع می شود ،داليل واقعی اين
پراکندگی و راه حل درست غلبه بر آن از سوی توده ھای کارگر است .به طور
معمول ديکتاتوری ھار مسلط ،محوری ترين و گاه تنھا موضوعی است که در
گفتمان نيروھای چپ به عنوان عامل اين تشتت و بی تشکيالتی مورد بحث قرار
می گيرد .راه حل نيز به طور معمول دعوت کارگران به سنديکاسازی است .با
ذکر اين تبصره که برخی از گروھھای چپ احيانا ً نام ھمان سنديکا را با واژه »
شورا« جايگزين می سازند .انگشت نھادن بر صرف پديده ديکتاتوری و بيرون
کشيدن راه حل سنديکاسازی يا در بھترين حالت تعويض نام ھمين سنديکا با
اصطالح »شورا« موضوعات ھمگن و ھم سنخی ھستند .وقتی که در منظر
سياسی نيروھای تحليل گر ،مبارزه با اساس سرمايه داری ھيچ جايگاھی ندارد،
وقتی که ريشه کل گرسنگی و فقر و بيکاری و سيه روزی در وجود ديکتاتوری
در چالش باز
خالصه می شود ،زمانی که قرار است فقط با اين ديکتاتوری ِ
گردد ،بديل سنديکا نيز جای مناسب خود را احراز می کند .با اين تبيين که
باالخره در شرائط جامعه ايران سنديکا سازی ھم يک پروسه مبارزه با
ديکتاتوری است .مگر نه اين است که بورژوازی حتی به سادگی آماده قبول
خواست سنديکا نيز نمی باشد پس چه بھتر که گوشت و پوست توده ھای کارگر
ھيزم تنور دموکراسی خواھی رفرميسم راست و چپ يا صاحبان ھمان تحليل ھا
و پيشنھادات گردد!! از اين مھمتر فرض کنيم که کارگران به رغم ھمه موانع
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موفق شوند و سنديکا بر پا دارند .باز ھم رفرميسم راست و چپ توفيق يافته
است با گل جنبش کارگری گور جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر را پر
کند!! زيرا که از يکسوی تسمه نقاله ای برای خزيدن به قدرت يا الاقل فشار بر
ديکتاتوری مسلط يافته است و از سوی ديگر کارگران را به جای سازمانيابی
شورائی ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی روانه سنديکاسازی ساخته
است » .ز ھر طرف که شود کشته سود اسالم است «!!!
طرح اين نکته که ديکتاتوری مانعی اساسی بر سر راه متشکل شدن کارگران
است مصداق ھمان ضرب المثل معروف » چشم بسته غيب گفتن است« معلوم
است که ديکتاتوری ھار سرمايه داری چنين است اما بايد ديد که ھمين
ديکتاتوری چگونه و از درون چه فرايندی شيرازه ارتباط کارگران را از ھم می
گسلد و زمينه ھای سازمانيابی توده ھای کارگر را از ھم می پاشد .ديکتاتوری
سد راه مبارزه است ،اعتراضات را خفه می کند ،اميد به پيروزی مبارزات را
از ھمه سو نابود می سازد ،استيصال ،بی افقی و يأس را در زندگی کارگران
کشت می کند و آبياری می نمايد ،رشته ھای اعتماد را قيچی می کند ،امکان
بالندگی و رشد آگاھی کارگران را کاھش می دھد ،دامنه انتظارات را محدود و
محدودتر می سازد و سقف توقعات توده فروشنده نيروی کار را پائين می آورد.
ديکتاتوری مسلما ً ھمه اين بالھا را بر سر جنبش کارگری می آورد .سؤال بسيار
مھم در اين رابطه مشخص آن است که پروسه متشکل شدن کارگران در زير
ضربات شالق اين ديکتاتوری چگونه پيش خواھد رفت و فعال کارگری برای
کمک به اين پروسه چه سياستھا و راھکارھائی را بايد اتخاذ نمايد؟ جواب را
بايد از متن واقعيت زمخت ماجرا بيرون آورد .ديکتاتوری با تمامی صالبت و
قدرت در ھمه جا مستولی است اما کارگران زير فشار فقر و نداری و گرسنگی
در حال مبارزه نيز ھستند .پس بايد ھر چه وسيع تر در عمق اين مبارزه فروشد.
بايد در ھمين جا رشته ھای اعتماد را به ھم پيوند زد ،بذر آگاھی و بيداری
نسبت به استثمار و روند کار موجود که بستر و بنياد اين استثمار و ھمه باليا
است را در سينه افکار و اذھان کشت نمود ،بايد با پيوند خوردن و اعتماد به ھم،
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بی اعتمادی ھا را جاروب نمود ،بايد پروسه بکارگيری قدرت را جايگزين
نااميدی و استيصال ساخت و بايد بسيار کارھای ديگر انجام داد .ھمه اينھا روند
سازمانيابی شورائی ضد کار مزدی است و جنبش کارگری ايران تنھا در اين
گذر و از درون فرايند سازمانيابی شورائی ھمه آحاد خويش است که می تواند
به صورت يک قدرت مستقل متشکل و متحد طبقاتی در مقابل نظام بردگی
مزدی وارد صحنه مصاف شود.
تفاوت سازمانيابی سنديکاليستی و شورائی کارگران بر خالف دعاوی دروغ
سنديکاليست ھا يا بقايای منقرض چپ خلقی مدعی سوسياليسم ،بسيار بسيار زياد
است .در حالت دوم کارگران ھمراه با فعاالن جنبش آنھا در مراوداتی عميق و
تنگاتنگ در عمق شرائط کار و زندگی و استثمار خويش عليه اين استثمار ،عليه
تمامی بی حقوقيھا و ستمکشيھا و عليه کليه اشکال تسلط سرمايه بر ھست و
نيست زندگی خود دست به کار متحد شدن با ھم می گردند .در اينجا ريشه تمامی
دردھا و رنجھا و سيه روزی ھا در وجود رابطه خريد و فروش نيروی کار
جستجو می شود .آگاھی به عينيت موجود سرمايه داری است که آگاھی توده
ھای کارگر می گردد .کل کارگرانند که سخن می گويند ،راه چاره می جويند،
احتياج به وحدت و ھمدلی و متشکل شدن را انديشه می کنند .ھمه افراد کارگرند
که برای يافتن ھم و برای تعميق راه حل جوئی به سراغ ھم می شتابند ،به ھم
اعتماد می کنند و پروسه اعتماد طبقاتی به يکديگر را معماری می نمايند .در
اينجا آنچه تکوين می يابد قدرت طبقاتی ضد سرمايه داری آگاه کارگران است.
ھمين قدرت است که در مبارزه روزمره در مقابل بورژوازی می ايستد ،رشد
می کند و برای سراسری شدن تالش می نمايد.
سنديکاسازی فرايند متضاد اين پروسه و کبريتی برای سوزاندن آن است .در
اينجا عده ای جمع می شوند و از کارگران می خواھند که به آنھا حق قيمومت
تفويض کنند .از کارگران می خواھند تا آنھا را قيم خويش سازند و آنھا با کسب
مجوز اين قيمومت با نمايندگان بورژوازی و دولت ھار سرمايه داری برای حل
و فصل مشکالت توده ھای کارگر به شور بنشينند!!! پروسه سنديکاسازی اين
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است و اين کار خفه ساختن اعتراضات کارگران ،قيچی نمودن مراودات
تنگاتنگ جنبشی آنھا ،گستردن دام مصالحه ميان استثمارگر و استثمار شونده،
آتش زدن به خرمن قدرت کارگران و انھدام پروسه سوخت و ساز توسل آنان به
اعمال قدرت وسيع طبقاتی در مقابل نظام سرمايه داری است .بحث بر سر لفظ
و اصطالح نيست ،محتوای آن منظور است .روند سنيکاسازی در ھمه جای
دنيای پديده ای معلوم الحال است و به بطور کنکرت در جامعه ما روند
راھسازی و تسطيح جاده برای از بين بردن ھمان ميزان اعمال قدرت جمعی و
اتکاء به خود طبقاتی معينی است که ديکتاتوری ھار بورژوازی قادر به محو آن
نشده است .اھميت نقد سنديکا و سنديکاسازی از اين جا نشأت می گيرد .درست
به ھمان گونه که پافشاری عامدانه نام سنديکا از سوی طيف گسترده نيروھای
سياسی حزب ،گرايش و سکت خود آنان سرچشمه
باال نيز از عمق نيازھای
ِ
گرفته است.
 27اکتبر 2007

انتخابات بورژوازی و جنبش کارگری سوئد
يکشنبه  17سپتامبر طبقه کارگر سوئد به پای صندوق ھای رأی می رود ،تا
بسيار آزاد!!! بسيار برابر!!! و بدون فشار پليس و ارتش!!! تصميم بگيرد که
کدام بخش از نمايندگان بورژوازی در طول چھار سال آتی چگونگی استثمار،
بيحقوقی ،ستمکشی و سقوط مستمر دار و ندار معيشتی وی توسط سرمايه را
برنامه ريزی کند و بر او تحميل نمايد .اين تنھا ترجمه زمينی پارلمانتاريسم و
تنھا نتيجه واقعی مشارکت کارگران در اين انتخابات است .ائتالف راست
بورژوازی که اينک واپسين لحظات انتظار برای احراز نقش مسلط در ماشين
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دولتی را پشت سر می نھد از مدتھا پيش اعالم کرده است که به ھيچ يک از
امکانات معيشتی و رفاھی شھروندان رحم نخواھد نمود .سھم طبقه کارگر سوئد
از ميراث رو به فنای دستاوردھای مبارزات کارگران دنيا را خاکسپاری خواھد
کرد .کارگر سوئدی بايد به سطح زندگی ھمزنجيران چينی و سنگاپوری خود
رضايت دھد و در غير اين صورت نيروی کار شبه رايگان کارگر گرسنه
آسيائی ،افريقائی و اروپای شرقی جای او را خواھد گرفت .بازمانده فسيلی پديده
ای به نام استخدام نيروی کار با خريد و فروش بی ھيچ قيد و شرط آدمھا
جايگزين می گردد .ائتالف راست گفته است که ماليات استخدام و ماليات بر
درآمد را به نفع سرمايه سالخی می کند .با خصوصی سازی بھداشت و درمان و
آموزش و مھد کودک و نگھداری از پيران و ھمه چيزھای ديگر بر حيات پديده
ای به نام رفاه اجتماعی نقطه پايان می گذارد .رقابت درون فروشندگان نيروی
کار را به ھدف کاھش سطح مزدھا به حداکثر می رساند و واردات نيروی کار
شبه رايگان را جايگزين سياست مھاجر پذيری موجود می کند .اينھا خطوط کلی
وعده ھای ائتالف راست است .ائتالف چپ سالھای مديدی در قدرت بوده است
و در طول اين مدت ھمه آنچه را که اينک احزاب راست تر وعده می دھند با
افت و خيزی عقالنی تر يا مماشات جويانه تر به جا آورده است و به ھمين
خاطر حرف تازه ای برای گفتن ندارد .اينھا مسائلی است که بخش قابل توجھی
از کارگران سوئد آن را می دانند ،به ھمين خاطر دو پرسش اساسی در اينجا
قابل طرح است .پرسش نخست اينکه چرا باز ھم کارگران در سطحی وسيع به
پای صندوقھای رأی می روند و پاسخ دوم که مھمتر و حياتی تر است اينکه »
اگر اين را بگذارند چه بردارند«؟! اگر انتخابات را رھا کنند به کدامين راھکار
روی آرند؟
پاسخ سؤال اول را بايد در کارنامه سوسيال دموکراسی ،کل ابوابجمعی رفرميسم
چپ و وجود اتحاديه ھای کارگری کاوش کرد .يک قرن تمام است که اين طيف
با ھمه اختالفات درونی اش در يک چيز متحد و ھمگن و ھماوا عمل کرده
است .اينکه ھر نوع افق پيکار عليه سرمايه داری را از صحنه نگاه و حيات
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طبقه کارگر خط زده اند .در اجرای اين سناريوی سياه تاريخی فرقه ھای عديده
چپ ،خواه در درون و خواه بيرون قدرت سياسی ھمان نقشی را ايفاء کرده اند
که رفرميسم راست سنديکاليستی ايفاء کرده است .ترجمه زمينی نظربافی ھا،
سياست ھا و راھکار تراشيھای ھمه اينھا آن بوده است که کارگران بايد شالوده
تالش خود را بر حصول يک زندگی بھتر!! در سيطره نظام بردگی مزدی
استوار کنند .ھمه با ھم و ھمگام با يکديگر سنديکاليسم و پارلمانتاريسم را به
عنوان بستر بھسازی حيات!! در اين نظام به مغز کارگران القاء کرده اند ،طبقه
کارگر سوئد از البالی رھنمودھا و دورنماپردازی ھای اينھا ،افقی سوای افق
سرمايه و زندگی ديگری بجز زندگی زير آسمان سرمايه داری به ذھن خود
خطور نداده است .اينھا حتی چپ ترينشان  4سال يکبار زير نام عاشقان سينه
چاک آزادی و سوسياليسم طبقه کارگر!!! بساط استثغاثه پھن کرده اند تا شايد با
آرای کارگران به حمع حاکمان بشرستيز سرمايه بپيوندند و در برنامه ريزی
استثمار و بيحقوقی کارگران توسط بورژوازی شريک گردند .سوسيال
دموکراسی و سازمان سراسری کارگران در تمامی اين صد سال کوشيدند تا
مغز معترض طبقه کارگر عليه سرمايه را از بيخ و بن جراحی و با سيستم تفکر
و سنجش منطبق بر مصالح سرمايه جايگزين سازند .آنھا اين سموم مرگبار را
در سلول سلول مغز کارگران کشت کردند که ھر دينار بھبود زندگی آنھا به
افرايش صدھا دينار سود سرمايه گره خورده است!!! آنھا به صورتی وقيح و
ناشرافتمندانه نکبت و ادبار سرمايه داری دولتی روس را به حساب کمونيسم
خورد کارگران دادند و نفرت از کمونيسم جعلی طبقه خود را وثيقه تعبد توده
ھای کارگر به مناسبات کار مزدی ساختند.
طبقه کارگر سوئد زير فشار توھم آفرينی ھای ھمه سويه رفرميسم راست و چپ
و با نگاه به ھيوالی وحشت اردوگاه ،تا بدان حد به بورژوازی و به جاودانه
بودن سرمايه داری تمکين کرد که ريشه ھای واقعی تمايزات معيشتی و رفاھی
خود با ساير کارگران دنيا را ھم از ياد برد .کارگر سوئدی يادش رفت که اگر
در قياس با ھمزنجيران آسيائی اش نان بخور و نميری دارد ،نه ارمغان سوسيال
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دموکراسی ،نه ھديه جنبش سنديکاليستی و نه کرامت فزون تر بورژوازی
اسکانديناوی که ره آورد جای ديگری است .کارگر سوئدی فراموش کرد که
حداقل معيشتی و رفاھی او بازمانده غرامتی است که روزی سرمايه جھانی در
زير برق قدرت جنبش کارگری اروپا ،در وحشت از تکرار آنچه کموناردھا
کردند ،در رعب و ھراس از وقوع مجدد اکتبرھا به بخشی از کارگران دنيا
پرداخت کرد .طبقه کارگر سوئد با غنيمت شمردن اين حداقل امکانات بدون
تعمق در فلسفه وجودی آن ،مسخ در تار و پود توھم بافی ھای سوسيال
دموکراسی و اتحاديه کارگری و رفرميسم چپ نما ،مبارزه عليه اساس سرمايه
داری و برای نابودی سرمايه داری را بی رنگ و بی رنگ تر کرد .آری جنبش
کارگری سوئد به ھمه اين دالئل ،به رغم مشاھده سقوط پرشتاب سطح معيشت و
رفاه اجتماعی اش در اين  20سال در بدترين موقعيت تقابل با سرمايه داری
قرار دارد .کارگران بسياری می دانند که از پارلمانتاريسم و سنديکاليسم چيزی
نصيبشان نخواھد شد .الشه پارلمانتاريسم بيش از ھر زمان ديگری گنديده است
و حتی سرمايه جھانی در سازماندھی توحش خود عليه کارگران دنيا بر نقش اين
مراکز پل بسته است .در طول سال جاری بارھا شاھد بوديم که رتق و فتق امور
سياسی ،قضائی ،سياست داخلی و خارجی و چيزھای ديگر سوئد را نه پارلمان
بورژوازی کشور که قداره بندان جنگجوی سرمايه در کاخ سفيد تدبير کردند.
رسانه ھای سوئدی به شاخه مطيع رسانه ھای » وال استريت« بدل شده اند
موضوع چنان ھويداست که مردم عادی به طنز می گويند » :انتخابات برای
چيست؟ دولت امريکا را داريم«! ھمچنانکه ميليونھا آدم در سرتاسر دنيا با
تمسخر تمام فرياد می زنند » سازمان ملل چه صيغه ای است؟ حاکمان
بورژوازی امريکا ھستند«! اينھا ھمه واقعيت دارد و بخش وسيعی از کارگران
سوئد ھمه اينھا را می دانند ،با وجود اين علی العموم به ھمان دالئلی که گفتيم به
پارلمانتاريسم می آويزند و چنين می انديشند که » اگر اين را بگذاريم ،چه
برداريم«؟!! و درست در ھمين جا است که بايد به پاسخ دومين سؤال گذر کنيم.
به راستی چه بايد کرد؟
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جواب اين پرسش ھم ساده و ھم بيش از حد سخت است .ساده است به اين معنی
که وضعيت موجود ،پايان دنيا نيست .سرمايه داری زمانی و جود نداشته است و
بطور حتم ماندگار ھم نخواھد بود .ميدان قدرت ما کارگران در طول و عرض
اتحاديه ھای کارگری خالصه نمی شود .بالعکس در خارج از حريم اين امامزاده
است که بال و پر می گيرد .تاريخ زندگی بشر را نه نيروھای غيبی و نه جبر
کور تاريخ که مبارزه طبقاتی رقم زده است .ھيچ مقدر نيست که طول و عرض
معيشت و رفاه اجتماعی و حقوق انسانی ما در وسعت عنايت  Reinfeldtيا در
حصار کرامت  Perssonجستجو شود!!! به ھيچ وجه مشيت مقدر تاريخ
نيست که محصول کار و رنج ما در دست صاحبان اريکسون و ولو و ايکيا در
چھارگوشه دنيا به صورت سرمايه پيش ريز شود و ما برای نان بخور و نمير يا
دکتر و داروی خود منتظر جوشش ديگ بخشايش ائتالف راست و چپ
شويم؟؟!! ھيچ مقدر نيست که ھر چه خود و نسل ھای متوالی طبقه مان آفريده
ايم به صورت سرمايه به قدرت خداگونه مسلط بر ما تبديل شود؟ پاسخ ساده
است به اين معنی که ھمه چيز تغيير يافتنی است .راه تغيير نيز کامالً شفاف
است .مبارزه طبقاتی تنھا و تنھا لکوموتيو تغيير عينيت موجود در ھر شرائط
تاريخی است .ما مجبور محض نيستيم که با دادن رأی خود به ائتالف راست.و
چپ بر کل اختيار و آزادی و قدرت تأثير خويش در دنيا ،يکراست خط بکشيم.
ھيچ نوع دترمينيسمی نيز ما را به بستن لکه حاجت به دار اتحاديه ھای کارگری
مقيد نساخته است .ما می توانيم به جای ھمه اينھا يک مبارزه واقعی مؤثر عليه
نظام سرمايه داری را سازمان دھيم .ما بايد بر باور سياه برده مآبانه خويش در
باره ماندگاری نظام بردگی مزدی برای ھميشه خط بکشيم .بايد راھکارھا و
راھبردھای زنگار زده فرسوده عقيم مقابله با وضعيت موجود را به دور
اندازيم .توسل به پارلمان و اتحاديه سراسری و سازمانھای نظم سرمايه سوای
فشار دادن ھر چه سھمناکتر طناب دار بورژوازی بر گلوی خود ھيچ چيز ديگر
نيست .چرا سرمايه داران ،چرا ائتالف راست و چپ سرمايه يا سران ال او
برای معيشت و سرنوشت کار و زندگی ما تصميم بگيرند .خودمان وارد صحنه
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کارزار می شويم .به جای دوختن چشم اميد به منحنی وعده ھای احزاب راست
و چپ بورژوازی ،خود منشور مطالبات پايه ای خويش را تنظيم می کنيم .ھمه
ما بی چون و چرا داشتن يک سطح مرفه معيشت ھمراه با بھداشت و دکتر و
دارو و آموزش و پرورش سراسر رايگان را حق مسلم خود می دانيم .بچه ھای
ما تماما ً حق دارند که از مھد کودک مجانی برخوردار باشند .پيران و معلوالن
ما بايد از کليه امکانات نگھداری به طور رايگان به بھترين وجھی بھره مند
باشند .اين حق ماست که مسکن رايگان داشته باشيم .زمانی ھمزنجيران ما در
روزھای بعد از انقالب اکتبر در حالی که استثمار نيروی کار را نقيض حق
شھروندی اعالم می کردند ،با رساترين صدا به کليه انسانھای تحت ستم و
استثمار و شرارت سرمايه در سرتاسر جھان اعالم داشتند که در صورت
رساندن خود به سرزمين انقالب اکتبر از کليه حقوق شھروندی برخوردار
خواھند بود .ما نيز به کليه انسانھای زير فشار استثمار و ديکتاتوری و جنگ
افروزی و جنايت سرمايه داری اعالم کنيم که جامعه ما جامعه ھمه آنھاست.
محصول کار و توليد ساالنه ما و آنچه که ما و پيشينيان کارگر ما تا کنون آفريده
اند کفاف ھمه اين کارھا و صدھا برابر آن را به احسن وجه می دھد .سود
خالص فقط  90انحصار سوئدی در سال جاری از کل ھزينه معييشت و رفاه
اجتماعی سال ما افزون بوده است .اگر سود خالص چندين صد مؤسسات
صنعتی و مالی ديگر را به آن اضافه کنيم سر به فلک می کشد .ما پديده ھائی به
نام کمکھای اجتماعی ،حقوق بيکاری و مانند اينھا را توھين به شأن و کرامت
انسانی خود می بينيم .ما خالق کل ثروت و سرمايه و امکانات موجود ھستيم.
برخوداری از باالترين سطح معيشت و رفاه و امکانات اجتماعی حق تمامی تک
تک ما شھروندان مستقل از شاغل و بيکار و زن و مرد و کودک و پير و جوان
و مستقل از محل تولد و رنگ و نژاد و ھر چيز ديگر است .ما حصول ھمه
اينھا را حق محرز خود می دانيم .ھيچ چيز زشت تر از اين نيست که برای
رسيدن به ثمن بخسی از اين حقوق مفروض کل موجوديت بشری خويش را
ھيزم غليان ديگ بخشايش ائتالف راست و چپ پارلمان بورژوازی سازيم.
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آنچه گفتيم رويه ساده پاسخ سؤال بود .وجه مشکل پاسخ اين است که برای تحقق
اين انتظارات درعمل ،برای مبارزه عليه سرمايه داری و تحميل اين مطالبات بر
سرمايه داران و دولت آنھا بايد به شيوه ای نوين متحد و متشکل گرديم .بايد يک
جنبش نيرومند شورائی ضد سرمايه داری به پا کنيم .بايد شوراھا را بر ويرانه
ھای سنديکاھا سازمان دھيم و ال او را با سازمان سراسری شوراھا جايگزين
سازيم .اين کار مسلما ً آسان نيست اما حتما ً ممکن است .برای اين کار بايد از
نقطه ای آغاز کرد .پروسه پيشبرد اين پيکار را می توان از طرح ھمين
مطالبات و سازماندھی شورائی خود حول ھمين خواسته ھا آغاز نمود .به جای
نشستن پای صحبت نفرت بار  Reinfeldtبه جای گوش دادن به وعده ھای بی
رمق مبتذل و دروغين  Perssonبه جای استخاره برای سپردن قيمومت خويش
به ائتالف راست ،يا چپ ،در ھر محل کار و توليد و محله مسکونی پيرامون
متشکل شدن عليه وضعيت موجود حول منشور حقوق پايه ای ضد سرمايه داری
خود و با افق محو اين نظام به گفتگو پردازيم .به جای دل بستن به اتحاديه و
پارلمان سرمايه ،قدرت شورائی توده ھای خود را سازمان دھيم و به ميدان
کشيم .گل خود را گور خود نکنيم آن را مالط ساختمان اقتدار و اعمال نيروی
طبقاتی خود عليه سرمايه سازيم .نمايندگان بورژوازی از راست تا چپ می
خواھند با رأی ما نظم استثمار و توحش سرمايه را بر ما تحميل کنند .فردای
انتخابات پارلمان ،ما به طور کامل ھيچيم ،اگر می خواھيم چيزی باشيم حول
مطالبات خود متحد شويم و با ھمين مطالبات و با افق محو سرمايه داری در
مقابل کل بورژوازی و نظام بردگی مزدی به صف شويم .ھر گام موفقيت در
اين راه سنگی بر روی سنگ در توسعه مبارزات ،در سازمانيابی نيرومندتر،
در اعمال قدرت بيشتر برای تحميل مؤثرتر مطالبات افزون تر بر بورژوازی و
گامی رو به جلو برای برچيدن بساط بردگی مزدی است.
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تشكل كارگرى مستقل از دولت!
و منحل در فرايند نظم سرمايه
»جنگ ھفتاد و دو ملت ھمه را عذر بنه  -چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند«.
تعيين مؤلفه ھاى اساسى اعتبار و كارائى تشكلھاى كارگرى براى پيشبرد
مبارزات جارى و آتى كارگران و تحقق انتظارات توده ھاى كارگر ،يك
موضوع حاد و شايد حادترين موضوع مجادالت ميان گروھھا ،گرايشات و
فعالين جنبش كارگرى ايران در طول چند سال اخير بوده است .مخالفان معيار
ضد سرمايه دارى بودن تشكل توده ھاى كارگر ،بطور معمول به دار » استقالل
تشكل كارگرى از دولت « يا » احزاب و دولت « دخيل مى بندند .چنين بنظر
مى رسد كه معيارسازى » استقالل از دولت ،استقالل از احزاب« قرار است
اساس استقالل طبقاتى جنبش كارگرى را به چالش بكشد .در گفتگوى اينان
استقالل پديده اى قراردادى ،دولت نھادى فراطبقاتى ،احزاب خانقاه سالكان
طريقت ھاى نيك و بد و در يك كالم ھمه چيز غير طبقاتى و خارج از حيطه
واقعيت ھاى مادى نظام اجتماعى است .ببينيم كه محتوا و برد واقعى اين
»استقالل« ھاى خصلت ساز! و پرطمطراق براى تشكل كارگرى ،روى زمين
نظام سرمايه دارى چيست؟
اتحاديه ھاى كارگرى موجود در اروپاى غربى و شمالـى ھمگى اتحاديه ھاى
مستقل! از دولت ھستند .ھيچكدام در ھيچ عھدنامه رسمى و مقاوله نامه حقوقى
سرسپردگى خود به اين دولت و آن دولت را اعالم نكرده اند و بر چنين نوع
وابستگى مھر تأييد نكوبيده اند .آنچه ھمه اين اتحاديه ھا را «گه به كعبه ،گه به
دير» و ھمه گاه ،به آنجا كه دلخواه سرمايه است مى كشاند نه اصل وابستگى
قراردادى و قانونى آنھا به دولت ھا كه رشته تعلق وجودى آنھا به اس و اساس
شيوة توليد سرمايه دارى است .اين اتحاديه ھا مجرى يا مزدور اوامر و نواھى
دولتى نيستند ،بلكه مطيع بى اختيار ملزومات ،برنامه ريزى ھا ،راھكارھا و
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سياستھاى سرمايه اجتماعى جامعه خويشند .اينان با اختيارات حقوقى كامل!،
مستقل! و آزاد! بدون نياز به پليس و پاسدار در زير آسمان دموكراسى!! با
اتحاديه ھاى سرمايه داران در دو سوى يك ميز مى نشينند و با ھم به گفتگو يا
چه بسا به جدال و بگو مگو مى پردازند .نه سخنى از وابستگى به دولت در
ميان است و نه كمبود دموكراسى مشكل كار است .معضالت اساسى نه در اين
قلمروھا كه در جاى ديگرى نھفته است .اتحاديه كارگرى موجود ،نھادى ھمگن
و ھم سنخ نظم اجتماعى سرمايه دارى ،نھادى از نھادھاى تابع ،متعھد و محافظ
نظم توليدى سرمايه دارى است .قلمرو دخالت يا تاخت و تاز آن باروى افراشته
ھمين نظم است .نظم استثمار نيروى كار توسط سرمايه ،نظم پاسخگوى
ملزومات خودگسترى سرمايه اجتماعى ،نظم تقرير و تضمين كل مقتضيات
رقابت سرمايه اجتماعى در قلمرو بازار جھانى سرمايه دارى ،نظم ارزش
افزائى سرمايه ھا ،نظم سرريز ارزش ھاى توليد شده توسط كارگران به مجارى
انباشت مجدد ،نظم تسلط خداگونه و بى چون و چراى سرمايه بر شرائط كار و
زندگى كارگران و در يك كالم نظم بردگى مزدى است .دو اتحاديه مستقل از
دولت!! در دو سوى ميز مذاكره در فضاى دموكراسى متناظر با نظم توليدى
سرمايه با ھم به جر و بحث و شايد ھم به جدال و ستيز مى پردازند .حصار
كشمكش ،چھارديوارى نظم دموكراتيك شيوة توليد كاپيتاليستى است .نمايندگان
اتحاديه سوگند خوردگان اين نظم ،حاميان بقاى آن و مسؤل تحميل آن بر تودة
وسيع كارگر تحت قيادت خويشند .مذاكرات دو سوى ميز نسخه مجعول
مذاكرات ميان دو طبقه اجتماعى است .دو طبقه اجتماعى كه پايه ھاى مادى
موجوديت يكى ،بنياد نابودى و سقوط كامل ھستى آن ديگرى است اما در دو
سوى ميز ،در پرتو سقوط سنديكاليستى آزاد دومى ،ھر دو با سوگند به كتاب
مقدس نظم ارزش افزائى سرمايه ،در جستجوى راھى براى امكان زنده ماندن
توده ھاى كارگر و چند و چون بازتوليد نيروى كار آنان در محدودة نياز سرمايه
و فقط در ھمين محدوده بر مى آيند .استقالل اتحاديه كارگرى از دولت محفوظ
مى ماند!! دموكراسى حكمفرماست!! سرمايه فعال مايشاء است و تصميم مى
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گيرد ،طول و عرض معيشت كارگران بعنوان جزء كوچك ناملموسى در
پھندشت محاسبات بيكران برنامه ريزى انباشت و بازتوليد سرمايه جائى براى
خود احراز مى كند .به اين پاراگراف از گزارش يكى از بزرگترين اتحاديه ھاى
آزاد كارگرى جھان يعنى اتحاديه سراسرى كارگران سوئد » «LOتوجه كنيد.
» براى اينكه يك سياست مزدگذارى موفق باشد بايستى منطبق بر واقعيت باشد.
سياست تعيين دستمزد بايد با مصالح زندگى كارگران در يكسوى و شرائط كار و
مشكالت كار فرما در سوى ديگر ھماھنگى داشته باشد« بانك مركزى مداوما ً
باال و پائين رفتن دستمزدھا را دنبال مى كند ،اگر بانك به اين نتيجه برسد كه
حقوق ھا از سطح منطبق با تورم باالتر رفته است نرخ بھره را باال مى برد،
نرخ بھرة باالتر ھزينه سرمايه گذارى شركتھا را افزايش مى دھد و فعاليت ھاى
اقتصادى را دچار كاھش مى سازد ،متعاقب آن اشتغال كم مى شود بيكارى
توسعه مى يابد .....بيكارى باال به ما ھشدار مى دھد كه روند افزايش دستمزدھا
در طى يك پريود بايستى بطيى و كند باشد ) « .نقل از گزارش بخش متال
اتحاديه سراسرى كارگران(
نقش اتحاديه ھاى كارگرى بطور معمول در عقد قراردادھاى ساالنه يا دو سال
يكبار آنھا با اتحاديه كارفرمايان حول مسأله مزدھا خالصه مى شود ،اساس كار،
شالودة مذاكرات و مبانى توافق آنھا با نمايندگان بورژوازى در اين حوزة
دخالت ،مؤلفه ھا و فاكتورھاى مشخصى است كه در گزارش فوق مورد تصريح
قرار گرفته است .پاى بندى به سودآورى سرمايه ھا شالودة وحدت و نقطه
شروع و ختم كار در حصول توافقات فيمابين است.
سنديكاليست ھا و فرقه گرايان خواه مسالمت جو و خواه ميليتانت ،بر روى ھمه
اين حقايق پرده مى كشند و تأكيد بر مؤلفه «مستقل از دولت بودن» را وثيقه
استتار رفرميسم خود مى سازند!! دولت موجود نه دودمان شاھى ساسانى و نه
خالفت آل اميه كه سازمان نظم سياسى ،مدنى ،اجتماعى سرمايه و نھاد پاسخ به
منويات و ملزومات بازتوليد سرمايه اجتماعى و كل شيوة توليد سرمايه دارى
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است .اتحاديه ھاى كارگرى موجود نيز حلقه ارگانيك و پيوسته اى در زنجيرة
حيات ھمين نظم اجتماعى كارگر ستيزند.
سنديكاليست ھا و فرقه گرايان با شنيدن اين حقايق فرياد مى كشند كه » اين
مسأله در مورد ايران متفاوت است ،در زير سلطه رژيم ھاى درنده ،حتى مجرد
مسأله دولتى نبودن تشكلھاى كارگرى از اھميت حياتى برخوردار است« آنان
تفاوت ميان اتحاديه ھاى كارگرى اروپا با سازمان ھاى پليسى عامل سركوب
مبارزات كارگران از نوع » خانه كارگر« و » شوراھاى اسالمى « را فرياد
مى زنند و چشم پوشى از تفاوت ميان اين دو را چشم پوشى از اولويت ھاى
متشكل شدن كارگران قلمداد مى نمايند!! فرض كنيم كارگران ايران تشكيالتى
دقيقا ً با ھمين قد و قواره و مشخصات اتحاديه كارگرى اروپا بنا نھند ،به اين
فرض ھم عجالتا ً دل بنديم!! كه سايه رژيم اسالمى از سر اين اتحاديه كوتاه
باشد!! يك تشكيالت كارگرى مستقل از دولت!! اما تشكيالتى كه موظف است
حرمت قانون اساسى جامعه موجود ،قانون منبعث از كار مزدبگيرى ،قوانين
متناظر با بازتوليد پروسه انباشت سرمايه اجتماعى ،صالحديدھا و ملزومات
برخوردارى سرمايه از شرائط برتر توليدى ،شروط دستيابى سرمايه به امكان
رقابت گسترده در بازار جھانى ،مقاوله نامه و قراردادھاى بين الـمللـى نظام
سرمايه دارى و مانند اينھا را پاس بدارد .تشكلـى كه قرار است به گسترش چشم
انداز دلپذير براى سرازير شدن سرمايه ھا به قلمروھاى گوناگون انباشت داخلـى
و سودآورى حداكثر آنھا وفادراى نشان دھد ،به نيازھاى حصول سقف 50
ميليارد دالرى مبادالت بازار كامالً توجه نمايد ،با اولين تھديد سرمايه داران به
تغيير عرصه ھاى پيش ريز سرمايه ،فشار بر سطح معيشت كارگران را
مشروع تلقى كند ،با ھر گام شدت بحران اقتصادى سرمايه دارى در قبال بستن
مدرسه ھا و بيمارستانھا و مھد كودكھا مھر سكوت بر لب كوبد ،آنچه را كه
الزمه بود و بقا و استيال و خودگسترى رابطه كارمزدى است ،به تمام و كمال
احترام گذارد و باالخره با ھمه اينھا مدال افتخار استقالل از دولت را نيز بر
سينه خود حمل كند .فرض كنيم كه آفتاب بخت طبقه كارگر ايران طلوع كرده
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است!! و تشكيالت عريض و طويلـى با اين مختصات ،تشكلى مستقل از دولت
اما منحل در پروسه بازتوليد سرمايه برايش برپا شده است .از حاميان اصل
»استقالل تشکل کارگری از دولت« مى پرسيم كه تشكل مورد گفتگو قرار است
چه خاكى بر سر طبقه كارگر ايران بريزد؟!
ھيچ درايت خاص و ژرفكاوى ويژه اى الزم نيست تا كارگر ايرانى بفھمد كه
معضل تشكيالت وى نه صرف دولتى بودن بلكه ھر نوع منحل بودن در
صالحديدھا و شرط و شروط و الزامات سودآورى سرمايه ھاست .درست به
ھمانگونه كه خود دولت موجود نيز برتافته نياز و تبلور راھكارھاى حيات و
بقاى نظم بردگى مزدى است .استقالل تشكل كارگرى از دولت بديھى ترين
بديھيات است اما با نفس استقالل از دولت ،نمى توان اين تشكل را به ظرف
واقعى مبارزه و اھرم تحقق انتظارات طبقه كارگر تبديل كرد ،به ھمانگونه كه
حق اعتصاب يا آزادى تظاھرات مقيد و مقنن و فسيل شده در نظم كار مزدورى
نيز به حل ساده ترين معضل معيشتى و رفاھى كارگر اروپاى قرن بيست و يك
كمك مؤثرى ننموده و نمى نمايد.
معتقدان بسندگى تئورى » استقالل از دولت« با شنيدن اين حرفھا چماق تكفير
مى كشند كه در شرائط مشخص جامعه ايران يا جوامع مشابه ھر اعتراض سادة
اقتصادى كارگران انبار باروتى براى انفجارات سياسى است و بر ھمين اساس
مجرد مستقل بودن تشكيالت كارگرى از دولت خصلت مھارناپذيرى شعله ھاى
پيكار جنبش كارگرى را تضمين مى كند و.....
ما از اين دوستان مى پرسيم كه مگر صرف توسل كارگران به خيزش ھاى
سياسى لزوما ً راھگشاى حل معضل استثمار شوندگى يا حتى كمترين تخفيفى در
شدت استثمار آنان است؟! از شروع قرن بيستم تا امروز چند ده انقالب عظيم با
نقش گسترده و ميدان دار طبقه كارگر را در چھار گوشه دنيا نشان دھيم كه زير
فشار ضعف ،بى سازمانى و بى افقى جنبش لغو كار مزدى كارگران ھيچ گرھى
از ھيچ مشكل جنبش كارگرى باز نكرده اند؟ مگر طبقه كارگر روسيه به عظيم
ترين انقالب تاكنونى تاريخ دست نزد ،اما چند سال بعد ،در مخروبه مخوفى
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ديگر ،مستأصل تر و سردرگم تر از سابق تسليم نظم كار مزدورى شد؟ مگر
توده ھاى كارگر بسيارى از ممالك ديگر دنيا به ساقط نمودن يكى بعد از ديگرى
رژيمھا در زير غرش توپھاى انقالب خويش اھتمام نكردند اما در غياب آمادگى،
تشكل ،سمت گيرى و افق لغو كار مزدى ،در ھمان دوزخ گرسنگى و بى حقوقى
و ستمكشى سرمايه دارى باقى ماندند.؟ مگر طبقه كارگر ايران سلسله جنبان
انقالب  57نبود اما در ھمان فرداى  22بھمن چنگال يكى ديگر از ھارترين
ديكتاتورھاى دينى بورژوازى را بر گلوى خود لـمس كرد .بنا براين مجرد
سياسى شدن مبارزات اقتصادى كارگران مادام كه اين سياسى شدن با درخشش
ضد كار مزدى ھمراه نباشد ،ھيچ » ُكن فيكون« ويژه اى در حيات جنبش
كارگرى پديد نمى آورد و درست بر ھمين اساس سينه زدن حول صرف استقالل
از دولت به اعتبار نقش اين استقالل در تسريع تحول مبارزة اقتصادى كارگران
به مبارزة سياسى ھيچ پيه سوز كورسو بخشى بر سر راه مبارزات كارگران
نمى افزوزد .آنچه رفرميسم خواه در قالب سنديكاليسم و ستايش سنديكا و خواه
در ھيأت گروه آفرينى ھا و حزب سازي ھا ھيچ مد نظر قرار نمى دھد اساس
استقالل اين جنبش و تشكل از قوانين ،قراردادھا ،تنظيمات ،ملزومات و
راھكارھاى برنامه ريزى كاپيتاليستى كار و توليد اجتماعى است » .پرولتاريا
طبقه اى در جامعه مدنى است كه از جامعه مدنى نيست« او در اين نظام محكوم
به بردة مزدى بودن و مجبور به جنگ عليه اين شكل بردگى است .مبارزة وى
نه فقط براى رھائى كامل از اين نظام كه عليه ھر بيحقوقى و ستمكشى و فالكت
منبعث از آن نيز ،بايد مبارزه اى مستقيما ً ضد سرمايه دارى ،با افق و سمت و
سوى شفاف لغو كار مزدى باشد .تشكل كارگرى اگر بناست حضور ،دخالت و
اتحاد كارگران براى پيشبرد چنين جنگ و ستيزى را بنمايش گذارد ،بايد كه
بدون ھيچ اگر و اما بر اصل استقالل و عدم پاى بندى خود به قوانين و
قرادادھاى متناظر با ملزومات ارزش افزائى و سودآورى سرمايه با تمامى
قدرت پاى بفشارد .استقالل تشكيالت كارگرى يعنى اعالم اينكه ما طبقه اى در
جامعه سرمايه دارى ھستيم اما منافع و مصالح زندگى ما از بيخ و بن با
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موجوديت اين نظام و با قوانين و قراردادھا و شرط و شروط بازتوليد سرمايه
اجتماعى در تعارض قرار دارد .يعنى اعالم اينكه ھر دينار سود سرمايه دينارى
در كاھش معيشت و رفاه و امكانات زندگى اجتماعى ماست ،يعنى اينكه تبديل
ھر دينار از ارزشھاى كار و توليد ما به سرمايه دينارى در تنزل سطح زندگى و
مايحتاج رفاھى ،آموزشى ،بھداشتى ،درمانى و نيازھاى رشد آزاد انسانى ماست.
يعنى اعالم اينكه دولت ،ارتش و دستگاه نظم سياسى و مدنى و اجتماعى سرمايه
چاه ويلـى براى تباھى ارزشھاى كار و توليد ما ،مصادرة جنايتكارانه اين
ارزشھا از دست ما و خارج ساختن آن از حيطه انتفاع انسانى و اجتماعى
ماست .تشكل مستقل كارگرى تشكلـى است كه فلسفه حيات و تالش خود را نه بر
انعقاد قراردادھاى آشتى كار و سرمايه ،نه بر احاله سطح زندگى و رفاه
كارگران به منحنى سود و زيان سرمايه ،نه بر رعايت نظم مدنى و اجتماعى
سرمايه دارى و نه بر بنياد سازش ميان پرولتاريا و بورژوازى بلكه صرفا ً بر
مبارزة طبقاتى ،بر كاھش ھر چه سنگين تر سود سرمايه ھا به نفع معيشت و
رفاه و رشد ھر چه متعالـى تر زندگى انسانى كارگران ،بر تمركز قواى طبقاتى
براى زير فشار قرار دادن ھر چه خردكننده تر پروسه ارزش افزائى سرمايه،
بر مختل نمودن پروسه انباشت سرمايه ،بر تدارك و تجھيز كارگران براى به
دست گيرى كنترل توليد ،بر آماده سازى جنبش كارگرى براى در ھم كوبيدن
مالكيت كاپيتاليستى و بر بسيج آگاه تر و نيرومندتر طبقه كارگر براى برنامه
ريزى شورائى كار و توليد اجتماعى استوار مى سازد .يك تشكل كارگرى مى
تواند از دولت مستقل باشد اما در جھت مغاير و متضاد با اين ھدف حركت كند.
اتحاديه ھاى كارگرى موجود جھان ھمگى از اين دستند ،آنچه رفرميسم درون و
حاشيه جنبش كارگرى ايران » ،كميته پيگيرى  «....مدافعان خارج كشورى
آنھا ،طيف توده اى و اكثريتى و راه كارگرى و بنياد كارى ،فرقه گرايان ميراث
دار ناسيوناليسم چپ و دموكراسى طلبى خلقى و مانند اينھا براى كارگران ايران
آرزو مى كنند نيز ھيچ چيز فراتر از اين نيست .پافشارى آنھا بر مؤلفه مجرد
استقالل از دولت و نه مستقل از قيد و بند نظم بازتوليد سرمايه در كنار ھمه گفته
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ھا ،ضابطه سازيھا ،تعريف پردازيھا و كاركردھاى ديگر آنان پيرامون
سازمانيابى كارگران خود مؤيد ھمين انتظار و برداشت از تشكل كارگرى است.
تشكل ضد سرمايه دارى طبقه كارگر تشكلى نه فقط مستقل از دولت كه ظرف
مبارزة توده ھاى كارگر عليه بود و بقاى پايه ھاى مادى وجود دولت نيز ھست.
در درون اين تشكيالت ھمه نوع مبارزه عليه ھمه نوع مظالم و جنايات سرمايه
دارى ،با مبارزه عليه اساس كار مزدى سخت به ھم آميخته است .جنگ دستمزد
يك سنگر ھميشه توفانى و پرتالطم جنگھاست اما ارتش كارگران در اين جنگ
با تھديد سرمايه داران به تعطيل كارگاھھا دچار ھراس نمى شود ،بالعكس آمادة
تصرف كارخانه و ادارة امور توليد مى گردد .با توپ و تشر كارفرمايان به
جايگزينى نيروى كار شاغل با بيكاران خم به ابرو نمى آورد زيرا تودة كارگران
بيكار در ھمان سنگر ھمدوش وى در حال ستيز براى حصول ھمان مطالبه
ھستند .تھاجم ارتش بورژوازى او را از ميدان به در نمى كند بلكه بر آن مى
شود تا با ورود بخشھاى تازه نفس ارتش عظيم كار به ميدان اعتصاب و مبارزه،
بدان پاسخ گويد .تشكل ضد سرمايه دارى پديدة دستمزد را يك مطالبه حقوقى
مبتنى بر پذيرش اساس سرمايه دارى تلقى نمى كند ،بلكه نفس دستمزد را تحميل
ظالمانه اى از سوى نظام كار مزدى مى داند .توده ھاى متحد در اين ظرف،
دستمزد را نه حق خويش كه مظھر تماميت ناحقى و توحش سرمايه دارى عليه
خويش مى بيند .افزايش دستمزد را نه استحصال حق كه كاستن بسيار ناچيزى
از كوه عظيم ناحقھا ،استثمار و تاراج ارزشھاى كار خود مى يابد .ھر پيروزى
جنگ دستمزد را نه پيروزى گرفتن حق كه پلكانى براى تعرض گسترده تر عليه
ناحقھا ،عليه استثمار و جنايت نظام بردگى مزدى مى شناسد .تشكل ضد سرمايه
دارى به مسأله دستمزد و مبارزه براى افزايش دستمزد اينگونه نگاه مى اندازد.
بر خالف دروغپردازيھاى سنديكاليستھا يا فرقه گرايان ،نه فقط نسبت به جنبش
افزايش دستمزد ھيچ بى تفاوت نيست ،كه آن را سنگر پرخروشى در جبھه
سراسرى پيكار ضد كار مزدى مى بيند .در اين شكل از سازمانيابى كارگران،
ھر اعتراض به ھر بيحقوقى نظام كاپيتاليستى كيفرخواستى عليه كل نظام است.
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مخالفان ما در اين رابطه نيز غوغا به پا مى دارند كه گويا در اين صورت بجاى
مبارزة واقع بينانه و ممكن عليه يك بيحقوقى مشخص به تبليغ و كلـى گوئى عليه
نظام سرمايه دارى بسنده مى شود!!! قضيه كامالً معكوس است .مبارزه عليه
تبعيضات جنسى و بيحقوقى زنان را مثال بزنيم .نگاه ما به اين مبارزه نگاھى
در بنياد متفاوت با نگاه فرقه گرايان و سنديكاليستھاست .در اينجا تمامى اشكال
تبعيض يا شدت بيشتر استثمار و بيحقوقى زنان دست پخت مستقيم و بى چون و
چراى نظام كار مزدى ديده مى شود .جنگ با آن نيز حلقه كامالً ارگانيكى در
زنجيرة سراسرى پيكار ضد سرمايه دارى است .در اينجا خانه دارى زن نه
ميراث نظام ھاى كھنه تاريخ بلكه جزء دقيق ،منسجم و در عين حال مشروطى
از كاركرد قوانين سرمايه در جامعه موجود است .مبارزه عليه استثمار و
بيحقوقى دھشتبارتر زنان تنھا و تنھا در قلب جنبش نيرومند طبقاتى و ضد
سرمايه دارى كارگران جاى واقعى خود را احراز مى كند .مطالبات واقعى و نه
بورژوا رفرميستى اين جنبش مطالبات مستقيم و اوليه تشكل ضد سرمايه دارى
طبقه كارگر است .محاسبه كل ساعات كار خانگى بعنوان ساعات اشتغال زنان،
مھد كودك و دوره ھاى پيشادبستانى كافى براى كليه كودكان زير  7سال،
ممنوعيت مطلق تن فروشى مبتنى بر نيازھاى اقتصادى از طريق تضمين قطعى
سطح معيشت و رفاه و امكانات اجتماعى آحاد شھروندان مستقل از جنسيت و
ھر تفاوت ديگر ،محو ھر نوع وابستگى اقتصادى زن و شوھر به ھم و امحاء
كامل وابستگى اجبارى اقتصادى يا حتى پرورشى فرزندان به پدر و مادر ،ايجاد
تمامى شرائط اقتصادى ،اجتماعى و فرھنگى الزم براى تصفيه جامع االطراف
زندگى مشترك از ھر گونه مردساالرى و تبعيضات جنسى و مانند اينھا مطالبات
مفروض تشكل ضد سرمايه دارى كارگران است .با برپائى اين تشكل است كه
زنان جامعه دو شقه گى بنيادى خود با زنان طبقه سرمايه دار در كليه قلمروھاى
اعتراض اجتماعى را لـمس كرده و براى تحقق انتظاراتشان در جبھه متحد
پيكار سراسرى ضد سرمايه دارى متحد و متفق مى شوند .عين ھمين مسأله در
مورد جنبش عليه كار كودكان ،جنبش عليه ديكتاتورى و خفقان و نبود آزاديھاى
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سياسى ،آلودگى محيط زيست و ھمه مصائب ديگر نظام سرمايه دارى مصداق
عينى و بارز دارد.
تشكل ضد سرمايه دارى طبقه كارگر ظرف گستردة مبارزه عليه ھمه اين
مصائب با رجوع به روايت شفاف كارگرى و طبقاتى از محتواى مبارزه است.
آزادى سياسى كارگران ،آزادى سياسى پيله كرده در مغز سينه چاكان
دموكراسى نيست .كارگر آگاه ديكتاتورى حاكم بر جامعه را نه ديكتاتورى بخشى
از بورژوازى كه ديكتاتورى كار مزدورى مى بيند ،آزادى سياسى را نه حق
رأى آزاد براى گزينش نمايندگان پارلـمان سرمايه كه آزادى از ھر نوع دخالت
سياسى و اجتماعى سرمايه در زندگى خويش ،رھائى از وجود دولت بورژوازى
و آزادى كامل تشكيل شوراھاى برنامه ريزى كار و توليد توسط توده ھاى خود
مى بيند.
» تشكل سراسرى ضد سرمايه دارى طبقه كارگر« تنھا روايت راديكال طبقاتى
از سازمانيابى توده ھاى كارگر براى مبارزه عليه وضعيت موجود ،عليه
استثمار ،بيحقوقيھا ،مشقات و جنايات سرمايه دارى و در ھمان حال مبارزه عليه
اساس كار مزدى است .استقالل از دولت براى اين تشكل در عداد يقينيات بى
نياز از طرح است ،جنگ عليه دولت بورژوازى در اينجا بخش غيرقابل تفكيكى
از كل جنگ طبقاتى عليه سرمايه است .اين تشكل تبلور حضور متحد ،آگاه ،با
افق طبقه كارگر در جامعه سرمايه دارى ،ميدان تمركز قواى طبقاتى او براى
جنگ جارى عليه سرمايه در كليه قلمروھاى زندگى اجتماعى و ميدان مشق
قدرت توده ھاى كارگر براى برنامه ريزى شورائى و سوسياليستى پروسه كار
و توليد اجتماعى است .طبقه كارگر به مثابه طبقه اى در جامعه سرمايه دارى،
اما عليه سرمايه دارى با تمامى توده ھاى خويش از شاغل تا بيكار ،زن تا مرد،
مولد و غيرمولد و مستقل از تمامى تمايزات ديگر از درون اين تشكل،
سراسرى ،كل جامعه كاپيتاليستى را ميدان جنگ و ستيز طبقاتى خود قرار مى
دھد .معضل برپائى اين تشكل نه اتوپيك بودن آن ،نه فقدان زمينه ھاى اجتماعى
ايجاد ،نه عدم استقبال كارگران ،نه بى ارتباطى با طبيعت جنبش كارگرى ،حتى
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نه صرف ديكتاتورى و توحش سرمايه كه بيشتر از ھر چيز تسلط ديرپاى
تاريخى گرايشات مخرب رفرميستى در درون طبقه كارگر است .مبارزة جامع
االطراف عليه رفرميسم سنديكاليستى ،عليه گروه سازي ھا و حزب آفرينى ھا و
عليه ھر چه كه تبلور حضور افكار ،راه حلھا و راھبردھاى بورژوازى در
جنبش كارگرى است بخشى از پروسه پيكار براى برپائى اين تشكل است .فعالين
جنبش ضد سرمايه دارى طبقه كارگر در طول دھه اخير پيرامون اين نوع
سازمانيابى كارگران ،در توضيح و اثبات انطباق آن با طبيعت ضد سرمايه
دارى جنبش كارگرى ،چگونگى امتزاج مبارزات جارى روز و جنگ ضد كار
مزدى كارگران در درون اين تشكيالت ،در نقد ريشه اى تمامى ديدگاھھا و
گرايشات مخالف و متعارض با آن و باالخره در بارة راھكارھا و عرصه ھاى
تالش براى تحقق اين سازمانيابى ،به اندازة كافى گفته و نوشته اند .در طرف
مقابل ،سنديكاليستھا و فرقه گرايان ،زعماى سابق سنديكاھاى زرد ،سكت
نشينانى كه سكتشان ھمه چيز و جنبش كارگرى برايشان ھيچ چيز است ،آنانكه
روزى فتوا به بيعت با » لخ والساى « پاى بوس پاپ مى دادند و امروز خطر
بيمارى پيرى چپ روى را ھشدار مى دھند ،اينھا نيز در جدال عليه ھر گفتگوى
مربوط به تشكل ضد سرمايه دارى از ھيچ تھمتى و از فرود آوردن ھيچ ضربتى
فرو گذار ننموده اند .ھمگى در رد اساس استقالل اين تشكيالت از شرط و
شروط و ملزومات بازتوليد سرمايه ،به مؤلفه مجرد استقالل از دولت متوسل
شده اند .واقعيت اين است كه صرف مستقل بودن تشكل كارگرى از دولت ،اگر
جرعه آبى به حلق تشنه كارگر نمى رساند اما براى سنديكاليست ھا و فرقه
گرايان خوان گستردة الوانى است .براى سنديكاليست ھا برپا نمودن يك كومه
سنديكاليستى بر ويرانه ھاى جنبش ضد سرمايه دارى طبقه كارگر ھمه چيز
است .اينان طول و عرض انتظارات ،ظرفيت ،اھداف و افق جنبش كارگرى را
از دستكارى سادة شرائط معيشتى كارگران فراتر نمى بينند .اولياى احزاب و
گروھھا نيز به جنبش كارگرى تنھا بعنوان تسمه نقاله اى براى عروج حزبشان
بر تخت صدارت جامعه موجود نگاه مى كنند .ھيچكدام از اين ھا به تشكل توده
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ھاى كارگر عليه سرمايه دارى اعتقاد ندارند ،ھيچكدام از اينھا مبارزه براى لغو
كار مزدى را در ظرفيت تودة فروشندة نيروى كار نمى دانند و نمى بينند.
نوشته را با يك اشارة بسيار كوتاه و گذرا به نوع ديگرى از ضابطه آفرينى ھا يا
خصلت سازيھاى رايج ،پيرامون چند و چون كار تشكل ھاى كارگرى به پايان
مى برم .رسم است كه در كنار مؤلفه » مستقل از دولت« بر اصل استقالل از
احزاب نيز پافشارى مى شود .سنديكاليست ھا و فرقه گرايان در اينجا و در كار
پاى بندى به اين بخش از اصول كم و بيش ھمداستانند .تفاوت صورى باورھاى
آنان در اين است كه اولي ھا بر » استقالل« از كليه احزاب اعم از راست و چپ
اصرار مى ورزند اما دومى ھا » احزاب چپ« را مستثنى اعالم مى كنند و
اقتداء به آنھا را براى تشكلھاى كارگرى جايز مى دانند! پايه اتحاد و شالودة
واحد فرمولبندي ھا يا نظريه بافيھاى ھر دو گروه يك چيز است .سنديكاليست ھا
و از جمله سنديكاليست ھاى كمونيست نما ،ضمن رد صالحيت و ظرفيت جنبش
كارگرى براى مبارزه عليه اساس سرمايه دارى ،معتقدند كه كارگران در كار
احقاق مطالبات صنفى خود مى توانند يكى از احزاب سياسى موجود را كه در
خطوط عمومى برنامه ،اھداف و سياست به آن نزديكى دارند!! مورد پشتيبانى
قرار دھند ،بدون اينكه به حزب مذكور وابستگى خاصى داشته باشند!!.
رفرميست ھای چپ حزب ساالر ھمين حرف را به شيوة ديگرى طرح مى كنند.
اينان در سلب ظرفيت و توان توده ھاى كارگر براى مبارزه عليه سرمايه دارى
با گروه اول در وحدتند ،اما حزب خود را آلترناتيو جنبش كارگرى مى دانند و
بر آنند كه توده ھاى كارگر بايد ضمن تشكل حول مطالبات صنفى خويش!!،
پشت سر سكت آنان بسيج شوند و اين سکت » حزب« را بر اريكه قدرت
مستقر سازند .فرقه گرايان قدرت سياسى حاصل از اين فرايند را قدرت سياسى
طبقه كارگر مى نامند.
سنديكاليست ھا و فرقه گرايان بر پايه مشتركات ماھوى خود در حالـى كه شرط
ضد كار مزدى نبودن تشكل كارگرى و ضرورت صنفى بودن آن را با ھمديگر
تجديد عھد مى كنند ،حول محور چگونگى مراودة تشكل مذكور با احزاب به
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جدال و مناظره مى نشينند .يكى حكم به اصل استقالل از احزاب مى دھد و
ديگرى احزاب چپ يا در واقع سكت موسوم به حزب را از دائرة شمول حكم
خارج مى سازد.
تشكل ضد سرمايه دارى طبقه كارگر بر تمامى اين احتجاجات بى معنى و
بورژواخصلت ،ھر چه محكم تر مھر باطل فرو مى كوبد .پرولتاريا نيازمند دو
تشكيالت مختلف الھويه براى پيشبرد مبارزات اقتصادى در يك جا و مبارزات
سياسى و سوسياليستى در جاى ديگر نيست .كارگران آگاه جنبش طبقه خويش را
بطور قطع به ھيچ حزب باالی سر خود نمى آويزند .در ھمان حال ھيچ تشكل
عقيدتى و سكت گونه بيرون از جنبش روزمرة خود يا باالى سر خود را تشکل
طبقه خويش نمى دانند .آنان عليه سرمايه دارى متشكل مى شوند .در درون يك
ظرف واحد عليه كليه بيحقوقي ھاى اقتصادى و سياسى منبعث از موجوديت
سرمايه دارى پيكار مى كنند و براى حصول تمامى مطالبات جارى خود مبارزه
مى نمايند ،توده ھاى كارگر در درون ھمين ظرف ،جنبش ضد سرمايه دارى
خود را گام به گام متحدتر ،آگاھتر ،افق دارتر و نيرومندتر مى سازند .قواى
طبقاتى خويش را ھر چه بيشتر و بيشتر متمركز مى سازند و با اين قواى
طبقاتى متمركزتر براى جنگ نھائى با سرمايه دارى ،براى در ھم شكستن
ماشين دولتى سرمايه ،استقرار سازمان شورائى و سوسياليستى برنامه ريزى
كار و توليد اجتماعى ،پايان دادن به كار مزدى و استقرار جامعه اى فارغ از
استثمار و طبقات و دولت آماده مى شوند .كارگران آگاه ،كمونيستھاى ماركسى
ھيچگاه خود را از اين سازمان سراسرى طبقه كارگر و از ھيچ سطح
سازمانيافتگى و تشكل جنبش ضد سرمايه دارى كارگران جدا نمى كنند .در
مقابل آن دست به گروه بازى و سكت آفرينى نمى زنند و تشکلی جدا از آن پديد
نمى آورند .توسل به اين نوع كارھا نه رسم كارگران كمونيست ،نه سيرة
ھمرزمان ماركس ،كه كار فرقه ھاى معلق ميراث دار اردوگاه دولتى سرمايه،
وراث جنبشھاى ناسيوناليستى ،دموكراسى طلبى خلقى و سوسياليسم بورژوائى
است .كمونيست ھا در درون ھمين تشكل سراسرى ضد سرمايه دارى است كه
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حيات سياسى خود را ابراز مى كنند .پيوند آھنين ،آگاھانه ،چاره پرداز ،خالق و
ھدايتگر فعالين راستين جنبش لغو كار مزدى در بطن ھمين تشكل سراسرى
است كه از يكسوى ضامن افق يابى ھر چه مطمئن تر و گسترده تر جنبش
جارى كارگران مى شود ،از سوى ديگر به موفقيت گام به گام اين جنبش در
مبارزه عليه بيحقوقيھاى موجود و به تدارك ھر چه مؤثرتر آن براى جنگ
آخرين عليه سرمايه دارى كمك مى رساند .فعالين جنبش ضد سرمايه دارى نه
فقط با معضل حل و فصل رابطه ميان جنبش كارگرى و احزاب سياسى!! مواجه
نيستند كه آن را بعنوان بازى كميك يك تراژدى كھنه در ميان سنديكاليست ھا و
فرقه گرايان به نيشخند مى گيرند.

چرا تشکل سراسری و ضد سرمايه داری طبقه کارگر؟
پاسخ اين سؤال ھيچ پيچيده نيست .طبقه کارگر بايد با اتکاء به نيروی خود تشکل
ضدسرمايه داری و سراسری خويش را ايجاد کند ،به اين دليل بسيار بديھی که
جنبش وی ماھيتا ً ضدسرمايه داری و سراسری است ،دليل ضد سرمايه داری بودن
و سراسری بودن جنبش او نيز اين است که مطالبات و انتظاراتش ضدسرمايه داری
و سراسری است .وقتی از مطالبات طبقه کارگر سخن می رود ،معنايش دستيابی
اين طبقه به ھمه انتظارات ،امکانات ،نوع زندگی و تحوالتی است که نظام سرمايه
داری سد راه تحقق آن است .ريشه جدائی کارگر از اين مطالبات ،انتظارات و
دورنماھا در کجاست؟ .معلوم است که در عمق رابطه کار و سرمايه قرار دارد .به
بيان ديگر کارگران از سرمايه داران و دولت آنھا تا چشم کار می کند طلبکارند و
به عنوان يک طبقه به وضعيت خود در نظام سرمايه داری سخت اعتراض دارند.
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اين طلب از چه بابتی است؟ و محتوای اين اعتراض چه می باشد؟ طلب کارگران
از نظام سرمايه داری بابت کار اضافی وحشتناکی است که برای اين نظام انجام داده
و می دھند .بنابراين مبارزه کارگران برای تحقق مطالبات و اھداف خود ،علی
العموم و به ميزانی که آنان تحت تاثير سموم ضد کارگری رفرميسم چپ و راست
قرار نگرفته باشند ،ھمان بيرون کشيدن محصول کار اضافی خود از چنگال
سرمايه و سرانجام نابودی رابطه توليد اضافه ارزش است .بسيار واضح است که
اين رويکرد سوای ضديت ماھوی کارگران با سرمايه و نظام سرمايه داری معنای
ديگری ندارد.
اما پذيرش اين مقدمه که جنبش خودانگيخته کارگران جنبشی ذاتا ضدسرمايه داری
است مستلزم پذيرش نتايج منطقی ناگزير آن نيز می باشد .نخستين نتيجه منطقی
قبول ضديت خودانگيخته طبقه کارگر با سرمايه اين است که برخالف آنچه
رفرميست ھای راست و چپ می پندارند ،مبارزات خودپوی کارگران تريديونيونی
يا بورژوايی نيست .نتيجه دوم آنکه وظيفه سوسياليست ھا نه بردن آگاھی از بيرون
طبقه به درون آن بلکه تالش جامع االطراف ،فعال و خالق برای خودآگاه کردن
ھمين جنبش خودانگيخته بر بستر ھمپيوندی ارگانيک و درونی آنھا با توده ھای
کارگر در متن مبارزه روزمره است ،و نتيجه سوم اينکه طبقه کارگر نه به دو
تشکل -يعنی "سازمان انقالبيون حرفه ای" ) ھمان که رفرميست ھای چپ و راست
آن را "حزب طبقه کارگر" می نامند( در يک سو و تريديونيون يا سنديکا در سوی
ديگر ،بلکه به تشکل واحد ضدسرمايه داری و سراسری خود نياز دارد ،تشکلی که
از مبارزه روز کارگران عزيمت می کند اما در جريان ھمين مبارزه و به ھمت
سوسياليست ھای درون آن ،نبرد کارگران با سرمايه داری را به سطوح باالتر برای
کسب قدرت سياسی و نھايتا لغو کار مزدی و محو تماميت آثار نظام سرمايه داری
ارتقاء می دھد.
من در اين نوشته به اختصار نشان خواھم داد و فعالين ضد سرمايه داری در نوشته
ھای متعدد به صورت بسيار مشروح نشان داده اند که گفتگوی تشکل موازی حزب
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و سنديکا اساسا ً بر دو محور مشخص توافق و اجماع با بورژوازی در مبارزه
جاری توده ھای کارگر و رژيم ستيزی دموکراتيک و فراطبقاتی توسط حزب
متشکل از نخبگان سياسی برخاسته از جنبش ھای غيرکارگری ،آويزان شدن اولی
به دومی و باالخره قربانی شدن جنبش کارگری در آستانه تحقق انتظارات و افقھای
اين يا آن بخش از بورژوازی استوار است .اين موضوعی است که ما به تفصيل
پيرامون آن صحبت کرده ايم و کليه تار و پود سير رخدادھای قرن بيستم دقيقا ً و مو
به مو صحت آن را به اثبات رسانده است .طبقه کارگر بين المللی به طور واقعی
ولو با موقعيتی بسيار ضعيف و فرومانده به ھر حال با نظام سرمايه داری در ستيز
است .درست به ھمين دليل اوالً ھر گام پيشروی مبارزه اش ،تنھااز طريق تعميق
ستيز با اين نظام است که معنی دار می گردد و ثانيا ً ظرف اين مبارزه نيز سوای
يک تشکل سراسری ضد سرمايه داری ھيچ ظرف و بستر ديگری نمی تواند باشد.
کارگران بر خالف آنچه عده ای می پندارند ،شيفته اجماع و توافق با سرمايه داران
نيستند!! آنان با بورژوازی ميعاد نبسته اند که حتما ً در چھارچوب منويات و مصالح
استيالی رابطه خريد و فروش نيروی کار حرف بزنند!! جنبش آنان فقط جنبشی
برای تعيين بھای نيروی کار نيست!!! اين حرف عميقا ً دروغ است که توده ھای
کارگر قدرت شناخت سرمايه و نظام سرمايه داری را ندارند ،سرتاپا فريب و
نيرنگ است که گويا آنان قادر به سازمانيابی مبارزات خود عليه وجود بردگی
مزدی نيستند .اين حرفھا ھمه از بورژوازی و نمايندگان فکری اين طبقه است ولو
اينکه ھمه جا از زبان رفرميسم چپ و راست به کارگران القاء شده است و می
شود ،به قول آن شاعر که در اين جا اتفاقا ً مصداق ويژه می يابد » :اين ھمه آوازه
ھا از شه بود – گر چه از حلقوم عبدﷲ بود« .کارگر در کليه قلمروھای حيات
اجتماعی زير فشار استثمار و مظالم و بی حقوقی ھای سرمايه داری است و در
تمامی اين حوزه ھا بايد و می تواند عليه اين نظام مبارزه کند .در ھيچ کجا با ھيچ
نظام ديگری در اين جھان مواجه نيست .دستمزدش پائين است زيرا اين کار نياز
سود ھر چه عظيم تر سرمايه است ،خانه ندارد و در آلونک ھا و بيابان ھا زندگی
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می کند ،زيرا که سرمايه بھای ساختمان و محل سکونت او را به کوه اضافه ارزش
ھای خود می افزايد .فاقد امکانات دکتر و دارو و درمان ھست زيرا کل ھزينه دارو
و درمان او به افزايش انبوه تر سود سرمايه اختصاص می يابد .بچه ھايش مھد
کودک ندارند زيرا مخارج تأمين مھد کودکھا اقالم نجومی سود سرمايه را نجومی
تر می سازد .به ھنگام سالخوردگی و کھولت از ھيچ نوع امکانات مراقبت و
سرپرستی برخوردار نيست ،زيرا ھزينه ھای الزم اين کار ،سيالب سود سرمايه را
نيرومندتر و پر موج تر می سازد .کار ندارد و از فشار گرسنگی در معرض
ھالکت قرار می گيرد ،به اين دليل که سرمايه وجود او را صرفا ً برای توليد سود و
سود عظيم تر می خواھد و به محض احساس بی نيازی به اين نيرو ،او را در عمق
باتالق گرسنگی غرق و دفن می کند 17 .ميليون زنان طبقه اش را در ايران و يک
جمعيت ميلياردين از آنھا را در دنيا ،به خانه نشينی و کار رايگان چند شيفته محکوم
می کنند ،زيرا با اين کار به طغيان ھر چه عظيم تر سود سرمايه کمک می گردد،
حجاب و شيوه پوشاک ماقبل قرون وسطا را بر زنان طبقه او به زور سنگسار
تحميل می کنند زيرا اين کار را جزء اليتجزائی از ملزومات اعمال حاکميت و
قدرت سرمايه و شرط الزم سالخی جنبش طبقاتی او می بينند .محيط زندگی اش را
به بدترين شکلی آلوده و مسموم می سازند زيرا که انباشت بی کران سرمايه و توليد
سود به ھر شکل و ھر بھا و ھر طريق بنمايه وجود سرمايه است .شب و روز
شيپور جنگ را باالی سر آلونک ھای نمور و تن عريان و شکم گرسنه وی به صدا
در می آورند زيرا رقابت سرمايه ھا برای تقسيم اضافه ارزشھای توليد شده او اين
چنين اقتضاء می کند .دستمزد ناچيز وی را  2سال  2سال پرداخت نمی کنند زيرا
که صاحبان سرمايه قدرت سرکوب جنبش او را دارند و زيرا که تعويق پرداخت
ھمين بھای اندک نيروی کار راھی برای کاھش ھولناک تر مزد او و افزايش سود
سرمايه است .ھر نوع صدای اعتراض وی عليه استثمار و بی حقوقی و ستمکشی
ھای مرگبار ،توسط ماشين قھر ارتجاعی و ضد بشری حاکم سرکوب می گردد
زيرا که قدرت سياسی حاکم ارگان قدرت و برنامه ريزی نظم سياسی و اقتصادی و
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اجتماعی سرمايه است.در يک کالم ،در کليه وجوه ھستی خود محکوم به نيستی
است زيرا که قرار است سرمايه و نظام سرمايه داری وجود داشته باشد و بر
سرنوشت وی و طبقه اش مسلط باشد،
کارگر با اين نظام ھيچ اجماع و توافقی ندارد؟! احساس ھر نوع توافق به طور قطع
ناشی از ناآگاھی ،عقب ماندگی ،استيصال و وارونه ديدن حقايق است و ھيچ انسانی
نمی تواند بنياد رويکرد ،مبارزه و مصالح زندگی خود را بر اصل بی دانشی و
ھميشه بی دانش ماندن و عقب مانده بودن و مستأصل بودن پايه گذاری کند .اجماع
و توافق سخن بورژوازی است ،زيرا به نفع او است .توده ھای کارگر در تمامی
قلمروھای باال و به بيان دقيق تر در کليه قلمروھای حيات اجتماعی خود ،در ھر
سطحی از دانش اجتماعی و درک و فھم طبقاتی که سير کنند ،با نظام سرمايه داری
در جدال و مبارزه به سر می برند .در ھر کدام از اين عرصه ھا اساس کار بايد و
می تواند فشار ھر چه سنگين تر بر بورژوازی باشد و طبيعتا ً بنياد کار بورژوازی
بر سرکوب ھر چه وسيع تر آنھا استوار است .اگر آنان قادر به تعرض نيستند
دليلش فقط فروماندگی ،بی دانشی ،پراکندگی ،بی سازمانی و بی افقی است .پس در
ھمه اين ميدان ھا بايد توان مبارزه ،اتحاد ،آگاھی ،سازمان يافتگی و درک دورنمای
واقعی پيکار خود را وسعت بخشند و عمق دھند .مرز مبارزه برای افزايش
دستمزد ،بھبود شرائط کار ،ارتقاء سطح معيشت ،توسعه رفاه ھمگانی ،آموزش
وتعالی فکری ،پرورش و سالمت جسمی ،امکانات دارو و درمان و مھد کودک و
نگھداری سالمندان و نظائر اينھا تا جائی که به کارگران و جنبش آنان مربوط می
شود مطلقا ً نبايد مرز مين گذاری شده توسط شرائط ارزش افزائی و مصالح
سودآوری سرمايه باشد .بورژوازی اين مرز را بر آنان تحميل کرده و می خواھد
ھميشه اين کار را انجام دھد .جنبش کارگری می تواند و بايد اين مرز را در ھمه
اين زمينه ھا تا اختالل کامل پروسه بازتوليد سرمايه و تا از ھم پاشاندن روند کار
سرمايه داری درنوردد.
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کارگران در متن مبارزه روزمره خود برای فشار ھر چه سنگين تر بر شريان
حيات سرمايه ،برای تحميل راديکال ترين مطالبات بر بورژوازی و برای توسعه
اين مبارزه تا اختالل روند بازتوليد سرمايه اجتماعی ،لحظه به لحظه با ديکتاتوری
ھار سرمايه داری و با کليه توحش ھا و تھاجمات بورژوازی رو به رو می گردند.
جدال آنان عليه رژيم سياسی حاکم دقيقا ً در ھمين جا ،در متن مبارزه طبقاتی عليه
سرمايه داری و در قعر جنبش آنھا عليه استثمار و عليه کليه مظالم و جنايات نظام
بردگی مزدی و عليه اساس موجوديت اين نظام است که معنی ،بار و استخوانبندی
واقعی طبقاتی خود را پيدا می کند .آنان از ستاد جنبش ضد سرمايه داری است که
بايد به دولت بورژوازی حمله می کنند.
پروسه شناخت دقيق تر و آگاھی ژرف تر طبقاتی کارگران نيز در ھمين جا ،ھمين
بستر و در متن ھمين پروسه پيکار واقعی ضد سرمايه داری فرايند انکشاف خود را
حفاری می کند و به پيش می برد .آگاھی طبقه کارگر ،جنبش آگاه اوست و جنبش
آگاه وی جنبش ضد سرمايه داری راديکال دارای افق شفاف محو کار مزدی است.
توده ھای کارگر در مبارزه برای فزونی دستمزد و عليه بی مسکنی ،برای کاھش
ساعت کار و تقليل سن بازنشستگی ،برای امکانات باالی دارو و درمان و رفاه
اجتماعی ،برای برچيدن بساط کار کودکان و  ...است که بايد توسط فعالين آگاه
اندرونی جنبش خويش با کالبدشکافی پروسه کار جامعه ،اينکه چه توليد کرده اند؟ و
بر سرنوشت کار و توليد آنان چه رفته است؟ و چرا چنين رفته است؟ ھر چه عميق
تر آشنا شوند و اين آشنائی را محتوای آگاھی ژرف تر خود به عينيت سرمايه داری
و سالح مؤثر پيکار عميق تر طبقاتی خود عليه بردگی مزدی سازند .به ھمين سياق
مبارزه روزمره آنان عليه فقدان آزاديھای سياسی ،ديکتاتوری ،بی حقوقی زنان و
تبعيضات ظالمانه جنسی بايد با ھمياری و دخالت فعالين ھمراه و ھمدل آنان در متن
ھمين مبارزه به شناخت وسيع طبقاتی از مفصلبندی آھنين ميان قانون و قرار و
ساختار حقوق و مدنيت و نظم اجتماعی سرمايه با پروسه توليد اضافه ارزش و
روند کار سرمايه داری منتھی شود.
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برای ھمه اين کارھا و اساسا ً به ھمان دليل که جنبش کارگری به طور واقعی يک
جنبش ضد سرمايه داری است ظرف پيشبرد اين مبارزات نيز بايد يک تشکل
سراسری ضد سرمايه داری و دارای افق شفاف محو کار مزدی باشد .سراسری
بودن ،امر اجتناب ناپذير اين سازمانيابی است .ھمه توده ھای کارگر منافع کامالً
واحدی در مقابل نظام بردگی مزدی دارند ،مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری آنان
يکسان است و ھمه می خواھند برای تحميل آنھا بر طبقه سرمايه دار و دولت
سرمايه داری پيکار کنند ،بعالوه بدون يک اتحاد سراسری آھنين و مستحکم قادر به
ھيچ کاری حتی قادر به تحميل ھمان مطالبات روز خود بر بورژوازی نيستند .يک
قرن است که به صورت پراکنده در اين کارخانه و آن کارخانه با اين سرمايه دار و
آن سرمايه دار بر سر دستمزد و مسکن و ھمه مسائل ديگر جدال دارند اما به ھچ
کجا نرسيده اند .آنان نيازمند وجود تشکيالتی ھستند که قدرت طبقه خود را يکجا
در درون آن متحد و متمرکز سازند.
کليه انسان ھای فروشنده نيروی کار ،انسانھائی که سوای فروش اين نيرو ھيچ راه
ارتزاق ديگری ندارند ،انسانھائی که با فروش نيروی کارشان از ھر نوع دخالت
آزاد در پروسه کار و سرنوشت کار و توليد خود ساقط می شوند ،کارگر نفت و
برق و آب و پتروشيمی و ذوب آھن ،کارگر ساختمان و اتوموبيل سازی و الستيک
و نساجی .،کارگر آموزشی شاغل در مدارس و محيط ھای درس و پرورش،
پرستاران ،کودکياران ،کارگر حمل و نقل و تجارت و ھمه مراکز ديگر کار و
توليد ،جمعيت بسيار عظيم کارگران بيکار ،توده کثير زنان خانه دار ،ھمه و ھمه
برای پيشبرد مبارزه ای متحد و نيرومند عليه سرمايه داری محتاج يک تشکل
سراسری می باشند .تمامی اين توده وسيع فروشنده نيروی کار رنج واحدی دارند،
دشمن مشترکی دارند ،مطالبات آنھا در بنياد بسيار نزديک و ھمپيوند است و مبارزه
ھر بخش از آنھا برای تحقق ھر ميزان از اين مطالبات و برای رھائی نھائی از شر
موجوديت سرمايه داری در گرو اتحاد گسترده و فشردن صفوف متحد خود در
درون يک تشکل سراسری ضد سرمايه داری می باشد.
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برپائی اين تشکيالت به طور قطع کار يک سال و چند سال نيست .تکرار بديھيات
است که کارگر بيکار و نفتگر و معلم و زن خانه دار و بافنده و الستيک ساز با
شور و مشورت و برگزاری ديدار با ھم تشکل سراسری ضد سرمايه داری
کارگران را به وجود نمی آورند .از ھمه مھم تر ،کارگران قرار نيست اول اين
ظرف را ايجاد کنند تا بعد به مبارزه بپردازند .کامالً بالعکس .تالش برای
سازمانيابی خود و ايجاد اين ظرف اتحاد سراسری ،خود بخش اليتجزائی از مبارزه
روز است .مبارزه ای که ھمواره وجود داشته است و امروز بيش از پيش جريان
دارد ،ھمين مبارزه است که بايد متشکل شود .چند سال است که معلمان به طور
مستمر بر سر افزايش مزد و بھبود شرائط کار در حالت مبارزه به سر می برند.
عين ھمين وضعيت را کارگر ايران خودرو ،نيشکر ھفت تپه ،مجتمعات نفت و گاز
عسلويه ،کارگران نساجی شمال ،رانندگان شرکت واحد ،نفتگران خوزستان،
کارگران بندر در بوشھر ،يخچال سازی خرم آباد ،پرستاران بيمارستانھا ،رانندگان
کاميون جاده ھای جنوب و کارگران ھمه جاھای ديگر ايران دارند .بحث بر سر
متشکل شدن ھمين مبارزات ،تعميق رويکرد ضد سرمايه داری آنھا ،آگاھانه تر و
افق دارتر و نيرومندتر شدن آنھا و پيوند خوردن تمامی آنھا در يک مدار سراسری
عليه وضعيت موجود و عليه کل نظام سرمايه داری است.
يک حرف رفرميسم راست و چپ در رابطه با تشکل سراسری ضد سرمايه داری
طبقه کارگر ھميشه اين بوده و اين است که ھمه کارگران يا ھمه بخش ھای مختلف
طبقه کارگر متمايل به شرکت در فرايند چنين سازمانيابی نيستند و در اين
صورت نمی توان اين تشکل را ظرف اتحاد سراسری توده ھای کارگر نام نھاد!!!
در بطن ھمين سؤال نکات ديگری نيز مطرح می گردد ،از جمله اينکه در شرائطی
که کارگران برای محو سرمايه داری و استقرار سازمان شورائی برنامه ريزی
سوسياليستی کار و توليد آمادگی ندارند ،چگونه می توان افق لغو کار مزدی را در
پيش روی اين تشکل قرار داد؟
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پاسخ فعالين ضد سرمايه داری به سؤاالت باال اين است که وجود گرايشات مختلف
در درون جنبش کارگری امری مفروض است .اين نيز بسيار بديھی است که
سنديکاليست ھا ،بقايای جنبش ھای ناسيوناليستی و کالً رفرميسم راست و چپ برای
انصراف طبقه کارگر از سازمانيابی ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی به
ھر تالشی دست خواھند زد .اما يک چيز را فراموش نکنيم ،اينکه سوسياليسم و
رويکرد ضد کار مزدی ،گسترده ترين ،ريشه دارترين ،درونی ترين رويکرد در
جنبش کارگری و تنھا رويکردی است که منافع کل توده ھای طبقه کارگر را
نمايندگی می کند .از اين فراتر کمونيسم فراخوانی است به کل بشريت و نه فقط به
کارگران زيرا تحقق آن تنھا طريق رفع دوگانگی ميان وجود اجتماعی انسان با
فرديت اوست » .پرولتاريا طبقه ای است که در جامعه حاضر خواھان يک موقعيت
سنتی نيست ،بلکه خواستار يک موقعيت انسانی است.طبقه ای است که برای رھائی
خود بايد خويش را از ھمه عرصه ھای جامعه معاصر رھا کند و برای اين کار بايد
بدواً ھمه اين عرصه ھا را آزاد کرده باشد« جنبش ضد سرمايه داری مدعی اين
نيست که به آسانی و بدون عبور از ھولناک ترين سنگالخھای مبارزه طبقاتی حتما ً
ھمه بخش ھای طبقه کارگر با آغوش باز از افق ھا ،راه حلھا و راھبردھايش
استقبال می کنند اما برای تحقق اين امر تالش می نمايد .رفرميسم راست و چپ را
افشاء و طر د می کند و راه خود را به سوی ھر چه سراسری تر شدن ،ھر چه بين
اللمللی تر شدن و ھر چه نيرومندتر شدن ھموار می سازد در مورد بی تناسبی
سطح مبارزات روز طبقه کارگر با گشايش حی و حاضر افق لغو کار مزدی نيز
اوالً بر خالف ھمه تصورات سنديکاليست ھا ،کارگران به ھيچ وجه سخن از
نابودی سرمايه داری را رعب آور تلقی نمی کنند .اين رفرميسم راست است که می
کوشد تا چنين ھراسی را بر توده ھای کارگر مستولی سازد ،ثانيا ً محو کار مزدی نه
اقدامی لحظه ای و ضربتی که ھويت و محتوا و رويکرد و فرايند پراتيک جنبش
ضد سرمايه داری طبقه کارگر است.
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طبقه کارگر ايران به طور حی و حاضر دارای يک مطالبات پايه ای مشترک ضد
سرمايه داری است ،ضرورت اعمال قدرت متحد و سراسری برای تحميل اين
مطالبات بر بورژوازی ،اھميت حياتی تعميق ھر چه بيشتر آگاھی توده ھای کارگر
به استثماری که می شوند و به ريشه کليه بی حقوقيھا ،ستمکشيھا ،گرسنگيھا و فقر
و فالکتی که تحمل می کنند ،ضرورت آگاھی ھر چه ژرف تر آنھا نسبت به قدرت
متحد جمعی و طبقاتی خود ،اھميت دخالت ھر چه وسيع تر و ھر چه نافذتر و خالق
تر آحاد کارگران در مبارزه طبقاتی و ضرورت تدارک آنھا برای تسويه حساب با
کل نظام بشرستيز سرمايه داری ،ھمه و ھمه موضوعاتی ھستند که سازمانيابی
سراسری و شورائی ضد سرمايه داری را به عنوان تنھا راه حصول موفقيت ،خواه
در کوتاه مدت و خواه به صورت استراتژيک و درازمدت در پيش روی طبقه
کارگر قرار داده و قرار می دھد .برای رسيدن به اين ھدف بايد در ھر کارخانه و
ھر کارگاه و ھر مرکز کار و توليد حول مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری متشکل
گرديد و بايد به طور ھمزمان برای پيوند زدن ھمه اين تشکلھا با ھم و يکی شدن
آنھا در درون يک تشکل واحد سراسری طبقاتی پيکار کرد .کليه افراد ،محافل،
گروھھا ،شوراھا ،اتحادھا ،سازمان ھا ،کميته ھا و احزاب که جز اين به کارگران
می گويند ،تمامی محافل و احزاب و شوراھا و افرادی که به کارگران درس اجماع
و توافق با بورژوازی می آموزند ،که ھر روز » به سوی حزب« تازه ای برای
توده کارگر نسخه پيچی می کنند ،که به شيوه ھای مافيائی برای ايجاد تفرقه در
صفوف فعالين کارگری و دزديدن اين و آن کارگر و نھادن آنھا در ويترين حزب
خود تقال می نمايند ،که ھر روز از باالی سر کارگران اتحاد عمل و شورای
ھمکاری فرقه ھا به ھم می بافند ،سوای دشمنی آگاھانه يا ناآگاھانه با جنبش
کارگری ھيچ کار ديگری نمی کنند.
يک مورد از اين نوع دشمنی با تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر
نوشته ای است که اخيراً به امضاء دو نفر » ،يدﷲ خسروشاھی« و » بھمن شفيق«،
تحت عنوان » در نقد پيش نويس منشور تشکل سراسری ضد سرمايه داری « بر
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روی شماری از سايت ھای اينترنتی درج گرديده است .من در اينجا به بررسی
محتوای نوشته مذکور می پردازم ،اما قبل از شروع اين کار يادآوری دو نکته
مھم را الزم می بينم.
 .1ھدف من مطلقا ً پاسخ به نويسندگان آن متن نيست .آنچه مرا به اين کار تشويق
می نمايد صرفا ً خطر رفرميسم راست سنديکاليستی و آموزه ھای آشنای مخرب
ناسيوناليسم چپ و سوسياليسم بورژوائی برای جنبش کارگری ايران است.
»خسروشاھی« و » شفيق« و ھمانندان در اين جنبش وجود واقعی ندارند اما آنچه
بر زبان آنان جاری است چيزی است که در طول دھه ھای متمادی توسط
ناسيوناليسم چپ و رفرميسم سنديکاليستی حداقل در ميان بخشی از فعالين جنبش
کارگری ترويج و پراتيک گرديده است .بحث مطلقا ً بر سر اينان نيست .منظور،
کالبدشکافی باز ھم بيشتر و عميق تر رفرميسم ضد کارگری و ضد سوسياليستی
راست و چپ است.
 .2نويسندگان مطلب باال مدعی اند که نوشته مورد انتقاد آنان چند سال پيش توسط
يک يا عده ای از فعالين کارگری به عنوان پيش نويس برای بحث فيمابين خودشان
حول چند و چون سازمانيابی طبقه کارگر تھيه شده است .ما فرض را بر صحت
حرف آقايان می گذاريم .در اينجا سؤاالت مھم زيادی مطرح می گردد .معنای
متعارف پيش نويس اين است که فردی عھده دار تھيه يک طرح اوليه برای بحث و
نظرخواھی و مشاوره در ميان يک جمع می گردد .بسيار عادی است که حتی تھيه
کننده متن شخصا ً در جريان گفتگوھا و شور و مشورتھا چه بسا بيش از ديگران در
کار اصالح و تکميل و نقد و بررسی مفاد آن فعال باشد .اگر گفتگو کنندگان
انسانھای واقعی زمينی دخالتگر و دردمند در پروسه پيشبرد طرح باشند ،در تمامی
طول تبادل نظر ،اساس کار را بر شنيدن حرفھای ھمديگر ،تعمق بيشتر ،ھمفکری
ژرف تر ،کسب آگاھی افزون تر و نظير اين امور قرار می دھند .در طی اين
فرايند ،آنچه ھنوز به صورت پيش نويس مطرح است نه مبنای کار مشترک است و
نه به نحو اولی شالوده چالش و جدال در سطح عمومی و اجتماعی است .حال خوب
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به سير ماجرا دقت کنيم .بر اساس ادعای اين آقايان چند سال پيش چنين پيش نويسی
با ھدف گشايش گفتگو پيرامون تنظيم يک سند پايه ای تھيه شده است .اين سند در
ھيچ کجای دنيا انتشار بيرونی پيدا نکرده است .ھيچ فردی يا افرادی در ھيچ جا
پيرامون سرنوشت آن ھيچ اظھار نظری نکرده اند .ھيچ معلوم نيست که تھيه
کنندگان پروسه تکميل آن را دنبال کرده يا نکرده اند .اينکه تغييرات حاصل از
پروسه نقد و بررسی چه بوده است نيز ھيچ انعکاسی در ھيچ کجا نيافته است .اولين
سؤال اين است که اين آقايان با چه کسی و با نظرات کدامين انسان ھا برخورد می
کنند؟ از پيشگفتار)؟!( آنان پيداست که فعالين ضد سرمايه داری و برای محو کار
مزدی را مورد نظر دارند .اما اين فعالين به طور حی و حاضر بيشترين شمار
مقاله و کتاب و سند را با امضای کامالً مشخص ،نشانيھا و اسم و رسم ھای معين بر
روی سايت ھای اينترنتی فارسی زبان و تا حدودی غيرفارسی زبان دارند .اين سند
ھمانگونه که گفتيم در ھيچ جا يافت نمی شود .معنای کار اين دو نفر چيست؟ سؤال
دوم اين است که در عرف کدام طبقه اجتماعی است که پيش نويس ھای خصوصی
و اندرونی افرادی از فعالين کارگری را مبنای نقد و انتقاد حرفھای آنان در سطح
بيرونی و اجتماعی و راه انداختن بد و بيراه عليه آنھا قرار دھند؟ سؤال سوم اينکه
تکليف ابتدائی ترين معيارھای اخالق بشری در اين گذر چه می شود و توجيه اين
دو آدم برای اقدام خود چيست؟ پرسش بعدتر اينکه باالخره چه شده است؟ چه حادثه
خاصی به وقوع پيوسته است که اين آدمھا را به ارتکاب چنين کارھای نادرست و
خالف موازين اخالقی سمت داده است؟
منتقدين و منشور ضد سرمايه داری
با يادآوری نکات فوق به سراغ محتوای نوشته آقايان می رويم .نخستين کالم آنان
اين است که نبايد علت اصلی ھمه ستمکشی ھا و سيه روزيھای طبقه کارگر را
نظام سرمايه داری دانست!!! آنان بسيار ساده ،صريح و بی نياز از ھر تعبير می
نويسند » :نظام سرمايه داری در ھمه جا علت اصلی تمام ستمکشی ھا و سيه
روزی ھای طبقه کارگر نيست« .توضيح مکمل آنھا در ھمين رابطه اين است که به
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طور مثال نابرابری حقوقی ميان زنان و مردان در ايران ربطی به نظام بردگی
مزدی ندارد!! به ھمين سياق بسياری از اشکال ديگر ستم در جامعه که بر توده
ھای کارگر اعمال می شود ريشه در بقايای نظام ھای پيشاسرمايه داری دارد و
نسبت دادن آنھا به اين نظام واقع بينانه نمی باشد!!! اين حرف برای طبقه کارگر
ايران بسيار آشنا است زيرا که ساليان دراز از سوی طيف نظريه پردازان »حزب
توده« و به ويژه مرزبانان فداکار ناسيوناليسم چپ يا عاشقان سينه چاک » صنعت
مستقل ملی« در گوش آنان زمزمه شده و می شود .يک قرن تمام به آنان گفته شده
است که ديکتاتوری و خفقان و بی حقوقی ھای سياسی و تبعيضات ناروای جنسی و
قومی و ساير مصائبی که تحمل می کنند ،نه از وجود سرمايه داری بلکه از کمبود
رشد صنعتی و انکشاف ناکافی کاپيتاليستی جامعه نشأت می گيرد » .علمداری «
ھا » ،محيط «ھا » ،رحيم زاده اسکوئی « ھا ،انواع مائوئيست ھا ،جمعيت کالن
اقتصاددانان دوم خردادی و انبوه ھمقطاران » آبادگر« و » سازنده « آنھا به طور
مرتب در گذشته و حال با کمک از ھمه امکانات و زرادخانه ھای فکری طبقاتی
خود برای کشت و بارورکردن ھر چه بيشتر اين خرافه ھا در ذھن فعالين کارگری
تالش کرده اند و می کنند .اين آقايان بسيار دير وارد ميدان شده اند و ھمقطاران آنھا
جای ھيچ نيازی به کار آنان باقی نگذاشته اند .اما ببينيم واقعيت چيست؟ ديرزمانی
است که شيوه توليد سرمايه داری يا رابطه خريد و فروش نيروی کار ،شيوه توليد
مسلط در کل جھان حاضر را تعيين می کند .در ھيچ کجای  5قاره دنيا ،مناسبات
اقتصادی و اجتماعی پيشاسرمايه داری به صورت مناسبات مسلط اجتماعی کشورھا
به حيات خود ادامه نمی دھد .بر عکس در کليه جوامع موجود کار مزدی است که
اين نقش را دارا است و طبقه بورژوازی است که طبقه مسلط اقتصادی و سياسی را
تشکيل می دھد .معنای تسلط يک شيوه توليدی معين در يک جامعه و در بحث
خاص ما ،شيوه توليد مبتنی بر کار مزدی ،از منظر ماترياليسم پراتيک و انقالبی
موضوعی بسيار شفاف است .نظام سرمايه داری خود يک شکل تضادآميز تکامل
اجتماعی روند کار در تاريخ است و درست بر ھمين پايه ،بقايای پوسيده مناسبات
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اقتصادی و اجتماعی ناشی از شکلھای پيشين توليد را عموما ً می توان در درون آن
مشاھده کرد .نکته اساسی در اينجا اين است که کليه اين مناسبات خواه در ھيأت
کنکرت اقتصادی و خواه در قالب مراودات اخالقی ،موازين حقوقی ،فرھنگ،
عادات ،سنن و غيره اوالً در درون ارگانيسم حيات اجتماعی نظام مسلط پروسه
انحالل خود را طی می کنند و با آن ھمساز يا در آن منحل

می گردند و ثانياً

ھمه جا به مثابه راھکارھا ،مکانيسم ھا و ابزار مورد نياز بازتوليد نظم توليدی و
سياسی و اجتماعی حاکم به کار گرفته می شوند .مارکس در باره فرايند اين
اضمحالل يا انحالل می گويد » :در ھمه شکلھای جامعه يک نوع خاص توليد بر
ساير شکل ھا غلبه دارد و مناسبات اين نوع خاص ،بر ساير مناسبات توليدی تأثير
می گذارد .پس ما به زمينه ای عام می رسيم که ھمه رنگھا در آن شناورند و از آن
مايه می گيرند .به عبارت ديگر ھر جوی تعيين کننده وزن مخصوص تمامی ھستی
ھای خاصی است که در آن ماديت يافته اند« .او در ھمين رابطه به مثالھای معينی
اشاره می کند و اضافه می نمايد که به طور مثال خود سرمايه در قرون وسطی
ھنگامی که جنبه سرمايه پولی محض نداشت و به شکل ابزارھای توليدی پيشه وری
عمل می کرد ،کامالً تحت تأثير خصلت مالکيت ارضی بود ،اما در جامعه سرمايه
داری دقيقا ً عکس اين محقق می گردد .در اينجا کشاورزی به صورت شاخه ای از
صنعت در می آيد و زير سلطه سرمايه قرار می گيرد .اجاره زمين با فروپاشی
نظام فئودالی تحت حاکميت عنصر اجتماعی ايجاد شده در شرائط تاريخی قرار می
گيرد و بدون سرمايه به پديده ای بی معنا و موھوم بدل می گردد.
ھمه آنچه که مارکس در باره سرنوشت عناصر اقتصادی توليد کھن در ساختار
حيات شيوه توليد مسلط می گويد دقيقا ً در مورد پس مانده ھای فرھنگی ،حقوقی و
اشکال نظم سياسی آنھا نيز صدق می کند .بورژوازی ايران ھمسان بورژوازی
بسياری از جوامع ديگر دنيا ،ديکتاتوری ھار پليسی و ضد بشری را به عنوان يک
ساختار قدرت سياسی حاضر و آماده از طبقه مسلط سلف خود و از مناسبات
اجتماعی دوران قبل به ارث برد .اما اين ديکتاتوری اوالً در تمامی طول سالھای
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بعد از واقعه موسوم به » جنبش مشروطيت« تا وقوع اصالحات ارضی ،ارگان
اعمال قدرت بخشی از سرمايه جھانی و بورژوازی ايرانی شريک آن ،در پيشبرد
پروسه انکشاف کاپيتاليستی جامعه بود و ثانيا ً از شروع دھه  40خورشيدی به اين
سوی در ھمه وجوه و به صورت جامع االطراف ،نھاد اعمال قدرت سياسی و
برنامه ريزی نطم اقتصادی و حقوقی و فرھنگی و اجتماعی کل امور جامعه مبتنی
بر کار مزدوری بوده است .جدا کردن دولت بورژوازی از واقعيت ساختار
اجتماعی مناسبات کار مزدوری به بھانه توسل اين دولت به ديکتاتوری و تحت اين
بھانه که ديکتاتوری در شرائط استيالی نظام ھای پيشاسرمايه داری وجود داشته
است ،سوای وارونه پردازی حقايق توسط نمايندگان سياسی و فکری سرمايه برای
ھل دادن کارگران به سوی رژيم ستيزی فراطبقاتی و انصراف آنان از مبارزه
طبقاتی ضد سرمايه داری ھيچ اسم و رسم ديگری ندارد.
نويسندگان مطلب در تأييد ادعای خود مبنی بر اينکه » ھمه بی حقوقيھای کارگران
ناشی از نظام سرمايه داری نيست«!! به موضوع تبعيضات جنسی و معضل
ستمکشی زنان در جامعه ايران اشاره کرده اند .از نگاه آنان بنياد اين بی حقوقی و
نابرابری ربطی به نظام سرمايه داری ندارد!!! اين تبعيضات پيش از پيدايش و
تسلط بردگی مزدی وجود داشته است .به ھمين دليل انتساب آنھا به سرمايه داری
اشتباه است!!! مقدم بر ھر چيز بايد از اين آقايان پرسيد که طبقه کارگر ايران در
کارزار عليه اين ستمکشی ھا و جنايات بايد کدامين مناسبات اجتماعی ،کدام قدرت
سياسی و کدام ساختار حقوقی و مدنی را آماج تعرض خود قرار دھد؟ آيا بايد
سنگواره ھای مدفون فئوداليسم را از عمق گورستانھای تاريخ نبش نمايد و در
برھوت ماوراء جھان مادی موجود با شاه عباس صفوی و نادر افشار و ناصرالدين
قاجار و شيخ خزعل خوزستانی وارد مصاف طبقاتی گردد؟! دولت يا دولت ھائی
که با سالح سنگسار و حمام خون ،ميليون ھا زن ايرانی و افغانی و ...را به رعايت
حجاب اسالمی مجبور می سازند ،دولت کدام طبقه اجتماعی ھستند و سازمان نظم
سياسی و اقتصادی کدام شيوه توليد را نمايندگی می کنند؟ مسأله را کمی عميق تر و
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دقيق تر بکاويم .بر اساس آمارھا ھم اکنون حدود  17ميليون زن ايرانی زير نام »
خانه دار« مجبور به کار خانگی روزانه در ھفت پستوی خانه ھا و آشپزخانه ھا
ھستند .اين جمعيت زنان اگر از کليه کارھای شاق و جانفرسای ديگر آنھا چشم
پوشيم ،فقط حدود  7ميليون کودک يا  7ميليون انسان ارتش ذخيره کار سرمايه را
به صورت مفت و بدون دريافت ھيچ ديناری از ھيچ نھادی نگھداری می کنند .با
يک حساب بسيار ساده سرانگشتی اگر ھزينه مراقبت و پرورش اين کودکان را
حتی با بھای نيروی کار شبه رايگان رايج در جامعه ما حساب کنيم رقمی حدود
 1200ميليارد تومان در سال سر در می آورد و اگر اين رقم را به ھزينه اجاره
بھای مھدکودک ھای مورد نياز مراقبت آنھا اضافه نمائيم به  2تريليون تومان در
سال بالغ خواھد شد .به اين ترتيب کار خانگی اين زنان در ھر سال معادل مبلغ باال
ھزينه بازتوليد سرمايه اجتماعی را کاھش می دھد و به ھمان ميزان بر سود سرمايه
داران می افزايد .کار خانگی پديده ادوار گذشته تاريخ است و امروز در جامعه
سرمايه داری ايران و ھمه جوامع مشابه به عنوان يکی از مؤثرترين اھرم ھای
کاھش ھزينه انباشت و افزايش ارقام سود مورد استفاده صاحبان سرمايه و دولت
ھای سرمايه داری قرار می گيرد .مطابق آمارھا در کشور فيليپين ساعات کار
خانگی زنان به  70ساعت در ھفته بالغ می شود .سؤال ھر کارگر آگاه يا نيمه آگاه
از کاشفان » ريشه سيه روزی ھا در بقايای مناسبات عھد باستان و پيشاسرمايه
داری« اين است که اوالً ارقام نجومی سودجوئی حاصل از استثمار اين جمعيت
عظيم زنان در دنيا به کجا می رود؟ و در خدمت بازتوليد کدام شيوه توليد و نظام
اجتماعی قرار می گيرد؟ ثانيا ً اينکه طبقه کارگر ايران در مبارزه عليه اين مظالم
بشرستيز بايد کدامين نظام و دولت کدام طبقه اجتماعی را آماج ستيز طبقاتی خويش
بگيرد؟ طرح اين نکته که ريشه ھمه بی حقوقی ھای موجود در مناسبات بردگی
مزدی نيست سخن نمايندگان فکری بورژوازی است و ھدف آن به صف کردن
کارگران برای تحکيم طوق بردگی بر گرده خود و اجتناب از صف آرائی راديکال
در سنگر پيکار ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی است .نابرابری مرد و
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زن که مورد اشاره نويسندگان مذکور است نيز نه فقط در جامعه ايران که در
پيشرفته ترين جوامع سرمايه داری جھان کماکان بيداد می کند و ارجاع اين بليه به
بازمانده ھای مناسبات پيشاسرمايه داری تزريق بدترين خرافه ھا در مغز توده ھای
کارگر دنياست .در ادامه اين قسمت گوش دادن به دل نگرانی آقايان ھم بسيار
شيرين است!!! آنان می گويند:
» طرح موضوع به شکلی که در منشور آمده است دو ايراد اساسی دارد .نخست
اين احتمال وجود دارد که مبارزه عليه اين بقايای نظام ھای کھنه تر طبقاتی ناديده
گرفته شود و دوم اين که حتی در صورت پرداختن به اين بقايا ،اين مبارزه به
عنوان مبارزه ای خصلتا ً ضد سرمايه داری قلمداد شود«!!! جای شکر برای آقايان
باقی است که اوالً فشار گرسنگی مجال مزاح و نقل طنز را از کارگر ايرانی سلب
کرده است و ثانيا ً ھيچ کارگری نوشته آنان را نمی خواند و اال عبارت فوق برای
رفع خستگی کارگران بسيار به درد می خورد .ماجرا از چه قرار است؟ منتقدين
پيش نويس!!! نگرانند که نکند کارگر ايرانی به جای سپردن دل به ستيز با بقايای
مناسبات پيشاسرمايه داری!!! فکر مبارزه عليه استثمار سرمايه داری و اساس کار
مزدی را در سر بپرورد .چنين چيزی برای آقايان بسيار ناگوار است!!! نگرانی
دوم از اين مھمتر است .اينکه حتی اگر کارگر ايرانی زير فشار ھمه توھم پراکنی
ھا قبول کند که کار واقعی او راه اندازی جنگ با بقايای مناسبات پيشين است!!! باز
ھم در جھان واقع چيزی به عنوان پيشاسرمايه داری در پيش روی او نيست و
الجرم راھی نخواھد داشت جز اينکه راه سنگر ضد کار مزدی را در پيش گيرد .به
راستی که اينھا مخاطرات مھمی ھستند که بايد پيرامون آنھا ھشدار داده شود!!!
فرمولبندی آنان در اين مورد با ھمه طنز بودنش بسيار دقيق است!!!
تبيين رابطه کار و سرمايه
دومين حلقه بحث آقايان به رابطه کار و سرمايه مربوط می شود .پيش نويس گفته
است که » :کار مزدی با سرمايه در ستيز است و در جھت نابودی آن عمل می

228

کند« و آنھا در مقام منتقدين اين عبارت نکاتی را مطرح نموده اند که ماحصل آن به
شرح زير است :
 .1رابطه کار و سرمايه به خودی خود متضمن ستيز اين دو نيست ،زيرا بنياد باور
طبقه کارگر بر تقدس مبادله » آزاد« نيروی کار و مالکيت خصوصی استوار است.
 .2اين رابطه در ھمان حال پايه مادی اجماع و توافق روزمره ميان طبقه کارگر و
طبقه سرمايه دار در پروسه خريد و فروش نيروی کار می باشد.
 .3جدال روزمره ميان توده ھای کارگر و بورژوازی نه فقط ستيز نيست ،بلکه حتی
ھيچ ربطی به فرايند مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری آنان ھم ندارد.
 .4مبارزه پرولتاريا عليه سرمايه داری و برای نابودی اين نظام فقط در صورتی
شکل می گيرد که انديشه ھا و اعتقادات ھمگانی طبقه کارگر به طبيعی بودن و
جاودانگی سرمايه داری دچار تزلزل و زوال گردد.
آنچه اينان در اين بخش از نوشته ،در نقد » پيش نويس« و در چھارچوب نوع نگاه
به رابطه ميان کار و سرمايه ،مطرح نموده اند ،بسيار صريح فرمولبندی و
جمعبست ديد و دريافت ھا ،تحليل ھا و راھبردھائی است که در طول قرن بيستم به
جنبش کارگری تزريق و بر آن تحميل شده است و ھمين نوع تبيين از مسائل مبارزه
طبقاتی ميان پرولتاريا و بورژوازی ،به سھم خود در تحميل موقعيت ھولناک و
غيرقابل تحمل کنونی بر توده ھای کارگر دنيا نقش جدی ايفاء کرده است .بند بند
گفته ھای آنان را در خارج از مدار فرمولبندی ھا و در دل دنيای واقعی مبارزه
طبقاتی مورد کندوکاو قرار دھيم .اولين حرف آنھا اين است که:
» تضاد بين کار مزدی و سرمايه به خودی خود به معنای ستيز بين اين دو نيست.
سرمايه داری در شرائط تاريخی معينی شکل می گيرد و قوام می يابد که مناسبات
مبتنی بر مالکيت خصوصی به درجه ای تکامل يافته است که مبادله آزاد بين کارگر
و سرمايه دار جای تمام اشکال کھن بھره کشی و استثمار را گرفته باشد .اين آزادی
در مبادله در نظر شرکت کنندگان در اين عمل اجتماعی بعنوان نظم طبيعی امور
جلوه گر می شود و دارای قدرت خدشه ناپذيری است که ھمه عادات و سنت ھای
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رايج در باورھا و اعتقادات مردم از آن برخوردارند .تنھا در جريان تعرض مداوم
سرمايه برای راندن دستمزد به زير ارزش واقعی نيروی کار است که مقاومت
کارگران شکل می گيرد«!!!
عبارات باال نه فقط مبين نگاه ماترياليسم پراتيک به رابطه ميان باورھا و پراتيک
اجتماعی انسانھا يا طبقات اجتماعی نيست ،نه تنھا نقيض تجارب زنده مبارزه
طبقاتی کارگران دنيا است که اساسا ً پر از تناقض و پراکنده بافی ھای ايداليستی نيز
ھست .بر اساس گفته اين آقايان ،باورھا و معتقدات توده ھای کارگر است که وجود
طبقاتی ،رويکرد و نوع ابراز حيات اجتماعی آنھا را شکل می دھد!! و نه واقعيت
زندگی و کار و استثمار و ھستی اجتماعی آنھا که بستر ھمه رويکردھا و بازگشای
زمينه ھای مبارزه و بالندگی آگاھانه و سازمان يافته اين مبارزه برای تغيير کل
وضعيت موجود می گردد .کارگر در اينجا موجودی است که از يکسوی در زنجير
اعتقاد به تقدس مبادله آزاد نيروی کار و مالکيت خصوصی دارای ھيچ ستيزی با
سرمايه نيست!!! از سوی ديگر پائين رفتن دستمزد وی از بھای واقعی نيروی کار
موجب جدال او با سرمايه دار می گردد ،يعنی اينکه ظاھراً ھاله تقدس مالکيت
خصوصی را تا حدودی از ھم می پاشد ،با اين وجود باور عميق به مقدسات سرمايه
ھمچنان راه ھر نوع ستيز با نظام سرمايه داری را بر روی او سد می سازد و
سرانجام اينکه چرخش او به سمت ريل ستيز با سرمايه نيازمند آن است که باز ھم
به دنيای انديشه ھا و اعتقادات رجوع کند و اين بار به جای سلسله باورھای سرشته
از قداست مالکيت خصوصی ،نوع نقيض آنھا را به شکلی و از کسانی وام گيرد ،تا
اين وام را دستمايه مبارزه با سرمايه داری سازد!!
مشاھده می کنيم که اوالً در ھمه جا انديشه ھا و اعتقادات ھستند که بنيان ھر
رويکرد و پراتيک را استوار می سازند .ھم توافق و اجماع طبقه کارگر با طبقه
سرمايه دار بعنوان شکل طبيعی و سيره عام مواجھه اين دو قطب!!! و ھم ستيز
اولی عليه دومی به صورت يک پديده نامأنوس با روند عادی کار و زندگی و
استثمار کارگران!!! آری ھر دوتا حالت ،بنياد ھستی خود را از دنيای انديشه ھا و
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باورھا استخراج می کنند!!! ثانياً اين دو فرايند از بيخ و بن با ھم بيگانه و
ابوابجمعی دو جھان ناآشنا با ھم ھستند!!! مبارزه ضد سرمايه داری از بطن يک
جھان ويژه افکار متولد می شود و ھيچ منشأ و مايه ای در اندرون جنبش جاری
طبقه کارگر که به زعم آقايان يک مبارزه بورژوائی!! و از سرشت اجماع و
توافق!!! است ندارد .اينھا مفصلبندی تئوری ھا و احکام صادره منتقدين پيش
نويس!! در تبيين رابطه ميان کار و سرمايه است .اما واقعيت ھا کدامند؟ درک
ماترياليستی راديکال و انقالبی طبقه کارگر از اين مسائل چيست و تاريخ مبارزه
طبقاتی در اين گذر چه می گويد؟
تقدس مالکيت خصوصی کاپيتاليستی پديده منبعث از رابطه خريد و فروش نيروی
کار و تبخير ايدئولوژيک پيش شرطھا و ملزومات بازتوليد سرمايه است .اين افکار
و باورھا در جھان موجود تسلط دارند ،زيرا که بورژوازی طبقه مسلط جوامع و
جھان حاضر را تشکيل می دھد ،اما اين فقط يک رويه حقيقت است .رويه ديگر آن
موقعيت طبقه کارگر در نظام سرمايه داری ،ستيز اجتناب ناپذير توده ھای کارگر
با سرمايه و الجرم جدال غيرقابل گريز آنھا با ھمان باورھا ،معتقدات و انديشه ھای
فرارسته از وجود کار مزدوری است .فروشنده نيروی کار در اساس ھستی
اجتماعی خود با سرمايه در تضاد است .به اين دليل مشخص که ھستی سرمايه بر
سقوط او از ھستی خويش پايه گذاری شده است .سرمايه کار پرداخت نشده کارگر
است و بنياد بالندگی ،انباشت ،خودگستری و بازتوليد شرائط توليد و سودآوری اش
بر تعميق ھر چه افزونتر استثمار کارگر قرار دارد .درست به ھمان گونه که کليه
قرارھا ،قراردادھا ،ساختار حقوق ،قانونيت ،مدنيت ،سياست و ھمه چيز متناظر با
سودآوری اش نيز بر سقوط ژرف توده ھای کارگر از ابتدائی ترين حقوق انسانی
استوار است .کارگر نمی تواند عليه سرمايه مبارزه نکند ،اما مبارزه او در مراحل
مختلف و در سراسر مارپيچ حيات و پروسه تکامل خود نيز يکسان نيست و اساسا ً
نمی تواند يکسان باشد .صرف ستيز ميان کار مزدی و سرمايه متضمن وجود حی
و حاضر يک جنبش نيرومند سازمان يافته و آگاه و افق دار ضد کار مزدی در
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ھمان آغاز يا در بيشتر شرائط نيست .اما اين ستير وجود دارد ،در ھمه جا جريان
دارد ،از ھمه ظرفيت ھا و زمينه ھای الزم برای بالندگی و احراز ھمه تعينات باال
برخوردار است .از ھمه مھم تر و اساسی تر فقط ھمين ستيز يا ھمين جنبش است
که بايد ببالد ،آگاه شود ،افق دار گردد ،نيرومند شود ،سازمان يابد و باالخره خود را
برای جنگ آخر با بورژوازی آماده سازد و اين جنگ را به پيروزی برساند.
مانيفست کمونيست ،ھمين مسأله را بسيار کوتاه اما بسيار ھم رسا به اين شکل
جمعبندی کرده است » .پرولتاريا مراحل گوناگون رشد و تکامل خود را می پيمايد.
مبارزه اش بر ضد بورژوازی با زندگی اش آغاز می گردد«
منتقدين پيش نويس می گويند که مالکيت خصوصی و اصل آزادی مبادله کار با
سرمايه ،دارای يک قدرت خدشه ناپذير اجتماعی در باور کارگر است!!! و اين
قدرت طبيعی خدشه ناپذير فقط با يک قدرت طبيعی متضاد خود اما از ھمين جنس
يعنی قدرت تفکر ،باور و ايمان به بی قداستی مالکيت خصوصی می تواند دچار
آسيب شود .اين حرف ھيچ جائی برای مبارزه طبقاتی مادی باقی نمی گذارد .تاريخ
را اساسا ً در نقش آفرينی انديشه ھا و فرايند مبارزه ميان افکار متضاد خالصه می
نمايد .در ھمه جا و در تمامی سير تحوالت تاريخی جھان ،افکار و باورھا را می
بيند و ھر نوع تغيير در زندگی انسانھا را حاصل دخالت انديشه ھای ماوراء ھستی
آنھا تلقی می کند .افکار خوب را بانی سعادت بشر و اعتقادات بد را مسبب سيه
روزی آدمھا می پندارد .در چشم انداز رو به روی اين نگاه انسانھا نيستند که در
پراتيک حيات اجتماعی و کار و توليد خويش افکار و باورھا را می سازند ،بالعکس
ھمه جا انديشه ھا و اعتقاداتند که سرنوشت زندگی و کار و ھست و نيست آدمھا را
تعيين می کنند .در بخش ديگری از ھمين نوشته نشان خواھيم داد که چرا اين نوع
نگاه از بيخ و بن در خدمت حلق آويز ساختن جنبش کارگری بين المللی به دار
انديشه پردازيھای طبقات ديگر است .چگونه تاريخا ً اين نقش را بازی کرده است و
چرا ھمه جا در خدمت سالخی جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر و سوسياليسم
لغو کار مزدی کارگران بوده است.
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توضيح واضحات است که توده ھای کارگر تاريخا ً فشار سنگين باورھا ،عقايد،
فرھنگ ،سنن و افکار طبقه مسلط را به سخت ترين شکل بر سينه تفکر يا نوع تلقی
و انتظار و رويکرد خود لمس کرده اند ،اما اين امر ھيچگاه و در ھيچ کجا مانع
مبارزه و خيزش کارگران عليه استثمار سرمايه داری و عليه مظالم و ستمکشی ھا
و بی حقوقی ھای ناشی از وجود اين نظام نگرديده است .حدود و ثغور مبارزات
آنان توسط دستگاه سنجش ابعاد ايمان و تعبد به مالکيت خصوصی تعيين و تحديد
نشده است .آنچه خيزش ھا و جنبش ھای کارگران و مارپيچ انکشاف ،شکوفائی،
بلوغ و نيرومندی ضد کار مزدی اين جنبشھا را سد ساخته است نه باورھای سخت
جان تقدس مبادله » آزاد« نيروی کار که دو تيغه تيز قيچی ديکتاتوری و سرکوب
سرمايه از يک سوی و رفرميسم راست سنديکاليستی از سوی ديگر بوده است.
رويکرد اخير يعنی سنديکاليسم نيز نه بستر طبيعی ابراز وجود و مبارزه و تقابل
طبقه کارگر با بورژوازی که کامالً بالعکس حاصل فشار سھمگين ائتالف ميان
گرايشی در درون طبقه کارگر و بورژوازی ،بر رويکرد عام و گسترده جنبش
کارگری جھانی بوده است .توده ھای کارگر دنيا در تمامی تاريخ حيات خود از
آغاز تا امروز عليه سرمايه داری مبارزه کرده اند و پروسه گسست آنان از خرافه
ھا ،افکار و ايدئولوژی طبقه مسلط نيز سوای ھمين مبارزه جاری و ھمين جنبش
روزمره عليه بورژوازی ھيچ بستر و ميدان ديگری ندارد .اين مبارزه در شرائطی
از ريل واقعی ضد سرمايه داری خارج گرديده است که رفرميسم راست و چپ يا
اين و آن شکل از سوسياليسم بورژوائی با استفاده از شرائط تاريخی خاص قادر به
تسلط بر آن گرديده است.
تاريخ قرن شانزدھم به اين سوی به ھمان سياق که تاريخ رشد و تکوين و انکشاف و
تسلط نظام سرمايه داری بر دنياست تاريخ مبارزه توده ھای کارگر جھان عليه
استثمار و ستمکشی ھا و بی حقوقی ھای اين نظام نير ھست .نخستين قيام کارگران
فلورانس برای افزايش دستمزد و سپس بسط مطالبات خود به پاره ای حقوق سياسی
و باالخره تدارک استقرار يک سازمان سياسی متشکل از کارگران برای برنامه
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ريزی و اداره توليد در شرائطی رخ داده است که ھنوز شيوه توليد سرمايه داری در
ھيچ کجای جھان حتی شيوه توليد مسلط نبوده است .در طول قرن شانزدھم نيز
کارگرانی که  5ماه تمام ،چرخ توليد و کار را در چاپخانه ھا و نساجی ھای فرانسه
از کار انداختند ،برای کار خود به » شورای نگھبان« تقدس مالکيت خصوصی
مراجعه نکردند .منتقدين پيش نويس البته می توانند مدعی شوند که در آن زمان
ھنوز پروسه اعتبار و قداست اصل مبادله آزاد نيروی کار جھانشمول نبوده است!!
اما ھيچ کارگری در ھيچ کجای دنيا تا حال نشنيده است که کموناردھا در روز پيش
از شروع قيام تاريخی خويش ،برای يافتن فتوای انطباق قيام با حريم تقدس مالکيت
خصوصی و مبادله آزاد نيروی کار به جستجو افتاده باشند!!! چند قرن است که
توده ھای کارگر دنيا عليه استثمار و جنايات نظام سرمايه داری مبارزه می کنند و
ھمين مبارزه است که مارکس حتی اشکال بسيار نازل آن را نيز به مبارزه عليه
سرمايه تعبير می کند .او در رابطه با جنبش ابزارشکنی قرن ھجدھم کارگران
انگليس موسوم به » جنبش لوديسم« می گويد:
» از زمان استقرار ماشينيسم است که کارگرعليه خود وسيله کار يعنی عليه اين
شکل وجودی سرمايه به مبارزه برخاسته است .کارگر عليه اين شکل مشخص
وسيله توليد ،به مثابه بنيان مادی شيوه توليد سرمايه داری است که عصيان می
کند« ) تأکيد از من است(.
مارکس در جای ديگر در "فقر فلسفه" می نويسد " :اوضاع اقتصادی ابتدا توده
مردم کشور را به کارگر تبديل کرد .سلطه سرمايه برای اين توده موقعيتی مشترک
و منافعی مشترک آفريده است .بنابراين ،اين توده طبقه ای است عليه سرمايه ،اما نه
طبقه ای برای خود .در جريان مبارزه است  ...که اين توده متحد می شود و خود را
به يک طبقه برای خود تبديل می کند) ".تاکيد از من است(.
اگر ھستی طبقاتی و اجتماعی انسانھا است که افکار آنھا را می سازد پس در
شناخت معيارھا و مبانی اين تفکر بايد به شرائط کار و استثمار و زندگی کارگر
رجوع کرد .او از ھمه سو در محاصره باورھا ،تلقينات و افکار متناظر با تقدس
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مالکيت خصوصی قرار دارد ،بھای نيروی کار را زير فشار باژگونه پردازيھای
فکری و عقيدتی ناشی از مناسبات کار مزدوری ،بھای کار خود تلقی می کند،
دولت سرمايه داری را با شالق ھمين وارونه پردازی ھا ،به عنوان نماينده منافع
عام جامعه در ذھن او القاء می نمايند .از چند و چون کار اضافی و الزم بی اطالع
است ،تمامی قوانين سرمايه را در سينه کش نگاه او لباس قراردادھای معتبر
اجتماعی بر تن می کنند و ھزاران خرافه ھای ديگر از اين دست را به طور
سيستماتيک و روتين بر سر و روی فکر و ذھن او می پاشند .ھمه اينھا با حداکثر
غلظت ،وسعت ،ضخامت و استحکام او را در محاصره خود دارند اما فشار
استثمار ،گرسنگی ،بی مسکنی و ھمه مصائب ديگر زندگی او را وا می دارد که بر
تمامی اين تافته ھای ذھنی و رشته ھای اعتقادی پيرامون خويش شمشير بکشد و
عليه آنھا دست به عصيان بزند .مثل روز روش است که او در بسياری از موارد و
در غالب مراحل پيکار طبقاتی خود چند و چون جايگزينی جامعه حاضر با نوع
ديگری از زندگی اجتماعی و انسانی را ھم انديشه نکرده است .در باره چگونگی
عبور از اين وضعيت و احراز آمادگی و توان طبقاتی برای داشتن آن افق و مھمتر
از آن توان تغيير کل اين عينيت ما به تفصيل در جاھای ديگر صحبت کرده ايم .در
اينجا دو نکته را تأکيد می کنيم .اول اينکه کارگر برای سردادن فرياد اعتراض و
مبارزه متحد جمعی خود عليه استثمار و بی حقوقی ھا و جنايات سرمايه داری از
نھادھای پاسدار حرمت مالکيت خصوصی و مبادله » آزاد« نيروی کار کسب اجازه
نمی کند و دوم اينکه اين مبارزه او در ھر سطح منوط به اينکه زير فشار اشغال
رفرميسم راست سنديکاليستی نباشد ،مبارزه ای عليه مناسبات سرمايه داری است.
فراموش نکنيم که مارکس در سالھای نيمه قرن نوزدھم با مشاھده خيزش ھا و
اعتراضات کارگری اروپا اعالم داشت که:
» اينجا نيازی نيست توضيح بدھم که بخش بزرگی از پرولتاريای انگليسی و
فرانسوی ھم اکنون از وظيفه تاريخی خويش آگاه شده اند و پيگيرانه می کوشند تا
اين آگاھی را به سوی روشنی تام پيش ببرند« ) خانواده مقدس(
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مدعيان نقد پيش نويس!!! می گويند :رابطه کار و سرمايه ،پايه مادی اجماع و
توافق روزمره ميان طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار در پروسه خريد و فروش
نيروی کار است .اين حرف اساسا ً و به طور واقعی حرف دل بورژوازی است و
درست ھمان چيزی است که نظام سرمايه داری در ھمه مراحل تکوين ،انکشاف و
تسلط خود با بھره گيری از موقعيت مسلط اقتصادی ،سياسی ،فرھنگی،
ايدئولوژيک و زرادخانه ھای عظيم تبليغاتی و نظامی خود کوشيده است تا بر سينه
انديشه و ذھن و زندگی اجتماعی توده ھای کارگر تلنبار سازد » .اجماع و توافق«!!
اساسا ً و تا آنجا که به منوال طبيعی متناظر با سرشت رابطه خريد و فروش نيروی
کار بر می گردد برايند جبری يک جدال ريشه دار الينحل ميان طبقه کارگر و نظام
سرمايه داری در سطح کامالً معينی از آرايش قوای طبقاتی است .کارگر خواستار
دستمزد ھر چه بيشتر ،شرائط کار ھر چه بھتر ،رفاه اجتماعی ھر چه افزون تر،
آزاديھای سياسی ھر چه دامنه دارتر ،زندگی ھر چه امن تر ،کاھش ھر چه بيشتتر
شکاف طبقاتی و در ھمين راستا ولو به صورت خام و بدون بيان منسجم انديشوار
خواستار نوعی جامعه و جھان و مناسبات زيستی بدون استثمار و ستمکشی و بدون
وجود طبقات استثمارگر و استثمار شونده است .سرمايه دار بالعکس خواھان کاھش
ھر چه عميق تر بھای نيروی کار ،تنزل ھر چه فاحش تر سطح معيشت و رفاه
کارگران ،ھزينه ھر چه پائين تر بازتوليد نيروی کار و مصمم برای تحميل تمامی
پيش شرط ھا و الزامات سودآوری و بازتوليد سرمايه بر توده ھای کارگر است .به
بيان ديگر ،اين مسأله که حاصل کار و زحمت و مرارت کارگر تا چه حد به زندگی
و سالمتی و آسايش و امنيت او و خانواده و ھمزنجيرانش اختصاص يابد و چه
ميزان آن سود و سرمايه طبقه سرمايه دار گردد ،چيزی است که به صورت روتين
و قھری محور اساسی جدال و جنگ جاری ميان کارگران و بورژوازی است.
توضيح مسأله به اين شکل نه عبارت پردازی مکتبی و کلی بافانه که سير واقعی
مبارزات روزمره کارگران در جھان و در ھمه مراحل تکامل تاريخی نظام سرمايه
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داری است » .توافق و اجماع «!!! نام باژگونه ای بر يک وضعيت خاص تقابل
طبقاتی است که به نوبه خود محصول يکی از سه فرايند زير است :
اول :سرکوب ھار جنبش کارگری توسط بورژوازی ،برقراری خفقان و خفه کردن
ھر صدای اعتراض کارگران و ايجاد شرائطی که ھر جنب و جوش طبقه کارگر در
آن ناممکن شود .نمايندگان سياسی و حکام دولتی سرمايه معموالً استقرار اين فضای
ساکت ناشی از توحش و سرکوب را وضعيت امن و رضايت و » اجماع و
توافق«!!! در جامعه اعالم می دارند.
دوم :تسلط رفرميسم راست اتحاديه ای و اعمال قدرت اين رويکرد سرمايه ساالر
ضد مبارزه طبقاتی در جنبش کارگری ،وضعيتی که پايه ھای مادی استقرار خود را
از يکه تازی تاتاريستی و دژخيمانه سرمايه جھانی در استثمار ھر چه ژرف تر و
مرگبارتر پرولتاريای بين المللی و از اين طريق دستيابی به امکان تقليل بسيار
جزئی فشار استثمار بخشھای ناچيزی از طبقه کارگر در برخی جوامع معين اتخاذ و
احراز می کند .آنچه در طول قرن بيستم ميان جنبش کارگری چند کشور اروپای
غربی و شمالی با بورژوازی رخ داده است از اين دست بوده است.
سومين حالت نوعی آتش بس موقت اضطراری و ھميشه در حال نقض ميان
بورژوازی و پرولتاريا است .شالوده اين آتش بس موقت سطح حی و حاضر آرايش
قوای طبقاتی ھر کدام از دو طبقه است .ھم طبقه سرمايه دار و دولت و ھم طبقه
کارگر متناسب با ميزان تدارک و قدرت پيکار خود در پروسه جاری مبارزه
طبقاتی در مقابل ھم مصاف می دھند .دومی با ھمه توانائی بالفعل خود در تالش
است تا بيشترين انتظارات ممکن را بر اولی تحميل نمايد و اولی بر عکس ھمه
قوای ممکن خود را برای دفع تعرض جنبش کارگری به کار می گيرد .اين جدال
مادام که پرولتاريا قادر به ساقط نمودن دشمن از موقعيت مسلط سياسی و اقتصادی
و پايان دادن به بقای سرمايه داری نيست الجرم در مقاطع معين زير فشار توازن
قوای طرفين در نوعی آتش بس موقتی و شکننده خود را ظاھر می سازد.
نارضايتی و خشم کارگران از وضعيت دامنگيرشان و در عالم واقع از ھمان رابطه
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کار و سرمايه با ھمه قوت و وسعت وجود دارد ،اما عجالتا ً قادر به پيشروی بيشتر
و تعرض نيرومندتر عليه صاحبان سرمايه يا در واقع استثمار سرمايه داری و بی
حقوقی ناشی از وجود اين نظام نيستند و سرمايه داران نيز به رغم توفيق در مجبور
ساختن توده ھای کارگر به تداوم کار و توليد اضافه ارزش ،باالخره از ھمين ميزان
اندک عقب نشينی خود خشنود نيستند .ھيچکدام از اين سه حالت ھيچ دليلی برای
معرفی رابطه کار و سرمايه به عنوان رابطه ای با محتوای طبقاتی و اجتماعی »
اجماع و توافق« ميان دو طبقه اساسی جامعه ارائه نمی کنند .حالت اول مبين
شکست جنبش کارگری در مقابل قدرت سرکوب بورژوازی است ،حالت دوم
شکست خوردن و زمينگير شدن جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر زير موج
تعرض رفرميسم راست سرمايه ساالر است و حالت سوم فقط تبلور مقطعی از
توازن قوای طرفين در يک جنگ ھميشه جاری طبقاتی است.
يک مسأله مھم در اينجا کالبدشکافی طبقاتی نوع نگرشی است که اين اقايان در
بحثھای خود پيرامون رابطه کار و سرمايه مطرح می نمايند .بر اساس اين نگرش
پرولتاريا به اعتبار شرائط کار و زندگی و مبارزه جاری خود طبقه ای در اجماع و
توافق با نظام سرمايه داری است و به اعتبار آگاھی و دانشی که از جاھای ديگر و
از سرچشمه ھای خارج از پراتيک طبقاتی و اجتماعی خود کسب می کند طبقه ای
است که می تواند آھنگ تسخير قدرت کند و زمام امور جامعه را به دست گيرد!!!
اين ھمان بحثی است که سوسيال دموکراسی از سالھای پايان قرن نوزدھم تا امروز
خواه در درون ساختار قدرت دولتی سرمايه و خواه در بيرون يا حاشيه آن ،با طبقه
کارگر در ميان نھاده است .شالوده تحليل ھا ،باورھا و راه حل آفرينی ھای سران
انترناسيونال دوم و احزاب سوسيال دموکرات اروپای غربی دقيقا ً با ھمين مالط و
مصالح ساخته شد .اينکه نظام سرمايه داری قادر است به انتظارات و مطالبات طبقه
کارگر پاسخ گويد!! بنياد رابطه پرولتاريا با بورژوازی را بايد در » اجماع و
توافق« جستجو نمود و بر اين پايه استوار ساخت .توده ھای کارگر می توانند در
چھارچوب موجوديت و استيالی سرمايه داری ھمه مشکالت معيشتی ،رفاھی و
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حقوق و آزاديھای مدنی و سياسی خود را به چنگ آورند!!! برای اين کار بايد اوالً
در جنبش اتحاديه ای متشکل شد و اختالفات فيمابين کار و سرمايه را با رجوع به
اصل توافق و اجماع حل و فصل نمود ،ثانيا ً می توان حزب ساخت ،اتحاديه ھا و
توده ھای کارگر متشکل در آنھا را منجنيق پرتاب حزب به قدرت سياسی نمود.
سوسياليسم را نيز در ھمين راستا می توان مستقر کرد .مدعيان نقد پيش نويس
سوای تکرار حرف ھای سوسيال دموکراسی و آنچه که احزاب سوسيال دموکرات
بيش از يک قرن است در بسياری جاھا انجام داده اند ھيچ حرف تازه ای مطرح
نکرده اند .آنچه آنان را در شرائط حاضر بسيار سراسيمه به سر دادن اين حرف ھا
وادار ساخته است ترسی است که از جنب و جوش ضد سرمايه داری درون طبقه
کارگر و تالش فعالين کارگری برای سازمانيابی اين جنبش در دل آنھا جا کرده
است .توسل به وارونه پردازی تمامی واقعيت ھا برای تقويت سنديکاليسم  ،بستن
دخيل به اتحاديه ھای تاريخا ً آلت دست سرمايه جھانی و نثار بدترين شکل کينه
ورزی ھا عليه ھر سخن ضد کار مزدی فقط از اينجا نشأت می گيرد .محتوای ھمه
تقالھا آن است که به کارگر ايرانی القاء شود که او نبايد عليه سرمايه داری مبارزه
کند و عليه سرمايه داری متشکل گردد .بايد اجماع و توافق با نظام سرمايه داری را
شالوده زندگی خود ساخت و سنديکاليسم را به عنوان بستر طبيعی اين اجماع و
توافق ،ميدان باختن نرد عشق به ماندگاری سرمايه داری کرد.
کارگران ،جنبش ضد سرمايه داری و سوسياليسم
منتقدين می گويند که جنبش کارگری صرفا ً جنبشی با خواست تعيين شرائط خريد و
فروش نيروی کار است!! و طبقه کارگر بدون متقاعد شدن توسط يک نيروی
سوسياليستی ،قادر به احراز ھيچ نوع رويکرد ضد سرمايه داری نيست!! »نابودی
نظام در گرو عمل سوسياليستی کارگران است .در گرو آن است که در دل کارگران
جنبشی سوسياليستی قوام يافته و توده کارگر را به ضرورت گذار از سرمايه داری
متقاعد سازد« قوائم اصلی اين فرمولبندی يا نظريه پردازی در باره رابطه ميان
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جنبش جاری کارگری و خيزش سوسياليستی يا ضد سرمايه داری به شرح زير قابل
تلخيص است :
 .1طبقه کارگر در غياب نقش پردازی يک نيروی ويژه سوسياليستی اساسا ً نمی
تواند طبقه ای ضد سرمايه داری باشد!! و اين جنبش جاری توده ھای کارگر نيست
که می تواند ببالد ،آگاه تر ،افق دارتر ،سازمان يافته تر و نيرومندتر شود ،تا برای
نابودی سرمايه داری خود را آماده سازد ،بلکه اين فقط نيروی ويژه سوسياليستی
است که توده ھای طبقه کارگر را به مبارزه ضد سرمايه داری متقاعد می کند.
 .2رابطه ميان اين نيروی ويژه سوسياليستی و جنبش کارگری از نوع رابطه دو
نيروی مختلف و نامتجانس است که اولی در تالش است تا دومی را به ھمراھی
خود متقاعد سازد.
 .3جنبش سوسياليستی جنبش طبقه کارگر برای تغيير عينيت موجود نيست بلکه
تبلور سطحی از سازش ميان نيروی ويژه سوسياليستی و توده ھای طبقه کارگر
است.
 .4کارگران علی الظاھر ھيچ نفعی در سوسياليسم ندارند يا اگر دارند اساسا ً قادر به
فھم اين نفع نيستند .درک اين منفعت فقط در ظرفيت نيروی ويژه مذکور است و
کارگران بايد از طريق اقتداء به آنان وجود اين نفع را باور نمايند.
در اينجا نيز به طور واقعی سوای تکرار اوراد و ادعيه ساخته و پرداخته ساليان
متمادی سوسياليسم اردوگاھی و سوسيال دموکراسی آغاز قرن بيستم ھيچ چيز تازه
ای وجود ندارد .پروسه رشد ،بالندگی آگاھی و آمادگی طبقه کارگر برای تعيين
تکليف با نظام سرمايه داری و نابودی مناسبات کار مزدوری بسيار شفاف است و
درست نقطه مقابل و معکوس روندی است که اين آقايان يا واضعان اصلی اين
باورھا طرح می کنند .گفتيم که جنبش کارگری در عالم واقع ضد سرمايه داری
است اما سرمايه ستيزی اين جنبش می تواند به طور مستمر تغذيه شود ،رشد کند،
تقويت گردد ،در تداوم خود به يک جنبش نيرومند آگاه دارای افق ضد سرمايه داری
عروج نمايد و شيپور جنگ عليه اساس کار مزدی را به صدا در آورد .عکس اين
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قضيه نيز کامالً ممکن است .اينکه لحظه به لحظه توسط بورژوازی در ھم کوبيده
شود ،اسير آفت ھا و بيماری ھای مختلف حاد و مھلک از نوع سنديکاليسم،
رفرميسم چپ ،آنارشيسم ،آنارکوسنديکاليسم و انواع سوسياليسم بورژوائی شود و
الجرم از طی مراحل واقعی بالندگی ضد سرمايه داری خود باز ماند .يک نوزاد
انسانی اگر زير فشار چرخھای يک قطار له شود باالخره باز ھم يک انسان است که
مرده است و ھمين نوزاد اگر بر اثر ورود ھالکت بار اين يا آن ويروس فلج شود
باز ھم آدميزادی است که فلج گرديده است .ضد سرمايه داری بودن جنبش کارگری
مخلوق ظھور نيروی ويژه سوسياليستی نيست .کامالً بالعکس اين اساس ضد
سرمايه داری بودن ھمين جنبش است که پاسخ ھای سوسياليستی برای حل تنگناھا و
مشکالتش را از فعالين ،پيشروان ،سخنگويان و نمايندگان واقعی خود می طلبد و
ساختار ذھن و جريان انديشه آنھا را برای يافتن اين پاسخ ھا زير فشار قرار می
دھد .اين مارکس نيست که جنبش سوسياليستی خلق می کند!! اين پرولتاريا و جنبش
ضد سرمايه داری او است که مارکس را به جستجوی راه حلھا ،راھبردھا ،افقھا و
بستر انکشاف سوسياليستی خود مشغول می سازد .اما سؤال اساسی در اينجا
بررسی چگونگی طی مراحل بالندگی و بلوغ سوسياليستی جنبش کارگری است.
پاسخ اين سؤال را فقط با گذاشتن دست بر روی ريشه ستيز ميان کار و سرمايه می
توان در پيش روی خود مجسم ديد .روند کار سرمايه داری روند استثمار کارگر،
بيگانه شدن او با کار خويش و ساقط شدن وی از ھر نوع دخالت آزاد و آگاه در
سرنوشت کار و زندگی و محصول کار خويش است .مبارزه طبقه کارگر حتی در
نازل ترين سطح مبارزه عليه وضعيتی است که از بطن اين روند سرچشمه می
گيرد .ھمين مسأله خود به گوياترين شکل نشان می دھد که پس اوالً ھمين مبارزه
ضد وضعيت ناشی از روند کار و شيوه توليد سرمايه داری است که بايد پيچ و خم
تکامل خود را به سوی يک جنبش نيرومند و آگاه و سازمان يافته ضد کار مزدی
باز کند و ثانيا ً بستر طی اين مراحل نيز تعميق و توسعه ھر چه بيشتر تقابل طبقه
کارگر با روند ارزش افزائی سرمايه است .يک پايه بسيار مھم اختالف و افتراق
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ريشه ای ما با سنديکاليسم ،رفرميسم چپ ،آنارشيسم ،آنارکوسنديکاليسم يا ھر نوع
سوسياليسم بورژوائی دقيقا ً در ھمين جا قرار دارد .ھمه اينھا ،اين واقعيت بديھی
مبارزه طبقاتی ميان پرولتاريا و سرمايه داری را انکار می کنند .از پائين بودن
سطح مبارزه ضد سرمايه داری کارگران ،از آگاھی نازل اين مبارزه و از بی
سازمانی و موقعيت ضعيف آن چنين نتيجه می گيرند که کارگران اصالً در تقابل با
نظام سرمايه داری قرار ندارند!!!
موضوع را بيشتر و دقيق تر بشکافيم .کارگران برای افزايش دستمزد مبارزه می
کنند .اين طبيعی ترين ،عام ترين و گريز ناپذيرترين شکل مبارزه روزمره توده
ھای کارگر دنيا است .خواست باال بردن دستمزد يعنی اعتراض به کفه بسيار
سنگين کار اضافی در مقابل کار الزم و الجرم زير فشار قرار دادن سرمايه برای
اينکه اين توازن را به نفع کارگر تغيير دھد .پيداست که تا اينجای کار ،ھنوز ھيچ
بحثی از رويکرد يا حتی تصور جنب و جوش برای نابودی نظام سرمايه داری به
صورت نقشه مند و انديشوار در ميان نيست .اما ھمزمان اين نيز بسيار روشن است
که کارگر و کل توده ھای طبقه کارگر برای ھر گونه بھبودی در وضعيت خورد و
خوراک و مسکن و دارو و درمان و آسايش جسمی و روحی خود بايد به ھمان
روندی که گفتيم رجوع نمايند .يعنی اينکه کفه توازن کار الزم و اضافی را به نفع
کار الزم به ھم بزنند .يک مؤلفه ديگر در ھمين جا آن است که کارگران نيز ھمانند
ھمه انسان ھای ديگر تاريخ و به حکم انسان بودن خويش ،ھيچ مرز کامالً مين
گذاری شده ،عايق و ديوار کشيده شده ای در مورد سطح معيشت و آسايش و فراغت
و آموزش و سالمتی و نوع مسکن و حوزه ھای مختلف رفاھی خود در ھيچ کجا و
در ھيچ محضر اسناد رسمی به ثبت نرسانده اند .بورژوازی با قوه قھريه يا با
استمداد از سنديکاليسم ،راه حل ھای کاپيتاليستی چپ نمايانه يا ھر راھبرد و
راھکار ديگری اين مرز را بر آنھا تحميل می کند اما خود توده ھای کارگر در
سيره طبيعی زندگی خود خواستار اشکال ھر چه عالی تر اين امکانات ھستند .آنان
مسلما ً آرزو می کنند که خانه ای مدرن با وسائل زندگی کافی در اختيار داشته
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باشند ،فقر را از ھمه قلمروھای معيشت و حيات اجتماعی خود جاروب کنند ،لباس
خوب داشته باشند ،وسائل نقليه مناسب در دسترس آنھا باشد ،در زمينه دکتر و دارو
و بھداشت دچار کمبودی نباشند ،ھمه امکانات تحصيل و تعالی فکری برايشان
فراھم باشد و بسياری موضوعات ديگر که نياز به ليست کردن آنھا نيست.
کارگران ھمه امکانات فوق را می خواھند و حصول ھر مقدار آنھا مستقيم يا
غيرمستقيم به مسأله مزدھا و به ميزان قدرت فشار آنھا بر بورژوازی مربوط
است .اگر آنان ھمه اين اقالم يا انتظارات را مطرح نمی کنند اساسا ً به اين دليل
است که امکان تحميل آن بر صاحبان سرمايه يا نظام سرمايه داری را به طور
بالفعل در توان خود نمی بينند .در آن سوی ماجرا اما بورژوازی و دولت اين طبقه
قرار دارد .از ديد داوری و منظر حقوقی اينان مزد صرفا ً ھزينه بازتوليد نيروی
کار با نازل ترين ارقام ممکن است .برای اينان بخش اعظم آنچه که در قلمرو
مايحتاج طبيعی معيشت و رفاه اجتماعی توده ھای کارگر قرار می گيرد نه فقط در
عداد احتياجات نيست که سخن پيرامون آن ،گفتن کفر به تمامی مقدسات سرمايه
داری است .فراموش نکنيم که ما داريم در مورد مسأله مشخص مبارزه برای
افزايش دستمزد صحبت می کنيم و تا لحظه حاضر نه انتزاعی و تئوری بافانه که
بسيار زمينی و رياضی مشاھده می کنيم که حتی ھمين مبارزه معطوف به افزايش
بيش و بيشتر دستمزد دقيقا ً حول اساسی ترين محور حيات سرمايه يعنی روند کار
سرمايه و سرنوشت کار الزم و اضافی در اين نظام حلقه بسته است .به بيان ديگر
در ھمين جا ميدان کارزاری وجود دارد که توده ھای کارگر و کالً طبقه آنھا می
تواند به طور لحظه به لحظه و مستمر حساس ترين شريان حيات سرمايه را زير
فشار تعرض خود قرار دھد .کارگران برای اين کار احتياج به نيرو و بسيج قوای
طبقاتی دارند و ھر اندازه که قدرت پيکار خويش را در اين زمينه تقويت کنند ،توان
آن را می يابند که روند توليد سرمايه را بيشتر و سخت تر دچار اختالل سازند.
موضوع را ادامه می دھيم .بسيج گسترده تر قوای مبارزه اوالً در گرو سازمانيابی
توده ھای کارگر است و ثانيا ً ميزان موفقيت ھمين نيروی سازمان يافته ارتباط بسيار
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ارگانيک و تنگاتنگی با درجه سراسری بودن مبارزات کارگران دارد .سازمانيابی
ھر چه سراسری تر جنبش کارگری بستر تمرکز قوای ھر چه عظيم تر و وسيع تر
توده ھای کارگر است و اگر اين تشکل يابی و اين سراسری بودن با رويکرد وارد
ساختن فشار ھر چه سنگين تر بر روند کار سرمايه يا پروسه توليد اضافه ارزش
صورت گيرد ،پيداست که تبلور سطحی از يک جنبش ضد سرمايه داری خواھد
بود .اما آيا ھر مبارزه برای افزايش دستمزد در عالم واقع چنين است .پاسخ به طور
قطع منفی است .جنبش افزايش دستمزد می تواند يک جنبش بسيار راديکال ضد
سرمايه داری باشد و در عين حال ممکن است و می تواند بر ساحل منحط ترين
شکل سازش طبقاتی ميان بورژوازی و پرولتاريا لنگر بياندازد .سنديکاليسم و
رفرميسم چپ فرقه گرا تاريخا ً شکل دوم را در ميان طبقه کارگر تبليغ کرده اند و
سوسيال دموکراسی و جنبش سنديکاليستی ھمين روايت متحجر ضد کارگری و ضد
ھر نوع جنب و جوش طبقاتی را به عنوان بستر فراگير ،سراسری و مقدر و محتوم
مبارزه برای دستمزد بر جنبش کارگری يک بخش جھان مستولی ساخته اند .اساس
نسخه پيچی اين رويکرد در رابطه با اين مسأله مشخص اين است که مبارزه برای
دستمزد ،مبارزه ای در چھارچوب قبول سرمايه داری و باور به حاکميت و استيالی
اين نظام است .بر ھمين مبنی تمامی حدود و ثغور و مجاز بودن و نبودن و طول و
عرض انتظاراتش ھم بايد توسط نھادھای قانونی ذيصالح پاسدار اصل توافق و
اجماع ميان کارگران و بورژوازی تعيين گردد .محتوای اين اجماع و توافق پيوند
زدن ھر دينار افزايش دستمزد کارگران به سودآوری حداکثر سرمايه ھا است .سقف
دستمزد در ديوان محاسبات ھيأت اجماع با رعايت کل صوابديدھا ،مصالح و
شروط تضمين ھمه سود مورد نياز بازتوليد ،خودگستری و انباشت بی عنان و بی
مرز سرمايه تعيين و بر جنبش کارگری تحميل می شود .اين روايت رفرميسم
راست سنديکاليستی از چند و چون جنبش افزايش دستمزد است و درست ھمين
روايت است که اساس تحليل و معيار نسخه پيچی » منتقدين« پيش نويس را
تعيين

می نمايد .سرچشمه واقعی اين روايت ھمان نگاه بورژوازی به رابطه
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خريد و فروش نيروی کار است و اينکه کارگر در بھترين حالت فقط می تواند بھای
نيروی کار خود را دريافت دارد و ميزان دستمزد وی سوای ھزينه بازتوليد نيروی
کارش در نازل ترين سطح ممکن ھيچ چيز ديگری نبايد باشد.
جنبش ضد سرمايه داری اين روايت را مردود می داند و مسير طبيعی حرکت توده
ھای طبقه کارگر را عبور از تمامی قيد و شرط ھای سرمايه و مبارزه ھر چه
نيرومندتر برای تحميل مطالبات ھر چه بيشتر بر صاحبان سرمايه و دولت سرمايه
داری می بيند .اين جنبش در ھمين راستا از اعتبار و قداست مبادله » آزاد« نيروی
کار عزيمت نمی کند ،زيرا که نقطه عزيمت توده ھای کارگر در جدال عليه
بورژوازی اين نيست .مبارزه برای افزايش دستمزد را بستر تعرض ھر چه گسترده
تر کارگران به پروسه توليد اضافه ارزش ،مختل نمودن پروسه بازتوليد سرمايه و
زير سؤال کشيدن اساس مبادله نيروی کار تلقی می کند .زيرا که کارگران به
صورت خودجوش ،بدون نياز به فتوای ھيچ مرجعی ،تنھا به شرط داشتن قدرت و
ديدن توان تعرض جمعی در خويش به اين کار دست می زنند .اگر جنبش
سنديکاليستی و رفرميسم چپ ،مبارزات روز کارگران را به دار » اجماع و توافق
« می آويزند ،ھمه فکر و ذکر جنبش ضد سرمايه داری اين است که راھھا،
راھکارھا و مکانيسم ھای اعمال قدرت متحدتر ،آگاه تر و سازمانيافته تر توده ھای
کارگر برای طرح مطالبات بيشتر و تعرض گسترده تر عليه کم و کيف رابطه خريد
و فروش نيروی کار و عليه بنياد موجوديت اين رابطه را ھموار سازد.
مبارزه برای افزايش دستمزد يک حوزه ھميشه گشوده انکشاف بيش و بيشتر آگاھی
طبقاتی توده ھای کارگر است .نظام سرمايه داری و سنديکاليسم و رفرميسم چپ به
کارگران القاء می کنند که گويا جنبش افزايش دستمزد ،کشمکشی بر سر تعيين بھای
نيروی کار بر پايه اصل » اجماع و توافق« است .کارگر آگاه در نقطه مقابل اين
توھم بافی ھا به توده وسيع ھمزنجيران خويش می گويد که اين حرف وارونه
پردازی تمام عيار واقعيت است .جدال ما با سرمايه داران و با نظام سرمايه داری
بر سر مجرد باال و پائين بودن بھای نيروی کار نيست .اساسا ً سرمايه را ما با کار
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خويش توليد می کنيم و در ادامه اين گفتگو کل رابطه خريد و فروش نيروی کار را
برای آنھا آناتومی می کند ،کارگران را در تمامی زوايا و اکناف روند کار سرمايه
می چرخاند ،آگاھی به پروسه کار و اينکه چه توليد کرده اند و سرنوشت حاصل
کار و توليدشان چه شده است و ھمه مسائل ديگر را جريان انديشه آنھا می سازد.
بحث بر سر دستمزد و مبارزه برای افزايش دستمزد است ،اما ھمين مبارزه بستر
تمامی کارھای آگاھگرانه سوسياليستی است .در اينجا مبارزه جاری برای مطالبات
روز ،پروسه بالندگی آگاھی طبقاتی ،فرايند انکشاف قدرت ،تعرض به اساسی ترين
شريان حيات سرمايه ،تدارک برای مبارزه ای آگاھتر و نيرومندتر عليه سرمايه
داری ،جستجوی رخساره ھای برون رفت ار نظام بردگی مزدی و به ميدان آمدن
ھر چه متحدتر و گسترده تر کارگران در کارزار سراسری طبقاتی عليه وضعيت
موجود ،ھمه و ھمه در يک مفصلبندی ارگانيک و بسيار ھمساز با ھم پيوند می
خورند.
سازمانيابی ضد سرمايه داری با افق لغو کار مزدی ،در تداوم ھمين مبارات
روزمره ،مطلقا ً و به ھيج وجه ،خود را در محدوده اعمال فشار نيرومندتر و
نيرومندتر عليه بورژوازی يا مجرد اختالل در روند بازتوليد سرمايه اجتماعی و
مانند اينھا محدود نمی سازد .برعکس ،به ميزان جلو رفتن خود ،متناسب با
امکانات ،درجه انسجام ،آگاھی ،سازمان يافتگی و توانائی اعمال قدرت ،برای
اعمال نقش و استيالی شورائی توده ھای کارگر بر برنامه ريزی کار و توليد ،وارد
پروسه مصاف می گردد .از ھر نوع شرائطی برای خارج ساختن کارخانه ھا و
مراکز کار از دست بورژوازی به حداکثر تالش دست می زند .بدون غلطيدن به
ورطه توھم بافی و بدون گم کردن مرزھای واقعی ميان برنامه ريزی سوسياليستی
کار و توليد با نظام سرمايه داری ،تصرف ھر کارگاه و محل کار را بعنوان حلقه
ای در توسعه جنبش ضد سرمايه داری در دستور کار خود قرار می دھد .ھمه
مساعی الزم را به کار می گيرد تا کارخانه ھا و مراکز خريد و فروش نيروی کار
را به ميدان جنگ واقعی ميان توده ھای کارگر با بورژوازی بر سر نبودن و بودن
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مناسبات سرمايه داری تبديل کند ،اين جنگ را ھمه جا بر محور تقابل با اساس کار
مزدی ،تضعيف ھر چه ممکن کل نظام سرمايه داری ،تقويت ھر چه بيشتر بنيه
ستيز طبقاتی کارگران عليه سرمايه ،سرنگونی دولت بورژوازی و سرانجام سقوط
کامل سرمايه داری و استقرار سازمان شورائی سوسياليستی برنامه ريزی کار و
توليد به پيش برد .مدعيان وجود مرزھای آھنين ميان مبارزه افزايش دستمزد و
مبارزه ضد سرمايه داری يا وجود ديوار چين ميان جنبش روزمره طبقه کارگر و
جنبش ضد کار مزدی ،بفھمند يا نفھمند فقط مه آلودگی ھا و باژگونه پردازيھای
فرارسته از بطن رابطه کار و سرمايه را به بيان انديشوار تبديل می کنند و در
حققيت آنچه را که بورژوازی آرزو می کند و آنچه را نمايندگان فکری بورژوازی
به ھزار و يک زبان ديگر از جمله به زبان زرادخانه ھای نظامی اش بر کارگران
تحميل می کنند ،اينان در الفاظ توخالی چپ نمايانه!! بسته بندی می نمايند و محتوای
کامالً افيونی و مسموم آن را مثل نقل و نبات در ميان توده ھای کارگر توزيع می
کنند.
تمامی آنچه در مورد مبارزه برای افزايش دستمزد گفتيم در رابطه با ھمه حوزه
ھای ديگر جنگ و ستيز توده ھای کارگر با بورژوازی نيز مصداق دارد .بی
مسکنی کارگران بليه تعرض نظام سرمايه داری به زندگی آنان با ھدف باال بردن
کفه کار اضافی و پاسخ به نيازھای بازانباشت و خودگستری سرمايه است .مبارزه
برای تحميل مسکن بر بورژوازی و ارجاع ھزينه تأمين آن به کاھش سود سرمايه
داران نيز دقيقا ً می تواند پيکار متقابل توده ھای کارگر برای کاھش اضافه ارزش
توليد شده ،فشار بر شريان ھای حياتی بازتوليد سرمايه و اخالل در پروسه توليد
سود باشد .بر ھمين اساس داربست جنبش مسکن در ھمان حال که يک مبارزه
روزمره برای بھبود شرائط زندگی است اما قلمرو معينی برای سوخت و ساز
مبارزه طبقاتی عليه کل موجوديت سرمايه داری است .در اينجا نيز ھمه مسائل
مربوط به سازمانيابی کارگران ،انکشاف ھر چه ژرف تر فرايند آگاھی سوسياليستی
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و ضد کار مزدی آنان ،تدارک مبارزه نيرومندتر با افق شفاف تر ضد سرمايه داری
کامالً مطرح است و ھمه اينھا از بيشترين موضوعيت برخوردارند.
آموزش ،بھداشت ،دارو و درمان ،نگھداری از کودکان و مراقبت از سالمندان ،رفاه
اجتماعی به طور کلی ،ھمه و ھمه می توانند و بايد حلقه ھای پيوسته مبارزه طبقه
کارگر عليه نظام سرمايه داری باشند .معضل پرولتاريا و مشکل بسيار جدی
سوسياليسم طبقه کارگر ،مطلقا ً اين نيست که اين پديده ھا به طور واقعی و در اساس
خود ،سوژه ھای زنده و حی و حاضر مبارزه ضد سرمايه داری نيستند ،معضل
واقعی آن است که بورژوازی به ويژه با استمداد از رفرميسم راست سنديکاليستی و
رفرميسم ضد سوسياليستی فرقه ساالر چپ نما ھمه اين ميدان ھا را در يک روايت
سراسر باژگونه پردازانه و مجعول ،به صورت قلمروھای کشمکش مبتنی بر »
توافق و اجماع« در ذھن توده ھای کارگر دنيا حکاکی کرده است و می کند!!
وارونه سازی واقعيت عرصه ھای مبارزه ميان پرولتاريا و بورژوازی توسط
رفرميسم راست و چپ مطلقا ً به مسائل باال ختم نمی گردد .آزادی ھای سياسی و
ھمه اشکال حقوق مدنی و اجتماعی نيز در سيطره نگاه و منظر پراتيک آنان دقيقاً
به ھمان سرنوشت دچار است .در اينجا نيز نظام سرمايه داری نيست که آماج نقد و
اعتراض آنان است بلکه مجرد وجود يک دولت است که بدون توجه به موجوديت
اختاپوسی طبقاتی آن موضوع مجادله و دعوا قرار می گيرد .سلب ھر نوع آزادی
از کارگران ،اعمال وحشيانه ترين اشکال بيحقوقی و جنايت عليه زنان ،به گلوله
بستن ھر مبارزه و اعتراض کارگری و ھمه توحش ھای ديگری که عليه انسانھا در
جامعه صورت می گيرد ،ھمه و ھمه به نقض دموکراسی توسط يک دولت
غيردموکرات ارجاع داده می شود .در کليه اين قلمروھا نظام سرمايه داری از
نمايندگان سنديکاليسم و چپ فرقه گرا مجوز برائت محض کسب می کند .ھمه جا با
ھزاران باژگونه پردازی و دروغ پراکنی به توده ھای طبقه کارگر گفته می شود
که مبارزه عليه اين بی حقوقی ھا و جنايات نبايد به مبارزه عليه اساس سرمايه
داری ربط يابد.
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ارجاع مبارزات کارگران عليه وضعيت وخيم معيشتی و فقدان ھر گونه رفاه
اجتماعی به قلمرو » اجماع و توافق« و رجوع ھمزمان مبارزات آنھا عليه بی
حقوقی ھای سياسی و ديکتاتوری و خفقان و تبعيضات ستمگرانه جنسی به صرف
رژيم ستيزی فرا طبقاتی دو رويه يک وحدت را در سيستم نگاه و بنيادھای طبقاتی
رويکرد سوسياليسم بورژوائی و تبعات سنديکاليستی و فرقه گرايانه راست و چپ
آن تشکيل می دھد .در ھمه اين موارد تالش ھا خواسته يا ناخواسته ،آگاھانه يا
ناآگاھانه متوجه آن است که به ھر حال نظام سرمايه داری و اساس رابطه خريد و
فروش نيروی کار از تيررس مبارزه طبقاتی کارگران خارج گردد .کل صدر و ذيل
مطالبی که » منتقدين « پيش نويس به ھم بافته اند بعينه از ھمين سرشت است و تنھا
مورد مصرف آن ،دور کردن پرولتاريا از ھر جنب و جوش ضد سرمايه داری و
سوسياليستی است .بنياد بحث در ھمه تحليل ھا اعتبار بخشيدن به اصل مبادله
نيروی کار و سماجت سرسختانه برای متقاعد نمودن کارگران به اين نکته است که
در ھر جدال با بورژوازی به تقدس اصل مبادله نيروی کار خود با سرمايه وفادار
بمانند .نکته واجد حداکثر اھميت و تأکيد در اينجا اين است که ريشه اين نوع نگرش
دقيقا ً در تبخيرات ايدئولوژيک ،فرھنگی و فکری خود رابطه کار و سرمايه نھفته
است .بورژوازی انديشه ھا ،باورھا ،جھان بينی و نوع نگاه خود به انسان ،جامعه و
ھمه چيز را از عمق پيش شرط ھا و الزامات بازتوليد رابطه خريد و فروش نيروی
کار استخراج می کند .رابطه کار و سرمايه و کالً مراودات اقتصاد کاالئی تمامی
حقايق مربوط به نقش انسان و ھستی اجتماعی انسان ھا را وارونه جلوه می دھد.
رابطه افراد با ھم را رابطه ميان کاالھا تصوير می کند ،بھای نيروی کار را بھای
کار قلمداد می نمايد و ...و درست ھمين باژگونه پردازيھا را وثيقه انفصال مبارزه
جاری کارگران و جنبش روزمره آنھا عليه فشار استثمار سرمايه و بی حقوقی ھای
ناشی از موجوديت سرمايه داری می سازد .بورژوازی مصالح ماندگاری سرمايه
داری و رھائی اين نظام از خطر مبارزات طبقه کارگر را که تار و پود فرھنگ و
افکار و باورھا و بينش طبقاتی اوست مستمراً به طبقه کارگر ديکته و تزريق می
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کند .اين امر که مبارزه عليه فشار استثمار ،عليه بی حقوقی زنان ،عليه ديکتاتوری
و ستم سياسی ،عليه کار کودکان ،عليه انواع تبعيضات جنسی و قومی و  ....نبايد
مبارزه عليه سرمايه داری تلقی گردد و نبايد به اين قلمرو بسط يابد دقيقا ً و بی ھيچ
اگر و اما ،بخش اليتجزائی از ھمين انديشه ھا و باورھای بورژوازی و جزء
کامالً پيوسته ای از باژگونه پردازی ھای سيستماتيک و خودپوی و خودجوش
رابطه خريد و فروش نيروی کار است که توسط نمايندگان فکری سرمايه به فکر و
ذھن کارگران تزريق می گردد.
پيام صريح اين نوع تبيين و اين ساختار انديشه و دريافت طبقاتی اين است که
مبارزه برای دستمزد ،برای رفع تبعيضات حقوقی ميان زن و مرد ،عليه کار
کودک ،عليه رژيم سياسی حاکم ،عليه فقدان آزادی ھای سياسی و حقوق مدنی نبايد
به قلمروھای مبارزه عليه سرمايه داری و عليه اساس رابطه خريد و فروش نيروی
کار تبديل شوند .اين جوھر کالم بورژوازی و در ھمان حال شالوده زمخت افکار و
پراتيک سياسی و اجتماعی رفرميسم راست سنديکاليستی و دوقلوی چپ فرقه گرای
آن است .از ديد تمامی اينھا » ھر چه واقعی است عقالنی است« و ھر چه که
امروز واقعی است بايد ھميشه ماندگار بماند .منطق طبقاتی اين حکم آن است که
چون نظام سرمايه داری اصرار دارد که مبارزه برای دستمزد يا عليه بی حقوقی
زنان ،بيکاری ،کار کودک و ..بايد خود را به چھارچوب سلطه سرمايه داری
محدود سازد ،پس کارگران دنيا بايد ھميشه چنين بيانديشند و چنين کنند .اينان فرياد
می زنند چون مناسبات بردگی مزدی با توسل به تمامی مکانيسم ھا و سالحھا می
کوشد تا رابطه ميان اين اشکال مبارزه و بنياد پيکار ضد کار مزدی طبقه کارگر را
وارونه جلوه دھد و ميان آنھا ديوار چين بکشد ،پس پرولتاريا نيز بايد عمالً برای
ھميشه ھمين وارونگی را آويزه ھوش و گوش و شالوده ابراز حيات اجتماعی خود
سازد .در ھمين جا من اين سؤال را در پيش روی ھمه کارگران خواننده اين متن
باز می کنم که به راستی آيا اين کار خط کشيدن بر اساس مبارزه طبقاتی پرولتاريا
عليه سرمايه داری نيست؟ فعالين ضد سرمايه داری در جاھای مختلف به صورت

250

بسيار شفاف و وسيع توضيح داده اند که چرا اين نوع تبيين از رابطه ميان مبارزات
جاری کارگران و سوسياليسم طبقه کارگر ،ھمراه با رژيم ستيزی فراطبقاتی ،باور
به ايجاد تشکلھای موازی حزب و طبقه و مسائل ديگری که در مجموع مفصلبندی
باورھای مشترک چپ غيرکارگری و شرکای سنديکاليست آنھا را تشکيل می دھد،
سوای ديد و دريافت ھای بخشی از بورژوازی ھيچ چيز ديگری را به نمايش نمی
گذارد و چرا اين نوع رويکرد به جنبش کارگری اساسا ً در خدمت نظام سرمايه
داری و به شکست کشاندن سوسياليسم ضد کار مزدی يا جنبش ضد سرمايه داری و
برای محو کار مزدی طبقه کارگر است.
سازمانيابی جنبش کارگری
تکليف بحث سازمانيابی طبقه کارگر در دستگاه انديشه منتقدين پيش نويس يا
ابوابجمعی سوسياليسم بورژوائی کالً ،بسيار روشن است و از قدمتی به طول تمام
دوران نفوذ يا تسلط سوسيال دموکراسی و سوسياليسم اردوگاھی بر جنبش کارگری
جھانی برخوردار است .وقتی که بنياد جدال توده ھای کارگر با سرمايه داران قرار
است بر » اجماع و توافق« استوار باشد ،پيداست که سنديکاليسم و جنبش اتحاديه ای
نيز بايد تنھا بستر سازمانيابی آنھا باشد .مشکل کار منتقدين يا به بيان بھتر ،مشکل
کار پيشقراوالن و جلوداران آنھا اين بوده و اين است که آنان نوع خودويژه ای از
برنامه ريزی کار و توليد کاپيتاليستی را آرزو می کنند و ھمه اشکال برنامه ريزی
نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه داری را لزوما ً مطابق خير و صالح
خويش نمی بينند .اينان شکلی از سرمايه داری دولتی ،بعضا ً دموکراتيک!! و بعضا ً
ھم غيردموکراتيک می خواھند .پديده ای که البته خودشان آن را سوسياليسم نام می
نھند!!! جنبش »اجماع و توافق« تا بدان حد ورشکسته ،توخالی ،سرمايه ساالر و
منقاد ھر نوع اعمال سلطه بورژوازی است که ھيچ ظرفيتی حتی برای چون و چرا
زدن پيرامون چند و چون برنامه ريزی نظم سرمايه داری ھم دارا نيست و بر ھمين
اساس اينان تاريخا ً خواستار وجود موازی » حزب « در کنار جنبش اتحاديه ای
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بوده و ھستند .اين موضوع را پائين تر توضيح خواھم داد ،اما عجالتا ً ببينيم که
منتقدين پيش نويس در تشريح ضرورت حزب و سنديکاھا چه می گويند؟ و شأن
نزول تقدس اين ھمزادان را در کجاھا می جويند؟ آنان می گويند که طرح
نويسندگان پيش نويس در مورد سازمانيابی جنبش کارگری به گونه ای که ھم ظرف
مبارزات روزمره کارگران و ھم بستر پيکار طبقه کارگر برای نابودی سرمايه
داری باشد در گذشته ھای بسيار دور و مثالً در انگلستان نيمه اول قرن نوزدھم
امری درست و ممکن بوده است ،اما روند تحوالت ھمان سالھا به بعد در جھان
سرمايه داری و در درون جنبش کارگری تحقق چنين چيزی را از پايه و اساس
غيرممکن ساخته است!!! دالئل منتقدين بر اساس نوشته آنان به شرح زير است:
 .1رويکرد بورژوازی به برپائی اشکال جديدی از دولت
 .2عقب نشينی و ترس جنبش کارگری به دنبال شکست انقالبات  1848تا 1852
 .3رشد سرمايه داری انحصاری و پيدايش اشرافيت کارگری
» با پيشرفت مبارزه طبقاتی و پيدايش اشکال جديدی از دولت -اساسا ً در کشورھای
ديگر اروپا -که در عين حال نمايانگر اشکال جديدی از مناسبات بين کارگر و
سرمايه دار نيز بودند -و با تفوق ارتجاع بعد از شکست انقالبات  1848تا  1852و
ترس و عقب نشينی جنبش کارگری در انگلستان اين شانس تاريخی برای ھميشه از
بين رفت .بعدھا نيز با رشد سرمايه داری انحصاری و پيدايش اشرافيت کارگری
ناشی از شرکت در مازاد سود بورژوازی بومی مناسبات بين کارگر و سرمايه دار
و بخش ھای مختلف کارگران باز ھم پيچيده تر شد تا جائی که در انگلستان
کارگران متخصص متشکل در اتحاديه ھای صنعتی به عنوان عاملی در مقابل
کارگران ساده بخش ھای ديگر سرمايه داری ظاھر شدند .آن روند يگانه ای که پيش
بينی می شد در مبارزه کارگران واقع می شود و اين مبارزات از حد مبارزات
روزمره تا فرا رفتن از نظام سرمايه داری ارتقاء خواھند يافت برای ھميشه کنار
زده شد«....
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نويسندگان انتقاد در مورد رابطه ميان پروسه تغييراتی که از آن صحبت می کنند و
ضرورت دو تشکيالتی شدن جنبش کارگری ھيچ توضيحی نداده اند اما ظاھراً
حرف بر سر اين است که گسترش ساختار دولت و توسعه نقش آن در مسائل
مختلف مربوط به برنامه ريزی سياسی و مدنی و اقتصاد سرمايه داری ،تضعيف
جنبش کارگری و شکاف در صفوف طبقه کارگر پايه ھای اصلی وقوع اين
ضرورت را پديد آورده است!!! در اينجا تنھا چيزی که ھيچ وجود ندارد استدالل
است .اما معضل قضيه به ھيچ وجه در فقدان دليل و سرھم بندی مشتی موضوعات
نامربوط به ھم خالصه نمی شود .مشکل اصلی کوشش بسيار سماجت آميزی است
که صورت می گيرد تا ھمه واقعيت ھا به صورت وارونه تصوير شوند .قبل از ھر
چيز استنتاج اينان از صغری و کبراھای خويش به لحاظ تاريخی دروغ است.
جنبش کارگری اروپای غربی در آغاز نيمه دوم قرن نوزدھم نه فقط به سمت ايجاد
تشکلھای موازی اتحاديه و حزب حرکت نکرد ،که دقيقا ً در جھت خالف اين نوع
رويکرد گام بر داشت .اجالس افتتاحيه انترناسيونال کارگری اول در سال 1864
کار خود را آغاز کرده است و سير رخدادھای درون جنبش کارگری که منتھی به
تشکيل بين الملل اول کارگران شده است نيز دقيقا ً در جھت بطالن تمامی استنتاجات
وارونه ای است که آقايان نويسنده نقد مطرح ساخته اند .ھمانگونه که خود اينان ھم
اذعان دارند شکست انقالب  1848فرانسه ،اوضاع سياسی روز اروپا را به زيان
جنبش کارگری قاره دچار تغييرات جدی ساخت .فضای ديکتاتوری و وحشت و قلع
و قمع مبارزات کارگری در ھمه جا حاکم گرديد .کارگران وسيعا ً دستگير و روانه
سياھچالھا شدند .ھر نوع تالش آنان برای متشکل شدن با شمشير قانون سرمايه
سالخی گرديد .مقاومت در مقابل کارفرمايان به عنوان يک جرم جنائی اعالم شد.
فقط در کشور فرانسه ،زير فشار اين سبعيت ھا شمار تشکلھای کارگری از  299به
 15کاھش يافت .خفقان و سرکوب در انگليس ،ايتاليا و جاھای ديگر نيز جنبش
کارگری را به ھمين منوال زير مھميز خود قرار داد .در چنين وضعی طبقه کارگر
اروپا مجبور به پاره ای عقب نشينی ھا شد ،به گونه ای که در بسياری موارد دامنه
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اعتراضات خود را به مطالبات اقتصادی و رفاھی محدود ساخت .با ھمه اينھا روند
مبارزات اوالً خيلی سريع منحنی عروج و تعرض خود را از سر گرفت و ثانيا ً زير
فشار ھمين تھاجمات و سبعيت ھای بورژوازی جنب و جوش بسيار سازنده ،آگاھانه
و حساب شده ای برای ايجاد سازمان سراسری انترناسيوناليستی طبقه کارگر به
عنوان ظرف مشترک مبارزات متحد جاری آنان و بستر پيکار طبقاتی کل کارگران
اروپا برای نابودی سرمايه داری آغاز شد ،به پيش رفت و به سرانجام رسيد.
بارزترين مشخصه در پروسه تالش منتھی به تأسيس انترناسيونال اول تأکيد قاطع
فعالين جنبش کارگری قاره بر اھميت » اتحاد کارگران تمامی کشورھا برای مقابله
با نظام مرگ آفرينی است که بشريت را به دو طبقه تقسيم کرده است« .مقدمه آئين
نامه انترناسيونال را نيز ھمه کارگران آگاه و مطلع دنيا به کرات خوانده يا شنيده
اند .نکاتی مانند رھائی طبقه کارگر به دست خود طبقه کارگر ،مبارزه نه برای
کسب امتيازات بلکه برای الغاء ھر گونه سلطه طبقاتی ،رھائی اقتصادی طبقه
کارگر ھدف بزرگی است که ھر جنبش سياسی بايد به عنوان يک امر مھم از آن
متابعت کند ،بنياد تمامی بی حقوقی ھای طبقه کارگر در عمق نظام سرمايه داری
است و در يک کالم مبارزه عليه اساس سرمايه داری و کليه تبعات وجودی آن
سرلوحه مندرجات اين آئين نامه است.
تا اينجا روشن است که آقايان برای توجيه حرف ھای خود بسيار ساده حتی بديھی
ترين حوادث تاريخ را ھم مخدوش می کنند و به صورت وارونه تحويل خوانندگان
خود می دھند .چرا آنان به اين روش متوسل می گردند؟ پاسخ ھيچ غامض نيست.
برای اينکه مبانی و زمينه ھای واقعی رويکرد دو تشکيالتی و ايجاد سازمانھای
موازی سنديکاليستی و حزبی در جنبش کارگری از انظار مخفی بماند ،بايد جای
آنھا را با مسائل ديگری عوض کرد ،ھر چند که اين جابجائی نيازمند به ھم رشتن
بدترين تحريفات و دروغھا باشد .اما ببينيم که واقعيت چيست و زمينه ھا و مبانی
واقعی رويکرد مذکور چه بوده اند؟ جای ھيچ ترديدی نيست که جنبش کارگری
اروپا به ويژه با شکست کمون پاريس ،برخی شکست ھای ديگر و برچيده شدن
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انترناسيونال اول ،نسبت به سالھای پيش دچار پاره ای عقب نشينی ھا و سردرگمی
ھا شد .ھمزمان شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری مسائل تازه ای را در
معادالت روز مبارزه طبقاتی وارد ساخت .گشايش حوزه ھای نوين انباشت و
توسعه شيوه توليد سرمايه داری به ممالک سه قاره آسيا ،افريقا و امريکای التين و
ھمه جاھای ديگر ،سرازير شدن سيالب اضافه ارزش ھای عظيم از حوزه ھای
جديد انباشت به قلمرو بازتوليد و خودگستری سرمايه ھای متمرکز و انحصارات
غربی ،دستيابی بيشتر اين تراست ھا و بنگاھھا به منابع الزم برای کاھش ھزينه
تشکيل سرمايه ثابت ،امکان پيش ريز وسيع سرمايه در کشورھای سه قاره با
ترکيب ارگانيک نازل تر و مانند اينھا ،به سرمايه داری غرب امکان داد تا برای
خاموش ساختن شعله ھای سرکش جنبش ضد سرمايه داری اروپا و برای اينکه
خطر بروز وقايعی مانند کمون پاريس ،انترناسيونال اول و وقوع انقالبات کارگری
را کاھش دھد ،از شدت استثمار و دامنه بيحقوقی بخشی از طبقه کارگر اروپا مقدار
بسيار اندکی بکاھد .سوسيال دموکراسی مولود اين وضعيت بود .جنبش اتحاديه ای
به سياق و محتوا و ساختار آشنای قرن بيستمی خود از درون اين فرايند متولد می
گرديد و برای اين به وجود می آمد که گورستان جنبش ضد سرمايه داری طبقه
کارگر گردد .حوادث اخير يعنی عروج و نفوذ گسترده سوسيال دموکراسی ،يکه
تازی جنبش اتحاديه ای و غرق شدن طبقه کارگر در باتالق رفرميسم سنديکاليستی
مسلما ً جبر تاريخ و سرنوشت مقدر مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر نبود و ھيچ
کارگر آگاه و سوسياليست نمی تواند وقوع آنھا را به عنوان سرنوشت محتوم جنبش
کارگری مورد دفاع قرار دھد و تحميل شدن آنھا بر کارگران دنيا توسط نظام
بردگی مزدی را با تقديس و تکريم و ستايش ،شالوده استراتژی و افق پردازی برای
مبارزات توده ھای کارگر سازد.
سوسيال دموکراسی در کليه قلمروھای مربوط به جنبش کارگری ،تحليلھا ،افقھا و
راھکارھای سازش طبقاتی را جايگزين نوع نگرش ،دورنماھا و راھبردھای
مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری کرد .داروينيسم در مسائل اجتماعی به جای
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ماترياليسم انقالبی و پراتيک مارکسی » ،اجماع و توافق« به جای مبارزه ضد کار
مزدی ،ايجاد اتحاديه ھای کارگری مبتنی بر اجماع و توافق به جای تشکالت ضد
سرمايه داری سراسری و انترناسيوناليستی ،سرمايه داری دولتی به جای سوسياليسم
ضد کار مزدی ،آويختن جنبش کارگری به دار احزاب ماوراء خود ،پارلمانتاريسم
به جای انقالب ،توسل طبقه کارگر به تشکالت موازی حزب و اتحاديه به جای
تشکل واحد سراسری ضد سرمايه داری و ...ھمه و ھمه توسط سران انترناسيونال
دوم و احزاب سوسيال دموکرات اروپای غربی يا به بيان ديگر توسط ائتالف
ارتجاعی رفرميسم درون طبقه کارگر و بخشی از بورژوازی بر جنبش کارگری و
مبارزه ضد سرمايه داری کارگران اروپا بار گرديد .اتحاديه ھای کارگری قرن
بيستم شأن نزول موجوديت و ھويت خود را از بطن اين فرايند احراز می کنند و
پروسه ظھور ،تکوين ،توسعه و اقتداريابی آنان اساسا ً بر روند کفن و دفن جنبش
سوسياليستی و ضد کار مزدی طبقه کارگر دنيا محقق گرديده است.
نسخه پيچی تشکالت موازی حزب و سنديکا به وسيله سوسيال دموکراسی کمی اين
طرف تر در جنبش کارگری روسيه و توسط حزب سوسيال دموکرات روس شکل
و شمايل متفاوتی به خود گرفت و از درون ھمين دستکاری ھا است که سنگ بنای
احزاب آن زمان تا حال و ايفای نقش آنھا به عنوان حزبی متناظر با ساز و کارھای
مورد نياز استقرار سرمايه داری دولتی شکل می گيرد و به سراسر جھان بسط پيدا
می کند .بلشويسم بعنوان راديکال ترين گرايش درون سوسيال دموکراسی روس و
به عنوان يک جريان نيرومند دارای بيشترين نفوذ در ميان طبقه کارگر روسيه بنياد
روايت خود از سوسياليسم ،جنبش کارگری ،آگاھی طبقاتی پرولتاريا ،تشکالت
موازی حزب و سنديکا برای اين جنبش را از ميان ھمان نسخه پيچی ھای سران
انترناسيونال دوم استخراج می نمايد .آنچه در اينجا و در اين قلمروھای معين به
فرايند پراتيک و نظريه پردازی بلشويسم در قياس با سوسيال دموکراسی غربی
ويژگی و تمايز می بخشيد وجود ديکتاتوری ھار تزاری و فشار سرکوب و قھر
ارتجاعی ماشين دولتی بود .حزب در اينجا نمی توانست روال کار احزاب موجود
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در کشورھای ديگر را پيشه کند و بر ھمين اساس ساختار » حزب انقالبيون حرفه
ای« را احراز می کرد .نکته اساسی و قابل تعمق اين است که روايت بلشويسم
برای تحزب کمونيستی و ضد سرمايه داری پرولتاريا نه از سنت ماترياليسم انقالبی
مارکس بلکه از ھمان نوع نگاه سوسيال دموکراسی به جدال ميان طبقه کارگر و
بورژوازی نشأت می گرفت .حزب در اينجا نه ظرف تشکل سراسری توده ھای
کارگر برای مبارزه عليه کليه بيحقوقی ھا و ستمکشی ھای منبعث از نظام سرمايه
داری و در ھمان حال مبارزه عليه اساس سرمايه داری بلکه تشکلی از انقالبيون
حرفه ای بود که جنبش کارگری بايد خود را به آن می آويخت .ارجاع سوسياليسم به
علمی در کنار ساير علوم طبيعی و اجتماعی ،کاوش سرچشمه ھای اين علم در مغز
افاضل و دانشوران بورژوازی ،تبيين سوسياليسم به عنوان برنامه ريزی رابطه
خريد و فروش نيروی کار توسط دولت متشکل از حزب سياسی ماوراء طبقه
کارگر و جنبش کارگری ،نقش آفرينی اين حزب در جلب حمايت توده ھای کارگر و
وثيقه کردن قدرت مبارزه کارگران برای عروج حزب به اريکه قدرت دولتی ،ھمه
و ھمه تداوم مستقيم نظريه ھا و باورھای سوسيال دموکراسی در ميان بلشويکھا
حتی در پراتيک جاری راديکال ترين نمايندگان آن بود .کارنامه پيکار بلشويسم در
تمامی سالھای قبل از وقوع انقالب کارگری اکتبر بيش از ھر چيز در سوق دادن
جنبش کارگری به قلمرو مبارزه برای دموکراسی و عليه ديکتاتوری ھار تزاری،
متقاعد ساختن کارگران به اھميت توسعه نوع غربی مناسبات کاپيتاليستی در جامعه
روسيه ،انجام انقالب دموکراتيک ،سر و سامان دادن به اتحاد ميان کارگران و
دھقانان برای به پيروزی رساندن اين انقالب و نظائر اينھا خالصه می شد .مبارزه
ضد سرمايه داری در کل اين کارنامه به شدت کمرنگ است ،شوراھای کارگری
اصالً مورد توجه نيستند و تنھا زمانی تقديس می شوند که وجود آنھا نياز تسويه
حساب با قدرت دوگانه و دولت کرنسکی است و به محض پايان اين دوره به شدت
مورد بی مھری واقع می شوند .با پيروزی انقالب ،حزب و حتی نه کل حزب بلکه
پوليت بوروی  6نفری آن رتق و فتق کل مسائل جامعه را به دست می گيرد .ارتش
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رسمی دولتی تجديد سازمان می يابد ،کليه امور مربوط به برنامه ريزی کار و توليد
در وزارت اقتصاد متمرکز می شود .سيستم تايلور و يکتارئيسی در کليه کارگاھھا و
مراکز کار به عنوان شيوه مناسب گذار به سوسياليسم مورد تقديس واقع می گردد،
تمامی آن بخش از اقتصاد که در کنترل » ونسنخا« و سازمانھای حزبی است
بعنوان نماد اقتصاد سوسياليستی به کارگران ارائه می شود ،نپ و گسترش مالکيت
خصوصی کاپيتاليستی دورخيز طبقه کارگر برای تحول سوسياليستی قلمداد می
گردد .سنديکاھا و اتحاديه ھای کارگری تسمه نقاله اعمال قدرت حزب و برنامه
ريزی کاپيتاليستی کار و توليد بر توده ھای کارگر می شوند .تئوری تشکالت
موازی حزب و اتحاديه ھا تئوری مرتبط ،ارگانيک و از ھمه لحاظ ھمجنس اين
روايت سوسياليسم و اين نوع نگاه به جنبش کارگری و افقھا و انتظارات آن است.
نظريه دو تشکيالتی حزب و اتحاديه و کل مبانی تحليل آن در سوسيال دموکراسی و
در بطن ائتالف رفرميسم کارگری و بورژوازی نطفه بست و باليد ،در سوسيال
دموکراسی روسيه با ساز و کارھای انقالب دموکراتيک و سپس
استقرار سوسياليسم نوع اردوگاھی آويخت و پس از اين است که ناسيونال چپ و
بخشی از بورژوازی بين المللی به ويژه در جوامع سه قاره آسيا ،افريقا و امريکای
التين آن را با اشتياق وافر می بلعند .جنبش ھای خلقی اين سه قاره در درون يک
ائتالف استراتژيک سراسری با اردوگاه شوروی از ھمه لحاظ خود را به اين نوع
تحزب و به روايت دو تشکيالتی حزب و سنديکا برای جنبش کارگری کشورھايشان
نيازمند ديدند .حزب متشکل از نخبگان و افاضل بورژوازی يا روشنفکران طبقه
متوسط شھری که پرچم » صنعت مستقل ملی« » ،ضد امپرياليسم خلقی« و توسعه
کاپيتاليستی جامعه و سرانجام سوسياليسم نسخه اردوگاه را رھبری کند برای اينان
بسيار حياتی بود ،پديده ای که با جنبش کارگری متشکل در سازمانھای صنفی و
سنديکاليستی و گسسته از ھر نوع مبارزه ضد سرمايه داری و برای محو کار
مزدی تکميل می شد .دومی بسيار مورد احتياج بود تا منجنيق نيرومند پرتاب حزب
به صفه قدرت سياسی گردد.
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ھمه نکات باال دقايق واقعی پروسه زايش ،پرورش و تکامل نظريه تشکلھای
موازی حزب و اتحاديه در طول قرن بيستم در رابطه با جنبش کارگری جھانی
ھستند .صغری و کبراھای چيده شده توسط منتقدين پيش نويس ھم جعل کليه اين
حقايق تاريخی است و ھم سماجت و سرسختی بيش از حد آنان را برای حقنه کردن
راھھای انحالل ھر چه ژرف تر جنبش کارگری در منويات ماندگاری سرمايه داری
جھانی به نمايش می گذارد.
بنياد تئوری تشکلھای موازی حزب و سنديکا ،بر طرد توده ھای کارگر از مبارزه
ضد سرمايه داری و ھموارسازی راه استقرار سرمايه داری دولتی استوار است.
مالط و مصالح موجود در شالوده اين روايت دقيقا ً از تبيين بورژوائی سوسياليسم
استخراج شده است .کل ماجرا اين است که سوسياليسم در اينجا جنبش طبقه کارگر
برای تغيير عينيت موجود ،نفی و محو مناسبات کار مزدوری و برقراری سازمان
سراسری شورائی برنامه ريزی کار و توليد توسط ھمه آحاد توده ھای
کارگر نيست ،بلکه فقط جايگزينی نوعی از برنامه ريزی رابطه خريد و فروش
نيروی کار توسط نوعی ديگر است .تحقق اين امر و حصول اين جا به جائی ھيچ
احتياجی به جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر ندارد ،ھيچ نوع سازمانيابی ضد
سرمايه داری از طبقه کارگر طلب نمی کند ،سوسياليسم را جريان اعتراض اين
طبقه به بنياد کار مزدی تلقی نمی نمايد و آن را سوای مشتی انديشه ھای علمی
کشف شده توسط دانشوران طبقات غيرکارگر نمی پندارد .مبارزه عليه سرمايه و
نظام سرمايه داری را در ظرفيت طبقه کارگر نمی بيند .روايت تشکل ھای موازی
حزب و اتحاديه به جای ھمه اينھا ،تحليل ھا ،بديل ھا و راه حلھای خاص خود را
دارد .جنبش کارگری جنبش اجماع و توافق با بورژوازی است ،جدال با نظام
سرمايه داری يا در عالم واقع جدال برای دولتی کردن برنامه ريزی کار و توليد
کاپيتاليستی کار خاص يک نيروی ويژه سوسياليستی!! است .کارگران بايد در
ظرف مناسب مبارزه مبتنی بر اجماع و توافق برای بھبود شرائط کار و زندگی
خود در چھارديوار غيرقابل شکست جھنم سرمايه داری تالش کنند .نيروی ويژه
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سوسياليستی ھم بايد برای کاوش راه استقرار سرمايه داری دولتی در ظرف خاص
خود به نام حزب متشکل شود .جنبش اجماع و توافق بايد از طريق تقليد و ايمان به
حزب نخبگان و متقاعد شدن به اعتبار و تقدس و رھنمودھای اينان دولت موجود
سرمايه داری را از سر راه بردارد و جای آن را به حزب پرچمدار سرمايه داری
دولتی زير نام دروغين کمونيسم بسپارد .اگر اين کارھا انجام گيرد ھمه چيز بر وفق
مراد بخشی از بورژوازی به پيش رفته است .طبقه کارگر ھم حق و افتخار فروش
نيروی کار را به صورت جاويدان برای خود حفظ خواھد نمود.
منتقدين پيش نويس پس از جعل ھمه حقايق تاريخی و دفاع جامع االطراف از کليه
تحليل ھا و راه حل پردازيھای رفرميسم سنديکاليستی و سوسيال بورژوائی ميدان
وارونه پردازی ھای خويش را به قلمرو کارکرد جنبش اتحاديه ای در طول قرن
بيستم منتقل می کنند .آنان می گويند که اتحاديه ھای کارگری اروپا در تمامی طول
قرن مذکور مدافع حقوق کارگران بوده اند!! بايد ديد که معنای دفاع از حقوق
کارگران در منطق و عرف و فرھنگ سياسی اين آقايان چيست؟ توضيح واضحات
است که اتحاديه ھا در بھترين حالت و مثالً با تن دادن به حداکثر ناپرھيزی برای
افزايش دستمزد کارگران و برخی تغييرات در شرائط کار آنان با اتحاديه ھای
کارفرمايان وارد مذاکره شده اند .اساس کار اين مذاکرات نيز ھمانگونه که خود
منتقدين پيش نويس مطرح کرده اند و اساسا ً از توصيه کنندگان سرسخت آن
ھستند ،بدون ھيچ اگر و اما بر توافق و اجماع ميان کار و سرمايه استوار بوده
است .اتحاديه ھا در قبال ھمين کمترين تالش برای دفاع از شرائط خريد و فروش
نيروی کار  -ظاھراً به نفع کارگران  -خدمات بسيار ارزنده ،اساسی ،سرنوشت ساز
و تاريخی را برای دفاع از نظام سرمايه داری در مقابل جنبش کارگری و برای
تحکيم طوق بردگی مزدی بر گرده ھمه کارگران دنيا انجام داده اند .از جمله اينکه:
 .1بر تشديد ھر چه فاحش تر و جنايتکارانه تر استثمار توده ھای کارگر دنيا
توسط سرمايه اجتماعی کشور»خود« مھر تأييد زده و از مشارکت ھر چه وسيع تر
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انحصارات عظيم امپرياليستی و بورژوازی جامعه خويش در استثمار طبقه کارگر
بين المللی سرسختانه دفاع کرده اند.
 .2ھر دينار افزايش دستمزد و بھبود معيشت کارگران را به سود ھر چه کالن تر و
عظيم تر سرمايه ھا گره زده اند.
 .3نقش دژخيم ترين سازمانھای جاسوسی و امنيتی بورژوازی را در سالخی ھر
جنب و جوش ضد سرمايه داری طبقه کارگر اروپای غربی و امريکای شمالی ايفاء
نموده اند.
 .4برای انحالل کامل جنبش کارگری جھانی در ساختار قانون پردازی و نظم
سياسی سرمايه داری از ھيچ کوششی فروگذار نکرده اند.
 .5بزرگترين دستيار و مشاور و مددکار بورژوازی در تحميل نظم توليدی سرمايه
داری بر طبقه کارگر بوده اند.
 .6در ھر دو جنگ جنايتکارانه امپرياليستی در کنار بورژوازی » خودی« و عليه
منافع طبقه کارگر بين المللی وارد جنگ شده اند.
 .7مبارزه طبقاتی را با سازش طبقاتی نسخه پيچی کرده اند.
 .8بزرگترين نقش را در مھار مبارزات روزمره کارگران حتی مبارزه برای بھبود
معيشت و رفاه بيشتر به عھده گرفته و به پيش برده اند.
 .9اساس وحدت طبقه کارگر بين المللی در مقابل نظام سرمايه داری را از ھم
پاشانده اند و جنبش کارگری جھانی را به زائده رقابت ھای درونی ميان بخش ھای
مختلف سرمايه جھانی مبدل ساخته اند.
 .10در کثيف ترين کودتاھای امپرياليستی سرمايه داری و سازمان دادن گسترده
ترين حمام خونھای ضد بشری دولتھای ھار بورژوازی در پاره ای جوامع نقش
مؤثر بازی کرده اند.
دفاع منتقدين پيش نويس از اتحاديه ھای کارگری کشورھای غربی دفاع از اين
کارنامه است .واقعيت اين است که ھر چه دامنه قدرت اين اتحاديه ھا در کشورھا
بيشتر بوده است جنبش کارگری نيز بيشتر در چنبره سازش با بورژوازی از ھر
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نوع ابراز وجود ساقط شده است .در اين زمينه مثال فراوان است .فقط به اين نکته
توجه کنيم که در ميان ھمه ممالک اروپای غربی و شمالی ،سوئد از بيشترين ميزان
سازمان يافتگی کارگران در اتحاديه ھا) قبالً  %95و امروز حدود  (%65و فرانسه
از کمترين ميزان) منوط به دوره ھای مختلف ،بين  %12تا  (%6برخوردار بوده
است .جنبش کارگری سوئد به لحاظ درجه مسخ و انجماد در داربست مصالح
سرمايه داری و از دست دادن ھر نوع تحرک در مقابل بورژوازی به پائين ترين
سطح سقوط کرده است  .اين در حالی است که جنبش کارگری فرانسه صرفنظر از
اعتصابات گسترده مستمر ،ھر چند سال يکبار عظيم ترين بخش ھای اقتصاد
سرمايه داری را در معرض فلج و زيان ھای سنگين قرار داده است .سن
بازنشستگی در کشور فرانسه  60و در مواردی  55سال است اما در سوند حداقل
 65سال است .ساعت کار در سوئد از ھمه ممالک ديگر اروپائی باالتر است .در
طول سه دھه اخير امکانات دارو و درمان و بھداشت در سوئد به بدترين سطح
سقوط کرده است ،چيزی که بورژوازی فرانسه برای تحميل آن بر طبقه کارگر با
مشکالت زيادی مواجه است .در سوئد ھر سال شمار زيادی از مدارس با ھدف
افزايش سود سرمايه ھا برای ھميشه برچيده می شوند ،اما سرمايه داران فرانسوی
و دولت آنھا به آسانی موفق به انجام اين کار نبوده اند و ......
ارتباط تنگاتگ ميان وسعت نفوذ اتحاديه ھا و استيصال و فروماندگی رقت بار طبقه
کارگر پديده ای انکار ناپذير در غالب جوامع موجود است .منتقدين پيش نويس کليه
ضربات کوبنده وارد شده از سوی اتحاديه ھا بر جنبش کارگری جھانی را به عنوان
وجوه قوت آنان در نوشته خود ذکر کرده اند .دليل اين امر بسيار شفاف است .آنان
جنبش کارگری را در بنياد ،جنبش اجماع و توافق با سرمايه داری ارزيابی می کنند
و اتحاديه ھا ھر چه در اين گذر موفق تر باشند ،به بيان ديگر ھر چه طناب دار
سرمايه را سخت تر و محکم تر بر گلوی طبقه کارگر فشار داده باشند از منظر آنان
تواناتر و پيروزمندتر قلمداد می گردند .نمونه ھای مورد تأکيد اينان ،در شناخت
نوع نگاھشان به نقش اتحاديه ھا بسيار قابل تعمق است .اعتصاب معدنچيان انگليس
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حدود يک سال به درازا کشيد » .کنگره اتحاديه ھای کارگری انگليس« ) ( TUC
در تمامی طول اين مدت نه فقط ھيچ حمايتی از اعتصاب به عمل نياورد بلکه ھمه
جا به ھمه شکل ھای ممکن عليه آن به کارشکنی پرداخت .به طور مثال زمانی که
کارگران نواحی » يورکشاير« و » ولز جنوبی« خودشان برای حمايت از کارگران
معدن دست به يک روز اعتصاب زدند ،رھبر )  ( TUCاين اقدام کارگران را
شديداً مورد نکوھش قرار داد و خواستار اجتناب جدی آنان از انجام اين نوع
اقدامات گرديد .در ھمان زمان چندين ميليون کارگر انگليسی با احساس مسؤليت در
مقابل ھمزنجيران اعتصابی خود قطعنامه ای را تنظيم و به کنگره
ساالنه )  ( TUCتسليم نمودند اما اين قطعنامه با رأی مخالف اکثريت نمايندگان
اتحاديه سراسری مواجه شد و به تصويب نرسيد .در جريان ھمين اعتصاب
معدنچيان بريتانيا ،حداقل سه تن از رھبران اتحاديه سراسری کارگران انگليس به
پاداش کارشکنی ھر چه گسترده تر عليه کارگران اعتصابی و در قبال خدمات
بسيار گرانبھائی که به نفع بورژوازی و بر ضد کارگران انجام داده بودند از ملکه
بريتانيا نشان » لرد« و » سر« دريافت کردند .از ھمه اينھا که بگذريم اين سؤال
اساسی در پيش روی منتقدين پيش نويس و مدافعان سخت جان سنديکاليسم قرار
دارد که اساسا ً چرا اعتصاب پر عظمت  120 000کارگر معدن در طول يکسال
نتوانست طبقه کارگر انگليس را به حمايت از خود بسيج کند .مگر نه اين است که
صد سال پيش از اين تاريخ کارگر انگليسی در حمايت از مبارزات کارگر سويسی
و بلژيکی و کشورھای ديگر اروپا ،قاره را بر سر بورژوازی خراب می کند ،چرا
صد سال بعد اين چنين مفلوک و مستأصل حتی قادر به ھيچ حمايتی از ھمزنجيران
ديوار به ديوار خانه و کارخانه خود ھم نيست؟ سوای اتحاديه ھای سرمايه ساالر
مورد ستايش آقايان کدام بليه دھشتبار ديگر اين جنبش را به اين روز انداخته است؟
مدعيان نقد پيش نويس صفحات زيادی را در نعت و وصف جنبش اتحاديه ای سياه
نموده اند تا در اين گذر تمامی خدمات ذی قيمت آنان به سرمايه داری و ھمه
اقدامات ضد سوسياليستی آنان را به عنوان دفاع از حقوق کارگران القاء کنند .آنان
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می نويسند که در دوره اخير که به زعم آنان دوران رجعت تاريخی » سرمايه داری
منچستر« است ،اتحاديه ھا مورد تعرض بورژوازی قرار گرفته اند و به ھمين دليل
بايد بيش از پيش از پشتيابی سوسياليست ھا برخوردار شوند!!! اين آقايان در چند
صفحه جلوتر با دنيائی قلمفرسائی ادعا کرده بودند که در دوران به تعبير خودشان
سرمايه داری منچستر اھتمام کارگران به ايجاد يک ظرف مشترک برای پيشبرد
مبارزات روزانه و در ھمان حال پيکار تعيين سرنوشت عليه سرمايه داری کامالً
مساعد بوده است و حاال در ادامه ھمان حرفھا مدعی می شوند که در عصر رجعت
ھمان بورژوازی حتی اتحاديه ھای تا مغز استخوان عامل دست سرمايه داران ھم
مورد تعرض دولت ھا ھستند و سوسياليست ھا بايد برای دفاع از ھمين امامزاده
ھای مأمور تقدس سرمايه جھانی مھيای فداکاری باشند!!! ما مطلقا ً وارد بحث آشفته
فکريھا و تناقض بافی ھای بی در و پيکر آقايان نمی شويم و آن را موضوعی کامالً
طبيعی قلمداد می کنيم .بحث بر سر چيز ديگری است .پروسه تحوالت اتحاديه ھای
کارگری دنيا در سالھای اخير صرفا ً پروسه تطابق و ارگانيک کردن تمامی
استراتژی و راھکارھای خود با جنايتکارانه ترين و سبعانه ترين حمالت
بورژوازی جھانی عليه جنبش کارگری بوده است .سرمايه داری جھانی مصمم
است که کليه بار ناشی از فشار خرد کننده بحران اقتصادی خود را به ھارترين
شيوه ھا ،بر سطح معيشت و بھای نيروی کار کارگران شاغل سرشکن سازد ،يک
ميليارد از جمعيت فروشنده نيروی کار را در برھوت بيکاری و فقدان ھر نوع قوت
اليموت سرگردان ساخته است ،مدرسه ھا ،بيمارستانھا ،مھد کودک ھا و ھمه
امکانات حداقل تا کنونی کارگران را يکجا چوب حراج بسته است و برچيدن آنھا را
وثيقه تضمين نرخ سود دلخواه سرمايه ھا کرده است .کار اتحاديه ھای کارگری در
اين مدت صرفا ً آموزش و آموزش دادن چند و چون پروسه انطباق خود با اين
سياستھا و برنامه ريزی ھا بوده است .ھيچ اتحاديه کارگری در ھيچ کجای اروپای
غربی و شمالی در برابر ھيچ ميزانی از اين سبعيت ھا ھيچ مقاومتی نکرده است و
در ھر کجا که کارگران خود آماده صف آرائی در مقابل اين تعرضات شده اند با
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تھاجم ھمزمان و متحد اتحاديه ھای کارگری و بورژوازی در مقابل خود مواجه
گرديده اند .آيا اين ھا دفاع از حقوق کارگران است؟
منتقدين در بحث خود پيرامون اتحاديه ھا و بر شمردن اوصاف آنھا ،يکباره به
صورت بسيار آشفته و بی ربطی سراغ جنبش کارگری آرژانتين و خيزشھای
کارگران برای اشغال کارخانه ھا رفته اند .آنان پيرامون رابطه ميان دفاعيات تند و
تيز خود از اتحاديه ھای کارگری دنيا و شوراھای کارگری سالھای اخير آرژانتين
ھيچ کلمه ای بيان نکرده اند و لزومی برای بيان آن نديده اند .اما آنچه کارگران
آرژانتين در » زنون« و پاره ای جاھای ديگر انجام داده اند دقيقا ً رويه معکوس
تمامی حرفھائی است که اين آقايان برای اثبات آن بيست و چند صفحه مطلب سياه
کرده اند .خيزش ھای کارگری آرژانتين نه در سنت سنديکاليستی نويسندگان نقد ،که
نمود عملی بسيار شفاف جنب و جوش واقعی ضد سرمايه داری توده ھای کارگر
در آن مناطق است .تصرف کارخانه ،اتکاء به قدرت پيکار طبقاتی خود ،زير پا
نھادن » اجماع و توافق« ميان کارگر و سرمايه دار يعنی مقدس ترين اصل
اعتقادی منتقدين ،سازمانيابی شورائی و فراھم ساختن امکان دخالت مستقيم و نافد
آحاد کارگران ،در برنامه ريزی کار و توليد و تعيين سرنوشت محصول کار ،از
ميان بردن تمامی تفاوت ھا و تمايزات حقوقی ميان زن و مرد در درون شوراھا،
ھمه و ھمه به بنيادھای جنبش شورائی ضد کار مزدی تعلق دارد .دستيازی
کارگران به اين روش ھا و سازمانيابی اين جنبشھا عمالً کيفرخواستی ضد سرمايه
داری عليه رفرميسم راست سنديکاليستی مورد دفاع و پشتيبانی اين آقايان است .به
ھمين دليل رجوع آنھا به جنبش کارگری آرژانتين اوالً اھانتی سنگين به کارگران
شوراھای آنجا است و ثانيا ً نمايش گوشه ای ديگر از باژگونه پردازی ھا و پراکنده
گوئی مورد نياز اين نوع وارونه سازی ھا است.
در نوشته منتقدين پيش نويس مطالب پراکنده زيادی در مورد چند و چون مطالبات
کارگران و نوع اين مسائل وجود دارد .به نظر می رسد که پرداختن به آنھا سوای
اتالف وقت خواننده ھيچ عايدی ديگری نداشته باشد .کل صدر و ذيل حرفھا اين
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است که کارگران نبايد به ھيچ انتظار و مطالبه ای سوای افزايش بھای نيروی کار
خود بيانديشند و اساسا ً نمی توانند بيانديشند .حرفھا ھمه اين است که انديشيدن به
موضوعاتی ورای اين فقط در شأن نخبگان حزبی و افاضل صفه نشين جنبش ھای
ديگر است .ھمه حرفھا تکرار ھمان نکاتی ھستند که ما در اين جا پيرامون آنھا
صحبت کرده ايم و به ھمين دليل از پرداختن به آنھا کالً صرفنظر می کنيم.
بيست و پنجم نوامبر 2007

داود رضوی و مبارزه درون گود!
آقای داود رضوی عضو ھيأت مديره سنديکای شرکت واحد اخيراً مقاله ای نوشته
است .او در نوشته خود با خشم و کينه تمام ھر سخن از مبارزه عليه سرمايه و ھر
نفس کشيدن خالف مصالح ماندگاری سرمايه داری را سنگسار می کند و به دنبال
دنيائی آسمان ريسمان بافی ھای سرمايه پسند باب طبع ھم کيشانش ،رفرميسم منحط
سنديکاليستی را تنھا فرشته نجات توده ھای کارگر ايران قلمداد می نمايد!! واقعيت
اين است که حرف ھای رضوی ھيچ نيازی به انتقاد ندارد .تک تک گفته ھای او به
اندازه کافی و شايد ھم بيشتر از حد نياز سند زنده و گويای رسوائی سنديکاليسمی
است که وی و ھمانندانش با قبول توليت آن وظيفه فريب کارگران و کفن و دفن
جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر ايران را به دوش گرفته اند .با ھمه اين ھا
نکات مندرج در نوشته مذکور سوژه مناسبی برای کالبدشکافی باز ھم بيشتر
سنديکاليسم و نقش استراتژيک آن در تحکيم پايه ھای قدرت سرمايه و خفه ساختن
ھر جنب و جوش راديکال و سرمايه ستيز توده ھای کارگر است.
داود رضوی می نويسد » :در جامعه ای که ميليون ھا انسان دنبال آن ھستند که
نيروی کارشان را بفروشند وخريدار نيست معلوم نيست شما چطور مزدش را می
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خواھيد لغو کنيد .در جامعه ای که مردم بايد دو تا سه کار داشته باشند اين حرف ھا
يعنی چه ؟ بجای آدرس دادن ما که بايد دنبال نھادھای مثل سازمان لغو کار مزدی
ايشان برويم که معلوم نيست که به اجرا در آورندگانش از کره مريخ بايد به ايران
بيايند يا نه ،چرا از ھمان امکانات موجود حرکت نمی کنيد ،چرا نمی خواھيد بپذيرد
که کار عملی سخت و پر ھزينه است وشما و دوروبری ھايتان قادر به اين کار
نيستند .سنگ بزرگ عالمت نزدن است«
رضوی تمامی خرافه پردازی ھا و توھم بافی ھای ضد کارگری بدترين نمايندگان
فکری نظام سرمايه داری را در گوش توده ھای کارگر ايران الالئی می کند .چکيده
کالم وی اين است که مشکل بالفعل توده ھای کارگر ايران صرفا ً کمبود خريداران
نيروی کار است .به بيان ديگر طبقه کارگر ايران با رابطه خريد و فروش نيروی
کار ھيچ مشکلی ندارد!! معضل اساسی اش اين است که مشتری کافی برای خريد
نيروی کار موجود نيست .گرسنگی ،فقر و فالکت و فحشاء ،اعتياد و سيه روزی
ھای دامنگير چند ده ميليون کارگر ايرانی و افراد خانواده ھای آن ھا ،ربطی به
نظام سرمايه داری ندارد و مبارزه عليه آن ھا در گرو مبارزه عليه سرمايه داری
نمی باشد .ھمه اين مصائب و بدبختی ھا به اين دليل وجود دارند که کارگران قادر
به فروش نيروی کار خود نمی شوند ،ريشه مصائب موجود نه کار مزدی بلکه
فقدان مشتريانی است که بردگان مزدی را استثمار کنند و نيروی کار شبه رايگان
آن ھا را خريداری نمايند .داود رضوی البته ھيچ نيازی به وجود ھيچ ميزان انسجام
در سر ھم بندی حرف ھای خويش نيز احساس نمی کند .او درست به دنبال طرح
اين سخن و دقيقا ً در جمله بعدی و پيوسته عبارت نخست ،اضافه می کند که در
ھمين جامعه ھر کارگری مجبور است برای امرار معاش خود سه جا کار کند و در
ھر شبانه روز سه شيفت نيروی کار خود را به فروش برساند .فعال سنديکاليست
شرکت واحد برای لحظه ای از خودش نمی پرسد که چرا دو جمله متصل و متوالی
گفته ھای او تا اين اندازه ضد و نقيض ھمديگر ھستند .چرا ھر کارگری در درون
اين جھنم سياه بشرکشی که نامش سرمايه داری است برای قوت اليموت فرزندانش
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و برای يک زندگی مفلوک آکنده از حقارت و محروميت سه شيفت در شبانه روز
کار می کند اما در ھمان حال در طول و عرض ھمين جھنم سياه کارگرسوز 10
ميليون انسان بيکارند و جمعيت وسيعی از زنان طبقه شان زير فشار گرسنگی بچه
ھای خود مجبور به تن فروشی می باشند؟ اندکی شعور منسجم کارگری و ضد
سرمايه داری الزم است تا در پيچ و خم اين تناقضات فاحش و سرکش به کاوش
ريشه ھا بپردازد .چرا ھمه مجبورند کار کنند ،چند جا کار کنند و چند شيفت متوالی
کار کنند اما  10ميليون انسان داغ برده مزدی بيکار ،بر چھره در شعله ھای مرگ
گرسنگی و محروميت و ذلت می سوزند و خاکستر می گردند .داود رضوی از
زرادخانه فرھنگی سنديکاليسم با سخاوت تمام سالح ھای روغن کاری شده فحاشی
را يکی پس از ديگری بيرون می کشد و به سوی ھر نفس کش مخالف بردگی
مزدی نشانه می رود .او سرمست از ايفای نقش پيشمرگی خود برای سرمايه فرياد
می زند که معضل کارگران نه کار مزدوری بلکه کمبود خريداران نيروی کار
مزدی است اما حتی يک لحظه از خود سؤال نمی کند که آنچه او » نبود خريدار
نيروی کار« يا بيکاری کارگران می نامد از کجا فرا رسته و از زھدان کدام
جرثومه شوم نظم اجتماعی متولد گرديده است .چرا نبود خريدار نيروی کار و چرا
بيکاری؟ اين ھا پديده ھا و مولودھای متعفن کدام نظام اجتماعی ھستند؟ در طول 20
سال گذشته فقط حجم سرمايه گذاری ھای خارجی در سطح جھان  30برابر افزايش
يافته است  .در طول ھمين مدت جمعيت کارگران بيکار دنيا ھم چند برابر شده
است .اگر معضل کارگر ايرانی يا کارگر ھر کجای ديگر اين دنيا نظام بردگی
مزدی نيست!!! اگر فاجعه حيات اين توده عظيم نفرين شدگان زنده به گور جھنم
موجود فقط » نبود خريدار نيروی کار« است!! پس چرا اين ھمه سرمايه گذاری،
اين ھمه انباشت کوه پيکرتر سرمايه ،اين ھمه اشباع روز به روز بيشتر جھان از
سرمايه ھای تازه و الحاقی ،نه فقط مشکل اشتغال بيکاران را ھيچ تخفيفی نداده است
که لحظه به لحظه امکان فروش رفتن نيروی کار را کمتر و کمتر و باز ھم کمتر
ساخته است ؟ در ھمين دوزخ سياه سرمايه داری ايران تنھا در طول  3سال يعنی

268

در فاصله ميان سال ھای  1384تا  1387بر اساس گزارش منابع رسمی دولتی
بيش از  25ميليارد و  455ميليون دالر امريکا به حجم انباشت ھای پيشين سرمايه
افزوده شده است .در طی ھمين سال ھا شمار بيکاران نيز حداقل دو ميليون نفر
افزايش يافته است .روزشمار نرخ پيش ريز سرمايه را باز ھم ورق بزنيم .در دو
سال گذشته بسيار بيشتر از يک ميليون بيکار به لشکر عظيم بيکاران جامعه ايران
اضافه شده است ،حدود  200کارخانه متوسط و بزرگ کارگران خود را اخراج و
زن و فرزندان آنھا را به برھوت گرسنگی پرتاب کرده اند .بھانه و مستمسک غالب
صاحبان اين مراکز توليدی ھم يا تحريم خارجی و يا کمبود نقدينگی بوده است!! در
ھمين دوره تشديد تحريم ھا حجم سرمايه ھای خارجی پيش ريز شده در بازار داخلی
ايران  %70باال رفته است و ميزان نقدينگی بخش خصوصی از  31ھزار ميليارد
تومان به  164ھزار ميليارد تومان رسيده است .داود رضوی مثل کبک سر خود را
به زير برف می کند تا فاجعه وجود بختک منحوسی به نام نظام سرمايه داری ،اين
ام الفساد ارض و عصر و سرچشمه تمامی مصائب چند ميليارد توده کارگر روی
زمين را به چشم نبيند و با وقاحت تمام مورد انکار قرار دھد .او می گويد وقتی ھمه
از » نبود خريدار نيروی کار« می نالند و رنج می کشند گفتگوی ضد کار مزدی
ديگر چی است؟!! بالھت ھولناک سنديکاليستی آنچنان مغز انسان ھا را قفل و
چشمان آن ھا را کور می سازد که ساده ترين و بديھی ترين معادالت زمينی زندگی
را نيز به طور کامل وارونه می بينند و قادر به درک آن نمی شوند .اگر جز اين بود
و اگر ايشان می توانست با کمترين ميزان بصيرت کارگری به اطراف خود نگاه
کند در می يافت که فاجعه بيکاری دھھا ميليون کارگر نه در کم و زيادی شمار
خريداران نيروی کار بلکه در عمق رابطه خريد و فروش نيروی کار ريشه دارد.
داود رضوی برای فھم اين حقيقت نيازمند ھيچ آموزش آکادميک و رفتن پای درس
ھيچ اقتصاددانی نيست .کافی است او فقط به آنچه در شرائط کار و استثمار و
فضای زيست اجتماعی چند ده ميليون کارگر ايرانی جاری است ،نيمه نگاھی اندازد
و از خود بپرسد که راستی چرا بيش از  10ميليون کارگر بيکارند؟ چرا ھر چه کوه
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انباشت سرمايه ھا بيشتر و بيشتر سقف فلک را شکاف می زند جمعيت کثير اين
بيکاران باز ھم کثيرتر می شود؟ چرا با وجود توسعه بی انقطاع و لحظه به لحظه
سرمايه گذاری ھا ،صدھا کارخانه تعطيل و کارگران آن ھا اخراج می گردند؟ چرا
به موازات رشد غول آسا و ديوانه وار پيش ريز سرمايه در ھمه حوزه ھای
اقتصادی سطح دستمزدھای واقعی بخش شاغل نيروی کار ھر روز از روز پيش
بيشتر آب می رود و نامحسوس تر می گردد .چرا کارخانه ايران ناسيونال دھه 50
خورشيدی با  10ميليون تومان سرمايه حدود  8000کارگر را به کار می گرفت و
ايران خودرو فعلی با بيش از  1000برابر سرمايه آن ايام ،حتی  3برابر شمار
کارگران آن روز را ھم به کار نمی گيرد؟ چرا طبقه کارگر ايران در طول ھمان
دھه باال به رغم حاکميت يکی از موحش ترين و درنده ترين ديکتاتوری ھای جھان
سرمايه سطح دستمزدھای خود را با اھرم فشار مبارزه طبقاتی مستمراً به باال می
راند و چرا اينک در دوران استيالی يکی ديگر از ھمان ھارترين و جنايتکارترين
و دژخيم ترين ديکتاتوری ھای سرمايه به رغم مبارزات بسيار گسترده تر و بيشتر
و برنامه ريزی شده تر حتی دستمزدھای سنار و سی شاھی خود را ھم  6ماه به 6
ماه دريافت نمی کند .داود رضوی می تواند از خود بپرسد چرا در کنار وجود بيش
از  10ميليون بيکار جويای کار ثانيه به ثانيه بر شدت کار ،سرعت کار ،سختی کار
و ھمه ابعاد ديگر تشديد بی مھار استثمار توده ھای شاغل طبقه کارگر افزوده می
شود؟ چرا در کنار منحنی دائما ً صعودی حجم اضافه ارزش ھا ،بنا به اعتراف
صريح شورای عالی کار دولت اسالمی سرمايه  %70کارگران با دستمزد ماھانه
ای کمتر از يکصد ھزار تومان کار می کنند؟ چرا اشتغال کامل نيمه دوم دھه
 ،50با بيکاری  30درصدی امروز جايگزين می شود و به موازات آن نرخ اضافه
ارزش  300درصدی آن سال ھا ،جای خود را به نرخ  1200در صدی اضافه
ارزش در شرائط روز می سپارد؟
داود رضوی می توانست به جای منجمد شدن و متحجر ماندن در فرمولبندی مبتذل
» نبود خريدار نيروی کار« به پديده بيکاری فکر کند و ريشه اين فاجعه دامنگير
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بخش عظيم کارگران ايران و جھان را کندوکاو نمايد تا دريابد که شالوده تمامی
مصائب توده ھای کارگر دنيا در وجود رابطه کار مزدی قرار دارد و مادام که اين
رابطه منحط کارگرکش بر جامعه و جھان حکومت می راند بيکاری يا آنچه او آن
را » نبود خريدار نيروی کار« می نامد امر محتوم ،غيرقابل حل و مستمراً رشد
يابنده و در حال عروج خواھد بود .عضو سنديکای شرکت واحد اگر توان آن را
داشت که اين چنين بيأنديشد و اگر ديده خويش را با سرمه سرمايه کور نساخته بود،
آنگاه به خود اجازه نمی داد که با وقاحت تمام بگويد که مشکل کارگر ايرانی »
نبود خريدار نيروی کار« است » .ضديت با کار مزدی ديگر چه حرفی است« ؟؟!!
آقای رضوی از چنين ظرفيت و توانی برخوردار نيست فقط به اين دليل که
سنديکاليست است .در ھمين جا بايد به حکم مناسبت و ضرورت يک نکته مھم
مبارزه طبقاتی را يک بار ديگر مورد تأکيد قرار داد .آنچه عضو سنديکای شرکت
واحد را به اين روز انداخته است بر خالف برداشت رايج اصحاب فرقه ھا و
احزاب چپ نما نه واماندگی او در حوزه واکنش خودجوش طبقاتی يک کارگر به
سرمايه و فقدان آموزش ھای مکتبی و ايدئولوژيک بلکه غوطه خوردن بسيار
آگاھانه و انتخاب شده او در باتالق رفرميسم و سنديکاليسم است .آنچه رضوی بر
زبان می راند کالم به کالم حرف دل کل جنبش اتحاديه ای و رفرميسم راست
سنديکاليستی در سراسر جھان است .اين رويکرد در تمامی تاريخ حيات خود جنبش
کارگری جھانی را با ھمين اوراد و ادعيه و خرافی بافی ھا به دار بردگی مزدی
شمع آجين ساخته است .در ھمه جا به گوش کارگران فرو کرده است که ريشه فقر
و فالکت و بيکاری و بی حقوقی ھای موجود در بنمايه حيات نظام سرمايه داری و
وجود رابطه کار مزدی قرار ندارد بلکه در چگونگی برنامه ريزی نظم توليدی و
سياسی سرمايه است و دستکاری مناسب اين نظم می تواند نسخه درمان ھمه
دردھای بشر و کل توده ھای کارگر باشد .رفرميسم اتحاديه ای در ھمين راستا
عظيم ترين نقش را در ماندگارسازی سرمايه داری و تداوم اسارت انسان در قعر
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منجالب بردگی مزدی ايفاء نموده است و ھر روز بيش از روز قبل و بسيار
شرارت آميزتر و کثيف تر از سابق ايفاء می نمايد.
فعال سنديکاليست عضو ھيأت مديره سنديکای شرکت واحد ادامه می دھد که» :
سازمان ضد سرمايه داری در کشوری که سی سال است خودش را ضد سرمايه
داری معرفی کرده است کدام صيغه ای است ديگر؟ سنديکای واحد حداقل در چند
سال گذشته مشخص گفته با دولت و شھرداری که کارفرما است درگير بوده ،شما
حداقل يک جناح سرمايه داری در ايران را مشخص مورد حمله قرار دھيد کليت آن
پيشکش اتان؟« داود رضوی درست به شيوه اسالف و سرچشمه ھای کھنه زايش
رويکرد خويش ،يکی از ھارترين و مخوف ترين و درنده ترين دولت ھای روز
سرمايه داری را به عنوان يک حکومت ضد سرمايه!! به توده ھای کارگر معرفی
می کند!! ممکن است گفته شود که خودش چنين عقيده ای ندارد بلکه نفس ادعای
اين دولت را بيان کرده است!! فرض کنيم که اين چنين باشد!! آنگاه اين سؤال بسيار
جدی پيش روی او قرار می گيرد که در اين صورت چرا نفس ادعا يا ترفند بازی
ھا و عوامفريبی ھای ضد کارگری يک جرثومه سياه سرمايه به عنوان زمينه
زمخت مادی ودليل آھنين بی ربط بودن و غير ضروری بودن مبارزه ضد سرمايه
داری و ھر نوع گفتگوی ضد کار مزدی تلقی می گردد!! آيا اين کار با وضوح
کامل فرياد نمی زند که بحث وی نه نقل ادعای دولت ھار سرمايه بلکه بالعکس بيان
اعتقاد واقعی خويش است .اگر کسی به دعوی سراسر جنايتکارانه و ترفندبازانه و
کارگرکش يک رژيم باور ندارد چرا اين ادعا را پايه مادی رويکرد و شالوده
استدالل خويش برای اتخاذ ھر جنب و جوش و ھر پراتيک سياسی يا صنفی خود
قرار می دھد؟ مثل روز روشن است که او در عمق وجود خود يکی از سفاک ترين
و مخوف ترين دولت ھای سرمايه داری روز را به عنوان يک رژيم مخالف
سرمايه داری قبول دارد و مصر است تا آن را با شکل و شمايلی اين گونه در برابر
چشم کارگران متوھمی چون خود نقاشی نمايد .حرف وی سرراست اين است که
قدرت سياسی مسلط روز در ايران يک دولت ضد سرمايه است!! معضل جامعه ھم
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وجود سرمايه داری و حفظ اين نظام توسط قدرت سياسی حاکم نيست بلکه کمبود
خريداران نيروی کار است .رضوی از ورای اين صغری ،کبری ھاست که با
شگفتی سفاھت باری می پرسد در چنين جامعه ای چرا بايد سخن از مبارزه با
سرمايه داری و ضديت با کار مزدی زد؟!! در تکميل اين نکته بی جا نيست به اين
ھم اشاره کنيم که تصور اعتقاد يک کارگر ايرانی به ضد سرمايه داری بودن دولت
ھار سرمايه داری طبيعتا ً باور نکردنی است و ھر انسانی حق دارد سؤال کند که
مگر می شود يک کارگر در جامعه ايران چنين پندار فاجعه باری را در ذھن خود
خطور دھد؟ پاسخ ما اين است که آری چنين چيزی وجود داشته است و شايد ھنوز
ھم وجود داشته باشد .مگر چند سال متوالی احزاب ضد کارگری طيف اردوگاه
شوروی از نوع حزب توده و اکثريت فدائی چنين خزعبالت شريرانه ای را به ھم
نمی بافتند و به کارگران تحويل می دادند!! امروز ھم امثال داود رضوی می توانند
ھمان حرف ھا را به اشکال ديگری تحويل توده ھای کارگر دھند .از ھمه اين ھا که
بگذريم سؤال ديگری ھم در برابر مدافع دو آتشه سنديکاليسم راست ايرانی قرار
دارد و آن اينکه فرض کنيم دولت سرمايه داری ايران يا ھر دولت ديگر با توسل به
مضحک ترين توطئه پرازی ھا خود را ضد سرمايه ،ضد امپرياليسم يا حتی دولت
کارگران و نوع اين ھا معرفی کند!!! داود رضوی اين آيه خرافه پر از اشمئزاز را
از کجا و از بارگاه کدام خدايگان سرمايه بر زمين آورده است که کارگران در چنان
شرائطی و در برابر چنين عوامفريبی ھای سياه کارگر ستيزانه ای بايد دست از
مبارزه ضد سرمايه داری بردارند و از طرح ھر سخن ضد کار مزدی چشم
پوشند؟؟ چه کسی يا کدام دار و دسته شريک با ھارترين حاکمان دژخيم سرمايه به
او ياد داده است که کارگران مثالً در اردوگاه سابق شوروی يا در چين ،ويتنام و
کره شمالی امروز يا ممالک ديگری از قبيل کوبا و بوليوی و ونزوئال به صرف
عربده کشی دروغين حاکمان در زمينه مخالفت با سرمايه داری ،بايد مبارزه عليه
سرمايه و برای نابود سازی نظام بردگی مزدی را فراموش کنند و به بايگانی تاريخ
بسپارند؟؟!! عضو ھيأت مديره سنديکای واحد باز ھم به طرح نظرات خود می
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پردازد و اين بار می گويد ...» :ديگر اين را ھر کسی می داند که اگر کارگران کار
شايسته ،امنيت شغلی و زندگی در شان انسان داشته باشند .کار کنند که زندگی بکنند
نه زندگی بکنند که کار کنند و در محيط کار نمايندگان آن ھا بدون فشار و دخالت
دولت و کارفرما انتخاب شوند و از پائين شکل بگيرند قطعا نمايندگان واقعی آنھا با
چانه زنی و دفاع از حقوقشان شرايط مطلوبی برای کارگر ايجاد می کنند و کارگر
ديگر دليلی ندارد که بی رغبتی به کار نشان بدھد و با تمام وجود دل به کار ندھد
اگر رضايت داشته باشد به کارش بھتر کار می کند چون می داند سعادت فردی او
سعادت اجتماعی را ھم با خود به ھمراه می اورد ،خود به خود سطح بھره وری
کار باال می رود و اين فقط با به وجود آمدن سنديکا ھا و تشکل ھای آزاد کارگری
امکان پذير است و ھيچ توھمی ھم نيست« نکته به نکته اين گفته ھا عوامفريبی و
توھم آفرينی اسارت بار عليه توده ھای کارگر ايران است .اين حرف ھا در عين
حال بعينه و بی ھيچ کم و کاست مانيفست سياه سرمايه پرستانه سنديکاليسم است.
سخن از اجماع کارگر و سرمايه دار ،اشتراک منافع ميان طبقه کارگر و صاحبان
سرمايه ،افق زيست مشترک استثمارگر و استثمار شونده ،تأمين معيشت و رفاه و
حقوق اجتماعی توده ھای کارگر در زير چتر حاکميت سرمايه داری ،کثيف ترين و
چندش بارترين خرافه بافی در تاريخ زندگی انسان ھاست .ھمه کارگران دنيا بايد
اين را درک کنند که جنبش سنديکاليستی در تمامی تاريخ پر از ننگ خود اين دروغ
ھا و وارونه پردازی ھای مزدورمنشانه را در گوش کارگران الالئی کرده است اما
ھيچ ذره ای از دستاوردھای مبارزات کارگران دنيا مولود سياست ھا و برنامه
ريزی ھا و ايفای نقش سنديکاليسم نيست .داود رضوی در دنيای بالھت
سنديکاليستی خويش بر اين باور موھوم است که راستی راستی گويا در کشورھای
اروپائی اين جنبش اتحاديه ای يا مشتی سنديکاھای کارگری بوده است که سطح
نازلی از معيشت و تأمين اجتماعی را برای کارگران اين کشورھا به ارمغان آورده
است .توده ھای کارگر اروپا يا ھر کجای ديگر دنيا اگر تا امروز ھم فشار گرسنگی
و فقر و بی مسکنی و بی داروئی و ساير اشکال محروميت ھا شيرازه زندگی شان
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را در کالف خود نپيچيده است صرفا ً به خاطر موج مبارزه و اعتراض مستمر آنان
است که با ولتاژ نيرومند خود در گام نخست ،سد مقاومت رفرميسم اتحاديه ای را
در ھم می شکند و سپس با سرشکن نمودن موج طغيانش بر حريم امن سودسازی
سرمايه ھا ،متوليان امامزاده بی اعجاز اتحاديه ھا را به سوی چانه زنی با سرمايه
داران و دولت آن ھا به جلو می راند .جنبش کارگری اروپا در حصول آنچه تا
لحظه حاضر بارقه ھائی از آن باقی است نه مديون سنديکاليسم بلکه مرھون تابناک
ترين و پرافتخارترين صحنه ھای نبرد طبقاتی خويش در تاريخ ،مرھون کمون
پاريس ،انترناسيونال اول ،انقالب اکتبر و نوع اين رخدادھای پرشکوه حماسی
ھمراه با مبارزات مستمر ،گسترده و نيرومند توده ھای خود از چند صد سال پيش تا
امروز است .داود رضوی در اندرون ھاله تاريک توھم سازی ھا و وارونه بافی
ھای خويش در عين حال بن مايه واقعی سنديکاليسم را نيز بدون ھيچ ھراسی از
ھيچ نوع قباحتی بسيار فاش و الش بر سر زبان جاری می سازد .او تصريح می
کند که اس و اساس کار رويکرد متبوعش ايجاد سازش ميان استثمار شونده و
استثمارگر ،ميان قدرت خداگونه سرمايه و بردگان مزدی ساقط از ھر نوع حقوق و
قدرت ،ميان توده ھای کارگر با صاحبان تراست ھای غول پيکر سرمايه داری
است اما او اصرار دارد که اين سيره و سنت و سياست و نقش سنديکاليستی در عين
حال به نفع کارگران و ممد حيات توده ھای کارگر نيز ھست!! او سخت دروغ می
گويد زيرا که بر خالف القائات پوچ سردمداران رفرميسم راست سنديکاليستی کار
اتحاديه ھا حتی کاھش کار اضافی توده ھای کارگر و بھبود وضع معيشت کارگران
در قبال فروش مبارزات ضد سرمايه داری طبقه کارگر ھم نمی باشد .ببينيم که نقش
واقعی اين نھادھا چيست؟ مبارزه عليه سرمايه جبر زندگی کارگران در تمامی جھان
و در تمامی دوره ھای حيات طبقه آنان بوده است .توده ھای کارگر نمی توانند که
عليه سرمايه مبارزه نکنند زيرا ھر گام توقف مبارزه طبقاتی آنان متضمن خالی
نمودن ميدان به نفع سرمايه و يکه تازی ھر چه سبعانه تر نظام سرمايه داری در
سالخی معيشت و امکانات حيات اجتماعی آنان است .مبارزه طبقاتی توده ھای
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کارگر حتی در نازل ترين سطوح و پائين ترين درجه انتظارات و خواسته ھا ،باز
ھم شيپور فشار بر نرخ اضافه ارزش ھاست و بسيار مھم تر و اساسی تر اين که
ھر نوع تساھل سرمايه داران و دولت ھای سرمايه داری در مھار کردن فوری و
موفق اين مبارزات می تواند شيرازه حيات سرمايه را در معرض خطر قرار دھد.
در ھم کوبيدن مبارزات طبقه کارگر بنيادی ترين و حياتی ترين ضرورت بقای
سرمايه است و اين کار به دو طريق امکان پذير است .راه انداختن حمام خون به
شيوه دولت ھای شاھنشاھی و اسالمی سرمايه در ايران يا قبول رويش نھادھای
مدنی و صنفی معينی که جنبش سرمايه ستيز طبقه کارگر را به درون داالن ھای
تاريک چانه زنی تعيين بھای نيروی کار سمت و سو دھد .اتحاديه ھا در ھر کجا که
وجود دارند در بنمايه واقعی حيات خود ،ھمان رسالت ارتش و پليس و نيروھای
سرکوب سرمايه در بخش ھای ديگر دنيا را به شکل ھای موجه و مسالمت جويانه و
کشيش مأب خاص خود به دوش می کشند .چگونگی ايفای نقش اين نھادھا اين است
که توده ھای کارگر به حکم تعارض جبری و قھری طبقاتی خود با مناسبات کار
مزدوری دست به پيکار برای تحميل انتظارات روز خويش بر روند کار سرمايه
می زنند .آن ھا در چھار گوشه شرائط کار و استثمار و زندگی اجتماعی خود به
سنديکا و اتحاديه ھای زير نام خود يا در عالم واقع ھمان نھادھای مدنی تحميل نظم
سرمايه بر طبقه خود ،فشار وارد می سازند .اتحاديه ھا برای روزھا و ماھھای
طوالنی با ھمه توان و به کمک تمامی امکانات ديوانساالری برای خفه کردن اين
جنب و جوش تالش می کنند .زعمای سنديکاليسم در اين تالش به طور بسيار
طبيعی موفق نمی گردند .دليل آن ھم بسيار روشن است .شکم گرسنه منطق سرمايه
را بر سينه ديوار می کوبد و ترفندبازی ھای اتحاديه ساالران قادر به مھار اعتراض
سرکش بردگان مزدی گرسنه نمی گردد .اين جاست که فاز بعدی تالش و ترفند
اتحاديه ھا شروع می شود .آن ھا اين بار ھم باز با ھمه قدرت می کوشند تا
انتظارات کارگران را محدود و ميزان مطالبات آن ھا را تعديل کنند .اين دوره نيز
مدتی به درازا می کشد و باالخره در پايان عبور از ھمه اين بی راھه ھا و ھفت

276

خوان ھای سياه عبوديت سرمايه است که سران اتحاديه در اجرای وظيفه خاکسپاری
مبارزات کارگران به بارگاه قدس صاحبان سرمايه شرف حضور پيدا می کنند و
چند و چون اجرای کار را با اينان به تبانی و مذاکره و سازش می نشينند .کل
رسالت سنديکاليسم و جنبش اتحاديه ای در پيگيری اين امور خالصه می شود اما
تشريح اين واقعيت به صورت بسيار طبيعی يک سؤال مھم و جدی را با خود به
ھمراه می آورد .اينکه اگر نقش اتحاديه ھا جز اين نيست پس چگونه در طول
ساليان دراز وجود خود را بر توده ھای کارگر و جنبش آنان تحميل نموده اند؟ اين
سؤال باز ھم ابعاد پيچيده تری به خود می گيرد ھنگامی که طبقه کارگر برخی
جوامع در جريان تمکين به داربست رفرميسم اتحاديه ای با فشار سرکوب و حمام
خون ھای سرمايه داری ھم به شيوه بسياری از ممالک ديگر مواجه نبوده و ھنوز
ھم نيستند .پاسخ اين سؤال را ما به کرات توضيح داده ايم .بورژوازی اروپا در طی
يک دوره طوالنی به يمن حصه مشاع بسيار عظيم خود در کل اضافه ارزشھای
توليد شده توسط طبقه کارگر بين المللی اين توان را داشته است که بھای نيروی کار
کارگر اسکانديناوی ،آلمانی ،فرانسوی ،انگليسی ،ھلندی ،سويسی ،يا حتی پرتقالی و
اسپانيائی و ايتاليائی را باالتر از بھای نيروی کار کارگر ايرانی پرداخت نمايد .اين
امر به اتحاديه ھا امکان داده است تا در قلع و قمع مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر
و ايفای اين نقش برای سرمايه از يک سالح کارآمد برخوردار باشند .بورژوازی
ايران به تمام دالئلی که ما در مقاالت متعدد و اسناد فراوان تشريح نموده ايم حاضر
به پرداخت چنين بھائی برای نيروی کار طبقه کارگر نمی باشد .در اينجا حمام خون
سالح اول و آخر سرمايه است اما در اروپا در طول قرن بيستم ،سالح توافق با
ديناری افزايش دستمزد و رھائی از خطر توفان مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی ھم،
در دست بورژوازی بوده است و اتحاديه ھا نيروی پيشمرگ نظام سرمايه داری در
کاربرد اين سالح بوده اند .تبيين واقعيت باال نيازمند ھيچ بحث تفصيلی و استداللی
نيست .تا آنجا که به بنمايه واقعی نقش تاريخی اتحاديه ھای کارگری مربوط است،
ھر کارگر دارای حداقل شعور طبقاتی در ھر گوشه دنيا خوب می داند که سرمايه
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جھانی به يمن وجود ھمين اتحاديه ھا و دخالتگری ھای آنھا بيش از يک قرن موفق
به قلع و قمع جنبش ضد سرمايه داری توده ھای کارگر شده اند .در مورد دليل
موفق شدن اتحاديه ھا و نقش حصه عظيم بورژوازی قاره از اضافه ارزش ھای
کوه پيکر توليد شده توسط طبقه کارگر بين المللی ھم کافی است فقط به شرائط روز
و به رويدادھای پيرامون خود نگاھی اندازيم .در طول چند دھه اخير سير حوادث
سرشتی و اجتناب ناپذير شيوه توليد سرمايه داری ،بورژوازی جھانی و از جمله
بورژوزی اروپا را در موقعيتی قرار داده است که توافق با بقای پاره ای امکانات
معيشتی و رفاھی يا سطح باالتر دستمزدھای کارگران قاره را با ملزومات بقای
بردگی مزدی ھمساز نمی بيند .در متن اين شرائط و در طول ھمين چند دھه طبل
زوال اتحاديه ھا بر سر ھر کوی و برزنی به صدا در آمده است .اتحاديه سراسری
کارگران سوئد  20سال پيش يکی از پرجمعيت ترين و نيرومندترين اتحاديه ھای
کارگری اروپا بوده است و حدود  %97کل کارگران اين کشور زير فشار اجبار
معيشتی و اجتماعی از يک سوی و بی افقی و سرخوردگی و ترفندبازی ھای
سوسيال دموکراسی از سوی ديگر در درون آن عضو بوده اند .اين اتحاديه فقط در
طول چند سال اخير حدود  500ھزار نفر از جمعيت دو ميليونی پيشين خود را از
دست داده است و روند تالشی و فروپاشی آن با سرعت در حال پيشروی است .عين
ھمين روند در ساير کشورھای اروپائی نيز با شتاب کمتر يا بيشتر به وقوع پيوسته
است .سنديکاليست ھا و از جمله عضو ھيأت مديره سنديکای شرکت واحد می
توانند به آنچه رخ داده است خوب توجه کنند .در دو دھه اخير توده ھای کارگر
اروپا بيش از ھر زمان ديگری نياز به اتحاد و سازمانيابی و فشرده کردن صفوف
پيکار خويش داشته اند تا حداقل و در بدترين حالت از ھمين امکانات کنونی و ھمين
ميزان دستمزدھای موجود دفاع نمايند اما آنان در گسترده ترين سطح دست به ترک
اتحاديه ھا زده اند .چرا؟ فقط به اين دليل که اتحاديه ھا در کل تار و پود
موجوديتشان ابزار تحميل مصالح ارزش افزائی ھر چه بيشتر سرمايه بر طبقه
کارگر بوده اند و ھستند و اينک که طبقه سرمايه دار قاره خواستار فشار ھر چه
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کشنده تر و سھمناک تر بر سطح زندگی و رفاه اجتماعی کارگران اروپا ھستند
اتحاديه ھا ھم با خوش رقصی و تمکين تمام دست به کار تدارک اجرای بی چون و
چرای منويات سرمايه اند .اتحاديه ھا ھم در گذشته آنچه را سرمايه انتظار داشته
است به جا آورده اند و ھم امروز در کار بازسازی متناسب خود برای اجرای ھمان
مأموريت ھا می باشند .تفاوت واقعی ديروز و امروز اتحاديه ھا فقط انعکاس تفاوت
شيوه ھای کار بورژوازی در مقابله با جنبش کارگری است .سرمايه تا چند دھه قبل
توافق با بقای حداقل معيشتی کارگران را بر تحمل خطر طوفانی شدن جنبش ضد
سرمايه داری آنان ترجيح می داد و در ھمين رابطه اتحاديه ھای شکل ديروز را
ساز و کار مناسبی برای مھار جنبش کارگری می ديد .ادامه اين وضع امروز
مناسب حال سرمايه نيست زيرا که اوالً در پيچ و خم تناقضات سرکش سرشتی خود
قلع و قمع معيشت توده ھای کارگر را نياز جبری حيات خود می بيند و ثانياً
دستاوردھای چندين دھه جنبش اتحاديه ای در سالخی پيکار ضد سرمايه داری طبقه
کارگر را ولو در کوتاه مدت موجد پيدايش حريم امنی برای مصون ماندن از موج
تعرض سازمان يافته و افق دار جنبش کارگری اروپا می بيند .داود رضوی در
بخش ديگری از حرف ھايش به رؤيابافی کودکانه برای نضج و قوام و شانس
موفقيت رفرميسم راست اتحاديه ای در ايران می پردازد .او ابراز اميدورای می کند
که به ھمت سنديکاليست ھائی چون خودش اين رويکرد روز به روز نيرومندتر
خواھد شد و وجود سنديکای شرکت واحد و اعالم موجوديت کاغذی برخی محافل
سنديکاليستی ديگر را رخساره ھای طلوع و بالندگی رفرميسم راست در جنبش
کارگری ايران می داند .واقعيت اين است که آنچه امروز عضو ھيأت مديره
سنديکای واحد طرح و آرزو می کند چيزی است که رؤيا و اميد و انتظار مشترک
و ھمگن طيف بسيار گسترده ای از نيروھای سياسی ،از جريانات کارگرکش درون
دولت اسالمی سرمايه داری گرفته تا فرقه ھای چپ نمای موسوم به احزاب و
گروھھای چپ را تشکيل می دھد .داود رضوی در اين خيالبافی تنھا نيست .کل
حلقه ھای اين طيف وسيع ھر کدام به نوعی و بر پايه دالئلی خاص منتظر طلوع
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اين ستاره شانس و ظھور اين » ماه نخشب« سنديکاليستی ھستند .عده ای از نوع
خود داود رضوی رؤيای سازمانيابی يک ديوانساالری گسترده اتحاديه ای از نوع
اتحاديه ھای کارگری قرن بيستمی اروپا ،جلوس بر اريکه قدرت بوروکراسی و
ھمزانو شدن با سرمايه داران و دولتمردان سرمايه را ھر شب خواب می بييند و
چنين می پندارند که آينده آن ھا از اين طريق به خير و خوبی با آينده سرمايه داران
و حکام نظام سرمايه داری گره خواھد خورد .اصحاب جنبش ارتجاعی کارگرکش
دوم خرداد در عمق دولت اسالمی سرمايه نضج و تکوين و شاخ و برگ کشيدن
روز سنديکاليسم خاص نسخه پيچی شده خود را سالح بسيار مؤثری در کار مقابله
با رقبای حکومتی در درون قدرت سياسی سرمايه می بينند و سران آن ھا به ھمين
دليل از مدت ھا پيش با امثال رضوی و اسانلو و مددی عکس می گيرند .آقای عبدی
ھم در ھمين راستاست که به سراغ آقايان رضوی و مددی آمده است .از اين ھا که
بگذريم برخی سنديکاليست ھای راست تربيت يافته سنديکاھای ساواک ساخته عھد
پيش و شرکای آن ھا ھم احساس می کنند که در صورت عروج رويکرد
سنديکاليستی و پيدايش اتحاديه ھای نيرومند کارگری نوع غربی به ھر حال از
طريق توسل به دامن اسانلوھا و رضوی ھا ھم که شده است در بارگاه قدس سرمايه
جائی برای خود جستجو خواھند نمود .توده ای ھا و اکثريتی ھا نيز که تاريخا ً
پرچمدار رفرميسم منحط سنديکاليستی بوده اند و ھر مقدار موفقيت اين رويکرد را
گامی به سوی سوار شدن بر موج مبارزات توده ھای کارگر و ھموارسازی راه
برای يافتن جائی در ماشين دولتی سرمايه می دانسته اند و برای تحقق اين ھدف سر
از پا نشناخته به ھر جنايتی دست زده اند و باالخره شمار متعدد احزاب و گروھھای
چپ ھم بر پايه قوانين سرشتی خود سنديکاھا و ديوانساالری اتحاديه ای را تنھا
تسمه نقاله کارساز عروج به قدرت سياسی و نشستن بر عرش برنامه ريزی نوع
دولتی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه می بينند .اينان نيز با احساس
بويائی بيمار خود از آنچه که بوی کباب پنداشته اند سخت سرمست شده و يکی پس
از ديگری تند تند عکس ھای مارکس را از سردر مغازه ھای کسب و کار خويش
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پائين می کشند و عکس منصور اسانلو دوم خردادی را بر جای آن نصب می کنند.
اقدام اخير البته جای خوشحالی دارد زيرا شرارت بسيار سھمگينی بود که عکس
انسانی چون مارکس بازيچه کسب و کار اين دکانداران نان به نرخ روز خور باشد.
خالصه کنم ،آن چه داود رضوی آرزو می کند محور اشتراک رؤيابافی ھای ھمه
اين طيف گسترده پرآشوب و ماالل از کشمکش و جدال است .اين واقعيتی است که
در طول ھمين چند سال با ھمه زشتی و کراھتش به صورت بسيار عريان در برابر
چشم ھمگان مجسم بوده است .دامنه اين تالش ھا به ھيچوجه در محدوده اتحاد عمل
نامکتوب اين جريانات و گروھھا ھم محدود نمانده است .سناتورھای دموکرات و
محافظه کار و رئيس جمھور و خانم رايس و مقامات مختلف بورژوازی امريکا تا
سرنشينان کاخ اليزه و حاکمان سرمايه در بريتانيا تا سازمان جھانی کار و
کنفدراسيون اتحاديه ھای آزاد کارگری و قدراسيون حمل و نقل و کل اتحاديه ھای با
نام جعلی کارگری اما مزدور سرمايه جھانی نيز ھر کدام با ھدف خاص خود در
اين راستا دخالت کرده و از برپائی امام زاده بی اعجاز و دروغين سنديکاليسم در
ايران حمايت نموده اند .در ھمين رابطه دنيائی جار و جنجال صورت گرفته است.
کوھھای مرتفعی از دروغ بر پا شده است .عوامفريبی ھای زشت رؤسای اتحاديه
ھا برای معماری امامزاده فريب و نيرنگ سنديکاليسم باب طبع سرمايه جھانی در
قلب جنبش کارگری ايران با الک و مھر جعلی جانبداری از فعالين کارگری ممھور
گرديده است .محافل رفرميستی و سنديکاليستی چپ و راست خارج کشور تا ھر
کجا که در توان داشته اند برای متوھم ساختن کارگر ايران به اين دسيسه بافی ھا
تالش کرده اند .آری ھمه اين کارھا انجام گرفته است اما آقای داود رضوی و
ھمراھانش بايد بدانند که رفرميسم راست سنديکاليستی در جامعه ايران و در درون
جنبش کارگری ايران از ھيچ ميزان شانسی برای دستيابی به ھيچ سطح موفقيتی در
ھيچ زمينه ای برخوردار نيست .در اين مورد نيز ما به اندازه کافی بحث کرده ايم.
اما مادام که سنيدکاليسم در تقالی فريب توده ھای کارگر ايران است تکرار اين
مباحثات نيز اضطراری و الزم خواھد بود .سرمايه داری ايران بخشی از سرمايه
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داری جھانی است که استثمار ھر چه شديدتر و ھولناک تر و سبعانه تر نيروی کار،
سطح ھر نازل تر و شبه رايگان تر بھای نيروی کار ،ساقط بودن توده ھای کارگر
از ھر نوع امکانات رفاھی و مايحتاج متعارف معيشتی ،راه انداختن حمام خون از
جنبش کارگری و سرکوب ھر نفس کشيدن اعتراضی طبقه کارگر ،محروميت
کارگران از حداقل بھداشت و درمان و آموزش ،فقر و گرسنگی و بی مسکنی و در
يک کالم تحميل تمامی اشکال سيه روزی بر طبقه کارگر جزء اليتجزا و شرط و
شروط حتمی و جبری پروسه بازتوليد سرمايه است .مکان سرمايه داری ايران در
تقسيم کار جھانی سرمايه داری پروسه ارزش افزائی و بازتوليد و خودگستری
سرمايه اجتماعی را به ھمه اين قيد و بندھا پيوند زده است و طبقه کارگر ايران در
چھارچوب حاکميت سرمايه داری و مادام که رابطه خريد و فروش نيروی کار در
اين جا تسلط دارد از ھيچ شانسی برای دستيابی به يک معيشت مرفه انسانی و يک
حداقل رفاه اجتماعی برخوردار نمی باشد .اضافه ارزش حاصل از استثمار کل
طبقه کارگر بين المللی در چھارجوب قانون ذاتی توزيع سود سرمايه ميان کل
سرمايه ھای دنيا تقسيم می گردد .ھر بخش از سرمايه جھانی منوط به حاصل جمع
تمامی مؤلفه ھای کاپيتاليستی سھم بری از اضافه ارزش کل ،حصه مشخص خود را
برداشت می کند و مقتضای عينی تقسيم کار موجود سرمايه داری اين است که
استثمار ھولناک توده ھای کارگر ايران و توده ھای کارگر کشورھای مشابه سوای
پاسخ به تمامی منويات و ملزومات بازتوليد و خودگستری ھر چه عظيم تر سرمايه
ھای پيش ريز شده در بازار داخلی کشور بايد به صورت سيل آسا در مدار سامان
پذيری سرمايه جھانی به نياز افزايش نرخ سود بخش ھای بسيار عظيم و کوه پيکر
ديگر سرمايه نيز جواب دھند .اين جبر نظام سرمايه داری و مقتضای اجباری تقسيم
کار ذاتی سرمايه در دنياست و طبقه کارگر ايران در سيطره بقای اين نظام بختک
وار کارگر کش ھيچ چشم اندازی به سوی ھيچ سطح زندگی مرفه انسانی در پيش
روی ندارد .اين امر در شرائط تاريخی حاضر و در اين فاز معين از سير تاريخی
انحطاط سرمايه داری باز ھم ابعاد بسيار ھولناک تر و رعب آورتری به خود گرفته
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است و در آينده باز ھم بيشتر خواھد گرفت .يک مؤلفه ماھوی و غيرقابل تغيير يا
غيرقابل مھار سرمايه در موقعيت کنونی ،روند جھشی بسيار بی سابقه متوسط
ترکيب آلی سرمايه در مقياس جھانی است .پديده ای که کانون اصلی و سرچشمه
ھای واقعی خيزش بحران ھا را در ژرفنای حيات سرمايه تا عظيم ترين ميزان
توسعه داده است و ھر جنب و جوش نظام سرمايه داری برای مقابله با بحران ھا و
برای تضمين روز به روز شرائط ماندگاری و امکانات بقای بازتوليد خود را به
سازماندھی سفاکانه ترين ،جنايت آميزترين و دھشتناک ترين تعرضات عليه آخرين
بازمانده ای معيشتی توده ھای کارگر در ھمه نقاط دنيا و قبل از ھمه و بيشتر از
ھمه در جوامعی مانند ايران گريزناپذير ساخته است .در چنين جامعه ای و در بطن
چنين مرحله ای از انحطاط تاريخی نظام بشر ستيز سرمايه داری تکليف
سنديکاليسم بسيار روشن است .رفرميسم راست سنديکاليستی نه فقط ھيچ نوع
بھبودی ،به ھيچ ميزانی در ھيچ حوزه ای از زندگی طبقه کارگر پديد نخواھد آورد
بلکه صرفا ً و صرفا ً عين ھمان نقش سپاه پاسداران و ارتش و پليس کنونی سرمايه يا
ساواک ديروز نظام سرمايه داری را ايفاء خواھد کرد .سنديکاليسم اگر در جوامع
غربی و در طول قرن بيستم در قبال فروش و تار و مار ساختن جنبش ضد کار
مزدی توده کارگر اين شانش را داشت که توافق انحصارات کوه پيکر صنعتی و
مالی غرب با نان بخور و نمير کارگر اروپائی را وثيقه بندبازی ھا و ايفای نقش
خود کند در ايران اين را نيز مطلقا ً دارا نيست .سنديکاليسم در اينجا ھمان سازمان
اطالعات و ساواک و ارتش و سپاھی خواھد بود که لباس کارگر و فعال کارگری
بر تن برای تحميل تمامی جنايات و سبعيت ھا و شرارت ھای سرمايه بر توده ھای
کارگر تقال خواھد کرد .آنچه در گذشته خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار و
ساواک انجام داده اند توسط سنديکا ھا و اتحاديه ھا دنبال خواھد شد .دوم خردادی
ھا ،سناتورھای امريکائی ،آقای بوش و رايس ،اتحاديه ھای کارگری دنيا و نوع اين
ھا وقتی از رويکرد سنديکاليستی در ايران حمايت می کنند بسيار خوب می دانند که
چه می کنند .آنان معماری چنين معجزه ماالمال از ترفند و فريبی را برای اين می
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خواھند که در لحظه اول تضمينی برای مھار ھر نوع خيزش ضد سرمايه داری و
ضد کار مزدی توده ھای کارگر ايران باشد و در مرحله دوم در چھارچوب
مجادالت روز درون طبقه بورژوازی بين المللی اھرمی برای احراز نقش مسلط تر
در پشت ميز مذاکره و چون و چراھای عادی خود با دولت بورژوازی اسالمی
ايران داشته باشند .ساير جريانات را ھم پيش تر توضيح داديم که چه می خواھند و
چه می جويند .اما مسأله اساسی و اساسی و باز ھم اساسی اين است که طبقه کارگر
ايران اين بختک موحش کارگردثار ابزار سرکوب و اعمال قھر سرمايه را به چه
دليل قبول خواھد کرد و با چه حساب و کتابی آن را ظرف ابراز وجود خود تلقی
خواھد کرد؟ تصور چنين چيزی تا آن جا مبتذل و سفاھت آميز و احمقانه است که
فقط يک سنديکاليست مرتجع و مشتی فرقه باز دکاندار حرفه ای می توانند آن را
باور نمايند.
داود رضوی و تمامی طيف نيروھا و محافلی که باالتر گفتيم بايد بدانند و بايد اين
واقعيت را آويزه گوش و ھوش خود سازند که سنديکاليسم در ايران پای نخواھد
گرفت .توده ھای طبقه کارگر ايران ھيچ راھی سوای مبارزه عليه سرمايه و برای
محو تماميت نظام سرمايه درای در پيش پای خويش ندارند .رضوی و کل اجزاء
طيف باال بايد يقين کنند که از گندم خيالی ملک ری ھيچ چيز نصيبشان نخواھد شد.
سازمانيابی سراسری و شورائی ضد سرمايه داری تنھا و تنھا راه چاره توده ھای
طبقه کارگر است .ھر سنار دستمزد بيشتر و ھر ميليمتر فضای زندگی بھتر طبقه
کارگر ايران در گرو تعرض به روند کار سرمايه و اعمال قدرت سازمان يافته
شورائی عليه اساس موجوديت سرمايه داری است .توده ھای کارگر ايران يا اين
کار را می کنند که در اين صورت پيروز خواھند شد و يا موفق به انجام اين کار
نمی شوند که در اين صورت نابود خواھند شد .راه ديگری وجود ندارد ،در حالت
نخست جنبش ضد سرمايه داری شورائی وسراسری طبقه کارگر سنديکاليسم و فرقه
گرائی و تمامی رويکردھای رفرميستی راست و چپ را نيز بسان خس و خاشاک
ھای سر راه ،سيالب وار با خود خواھد برد و در زير اليه ھای رسوبی تاريخ
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زندگی بشر فسيل خواھد ساخت .پيش از خاتمه بحث يادآوری نکته ای ديگر را ھم
الزم می بينيم .ديکتاتوری ھار سرمايه داری در ايران از ديرباز تا امروز برای ھر
جست و خيز رفرميستی حتی برای برخی اپوزيسون ھای اندرونی قدرت دولتی
سرمايه نيز آبرو خريده است!! در پناه اين ديکتاتوری از رويکردھای ضد کارگر و
دشمن ھر نوع حق و حقوق اوليه معيشتی توده ھای فروشنده نيروی کار گرفته تا
رفرميسم سنديکاليستی درون وحاشيه جنبش کارگری ھم لباس مظلوميت ،حق
طلبی ،آزادی خواھی ،مبارزه جوئی و مدافع حقوق کارگران بودن ،بر تن کرده
است!! عناصر و محافل و جريانات زيادی فقط به اعتبار اين که گويا مورد خشم و
غضب بخش ھای مسلط تر بورژوازی ھستند ،خود را ھمسوی مبارزات کارگران
و ھمراه اعتراضات توده ھای کارگر معرفی نموده اند .ھمه اين محافل از راست تا
چپ تالش کرده اند تا موقعيت اپوزيسونی خويش را وثيقه ايجاد توھم در ميان
کارگران سازند و توھمات آفريده خود را سکوئی برای کسب موقعيت سياسی يا
پرش به درون سفينه قدرت دولتی سرمايه نمايند .به بيان ديگر نظام سرمايه داری
به يمن اين ديکتاتوری عريان و ھار فقط مبارزات توده ھای کارگر را سرکوب
نکرده است بلکه راه را برای توھم پراکنی ھر اپوزيسون بورژوائی و ھر جريان
رفرميستی و سنديکاليستی در ميان کارگران نيز ھموار ساخته است .در سايه وجود
اين ديکتاتوری و قھر عريان سرمايه است که امثال داود رضوی نه فقط خود را
مبارزان مدافع حقوق کارگران که حتی مبارزين درون گود!! و بسيار ھم درون
گود!! جا می اندازند و يک دنيا ھم از کارگران و از ھمه فعالين آگاه و دلسوز و
پرتالش جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر طلبکار می گردند .با ھمه اين ھا داود
رضوی بايد بداند که مظلوميت نمائی ايشان و استناد او به زندانی شدن امثال اسانلو
ھيچ کارگر آگاھی را فريب نخواھد داد .اين که دولت ھار بورژوازی حتی کسانی
مانند داود رضوی را ھم به زندان می اندازد فقط يک چيز را نشان می دھد .اين
که نظام سرمايه داری در ايران حتی رفرميسم راست سنديکاليستی را ھم تحمل نمی
نمايد کما اينکه بگو مگوھای مخالف اکبر گنجی ،آقاجری ،منتظری و ساير
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دژخيمان طبقه خود يا به زبان دقيق تر ،محارم اندرونی قدرت سياسی طبقه خويش
را ھم بر نمی تابد .داود رضوی حق دارد و می تواند خود را مبارز درون گود
سنديکاليسم و حتی در عمق چند کيلومتری اين گود به حساب آورد .تمام بحث اين
جا است که گود آقای رضوی گودالی است که در چھارچوب توافق مکتوب يا
نامکتوب ميان رفرميسم راست سنديکاليستی و بخش ھائی از بورژوازی برای کفن
و دفن جنبش ضد کار مزدی و ضد سرمايه داری طبقه کارگر حفاری شده است.
اين گود نه بستر مبارزه کارگران عليه سرمايه داری بلکه دکه فروش جنبش
کارگری ايران به سرمايه است .فعالين ضد سرمايه داری نه فقط به اين گود نزديک
نمی شوند که با تمامی قدرت و ظرفيت خويش از افتادن ھر کارگری به درون آن
جلوگيری خواھند کرد.
سپتامير 2008
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