
!هم زنجير ،گذشتبر ما چنين   

ها پيش، قابله هوشمند تاريخ، نسل نخست ما را از دامن اقتصاد کااليی متولد  قرن

همين کاال تنها مايملک کسانی که نيروی کارشان کاال است و به عنوان ساخت. 

 ازآنان است، به عنوان فروشندگان نيروی کار، بردگان مزدی، انسان های جدا 

حاصل  از حق دخالت در سرنوشت کار و ، ساقطو فراورده های کار خويش کار

 يشپيشنينان خو از با همين شاخص هاعالم هستی نهاديم. پا به  ،کار و زندگی خود

مايه به سر نيروی کارمان رابرای زنده ماندن خود متمايز گرديديم. کارگر شديم. 

 که قبال در شکل های تجاری سرمايهدن ما با زا کرديم، سرمايه توليدفروختيم، 

محصول کار ما، سرمايه عصر سرمايه داری سرمايه . و ربايی و مانند اينها بود

گرديد. رابطه جديدی در تاريخ شکل گرفت. رابطه خريد و فروش نيروی کار، 

رابطه کار و سرمايه، رابطه ای که در آن کار و توليد می کرديم و محصول کار 

. رابطه ای که در بودسرمايه دار  ، سرمايه ای که ملک طلقشدما سرمايه می 

 آورد،و در سوی ديگر طبقه سرمايه دار را پديد  بردگان مزدیيک سو طبقه ما 

ساخت. رابطه  دلداد و به دو طبقه اصلی جامعه و جهان حاضر مب رشد و توسعه

ار سرمايه د طبقه و ماميان طبقه  اجتناب ناپذير جنگ و سرچشمه خاستگاهای که 

بود. فروش نيروی کار اجبار قهری زندگی و شرط زنده ماندن ما شد. چاره ای 

و گاهی بيشتر برای سرمايه  16، 14، 12نداشتيم جز اينکه در هر شبانه روز، 

های قط بفرساينده و هالکت بار کار، فروزانه طوالنی  م. سهم ما ازداران کار کني

کوتاهی از روزانه بس  آن را در فاصله زمانی که مزدنيروی کار يا مزد بود. 

سرمايه و سود  نمامی نموديم و کل مابقی ساعات کار طوالنی کار خود توليد

ساعت آن کل  فقط چند ساعت جان می کنديم. 16اگر . گشتسرمايه داران می 

سرمايه دار  مردار خواران سرمايهمابقی، همه ارزش های توليد شده ما و  مزد

صول مستقيم اين رابطه دهشت آور ضد انسانی، فقر و فالکت و می گرديد. مح



تيم نداش یسوای نيروی کار هيچ چيز ديگربود.  مارقت بار گرسنگی و آوارگی 

کفاف تأمين ابتدائی ترين نيازهای زندگی ما را نمی داد. و بهای ناچيز اين کاال 

می  تشکيلما را رقت بار آوارگی فقط يک بخش زندگی  عسرت، فقر، فالکت،

سرمايه  جاه و عظمترت، شوکت و سرمايه، سرچشمه قد ،محصول کار ما. داد

. عکس مسأله در مورد شداز عروج آنان به حيطه حکمرانی زمينه س داران،

از  ساقط شدن کامل ،با جدايی از کار و محصول کارطبقه ما صدق می نمود. 

ير، اس، ليلودست، ذ، طبقه ای فردر تعيين سرنوشت کار و. زندگی خوددخالت 

که از زمين و آسمان در زنجير قهر و  شديم. طبقه ای و مقهورحکومت شونده 

گونه و هر شد   آوار بر سر ما کل نظم اجتماعی حاکم قرار داشت.قدرت سرمايه 

 را تيرباران کرد آزادی و اختيار و دخالت گری يا حق و حقوق اوليه انسانی ما

سرمايه شد، سرمايه و قدرت و . محصول کار ما گرديدماز همه چيز ساقط 

مالکيت و حاکميت طبقه سرمايه دار شد، خدای واقعی جهان موجود شد. دولت و 

شد   بورژوازینظم سياسی و قانون و حقوق و فرهنگ و آموزش و ايدئولوژی 

ما برده زبون و ذليل حاصل  مسلط و حاکم گرديد. هست و نيست ما مستولی، بر

  يم. کار خود شد

يک چيز را از دست نداديم. سرمايه توسط در اين ميان، سرمايه با ما چنين نمود. 

ما توليد می شد، خالق کل سرمايه ها بوديم و بر همين اساس، قدرت اجتناب از 

آفرينش سرمايه، قدرت خشک سازی سرچشمه حيات و حاکميت سرمايه، قدرت 

ل کرمايه و قدرت نابودی نظم توليد و اقتصاد و سياست و دولت س فروپاشی

از همان آغاز به صورت ابتدايی و  های ما باقی ماند. سرمايه داری در دست

محدود، شروع به کاربرد و اعمال اين قدرت کرديم. برای افزايش بهای نيروی 

، به معيشت و مانکار خود، برای اختصاص زمان بيشتری از روزانه کار

مجبور ساختن صاحبان سرمايه به قبول اين مايحتاج اوليه زندگانی خويش، برای 

، چرخ توليد سرمايه و سود را از کار انداختيم. اعتصاب و ی نازلخواست ها



وس محس طبيعی ترين،دست کشيدن از توليد سرمايه برای سرمايه داران را که 

ت در مقابل فشار استثمار، جنايترين، ساده ترين و در عين حال مؤثرترين واکنش 

رديم از نيام بيرون آو ، به مثابه يک سالح کارساز،بودستثمار کنندگان ا تجاوزو 

ما اين کار را در شرايطی شروع نموديم که هنوز و به قلب سرمايه شليک کرديم. 

در اکثريت قريب به اتفاق کشورهای دنيا، رابطه خريد و فروش نيروی کار از 

وزهای اول عمرش را طی ردامن تاريخ نزاده بود. در جوامعی که زاده بود هم، 

دست به اعتصاب زديم و با اين کار نه فقط اعمال قدرت کرديم، نه فقط  می کرد.

. ساختيم ظاهر راز مهم هستی اجتماعی خود را هم يکوارد پويه پيکار شديم، که 

نشان داديم که بر واقعيت استثمار خويش واقف هستيم. اعالم نموديم که رابطه 

. نسبت به بينيمای که در آن استثمار می شويم را می کار و سرمايه، رابطه 

 ی فقر، گرسنگی،و وجود آن را سرچشمه واقع سرشت اين رابطه آگاهی داريم

با شروع پويه کارزار و از کار انداختن  شناسيم.می  فروماندگی و زبونی خود

همه اين ها را به گونه ای ساده و بی پيرايه، بدون هيچ فلسفه  ،چرخ توليد سرمايه

فره سو انديشه پردازی در فضای هستی انسان های عصر پمپاژ نموديم.  آفرينی

يافته ها، خوان کوچک گاهی اوليه در حال رويش و جوشش، آ و شعور و شناخت

با  .کرديمخويش را در دل تاريخ باز دانش طبقاتی خودپوی باورها، يقينيات و 

داديم که حتی ، واقعيت های باال را فرياد زديم و نشان اعتراض و مبارزه خود

را  خيلی چيزهاسطح شناخت طبقاتی  پائين ترين در سال پيش چند صدهمان  در

سرمايه محصول کار و که می شويم، استثمار  کهمی دانيم . کامال واقف هستيم 

سرمايه  ميان ما و را نمی پردازد،مايه ارزش کار ما صاحب سر توليد ماست،

قدرت ما در  کار  می راند،حکومت و پيکار  تضادکه بلداران نه اجماع و آشتی 

توليد  اين کار و که می کنيم و جنگی که بر سر تعيين سرنوشتاست و توليدی 

آری بسيار صريح بانگ برداشتيم که به همه اينها آگاهی داريم.  .راه می اندازيم

زه عليه سرمايه وارد تاريخ تکامل جوامع انسانی، تاريخ مبارزه طبقاتی، ما با مبار



تاريخ کارزار طبقاتی عصر انکشاف سرمايه داری گرديديم و آگاهی به آنچه بر 

  بود.  اين جدال ديرپاشمرديم جزء جدائی ناپذير 

 ،در نيمه دوم قرن چهاردهم ميالدی، در مانوفاکتورهای نساجی ساحل مديترانه

. عليه صاحبان کارگاهها نوشتيمکارنامه اين روياروئی را  اوراق نخستين

شوريديم، به شدت استثمار خويش اعتراض کرديم. قوای قهر حاکمان فئودال روز 

به حمايت از سرمايه داران مالک مانوفاکتورها بر خاست و شورش ما را در هم 

شينيم. اگر نستيم از پای بنکوبيد. از پای ننشستيم. نياز به گفتن نيست. نمی توا

چنين می کرديم طاعون گرسنگی ما را از پای در می آورد. به جنگ خويش 

جنوبی ترين نقطه درفش يک قيام سراسری را در ميالدی  1378ادامه داديم. در 

 عصر، خواهان و سرواژ ودالیئافراشتيم. در دنيای تيره و تار فبر قاره اروپا 

ی و استقرار قدرت سياسی کارگری شديم. آری در افزايش دستمزد، حقوق سياس

همان تاريکی زار، با همان سطح شناخت و شعور و فهم طبقاتی خود از حقوق 

سياسی و قدرت سياسی کارگری گفتيم. برای ليست کردن و طرح اين خواسته ها 

به هيچ مکتب و مذهب و دکترين عقيدتی خاصی هيچ کتاب فلسفه ای هم ننوشتيم، 

حرف دل خود را گفتيم. هستی اجتماعی خويش را فرياد نگرديديم.  هم متوسل

درون اين هستی اجتماعی را بر زبان آورديم. ما احتياج به زديم. تضاد سرکش 

فلسفه بافی و مکتب سازی و منجيان فاضل نداشتيم. همه چيز روشن بود. آماج 

رمايه خيمان سبدترين و وحشيانه شکل استثمار بوديم. محصول کارمان سرمايه دژ

مناسبات ضد بشری دار می شد و قدرت سرمايه داران می گرديد. ما ضد اين 

خروج از اين وضعيت می  کارگری را راه چاره درتبوديم و حقوق سياسی و ق

خواست حقوق و قدرت سياسی ناخت روز ما بود. و ش درکديديم. اين شعور و 

سال پيش مطرح کرديم و مراد ما بسيار ساده و  چند صددر آن زمان، در  را

کردن  و خارجيافتن راهی برای تسلط بر سرنوشت کار و توليد خويش  ،ابتدائی

برای پيش کشيدن  محصول کارمان ار چنگال مالکان سرمايه دار کارگاهها بود.



اين خواست ها هيچ احتياجی به هيچ نظريه و فلسفه و چيدن صغری و کبری نمی 

ار رقت باری که داشتيم، اين نيازها را در شرايط کار و زندگی و استثم ديديم.

شيارهای مغز و ذهن ما پژواک می نمود و آژير می کشيد. ما بر آنچه توليد می 

کرديم تسلطی نداشتيم. فراورده های کارمان از دستمان خارج می شد، زير فشار 

گی و خواری و ذلت رات کار خود اسير فقر و فالکت و آوعدم تسلط بر سرنوش

بوديم. حقوق سياسی و قدرت سياسی را برای چالش اين وضعيت می خواستيم و 

در همين سطح و با همين هدف پيش می کشيديم. اين نيز روشن است که همه ما 

عين هم فکر نمی کرديم. شعور، فهم و عقل ما عين هم نبود. برخی هشيارتر و 

قل کمتری داشتند و از همراهان و همرزمان برخی هم درايت و تع آگاه تر بودند.

گذار مبارزه طبقاتی در تاريخ نبوديم. اين مبارزه پيش بنيان ما خود می آموختند.

از ما نيز ميان استثمار شوندگان و استثمارگران ديگر، ميان سرو و نظام سرواژ، 

ميان دهقان و فئودال، ميان برده و بردار جريان داشت. ما تاريخ طوالنی جنگ 

 باتطبقات استثمار شونده و فرودست عليه طبقات استثمار کننده و مناس

استثمارگرانه را پشت سر خود داشتيم. تجارب اين کارزارهای عظيم تاريخی 

  بخشی از حافظه و فکر و شعور ما را می ساخت.  

امه اد .ديمنيز سرکوب شد. شکست خورديم اما ادامه دا گسترده ما اين بار شورش

رابطه خريد و  ز زندگی ما گرديد.و جبر غيرقابل گريراز هستی  پيکار دادن

يافت، از منطقه ای به منطقه ديگر  يروی کار به طور بی امان گسترشروش نف

 با رشد سرمايه داری ما هم رشدافکند. کشوری به کشور بعدی رحل توسعه و از 

ه اکثريت غالب ، راه تبديل شدن بگرديديمکرديم، بخشی از جمعيت هر جامعه 

شديم و عليه  تثمارهر کجا بوديم کار کرديم، اسپيموديم.  جمعيت کشورها را

م و همه جا يافتي . اندک، اندک همه جا وجودمبارزه کرديماستثمار و فرودستی 

ن در شهر ليو در سالهای سده پانزده ميالدیشديم. جدال و کارزار طبقاتی  درگير

انداختيم. در همان ايام غالب ماه تمام بدون انقطاع چرخ توليد را از کار  5 فرانسه



دن وليد سالح در لنتعطيل کرديم.. مراکز گوناگون ت را پاريسکارخانه های شهر 

ز ا کارگاههای کاغذسازی انگليس رابيشتر افتاد.  از کارما زير موج اعتصاب 

انگليس » ميدل سکس« در منطقه  1617در سال  توليد سود باز داشتيم.  ادامه

تا شروع واقعی جنگ داخلی عليه رژيم سياسی حاکم پيش تاختيم. اشتباه نشود، 

شالوده کار ما در آن قيام ستيز توخالی سياسی عليه دولت وقت نبود. ما با سرمايه 

و طبقه سرمايه دار می جنگيديم. عليه تسلط سرمايه بر محصول کار خود پيکار 

می کرديم و در پيچ و خم اين پيکار بود که ماشين قهر قدرت سياسی حاکم را 

با رژيم آماده سرکوب جنبش خويش ديديم. در سنگر اين کارزار ضد سرمايه 

ی و يک جنگ واقع سياسی مدافع سرمايه داری رو به رو شديم، به نبرد پرداختيم

کاسل در همان انگليس کمی اين طرف تر در نيورا عليه آن تدارک ديديم.  وسيع

 تمامی کارگاه های شهرچرخ توليد را در مهد توسعه و تسلط نظام بردگی مزدی، 

از کار انداختيم. سرمايه داران و ارتش حامی سرمايه عليه ما لشکرکشی کردند 

و ما با عزم استوار سالح بر کف آماده پيکار شديم. همگی مسلح گرديديم و آتش 

قهر ضد سرمايه داری پاسخ داديم. خيل کثير رفقای ما سالح سرمايه را با آتش 

 نشستيم. به زندان ها يورش برديم و بارا کشتند و به زندان انداختند. از پای ن

ان اسير هم زنجير ضد سرمايه، زور سالح قدرت پيکار ضد سرمايه داری و

کارها را در ايالت النکشير انگليس نيز انجام  خويش را رها ساختيم. مشابه اين

  داديم. 

يک شاخص بسيار اساسی و خصلت نمای اين مبارزات در تمامی اين سالها و 

به  اکثريت قريب ه ستيز ما بود. سواد نداشتيم،سده ها، رويکرد راديکال  سرماي

يت های رق نادانی ها بوديم، اما واقعاتفاق ما خواندن و نوشتن نمی دانستيم، غ

خشن مستولی بر زندگی خويش را بسيار خوب لمس می نموديم. واقعيت های 

آزار دهنده هالکت باری که شب و روز، در خواب و بيداری بر وجود ما لرزه 

می انداخت. ما را می فرسود، شکنجه می داد، به ورطه جنون می انداخت. برای 



ير و سلوک عرفانی يا شناخت آنها به هيچ بحث فلسفی و جامعه شناسانه و س

جگر خراش اخالقی و آکادميک نياز نداشتيم. آنها خود به طور بی امان بسيار 

سلول، سلول مغز و فکر و شعور و اعصاب » تير تهمتن« و » سنان ديو« از  تر

و احساس و کل اعضاء و جوارح و گوشت و رگ و خون و پی ما را شکاف 

اک . ما وحشتنندو به تالطم وا می داشتند د، به درد می کشيدند، می سوزانندمی داد

ترين شکل استثمار را تحمل می نموديم. بيشتر شبانه روز کار می کرديم. حاصل 

، رفاه و عيش و عشرت افسانه ای سرمايه دارانکار ما کاخ مجلل و پرشکوه 

و و ماشين قهر و قدرت  ، سرمايهآنان، جالل و عظمت و جبروت کبريايی آنها

بيشتر کار می کرديم آنها فربه تر و ما فرسوده  آنان می گرديد. هر چهحاکميت 

تر می گرديديم. هر چه عظيم تر توليد می نموديم رعب انگيزتر از حاصل کار 

و توليد خويش فاصله می گرفتيم. هر چه سرمايه داران نيرومندتر می شدند ما 

نيست ما اين ها  سهمگين تر از قدرت ساقط می شديم. واقعيت مسلط بر هست و

حقايق مادی و ملموس و زمينی دامنگير خويش نيازی به دق بود و برای فهم اين 

الباب خانه کانت و آويختن به اسپينوزا و درس آموزی از دکارت و تلمذ در حوزه 

درس فيخته و نشستن پای منبر فالسفه اهل اشراق نداشتيم. ما واقعيت های باال 

در لحظه، لحظه عمر  يم. از اين مهم تر و اساسی تردرا شبانه روز درد می کشي

کاهنده و فرساينده پيکار می کرديم.  آور، جرهای زمخت ز خود عليه اين واقعيت

 م، شمع آگين می گشتيها به زندان می افتاديم، شکنجه می شديم در جنگ عليه آن

  و تسليم جوخه اعدام می گرديديم. 

بانی و می ديديم. دار مايه خود را با سر جدالکل  ها و سده هادر تمامی اين سال

می  و توليد باعث کل سيه روزی های خود را مالکان سرمايه دار مراکز کار 

. عليه سرمايه و صاحبان سرمايه ها مبارزه می کرديم. حقوق سياسی را شناختيم

برای جنگ مؤثرتر عليه سرمايه داران، عليه شدت استثمار، عليه فقر، گرسنگی، 

می  صاحبان سرمايهرگی و بی حقوقی های مرگ آور تحميل شده از سوی آوا



خواستيم. جنگ ما با رژيم ها از سنگر سرمايه ستيزی بود. برای آزادی و حقوق 

کارزار  ،را ارزه می کرديم اما جنگ واقعی خودسياسی و مطالبات اجتماعی مب

سرمايه می ديديم.  ار سرمايه داری و اجحافات و  جنايات مالکانعليه شدت استثم

برای مبارزه، برای عقب راندن سرمايه داران و برای تحميل مطالبات خود بر 

آنان مجبور به هم صدايی و اتحاد و هم پيوندی بوديم، اما اين اتحاد، اتفاق و 

، نه برای داران وحدت را نه جدا از پروسه پيکار، نه جدا از ستيز عليه سرمايه

اس باور به تقدس سازمان و حزب و اتحاديه که فقط داشتن تشکيالت، نه بر اس

قر ، گرسنگی و فداری استثمار سرمايهبه مثابه ساز و برگ پيشبرد جنگ عليه 

و نکبتی که سرمايه داران بر ما اعمال می کردند، می خواستيم و دنبال می 

نموديم. اهل تفکيک اقتصاد و سياست يا مبارزه اقتصادی و سياسی نبوديم، در 

همين راستا داشتن تشکيالتی برای مبارزه اقتصادی و تشکيالت ديگر برای 

 ،اهميت داشت نه سازمانه برای ما مبارزه سياسی هم برايمان بی معنی بود. آنچ

اتحاديه، حزب و اين نوع امام زاده ها که جنبش، هم رزمی، هم صدائی و جنگ 

اين چنين جنگيديم و با  ساليان درازمتحد عليه استثمارگران سرمايه دار بود. 

سرمايه داران به ستيز پرداختيم، اما فراموش نکنيم که ما تنها نيروی اثرگذار 

تاريخ نبوديم. تاريخ را فقط ما کارگران، آن هم در تاريکی زار حاکميت مناسبات 

کهنه سرواژ و فئودالی معماری نمی کرديم. نيروهای ديگری نيز بر پويه تکوين 

  . سهمگين وارد می ساختند فشار آنو تکامل 

ن چرخ انباشت سرمايه با خوپيمود.  ری با بيشترين شتاب روند توسعهسرمايه دا

سرمايه های غول پيکر  ان ما بردگان مزدی عاصی چرخيد وو گوشت و استخو

 باران کرد اماهمه جهان را علم  باليد و ما فرسوديم. سرمايه زاد. سرمايه داری

گمراه سازی، شستشوی مغزی  بی دانشی، عقب ماندگی، همه علوم را ساز و کار

نيا دفرسايش جسمی و فکری افزون تر ما ساخت.  انفجاری استثمار ما وتشديد  و

و پويه انکشاف بی مهار اما کل صنعت، تکنيک  ،صنعت و تکنيک آکندرا از 



ر پصنعتی را ابزار سالخی وحشيانه تر و دردناک تر ما کرد. همه کارگاهها را 

روزانه کار ما، ساعات کار اضافی  ،با آوردن هر ماشين ز ماشين ساخت، اماا

ما و شمار آحاد مجبور به کار طبقه و خانوار ما را چند برابر کرد. تا پيش از 

ماشينی شدن کارخانه ها با روزانه کار يک نفری، چند عضو خانواده خود را 

مايه، زنده ماندن بچه صنعت و ماشين و تکنيک و دانش سر ،ارتزاق می کرديم

قفل زد. های کم سن و سال ما را نيز به روزانه کار طوالنی و اجباری آحاد آنان 

مکتب خانه ها را تعطيل نمود تا بازوی نحيف بدون هيچ زور کودکان مکتب رو 

خيل عظيم زنان  را اهرم گردش چرخ های ريسندگی توليد سود و سرمايه کند، 

ان ی کار شبه رايگبست تا نيرو به گاری بارکش جای اسب را بهو مادران شيرده 

سازد.  در طول زمانی غول آسا سرمايه های  اليزال جوششآن ها را چشمه سار 

انه ای افس رشدکوتاه در صنعتی ترين محله های کشور انگليس، در قطب بسيار 

 ن، طاعون بربريت سرمايه بسيار بيشتر از طاعون های عفونی قروسرمايه داری

ان ها کرد. کودکانی را درو نمود و راهی گورست ما کودکان کم سن و سال ،وسطی

اشی ن ها زير فشار قهر اقتصادی سرمايه، زير مهميز گرسنگی و فقرکه مادران آن

مجبور به تحمل روزانه های طوالنی کار بودند  استثمار سرمايه داری از شدت

   مايند. نمی توانستند از اطفال صغير خود مراقبت بنو 

طومار زندگی طبقه ما در چنگال قهر سرمايه چنين رقم می خورد و ما با همه 

ظرفيت، با قدرت چاره انديشی و اتحاد روز خويش عليه اين وضعيت می 

های  ارهق در سراسر جنگيديم. در فرانسه، هلند، ايتاليا، اسپانيا، انگليس، آلمان،

و جاهای ديگر، جنبشی ميدان دار، بالنده و اميدوار را عليه  امريکا اروپا و

استثمار سرمايه داری، عليه جنايات رژيم های حاکم پشتيبان مالکان سرمايه شکل 

 نيمه مخفی و های مخفی، تشکلمی داديم و جان می بخشيديم.  شروع به ساختن 

ل تحد و متشککرديم. کوشيديم تا قدرت پيکار ضد سرمايه داری خود را معلنی 

 مکرديسازيم. با تکيه بر اين قدرت، مطالبات و انتظارات بيشتری را مطرح 



 سيعيک جنبش ودر آلمان . يمدشتعيين کننده تر و  بنيادی ترخواستار تحوالت 

آوای بلند، پر  و خواهان الغاء مالکيت خصوصی راه انداختيم.برابری طلبانه 

 دادن به حاکميت سياسی باالی سر انسانطبقات، پايان  امحاء شکوه و زندگی زای

ها، تقسيم عادالنه همه درآمدها و مشارکت بالسويه شهروندان در روند کار و 

حماسی  شجنب را در فضای کار و استثمار و زندگی خويش پرطنين ساختيم. توليد 

م بر پا کردي آلمان» مولهاوزن« در شهر را » تورينگن«  موسوم به شکوه آفرين

بر سقف آسمان را » شورای ابدی«نام با ايده برقراری يک حکومت انقالبی  و

هستی انسان های شهر و ديار خود کوبيديم. فرياد سر داديم که همه ثروت ها بايد 

شرکت جويند. بساط هر شکل  در پروسه کار و توليدبايد همگان  اجتماعی گردد،

  شود. سيادت و قدرت باالی سر توده اهالی بايد برچيده 

ف جنبش ما هنوز بسيار ضعيما تا اينجا پيش رفتيم و اين کارها را انجام داديم. اما 

بود، در عظيم ترين بخش کره زمين حضور نداشتيم. در کشورها و جاهايی که 

د فاقبوديم بخش اندکی از کل جمعيت را تشکيل می داديم، راه حل های ما عموماً 

ارزنده ای را فرياد می  های انسانید، آرمانمحکم زمينی و اجتماعی بوپايه های 

روز و ميزان بالندگی، کاردانی و  اجتماعی، شرايط تاريخی، اقتصادیزديم اما 

 توان طبقاتی حی و حاضر ما يارای فتوحات الزم برای حصول اين اهداف و

تحقق آن انتظارات را نمی دادند. سخن از روزگاری است که پروسه پيش ريز 

را بازی می کرد. نقش ورود هوا به تابوت موميايی مناسبات کهنه  رمايه،س

ه طبق .ندحوزه انباشت سرمايه می شدنواحی مختلف جهان يکی پس از ديگری 

 یاستثمار، سبعيت و انسان ستيزی سرشت کهکشانیابعاد  می کوشيد تا سرمايه دار

 بورژوازی، دارد.از انظار مخفی تمدن زايی تاريخی!!  فريب زير حجاب خود را

سوار موج شتاب آگين انباشت  ،داشت» انسان«سرمايه ای که هيکل عاريتی 

بات کهنه اقتصادی و اجتماعی بود. کليسا و سلطنت رمايه، مجبور به چالش مناسس

خيلی از نهادها و و استبداد مطلقه و  دينیو اشرافيت فئودال و سيستم آموزش 



را سد راه توسعه انباشت و استيالی شيوه توليد نو می  پاسدار نظام پيشين قوانين

آن ها بود. استقرار بديل  پيرايشديد، با اين ها وارد کشمکش می شد، خواهان 

 ،د. طبقه سرمايه دار اين تغييراترا دنبال می کر توليد جديدهمگن و مطلوب 

ه را در نياز گسترش انباشت سرمايمورد نهادها و قرارها و قراردادهای برپايی 

عين حال الگوی واقعی معيشت و رفاه و زندگی اجتماعی همه انسان ها القاء می 

کرد. از همگان و مقدم بر همه از ما کارگران می خواست که در رکاب وی 

، حق رأی !!، دموکراسی، حقوق بشر!!بورژوازی همه جا عربده آزادی  بجنگيم.

حزب و اتحاديه، برابری انسان ها  ، پارلمان، حق تشکيل!!، انتخابات آزاد!!برابر

، سکوالريسم و !!نظم اجتماعی انسانی و، امنيت جان و جامعه !!در مقابل قانون

سر می داد و همين ها را ضامن زندگی آزاد و مرفه و و مانند اين ها  مدنيت 

   اد و بی نياز نوع انسان می خواند!!!.ش

ق بردگی، عبوديت، شدت ، گامی در تحکيم طوهر گام گسترش انباشت سرمايه

بات ، اما ضرتحميق ما بودتشديد وارونه بينی و تعميق  استثمار، افزايش ذلت،

فرساينده و هالکت آفرين اين فاز توسعه سرمايه داری از تمامی ضربات  کوبنده،

آنچه بورژوازی زير نام و تهاجمات ديگر آن کوبنده تر و خرد کننده تر بود. 

در شيپور جدال خود با »!! مساوات«و »!! حق«و »!! عدالت«و »!! آزادی«

داد، ما را نيز که آماج وحشيانه ترين و سهمگين ترين سلب  نظام کهنه سر می

 بی حقوقی ها ستم ها و آزادی ها و نابرابری ها و زير شالق بی رحمانه ترين

 از ،می شديم مشتاق شنيدن می کرد. با آهنگ صدای کلماتش دچار وجدبوديم، 

 عصر نيز دقيقاً در همين جا رخو عظيم ترين فاجعه تاريخ  مآن استقبال می کردي

رفع ستم و ابراز ما شيدای سينه چاک هر ذره آزادی و حق و برابری و داد. 

وجود اجتماعی بوديم اما آنچه را که طبقه سرمايه دار زير اين عناوين و در 

يزی بود که ما نياز داشتيم. پوشش اين مفاهيم جنجال می نمود دقيقاً ضد چ

چه  هر نسخه پيچی سرمايه داران آزادی تام و تمام آنها در استثمار» آزادی«



برای آزادی را برای رقابت آزاد سرمايه های خود،  هالکت بارتر ما بود. آن ها

سهم بری هر چه افزون تر در کل اضافه ارزش های حاصل استثمار توده های 

شکستن تمامی قيد و بندها و مرزهای انباشت سرمايه، در هم طبقه ما، برای 

برای تجارت و سامان پذيری بدون هيچ مانع و رادع سرمايه های خود در سراسر 

تسلط بالمنازع بر سرنوشت کار و توليد ما، برای در هم کوبيدن  جهان، برای

، برای دفاع تا بن مار و شدت استثمار و بی حقوقیهر اعتراض ما عليه استث

ندان مسلح از رابطه خريد و فروش نيروی کار و کيان بردگی مزدی، برای د

کشتار و حمام خون جنبش ضد سرمايه داری طبقه ما، برای شستشوی مغزی هر 

چه گسترده تر، عميق تر و دردناک تر ما، برای مسخ و منجمد سازی و کفن و 

 ازهایدفن قدرت شعور ما در مصالح نظم سرمايه و برای تضمين کليه ني

  . ندو زرق و برق می داد ندمی خواستخود  ارتجاعی و انسان ستيزانه

حقانيت ابدی، قداست آميز و  حق،!! و مرادش از می گفت» حق«بورژوازی از 

ی غير قابل اعتراض رابطه خريد و فروش نيروی کار، حق خود در خريدار

در اينکه ، حق ما در فروشنده نيروی کار بودن، حق سرمايه دار نيروی کار

ما را مورد استثمار قرار دهد  را بخرد يا نخرد، نيروی کار  توده های طبقه ما

حق صاحبان سرمايه در داشتن دولت و ارتش و برهوت بيکاری سازد،  يا راهی

حق پليس و قوای قهر و سرکوب، حق ما در تحمل زندان و شکنجه و اعدام،  

حق تسلط بی و چون و چرای کشتن ما زير فشار گرسنگی، سرمايه داران در 

بر سرمايه سرمايه بر حاصل کار و توليد ما، حق حکمرانی بی قيد و شرط 

قه ما از هر گونه دخالت در ساقط کردن طبدر  سرمايه حقزندگی ما،  سرنوشت

تعيين نوع مصرف و چگونگی زيستن و چسان  درتعيين چه توليد شود و نشود، 

تعيين جای زادن و محل سکونت  سرمايه در ، حقما مردن و زنده بودن يا نبودن

مل گرسنگی، آوارگی، کارتن خوابی، و کل هست و نيست ما، حق ما در تح

حق مالکان جهانی، قومی، دينی و نژادی، بربرمنشانه هولوکاست ها و جنگ های 



ه سرمايحق در پرتاب ما به باتالق فساد و اعتياد و فحشاء،  جهنم سرمايه داری

ما و القاء از بيخ و بن وارونه کل حقايق جامعه و جهان و مهندسی افکار در 

تاريخ در شعور و مغز و شناخت توده های طبقه ما و در يک کالم حق مسلم 

سرمايه در اعمال کل اين بربريت ها عليه ما و حق ما در تحمل تمامی اين سبعيت 

  ها و جنايت ها بود. 

می راند » دموکراسی« و » تخابات آزادان«و » حق رأی«بورژوازی سخن از 

و منظورش از همه اين ها آن بود که ما توده بردگان مزدی، تن دادن به استثمار 

وحشيانه سرمايه را بهشت موعود دانيم!! بربريت سرمايه را نظم زندگی رويايی 

بر سرنوشت کار و توليد  درا نماد حاکميت خو داری . دولت سرمايهخويش بينيم

خويش بشناسيم!! به طبقه سرمايه دار اجازه دهيم تا نظم اقتصاد و  و زندگی

سياست و مدنيت سرمايه را، نظم انباشت و سودآوری افسانه ای سرمايه ها را 

نظم تشديد بی مهار استثمار ما را نظم ساقط سازی کامل ما از هر گونه اثرگذاری 

دهشت و وحشت  نظم پاسدار جهنم گند وبر سرنوشت کار و توليد خود را، 

زندگی آرمانی ما جار زند. حق رأی و و الگوی  سرمايه داری را  ميثاق رفاه

دموکراسی و انتخابات طبقه سرمايه دار منشور کفن و دفن تمام عيار قدرت پيکار 

طبقاتی ما در گورستان نظم بردگی مزدی بود. بورژوازی با پيش کشيدن اينها 

را در هم می پيچيد و راه جاودانه سازی طومار جنگ طبقاتی ما عليه سرمايه 

  را هموار می ساخت.  سرمايه داری بشريت سوز کهنه رباط

سالح ها را به سوی ما نشان  طبقه سرمايه دار در جنگ خود عليه ما، کل اين

و تمامی اين وارونه آفرينی ها، برهوت پردازی ها و شستشوی مغزی ها  رفت

، همه مساعی، قدرت اجتماعی و خراب کردم ترين ابعاد بر سرمان را در عظي

 ما را در قبرستان اين توفنده تا جنبش چاره انديشی خود را به کار گرفتتوان 

تيرهای سمی هالکت زای فريب کاری ها و وارونه سازی ها مدفون سازند، 

به اين حد نيز محدود نبود.  سرمايهموجود در چله تعرض و زرادخانه تحميق 



سوالن ربعثت  باردار ،سرمايهرزمين فلسفه، فکر و سياست سکه ديری نپاييد 

زايش الگوهای نجات از شر تظلم سرمايه و  »سوسياليستی«شرايع تکوين  ناجی،

متعددی از بورژوازی يا با سر عاريتی سرمايه، درفش » فرزانگان«داری شد!! 

ستثمار!! اسفيد رها سازی را بر فراز زندگی ما افراشتند، از اقتصاد تعاونی بدون 

و رنج و خون و درد مبارزه ليستی دور از داد و قال آرمان شهرهای سوسيا

طبقاتی و نوع اين الگوها گفتند. راه خروج از گنداب عفونت بار بردگی مزدی 

با تقديس اين مدينه ها و را برپائی اين امام زاده خواندند و شعور و فکر ما را 

  سراب ها وهم باران کردند. 

چنين نمود. توده های اين بورژوازی با ما بر ما چنين رفت هم زنجير! و آری، 

مرگ  استثمار انفجاری خون بار وطبقه ما را از يک سوی، با قهر اقتصادی 

از آموزش، بلوغ آزاد انديشه، تعميق شناخت و بالندگی مستقل شعور باز  آور،

تی ما را در داشت و از سوی ديگر درايت و آگاهی خودجوش و خودروی طبقا

توی تيره و تار وارونه پردازی، الگو آفرينی، فلسفه سرايی و  پيچ و خم تو در

هستی اجتماعی به ورطه سرگردانی راند. با اين همه ما به حکم  گمراه سازی

 و سرمايه داران با سرمايه ،خويش، به حکم زندگی و تالش برای زنده ماندن

جنگ ما عليه سرمايه داران و ، تيمآوردگاه ها صف آراس تمامیجنگيديم. در 

ين جنگيدن ارتزاق می شدت استثمار سرمايه تعطيل ناپذير بود. تنها به يمن ا

به دست می آورديم، بالينی دست و پا می کرديم، نفس می کشيديم  اکیکرديم، پوش

و موجود زنده محسوب می شديم. اگر جنگ عليه استثمار سبعانه سرمايه را ولو 

می نهاديم، ديگر زنده نبوديم و در زمره  لو برای چند روز کنار کوتاه مدت، و

بورژوازی به پيش می برديم اما  اً زندگان قرار نداشتيم. ما اين جنگ را مستمر

ها، وارونه پردازی ها، ها، اهرم ها، سالح ها، ساز و برگراهکار کمک کل

فلج  کوبنده ترين وکه باالتر گفتيم فرينی ها آ شستشوی مغزی دادنها و برهوت

مدنيت و  بر دار مخوف نظم وکننده ترين ضربه ها را بر ما وارد ساخت. ما را 



سرمايه دموکراسی و ارزش های اخالقی و فرهنگی و اجتماعی  فکر و حقوق و

 تشريح و کالبدشکافی درست کارگری و طبقاتیتمامی مجاری داری آونگ نمود. 

کرد. ما را از حفاری آگاهانه بديل اجتماعی سد واقعيت ها را بر روی ديدگان ما 

چاره پردازی ها، راه يابی ها، رهائی جويی مسير  و تاريخی خويش دور ساخت.

و  ها ، ما را به ورطه سرگردانیرا مين گذاری کردها و هدف گيری های ما 

  انداخت.  ها و بی چشم اندازی ها بالتکليفی

در  ،فاصله مرزهای بلند اين برزخبورژوازی با ما چنين نمود و جنبش ما در 

ير غ خنثی ساز دو نيروی متضادبر برآيند  بحر پر تالطم جدال جاری طبقات،

و طرف يک در   سرمايه ستيز خود جبر معيشت و هستی طبقاتیيعنی  همسو

ساز و برگ ها و راهکارهای نسخه پيچی شده  بورژوازی  ،هاراه حل ها، افق 

در فرانسه در روزهای ميان موج ها پيچيد و باال و پايين رفت. طرف ديگر، در 

وقتی طبقه سرمايه دار با غارت سکان سفينه پيکار ما،  1848انقالب فوريه 

جمهوری فريب و دروغ خود را اعالم کرد، ما قادر به پيش کشيدن و اعمال هيچ 

ه برخی موديم کبديل شفاف طبقاتی در مقابل آن نگرديديم و الجرم به اين بسنده ن

خواسته های خود را بر استخوان بندی ضد کارگری اين جمهوری حک سازيم. 

هيچ گرهی از کوه  بورژوازی مجبور به تمکين شد اما تمکين و عقب نشينی او

مشکالت ما نگشود، او بود که راه عروج خود به قله قدرت سياسی را هموار 

ن معيشت ما شالق کشيد. کرد و در نقش طبقه مسلط سياسی بر زمين و زما

گرديد، اما سهم  جمهوری با ضرب قدرت مبارزه و نيروی آتش سالح ما مستقر

ی فاجعه بار گرسنگی ها، فالکت ها و بدبخت بسيار طبقه ما صرفا سهمگين تر شدن

ما بورژوازی را به قله پيروزی برديم و خود شکست خورديم. درس ها شد. 

آموزی از اين شکست فقط عزم راسخ برای ادامه پيکار بود. آهنگ انقالب ژوئن 

کرديم اما باز هم از هيچ تدارک و استخوان بندی کارساز طبقاتی برای  1848

 اه قبل، گام هابرچيدن سرمايه داری برخودار نبوديم. اين بار در قياس با چند م



و شايد فرسنگ ها پيش تاختيم، پاريس را دو شقه کرديم، پاريس کارگران را 

سرمايه داران را در  شکستعليه پاريس بورژوازی وارد جنگ نموديم. آژير 

به متوليان امام زاده   گوش نمايندگان سياسی و فکری سرمايه به صدا در آورديم.

اط خود جمع کنند و قدرت را به ما بسپارند، دموکراسی سرمايه اخطار داديم که بس

تفنگ های خود را به سينه آنها نشان رفتيم تا ثابت کنيم که اخطار ما جدی است 

اما اين هشدارها، آژيرها و ژست ها در قعر شرايط روز از هيچ قوام و پشتوانه 

کافی طبقاتی برخوردار نبود. به صورت يک طبقه متشکل نبوديم. توان جامعه 

دانی کارگری را در جنبش خود پديد نياورده بوديم. يک جنبش نيرومند سازمان گر

ی طبقه خويش يافته شورايی با دخالت گری نافذ و کاردان و آگاه آحاد توده ها

نداشتيم. به طور حی و حاضر فاقد اين توانايی ها، تدارک ها و ظرفيت ها بوديم. 

و بر شمار شکست های خود  بر همين اساس شکست خورديم، از پای در آمديم

افزوديم. دوران برزخی متالطمی را تجربه کرديم. بورژوازی زير فشار لوله 

تفنگ های ما مجبور به تداوم جدال عليه نظام کهنه می گرديد، ما بوديم که شيپور 

پيشين را به صدا در می  نظامريشه های استثمار و مظاهر ستم جنگ عليه 

گسترده تر و اساسی تر  ،بورژوازی را به چالش عميق ترکه آورديم، ما بوديم 

سلطنت و کليسا و بساط نظم کهنه جرات بخشيده و به جلو هل می داديم اما فاتح 

تمامی جنگ ها بورژوازی و شکست خوردگان واقعی همه آن ها ما بوديم. شالوده 

های شکست ها بر خالف همه انديشه پردازی ها، فقط شمار ناکافی آحاد توده 

سرمايه داری، ظرفيت تاريخی اين نظام برای  طبقه ما، رشد ناکافی شيوه توليد

توسعه افزون تر و تداوم بقا و مانند اين ها نبود. بحث پيروزی و شکست صرفا 

تسخير قدرت يا ناکامی در حصول اين موقعيت نيست. طبقه ما می توانست نيروی 

ی باشد، بدون اينکه لزوماً در اين پيروزمند پروسه پيکارهای هميشه جاری طبقات

يا آن انقالب خاص تا مرز سرنگونی کامل نظام بردگی مزدی پيش تازد. ما اين 

گام به گام پويه کارزار خود را ميدان معماری سنگی بر پتانسيل را داشتيم که 



روی سنگ برای ارتقاء جنبش روز طبقه خود به يک جنبش نيرومند شورايی 

ز کنيم. جنبشی که تک، تک آحاد کارگران در آن، انسان سراسری سرمايه ستي

های انديشنده اثرگذار برای پيشبرد مؤثرتر مبارزه طبقاتی و در حال آموزش و 

رشد و بالندگی برای جامعه گردانی سوسياليستی و ضد کار مزدی آتی باشند. 

و غجنبشی سازمان يافته و شورايی که منشور استقرار برنامه ريزی کمونيستی ل

و  داشته باشد  دستکار مزدی کار و توليد اجتماعی توسط آحاد انسان ها را در 

ر د نافذ و برابر وسيع ترين شمار کارگران ،آزاد ،دخالت گری آگاه تضمين قاطع

ه ببرنامه ريزی ها، تصميم گيری ها، توليد و تعيين سرنوشت کار و توليد را 

موکول کرده باشد. اگر ما ارتقاء شعور و شناخت و دخالت گری هر کارگر 

 نگاه در هر گامپروسه سازمان يابی و ابراز وجود چنين جنبشی را می پيموديم آ

با هر ميزان دستاورد، فاتح قلعه های قدرت دشمن بوديم، به اين  مبارزه طبقاتی

ی راديکال عليه سرمايه اعمال دليل روشن که قدرت روز طبقه خود را با رويکرد

می کرديم و فتوحات حاصل هر مرحله پيکار را سنگر پيروزی های عظيم تر 

ر شکست سخن می گوييم عجز آن روز وقتی از شکست پشت س قرار می داديم.

خود از يافتن و پيمودن اين فرايند را تأکيد می کنيم. معضلی که امروز و به دنبال 

ز هم به گونه ای وخيم تر و فاجعه بارتر اسير آن گذشت کمتر از دو قرن با

  هستيم. 

فت. در شروع نيمه دوم قرن سرمايه با ما چنين نمود و بر ما اين چنين رآری، 

واکنش فعال، . صدايی که نوزدهم از اعماق جنبش جاری ما صدايی برخاست

ام گند نظبنمايه  از ما شعور طبقهآگاه، ريشه جو، منتقد، راديکال و کالبد شکاف 

بردگان تيز تشريح چاقوی اصابت سرمايه داری بود. صدای و خون و دهشت 

کارگر آگاه و انديشنده ای که صدای  سرمايه، به رمز و راز واقعی وجود  مزدی

از جلو پرده های تيره سر راه پيکار واقعی ضد سرمايه داری را  می کوشيد

اتی را جايگزين بی راهه ها و راه درست مبارزه طبق ديدگان شعور ما کنار زند



در فضای از زبان مارکس که ضد کار مزدی طبقه ما سرخ جنبش  آهنگسازد. 

مارکس از ميان ما، از قعر مبارزات  زندگی انسان عصر طنين می انداخت. 

جاری پيکار شد. از ما بود، روز ما، با شعور و شناخت و انديشه ما وارد شط 

سرمايه داری را حرف روز نظام ما بر  ريشه ای حرف دل ما را می زد، نقد 

نظام بردگی مزدی را جنبش ما می کرد. او کوشيد تا چراغ به دست همه زوايای 

پيش چشم ما قرار دهد. آنچه سرمايه بر سر ما می آرد را آفتابی و موضوع جنگ 

 همارکس از کاال، قانون ارزش، اقتصاد کااليی و کاال شدن فراوردطبقه ما سازد. 

شيئی شدن انسان و شخصيت يافتن محصول کار  داد و ستد کاالها،های کار، از 

 یشده بشر، جايگزينی مراودات انسان ها با ارتباط اشيا، از کاال شدن نيروکاال 

به صورت بسيار تکان دهنده ای عريان گفت. او  کار و ظهور طبقه ما در تاريخ

و  می زايدکار و استثمار توده های طبقه ما  چگونه از دلسرمايه  که ساخت

 کار و حاصل کار خود جدا می شويم،ما با فروش نيروی کار، از کل افزود که 

با فروش نيروی کار از هر گونه دخالت در سرنوشت کار و توليد و زندگی خود 

ساقط می گرديم. محصول کار ما به صورت سرمايه خدای قادر و قاهر و 

شود، شعور و شناخت و انديشه و اخالق و  بشر میو نيست فرمانروای هست 

را بر سر ما و تمامی فاجعه های عظيم انسانی را معماری می کند فرهنگ ما 

مارکس همه اين حرف ها، نقدها، تحليل ها، کالبدشکافی ها و   آوار می سازد.

 آگاه گری ها را به عنوان فردی از جنبش جاری ما، فردی همراه، همرزم، هم

همه کوشش وی آن بود که ما با سر آگاه و  ند و هم سنگر ما بر زبان آورد، پيو

شعور سرمايه ستيز طبقاتی خود وارد عرصه کارزار شويم، که مبارزات جاری 

ما در کليه حوزه های زندگی اجتماعی به طور مستقيم قلب هستی سرمايه را 

را بر محور کارزار  نشانه رود. جنگ خود برای حصول هر مطالبه ساده و مهم

جنبش ما توضيح داد که راديکال ضد وجود نظام بردگی مزدی سمت دهد.  

است. نطفه و بنمايه واقعی کمونيسم لغو کار مزدی زادگاه راستين کمونيسم 



اينجا، در هستی اجتماعی طبقه کارگر و در وجود جنبش کارگری است. در همين 

، در سير رخدادهای روز مبارزه طبقاتی جا، در پيچ و خم کارزار ما عليه سرمايه

توده های کارگر است که بايد ببالد، شاخ و برگ کشد، استخوان بندی يابد، صف 

چاره  ز گردد. مارکس تمامی اين بحث ها، آناتومی ها،آرايد، جنگ کند و پيرو

ش جاری ما طرح کرد برای آنکه جنبگری ها و افق جويی ها را در پهنه پيکار 

روز ما دست بر ريشه گذارد و بر محور جنگ راديکال عليه سرمايه داری پيش 

 دستتازد، تا آخرين دقايق عمر نوشت و گفت و مبارزه کرد و همراه ما جنگيد. 

در دست ما بيرق سرخ انترناسيونال افراشت و منشور اتحاد سراسری همه 

باز  کارگر خود  ا پيش پای هم زنجيرانر کارگران جهان عليه سرمايه داری

  کرد. 

انجام داد. اما جنبش ما همچنان از زمين و آسمان، از تمامی مارکس اين کارها را 

منافذ ارتباطی خود با جامعه و جهان واقعی آماج بمباران های سياسی، فکری، 

 سرمايه فقط اعتقادی و فرهنگی اليه ها و رويکردهای گوناگون بورژوازی بود.

ما را به وحشيانه ترين شکل ممکن تاريخی استثمار نمی نمود، فقط از کار و 

کار و توليد خويش جدا نمی ساخت. فقط از دخالت در تعيين پويه تعيين سرنوشت 

سرنوشت کار و زندگی خود ساقط نمی کرد، فقط حاصل کار ما را نيروی قاهر 

ه با همه اينها چگونه انديشيدن، به مستولی بر هست و نيست ما نمی نمود. همرا

چه انديشيدن، باورها، آرمان ها، انتظارات و چشم اندازهای  زندگی، نوع نگاه 

 مهندسی ،ما به جامعه و جهان و خود و تمامی عينيت موجود را لحظه به لحظه

می کرد. ما در جدال عليه سرمايه داری بايد کل اين اثرگذاری ها و  و معماری

ی ايدئولوژيک مسموم و مرگبار سرمايه را هم به چالش می کشيديم. بمباران ها

مبارزه طبقاتی ما بايد جنبش آگاه ما عليه تمامی وجوه هستی و تأثيرگذار سرمايه 

ای معيشتی و رفاهی، کل اعتراض خود خواسته هبايد کل ما می شد. بر زندگی 

 برای آزادی های عليه تبعيضات انسان ستيزانه جنسی و قومی، کل کارزار خود



سياسی و حقوق اجتماعی يا هر انتظار و خواست ديگر را با رفت و روب کل 

 یبورژوازی و با شعور بالغ کارگر طبقه آثار بمباران های فکری و ايدئولوژيک

. ما بايد يک قدرت طبقاتی يمدنبال می کرد و کمونيستی و ضد سرمايه داری

د اين قدرت را عليه سرمايه وارد ميدان سراسری آگاه سرمايه ستيز می شديم. باي

می کرديم و اعمال می نموديم. حرف های مارکس به صرف راديکال بودن، 

 ،ودن، واقعی و عملی و حياتی بودنشره ساز براهگشا بودن، عالج درد بودن، چا

بايد در جنبش مادی  ها اين تحليل ها و نقدها و رويکرد و افق جنبش نمی گرديد

تن يک ما نيازمند داش. شدده و راديکال و تغيير آفرين ما متجلی می طبقاتی انديشن

بوديم و بورژوازی با تمامی زرادخانه ستيز جنبش شورايی سراسری سرمايه 

های قدرت خود و بيش از همه قدرت معماری افکار، هر گام تالش طبقه ما برای 

از زمين و آسمان به ما درس رفرميسم، برپايی اين جنبش را گلوله باران می کرد. 

اتحاديه گرايی، حزب سازی، سنديکاليسم، درس مبارزه قانونی، پارلمانتاريسم، 

ها، ن آنکه کل اين راهبردها، راه  حلما بدوو نوع اينها می داد.  مبارزه مدنی

الگوها و ساز و کار تراشی ها را با جنبش راديکال شورايی ضد سرمايه داری 

کنيم نمی توانستيم نماد مجسم يک طبقه اجتماعی در حال جنگ عليه جايگزين 

  سرمايه و پرچمدار راستين امحاء بردگی مزدی باشيم. 

مارکس به ما عظيم ترين آموزش ها را داد و شايسته ترين درس ها را آموخت 

اما جنبش جاری ما همچنان آماج ويرانگرترين بمباران های فکری، سياسی، 

ی بورژوازی بود. اه حل آفرينی ها، راهکارها و الگو پردازی هاايدئولوژيک، ر

شکوهمندترين رخداد تاريخ زندگی انسان را در  پاريس،در شهر  1871در 

کارنامه پيکار خود ثبت کرديم. متحد و آهنين عزم در يک شورش جاويدان 

پاريس را از دست نظام سرمايه داری خارج ساختيم. برای اولين بار  ،تاريخی

جامعه و انسان را زير ضربات سر دولت را، دولت سرمايه را، دولت باالی 

هموار  قدرت ضد سرمايه داری خود در هم شکستيم و به طور واقعی شروع به



طه راببرچيدن بساط رابطه خريد و فروش نيروی کار، برچيدن  سازی راه برای

ما با قيام خويش تاريخ را فرسنگ ها به جلو رانديم، توليد اضافه ارزش کرديم. 

 و شکل جديدی از زندگی انسان را وارد تاريخ ساختيم. دست به کارهايی زديم

صحنه هايی پديد آورديم که آگاه ترين، دورانديش ترين، راديکال ترين و تيزبين 

ت. اندوخ کس نيز از آن درس گرفت و دانشردی مانند مارترين آگاهان طبقه ما، ف

د وبرای نخستين بار کشف کرديم که چگونه می توان به وجود دولت باالی سر خ

ها را در توليد و برنامه ريزی توليد، سياست گذاری پايان داد. می توان همه انسان

و اجرا، چه توليد شود و نشود و همه امور زندگی اجتماعی به صورت برابر و 

گر شريک نمود. برای اولين بار در تاريخ زندگانی انسان بر وجود  دخالت

تبعيضات انسان ستيزانه جنسی شالق فرود آورديم و زن و مرد در يک مراوده 

مشغول برنامه ريزی نظم اقتصادی و سياسی و هر چند اوليه و خام شورايی 

همه  پاريس افتخار آفرين کمون پرشکوه و اجتماعی زندگی خود شديم. ما در قيام

اين کارها را انجام  داديم، اما باز هم شکست خورديم. دليل شکست فقدان آگاهی، 

کمبود شعور و ندانستن ها نبود. آنان که چنين می پندارند از شعور و شناخت و 

آگاهی و دانش طبقاتی تصوری عميقا متافيزيکی و باژگونه دارند. آگاهی طبقاتی 

نيست!! يک مرامنامه و منشور » حادث«و » قديم« و  !!»کتاب وحی« حديث 

و مصباح هدايت نيست، مسلک نيست، ايدئولوژی نيست، مجموعه ای از احکام 

تنظيم شده و بسته بندی گرديده نمی باشد، قانون و قرارداد و مصوبه و اشراق و 

شهود نيست. نسخه پيچيده شده توسط دانشوران عالی مقام نيست. تراوشات خاص 

ناجيان و انقالبيون کبير تاريخ نيست. آگاهی طبقاتی توده های کارگر هيچ مغز 

ش، رابطه توليد اضافه ارزاز  مقدور آنهاکالبدشکافی کدام اين ها نيست. بالعکس 

ارتباط همگن و ارگانيک قانون و حقوق و از ابعاد استثماری که می شوند، از 

 شيوه هایبطه سرمايه، از پارلمان و مدنيت و فرهنگ و فکر بورژوازی با را

راديکال پيگيری مطالبات روز خود، از هم آميزی و همگن سازی مبارزه برای 



حصول اين مطالبات با پيچ و خم کارزار طبقاتی برای نابودی سرمايه داری، از 

راههای ارتقاء جنبش حی و حاضر خود به يک جنبش سازمان يافته شورايی 

ين جنبش به استخوان بندی قدرت مستقل ضد سرمايه ستيز، از پروسه گسترش ا

سرمايه داری در جهنم بردگی مزدی، از تدارک الزم برای احراز توان برنامه 

ريزی و جامعه گردانی سوسياليستی لغو کار مزدی و فراوان موضوعات ديگر 

ها است و کموناردها نشان دادند که ت است. آگاهی طبقاتی کارگران ايناز اين دس

نبودن، کرسی های  صاحب جاه دانشور و ،گمنام بود انديشه پرداز نبودن،به رغم 

حزب نبودن،  سکاندار  رئيس دفتر سياسی، حزب نشين و نداشتن دانشگاهی

 »در گدا صفتی کيمياگری می دانند«ای نبودن، به رغم همه اينها جنبش اتحاديه 

يار خوب می رمز و راز برپايی جامعه بدون دولت باالی سر انسانها را بس

برنامه ريزی الغاء کار مزدی و  تدارک و گشايش راه برای شناسند، قادر به

ارتش و پليس و پايان دادن  انحالل راه برچيدن رابطه توليد اضافه ارزش هستند،

به سرکوب فيزيکی و فکری بشر را در يک چشم به هم زدن می پيمايند، حتی 

به آدمی مثل مارکس درس می دهند. کموناردها نشان دادند که همه اين ها را می 

عمال و در پيچ و خم پراتيک پيکار  آنهادانند اما صرف دانستن عالج کار نيست. 

آگاهی مشتی  ف درست مارکس را اثبات نمودند که انقالبی خويش اين حر

 ده،هستی آگاه، جنبش طبقاتی انديشن بلکه نيست، ايدئولوژيکباورهای تجريدی و 

است. آنها با کرده های خود فرياد زدند و نشان دادند که آگاهی  زنده و تغيير دهنده

و کارايی  نائیطبقاتی پرولتاريا، نه گنجينه دانش های مکتبی و اعتقادی او که توا

است. کموناردها با قيام خود و  ویو قدرت آگاه ضد سرمايه داری و شايستگی 

 که معضل آنها ندانستن نيست، نتوانستن نشان دادندبا آنچه در طول اين قيام کردند 

که دانستن ها تنها در توانستن ها تجلی مادی می يابند. که دانستن ها تنها است. 

طبقاتی، در پيکر قهر و قدرت طبقاتی ضد بردگی مزدی آفتابی در پروسه پيکار 

 به تاريخ و به توده می گردند و معنی و اعتبار واقعی احراز می کنند. کموناردها



عظيم همزنجير خود در دنيا گفتند که برای تحقق انتظارات خويش، برای نابودی 

جنبشی  حتما دباي ،سرمايه داری، برای برپائی جامعه رها شده از کار مزدی

بسيار عظيم تر، استخوان دارتر، سازمان يافته تر با ساز و برگ و سالح و قدرت 

بسيار کارآمدتر و سلسله جنبان تر داشت. جنبشی شورائی و ضد کار مزدی، 

متشکل از وسيع ترين آحاد توده های کارگر که بيشترين شمار اين آحاد در متن 

و توان الزم برای جامعه گردانی شورايی رشد کرده، باليده و بطن همين جنبش 

سوسياليستی لغو کار مزدی را احراز نموده باشند. کموناردها شکست خوردند 

زيرا در چنين موقعيتی نبودند و چنين تدارک و تجهيزی را پشت سر نگذاشته 

آنها تا آخرين نفر جنگيدند، عظيم  هم زنجيران کمونارد ما از پای در آمدند،بودند. 

 اما پيکار انقالبيون مردند حماسه های تاريخ زندگی انسان را آفريدند،ترين 

چندی بعد جنبش ما مارکس  ادامه داد. داری به راه خود طبقاتی ما عليه سرمايه

مردن مارکس ضايعه مهمی بود اما مشکل طبقه و جنبش و را هم از دست داد. 

پيکار طبقاتی ما مطلقا از دست دادن مارکس نبود. مارکس با کارهائی که کرده 

بود می توانست تا سرمايه داری هست و حتی پس از آن، برای هميشه در ميان 

ه ک فاجعه عظمای تاريخ اما اين شدما زنده و حاضر و سخنگو و اثرگذار باشد. 

با مردن مارکس لشکر عظيم و طويلی از مارکس های سراسر تقلبی، 

فت چنين گ« غائله کاريکاتوری، جعلی و ضد مارکس به جان جنبش ما افتادند. 

مراد مارکس از فالن عبارت اين «، »مارکسچنان می انديشيد «، »مارکس

ن چني را بايد اين سخن مارکس«، »، مارکس مسأله را اين گونه می فهميد»است

نظريه مارکس « ، »است نه آن که اين تعبير مارکس از قانون ارزش« ، »فهميد

ت ، سرش»مارکس پرولتاريا را اين گونه کشف کرد«، »پيرامون دولت آن است

بنمايه نقد مارکس بر فويرباخ را بايد « ، »نقد مارکس بر هگل اين بوده است

، روايت مارکس از »داریمارکس و بحران سرمايه « ، کردتعمق اينسان 

مارکس و از «، »کمونيسم در روايت مارکس« ، »ياديکتاتوری پرولتار



مارکس و ماترياليسم «، »مارکس و تئوری اضافه ارزش«، »خودبيگانگی بشر

مارکس و «  ،»ايدئولوژیمارکس و «، »ديالکتيکمارکس و «، »یتاريخ

مارکس «، »داریمارکس و فراسوی سرمايه « ، »مارکس و زن» « اکولوژی

ست ها و لي ها ميليون از اين مسائل که فقط ليست عناوين آن ميليون و» و آگاهی

سر به کيلومترها می زند، تمامی فضای  پيرامون آنهااسامی آثار منتشر شده 

فاجعه شد، مبارزه  دنيای روز را پر کرد!!!زندگی آدم ها و همه محفظه های 

چنين گفت و چنان نگفت جايگزين گرديد!!! طبقاتی ضد سرمايه داری با مارکس 

کافی کالبدش کل گفته ها، تحليل ها،که روايت وارونه دفن نشده بود هنوز مارکس 

ها و چراغ افروزی های او پيرامون نقد اقتصاد سياسی ها، يافته ها، آموزش

بورژوازی، تاريخ تکامل جوامع انسانی، مبارزه طبقاتی، جنبش کارگری، 

 !!»ممارکسيس«و همه مسائل ديگر کارزار طبقاتی در  پرولتارياکمونيسم، نقش 

 پر رونق تر بازار جهانی سرمايه داری از فروشی »مارکسيسم«بازار دفن شد. 

اصال مبارزه طبقاتی و پيکار توده های کارگر دنيا عليه سرمايه داری  !!گرديد

 هيچ برایفروشی هيچ جائی » مارکسيسم«و جار و جنجال عظيم  رفتاز يادها 

 ، برایدر رخدادهای روز جنبش کارگری های واقعی مارکسميزان راه يابی حرف

اينکه کارگران صدای اعتراض ضد کار مزدی هم ديگر را بشنوند باقی نگذاشت. 

آفرينی، و جنگ و جدل ميان » مارکسيسم« اساسا کاريکاتور سازی از مارکس، 

خودشان و » مارکسيسم« وبيت محافل و احزاب و فرقه ها و باندها بر سر مرغ

هر گونه کارزار حتی جای ديگران جای » مارکسيسم«نامرغوبی و بنجل بودن 

مبارزه طبقاتی را اشغال کرد. آنچه ديگر محلی از اعراب نيافت گفتگو در باره 

همه و همه جا را چند و چون مبارزه توده های کارگر عليه سرمايه بود و آنچه 

در خود غرق کرد، جنگ آدمها، افاضل، دانشوران، نظريه پردازان در باره 

بود!! شريعت سازی، مذهب پردازی و ديانت آفرينی حول نام » مارکسيسم«



مارکس جنبشی جهانی گرديد و اين جنبش هست و نيست کارزار طبقاتی کارگران 

  دنيا را در خود دفن کرد!!! 

شستشوی مغزی و مهندسی افکار از شش جهت آماج ما  تا پيش از مارکس

سرشتی سرمايه و محافل عديده بورژوازی بوديم. اما سرمايه و بورژوازی اين 

 داری و جنگ عليه سرمايه» سرمايه ستيزی«و » کمونيسم«کار را زير نام 

بسيار دنيا د. گرايشات و احزاب گوناگون درون طبقه سرمايه دار انجام نمی دا

و عريان نظام بردگی مزدی را تقديس می کردند، سرمايه داری را صريح 

منزلگاه آخر تاريخ می خواندند، رابطه سرمايه را کشت زار واقعی آرمانها و 

انتظارات کل بشر می ناميدند، آنها مبارزه طبقاتی را مردود می خواندند، از 

فرهنگ و  تمامی تريبون ها به دفاع از قانون و حقوق و سياست و مدنيت و

رابطه خريد و فروش ايدئولوژی و اخالق و ارزش های اجتماعی فرا رسته از 

نيروی کار و پاسدار بقای اين رابطه می پرداختند. نظم سياسی و دولت و جامعه 

مدنی و سيستم حقوقی و آموزش سرمايه داری را سفينه رفاه و رهايی کل بشر 

اين راهکارها، اين ترفندها، فريب جار می زدند. بورژوازی از اين طريق، با 

کاری ها ما را شستشوی مغزی می داد و تسليم ماشين معماری افکار می کرد، 

اما ماجرای مهندسی افکار و مسخ و منجمد سازی ما و طبقه و جنبش ما بعد از 

دوره خيل بسيار عظيمی  مرگ مارکس شکل کامال جديدی يافت. اين بار و در اين

بورژوازی راه شستشوی مغزی و معماری  دار و دسته هایو محافل  از احزاب،

فروشی، جعل و مسخ » مارکسيسم«سازی، » مارکسيسم«طريق افکار ما را از 

همه اين ها در همه جا چنين القاء کردند که گويا حرف های مارکس دنبال کردند. 

ا متاريخ تکامل جوامع انسانی به جای اينکه تاريخ مبارزه طبقاتی و در عصر 

تاريخ پيکار طبقه کارگر جهانی عليه بردگی مزدی باشد، تاريخ مارکس چنين 

يت ضداست. همه جا اين گونه القاء نمودند که گويا گفت و مارکس چنان نگفت 

 مارکس است. پيامبری به نام مخلوق سرمايه داریبا نظام کارگر دنيا  های توده



رگران چه بکنند و چه ه کااين پيامبر حرف اول و آخر اين ضديت، اينکگويا 

غيرقابل شناخت و ماالمال  پيچيده، و شريعت مرموز، مسلکدر يک نکنند را 

نسخه پيچی کرده است و گويا به جای مبارزه ضد » مارکسيسم« به ناماز اسرار 

 .طواف نمود و بر گرد آن !!گفتاين شريعت  ازسرمايه داری بايد شب و روز 

بخشی از بورژوازی جهانی با کمونيسم مارکس و جنبش کارگری چنين نمود و 

می ناميد کوبنده ترين و سهمگين تر ضربات » مارکسيسم«با آويختن به آنچه خود 

ازی بورژورا بر پيکر پيکار ضد سرمايه داری طبقه کارگر جهانی وارد ساخت. 

ساخت و  »مارکسيسم«بسان همه وارونه پردازی های سرشتی خود 

دست ساخت خويش را سنگر تعرض اندرونی و نيرومند خود به » مارکسيسم«

جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر کرد. زير نام مارکس، کمونيسم و کارگر 

کرد. احزاب باالی سر توده های کارگر  و اتحاديه آفرينی شروع به حزب سازی

و جنبش کارگری را در گورستان سنديکاليسم، گورستان نظم و قانون  تشکيل داد

را  و اتحاديه ها اجتماع احزاب و مدنيت ارتجاعی سرمايه داری مدفون ساخت. 

بر بلندای اين امام زاده فريب به کل توده های کارگر ناميد!!! » انترناسيونال«

ی کنند که احزاب سرمايه دنيا پيام داد که راه مبارزه پارلمانی پيش گيرند، کار

ساالر و سوسياليست نمای باالی سر خود را به قدرت برسانند و  شريک حاکميت 

 داری دولتیبه کارگران پيام داد که سرمايه بخش های ديگر بورژوازی سازند. 

در  !!!»مارکس نيز چنين گفته است« همان جامعه آرمانی سوسياليستی است و 

القاء کرد که اگر احزاب و اتحاديه ها را در ماشين  شعور و پويه شناخت کارگران

دولتی سرمايه شريک کنند، خود را بر اريکه قدرت نشانده اند!! حکومت کارگری 

تشکيل داده اند و نظام سرمايه داری را افتخار سوسياليستی شدن تفويض کرده 

ه اساس لياند. به توده کارگر دنيا پيام داد که انقالب کاری بی معنی است، جنگ ع

سرمايه داری بسيار عبث و ويرانی زا است. به آنها گفت که همه چيز از طريق 

آويختن به جامعه مدنی و قانون و پارلمان قابل حصول است. راه اين آويختن هم 



سوسيال  شناخت ، ازحاديه و ترک مبارزه ضد کار مزدیاز برپايی حزب و ات

 سياليسم و پروسه جدال طبقاتیسو ،سرمايه داری دموکراتيک و کائوتسکيستی

می گذرد. بورژوازی با ما، طبقه ما، جنبش ضد سرمايه داری ما، با نام مارکس 

و آموزش های مبارزه طبقاتی او چنين نمود. در طول مدتی کوتاه تا چشم کار 

فات و تمايزات و چپ اختال تمامیمی کرد حزب ساخت و همه احزاب به رغم 

ياست ها و جهت گيری ها و تحليل ها و افق پردازی پيگيری سدر  و راست بودن

از هيلفردينگ ها و شيدمان ها و کائوتسکی  های باال با هم شريک و همنوا شدند. 

ها و پلخانوف های راست مسلک گرفته تا لوکزامبورگ و ليبکنخت و لنين چپ 

راهه نما همه و همه در سر دادن اين شعارها، رساندن اين پيام ها، حفاری اين گم

ها و انجام اين شستشوی مغزی ها راه يکسان رفتند و رويکرد واحد اتخاذ نمودند. 

بورژوازی تمامی اين مسخ سازی ها و وارونه کردن ها را از مجاری شعور و 

شناخت و انديشه پردازی و سياستگذاری و استراتژی آفرينی و تاکتيک نويسی 

به پويه کارزار جاری قشری از طبقه ما و رويکردی در درون جنبش جهانی ما 

مبلغان اين وارونه  توده های طبقه ما سرريز نمود. طراحان، حفاران، مروجان و

بينی ها و کژراهه رفتن ها، علی العموم عناصری از طبقه ما و جلوداران و 

حتی انگلس، انسانی که سال ها همنشين و همراه پيشاهنگان جنبش روز ما بودند. 

و همرزم و يار غار و محرم اسرار و مشير و مشاور مارکس بود، حتی او که 

جمع آوری و منتشر می کرد، حتی او که  پراکنده مارکس راشب و روز آثار 

نيز همين کارها را انجام داد، در  نمودخود را شريک تهيه اين متون معرفی می 

پيش کشيدن اين بی راهه ها و هل دادن توده های کارگر دنيا به ورطه اين برهوت 

  ها و باتالق ها نه فقط سهيم شد که نقش بنيان گذار و جلودار بازی کرد. 

زنجير! بر ما چنين رفت و اين تازه فقط اول کار بود. چند سال اين آری هم 

زی در ژرفنای جنبش بين المللی ما، شبيخون فاجعه آفرينی بورژواتر، طرف 

شريعت سازی از گفته های مارکس با هدف تبديل همه اين شريعت ها به 



قه کارزار قهری و جاری طب هر چه عميق تر استراتژی و ساز و کار جدا سازی

ابعاد وسيع تر و  با شالوده موجوديت سرمايه داری راديکال از محور ستيز ،ما

در روسيه، در سال هائی که کورمال، کورمال راه مبارزه طبقاتی تر يافت.  ژرف

خود را می جستيم، ناگهان فرياد پيامبران ناجی از چهار گوشه آن ديار برخاست 

که راه درست کارزار شما در مغز و شعور و يد بيضا و قدرت تدبير ماست. 

 سرمايه زمان آنست که رشد نوع اروپايیوقت مبارزه ضد سرمايه داری نيست. 

نقالب ا«داری را جايگزين شکل انکشاف يونکری آن سازيم. بدون اين کار، بدون 

بدون کمک به توسعه بی مهار رابطه خريد و فروش » دموکراتيک –بورژوا 

وع نبدون گسترش بی کران مرزهای انباشت سرمايه در کشور هيچ نيروی کار، 

زادی و تاختن به سوی چشم اندازی برای هيچ ميزان بهبود معيشت و حصول آ

، شعار کوبنده رهائی در دست »مارکسيسم«نيست. آنها بيرق سرخ  نهايیرهايی 

انسان بر زبان، داعيه رهبری طبقه کارگر جهانی زير بغل، فرياد تدارک نابودی 

، سرمايه داری را، کردند!!!» قبض روح«همه چيز را  سرمايه داری در حلقوم

 سرمايه داری را، سرشت جنبش کارگری را، پيچ و خم کارزار ضد سوسياليسم

، رفاهی، سياسی و اجتماعی مبارزه روزمره اقتصادیتوده های کارگر را، 

با استراتژی پيکار برای نابودی  مبارزاتکارگران را، حلقه پيوند و همگنی اين 

 و اقعیبردگی مزدی را، نقش جنبش شورايی ضد سرمايه داری به مثابه بديل و

چگونگی صف آرايی سازمان يابی جنبش کارگری را راديکال سرمايه داری را، 

و آرايش قوای طبقه کارگر در عرصه های مختلف اجتماعی را، سرنگونی طلبی 

سرمايه  ، ضد مارکسی ورا و همه چيز را از بيخ و بن وارونه راديکال طبقاتی

در ذهن توده کردند، همه اين ها را باژگونه، رفرميستی و سرمايه محور  ساالر

ر دمبارزه طبقاتی جاری آنها تصوير کردند.  پای و در پيشالقاء های کارگر 

 آن که در اينجا بلشويسم و لنينيسما جنبش ما چنين شد و فاجعه بارتر، روسيه ب

لوای نقد جناح راست  و برهوت پردازی ها را زير ها کل اين گمراهه آفرينی



کل سوسيال دموکراسی راديکال سوسيال دموکراسی روس و بعدها زير نام نقد 

قد ، نانقالب کارگری ين المللی، زير درفش کمونيسم مارکس،مسالمت جوی ب

يسم و بلشودستور کار جنبش روز طبقه کارگر ساختند.  مانند اين هاو  رفرميسم

 برای انکشاف» انقالب دموکراتيک« را با لنينيسم مبارزه عليه سرمايه داری 

هر چه عظيم تر سرمايه داری جايگزين نمودند، مبارزه برای سرنگونی تزار را 

جايگزين مبارزه عليه بردگی مزدی کردند، حزب سازی و آويختن توده های 

باالی سر خود را بديل جنبش سازمان يافته شورايی سرمايه ستيز  حزبکارگر به 

توده کارگر نمودند. آنها به کارگران گفتند که کمونيسم نه جنبش اندرونی بردگان 

افاضل و دانشوران طبقات باال است. چی انديشمندان و مزدی سرمايه که نسخه پي

 رت سياسی توسطبه کارگران اعالم داشتند که بساط پيکار برای تسخير قد

برابر و نافذ  ،آزاد، گری آگاه شوراهای متشکل از آحاد کارگران و ظرف دخالت

آنها را جمع کنند و پياده نظام بدون هيچ شعور و شناخت و اراده حزب باالی سر 

خود شوند. به کارگران آموختند که سوسياليسم همان سرمايه داری تحت مالکيت 

ر به توده کارگ غين کمونيسم و نام مارکس است.دولت سرمايه اما زير درفش درو

تلقين کردند که اگر حزب را به قدرت برسانند خود را در عرش قدرت سياسی 

و برنامه ريزی اقتصاد و سياست و نظم زندگی سوسياليستی فراسوی سرمايه 

داری قرار داده اند. آنها همه چيز را ضد کارگری و ضد کمونيستی و سرمايه 

      توده کارگر ساختند. بنياد خورند

 با روايتی در روزهای پس از کفن و دفن انقالب کارگری اکتبر، لنينست ها

ی سرمايه ط امپرياليسترفرميستی، ناسيوناليستی و غيرمارکسی از شراي -بورژوا 

ی م» امپرياليسم«آنچه خود مبارزه عليه کارگران دنيا به تمام داری و با دعوت 

جهت گيری ضد سرمايه داری طبقه کارگر شالق تعطيل و خواندند بر هر گونه 

تادن افو تحريم فرود آوردند. همه جا از امپرياليسم غارتگر تنزيل خوار، از  مرگ

جهان به دست چند فينانيست، از پايان دوره رقابت و شروع عصر انحصار، از 



سرمايه  زادتقسيم کل دنيا ميان چند دولت جنگ افروز، از امپرياليسم سد راه رشد آ

 شيفته اشکال توليد کهن و شيدای سينه چاک بقايایداری!! از سيستم امپرياليستی 

نظام فئودال سخن راندند، جهان را از امپرياليسم و حياتی شدن پيکار ضد 

امپرياليستی پر کردند تا هر مقدار شناخت و تدارک و رويکرد و تجهيز طبقه 

 امپرياليسمسياه ری را  در گورستان کارگر جهانی برای جنگ عليه سرمايه دا

ستيزی ناسيوناليستی و بورژوايی مدفون سازند. زير بيرق عصر امپرياليسم و 

سرمايه داری مستقل و «مبارزه ضد امپرياليستی از حياتی بودن انکشاف 

رژوازی بو«؟؟!! گفتند، فتوای ضد امپرياليستی بودن  و سرشت انقالبی »ملی

ه مبرميت اتحاد طبقه کارگر با بورژوازی متوسط و نسخ صادر کردند!!» ملی

کوچک داخلی و مالکان ليبرال و سرمايه داران وطن پرست!!! برای دفع شر 

به بازار آوردند. در صور » صف بندی خلق و ضد خلق«امپرياليسم پيچيدند، 

قيام برای انقالب دموکراتيک ضد امپرياليستی!! و هموارساز راه توسعه سرمايه 

ملی!! دميدند. لنينيست ها و احزاب لنينی با اين کارها تاريخ مبارزه طبقاتی داری 

را به به کجراه بردند، کارزار ضد سرمايه داری طبقه کارگر بين المللی را به 

کوبنده ترين ضربات را بر پيکر جنبش کارگری وارد ورطه تعطيل انداختند. 

. آنها اين کارها را انجام دادند تا قطب نوپای سرمايه داری اردوگاهی را ساختند

در مقابل تهاجم قطب ديگر سرمايه جهانی حراست کنند. اين کار را به کمک 

بخشی از بورژوازی دنيا انجام دادند. نام اين قطب را کمونيسم گذاشتند و مبارزه 

 ا در آستان بقا و اقتدار اينطبقاتی ضد سرمايه داری طبقه کارگر بين المللی ر

  قطب قربانی کردند. 

ما در سطح  و متعاقب اين رخدادها، جنبش بر ما چنين رفتآری، اين چنين شد. 

جهانی و در تمامی سنگرهای پيکار، مقهور بورژوازی شد، به اسارت کامل 

سرمايه داری در آمد. در تمامی جبهه ها شکست خورديم، از پای در آمديم، همه 

ريزهای تعرض و مقاومت را از دست داديم. بورژوازی از درون ما را به خاک



جنگ ما عليه شالوده هستی سرمايه داری تعطيل تباهی کشاند و از بيرون فرسود. 

گرديد. بيرق کارزار عليه اساس کار مزدی به زير آمد. در بخش عظيمی از دنيا 

ا، راهبردها، افق آفرينی به تمام و کمال و در همه وجوه هستی خود با راه حل ه

ها و نسخه پيچی های سنديکاليستی و سوسيال دموکراتيک بورژوازی شمع آجين 

لنينيسم، بر صليب نيز بورژوازی ما را  دنياهای ديگر  بخش م. درگرديدي

سم لقی، رفرميسم ميليتانت لنينی، ضد امپرياليسم ناسيوناليستی، کمونيخسوسياليسم 

ز آن ابورژوائی لنينيستی آويزان کرد. جنبش ما اسير اين سرنوشت سياه شد. 

زمان به بعد ديگر سرمايه جهانی فقط به عنوان يک شيوه توليد انسان ستيز و 

ن شکل استثمار و شدت ارتجاعی و با اهرم قهر اقتصادی ما را آماج وحشيانه تري

استثمار قرار نمی داد. فقط با نيروی قهر دولتی و زرادخانه های غول پيکر 

نظامی، انتظامی، اتمی، پليسی و امنيتی به جنگ جنبش ما نمی آمد، فقط با ارتش 

و پليس و قوای قهر و سرکوب از تشديد هر چه فرساينده تر و کوبنده تر و هالکت 

فاع نمی نمود. فقط با سالح سياست و مدنيت و حقوق و آفرين تر استثمار ما د

فرهنگ ما را شتشوی مغزی نمی داد و در گورستان نظم بردگی مزدی دفن نمی 

ساخت. آری از آن روزگار به بعد سرمايه داری برای زمين گير سازی و انهدام 

 ام جنبش ما فقط از اين سالح ها و نهادها و ذخيره ها و زرادخانه هاو قتل ع

استفاده نمی کرد. سرمايه از آن تاريخ به بعد با سوسيال دموکراسی، با لنينيسم، 

با شعبات و شاخه های مستمرا فزاينده و »!! کمونيسم« با ، »!!سوسياليسم« با 

در حال تکثير اين ايدئولوژی ها، مکتب ها، راهبردها، با تروتسکيسم، تيتيسم، 

 لق و ضد خلق هم به جان ما افتاد.با صف بندی خ»!! انقالب«مائوئيسم، با 

مامی اين بورژوازی به اين نيز بسنده نکرد. نام مارکس را نيز بر سردر ت

نظام حک نمود!! عليه ما زرادخانه ها و پادگان ها و ستادهای تعرضی خود 

سوای کل آنچه هميشه و از آغاز داشت، سوای قهر  به اين ترتيب، سرمايه داری

يتی و می، پليسی، امنافائقه اقتصادی سياسی، دولتی، حقوقی، مدنی، فرهنگی، نظ



ی باال، از خاکريز لنينيسم از درون کل سنگرها و ستادها ،اطالعاتی سرشتی خود

ل ک نيز عليه ما شوريد و »!!ضد امپرياليستی« و انقالب دموکراتيک و مبارزه 

 را با نام مارکس هم ممهور ساخت!! خودضات اين شوريدن ها و تهاجمات و تعر

 ها عليه جنبش» مارکسيسم«و جنگ همه » عليه مارکسيسم» «مارکسيسم«جنگ 

شگفتا! فردی که از عمق هستی اجتماعی  انداخت. هضد سرمايه داری طبقه ما را

فردی که نماد عالی جدا ما، از بطن شرايط کار و کارزار طبقاتی ما برخاست. 

 پويه کارزار کمونيستیو مميز  چاره گر راديکال،سازی راه از بی راهه، انديشنده 

طبقه ما از کمونيسم ارتجاعی بورژوازی بود، فردی که بر تمامی زوايای هستی 

ما عليه سرمايه داری را روشن سازد،  نسرمايه چراغ انداخت تا راه جنگ راستي

ثيت و اعتبار و عظمت و نقش سترگ تاريخی اين انسان آری اسم و رسم و حي

الح س اينک در دستان فريب و نيرنگ و تحميق آفرينی بورژوازی ،آگاه جنبش ما

کيسم و مائوئيسم و تروتسپيشوند لنينيسم و  .!!ما می شد سرمايه ستيزضد جنبش 

 نسرمايه در سراسر قر. گرديددهها ايسم ديگر ساخت و پرداخت بورژوازی می 

بيستم از همه اين راهها و از درون تمامی اين ستادها و هنگ ها و اردوگاهها 

عليه ما تازيد . کل اين سالح ها را به تسليحات و مهمات پيشين خود افزود، ما 

تاريکی زارها سرگردان ساخت. تمامی روزانه های شناخت  بدترينرا در 

راديکال پيچ و خم مبارزه طبقاتی را بر ما بست. کل خطر جنبش جهانی ما را 

  از سر خود رفع کرد و همه چيز ما را در گورستان وارونه بينی ها مدفون کرد. 

ند فقط و در اين ميان آنچه برای ما باقی ما !بر ما چنين رفت هم زنجيرآری، 

يک چيز بود. کارگر بودنمان، هستی اجتماعی و طبقاتی ما، فروشنده نيروی کار 

بودنمان، استثمار شدنمان، حکومت شونده بودنمان، همان چيزی که ريشه، 

تداوم و تعطيل ناپذيری جدال ما با سرمايه  لوده، بنياد و سلسله جنبان شروع،شا

مبارزه نداشتيم اما زير فشار همه ما چاره ای سوای  بود. بردگی مزدیو نظام 

آنچه رخ داده بود و زير آوار کل فاجعه هايی که گفته شد حداکثر سهم ما از اين 



جنگ، آن هم در بهترين حالت، آن هم فقط در برخی جاها نان بخور و نمير برای 

بازتوليد نيروی کارمان و فروش مجدد آن به بورژوازی بود. ديگر در سنگر 

ال ضد سرمايه داری نبوديم، بالعکس در خاکريزهای مخوف کارزار راديک

دشمنان خويش، در نقش پياده نظام ذليل و زبون ارتش بخش های مختلف طبقه 

سرمايه دار جهانی، در رکاب سرمايه داران برای تسويه حساب های درون 

در کشمکش ميان بخش های مختلف ارتجاع درنده بورژوازی با هم، خود طبقاتی 

سرمايه، در جنگ برای  سهم سود و مالکيت و قدرت و حاکميت ميزانبر سر 

پيروزی يک قطب سرمايه بر قطب ديگر، انجام وظيفه و ايفای نقش می کرديم. 

ی گيک دوران تاريخی ماالمال از ذلت و نکبت و ادبار و ورشکستگی و پوسيد

عظيم ترين شورش باز هم را آغاز کرديم و ادامه داديم. در طول اين دوره سياه 

اين و آن حزب بورژوازی پر جنجال ترين انقالبات ها را راه انداختيم. در رکاب 

را به پيروزی رسانديم. صدها دولت را سرنگون کرديم و صدها دولت را بر 

اريکه حکمرانی نشانيم. همه اين کارها را زير نام کارگر و انقالب و کمونيسم و 

ها، کل اين شورش  داديم و حاصل کل اينانجام  و جنگ رهايی بخش مارکس

ها، انقالبات، سرنگونی دولت ها و برقراری حکومت ها فقط و فقط استحکام و 

آهنين تر ساختن پايه های قدرت بورژوازی،  تضمين بقای بيشتر و بيشتر نظام 

بردگی مزدی، هموار سازی راه تسلط و استيالی قاهرتر سرمايه بر ما و کمک 

ه دار بين المللی برای تشديد هر چه سبعانه تر استثمار ما، قتل عام به طبقه سرماي

موحش تر و گسترده تر مبارزات ما و باالخره خاموش ساختن هر چه فاجعه 

وان چگونه می تبارتر مشعل پيکار سازمان يافته شورائی سرمايه ستيز ما بود. 

ن به انجام ايدر هيچ قلمی قااين دوره سياه را توصيف کرد، به نظر می رسد که 

  کار نيست. 

آری هم زنجير! در سراسر جهان بر ما چنين رفت و ما طبقه کارگر و جنبش 

کارگری ايران نيز فشار و صدمات و خسارت و عوارض اين طاعون را با 



کرديم. در اينجا نسل نخست ما در  تحملتمامی مهابت و سنگينی بر وجود خود 

ما نيز در روزهای به صحنه تاريخ نهاد. سالهای پيش از شروع قرن بيستم پا 

خورشيدی، در  1285در سال  نخست بر سرشت واقعی طبقاتی خود تنيديم.

هزار نفر  500روزهائی که هنوز شمار آحاد طبقه ما در سراسر ايران حتی به 

نمی رسيد، در ساحل دريای مازندران، در شيالت شمال کارزار بسيار پرشور و 

کارگر يک صدا و متحد، بدون هيچ  150ايه آغاز کرديم. درخشانی را عليه سرم

سنديکا و اتحاديه، در يک خيزش خودانگيخته جمعی و سرمايه ستيز اعالم داشتيم 

که هر چه صيد می کنيم متعلق به ماست. محصول کار و توليد ما از آن ما است 

يداری و هيچ جزء آن را به صاحب سرمايه نمی دهيم. ما اين را با قاطعيت و ب

سرخ هستی اجتماعی خود در فضای زندگی خويش و در و با رجوع به ندای 

سپهر رابطه کار و سرمايه پر طنين کرديم. صدايی که خروش واقعی کمونيسم 

لغو کار مزدی بود. نطفه زنده و بالنده و شکوفای کمونيسم ضد سرمايه داری در 

می گفت کمونيسم سرمايه  زهدان هستی طبقه ما را به نمايش می نهاد. صدايی که

ستيز اينجا است، نه در بوروی سياسی احزاب، نه در شعور و شناخت افاضل 

طبقات ديگر، نه در آرشيوهای مغر دانشوران طبقات دارا، نه در برنامه ها، 

در نهان خانه وجود  در هيچ کدام اينها که منشورها و مرامنامه های احزاب، نه

انزلی چنين آغاز کرديم. از همه هم زنجيران کمک  ما در شيالتطبقاتی ما است. 

خواستيم. در شهر راه افتاديم. همگان را به جانبداری دعوت کرديم، با سرمايه 

داران و دولت پاسدار پروسه انکشاف سرمايه داری وارد جنگ و ستيز شديم. 

قدرت ما در آن روز اندک، بسيار اندک بود، به همين خاطر شکست خورديم. تا 

ت سکز تحقق انتظار خويش پيش نتاختيم، اما شکست ما شکست راه ما، شمر

خواست ما، شکست جنبش ما، شکست مبارزه طبقاتی ما نبود. راه ما قطعا درست 

ترين راه بود. بايد چنين می کرديم. بايد خواستار تصاحب محصول کار خود می 

رمايه حبان سگرديديم. بايد بر بنياد مالکيت خصوصی بورژوائی، مالکيت صا



شالق می کشيديم، بايد اعمال قدرت می نموديم، بايد قدرت سرمايه را با قدرت 

ما بايد همه اين کارها را در همان  ضد سرمايه داری به مصاف می کشيديم.

روز، حتی در همان موقعيت ضعيف، در روزهای شروع ابراز وجود، به گاه 

 .کار بسيار درستی می کرديمآغاز لی لی کردن جنبش خويش انجام می داديم. 

ای خزر معنای کار ما در آن روز ساختن يک جزيره محقر سوسياليسم در آبه

خويش قصد خلق  شورش و خواست تسلط بر محصول کارنبود، با اعتصاب و 

سوسياليسم در تاريکی زار فئوداليسم نداشتيم!! ما سنگی بر روی سنگ برای 

اشتيم. به سرمايه داران می گفتيم که با می گذ جنبش ضد سرمايه داری خود بنای

شما در جنگيم، جنگ ما نيز بر سر کل کار و محصول کار خويش است. شما 

در حال معماری کاخ قدرت سرمايه هستيد، ما نيز قدرت ضد سرمايه داری خود 

 می باشيم ، ضد سرمايهرا به صف می کنيم. ما نه همراه شما که ضد طبقه شما

جنبش واقعی طبقه خويش، کمونيسم خود، کمونيسم سرمايه و با اين مبارزات 

بر همين اساس    ستيز طبقه خود را متشکل می سازيم و وارد ميدان می کنيم. 

ست نه فقط شک نيز در انزلی شکست ماو با رجوع به اين برداشت ها و بينش ها، 

 .می شد برای ما گشايش باب دنيای درس ها اهداف و مبارزه طبقاتی ما نبود که

شکست به ما می گفت که قدرت کم داريم. بايد متحدتر، شورائی تر، سرمايه 

ستيزتر وارد پروسه کارزار شويم. ما بايد و می توانستيم از شکست خود اين 

گونه بياموزيم و اين آموزش ها را به کار گيريم اما چنين نشد. تا خواستيم سنگر 

م ناگهان فرياد دانشوران طبقات دارا پيکار ضد سرمايه داری خود را برپای داري

شما  وقت مبارزه ضد سرمايه داری نيست!!بلند شد که اکنون سو از همه 

انقالب  و» سوسياليسم«و » کمونيسم«ها چيزی نمی فهميد. از » ترديونيونيست«

بی  »لنينيسم«و به ويژه از » مارکسيسم«و پرولتاريا و  »تئوری انقالبی«  و

ر امپرياليسم است، جامعه ما يک جامعه فئودالی است. بايد عصر ما عصخبريد!! 

سرمايه داری شود، امپرياليسم هم سد راه اين کار يعنی سرمايه داری شدن آن 



است!!! ما بايد به کمک اردوگاه پرافتخار کمونيسم اين سد را بشکنيم، راه رشد 

يستی اف کاپيتالآزاد و مستقل سرمايه داری را باز کنيم، امپرياليسم مخالف انکش

را سر جای خود بنشانيم، برای انجام اين کارها بايد راه خانه بورژوازی ملی را 

پيش گيريم، به مالکان ليبرال دخيل بنديم، وارد صف خلق و ضد خلق شويم، 

حزب بسازيم، حزب را بر صفه اين صف بندی بنشانيم، بايد انقالب دموکراتيک 

پای کنيم، وظيفه روز ما اينها است، سخن از ملی و خلقی و ضد امپرياليستی بر 

ضديت با سرمايه اکنون اصال جايز نيست. خطرناک هم هست زيرا بورژوازی 

سرنوشت آفرين انقالبی ميهن پرست را رم می دهد، زيرا ما را از اتحاد آهنين 

با بخش های خلقی و انقالبی طبقه سرمايه دار محروم می سازد. نه، اين کارها 

درست و بدفرجام است. ارتش سر به زير کارزار ضد امپيرياليستی بسيار نا

و  برای انجام اين مهم و ادای اين فريضه مقدس تاريخیشويد، همه چيز 

فراهم است. برنامه ها نوشته شده است. حزب تأسيس گرديده است،  سوسياليستی

داريم، حزب عظيم مادر داريم، احزاب متعدد برادر » انترناسيونال« کمينترن و 

داريم، فرزانگان و دانشوران طبقات دارا داريم، تئوری انقالبی مدون داريم، هيچ 

يم، شيپور جنگ عليه چيز کم نداريم. مبارزه ضد سرمايه داری را بايگانی کن

 ،امپرياليسم را به صدا در آوريم، پشت سر حزب کمونيست خود به صف گرديم

امپرياليسم را شکست دهيم، حمله دشمنان برای ويرانی امام زاده اعجاز آفرين 

اردوگاه را دفع کنيم، راه رشد بی انتهای سرمايه داری را باز و هموار سازيم، 

  !! راه رهايی طبقه ما اين است!

. زمين و زمان زندگی و گرديدچنين نيز ، با جنبش ما در ايران هم زنجير آری

ها، راه حل ها، جبهه  فضای فکر و شناخت و شعور ما از تئوری ها، تحليل

د. گرد و غبار امپرياليسم ستيزی و گرديپردازی ها و افق آفرينی ها باال اشباع 

و در راستای بقای دولت فاتح  جنگ عليه استعمار نو و کهنه در معيت اردوگاه

ان هيچ ميزانقالب اکتبر کل اين فضا را در خود غرق کرد. هيچ روزنه ای برای 



 سرمايهيادآوری نياز به صف آرائی و سازمان يابی و آرايش قوا در مقابل نظام 

به ما گفتند که اتحاديه داری و برای جنگ عليه سرمايه در هيچ کجا باقی نماند. 

درون اتحاديه ها با صاحبان سرمايه بر سر مسايل معيشتی خود بسازيد، در 

گفتگو کنيد، زمام اتحاديه را به دست حزب بسپاريد، اتحاديه را سنگر قدرت 

حزب و ابزار امتياز گرفتن حزب از رقبا و شرکای سرمايه دارش سازيد. حتی 

الح فرود مصتابع فراز و مبارزه روزمره بر سر مسائل ابتدايی زندگی خويش را 

ه ، بژوازی کنيد. هر کجا که حزب الزم ديدحزب در رقابت با احزاب ديگر بور

شر هر قتمامی شدت استثمار، بربريت و جنايت پيشگی سرمايه داران تن دهيد، 

، در قتل عام خورد و خوراک ديدکه حزب انقالبی و متحد خود  ،سرمايه داران را

مستحق و برحق بشماريد. فقط با سرمايه و دارو و درمان و معيشت فرزندان خود 

وارد کشمکش شويد که انگليسی هستند، با حزب سر عناد دارند و دشمن  یداران

حزب مادر و دولت فاتح انقالب اکتبر هستند. در يک کالم حتی جنگ و جدال 

روزمره ما برای افزايش ناچيز بهای نيروی کار و نان بخور و نمير هم تابع 

و تسويه حساب  ای شراکت در ساختار قدرت سرمايه داریاستراتژی حزب بر

ديکتاتوری وحشت و ترور و حمام خون  شد. با رقبا و شرکای طبقاتی خود

ز رو ثمار شونده و فرودست و بی حقوقطبقه ما و کل توده های است ،رضاخانی

سرمايه  ، در پای کاخ سود وو زمين دار اربابان فئودال، را در آستان منافع

زافزون سرمايه داری ی سرمايه داران و در پاسخ به نيازهای انکشاف رواندوز

 کمونيست ما!!،می کرد و از هستی ساقط می ساخت اما حزب قربانی و قتل عام 

مجسم پيروزی و نماد  (کمينترن)انترناسيونال کمونيستی و کارگری ما!! 

در نهايت بی شرمی بر سر ما فرياد  ( دولت شوروی) دنيای ما!!» کمونيسم«

جنبش ترقی می زدند که او را يعنی رضاخان را قهرمان ملی، مشعل افروز 

اعتالی صنعت و رشد آزاد سرمايه داری دانيد و به حمايت از  پرچمدار خواهی،

  وی بر خيزيد!!! 



، »کمونيسم«آری هم زنجير! با جنبش ما چنين شد و همه اينها زير بيرق 

. دشو مانند اين ها بر ما تحميل » آرمان رهائی کارگران» «ليسم ستيزیامپريا«

 ، شورشبا همه اين ها، مبارزه کرديم، پرشکوه ترين اعتصابات را سازمان داديم

دادن قدرت و جدال با سرمايه  نشان ندن چرخ توليد،خوابا ها راه انداختيم، مبارزه،

گی و هستی اجتماعی ما بود. سرشت طبقاتی و جزء کامال اليتجزای زند داران

برای زنده مان خويش، برای فروش نيروی کار خود، برای اينکه اين تنها کاالی 

 د ادامه دهيم، شبزندگی خود را بازتوليد کنيم، به فروش رسانيم و به حيات خو

در همه فصول با سرمايه داران جدال کرديم. اما صدر و ذيل  و روز همه جا،

ارگر بودن و کارگر ماندن ما را تضمين و بازتوليد کرد. اين جدال فقط اساس ک

نسل بردگان مزدی سرمايه ان کارگر باقی مانيم. کل مبارزه ما اين شد که به عنو

خروشان طبقه سرمايه دار را دريای خروشان سود و سرمايه را زنده نگه داريم، 

آهنين تر گردانيم. روزگار  تر سازيم، پايه های قدرت سرمايه و سرمايه داران را

ايه به چپ، چپ و به راست، در تمامی وجوه هستی خود توسط سرمما چنين شد، 

يم. سرمايه ما را هر چه ژرف تر، فرساينده تر و هالکت  بارتر استثمار راست شد

 از تريبون بر ما حکم راند، ، با اهرم دولت، قانون، حقوق، مدنيت و سياستکرد

احزاب «، سوسياليسم، »کمونيسم«لنينيسم،  شعبات عديده ،سوسيال دموکراسی

های کارگری و فراوان نهادهای ديگر در ساختار نظم و اتحاديه ، »کمونيست

قدرت خود به طور کامل منحل و مضمل ساخت. ما را ارتش جنگ آور نبردهای 

از نماد زنده، مجسم و »!! انترناسيوال«درون طبقاتی خود کرد. از حزب، از 

 خان« شويم تا در رکاب شمالبه ما دستور دادند که راهی » کمونيسم«ز پيرو

 و استوار نماينده آهنين عزممدافع فئودال ها و زمين داران، » مام وطن«، »جنگل

برای حفظ کيان کمونيسم و هموار کردن » اسالم راديکال«سرمايه داران، مظهر 

تاريخ و مبارزه طبقاتی يا راه رهايی بشر مبارزه کنيم!!! مسخره کردن انسان و 

ازی جعل واقعيت ها و تصوير وارونه کل حقايق دنيا هم حدی دارد. اما بورژو



برای اين کارها هيچ  !!بورژوازی پرچمدار رهايی پرولتاريابا بيرق لنينيسم، 

 اعال بدون خت. برای بازی با شعور بشر تا عرشمرزی را به رسميت نمی شنا

استدالل پشت سر استدالل رديف می کرد. حزب و  هيچ محابا پيش می تاخت.

و مشاوران محرم لنين گفتند که قبال سردار سپه متحد استوار ما » انترناسيونال«

برای کمونيست کردن دنيا بود، اما او با انگليسی ها همدست شده است. به همين 

 ديگر جست و خان کبير جنگل شايسته ترين گزينه خوش پيمان خاطر بايد متحد

می باشد. بايد در پشت سر او به صف شد. اگر کنار فئودال ها و عليه دهقانان 

است، اگر در سرکوب شورش دهفانان عليه استثمار فئودالی پيشاهنگ است، اگر 

کشتار کارگران معترض به شدت استثمار سرمايه را واجب شرعی و فريضه 

وض آماده همراهی مسلم اسالمی می خواند، اصال جای هيچ ايرادی نيست. در ع

از حضور انگليسی ها است. پس مبارزه عليه  ناشی ما برای رفع بليه هایبا 

کارزار ضد استثمار فئودالی باطل، برای دفاع از قلعه آهنين سرمايه تعطيل، 

کمونيسم و برای گشايش شاهراه های پر عظمت کمونيستی کردن همه جهان بايد 

  نداخت!!!بری او را به گردان اطوق زعامت و ره

در تمامی اين دوره ها، در هم زنجير!  شد آری، بر ما چنين رفت و با ما چنين

پيچ و خم کل اين ماجراها، در سير حوادث دامنگير طبقه ما، آنچه بنياد، ماهيت 

و محور همه چيز را تعيين می کرد، جدائی کامل، روزافزون و رو به عمق 

جنگ ضد سرمايه داری بود. قدرت جنبش ما از پويه واقعی کارزار طبقاتی و 

عظيم طبقاتی تاريخ ساز ما که قرار بود نيروی محو بردگی مزدی، محو استثمار، 

طبقات، دولت، محو جدايی بشر از کار و محصول کار خويش، محو هر گونه 

ن ، ايبشر باشد، آری اين نيروقدرت باالی سر انسان ها، محو از خودبيگانگی 

رتجاع بورژوازی، به اسارت دشمنان سان، به گروگان اپرچمدار رهايی انجنبش 

در قدرت سرمايه منحل شد، قدرت بورژوازی عليه خود شد، ارتش  خود در آمد.

 وحوش بورژوازی برای جاودانگی سرمايه داری گرديد. ما به اين روز افتاديم



با راه افتادن سيالب فنا و طوفان در يک چشم به هم زدن،  ،و وقتی چنين شديم

ت موجودي صاحب بنای قدرت ضد سرمايه داری وبدون آنکه  ،رضاخانیبربريت 

، بدون آنکه در اين راه سنگی بر روی سنگ نهاده باشيم طبقاتی خودمستقل 

باشيم، به صورت رعب انگيزی از پای در آمديم. سرکوب شديم و هولناک ترين 

ادامه داديم، زيرا نمی شبيخون ها را تحمل کرديم. با همه اينها باز هم به مبارزه 

توانستيم که چنين نکنيم، جدال عليه استثمار و ستم و سبعيت سرمايه داری از 

هستی ما قابل تفکيک نبوده است و نمی تواند باشد. در کام يکی از درنده ترين 

يت سقف حاکمديکتاتوری ها همچنان مشعل اعتراض افروختيم، اعتصاب کرديم، 

يک بار  1332تا  1320در فاصله سال های يم، سياسی روز را در هم شکافت

ديگر کران تا کران جامعه روز را ميدان مبارزه و اعمال قهر و پيکار کرديم. 

در شرکت نفت  جنگيديم.هر چه بيشتر سال جنگيديم و  12در تمامی طول اين 

 در شهرهای جنوب از کشته های ما پشته ها ساختند، اين کار را چند بار کردند،

شاهد وحشيانه ترين تيز  30مختلف و در کارخانه های گوناگون کشته شديم. در 

، در ميدان بهارستان از کشتار وسيع ما جوی توده های طبقه خود بوديم قتل عام

 . در نساجی شاهی گلوله باران گشتيم، در کارخانه وطن اصفهانجاری شدخون 

معدن سنگسر سمنان قتل عام شديم، در شمار کثير همرزمان را از دست داديم، 

اصفهان، خوزستان، آذربايجان، تهران، کرمانشاه، خوزستان، شيراز  و نقطه، در 

نقطه جهنم سرمايه داری جنگ کرديم، اما باز هم سهم ما از اين جنگيدن ها در 

بهترين حالت امکان بازتوليد نيروی کارمان برای فروش به سرمايه و توليد 

غول آساتر برای سرمايه داران بود. ما همه جا با تمامی توان مبارزه سرمايه های 

نموديم و کشته شديم اما همه جا، همه اين توان را در خدمت يک بخش بورژوازی 

، عليه خود، عليه طبقه و جنبش و هست و نيست خود و به نفع عليه بخش ديگر

ما آموختند که چنين به کل طبقه سرمايه دار و نظام بردگی مزدی تباه ساختيم. 

بود که گويا يگانه کارمان تقويت پايه های  شعور ما اين گونه معماری شد کنيم،



 سرنوشتقدرت يک بخش ارتجاع بورژوازی در مقابل بخش ديگر است. گويا 

ما اين است که پياده نظام لشکر احزاب بورژوازی برای عزل يک دولت سرمايه 

قرار است برای هميشه و تا جهان باقی است و آوردن دولت ديگر باشيم. گويا 

نيروی آلت فعل سرمايه و حاکمان سرمايه داری باشيم. سوسيال دموکراسی، 

لنينيسم و شاخه های گوناگون لنينيست ما را در داالن های سياه اين باورها 

روی به   ،بر محور پيکار ضد کار مزدی را چرخاندند، راه هر گونه چرخيدن

ناقص الخلقه مصروع عفونت زده اين ، 32تا  20. در فاصله مسدود کردند ما

حزب ننگ آور توده، دهها بار بيش از همه اسالف، ما  راهبردها و رويکردها،

بورژوازی ليبرال ناسيوناليست وقتی که  را در و.رطه اين باورها مدفون کرد.

ما  هر چه افزون تر از اضافه ارزش های حاصل استثمار کسب سهمايران برای 

سران حزب توده اين سهم خواهی شد،  ميدان کشمکش با اقارب طبقاتی خودوارد 

و ما را به حمايت از  !!ناميدند» بورژوازی ملی» «ضد استعماری« را مبارزه 

بورژوازی ارتجاعی اردوگاهی در همان حال جدال خود مصدق فراخوان دادند. 

اسی را ميدان داری با بورژوازی ليبرال ناسيوناليست  بر سهم قدرت سي

سوسياليستی خواند!! و کل توان پيکار طبقاتی ما را پشت سر اين سهم جوئی 

خليج فارس تا سال از ساحل  12کثيف ضد کارگری به صف نمود. در طول 

کرانه های بحر خزر، در پهنه کارزار بوديم اما حاصل کل اين پيکارها صرفا 

ميت بخش های مختلف بورژوازی جا به جا سازی کفه های سود، مالکيت و حاک

شد. نظام بردگی مزدی را قدرت افزون تر بخشيديم، جنبش خود را زبون تر و 

ذليل تر و فرسوده تر کرديم، به ارتجاع بورژوازی فرصت شستشوی مغزی 

رف ژ ايه گذاری صف مستقل طبقاتی خويشبيشتر خود را داديم، از تالش برای پ

عليه سرمايه مبارزه کنيم، عليه خود جنگيديم،  گرفتيم، به جای آن کهفاصله تر 

به جای آنکه قدرت سرمايه را به سراشيب اضمحالل رانيم، قدرت طبقاتی خود 

را مضمحل ساختيم. ما زير فشار آموزه های ارتجاعی بورژوازی اردوگاهی 



بقه و ط ارسراسری و فاجعه ب ناپير کارمان قتل عام اره گريزچنين نموديم و کف

  شد.  بورژوازی مرداد 28در کودتای سياه  نماهمه چيزجنبش و 

با سيل فنای کودتا و وقوع حمام خون ها و نسل کشی های سرمايه، تمامی 

دانشوران، انديشه پردازان، سياستگذاران، استراتژی سازان، اقتصاد دانان، اکابر 

ميان ما توده های کارگر،  اين ديار امن شدند و در یو نجيبان حزب نشين راه

ها و نانجيبان بوديم که » ترديونيونيست« ما سياهی لشکرها، همج الرعاء ها، 

بايد می مانديم، بايد به مبارز ادامه می داديم، بايد در مراکز و کار و توليد و همه 

عرصه های زندگی اجتماعی با سرمايه داران و دولت آنها رو به روی می 

اره ديگری نداشتيم. زندگی ما بدون پيکار با بورژوازی، بدون گرديدم. ما هيچ چ

دفع مستمر تهاجمات و شبيخون های قهرآميز سرمايه، بدون چالش قهر اقتصادی، 

سياسی، پليسی و نظامی بورژوازی هيچ امکان نداشت. ما باز هم مبارزه کرديم 

ايه داران اما فقط در اين سطح که بهای بازتوليد نيروی کار خود را از سرم

به صاحبان سرمايه بفروشيم، بر  ، نيروی کارمان را بازتوليد کنيم وبستانيم

عظمت و غول پيکری و ابعاد کهکشانی سرمايه ها بيفزاييم. پايه های قدرت 

سرمايه داری را محکم تر سازيم، به سرمايه مجال دهيم تا کوبنده تر و انسان 

گار روز کند و از هستی ساقط گرداند.ستيزانه تر و وحشيانه تر ما را استثمار 

اما همه اين ها، و در سال های طوالنی بعد از کودتا چنين کرديم.  بودما چنين 

خورشيدی و تحمل يکه  30بازهم فقط حوادث نيمه های راه بود. شکست دهه 

مرداد، اگر چه  28تازی های هار بورژوازی در سالهای پس از کودتای شوم 

اما اين برگ فصل  ،شکست های ما افزود کارنامه قطوراوراق  فقط برگی بر

در اين کارنامه سرتاسر تاريک به دنبال آورد. فصلی تاريک سياه ويژه ای را 

تر از تمامی فصل های پيش. فصلی که شاخص بارز آن را شايد بتوان ميراث 

خواری بورژوازی اردوگاهی، توسط بورژوازی هار پان اسالميست ناميد. 

بنای اين فصل از سال ها قبل و در دوره های پيش، توسط لنينيسم سنگ، سنگ 



بر هم نهاده و معماری شده بود. آنها تمامی اسباب بزرگی،  بورژوايیو کمونيسم 

ميدان داری و غلطيدن ارتجاع درنده اسالمی بورژوازی بر موج جنبش طبقه ما 

از لنينيسم و احزاب ما طی ساليان دراز را به اندازه کافی فراهم ساخته بودند. 

اردوگاهی آموخته بوديم که هر چيزی باشيم فقط جنبش زالل طبقاتی خويش، 

جنبش ضد کار مزدی و برای محو کار مزدوری نباشيم. برگ، برگ آموزش 

های لنين و احزاب لنينی بر سر شعور و شناخت و احساس و درک ما تازيانه 

رژوازی صف بنديم اما به می زدند که پشت سر هر بخشی از وحوش درنده بو

فکر تشکيل صف مستقل ضد سرمايه داری خود، به فکر برپائی جنبش نيرومند 

شورائی لغو کار مزدی خود نباشيم. ما زير فشار اين آموزش ها، تکليف پردازی 

دی صف بنها و افق يابی ها، زير شالق ادای دين در امپرياليسم ستيزی خلقی، 

د ، اتحاد آهنين با ض»!!بورژوازی ملی« اتحاد با فريضه  لق عليه امپرياليسم!!،خ

امپرياليست های اسالمی!! و هزاران گمراهه مخوف و بدفرجام ديگر آماده 

ورژوازی بخدمتگزاری و ايفای نقش پياده نظام مطيع برای هر کفر ابليس تبهکار 

ود موده بشده بوديم. لنينيسم و بورژوازی اردوگاهی ما را در بن اين دره ساقط ن

ديکتاتوری و خفقان و دهشت اول اينکه هم داشت.  دو بعد سياه ديگراما ماجرا 

سال های پس از کودتا آن چنان نفس ها را در سينه ها حبس و فريادها را در گلو 

 آزادی کش و انسان ستيز خاموش می کرد، که نفير مخالفت آميز هر جغد شوم

اپوزيسون نمائی و ارج و قرب و عزت  را هم اعتبارساکن هر ويرانه نفرت بار 

دوم آنکه رژيم درنده شاه و شرکاء و حاميان بين ديکتاتوری ستيزی می بخشيد!! 

المللی آن، امپرياليست های امريکايی و اروپايی، برای رفع خطر جنبش ضد 

سرمايه داری و کمونيسم طبقه ما، حتی برای رفع خطر و انسداد مجاری نفوذ 

خود، هر امام زاده جهل و فريب، هر جريان بشرستيز حفاری رقبای اردوگاهی 

شده از اعماق گورهای تاريخ، هر دار و دسته هولوکاست آفرين و قتل عام ساالر، 

ماوراء ارتجاعی طبقه خود را با تمامی قوا و هر بخش درنده و فاشيست و 



تمامی  50و  40امکانات تجهيز می نمودند. آنها در همين راستا در سراسر دهه 

ابراز وجود و توسعه نفوذ فاشيسم اسالمی باز کردند. به عرصه های را برای 

ن دادند تا سراسر جامعه را از مسجد و حوزه و بورژوازی هار اسالمی امکا

کيه و ت يه و رفاهيهو علو و زينبيه و حسينيهکانون و جمعيت و مهديه و فاطميه 

، از درون همه اينها به شستشوی پر سازند و حجتيه و انجمن و سازمان اسالمی

مغزی توده های کارگر و استثمار شونده پردازند، در تمامی اين مراکز تحميق و 

شبرد همين معماری افکار، دست به سب و لعن کمونيسم زنند. در راستای پي

نها همه ايسازمان يابند و شبکه های سراسری پديد آرند،  فعاليت ها، متحد شوند،

لجن زاری می کرد که هر علف هرز  ا تبديل بهر جامعه روز دست در دست هم،

مسموم و مهلک و بيماری زايی را می روياند، حتی های و هوی اعتراضی 

مرتجع ترين، انسان ستيزترين و فاشيست ترين سرمايه داران نبش قبر شده از 

گورستان های مخوف قرون وسطی را جالی انقالبی گری و راديکاليسم تفويض 

اين شرايط، داده ها و عوامل  بش ما در کام چنين وضعی افتاد.جن!!! دکرمی 

جنبش جاری ما را آماده ساخت تا بعدها، در سر يکی از حساس ترين و سرنوشت 

 سراسریخيزش  عظيم قهر و پيکار  و، طوفان سازترين بزنگاه های تاريخی

ه فاشيسم درند، تقديم ، با رضايت کاملو مقاومت دريغ اکراه، ، بدونراخود 

. يکی از سياه ترين، کريه ترين و شرم آورترين اسالمی بورژوازی کند

خورشيدی در جامعه ما رخ داد  1357ادهای تاريخ زندگی بشر که در سال دروي

عهده دار پرداخت غرامت های سهمگين بشريت بر باد ده آن و تا ساليان سال 

  هستيم.

پس از وقوع کودتای سياه بورژوازی، آری، بر ما چنين رفت هم زنجير! دو دهه 

را غرق اعتصاب  باز هم سر تا سر جامعهخورشيدی  50در شروع نيمه اول دهه 

اعتصاب بزرگ شرکت کرديم.  3نموديم هر کدام ما در طول يک سال در 

سرمايه داران بزرگ داخلی و خارجی، خصوصی و دولتی، همه و همه را در 



ليم و عقب نشينی ساختيم. اعتصابات ما در مقابل موج خشم خويش مجبور به تس

اين دوره بر خالف دوره های پيش، همراه با پيروزی و آفرينش اميد بود. در 

تومان، از زير  30تومان به  5از  را طول کمتر از سه سال متوسط دستمزدها

تومان  80و  70توان به فراتر از  15تومان و از حدود  50تومان به باالی  10

انديم. در پرتو اين اعتصاب ها مطالبات اقتصادی و معيشت ديگری در روز رس

، کمک هزينه غذای روزهای ميان خانه و محيط کار اياب و ذهاب رايگان از جمله

اوالد را بر  کمک هزينه سطح نازل و محدودی از بيمه دارو و درمان، کار،

سرمايه داران تحميل کرديم. يک شاخص مهم جنبش ما در اين دوره آن بود که 

گوش به فرمان هيچ حزب باالی سر خود نبوديم، از هيچ قدرتی اجازه اعتصاب 

ه مبارزنمی گرفتيم، برای حصول خواسته های خود دنبال هيچ قانون و مجوز و 

ما را به » نجات بخشی« و امامزاده نهاد  قانونی نبوديم، هيچ گروه، سازمان،

چپ، چپ و به راست، راست نمی کرد. در رکاب هيچ بخش بورژوازی نمی 

جنگيديم، پياده نظام هيچ حزب چپ و راست سرمايه عليه حزب ديگر بورژوازی 

نبوديم. خودمان، توده های عاصی و معترض و در حال انفجار طبقه خويش 

ز سطح داشتن حداقل مايحتاج معيشتی و رفاهی بوديم، مطالبات ما محقر بود و ا

نمی رفت،  تردر سيطره حاکميت نظام گند و خون و وحشت سرمايه داری فرا

قدرت متحد طبقاتی  بر فرازهای ابتدايی را  اما اوال راه حصول همين خواست

خش و ب عليه سرمايه جستجو می کرديم و ثانياً جنبش ما مرکب راهوار هيچ جناح

پروسه پيکار جاری را از  ،در همين دورهز طبقه سرمايه دار نبود. ا و جريانی

کارخانه ها به حاشيه شهرها کشانديم. جنبش مسکن راه انداختيم، روزها در 

ها برای به دست آوردن  کرديم و شب انه عليه مالکان سرمايه اعتصابکارخ

رصه کومه های مسکونی با قوای قهر بورژوازی مصاف داديم. در همه اين ع

ها با پيروزی گام بر داشتيم. پيروزی ها به ما نويد و قدرت می داد، انتظارات 

ما را باال می برد. برای اولين بار احساس قدرت کرديم، سنديکا، اتحاديه، حزب 



و دفتر و دستک نداشتيم، در عوض جنبش داشتيم، جنبشی نيرومند که بايد شورايی 

ا تا شروع اين کار، تا جستجوی راه آغاز و سرمايه ستيز سازمان می يافت اما ت

اين فاز، تا برداشتن گام های سنجيده و پيروزمند برای اين هدف، راه بسيار 

ر مه قطوتاريک بود. در هيچ برگ از کارنادرازی در پيش داشتيم، پيشينه ما 

هيچ  دخو ، اصال در کارنامه قرن بيستم طبقه بين المللیمبارزات ساليان متمادی

اگر چ نشانی، هيچ تجربه ای، هيچ خاطره ای از اين کار وجود نداشت. کجا هي

حوزه برپائی نقش  -در کارنامه کارگران روس وجود داشت که  –هم بود 

به صف شدن در همه اش  ساير اوراق اين کارنامه. را داشتسربازگيری حزب 

ضد  مبارزه« ، همه اش سر اين بخش و آن حزب بورژوازیپشت 

 و»!! بورژوازی ملی«، انقالب دموکراتيک خلقی، اتحاد با »!!امپرياليستی

مالکان ليبرال و خرده بورژوازی، جنگ برای انکشاف هر چه گسترده تر 

سرمايه داری، بردن يک رژيم و آوردن رژيم ديگر، حفظ پايه های قدرت اردوگاه 

تار را نظر می و بورژوازی اردوگاهی بود. هر کجای اين کارنامه تيره و 

انداختيم هيچ اثری از سازمانيابی شورائی قدرت پيکار ضد سرمايه داری در آن 

نمی يافتيم، در هيچ کجای آن هيچ خاطره ای هر چند تاريک از اين جهت گيری 

دادند، خيزش های پراکنده چند ها نمی ديديم. آنچه کارگران شيالت شمال انجام 

اين ها زير آوار اما تمامی  ،خود می دوختچشم های خيره ما را به  نسل قبل

وقت مبارزه ضد سرمايه داری نيست، به «مالمت ها و سرزنش های احزاب که 

جنگ عليه امپرياليسم بشتابيد!!، که ضد سرمايه داری همان چالش امپرياليسم 

برای رشد نوع اروپايی و آزاد سرمايه داری است!!، که سمت مبارزه طبقاتی و 

ارگران را حتما بايد حزب مشخص سازد!!، که جنبش انقالبی را لوله تفنگ ک

تئوری انقالبی می سازد!! که کمونيسم نه در وجود جنبش کارگری بلکه در 

، آری زير آوار اين شماتت های »سراچه شعور دانشوران طبقات دارا است!!



و قادر به جلب مردمک چشم ما  همه جالی خود را از دست داده بود احزاب،

   گرديد.ی نم

ه داری ايران اسير گردباد بحران سرمايخورشيدی،  50در اواخر نيمه اول دهه 

سه مبارزات پرشکوه و . بحران از ژرفنای هستی سرمايه می جوشيد اما پروشد

به يمن اين مبارزات کرد. ما  ه ما نيز در تشديد آن نقش بازیچند سالپيروزمند 

شاهين توازن کار اضافی و الزم را به نفع دومی، به نفع معيشت و  توانستيم

مايحتاج زندگی خود و به زيان اولی، به زيان سود اندوزی کهکشانی سرمايه 

ها از يک سو ظرفيت سرمايه اجتماعی کنيم. جنبش ما در اين سالداران جا به جا 

سرمايه داران  همه يگر بر اندامبرای مقابله با بحران را کاهش داد و از سوی د

خارجی و رژيم سرمايه داری ايران و کل شرکای جهانی آن رعشه  داخلی،

نيروی کار شبه رايگان طبقه ما يکی از سرمايه اجتماعی ايران به يمن انداخت. 

حساس ترين مراکز پمپاژ اضافه ارزش به شريان حيات سرمايه جهانی بود. 

ه نبض توازن قوای ميان قطب های ما جنبش کارگری جامعه ای بوديم ک بعالوه

جهانی سرمايه داری را باال و پايين می برد. رژيم شاه ژاندارم عظيم ترين قطب 

قدرت سرمايه داری در منطقه خليج بود. در اينجا صدای هر اعتراضی برای 

ژوازی غير قابل تحمل شرکای جهانی سرمايه اجتماعی ايران و دولت درنده بور

  ن مؤلفه ها دولتمردان، قداره بندان، نسخه نويسان، متفکرانکل اي محسوب می شد.

ليزه تا ا واشنگتن کاخ سفيد از ،جهانی سرمايه قطب استراتژهای عظيم ترينو 

های  زرادخانه کلرا با  کاخ نياوران تاخيابان داونينگ  پاريس، از بوندستاگ تا

فکری و سياسی و پليسی اين قطب به شور و مشورت واداشت، آماده چاره گری 

نمود. در آستانه جستجوی راه حل قرار داد. همگی به رژيم شاه فشار آوردند که 

تن ، بايد اين عقب رفدادبايد چاره ای انديشد، بايد تن به پاره ای عقب نشينی ها 

از بحران اقتصادی و  نجات سرمايه داری ايران ها را پويه دورخيز الزم برای

. آنها هر چه در توان داشتند بسيج کردند اما درست در همين اجتماعی ساخت



آنها برای حفظ کيان سرمايه داری و رژيم شاه به هر  روزها، در شرايطی که

بورژوازی زير فشار موج بحران قادر به  جنايتی می انديشيدند، در وضعيتی که

که سرمايه داران مطالبات ما را نکول  روزهايی استه های ما نبود، درتحقق خو

می کردند، جنبش ما آماده خروج از کارخانه ها و مراکز کار و توليد و سرازيری 

از پيکار طبقاتی  ما آماده شروع اين فازسيالب وار به سطح خيابان ها گرديد. 

از زمين سونامی وحشت و دهشت  شديم اما درست در همين زمان بود که خود

و اين جنبش را در خود غرق کرد. ما  به سوی جنبش ما سرازير شدو آسمان 

هيچ چيز نداشتيم. تا اينجا برای نان روزانه خود، برای افزايش سنار و سی شاهی 

بهای نيروی کارمان، برای حداقل معيشت و سرپناه و مانند اين ها مبارزه کرده 

ارزه به قدرت متحد خود اتکاء می نموديم. اين قدرت را به دار بوديم. در اين مب

نظم حقوقی و مدنی و پليسی و نظامی سرمايه نمی آويختيم. جنبش ما به اين 

هيچ نشانی از صف شاخص های مهم و مزيت ها آراسته بود اما کل اينها هنوز 

 سری عليهآرائی آگاه، مستقل، شورايی، استخوان دار، نيرومند، افق دار و سرا

. ما يک جنبش سازمان يافته شورايی عليه اساس هستی نداشتسرمايه داری 

ارزار ک پروندهاحراز چنين نقشی در هيچ کجای  تالش برای سرمايه داری نبوديم.

از اين تجارب  و جهت گيری ها و بلند ما به چشم نمی خورد. تاريخ جنبش ما 

ريک در حالی که نيروی سلسله جنبان ما  با اين کارنامه تاپروازی ها خالی بود. 

هسته شروع، باليدن و گسترش يک جنبش کل رخدادهای روز بوديم، در حالی که 

سراسری توده ای در همه شهرها و روستاها و محله ها و خيابان های ايران را 

ل فنا گرديديم، در سونامی يتشکيل می داديم در يک چشم به هم زدن اسير س

اسالمی بورژوازی غرق شديم. جنبش عظيم ما به  آفرينهار و وحشت فاشيسم 

  سرمايه در آمد.  دينیيغما رفت و به گروگان ارتجاع درنده 

آری، بر ما چنين رفت هم زنجير! باز هم شکست خورديم، از پای در آمديم، در 

همان روزهايی که رؤيای دل انگيز يک زندگی بهتر، آزاد تر و مرفه تر انسانی 



ش می پرورديم، روزهايی که رفيق تر و شفيق تر و مهربان تر را در سر خوي

از هر زمان ديگر پيام طلوع روزگاری بهتر را با هم نجوا می کرديم، آری 

گل  ک راست بهکشتی انتظارها، اميدها و آرزوهای ما يدرست در همان روزها 

کام سونامی رفت. تصورش سخت بود اما واقعيت داشت. ما جنبش  نشست و

يی ضد سرمايه داری طبقه خود را نداشتيم، شورايی و سرمايه ستيز متشکل شورا

يی و برپا هيچ نشانی از شکل گيری،نشده بوديم پروسه پيکار شصت ساله ما 

شکست ما محصول طبيعی سال ها فرسودن بالندگی اين جنبش بر چهره نداشت. 

خلقی،  طلبیو تباهی در برهوت امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی، دموکراسی 

رفرميسم راست اتحاديه ای، رفرميسم چپ نمای سرنگونی طلبی فراطبقاتی، 

شورايی ضد سرمايه داری لنينی و در يک کالم انفصال تمام عيار از کارزار 

ه بار ببود. گذشته ما چنين بود و حاصل اين پيشينه سوای شکست چيز ديگری 

ی اهی سرمايه، فاشيسم اسالمبا سقوط ديکتاتوری بوروکراتيک شاهنش نمی آورد.

فردای بيست و دوم بهمن پيرموبد دغل . «نشستسرمايه داری بر اريکه قدرت 

، »کاری که مفتی طريقت سرمايه بود بر جای شاه سابق سرمايه حکم می راند

، معدن ها، مدرسه ها، مزرعه ها و ما شکست خوردگان به عمق کارخانه ها

و جراحت آفرين  دردآور شالقعقب نشستيم،  ساير مراکز کار و توليد سرمايه

از سابق بر گرده ما فرود  و دردناک تر سرمايه اين بار دهها بار سهمگين تر

با اينکه شکست خورده بوديم اما مقاومت کرديم، در بسياری از مراکز کار،  آمد.

 پديد آورديم. و بعضا کاريکاتوری» اشکم دم و يال و« شوراهايی هر چند بدون 

قدرت همين شوراها کارخانه ها را از سرمايه داران گرفتيم، شروع به برنامه با 

ريزی شورايی کار و توليد کرديم. اين کارها را انجام داديم اما باز هم نه در 

راستای سازمان يابی جنبش شورايی سراسری ضد سرمايه داری خويش، که 

، ز گرسنگی و بی نانیصرفا به عنوان راهکاری برای مقابله با بيکاری، فرار ا

برای نوعی فروش نيروی کار خود به سرمايه اجتماعی به جای فروش به اين يا 



آن سرمايه دار معين. ظرفيت و برد توان شوراهای ما بيش از اين نبود. با اين 

عرض وحشيانه سرمايه و شبيخون ها و قتل عام های چکمه پوشان وجود آماج ت

مبارزات ما را همه  می بورژوازی قرار گرفتيم.تا بن دندان مسلح فاشيسم اسال

جا به خون کشيدند، شوراهای ما را در هم کوبيدند، کارخانه ها را از ما گرفتند، 

فشار استثمار سرمايه را بر ما چند برابر ساختند. تمامی ساز و کارهای ماقبل 

قرون وسطائی و بربرمنشانه سرکوب را از گورستان های کهنه تاريخ حفاری 

ای اسالمی بورژوازی، بر هارکردند و برای قلع و قمع ما به کار گرفتند. فاشيسم 

در هم برای  ،سرمايهتوليد تحکيم پايه های قدرت خود، برای بازسازی چرخه 

م در پيچ و خ در همين دوره،کوبيدن جنبش ما به تمامی اين جنايات توسل جست. 

 و احزاب سرکوب گرديدن ها،جنگ ها، شکست خوردن ها، مقاومت ها و اين 

ها ان آويزان به اين احزاب و سازمانو کارگرگروهها و محافل چپ نمای لنينی 

در ميان خيل اين نيروهای افزاختند!!!  !!مطابق معمول همه جا بيرق رهبری ما

از ما خواستند که با  اردوگاه وقيح و بی شرم نمازگزارانمتضاد و متخاصم، 

اعتصاب، هر نفس کشيدن مخالفت آميز، کل دار و  تعطيل هر گونه اعتراض،

ندار طبقه و جنبش خود را در آستان استقرار حاکميت فاشيسم درنده اسالمی 

سرمايه قربانی سازيم. به ما گفتند که همين فاشيست های اسالمی، همين دولت 

 سرمايه ها اين وقتیگفتند که هار دينی بورژوازی پرچم داران سوسياليسم هستند!! 

ياليستی اقتصاد را محقق می در می آورند، تحول سوس دولتها را به مالکيت 

 سرمايه داری را به خاک می سپارند!! وقتی عليه امريکا جنجال می کنند سازند!!،

رش می نشانند و را بر ع» کمونيسم«سر نمی دهند، وقتی عليه اردوگاه عربده 

بورژوازی اردوگاهی حزب توده ای اين حرفها را در وسيع  استحکام می بخشند!!

ترين سطح تحويل ما دادند، آنها از اين حد هم فراتر رفتند، با شناعت و وقاحتی 

 ،برای رژيم قتل عام ساالر ،فرامرزی از ما خواستند که عليه توده های طبقه خود

د جنبش خو ضد زن و ضد بشر اسالمی بورژوازی جاسوسی کنيم. تمامی فعاالن



بسپاريم، اين جماعت چنين  جمهوری اسالمیرا به دست جالدان و دژخيمان 

کردند، اما کارنامه مابقی نيز در هيچ برگ خود هيچ بارقه ای به همراه نداشت. 

در وضعيتی که رژيم نوپای دينی سرمايه هر جنب و جوش اعتراضی ما، هر 

طفه در نفقر و بيکاری را  اعتصاب، راه پيمايی، هر خيزش ما عليه گرسنگی و

خرده « روز چراغ به دست  برای يافتن اين محافل شب و خفه می کرد، 

در اکناف و زوايای ساختار قدرت سياسی » بورژوازی ضد امپرياليست انقالبی

عرق می ريختند و به تکاپو می پرداختند!!! فرياد حمايت از دولتی شدن سرمايه 

يسی های لنينی پيشين را طوطی وار تکرار می نسخه نوها سر می دادند، تمامی 

نمودند. برای شناخت سرمايه داری، سوسياليسم، دولت، اوضاع روز، بخش های 

مختلف بورژوازی، استراتژی مبارزه، تاکتيک های کارزار و همه چيز در ال به 

اصرار داشتند که همان گم الی نوشته های لنين و مائو و ديگران می چرخيدند. 

فتن ها و باديه پيمايی های پاسدار خروج تام و تمام ما از مسير مبارزه راهه ر

 ها بر سر تعبير و طبقاتی ضد سرمايه داری را آرايش و پيرايش نو بخشند. آن

اعجاز با هم کشمکش می کردند، وحدت می  بدون هيچتفسير همين نسخه های 

د تا کوبنده تر و به هم می پيوستندو باره نمودند، دست به انشعاب می زدند، 

ن هميو در حين  جستند راه بزرگ تر شدن را میمصمم تر از هم فاصله گيرند. 

ريشه های معضل را در خلوص و  متالشی تر و کوچک تر می گشتند، جستجو

بودند!! و می خواستند » تئوری«دنبال ، کنکاش می نمودندناخالصی انديشه ها 

فی، اين جماعت هيچ حر!! بر پای دارندجنبش انقالبی » تئوری انقالبی«با کشف 

پيامی، راهی حتی چاهی برای ما نداشتند. صدر و ذيل کل گفت و شنود و فکر 

و ذکر و تئوری جويی و راه حل پويی و مبارزه و منازعه و همه چيزشان 

سازمان، سازمان و باز هم سازمان خويش بود. به سراغ ما می آمدند صرفا به 

نبش ما را شکار کنند. اين فعاالن را از پويه پيکار جاری اين خاطر که فعاالن ج

طبقه ما جدا سازند. آن ها را در ويترين های تشکيالت خويش جاسازی بنمايند. 



با نشان دادن اين افراد از درون ويترين ها، برای خود اعتبار و حيثيت تعلق به 

روه ا هوادار گجنبش کارگری کسب کنند. با انجام اين کارها کارگران بيشتری ر

  بزرگ تری گردند.  فرقهخود سازند و 

آری، بر ما چنين رفت هم زنجير! اين دوره نيز به پايان آمد. فاشيسم هار اسالمی 

 صميمتپايه های قدرت خود هر چه بيشتر برای تحکيم مستقر گرديد و بورژوازی 

و سرکوب گرفت. هولوکاست برپای  ، نسل کشیان قتل عامبه راه اندازی طوف

کرد. دهها هزار نفر از افراد طبقه ما را به جرم اعتراض، به جرم مخالفت با 

می، به سی و قوفاشيسم درنده دينی، به جرم مبارزه عليه آپارتايد جنايتکارانه جن

جرم عضويت در گروههای چپ و مخالف، به جرم به  جرم کمونيست بودن،

راهی ميدان های تير  حقوق نازل انسانی به دار آويخت يا مطالبه هر گونه حق و

ما اسير مرگبارترين شکل طغيان فاشيسم بورژوازی شديم اما باز هم به  .کرد

به مبارزه ادامه داديم. حتی در  تماعی خويش و برای زنده ماندنحکم هستی اج

، يهکام موج سرکوب ها، بربريت ها و حمام خون های رژيم دينی فاشيست سرما

های سرکشی شعله های جنگ ميان اين رژيم و دولت درنده عراق، در سال 

و  باز داشتيمچرخ کار و توليد را از کار  اعتصاب راه انداختيم،مبارزه کرديم، 

هر چه از دستمان بر می آمد انجام داديم. با طوفان کشتار دهه شصت، احزاب و 

ه دار رهايی طبقه ما و کل محافل لنينی مدعی رهبری جنبش ما، نيروهای داعي

بشريت نيز به وحشيانه ترين شکل ممکن آماج قتل عام و سرکوب قرار گرفتند. 

متنوع لنينی يا کل طيف رفرميسم راست و چپ احزاب، گروهها و سازمان های 

کشتارها، بسيار بيش از پيش به ورطه تشتت،  در پی تحمل اين شبيخون ها و

رای بافتادند. خيلی ها  اغتشاش ايدئولوژيکسرگشتگی و  فروپاشی، سردرگمی،

از اينکه روزی، روزگاری شور هميشه ميدان جدال طبقاتی را ترک گفتند. 

زير پر، لفظ انقالب و سرنگونی را بر  درشهرت در سر و پرواز کسب موقعيت 

زبان می آوردند، از بارگاه قدرت سرمايه طلب استغفار کردند.  اصالح طلب 



شدند، جمهوری خواه گرديدند، حمايل سلطنت طلبی بر سينه آويختند. خيل کثيری 

ور کامل دور پيرايه های دروغين کمونيسم نمايی و سرمايه ستيزی را به ط

راهی طويله های سوسيال دموکراسی و بدنام خانه کاه و جوی انداختند. برای 

اعتقادات مرامی پيشين و باورهای ديرينه داربست  در خيلی هاهای ديگر شدند. 

با ساختن دکه ای در چهارسوق بازار  ،چند نفر، چند نفرباقی ماندند و  لنينی

ند هم کوشيد افراد زيادی سياست، روزهای پايان پروسه زوال را به شب رساندند.

تا قبله عوض کنند و امام جماعت های جديد دست و پا نمايند. پشت سر مزاروش 

نود و «تراز » ضد سرمايه داری«ها نماز گزارند. ستايشگر هاروی ها شوند. 

و مايکل آلبرت ها اقتدا کنند،  گردند!! به نگری ها، هالوی ها» نه درصدی ها

ی گروههای زياد. !!اتونوميست ها دخيل بندندمنتقد دموکرات اردوگاه باشند و به 

بنياد تمامی مشکالت جنبش کارگری جهانی، ريشه کل شکست ها، فروماندگی 

 ه غلبه برراو !! دها و بن بست های اين جنبش را در خيابانی نبودن آن کاويدن

در خيابانی ساختن اعتراضات، در گزينش خيابان به جای  همه اين مصيبت ها را

بيرق م جماعتی ه ،پر تنوع گسيخته و شکسته در ميان اين طيفيافتند!! کارخانه 

ر بيسوادی د اينها گفتند و نوشتند که شالوده کل شکست هافلسفه خوانی افراشتند. 

قد نفلسفی دانشوران و انديشه پردازان است. برای فهم مارکس بايد فلسفه خواند، 

تيجه مطلوب در پويه اشراق حصول ن از فلسفه آموخت.بايد  را مارکس بر هگل

 برای اينکه قانون ارزش است!!!همه فيلسوفان تاريخ با ديدار  نيازمندفلسفی، 

. تنها چاره کار خواندن و باز خوانی مجدد هگل خواهد بودمارکس را بشناسيم 

 نيز در گرو غوطه وری غواصانه در بحر افاضاتهگل  فهميدن و شناخت درست

بايد تا ارسطو و  کاوش ها و کاويدن را، اين استفيخته و کانت و اسپينوزا 

و  مارکس دستاوردهایآشنايی با راه  ذيمقراط، تا ابيقور و افالطون دنبال کرد.

   از پيچ و خم اين کاوش ها می گذرد!!. شاهراه رهايی پرولتاريا



مامی آميز ت فضاحتبا شکست بسيار  شکست ما از فاشيسم اسالمی بورژوازی

نسخه پيچی های پيشينه دار لنينيستی همراه بود و از درون اين دومی سيالب 

های جديد جوشيد و بر سينه رفتن هذيان بافی ها، برهوت فرسايی ها و گمراهه 

رهروان جنبش ما سرازير گرديد. االن سال ها از شروع اين دوره گذشته است. 

ت در ورطه افکار خود تاب می خورند اين بی راهه ها و باديه ها همچنان سرسخ

با همين انديشه سرايی ها کسب و کار می کنند. روزهای خود را به شب و شب 

های خويش را به روز می رسانند. همين خيال بافی ها را شمشير چوبين شبيه 

خوانی های خود می سازند و به سراچه های خيال و انس يک ديگر هجوم می 

بد هم نيست. شر آن ها تا حدودی از سر ز برخی جهات برند. مشغله های آنها ا

حفاری بی راهه و  برایجنبش کارگری کوتاه است. با اين وجود آنها همچنان 

  . می کوشندخلق برهوت پشت سر برهوت پيش پای توده های کارگر 

آری، هم زنجير! تا حال چنين بوده است، بر جنبش ما چنين رفته است و حاصل 

همه اين رخدادها، باديه پيمودن ها، ويرانه چرخيدن ها وضعی است که اکنون 

در ايران و در سراسر جهان داريم. وضعيتی که توصيف ابعاد واقعی وحشت و 

 5ديشه ممکن نيست. دهشت آوری آن با هيچ زبان، قلم، قدرت خيال و پرواز ان

ميليارد توده تشکيل دهنده طبقه جهانی ما لحظه، به لحظه آماج انسان ستيزانه 

المللی هستند. حدود يک ميليارد ترين و وحشيانه ترين تعرضات سرمايه بين 

کارگر و افراد خانواده های کارگری شب ها گرسنه سر بر خاک می گذارند. 

و خوراک و پوشاک و مسکن و همه چيز ميليارد نفر برای کل خورد  2قريب 

ميليون نفر  500خود درآمدی کمتر از يک دالر در روز دارند. يک ميليارد و 

ميليون نفر فاقد  600از داشتن آب آشاميدنی سالم محروم هستند. يک ميليارد و 

کودک  12در هر يک دقيقه امکانات اوليه بهداشتی و دارو و درمان می باشند. 

ميليون نفر  600د. فقط در کشور هندوستان ننگی جان می باززير فشار گرس

اسير فقر مطلق هستند. آلوده سازی آب و هوا و غذا و پوشاک و زمين و دريا و 



جنگل و نقطه، نقطه جهان توسط سموم ناشی از چرخه توليد سرمايه، کل بشريت 

عله های را در آستانه نابودی قرار داده است. بخش عظيمی از دنيا در ميان ش

می سوزد و هر سال ميليون ها زن و جنگ ميان دولت ها و قطب های سرمايه 

کودک و پير و جوان کارگر در درون کوره های آدم سوزی سرمايه داری 

 20در جامعه ما، در چهار ديوار جهنم سرمايه داری ايران خاکستر می گردند. 

ميليونی طبقه ما حاشيه نشين، کارتن خواب،  50ميليون نفر از جمعيت 

گورخواب، گرسنه، فاقد ابتدائی ترين امکانات زندگی، فاقد دکتر و دارو و درمان، 

ليون مي 30ميليون از  10فاقد مدرسه و مسکن، فاقد همه چيز هستند. بالغ بر 

جمعيت در سن اشتغال طبقه ما در برهوت بيکاری سرگردانند. ميليونها نفر از 

ان حاشيه خياب درهم زنجيران ما زير فشار قهر گرسنگی و بيکاری و سيه روزی 

اج ت آمعظيم چندين ميليونی، ساعت به ساع . اين خيلمی کنندها دستفروشی 

شمار کودکان هستند. هجوم چکمه پوشان مسلح فاشيسم اسالمی بورژوازی 

ميليون ميليون را پشت سر نهاده است.  3خيابانی طبقه ما در سراسر کشور مرز 

ها نفر از خردساالن ما در عمق زيرزمينی ها و سالخ خانه های دهشت آفرين 

ر قرا توليد سود، زير شالق استثمار سرمايه می فرسايند و در معرض هالکت

مدرسه و  تحمل روزانه های کار طوالنی  . لشکر کودکان مجبور به ترکدارند

افزون تر می گردد. تن فروشی شيوه رايج  ثانيه به ثانيهدر شاق ترين شرايط، 

شده است، جمعيت عظيم معتادان معاش بحش وسيعی از زنان طبقه ما امرار 

بقه ما در کارگر به صورت سرطانی در حال افزايش است. وضعيت روز ط

است. چرا؟ اين سؤال را اگر ميلياردها بار تکرار کنيم در ايران و دنيا اين گونه 

رگری ا، جنبش کاکه جنبش م دارد. به اين دليل بسيار روشناساس فقط يک پاسخ 

مايه داری گسسته است. قرنی از ريل واقعی پيکار ضد سر جهانی قرنی است

خود را در داربست نظم سرمايه منحل ساخته است. تشکيل صف مستقل است 

عليه اساس سرمايه  سرمايه ستيز خود را از ياد برده است. و يی و سراسریشورا



داری مبارزه نمی کند. جنبش ما در طول ساليان دراز به نظام سرمايه داری 

خورد و  امکانات اوليه زندگی، آموزش، بهداشت، درمان،امکان داده است تا کل 

ما را در آستان سود اندوزی انبوه تر سرمايه طبقه پوشاک و همه چيز  خوراک،

داران، در پای گسترش فوق نجومی سرمايه ها، در خدمت ماالمال ساختن دنيا 

از سلسله جبال آسمان خراش سرمايه قربانی سازد. ما همه جای جهان را از 

سرمايه آکنده ايم. هر چه در طول قرون متمادی کار کرده ايم و توليد نموده ايم 

به  پيش هر روز از روز ه و باز هم سرمايه شده است. اين سرمايه هاسرماي

سود می خواهند و  صورت سرطانی افزون تر می شوند، همه اين سرمايه ها

صاحبان سرمايه، دولت های درنده سرمايه داری و قطب های غول پيکر و جنگ 

رز و م کهکشان بدون هيچ حدافروز سرمايه جهانی يگانه راه سيراب ساختن اين 

سرمايه را تشديد انفجاری استثمار طبقه ما، افزايش سهمگين فشار کار بر توده 

 سود خودما و افزايش کامال بی عنان طبقه ما، کاهش بدون هيچ مرز مزد  های

می بينند. ما بايد دقيقه، به دقيقه سهم بسيار، بسيار نازل تری از زمان کار خويش 

ت داريم تا سرمايه های سر به فلک کشيده را به صورت بهای نيروی کار درياف

  سرمايه داران نرخ سود مورد نياز بازتوليد خود را به چنگ آرد. 

ل اگر از چنگا، حاصل کار و توليد طبقه ما، نه امروز که از ساليان متمادی پيش

نمی گرديد، اگر  طبقه سرمايه دار، اگر سرمايه طبقه سرمايه دار خارج می شد

را ملغی کار مزدی  ما ، اگرتز ميان می رفت وش نيروی کاررابطه خريد و فر

آری اگر ، نموديمدر گورستان تاريخ دفن می  را . اگر سرمايه داریمی کرديم

چنين می شد و ما چنين می کرديم، از همان گذشته های دور، کل بشريت در 

سيری، رفاه، وفور نعمت، شادی، آزادی، عزت، بالندگی، بی نيازی، برابری، 

اگر . می گرديد غرق همبستگی، هم پيوندی انسانی، هم جوشی شرافتمندانه بشری

به جای دويدن پی اغيار، به جای امپرياليسم ستيزی خلقی، دموکراسی خواهی  ما

رفرميستی، سرنگونی طلبی توخالی فرا طبقاتی، آويختن به قانون و قرار و نظم 



دی و حقق و حقوق اوليه زامطالبه معيشت و زندگی بهتر و آبه جای سرمايه، 

جنبش شورايی سرمايه ستيز  ها،ردگی مزدی، به جای همه ايننظام ب انسانی از

ضد سرمايه داری خود را سازمان می داديم. اگر قدرت عظيم تاريخ ساز طبقاتی 

خود را قدرت اين جنبش می کرديم. اگر از فراز برج قدرت و سنگر اين جنبش 

، اگر در هر روز و هر دوره و هر مکان و منطقه با سرمايه داری می جنگيديم

با قدرت اين جنبش، بورژوازی را به عقب می رانديم. اگر اين گونه و بر اين 

ريل پيش می تاختيم ساليان متمادی پيش سرمايه داری را از پای در می آورديم، 

کار مزدی را لغو می کرديم. قانون ارزش را ساقط می ساختيم، به جای آنکه 

 ،ی ضد کار مزدیاز درون شوراهای سراسر رمايه شود،صل کار و توليد ما سحا

خالق  ظرف دخالت گری نافذ، آزاد، برابر واز همه آحاد و  شوراهای متشکل

خويش و زندگی در باره سرنوشت کار و توليد  همه ما، از درون اين شوراها

اگر سرمايه داری را نابود می کرديم، اگر رابطه خريد و تصميم می گرفتيم. 

فروش نيروی کار را محو می نموديم. اگر به وجود هر نوع دولت و قدرت باالی 

سر خود پايان می داديم، آنگاه خود، از درون شوراها، با اراده آزاد و برابر و 

ييم، توليد نما پيرامون چه توليد کنيم، چه توليد نکنيم، چه ميزان و جمعی،آگاه 

 ت تأمين و تضمينکل کار و توليد را در خدماحتياجات واقعی ما چيست، چگونه 

بالندگی مادی، معنوی، فکری، علمی، پژوهشی، اخالقی، عالی ترين سطح 

برنامه  ،انسانی، رفاه اجتماعی، رهائی انسان ها از شر هر قيد، حتی قيد کار

به جای توليد جامه عمل می پوشانديم.  ريزی می کرديم و اين برنامه ريزی ها را

کل کار و توليد را در خدمت زندگی هر چه متعالی تر، معيشت هر چه  ،سرمايه

علمی عالی تر و مرفه تر، بهداشت هر چه پيشرفته تر، دارو و درمان هر چه 

تر، مسکن هر چه مدرن تر، رفاه و آسايش و آرامش هر چه مطمئن تر، دانش و 

 ،قرار می داديم ء علمی هر چه نامتناهی ترپژوهش و ارتقا تکنيک و شناخت و

به وجود طبقات و دولت و حکومت  ريشه وقوع جنگ ها را می خشکانديم،



شوندگی، به هر گونه جدائی خود از کار و محصول کار و پويه تعيين سرنوشت 

. اگر جنبش شورايی ضد سرمايه بخشيديمزندگی خويش برای هميشه پايان می 

ود را سازمان می داديم و نيرومند و ميدان دار و در حال ستيز می ساختيم داری خ

در سراسر جهان کار را داوطلبانه کرده بوديم، سخنی از اجبار به کار امروز 

برای تأمين معاش وجود نداشت. مسائلی از نوع بيکاری، فقر، گرسنگی، جنگ، 

 ری، کشت و کشتار،آوارگی، بی خانمانی، بی بهداشتی، بی داروئی، ديکتاتو

نيست،  ها قصهاريخ هم به زحمت يافت می شد. اينفساد، فحشاء، حتی در بايگانی ت

رؤيا نمی باشد، خيال پردازی نيست. طبقه ما می توانست چنين کند. جنبش ضد 

ً بدون هيچ ترديد، به اندازه کافی سرمايه داری طبقه ما اين ظرفيت را  مسلما

  گام بردارد. چنين جامعه و جهانیدر مسير برپايی  داشت که

ما توده های طبقه کارگر بايد چنين می کرديم، بايد در اين مسير آری هم زنجير! 

رح آن شپيش می تاختيم اما به همان داليلی که باالتر گفتيم، به همان داليلی که 

ها نيازمند نگارش کتاب ها است و ما نيز در حد توان خود نوشته ايم و توضيح 

ايم، چنين نکرد و در اين راستا پيش نرفت. ما از ريل پيکار ضد سرمايه داده 

داری خود جدا شديم. و محصول مستقيم اين جدا شدن وضعيتی است که امروز 

 اقفالکت بار، ش داريم. وضعيتی که بيش از حد رقت بار، خفت بار، ذلت بار،

 وارگی، جنگو غيرقابل تحمل است. ما فقط غرق هفت دريای فقر، گرسنگی، آ

زدگی، کارتون خوابی، بيکاری، دردناک ترين شکل تبعيضات جنسی و  و جنگ

بی دارويی، بی بهداشتی، بی درمانی، بی آموزشی، بليه های نژادی و قومی، 

زيست محيطی و کل محروميت ها نيستيم. مصيبت های عظيم تر از اين ها هم 

يا تا چشم کار می کند و داريم. سطح خواسته ها و انتظارات ما در سراسر دن

شعور در می يابد، تنزل کرده است، مبارزات ما نه فقط تمامی بارقه های سرخ 

سرمايه ستيزی خود را از دست داده است که کل صدر و ذيل و تار و پود خود 

وحشيانه تر و انسان ستيزتر را با نيازهای ارزش افزايی و سودجوئی هر چه 



سال ها است که  پيوند و متعهد ساخته است.  سرمايه داری منطبق، همگن، هم

مطالبه دستمزدهای به تعويق افتاده چندين ماهه خواست اول و آخر تمامی 

مبارزات ما شده است. وصول مزد هر يک ماه در مقابل تداوم تعويق چندين ماه 

ما بساط هر نوع وجود مستقل طبقاتی را جمع را پيروزی بزرگ تلقی می کنيم!! 

به سطح خدم و حشم و عمله  ط را يکراست به آتش کشيده ايم.و اين بساکرده ايم 

و  طول و عرضو اکره هيچ و پوچ اين و آن بخش بورژوازی سقوط کرده ايم. 

رقت نظر اندازيم.  را محتوای مطالبات و مبارزات نسل دانشگاهی طبقه خود

درس  شرم آور و مايه ننگ تاريخ است. چند ميليون جوان انگيز، تکان دهنده،

 »مير حسين«، »يا حسين«خوانده طبقه ما در خيابان ها راه می افتند و فرياد 

به کثيف ترين دغل کاران، دژخيمان، به معماران بنای يکی از  سر می دهند!!

! برای !درنده ترين ديکتاتوری های فاشيستی تاريخ سرمايه داری دخيل می بندند

بردن خاتمی و روحانی به عرش حاکميت سرمايه زمين را شش و آسمان را 

برای حمل جنازه دغل ترين، مخوف ترين و بی شرم ترين  هشت می کنند.

اسالمی بورژوازی سر و دست می شکنند.  جمهوریجرثومه جنايت و حمام خون 

ن را در گورستا ه ما تا به اين حد سقوط کرده است و جنبش ما تا اين حد خودطبق

  مصالح و ملزومات چرخه توليد سرمايه دفن نموده است. 

آری هم زنجير! ما اسير چنين وضعيتی شده ايم. تصور اينکه باز هم بيش از اين 

، بيش از اين غرق گرسنگی و فقر و فالکت و ذلت و هيچ شدن و کنيمسقوط 

حال هست و فاجعه بارتر از تا . تصور اينکه گرديم مسخ و شستشوی مغزی

نيست قدرت پيکار طبقاتی خود را زائده قدرت ارتجاع بورژوازی سازيم، اگر 

گر اين ملک است و اين روزگار «چه بسيار وحشتناک است اما هيچ بعيد نيست. 

واقعيت اين است که کل عوامل ويرانگر  »زين ده ويران دهمت صد هزار –

اثرگذار در کار خارج سازی جنبش جاری ما از ريل واقعی جنگ ضد سرمايه 

 کهداری، همچنان از همه سو در تاخت و تاز هستند. شمار آنها کاهش نيافته 



افزايش هم پيدا کرده است. موج تهاجم هر کدام فرو نيافتاده که سرکش تر هم 

در موارد اما گمراه سازی آنها در مواردی تضعيف شده است گرديده است. توان 

عوض گرديده  اينجا و آنجا ها، و آرايش ها بيرقنام ها،  ديگر نيرومند است.

قدرت ها، رويکردها، گمراه سازان، برهوت است اما پشت همه اينها، همان 

 زآفرينان، همان نيروهای هميشگی بانی و باعث انفصال فاجعه بار جنبش ما ا

ريل کارزار ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی آشيان دارند و در تدارک 

  پيشبرد اهداف خود هستند. 

تشوی مغزی ما افزوده است و در بورژوازی جهانی بر ظرفيت خود برای شس

 زارها را اباين شکست  کوبندهو عوارض فرساينده ما اين گذر، کل شکست های 

احزاب و محافل  ساخته است. خود و تحميق مای فريب کاری هاکارايی بيشتر 

ساختار  درون يا بيروناز ، گر در دوره های پيشاپوزيسون نمای اين طبقه ا

ناسيوناليسم، ليبراليسم، سوسيال دموکراسی،  اهی،قدرت سياسی، دموکراسی خو

مذهب را بيرق کاسب کاری و کارگر فريبی خود می  يا بورژوايی »کمونيسم«

 ا، همه جا علم و کتل اصالح طلبی،عالوه بر حفظ آن بيرق ه، اکنون کردند

يز ن ات آرام، سب و لعن هر شکل تمايل به انقالب يا حتی سرنگونی طلبی تغيير

در سراسر دنيا با رجوع به عواقب کوبنده شکست هايی که خود راه می اندازند. 

ب و عربده سر می دهند که عصر انقالبر جنبش کارگری تحميل کرده اند، 

به دنيا آوردند و يگانه راه  . انقالب ها فرزندان ناهموارپايان آمدبه  »خشونت«

  چه محتاطانه تر و زبونانه تر است!!!رهايی، اصالح طلبی هر 

های توهم  برگ های ترفند، شيادی، يال و کوپالرفرميسم راست اتحاديه ای، 

حقوقی  مدنی و جنبش ما در گورستان نظم سياسی، آفرينی سابق برای کفن و دفن

که پويه پيکار  زهی شوربختی و دريغسرمايه داری را از دست داده است. اما 

به اين روز نيانداخته است. اتحاديه گرايان و جنبش اتحاديه ای را  ،طبقاتی ما

بالعکس نظام گند و دهشت بردگی مزدی است که اوال حاضر به تحمل هزينه 



يدان داری سنديکاليسم نيست و ثانيا با احساس پيروزی از زمين گير نمودن های م

د بايبا همه اين ها،  اين هزينه نمی بيند. تحملجنبش طبقه ما نياز چندانی به 

ا زشت ترين کارنامه های تاريخی اعتراف کرد که همين رفرميسم اتحاديه ای ب

داده است  د را از دستو در شرايطی که کل ساز و برگ های فريب آفرينی خو

ی ما را به ورطه تباهی کارزار جارجنبش ما را می بلعد و  باز هم به راحتی،

می اندازد. جنبش کارگری، اروپا، امريکای شمالی، استراليا، ممالکی از آسيا و 

اتحاديه ها به راست، راست  رؤسایامريکای مرکزی و جنوبی کماکان به اراده 

اين که در جامعه ما، در دوره ای که و به چپ، چپ می گردند. وحشتناک تر 

طشت رسوايی عظيم ترين و پر آوازه ترين اتحاديه های کارگر دنيا از بام بر 

زمين افتاده است و صدای افتادن آن گوش جهانيان را پر کرده است، هر دو طيف 

ماجت سهای کهنه تاريخ با اصرار و برخاستگان گور رفرميسم راست و چپ بسان

د. شنمی با اتحاديهخواهان متقاعد کردن کارگران به تالش برای برپايی  تمام

فضای آکنده از رسوايی و بی اعتباری  حيرت آور آنکه اين جماعت در

که  ستا برای کارگران جامعه ایسنديکاليسم، دست به کار نسخه پيچی سنديکا 

رونق انباشت  در هيچ زمانی، حتی در طاليی ترين دوره هایه دارش طبقه سرماي

حاضر به قبول هيچ لایر هزينه جنبش اتحاديه ای نگرديده  و سودآوری سرمايه،

 نيعش که ديگر نه تراژدی گمراهه آفرينی بلکه شکل تقاليی چنان ارتجاعیاست. 

   کميک آن است.و 

 احزاب متشتترفرميسم چپ نمای مسالمت جو يا ميليتانت، طيف گسترده و 

، از نمازگزاران سابق اردوگاه گرفته تا مائوئيست ها، تروتسکيست ها، لنينی

 ها و ورشکستگی تمامیبه رغم  هم منتقدين دموکرات يا خلقی شوروی سابق

کارنامه دافعه زای خود، هم چنان، در همه جا برای شکار فعالين کارگری و 

تداوم کجراهه آفرينی، در پيش پای جنبش کارگری جهانی در تکاپو هستند. بخش 

چند دهه در طول  آرايش ها، برخی پيرايش ها و باويژه  از اين طيف به مهمی



ها و برهوت ها ايفاء کرده  نقش چشمگيری در ساخت و ساز اين بی راهه اخير،

ن را با انتقاد پيشي ها است که امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستیاين بخش سال است. 

گر روزگاری اتعويض کرده است. به نام نئوليبراليسم  پديده ای ليبرال دموکراتيک

به ستايش چه گوارا می پرداخت امروز پای درس هاروی و مزاروش و پوستون 

چريکی را افتخار خود می ديد،  از مبارزهمی نشيند. اگر پيش تر ابراز هواداری 

، تجمع وال استريتی را، جنجال يک را» خيابان«است و » خشونت«منتقد  اکنون

اگر تا ديروز به الت می شناسد، حالل کل مشک درصدی، نود و نه درصدی را

، نگریاقتدا به امروز در منتهی اليه عقب نشينی ها،  نماز می نهاد، لنين و مائو

در کنار اين ها، جماعت وسيع هالووی و ساير اتونوميست ها را کافی می بيند. 

را داريم. بازاری داغ که از چهار  فلسفه فروشان و بازار گرم انديشه فروشی

، »مراد مارکس از اين جمله، نه آن که اين است«آشنای گوشه آن همان صدای 

، »برای فهم تئوری ارزش مارکس بايد هگل را خواند و جز اين راهی نيست«

مه ترج« ، »خواندن هگل کفاف نمی دهد، بايد به سراغ کانت و اسپينوزا رفت«

ه سوء تفاهم نشود، اشار، »بايد به مترجمان ديگر آويختفالنی مشکل ساز است، 

به کار اين عده، مطلقا متضمن کمترين تقليلی در ضرورت، اهميت و مبرميت 

کار مترجمان اعتبار يا هيچ کاهشی در اهميت و تر اين آثار مطالعه هر چه ژرف

چنين چيزی قطعا مورد نظر نمی باشد. بحث بر سر راه اندازی بازار . نيست

!!! سخن از اين است که عده ای درفش کشف همه مبارزه طبقاتی است زير نام

بن بست ها و شناخت ريشه ای راه برون رفت جنبش کارگری در دست، سوای 

مشتی عبارت آفرينی و لفظ پردازی آکادميک هيچ چيز تحويل ديگران نمی دهند 

 همه اينو اين کار خود را صراط مستقيم کارزار طبقاتی جار می زنند. 

های ، در شکلانديشه فروشان گروگان گيران جنبش ها رويکردها، جنبش ربايان،

هستند، همه اين خطرها  در شکار پويه پيکار روز طبقه کارگر سابق و الحق

ريخی را نبايد فراموش مهم تا مسألهجنبش کارگری را تهديد می کنند، اما يک 



ابعاد بحران خيزی سرمايه داری کرد. گسترش از همه لحاظ سرطانی و انفجاری 

رگذاری برای اث ،و سرکشی مستمرا فزاينده تناقضات سرشتی سرمايه، راه چندانی

کل اين بر توده های کارگر باقی نگذاشته است.  ی مدت اين بی راهه هاطوالن

نيروها و بی راهه سازان در صدر تا ذيل راه حل پردازی ها و افق آفرينی خود 

شاهين توازن کار الزم و اضافی  جام اين يا آن دستکاری درصرفاً خواستار ان

ه نه مطالبه ای ک سرمايه اند.سياسی کارگران يا دموکراتيزه کردن ساختار قدرت 

سرمايه داری حاضر به قبول آنست و نه اين به اصطالح جنبش ها از هيچ 

وی رسه پرسش اساسی پيش ظرفيتی برای تحميل آن بر بورژوازی برخوردارند. 

ما است. اول اينکه آيا راه چاره ای وجود دارد؟ پاسخ از خورشيد تابان نيمه 

مرداد محدوده تفتان خط استوا هم تابناک تر است. معلوم است که وجود دارد. 

سؤال دوم آنست که اين راه کدام است. اين پاسخ، به همان اندازه پاسخ اول روشن 

شورايی ضد سرمايه داری تنها و تنها و شفاف است. برپايی جنبش سازمان يافته 

چگونگی و ه است. سومين سؤال به چند و چون، فراز و فرود، پيچ و خم، را

مربوط می شود. در اين مورد، فعاالن جنبش ضد سرمايه  مختصات اين جنبش 

نوشته اند، نقد  ،دهه است که گفته اند 3داری و برای لغو کار مزدی بيش از 

اند، برای جنبشی کردن اين راه حل ها پيش کشيده  اهکارو ر ، راه حلکرده اند

   و راهکارها مبارزه نموده اند. آنها قطعا به اين کار ادامه خواهند داد.

  ناصر پايدار 

     2017ژوئن 

  


