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 چرا انقالب شد
و چرا انقالب شکست خورد؟

پرسش�باال�دو�بخش�دارد�و�الجرم�دو�پاسخ�می�خواهد��پاسخ�نخست�را�باید�در�
موجودیت�و�سلطه�سرمایه�داری�جست�و�برای�یافتن�جواب�دوم�باید�حتماً�به�سراغ�
پرولتاریا�رفت��انقالب��5۷در�جامعه�ای�رخ�داد�که�از�دهه�ها�پیش،�نیروی�کارش�کاال�و�
روند�کار�و�تولید،�قانون�و�قرار�و�دولت�و�ساختار�نظم�اجتماعی�و�همه�چیزش�سرمایه�
و�تار�و�پود�تسلط�شیوه�تولید�سرمایه�داری�بود��انقالبات�در�هر�سطح�با�هر�درجه�از�
تدارک�و�بی�تدارکی،�آگاهی�و�ناآگاهی،�سازمان�یافتگی�و�بی�سازمانی،�با�هر�ترکیب�
طبقاتی�و�افق�و�مطالبات�و�اهداف،�به�هر�حال�از�عمق�زمین�زندگی�و�شرائط�زیست�
آدم�ها�می�جوشند�و�در�جامعه�ای�که�همه�تار�و�پود�حیات�آن�سرمایه�است�انقالب�
نمی�تواند�واکنشی�به�چند�و�چون�وضعیت�موجود�سرمایه�داری،�نوع�برنامه�ریزی�نظم�
اقتصادی�و�سیاسی�و�اجتماعی�سرمایه�یا�کل�موجودیت�این�نظام�نباشد��انقالب��5۷
طبیعتاً�چنین�بود�و�از�اعماق�شرائط�حاصل�از�تسلط�مناسبات�بردگی�مزدی�برجوشید��
آنچه�در�شروع�نیمه�دوم�دهه��50به�اوج�می�رفت�و�در�لحظات�شروع�اوجگیری�
توسط�بدترین�گرایشات�بورژوازی�به�سرقت�رفت�استمرار�مستقیم�جنبشی�بود�
که�از�سال�ها�پیش�در�وسعت�سراسر�ایران،�در�درون�بخش�عظیمی�از�مراکز�کار�و�
تولید�جامعه�رشد�کرده�بود��کارزارهای�زیادی�را�پشت�سر�خود�داشت،�پیروزی�های�
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قابل�توجهی�در�کارنامه�اش�به�چشم�می�خورد،�پیروزی�هائی�که�هیچ�رضایتی�به�او�
نداده�بود�و�فقط�چشمانش�را�بیشتر�و�بیشتر�به�کوه�عظیم�نداری�ها�و�حقارت�هایش�
باز�می�کرد��این�جنبش�در�هستی�خود�ضد�سرمایه�داری�بود،�اما�اوالً�شناخت،�افق�و�
تدارک�عاجل�الزم�برای�سنگربندی�و�پیکار�شفاف�ضد�کار�مزدی�به�همراه�نداشت��
ثانیاً�در�دل�شرائطی�به�پیش�می�تاخت�که�همه�تار�و�پود�و�ترکیباتش�راه�بالندگی�و�
جهتگیری�درست�طبقاتی�و�ضد�سرمایه�داری�او�را�سد�می�ساخت��ثالثاً�در�محاصره�
دنیائی�قرار�داشت�که�ضدیت�با�سرمایه�در�هر�چیز�تداعی�و�تعبیر�می�شد�و�تنها�
تعبیری�که�کمترین�کورسو�را�ساطع�می�ساخت�تعبیر�کمونیسم�لغو�کار�مزدی�بود��
رابعاً�نیروهای�دشمن�ابراز�حیات�و�نفس�کشیدن�آگاه�طبقاتی�وی�هیوالوار�نیرومند�
و�اختاپوسی�بودند��برای�اینکه�بحث�به�ورطه�رمزآمیزی�نغلطد�باید�به�آنچه�گفتیم،�به�
شرائط�رویش�جوانه�های�جنبشی�که�در�سال�های��56و��5۷از�کارخانه�ها�و�مراکز�کار�
به�خیابان�ها�آمد�و�به�اوضاع�اجتماعی�محیط�بر�پروسه�پویش�این�جنبش�باز�گردیم�

اگر�بناست�مسائل�سر�راه�مبارزه�طبقاتی�توده�های�کارگر�در�یک�جامعه�سرمایه�داری�
را�به�درستی�بررسی�کنیم�کافی�نیست�که�فقط�بر�روی�نفس�سرمایه�داری�بودن�و�
تسلط�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�در�همه�زوایای�حیات�اجتماعی�آن�جامعه�
متابولیسم،� ظرفیت� بیولوژیک،� ویژگی�های� اما� است«� آدم� »آدم،� بگذاریم�� دست�
چگونگی�هماهنگی�بافت�ها�و�جوارح�بدن�و�بسیاری�مسائل�دیگر�در�همه�آدم�ها�
یکسان�نیست��بخش�های�مختلف�سرمایه�جهانی�همه�سرمایه�اند�و�همه�شالوده�وجود�
جوامع�سرمایه�داری�می�باشند��اما�تفاوت�میان�این�بخش�ها�و�کنکاش�آثار�ارگانیک�
این�تفاوت�ها�بر�روی�شرائط�معیشت�و�کار�و�پیکار�توده�های�طبقه�کارگر�جوامع�در�
جای�خود�واجد�اهمیت�می�باشد��کالبدشکافی�درست�این�تمایزات�به�ویژه�از�این�
لحاظ�برای�کمونیسم�لغو�کار�مزدی�مهم�است�که�تمامی�اشکال�کمونیسم�بورژوائی�
از�دیرباز�تا�امروز�با�وارونه�نمائی�این�تفاوت�ها�و�با�تبیین�گمراهساز�این�تمایزات،�
ضربات�مهلکی�را�بر�مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�وارد�ساخته�اند��قرن�بیستم�قرن�تاخت�
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و�تاز�بی�مهار�اشکال�گوناگون�این�وارونه�بافی�ها�و�تزریق�آن�ها�به�جنبش�کارگری�در�
سراسر�جهان�بود��برای�اینکه�تصویری�از�نمای�عام�جامعه�ایران�و�حوزه�وقوع�انقالب�
سال��5۷در�پیش�روی�خویش�داشته�باشیم،�مجبوریم�به�تاریخ�رجوع�کنیم�و�شرائط�
تاریخی�معینی�را�بکاویم�که�سرمایه�داری�ایران�پویه�رویش�و�رشد�و�تسلط�خود�را�از�

درون�آن�آغاز�کرده�است��مارکس�در�توضیح�این�شرائط�می�گوید:
»صنعت�بزرگ�برای�اولین�بار�تاریخ�جهانی�را�به�وجود�آورد،�به�این�معنی�که�
تمام�ملل�متمدن�و�هر�فرد�عضو�آن�ها�را�برای�برآوردن�خواست�هایش�به�کل�
جهان�وابسته�کرد�و�به�این�ترتیب�منحصر�به�فرد�بودن�طبیعی�ملت�های�جداگانه�
را�از�میان�برد��علوم�طبیعی�را�به�خدمت�سرمایه�در�آورد�و�آخرین�رگه�های�
خصلت�طبیعی�را�از�تقسیم�کار�گرفت��خصلت�طبیعی�کار�را�تا�آنجا�که�این�
امر�در�مورد�کار�ممکن�است�از�میان�برداشت�و�همه�روابط�طبیعی�را�در�روابط�

پولی�منحل�ساخت���«�
آنچه�مارکس�در�اینجا�بر�قلم�راند�به�سال�های��1۷00اروپا�و�جهان�مربوط�است��
جامعه�ایران�مدت�ها�پس�از�گسترش�این�شرائط�به�سراسر�دنیا�است�که�پروسه�
انکشاف�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�و�توسعه�سرمایه�داری�را�آغاز�می�کند��
سرنوشت�فاز�انباشت�بدوی�سرمایه،�مختصات�بسط�سرمایه�به�عنوان�یک�رابطه�
اجتماعی،�مفصل�بندی�این�رابطه�در�عرصه�های�اقتصاد�و�سیاست�و�دولت�و�مدنیت�
و�فرهنگ�و�همه�قلمروهای�دیگر،�ظرفیت�خودگستری�تاریخی�سرمایه�و�چگونگی�
رویکرد�آن�به�انباشت�در�عرصه�های�مختلف،�فرایند�مبارزه�میان�دو�طبقه�اساسی�
جامعه�و�باالخره�رابطه�میان�بخش�های�مختلف�بورژوازی�در�اینجا�بدون�شک�از�
ویژگی�های�همین�فاز�معین�تاریخ�تکامل�سرمایه�جهانی�متأثر�بوده�است��نوشته�حاضر�
جای�بررسی�این�موضوعات�نیست،�اما�بنا�به�ضرورت�باید�بر�روی�محوری�ترین�وجه�
تأثیرپذیری�مذکور�کمی�درنگ�کنیم��برای�شناخت�این�پدیده�یا�در�واقع�برای�شناخت�
درست�هر�آنچه�که�مربوط�به�سرمایه�داری�است�الجرم�باید�به�درونمایه�خود�سرمایه�
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رجوع�کرد��به�همان�سیاق�که�در�تبیین�شرائط�امپریالیستی�تولید�سرمایه�داری�اتکاء�به�
هر�نقطه�عزیمت�دیگری�سوای�رابطه�تولید�ارزش�اضافی�کاری�بسیار�عبث�و�گمراه�
کننده�خواهد�بود��سرمایه�رابطه�تولید�اضافه�ارزش�است�و�کل�اثرپذیری�پروسه�
انکشاف�مناسبات�سرمایه�داری�ایران�از�فاز�معین�تکامل�تاریخی�سرمایه�نیز�باید�در�
همین�جا�و�در�بطن�همین�رابطه�جستجو�گردد��سرمایه�اجتماعی�ایران�به�عنوان�
بخشی�ارگانیک�از�کل�سرمایه�جهانی�و�در�چهارچوب�تقسیم�کار�بین�المللی�سرمایه�
هیچ�گریزی�از�تبعیت�انداموار�در�مقابل�قوانین�توزیع�کل�سودها�میان�بخش�های�
مختلف�سرمایه�نمی�توانست�داشته�باشد��این�سرشت�سرمایه�است�و�سرمایه�داری�
ایران�برای�دستیابی�به�نرخ�سودهای�متناظر�با�نرخ�رشدهای�الزم�خودگستری�و�
توسعه�انباشت�باید�شدت�استثمار�نیروی�کار�و�نرخ�اضافه�ارزش�ها�را�تا�ماوراء�
مرزهای�ممکن�توسعه�دهد��این�یک�مشخصه�واقعی�مکان�سرمایه�اجتماعی�ایران�در�
تقسیم�کار�جهانی�نظام�سرمایه�داری�است��این�مؤلفه�در�همه�عرصه�های�ابراز�حیات�
سرمایه،�به�عنوان�یک�رابطه�اجتماعی،�در�ایران�آثار�متعین�خود�را�بر�جای�می�گذارد��
میزان�برد�و�دائره�نفوذ�این�اثرگذاری�قبل�از�هر�چیز،�مهمتر�از�همه�چیز�و�بنیادی�تر�از�
هر�کجا،�شرائط�کار�و�زندگی�و�مبارزه�توده�های�کارگر�را�زیر�مهمیز�فشار�خود�
می�گیرد��اساس�کار�سرمایه�بر�این�است�که�کل�اضافه�ارزش�های�تولید�شده�در�جهان�
توسط�کل�بردگان�مزدی�میان�همه�اجزاء�سرمایه�جهانی�و�سرمایه�اجتماعی�کشورهای�
مختلف�توزیع�شود��بخشی�از�سرمایه�متشکل�از�انحصارات�و�تراست�ها�و�غول�های�
عظیم�صنعتی�و�مالی�و�متمرکزترین�حوزه�های�جهانی�نظام�سرمایه�داری�در�این�گذر�
به�سوی�خود�سرازیر�می�سازند�و�سرمایه� از�اضافه�ارزش�ها�را� حجم�عظیم�تری�
اجتماعی�کشوری�چون�ایران�باید�برای�دستیابی�به�نرخ�سودهای�طالئی�و�ملزومات�
بارتر� خودگستری�هر�چه�پرشتاب�تر�خود�تشدید�هر�چه�سهمگین�تر�و�هالکت�
استثمار�توده�های�کارگر�را�شالوده�برنامه�ریزی�های�اقتصادی،�سیاسی�و�اجتماعی�خود�
نماید��قباًل�گفتیم�که�در�طول�صد�سال�گذشته�پیرامون�ویژگی�ها�یا�شاخص�مهم�
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سرمایه�داری�این�کشورها�حرفهای�گمراه�کننده�زیادی�تحویل�کارگران�شده�است��
نمایندگان�ایرانی�این�توهم�بافی�ها�حتی�تالش�کرده�اند�تا�گوی�سبقت�از�همگنان�
بین�المللی�خود�بربایند��یکی�از�وجوه�مشترک�این�تحلیل�های�ناسیونالیستی�آن�بوده�
است�که�گویا�سرمایه�داری�ایران�به�دالئل�مختلف�قادر�به�طی�مراحل�متعالی�رشد�و�
انکشاف�صنعتی�خود�نشده�است�و�در�قیاس�با�برخی�کشورها�یا�این�و�آن�قطب�
سرمایه�داری�از�نرخ�نازل�توسعه�و�کمبود�انباشت�صنعتی�رنج�برده�است!!!�عده�ای�
مانند�کاظم�علمداری�در�سر�هم�بندی�این�جعلیات�یکراست�به�سراغ�خرافه�رفته�اند�
و�کل�تار�و�پود�درک�مادی�تاریخ�را�به�چوب�حراج�و�تاریانه�مسخ�بسته�اند،�افرادی�
نیز�راه�ساده�تر�و�میان�بر�را�انتخاب�کرده�اند�و�صرف�توسل�به�محل�استقرار�کارخانه�
تولید�مته�های�حفاری�چاه�نفت�آبادان�را�برای�سرودن�مرثیه�رشد�ناکافی�سرمایه�داری�
در�این�جا�کافی�تلقی�کرده�اند��این�نکته�را�بیش�از�این�ادامه�ندهیم��محور�گفتگو�این�
است�که�آنچه�سرمایه�داری�ایران�را�به�طور�مثال�از�سرمایه�داری�آلمان،�امریکا�یا�
جاهای�دیگر�متمایز�می�سازد�سوای�نسبت�سهم�بری�سرمایه�اجتماعی�این�حوزه�ها�در�
اضافه�ارزش�های�تولید�شده�توسط�طبقه�کارگر�جهانی�چیز�مهم�دیگری�نیست��
سرمایه�داری�ایران�تا�امروز�در�قیاس�با�بخشی�از�سرمایه�جهانی�سهم�نسبی�نازل�تری�
سود�به�دست�می�آورد�و�برای�جبران�این�حجم�نازل�تر�یک�راست�بر�شدت�و�وسعت�
و�عمق�استثمار�توده�های�کارگر�و�خانه�خرابی�هر�چه�موحش�تر��50میلیون�نفوس�
کارگری�این�جامعه�می�افزاید��در�همین�جا�این�را�نیز�اضافه�کنیم�که�بر�خالف�تمامی�
وارونه�پردازی�های�ناسیونالیستی�مرثیه�سرایان�کمبود�رشد�صنعتی�مؤلفه�مورد�بحث�
مطلقاً�مانعی�بر�سر�گسترش�بی�مهار�پروسه�خودگستری�سرمایه�اجتماعی�ایران�و�
عروج�آن�حتی�تا�سرحد�یکی�از�بزرگترین�قطب�های�دنیای�بردگی�مزدی�نمی�باشد��
آنچه�که�دیده�بصیرت�کارگری�و�سوسیالیستی�باید�بدان�چشم�بدوزد�این�نکته�است�
که�سرمایه�داری�ایران�در�هر�حال�و�و�در�هر�کدام�از�مراحل�توسعه�یا�عروج�و�اقتدار�
خود�و�برای�تضمین�هر�سطح�و�هر�درجه�از�موقعیت�خود�در�تقسیم�کار�جهانی�
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سرمایه�داری�سوای�افزایش�هر�چه�هارتر�شدت�استثمار�کارگران�و�خانه�خرابی�هر�
چه�گسترده�تر�توده�های�کارگر�راه�دیگری�در�پیش�روی�ندارد��تشریح�این�مسأله�
طبیعتاً�باز�هم�بحث�خاص�خود�را�نیاز�دارد�که�ما�از�ورود�به�آن�امتناع�می�کنیم�تا�محور�
اصلی�گفتگو�را�دنبال�نمائیم��مؤلفه�باال�در�تمامی�تاریخ�حیات�سرمایه�داری�ایران�تأثیر�
خود�را�بر�شرائط�زندگی�و�کار�و�مبارزه�طبقاتی�توده�های�کارگر�بر�جای�نهاده�است�
و�پائین�تر�توضیح�خواهم�داد�که�روند�حضور�و�چگونگی�ابراز�وجود�این�طبقه�در�
رویداد�بهمن��5۷نیز�به�صورت�بسیار�بارزی�از�تبعات�همین�مؤلفه�متأثر�بود��طبقه�
کارگر�ایران�از�همان�سپیده�دمان�ظهور�به�بعد�در�زیر�رگبار�کوبنده�تشدید�بی�مهار�
استثمار�سرمایه�و�بی�حقوقی�فراگیر�اجتماعی�ناشی�از�موجودیت�سرمایه�داری�نقش�
بمبی�را�پیدا�کرد�که�به�طور�مدام�در�حالت�انفجار�قرار�داشت�اما�چند�و�چون�درست�
انفجار،�پروسه�منفجر�شدن،�زمان�وقوع�انفجار،�آنچه�باید�از�درون�انفجار�بیرون�آید�و�
بدیل�وضعیت�انفجارآمیز�نیز�هر�چه�بیشتر�از�حیطه�فعل�و�انفعاالت�اندرونی�روزش�
تصور� برخالف� ایران� در� ارزش� اضافه� تولید� رابطه� انکشاف� پروسه� بود�� دور�
ناسیونالیست�ها�بسیار�سریع�طی�شد��آنچه�در�شروع�دهه��40خورشیدی�در�جامعه�به�
آخرین� دفن� مراسم� و� فئودالیسم� حیات� مرده� بارقه�های� آخرین� پیوست� وقوع�
استخوان�های�پوسیده�اقتصاد�ماقبل�سرمایه�داری�را�نمایش�می�داد��رابطه�خرید�و�
فروش�نیروی�کار�از�دهه�ها�پیش�به�اقصا�نقاط�کشور�توسعه�یافته�بود�و�همه�هست�
و�نیست�اجتماعی�ساکنان�جامعه�را�در�تار�و�پود�موجودیت�خود�به�هم�بافته�بود��در�
تمامی�طول�دهه�های�اول�به�بعد�قرن�جاری�خورشیدی�و�هر�دهه�بسیار�بیشتر�از�دهه�
قبل�میلیون�ها�انسان�مجبور�به�فروش�نیروی�کار�خود�بودند�و�یک�جمعیت�عظیم�
چندین�میلیونی�صرفاً�از�این�طریق�ارتزاق�می�نمودند��دستمزد�این�کارگران�در�باالترین�
میزان�و�در�قبال�طوالنی�ترین�روزانه�های�کار�حتی�به��5درصد�حقوق�روز�کارگر�
همزنجیر�آن�ها�در�اروپای�شمالی�نمی�رسید،�همچنانکه�همین�امروز�هم�در�صورت�
داشتن�کار،�مزد�آن�ها�از��6درصد�آنچه�که�همسرنوشتانشان�در�اروپای�غربی�می�گیرند�



9 چرا�انقالب�شد�و�چرا�انقالب�شکست�خورد؟����

کمتر�است��داشتن�سرپناهی�برای�بیتوته�کردن�افراد�خانواده�اش�حکم�یک�اتوپی�را�در�
زندگی�وی�ایفاء�می�کرد�و�سکونت�در�کومه�های�فاقد�امکانات�اولیه�معیشتی�جبر�
زندگی�بیش�از��90درصد�آحاد�طبقه�اش�را�تشکیل�می�داد��فقر�همه�جا�بر�پیشانی�وی�
حک�بود�و�لفظ�کارگر�بدون�هیچ�اغراق�موجودی�را�برای�دیگران�تصویر�می�نمود�که�
در�تحمل�محرومیت،�فروماندگی،�مذلت�و�عسرت�همه�مرزها�را�در�پشت�سر�خویش�
دارد��اگر�دهه�های�دور�را�به�حساب�یافتن�کورسوئی�از�معاش،�در�زندگی�توده�های�
کارگر�دهه��40به�بعد�طی�طریق�کنیم�باز�هم�هیچ�نشانی�از�هیچ�بهبود�چندانی�مشاهده�
نخواهیم�کرد��مراجع�رسمی�دولت�سرمایه�داری�شاه�سطح�دستمزدهای�اعالم�شده�از�
سوی�وزارت�کار�را�تا�چند�سال�پس�از�شروع�دهه��50باز�هم�از�رقم��45ریال�در�روز�
باالتر�گزارش�ننموده�اند�و�این�رقم�حتی�در�سال�سقوط�رژیم�شاه�از�مرز��16تومان�فرا�
نرفت��درباره�اینکه�جنبش�کارگری�با�این�ارقام�و�مابه�ازاء�معیشتی�آن�چه�کار�کرد�و�
چگونه�برخورد�نمود�بعداً�صحبت�می�کنیم�اما�یک�چیز�روشن�است،�این�که�اکثریت�
غالب�آحاد�طبقه�کارگر�ایران�در�صورت�داشتن�شانس�کار�و�فروش�نیروی�کار�مجبور�
بودند�با�همین�دستمزدهای�زیر�خط�سرخ�گرسنگی�و�مرگ�و�میر�ناشی�از�نداری�
روزگار�بگذرانند��تا�اواخر�دهه��40همه�کارگرانی�که�در�مناطقی�سوای�شهرهای�
بزرگ�دارای�چند�ده�هزار�نفر�جمعیت�زندگی�می�کردند�نه�فقط�از�شانس�داشتن�برق�
برای�روشنائی�آلونک�های�خود�محروم�بودند�که�بسیاری�از�آن�ها�حتی�برق�را�هم�
ندیده�بودند��شاید�این�سخن�برای�بسیاری�ها�حتی�برای�محافل�چپ�شگفت�انگیز�
جلوه�کند�اگر�بگوئیم�که�کارگر�نفت�ساکن�شهر�مسجد�سلیمان،�همان�کارگری�که�با�
کار�روزانه�خویش�شریان�ارزش�افزائی�سرمایه�جهانی�و�سرمایه�داری�ایران�را�پرخون�
از� را� خود� شیشه�ای� حباب� بدون� پارچه�ای� گردسوز� نیاز� مورد� نفت� می�ساخت�
باتالق�های�پرعفونت�نفت�آلود�اطراف�شهر�تأمین�می�کرد��او�این�گونه�زندگی�می�نمود،�
زیرا�که�مزد�روزانه�اش�کفاف�خرید�نفت�مورد�نیاز�روشنائی�آلونک�وی�را�نمی�داد��
وضعیت�کارگران�از�لحاظ�آب�آشامیدنی�بسیار�رقت�بارتر�بود��غالب�شهرهای��30تا�
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�40هزار�نفری�فاقد�آب�لوله�کشی�بودند�و�در�این�میان�تکلیف�تمامی�توده�های�کارگر�
نیست�� بازگوئی� نیازمند� شهرها� این� اطراف� آبادهای� حلبی� و� بیغوله�ها� ساکن�
ناسیونالیست�های�داغدار�کمبود�رشد�صنعتی�دست�به�بدترین�عوامفریبی�ها�می�زنند�
هنگامی�که�طغیان�مرگبار�این�کسر�و�کمبودهای�معیشتی�و�رفاهی�توده�های�کارگر�را�
به�کمبود�انباشت�صنعتی�سرمایه�داری�ایران�رجوع�می�دهند��در�سال�های�آخر�دهه��40
تا�شروع�دهه��50فاصله��45کیلومتری�میان�تهران�و�کرج�در�هر�دو�سوی�سه�جاده�
موازی�در�محیطی�به�مساخت��100کیلومتر�مربع�یکسره�به�کارخانه�و�مراکز�عظیم�
صنعتی�تبدیل�شد��غول�پیکرترین�تراست�های�صنعتی�جهان�سیل�سرمایه�را�به�این�
حوزه�سرریز�کردند��هجوم�سرمایه�ها�برای�پیش�ریز�در�کیلومترها�مسافت�میان�تهران�
و�آبعلی�و�جاده�ساوه�و�سایر�نواحی�اطراف�تهران�نیز�ولو�کمتر�اما�بسیار�غول�آسا�بود��
در�طول�همین�سال�ها�شهرهای�اصفهان�و�تبریز�و�اهواز�و�قطب�های�بزرگ�صنعتی�
کشور�هر�کدام�پروسه�ای�مشابه�را�پشت�سر�نهادند��این�سرمایه�گذاری�ها�همگی�در�
جامعه�ای�به�وقوع�می�پیوست�که�در�فاصله�میان�سال�ها�آخر�قرن�نوزدهم�تا�آن�ایام�نیز�
فرایند�پرشتابی�از�انکشاف�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�و�توسعه�انباشت�صنعتی�
را�طی�کرده�بود��نتیجه�مستقیم�سرمایه�گذاری�های�نجومی�دهه�های��40و��50سرازیر�
شدن�میلیون�ها�برده�مزدی�گرسنه�از�اعماق�روستاها�و�شهرهای�کوچک�به�حاشیه�
شهرهای�بزرگ�و�قطب�های�مهم�صنعتی�کشور�بود��این�کارگران�در�روزهائی�که�نرخ�
اشتغال�سر�به�آسمان�می�سائید�و�اشتغال�کامل�در�همه�جا�حکمفرمائی�می�کرد�در�
بهترین�حالت،�در�حوزه�های�با�حقوق�بیشتر،�به�طور�متوسط�دستمزد�روزانه�ای�کمتر�
از��4دالر�امریکا�دریافت�می�کردند��انباشت�سرمایه�نرخی�حیرت�بار�داشت�و�درست�
در�همین�سال�ها�و�در�روزهائی�که�سرمایه�داران�خود�زیر�فشار�نیاز�به�نیروی�کار،�
دستمزدها�را�روز�به�روز�باال�می�بردند،�میزان�دستمزد�مصوب�وزارت�کار�رژیم�شاه�
برای�کارگران�به�صورت�بسیار�محسوس�از��2دالر�امریکا�در�روز�کمتر�بود��موج�کینه�
و�نفرت�از�شرائط�کار�و�زندگی�در�میان�کارگران�موج�می�زد،�هر�چه�انباشت�سرمایه�
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سیر�تصاعدی�می�پیمود�دره�عظیم�میان�انتظارات�توده�های�کارگر�و�امکانات�حی�و�
حاضرشان�بسیار�عمیق�تر�و�عمیق�تر�می�گردید��شاید�این�سخن�نیز�برای�برخی�ها�کم�
یا�زیاد�شگفت�آور�باشد��شاید�عده�ای�سؤال�کنند�که�وضعیت�این�کارگران�به�هر�حال�
در�قیاس�با�زندگی�روستائی�چند�سال�پیش�آنان�نه�بدتر�که�اندکی�بهبود�را�تصویر�
می�کرد،�این�داوری�به�طور�فی�نفسه�شاید�غلط�نباشد�اما�محاسبات�واقعی�زندگی�و�
معادالت�عینی�معیشت�انسان�ها�نادرستی�کامل�آن�را�فریاد�می�نمود��گسترش�افسانه�ای�
انباشت�و�تسلط�جامع�االطراف�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�بر�همه�شؤن�حیات�
اجتماعی�انسان�ها،�از�سال�ها�پیش�داربست�زندگی�متکی�به�شکل�های�اقتصادی�پیشین�
را�در�هم�خرد�کرده�بود،�کارگری�که�در�جوار�آسمانخراش�های�عقل�ربای�قیطریه�و�
زعفرانیه�هر�روز��2شیفت�از��6صبح�تا��12شب�کار�می�کرد�نمی�توانست�به�زندگی�
سراسر�رقت�و�خفت�خانواده�خود�در�کومه�های�تاریک�و�بدون�هیچ�نوع�وسائل�حلبی�
آبادهای�شهر�ری�رضایت�دهد،�کارگر�ایران�ناسیونال�هر�عصر�به�گاه�خروج�از�پارک�
صنعتی�محل�کارش�پهندشت�بیکران�پر�از�اتوموبیل�های�تولید�شده�روز�همزنجیرانش�
را�نظر�می�انداخت��او�با�مشاهده�کوه�تولیداتش�حتی�زیر�فشار�تزریق�بدترین�خرافه�ها�
و�مسخ�پردازی�ها�حاضر�نبود�یادآوری�کپرنشینی�اجدادش�را�دستمایه�رضایت�خویش�
از�زندگی�روز�در�اطاق�اجاره�ای�نمور�فاقد�هر�نوع�آرامش�در�دروازه�غار�تهران�سازد��
انسان�ها�سطح�توقعات�خود�را�با�رجوع�به�کار�و�تولید�و�آنچه�در�روابط�پیرامونی�آنان�
وجود�دارد�تنظیم�می�کنند�و�کارگری�که�هر�روز�کوه�سرمایه�ها�و�اضافه�ارزش�ها�را�
تولید�می�کرد�دامنه�انتظار�و�توقع�خویش�را�حداقل�تا�مرزهای�یک�زندگی�محقر�
برخوردار�از�غذای�روزانه�و�لباس�و�سرپناه�بسط�می�داد��سرمایه�داری،�غول�آسا�توسعه�
می�یافت�و�توده�های�کارگر�نسبت�به�برد�انتظار�خویش�با�تمامی�محدودیت�و�حقارتی�
که�داشت�باز�هم�سخت�عقب�بودند��تا�روز�انقالب�شمار�کل�پزشکان�کشور�از�مرز�
�10000پائین�تر�بود!�از�این�تعداد��5000نفر�در�تهران�کار�می�کردند�و�از�میان�این�
جمعیت��3000نفر�در�خیابان�های�باالی�شهر�مطب�داشتند��عده�پزشکانی�که�احیانًا�
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مورد�رجوع��30میلیون�نفوس�کارگری�همیشه�بیمار�جامعه�قرار�می�گرفتند�به�احتمال�
قریب�به�یقین�زیر��3000نفر�بود��حوزه�های�پرجمعیت�چند�ده�هزار�نفری�فراوانی�در�
چهاردیوار�جهنم�سرمایه�داری�وجود�داشت�که�حتی�یک�درمانگاه�نداشتند�و�اگر�احیانًا�
داشتند�فاقد�پزشک�بود�و�در�بهترین�حالت�یک�بهیار�با�مشتی�آسپرین�و�چند�شیشه�
تنتور�ید�و�مرکورکرم�آن�را�اداره�می�کرد��مراجعین�به�همین�درمانگاه�های�فاقد�هر�نوع�
امکانات�به�رسم�مشتریان�آسیاب�های�آبی�سابق�معموالٌ�یکی�دو�شبانه�روز�را�در�انتظار�
مالقات�بهیار�صبر�می�کردند�و�شب�ها�همراه�با�مریضان�زن�و�کودک�و�افراد�فامیل�در�
جوار�درمانگاه�بیتوته�می�نمودند��انباشت�سرمایه�به�اوج�می�رفت�و�همزمان�گرسنگی�
بیداد�می�کرد،�در�سال��56فروش�کودکان�خردسال�زیر�فشار�عسرت�و�نداری�و�
استیصال�توسط�پدران�و�مادران�در�مناطقی�مانند�شرق�خراسان�و�بخش�هائی�از�
بلوچستان�و�گنبد�قابوس�و�جاهای�دیگر�کامال�معمول�بود��در�جنوب�ایران�خانواده�های�
زیادی�از�توده�عظیم�بردگان�مزدی�در�زیر�تازیانه�مرگ�آفرین�فقر�با�هسته�خرما�نان�
می�پختند�و�نیروی�کار�مزدی�خویش�را�این�سان�برای�فروش�مجدد�به�سرمایه�
بازتولید�می�کردند��در�پاره�ای�از�شهرهای�متوسط�اگر�وزارت�نیرو�در�گستره�نیاز�
سرمایه�دست�به�کار�نصب�یک�ژنراتور�برق�می�شد�سکنه�کارگر�شهر�همگی�عزا�به�
پا�می�کردند��دلیل�این�امر�آن�بود�که�بیکاری�یا�سطح�نازل�دستمزدها�اجازه�خرید�امتیاز�
و�پرداخت�هزینه�ماهانه�برق�را�به�آن�ها�نمی�داد��آنان�در�بسیاری�موارد�ورود�برق�به�
شهر�محل�سکونت�خویش�را�افکندن�نور�بر�دنیای�فقر�و�رنج�و�بدبختی�خود�و�آشکار�
شدن�بیش�از�پیش�واقعیت�تنگدستی�و�فروماندگی�معیشتی�شان�تلقی�می�کردند�و�از�
این�بابت�فریاد�شکوه�سر�می�دادند��توصیف�این�وضعیت�شاید�بیش�از�این�ضرورتی�
نداشته�باشد،�اما�برای�فهم�پاسخ�این�سؤال�که�چرا�انقالب�شد،�مرور�مختصر�این�
داده�های�اجتماعی�تعیین�کننده�الزامی�است��آیا�رد�پای�شروع�جنبش�و�انقالب��5۷را�
می�توان�از�این�جاها�و�از�کویر�خشک�فقر�و�بی�حقوقی�و�گرسنگی�توده�های�کارگر�
در�آن�روز�دنبال�کرد؟�پاسخ�این�سؤال�بدون�تشریح�دالئل�آری�یا�نه�آن،�مقدار�زیادی�
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گمراه�کننده�خواهد�بود��چند�میلیون�کارگر�یا�چند�ده�میلیون�نفوس�کارگری�که�این�
روزگار� کوهستان�ها� غارهای� در� یا� لوت� کویر� در� می�کردند� تحمل� را� وضعیت�
نمی�گذراندند��آنان�در�کارخانه�ها،�مدارس،�بیمارستان�ها،�بنادر،�شهرداری�ها،�شبکه�های�
حمل�و�نقل،�نفت�و�پتروشیمی،�فروشگاهها،�کشت�و�صنعت�ها،�مزارع،�کوره�پزخانه�ها،�
ساختمان�سازی،�معادن،�عظیم�ترین�صنایع�و�مراکز�کار�و�تولید�استثمار�می�شدند��نظام�
سرمایه�داری�به�نیروی�کار�آنان�سخت�احتیاج�داشت�و�میزان�این�احتیاج�به�ویژه�در�
فاصله�میان�شروع�دهه��50تا�پایان�نیمه�اول�این�دهه�با�شتاب�بسیار�خیره�کننده�ای�رو�
به�اوج�می�رفت��در�سال��54شمار�زیادی�از�کارخانه�داران�و�صاحبان�سرمایه�زیر�فشار�
نیاز�به�کارگران�بیشتر�مجبور�شدند�که�دست�به�سازماندهی�الزم�برای�اعزام�تیم�های�
جذب�نیروی�کار�به�مناطق�خارج�از�استان�تهران�بزنند��بسیاری�از�آن�ها�مینی�بوس�هائی�
را�در�طول�روز�در�جاده�های�مهم�ارتباطی�میان�تهران�و�کرج�و�آبعلی�به�راه�می�انداختند�
تا�کارگران�در�جستجوی�اشتغال�را�به�سوی�کارخانه�خویش�هدایت�نمایند��انعکاس�
این�تالش�در�بازار�کار�روز�سرمایه�داری�ایران�به�گونه�ای�بود�که�شاه�مجبور�شد�در�
یک�مصاحبه�رادیو�تلویزیونی�و�مطبوعاتی�از�سرمایه�داران�بخواهد�تا�کارگران�را�از�
دست�همدیگر�نربایند��بیکاری�در�پاره�ای�مناطق�کم�یا�زیاد�وجود�داشت�اما�در�
قطب�های�مهم�صنعتی�کشور�اشتغال�کامل�حکمفرما�بود��توده�های�عظیم�کارگرانی�که�
وضعیت�معیشتی�و�اجتماعی�مورد�اشاره�ما�را�تجربه�می�نمودند�اوالً�شاغل�بودند�و�
امکان�اشتغال�داشتند�و�ثانیاً�وسعت�رونق�انباشت،�نرخ�سود�طالئی�سرمایه�ها�و�از�همه�
اساسی�تر�و�تعیین�کننده�تر�نیاز�مبرم�به�نیروی�کار،�صاحبان�سرمایه�را�مجبور�می�ساخت�
که�در�مقابل�فشار�اعتراضات�آنان�تمکین�کنند�و�دست�به�پاره�ای�عقب�نشینی�ها�بزنند��
میلیون�ها�کارگری�که�در�تهران�و�کرج�و�شهرهای�بزرگ�زندگی�می�کردند�به�رغم�
وضعیت�فرومانده�معیشتی�داشتن�یک�زندگی�انسانی�دارای�حداقل�امکانات�را�حق�
بسیار�محرز�و�طبیعی�خود�می�پنداشتند،�برخورداری�از�یک�سرپناه�برای�فرار�از�اجاره�
بهای�سنگین�اطاق�های�استیجاری�یا�آلونک�نشینی�حقارت�آمیز�و�رقت�بار،�توان�
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خرید�وسائلی�مانند�یخچال�و�آبگرم�کن�و�امکانات�ضروری�زندگی�و�نوع�این�
مایحتاج�در�وسیع�ترین�سطح�به�انتظارات�کاماًل�بدیهی�جمعیت�عظیم�فروشنده�نیروی�
کار�بدل�می�شد��شکاف�عظیمی�میان�چشمداشت�های�ابتدائی�برتافته�از�شرائط�روز�
جامعه�و�رشد�غول�آسای�محصول�اجتماعی�ساالنه�کار�و�تولید�کارگران�در�یک�سوی�
و�زندگی�ماالمال�از�فقر�و�محرومیت�و�دستمزدهای�نازل�روز�آنان�از�سوی�دیگر�در�
همه�جا�پیش�پای�کارگران�قرار�داشت�و�برای�پر�کردن�این�شکاف�سوای�مبارزه،�
اعمال�قدرت�و�تعرض�به�حریم�ارزش�افزائی�سرمایه�هیچ�راه�دیگری�موجود�نبود��
طوفان�اعتصابات�سال�های��51به�بعد�درست�از�همین�جا�از�تصادم�هوای�دو�سوی�
این�شکاف�شروع�به�وزیدن�کرد��مبارزات�کارگران�با�شتاب�تمام�اوج�گرفت�و�در�
سال��1353بر�اساس�آنچه�که�وزارت�کار�رژیم�اعالم�داشت�هر�کارگر�در�طول�یک�
سال�سه�بار�در�اعتصاب�شرکت�نمود��اعتصابات�بدون�استثناء�پیروزی�های�قابل�
توجهی�در�بر�داشتند��در�سال�های��53و��54کمتر�واحد�صنعتی�بزرگ�یا�کوچکی�
وجود�داشت�که�کمتر�از�یک�یا�چند�بار�در�موج�اعتصاب�چند�روزه�و�گاه�چند�
هفته�ای�غرق�نشده�باشد��حاصل�این�اعتصابات�امکاناتی�بود�که�توده�های�کارگر�ایران�
پیش�از�آن�در�هیچ�دوره�ای�شاهد�حصول�آن�نبودند��در�شرائطی�که�وزارت�کار�رژیم�
همچنان�سطح�دستمزدهای�رسمی�را��15تومان�در�روز�اعالم�می�کرد،�پائین�ترین�میزان�
مزد�روزانه�کارگران�در�تهران�و�شهرهای�بزرگ�از��30تومان�باال�رفت�و�کارگران�با�
مهارت�اندک�و�یا�به�درجاتی�فنی�در�پاره�ای�موارد�به�دستمزدهای�روزانه��۷0تا��90و�
گاهی��100تومان�دست�یافتند��نکته�بسیار�تعیین�کننده�در�این�جا�و�در�رابطه�با�این�
پاره�ای� با� که�سیر�صعودی�دستمزدها�همراه� است� آن� دستاوردهایش� و� مبارزات�
امکانات�مانند�ایاب�و�ذهاب�مجانی،�حق�اوالد،�کمک�هزینه�مسکن�و�موارد�دیگر�نه�
فقط�هیچ�نوع�و�هیچ�سطحی�از�رضایت�را�برای�هیچ�بخشی�از�توده�های�کارگر�به�
همراه�نداشت�که�میزان�نارضائی�ها�را�به�سرعت�اوج�می�داد��دلیل�این�امر�بسیار�روشن�
بود��حداقل�معیشت�و�امکانات�اجتماعی�مورد�نیاز�کارگران�به�هیچ�وجه�با�این�سطح�
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مزدها�تأمین�نمی�گردید�و�الجرم�هیچ�تخفیفی�در�شتاب،�دامنه،�وسعت�و�گسترش�
مستمر�مبارزات�روز�آنان�پدید�نمی�آورد�

موج�بلند�مبارزات�کارگران�و�عروج�بسیار�بی�سابقه�جنبش�کارگری�به�ویژه�در�
طول�سال�های��53و��54رژیم�شاه�و�کل�طبقه�سرمایه�دار�ایران�را�به�طور�واقعی�
در�هاله�بسیار�متراکمی�از�وحشت�فرو�برد��دامنه�این�رعب�و�هراس�مطلقاً�به�رژیم�
و�سرمایه�داران�ایرانی�محدود�نمی�شد��نکته�مهمی�که�بسیار�به�ندرت�مورد�گفتگو�
قرار�گرفته�است�سرایت�این�وحشت�و�تشویش�به�انحصارات�و�تراست�های�عظیم�
صنعتی�و�مالی�بین�المللی،�دولت�های�غربی�و�بیشتر�از�همه�دولت�امریکا�و�صاحبان�
کنسرن�های�غول�پیکر�سرمایه�داری�این�کشور�بود��ایران�از�دیرباز�در�معادالت�جنگ�
قدرت�میان�دو�بخش�دنیای�سرمایه�داری�یعنی�اردوگاه�شوروی�در�یک�سوی�و�
دولت�های�غربی�سرمایه�با�سرکردگی�امریکا�از�سوی�دیگر�مکان�نسبتاً�ویژه�ای�را�به�
خود�اختصاص�می�داد��رشد�عظیم�سرمایه�داری�ایران�در�دهه�های��40و��50این�مکان�
را�بسیار�بیشتر�از�گذشته�برجسته�تر�و�تعیین�کننده�تر�ساخت��نقش�مسلط�رژیم�شاه�
در�معادالت�جاری�خاورمیانه�و�منطقه�خلیج�به�سرعت�در�حال�تثبیت�بود�و�این�امر�
به�نوبه�خود�شرط�تضمین�موقعیت�برتر�سرمایه�داری�غرب�در�مقابل�بلوک�رقیب�در�
حوزه�خلیج�به�حساب�می�آمد��واقعیت�این�است�که�سرنوشت�سرمایه�داری�ایران�در�
این�سال�ها�عماًل�گرهگاه�بسیار�حساس�و�مهمی�را�در�سیر�حوادث�جاری�دنیای�روز�
سرمایه�داری�تعیین�می�نمود��بدون�اغراق�باید�قبول�کرد�که�چشم�بورژوازی�غرب�و�
در�رأس�آن�امریکا�از�همه�سو�به�موقعیت�سرمایه�اجتماعی�و�دولت�بورژوازی�ایران�
دوخته�بود��رژیم�شاه�عمیقاً�این�وضعیت�را�درک�می�کرد�و�به�رغم�تمامی�سرسپردگی�
دیرینه�اش�به�قطب�غربی�سرمایه�تالش�داشت�که�از�معادالت�روز�و�موقعیت�خاص�
سرمایه�داری�ایران�به�نفع�تحکیم�پایه�های�قدرت�خود�و�باال�بردن�سهم�طبقه�سرمایه�دار�
ایران�در�اضافه�ارزش�های�تولید�شده�توسط�طبقه�کارگر�بین�المللی�بیشترین�بهره�

برداری�ممکن�را�به�عمل�آورد�
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سرکشی�موج�مبارزات�کارگران�در�کنار�برخی�عوامل�مهم�اقتصادی�و�سیاسی�و�
اجتماعی�دیگر�دامنگیر�سرمایه�داری�ایران�از�سال��55به�بعد�به�گونه�ای�بسیار�جدی�
به�مشغله�سرمایه�داران�غربی�و�طبقه�سرمایه�دار�ایران�و�رژیم�شاه�تبدیل�شد��هر�چه�
زمان�می�گذشت�خطر�تعرض�جنبش�کارگری�برای�سرمایه�داران�جدی�تر�می�شد��
از�همان�سال��53به�بعد�اعتصابات�زنجیروار�کارگری�در�کارخانه�ها�با�خیزش�های�
گسترده�مسکن�سازی�توده�های�کارگر�در�خارج�از�محدوده�به�هم�آمیخت��کارگرانی�
که�روزها�برای�تحمیل�افزایش�دستمزد�و�سایر�مطالبات�خود�بر�صاحبان�سرمایه�
اعتصابات�بزرگ�و�طوالنی�چند�هفته�ای�به�راه�می�انداختند�شب�ها�در�مناطق�خارج�
محدوده�شهرهای�بزرگ�و�بیشتر�از�همه�جا�در�تهران�با�ماشین�قهر�نظامی�رژیم�شاه�
بر�سر�ساختن�خانه�های�محقر�مسکونی�مصاف�می�دادند��جامعه�عماًل�در�وسیع�ترین�
سطح�عرصه�کارزار�میان�بورژوازی�و�توده�های�کارگر�بود�و�دامنه�این�کارزار�هر�روز�
از�عمق�و�وسعت�افزون�تری�برخوردار�می�گردید��رژیم�و�امپریالیست�های�امریکائی�
و�اروپائی�چند�سال�پیش�از�آن�در�روزهای�اوجگیری�جنگ�و�ستیزهای�چریکی�و�
اعالم�موجودیت�دو�سازمان�بزرگ�زیر�زمینی�مسلح،�خود�را�در�چنبره�مخاطره�ای�
مهم�اسیر�دیده�بودند�اما�در�طول��4سال�برنامه�ریزی�و�صرف�بزرگترین�امکانات�و�
هزینه�ها�توانسته�بودند�بر�این�خطر�غلبه�نمایند��سال�های�جدال�با�جنبش�چریکی�برای�
دولت�سرمایه�داری�ایران�به�طور�قطع�سال�های�سختی�محسوب�می�شد�اما�رژیم�بسیار�
موفق�از�مهلکه�بیرون�آمد��شکست�کامل�خیزش�های�چریکی�در�سال��55از�روز�هم�
روشن�تر�بود�و�ماشین�قدرت�سرمایه�از�این�بابت�هیچ�خطری�متوجه�خود�نمی�دید��
آنچه�اکنون�با�تمامی�صالبت�و�عظمت�کل�آینده�سرمایه�داری�و�سرنوشت�دولت�روز�
سرمایه�را�به�طور�بسیار�تعیین�کننده�ای�تهدید�می�کرد�موضوعات�کاماًل�متفاوتی�بودند��
ما�تا�همین�جا�کم�و�بیش�پیرامون�این�موضوعات�بحث�کرده�ایم،�اما�باید�باز�هم�بیشتر�
آن�ها�را�بشکافیم��سرمایه�داری�ایران�به�دنبال�یک�دوره�طالئی�رونق�با�سرعت�راه�
غلطیدن�در�ورطه�بحرانی�عظیم�را�می�پیمود��همه�می�دانیم�که�اضافه�ارزش�های�انبوه�
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نفتی�در�توسعه�پیش�ریز�سرمایه�از�یک�سوی�و�بازتولید�مستمر�سرمایه�اجتماعی�
ایران�از�سوی�دیگر�نقش�مهمی�ایفاء�می�کرد��ناسیونالیست�های�راست�و�چپ�و�ضد�
امپریالیست�های�خلقی�و�عقبه�اردوگاه�شوروی�سابق�در�این�مورد�نیز�دنیائی�وارونه�
بافی�و�مسخ�افکار�تحویل�کارگران�داده�اند،�آنان�عوامفریبی�های�زیادی�را�از�ورای�
تحلیل�هائی�مانند�»اقتصاد�نفتی«!!�»اقتصاد�تک�پایه�و�تک�محصولی«!!�و�نوع�این�ها�در�
شیار�مغز�عده�ای�از�فعالین�کارگری�فرو�کرده�اند��اما�تنها�سخن�درست�در�این�میان�
آن�است�که�نفت�اهرم�بسیار�تأثیرگذار�و�مهمی�در�میزان�سهم�بری�طبقه�سرمایه�دار�یا�
سرمایه�اجتماعی�ایران�در�کل�اضافه�ارزش�های�تولید�شده�در�سطح�جهان�است��نفت�
نه�فقط�معضل�رشد�سرمایه�داری�ایران�نبوده�و�نیست�که�اساساً�به�سان�هر�بخش�دیگر�
اضافه�ارزش�های�تولید�شده،�نقش�مؤثری�را�در�توسعه�پیش�ریز�سرمایه�ایفاء�می�کند��
اضافه�ارزش�های�نفتی�به�همین�اعتبار�و�طبیعتاً�به�دلیل�حجم�بسیار�انبوه�خود�به�
ویژه�در�دهه��50جایگاه�بسیار�تعیین�کننده�ای�را�در�افزایش�غول�آسای�حجم�سرمایه�
گذاری�ها�بازی�کرد��میزان�این�تأثیر�تا�جائی�بود�که�شاه�در�سال��54در�اجالس�موسوم�
به�کنفرانس�رامسر�با�توجه�به�سیر�صعودی�قیمت�نفت�در�بازار�جهانی�و�سرریز�شدن�
سیل�اضافه�ارزش�های�بیشتر�به�سوی�بازار�داخلی�انباشت�سرمایه،�تغییرات�گسترده�ای�

را�در�مقابل�برنامه�چهارم�اقتصادی�دولت�هویدا�قرار�داد�
انباشت�به�صورت�بسیار�خردکننده�و� در�شروع�نیمه�دوم�دهه��50موج�رونق�
سرنوشت�سازی�شروع�به�بازگشت�کرد��بحران�سایه�خود�را�با�حداکثر�مهابت�و�
سهمگینی�بر�سر�پروسه�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�کشور�سنگین�ساخت��سرمایه�
جهانی�در�سطحی�نسبتاً�وسیع�به�ورطه�بحران�فرو�می�رفت�و�سرمایه�داری�ایران�در�
وهله�نخست�به�دلیل�مکان�معین�خود�در�تقسیم�کار�جهانی�سرمایه�داری�و�در�مرحله�
بعد�زیر�فشار�عوامل�پایه�ای�جوشش�بحران�در�ساختار�ارزش�افزائی�سرمایه�اجتماعی�
کشور�و�در�هر�دو�حال�به�عنوان�عارضه�اجتناب�ناپذیر�سیر�تصاعدی�ترکیب�ارگانیک�
سرمایه�و�گرایش�رو�به�افت�نرخ�سود،�تازیانه�بحران�را�با�تمامی�قدرت�و�کوبندگی�اش�
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بر�روند�کار�و�حیات�خود�لمس�کرد��رخساره�های�بحران�در�کنار�همه�عواملی�که�قباًل�
اشاره�کردیم�و�عواملی�که�بعداً�اشاره�خواهیم�کرد،�سرمایه�داری�ایران�را�باز�هم�بسیار�
بیشتر�از�سال�پیش�یا�چند�سال�پیش�به�سوی�محور�دل�مشغولی�امپریالیست�های�
غربی،�بورژوازی�ایران�و�الجرم�رژیم�شاه�و�دولت�سرمایه�داری�هل�داد�و�به�جلو�
صحنه�حوادث�روز�فرا�راند��سقوط�دولت�هویدا�اولین�تکان�ناشی�از�هجوم�بحران�
بود��روند�کاهش�بهای�نفت�در�کنار�عوامل�اصلی�جوشش�بحران�بیشترین�بخش�طبقه�
سرمایه�دار�ایران،�دولت�شاه�و�شرکای�غربی�آن�ها�را�مصمم�ساخت�که�برای�جلوگیری�
از�بار�کوبندگی�بحران�به�چاره�اندیشی�افتند،�جبران�کاهش�اضافه�ارزش�های�نفتی�
از�طریق�باال�بردن�میزان�اضافه�ارزش�ها�در�بخش�های�دیگر�اقتصاد�به�ستون�فقرات�
گفتگوهای�روز�دولت�تبدیل�شد�و�جمشید�آموزگار�به�عنوان�یک�تکنوکرات�کهنه�
کار�سرمایه�وظیفه�پیشبرد�این�گفتگوها�و�برنامه�ریزی�اجرائی�آن�ها�را�به�دوش�گرفت��
سراسر�سال��56عمر�دولت�آموزگار�در�تندباد�این�کشمکش�ها�و�راهیابی�ها�و�طرح�
پردازی�ها�سپری�شد�و�هیچ�نتیجه�ای�عاید�نگردید،�سیر�تا�پیاز�روند�کار�سرمایه�در�
بخش�هائی�مانند�ذوب�آهن،�نورد�پوالد،�برق�و�آب�و�سایر�منابع�انرژی،�اتوموبیل�
سازی�ها،�صنایع�نظامی،�کشت�و�صنعت�ها�و�کل�بخش�کشاورزی،�معادن�و�ساختمان�
و�حوزه�های�موسوم�به�خدمات�هر�هفته�به�صورت�مشروح�و�با�بیشترین�دغدغه�و�
نگرانی�کندوکاو�شد��هدف�از�همه�این�بحث�ها�آن�بود�که�هزینه�های�انباشت�را�تا�
سرحد�امکان�تنزل�دهند،�بازدهی�اجتماعی�نیروی�کار�را�هر�اندازه�که�ممکن�بود�
باال�برند،�از�حداقل�نیروی�کار�حداکثر�استفاده�را�ببرند،�اشتغال�کامل�را�که�خود�در�
سراشیب�نابودی�کامل�بود�با�ظهور�یک�ارتش�وسیع�ذخیره�کار�و�از�این�طریق�فشار�
هر�چه�سهمگین�تر�بر�بهای�نیروی�کار�جایگزین�نمایند،�دولت�آموزگار�برای�تحقق�
این�هدف�ها�یا�در�واقع�برای�به�کارگیری�تمامی�مکانیسم�های�طبیعی�خنثی�سازی�
بحران�سرمایه�همه�مساعی�خود�را�به�کار�گرفت،�اما�هر�چه�بیشتر�جست�کمتر�یافت��
موج�بحران�نیرومند�بود،�تا�فراگیر�شدن�و�شروع�کوبندگی�حداکثر�آن�کمی�زمان�
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وجود�داشت�اما�این�سرشت�الیتغیر�سرمایه�بود�که�تصمیم�می�گرفت�و�سرنوشت�هر�
چاره�اندیشی�را�تعیین�می�کرد��سرمایه�با�قاطعیت�تمام�اعالم�داشت�که�توفش�بحران�
در�تمامی�شیرازه�حیات�و�تار�و�پود�هستی�سرمایه�اجتماعی�ایران�حتمی�است�و�آنچه�

انجام�می�گیرد�سوای�تقالهای�عبث�هیچ�چیز�دیگر�نخواهد�بود�
بحران�اقتصادی�را�با�تمامی�شدت�و�ویرانگری�آن�در�همین�جا�عجالتاً�رها�می�کنیم�
و�به�موضوع�مبارزات�کارگران�باز�می�گردیم،�کارگران�دور�گسترده�ای�از�اعتصابات�
طوالنی�مدت�را�پشت�سر�خود�داشتند،�دستمزدها�حداقل�در�شهرها�و�قطب�های�
بزرگ�صنعتی�در�قیاس�با�گذشته�به�صورت�چشمگیر�افزایش�یافته�بود��با�همه�این�ها�
نه�فقط�هیچ�بارقه�ای�از�رضایت�در�سیمای�هیچ�کارگری�مشاهده�نمی�شد�که�میزان�
نارضائی�ها�برق�آسا�رو�به�اوج�می�رفت��شکاف�عظیم�میان�نداری�ها،�بی�حقوقی�ها�و�
شدت�استثمارها�با�حداقل�زندگی�انسانی�را�سوای�مبارزه�و�باز�هم�مبارزه�هیچ�چیز�
دیگری�نمی�توانست�پر�سازد��بر�همین�پایه�در�آستانه�پیدایش�رخساره�های�بحران�
باز�هم�موج�اعتصاب�همچنان�از�کارخانه�ای�به�کارخانه�دیگر�و�از�این�شهر�به�شهر�
آن�سوتر�سرایت�می�کرد��طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�شاه�و�شرکای�غربی�آن�ها�نه�فقط�
در�شروع�بحران�که�از�مدت�ها�پیش�ضرورت�چاره�گری�برای�مقابله�با�این�طوفان�
را�دستور�کار�روز�سیاست�گذاری�ها�خویش�ساخته�بودند�اما�پیدایش�طالیه�های�
بحران�اهمیت�این�موضوع�را�صد�چندان�می�کرد��محافلی�از�رژیم�در�شروع�سال��54
با�درک�حساسیت�سیر�رخدادها،�تحوالت�جاری�درون�جامعه�و�فرایند�تقابل�میان�
طبقات�اجتماعی�به�عنوان�یک�جمعیت�ویژه�پژوهشی�و�استراتژ�دست�به�کار�چاره�
جوئی�بودند��این�گروه�که�همگی�افرادش�نقش�مهره�های�کلیدی�برنامه�ریزی�ساواک�
را�به�عهده�داشتند��تیزهوش�تر�از�همه�و�بسیار�زودتر�از�سایر�بخش�های�بورژوازی�
اهمیت�کندوکاو�مخاطرات�بالفعل�سر�راه�سرمایه�داری�ایران�در�عرصه�مبارزه�طبقاتی�
را�درک�نموده�و�بسیار�سراسیمه�در�تدارک�راه�حل�یابی�بودند��ریاست�این�هیأت�به�
عهده�هوشنگ�نهاوندی�رئیس�وقت�دانشگاه�تهران�قرار�داشت�و�کسانی�مانند�کاظم�
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ودیعی،�احسان�نراقی،�پرویز�نیکخواه،�محمود�جعفریان،�امیر�طاهری�و�برخی�دیگر�
از�عناصر�دانشگاهی،�علمی�و�ژورنالیست�زیر�نام�گروه�بررسی�مسائل�ایران�در�این�
حوزه�کار�می�کردند��مأموریت�این�جمعیت�در�واقع�مکمل�مأموریت�و�تالش�های�
دولت�آموزگار�بود��آنان�بسیار�زودتر،�همزمان�با�شروع�موج�اعتصابات�سال�های��53
به�بعد�نشریه�ای�را�با�همین�نام�در�دست�انتشار�قرار�دادند�و�شاید�نخستین�گروهی�
باشند�که�با�چشم�مسلح�بسیار�حساس�طبقاتی�خود�هالل�انقالب�را�در�پشت�انبوه�
ابرهای�تیره�آسمان�سرمایه�داری�ایران�رؤیت�می�کردند�و�در�نوشته�های�خود�به�طور�
مکرر�پیرامون�وقوع�آن�به�کل�بورژوازی�و�رژیم�شاه�هشدار�می�دادند��ساواک�در�
طول�این�سال�ها�با�سرعت�تمام�دست�به�کار�توسعه�خود�به�صورت�یک�فراساختار�
گسترده�و�سراسری�نظم�پلیسی،�امنیتی،�نظامی،�سیاسی،�مدنی�و�فرهنگی�بود��این�
نیز�در�زمره�مسائلی�قرار�داشت�که�نیروهای�اپوزیسیون�تا�قبل�از�قیام�بهمن�و�حتی�
به�طور�غالب�در�سال�های�پس�از�وقوع�قیام�نسبت�به�چگونگی�آن�بی�اطالع�بودند��
ساواک�با�عروج�جنبش�کارگری�ایران�از��53به�بعد،�در�چهارچوب�چاره�اندیشی�های�
مشترک�بورژوازی�امریکا�و�ایران�دست�به�کار�توسعه�خود�به�شکل�یک�ساختار�
گسترده�مرکب�از�بخش�های�مختلف�سیاستگذاری�اجتماعی�شد��برنامه�کار�ساواک�
آن�بود�که�کل�عرصه�های�حیات�اجتماعی�درون�جامعه�سرمایه�داری�ایران�از�اقتصاد�و�
نظم�تولیدی�گرفته�تا�نظم�سیاسی�و�دولت،�سیاست�خارجی،�سیستم�حقوقی،�آموزش�
و�پرورش،�فرهنگ،�نهادهای�اداری�و�شبکه�های�موسوم�به�»خدمات«�تمامی�مسائل�
مربوط�به�مبارزه�طبقاتی،�کشمکش�های�درون�طبقه�بورژوازی،�همه�و�همه�را�در�زیر�
چتر�کنترل�و�نظارت�و�دخالت�خود�در�بیاورد��تأسیس�نهادهای�مختلف�در�عرصه�
کارزار�میان�بورژوازی�و�پرولتاریا�از�همین�دوران�به�یکی�از�اساسی�ترین�محورهای�
کار�و�رسالت�ساواک�تبدیل�شد�و�درست�در�همین�راستا�بود�که�طرح�سندیکاسازی�
و�سازماندهی�سندیکالیسم�خاص�ایرانی�جای�بسیار�مهمی�را�در�سیاست�های�روز�
این�نهاد�احراز�کرد��نقطه�عزیمت�این�تشکیالت�اختاپوسی�در�این�گذر�ضرورت�
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مقابله�با�جنبش�عظیم�اعتصابی�سالهای��53به�بعد�بود��دستگاههای�امنیتی�و�قوای�
انداختن�حمام�خون�برای� اعمال�قهر�نظامی�سرمایه�دریافته�بودند�که�صرف�راه�
بازگرداندن�موج�اعتصابات�کافی�نیست��سران�ساواک�در�تدارک�ساختن�سندیکاهائی�
افتادند�که�ظرف�حضور�این�سازمان�در�کلیه�مراکز�کار�و�تولید�و�در�وهله�اول�مراکز�
حساس�و�استراتژیک�صنعتی�باشد��سندیکای�شرکت�نفت�یکی�از�همین�نهادهای�
دست�ساخت�ساواک�در�آن�ایام�بود��به�مهار�کشیدن�مبارزات�کارگران�و�جایگزینی�
اعتصابات�مستمرآً�رو�به�افزایش�توده�های�کارگر�با�نقش�بازی�سندیکاهای�سیاه�
طراحی�شده�رژیم،�موضوع�مهمی�بود�که�بیشترین�نیرو�و�دل�مشغولی�کارگزاران�

ساواک�را�متوجه�خود�می�ساخت�
مروری�کنجکاو�در�نکات�باال�زوایای�مختلف�فضائی�را�که�انقالب�از�درون�آن�
زبانه�می�کشید�تا�حدود�بسیار�زیادی�در�مقابل�چشمان�ما�تصویر�می�کند��کارگران�
انتظارات�و�توقعاتی� آنان� پیکار�بودند،� اعتراض�و� همه�جا�در�جنب�و�جوش�و�
را�با�خود�حمل�می�کردند�که�سالیان�دراز�سرکوب�شده�بود�و�همچنان�سرکوب�
می�گردید��سیر�تحوالت�دو�دهه�اخیر�و�دستاوردهای�مبارزات�چند�ساله�دامنه�این�
چشمداشت�ها�و�توقعات�را�مستمراً�توسعه�می�داد��سرمایه�داری�به�دنبال�یک�دوران�
بسیار�بی�سابقه�رشد�انباشت�و�توسعه�غول�آسا�اکنون�با�حداکثر�سرعت�به�ورطه�
بحران�فرو�غلطید��کلیه�تالش�های�بورژوازی�برای�کاهش�خطر�بحران�در�بن�بست�
قرار�داشت�و�دولت�آموزگار�به�کرات�سترون�بودن�این�تقالها�را�در�گزارشات�خود�
منعکس�می�ساخت��طرح�ساواک�برای�مهار�جنبش�کارگری�و�مقابله�با�اعتصابات�به�
نتیجه�ای�منتهی�نشده�بود�و�چشم�انداز�تمرکز�تمامی�قوا�بر�روی�اعمال�قهر�نظامی�هم�
هیچ�امیدوار�کننده�به�نظر�نمی�آمد��این�وضعیت�هول�و�هراس�عمیق�بخش�هائی�از�
طبقه�بورژوازی�ایران�و�جهان�و�رژیم�شاه�را�به�صورت�جدی�به�همراه�داشت��همه�
تالش�می�کردند�و�همگی�می�خواستند�که�هیچ�بارقه�ای�از�هراس�و�دهشت�خود�را�
در�فضای�عمومی�حیات�اجتماعی�توده�های�کارگر�و�حتی�اپوزیسیون�های�درون�طبقه�
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بورژوازی�منعکس�نسازند��این�سؤال�که�با�بحران�چه�کار�باید�کرد؟�جنبش�کارگری�
ایران�چه�می�شود،�در�صورت� باید�مهار�نمود،�سرنوشت�سرمایه�داری� را�چگونه�
توسعه�بیشتر�و�بیشتر�مبارزه�طبقاتی،�رژیم�شاه�چگونه�از�عهده�مقابله�بر�خواهد�آمد،�
اپوزیسیون�های�بورژوائی�درون�جامعه�با�روند�اوضاع�چه�برخوردی�خواهند�داشت�و�
نوع�واکنش�آن�ها�بر�سیر�رخدادهای�مبارزه�طبقاتی�چه�خواهد�بود�و�فراوان�سؤاالت�
دیگر�به�طور�مستمر�محافل�مختلف�قدرت�سرمایه�از�کاخ�سفید�تا�نیاوران�و�ساواک�
و�دولت�و�همه�طول�و�عرض�نهادهای�برنامه�ریزی�نظم�تولیدی�و�سیاسی�سرمایه�را�
در�خود�مشغول�کرده�بود��این�که�رژیم�شاه�چه�کار�باید�بکند�و�دست�به�چه�چاره�
پردازی�هائی�بزند،�برای�موفقیت�در�این�چاره�جوئی�ها�به�چه�اهرم�ها�و�راهکارهائی�
نیاز�دارد�و�کاًل�سرنوشت�دولت�روز�بورژوازی�در�کوران�وقوع�بحران�همه�جا�در�

صدر�این�بگومگوها�قرار�می�گرفت�

 بحران، مبارزه طبقاتی و اپوزیسیون های بورژوازی
بخشی�از�ارتجاع�بورژوازی�در�پروسه�انقالب�ایران�توسط�سرمایه�جهانی�نبش�قبر�
شد�تا�وظیفه�قلع�و�قمع�جنبش�کارگری،�حفظ�قدرت�سیاسی�سرمایه�و�تداوم�حیات�
نظام�سرمایه�داری�را�به�دوش�کشد��نبش�قبرشدگان�بعدها،�به�دنبال�درهم�کوبیدن�
انقالب�و�استقرار�در�اریکه�قدرت�سیاسی�سرمایه�یک�انگاره�بی�اساس�را�نیز�همه�جا�
جنجال�کردند��این�انگاره�بی�معنی�که�گویا�آنان�یعنی�نیروهای�بربرمنش�تشکیل�دهنده�
جمهوری�اسالمی�در�دوره�های�گذشته�از�اعتبار�و�موقعیت�و�نفوذی�در�میان�توده�های�
کارگر�و�فرودست�برخوردار�بوده�اند!!!�این�ادعا�از�بیخ�و�بن�واهی�است��کسانی�که�
به�طور�مستقیم�در�سیر�حوادث�سیاسی�سال�های��40به�بعد�حضور�داشته�اند�بسیار�
خوب�می�دانند�که�نه�فقط�ارتجاع�سیاه�پان�اسالمیستی�بورژوازی�بلکه�غالب�نیروهای�
سیاسی�پیشینه�دار�طبقه�سرمایه�دار�ایران�در�دوره�مذکور�پرونده�حیات�اپوزیسیون�
نمائی�خود�را�مختومه�اعالم�کرده�بودند��این�مسأله�در�اساس�خود�به�تشدید�تهاجم�
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رژیم�شاه�به�حریم�فعالیت�های�سیاسی�این�محافل�هم�مربوط�نمی�شد،�احزاب�یاد�
شده�دلیلی�برای�ابراز�حیات�خویش�و�مخالف�خوانی�علیه�دولت�روز�سرمایه�در�
پیش�روی�نمی�دیدند��سران�جبهه�ملی�و�نهضت�آزادی�آنچه�را�که�خود�روزگاری�به�
طیف�نیروهای�متعلق�به�رویکرد�سیاسی�شان�و�به�شخص�خودشان�وعده�می�کردند�
توسط�رژیم�شاه�محقق�شده�می�یافتند��سرمایه�های�آنها�به�لحاظ�حجم�و�موقعیت�
ارزش�افزائی�و�استثمار�موحش�توده�های�کارگر�هیچ�چیز�از�سرمایه�های�دربار�پهلوی�
و�الجوردی�و�علی�رضائی�و�خیامی�و�خسروشاهی�و�القانیان�و�برخوردار�و�ایروانی�
و�همانندان�کم�نداشتند��اعتصابات�کارگری�درون�کارخانه�های�آنان�نیز�توسط�همان�
پلیس�و�ارتش�و�ژاندارم�و�ساواکی�به�خون�کشیده�می�شد�که�مبارزات�توده�های�
کارگر�را�در�مراکز�دیگر�کار�به�گلوله�می�بست��این�جریانات�بسیار�آگاهانه�و�با�اشتیاق�
پروسه�انحالل�خویش�در�برنامه�ریزی�های�اقتصادی�و�سیاسی�بخش�مسلط�بورژوازی�
را�به�پیش�می�بردند�و�آرزوی�استمرار�شرائط�روز�را�جایگزین�رؤیاهای�گذشته�
دور�خویش�می�ساختند��ضد�امپریالیسم�خلقی�چپ�در�شکل�جنبش�چریکی�شروع�
دهه��50چکامه�حیات�خود�را�درست�بر�مزار�اپوزیسیون�نمائی�همین�بخش�های�
بورژوازی�ساز�می�کرد�و�در�تدارک�تبدیل�خود�به�نیروئی�برای�جایگزینی�همین�
جریانات�بر�می�آمد��واقعیت�این�است�که�این�مسأله�در�جای�خود�نیازمند�توضیح�
است�اما�این�توضیح�باز�هم�در�گنجایش�نوشته�فعلی�نمی�باشد��نکته�دیگری�که�در�
همین�راستا�به�صورت�بسیار�توهم�آمیز�و�گمراه�کننده�ای�به�اذهان�راه�یافته�است�نقش�
ارتجاع�مذهبی�و�باورهای�اسارت�آور�اسالمی�در�تحکیم�پایه�های�قدرت�جمهوری�
اسالمی�یا�توفیق�ارتجاع�پان�اسالمیستی�در�تسخیر�قدرت�سیاسی�سرمایه�به�دنبال�
وقوع�قیام�بهمن�می�باشد��این�حرف�نیز�در�زمره�ترهاتی�است�که�با�هدف�مسخ�
حقایق�توسط�نمایندگان�بورژوازی�جعل�و�ابداع�شده�است��نگاه�کنجکاوانه�ای�به�سیر�
رویدادهای�تاریخی�و�فراز�و�فرودهای�مبارزه�طبقاتی�در�ایران�این�حقیقت�شفاف�را�
بانگ�می�زند�که�پاشنه�آشیل�های�اساسی�جنبش�کارگری�ما�هیچگاه�و�در�هیچ�دوره�ای�
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فشار�توهمات�ناسیونالیستی�جریاناتی�از�نوع�احزاب�جبهه�ملی�یا�معتقدات�ارتجاعی�
دینی�نبوده�است��جنبش�ضد�سرمایه�داری�و�کمونیسم�لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر�
ایران�هر�چه�آسیب�دیده�است�یا�از�سرکوب�و�حمام�خون�و�قهر�پلیسی�و�نظامی�
سرمایه�دیده�است�و�یا�در�غیر�این�صورت�از�گمراهه�پردازی�ها�و�نسخه�نویسی�های�
بسیار�مخرب�و�شکست�آور�کمونیسم�بورژوائی�ناشی�می�شده�است��این�امر�دالیل�
روشن�طبقاتی�و�اجتماعی�و�تاریخی�خود�را�دارد��طبقه�کارگر�ایران�تاریخاً�نفعی�
در�حمل�توهمات�ناسیونالیستی�نوع�جبهه�ملی�برای�خود�نمی�دیده�است�و�به�طور�
واقعی�هیچگاه�به�دنبال�حرف�ها�و�سیاست�های�این�جریانات�راه�نیافتاده�است��عین�
همین�حکم�در�مورد�مذهب�و�میدان�داری�مذهبی�نیروهای�سیاسی�نیز�واقعیت�دارد��
برای�تشخیص�صحت�این�هر�دو�مسأله�نیاز�به�هیچ�بحث�عجیب�خاصی�نیست،�
یک�رجوع�ساده�تاریخی�به�آنچه�اتفاق�افتاده�است�کاماًل�کفایت�می�کند��در�فاصله�
سال�های��20تا��32این�جبهه�ملی�و�نهضت�آزادی�و�احزاب�راست�بورژوازی�نبودند�
که�توده�های�کارگر�را�به�دنبال�خویش�راه�بردند��بالعکس�بخشی�از�ارتجاع�دجال�
صفت�بورژوازی�در�قالب�حزب�توده�بود�که�در�لباس�دروغین�میراث�داری�انقالب�
اکتبر�از�یک�سوی�کارگران�را�در�پشت�سیاست�ها�و�اهداف�شوم�خود�به�صف�می�کرد�
و�از�سوی�دیگر�بر�هر�آنچه�سرمایه�ستیزی�و�سوسیالیسم�و�پیام�انقالب�اکتبر�بود�
چوب�حراج�و�شالق�فروش�فرود�می�آورد��کارگران�به�هواداری�مصدق�برنخاستند،�
حزب�توده�بود�که�جنبش�آنان�را�در�مقابل�دریافت�هر�جیفه�ای�و�هر�ثمن�بخسی�
یکراست�به�سرمایه�و�احزاب�رسمی�بورژوازی�می�فروخت��دنباله�روی�کارگران�از�
حزب�توده�نیز�مطلقاً�به�خاطر�آن�نبود�که�این�حزب�مثاًل�از�مصدق�و�سنجابی�و�
بازرگان�و�الهیار�صالح�و�احزاب�متبوع�آن�ها�وطن�پرست�تر�است،�کاماًل�بالعکس�به�
خاطر�عربده�های�دروغین�شومی�بود�که�از�طریق�آن�ها�با�هزاران�ترفند�و�مسخ�پردازی�
و�دروغ�بافی�خود�را�به�افق�و�آمال�و�انتظارات�انقالب�اکتبر�آویزان�می�ساخت��نکته�
دیگری�را�هم�در�همین�جا�به�این�توضیحات�اضافه�کنم��جانبداری�از�حزب�توده�
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با�تمامی�ماهیت�ارتجاعی�کاپیتالیستی�آن�با�همان�دالیلی�که�اشاره�شد�اصاًل�به�طبقه�
کارگر�و�جنبش�کارگری�محدود�نمی�شد،�جنبش�دهقانی�آن�سال�ها�نیز�یک�راست�
عین�همین�رویکرد�را�داشت���60هزار�دهقان�آذربایجانی�در�جریان�مصاف�خونین�
و�خصمانه�خود�علیه�مالکان�ارضی�و�فئودال�ها�هیچ�کجا�هیچ�تره�ای�برای�مصدق�و�
سران�جبهه�ملی�یا�نهضت�آزادی�خرد�نکردند،�این�ارتجاع�موحش�حزب�توده�بود�که�
کل�مبارزات�آنان�را�یکجا�به�فئودال�ها�فروخت�و�از�دهقانان�خواست�تا�حتماً�به�قبول�
پرداخت�بهره�مالکانه�به�زمین�داران�فئودال�رضایت�دهند��این�مسأله�در�مورد�جنبش�
دهقانی�آن�دوره�در�تمامی�مناطق�دیگر�ایران�نیز�صدق�می�کند��دهقانان�بخش�های�
وسیعی�از�استان�فارس�به�احزاب�جبهه�ملی�و�به�شخص�مصدق�با�نفرت�تمام�نگاه�
می�کردند�زیرا�جبهه�ملی�برای�آنان�سوای�ناصرخان�قشقائی�و�سران�ایل�بختیاری�یا�

خانواده�ایزدی�و�مانند�این�ها�چیز�دیگری�را�به�نمایش�نمی�نهاد�
و� کارگر� توده�های� میان� در� گرا� ملی� احزاب� نفوذ� پیشینه� پیرامون� پرازی� شائبه�
فرودست�و�ارجاع�نبش�قبر�شدن�آن�ها�در�جریان�انقالب��5۷به�این�پیشینه�یک�وارونه�
پردازی�محض�است�اما�رویه�مبتذل�تر�و�مضحک�تر�این�وارونه�پردازی�نقشی�است�
که�به�مذهب�و�طیف�محافل�ارتجاع�مذهبی�نسبت�داده�می�شود��هیچ�چیز�بی�معنی�تر�
از�این�نیست�که�گویا�ریشه�دار�بودن�مذهب�در�زندگی�توده�های�کارگر�و�زحمتکش!!�
شالوده�ابراز�حیات�ارتجاع�پان�اسالمیستی�بورژوازی�و�دار�و�دسته�خمینی�در�سیر�
حوادث�سال�های��56و��5۷تا�روز�وقوع�قیام�بوده�است!!�این�جعل�واقعیت�هائی�است�
که�در�تاریخ�جامعه�ایران�و�سیر�رویدادهای�مبارزه�طبقاتی�درون�جامعه�وجود�داشته�
است��در�همان�فاصله�تاریخی�میان��20و��32پان�اسالمیسم�حاضر�در�رویدادهای�
سیاسی�روز�نه�تنها�از�هیچ�نفوذی�در�هیچ�محفل�چند�نفری�کارگری�برخوردار�نبود�
که�اساساً�همه�جا�در�وسیع�ترین�و�حادترین�شکل�مورد�نفرت�کلیه�بخش�های�طبقه�
کارگر�و�توده�های�کثیر�دهقانان�قرار�داشت��دار�و�دسته�کاشانی�و�حائری�و�اشرار�
طرفدار�بقائی�سوای�کینه�و�خشم�و�عصیان�کارگران�هیچ�چیز�دیگری�نصیب�خویش�
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نساخته�بودند�و�تنفر�توده�های�کارگر�نسبت�به�آنان�به�طور�واقعی�از�حجم�خشم�و�
قهر�و�نفرتشان�علیه�دربار�پهلوی�هیچ�کمتر�نبود��در�آن�سال�ها�یک�عبارت�بسیار�آشنا�
در�غالب�خانواده�ها�و�نه�فقط�خانواده�های�کارگری�به�طور�مدام�زبان�به�زبان�می�شد��
این�عبارت�که�»کمونیسم�تنها�راه�نجات�است�و�مردم�دنیا�برای�فرار�از�این�همه�
بدبختی�ها�هیچ�چاره�ای�سوای�رویکرد�به�کمونیسم�در�پیش�رویشان�نیست«�رفیقی�
که�خود�ناظر�مستقیم�یک�رویداد�بوده�است�تعریف�می�نمود�که�در�شهر�آباده�فارس�
چندین�هزار�نفر�از�زن�و�مرد�و�کودک�و�پیر�و�جوان�در�یک�راه�پیمائی�عظیم�خیابانی�
شرکت�کرده�بودند��راه�پیمایان�که�در�واقع�کل�سکنه�شهر�را�تشکیل�می�دادند�همگی�
یکصدا�فریاد�می�زدند:�»بلشویک�است�حزب�راه�نجات������بر�محمد�و�آل�او�صلوات!«�
بخش�دوم�شعار�شاید�این�تصور�را�القاء�کند�که�جمعیت�می�خواسته�است�ضمن�
بیان�رویکرد�اجتماعی�خویش�اعتقادات�دینی�را�نیز�پاس�دارد!!�حتی�با�فرض�این�که�
مثاًل�چنین�چیزی�واقعیت�داشته�باشد�باز�هم�عبارات�باال�بسیار�بلند�فریاد�می�زنند�که�
مذهب�در�جنب�و�جوش�سیاسی�و�حضور�طبقاتی�روز�توده�شرکت�کننده�در�راه�
پیمائی�پشیزی�اعتبار�نداشته�است�اما�مهم�این�است�که�مسأله�به�همین�حد�نیز�محدود�
نیست��بیان�جمله�دوم�به�دنبال�عبارت�نخست�معنایش�فقط�این�بوده�است�که�راه�
نجات�بلشویسم�است،�برای�محمد�و�دین�و�آل�و�عترت�او�یک�فاتحه�کافی�است!!

مذهب�در�تمامی�این�دوران�و�سال�های�پس�از�آن�تا�جائی�که�به�زندگی�و�فکر�و�
مبارزه�و�خیزش�توده�های�کارگر�مربوط�می�شود�واجد�هیچ�نوع�تأثیر�و�قرب�و�اعتبار�
نبود��جار�و�جنجال�محافلی�از�دانشجویان�یا�بخش�هائی�از�بورژوازی�در�اماکنی�مانند�
حسینیه�ارشاد�هیچ�ربطی�به�جنبش�کارگری�و�موج�مبارزات�جاری�این�طبقه�در�این�
سالها�نداشت��آویختن�رویکرد�خلقی�»ضد�امپریالیستی«�سازمان�مجاهدین�خلق�به�
روایت�خودساخته�ای�از�اسالم�در�طول�چند�سال�آخر�دهه��40و�سال�اول�دهه��50
نیز�به�هیچ�وجه�در�چهارچوب�ریشه�دار�بودن�معتقدات�مذهبی�حتی�در�میان�اقشار�
پائینی�و�متوسط�طبقه�بورژوازی�جامعه�نمی�گنجد��این�بحثی�است�که�من�در�نوشته�ها�
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و�گفتگوهای�دیگر�به�تفصیل�آن�را�توضیح�داده�ام�و�نیازی�به�تکرار�آن�ها�در�اینجا�
نمی�بینم��در�کنار�همه�این�موضوعات�تأکید�بر�یک�نکته�مهم�دیگر�بسیار�الزم�است��
این�که�مذهب�به�ویژه�در�میان�توده�های�کارگر�در�تمامی�این�ادوار�از�کمترین�و�
نازل�ترین�میزان�موضوعیت�برخوردار�بوده�است��کارگران�به�همان�اندازه�که�هر�عربده�
کشی�ناسیونالیستی�احزاب�بورژوازی�را�ترفندی�برای�گمراه�ساختن�اعتراضات�خود�
می�دیدند،�دهها�برابر�آن�نسبت�به�جار�و�جنجال�های�اپوزیسیون�نمایانه�محافل�دینی�
بورژوازی�با�تردید�و�احساس�بیگانگی�نگاه�می�کردند��در�فاصله�سالهای��50تا�روز�
وقوع�انقالب�یعنی�همان�سال�هائی�که�جنبش�کارگری�ایران�عظیم�ترین�اعتصابات�را�
به�پیش�می�برد،�حتی�30%�کارگران�هم�مراسمی�مانند�نماز�و�روزه�و�آداب�متداول�
مذهبی�را�به�جای�نمی�آوردند��این�وضع�در�کارخانه�ها�کاماًل�مشهود�بود��تعطیلی�
رستوران�های�مراکز�کار�در�ایام�ماه�رمضان�که�بر�اساس�دستور�رژیم�انجام�می�گرفت�

با�اعتراض�بخش�وسیعی�از�کارگران�مواجه�می�شد�
آنچه�در�سال��5۷به�عروج�بخشی�از�ارتجاع�بورژوازی�در�صحنه�حوادث�سیاسی�
جاری�و�سپس�تسلط�آنان�بر�جنبش�کارگری،�مصادره�کامل�انقالب�و�تسخیر�ماشین�
دولتی�سرمایه�کمک�نمود�مطلقاً�پیشینه�نفوذ�این�جریانات�در�جامعه�و�به�طور�اخص�
در�میان�توده�های�کارگر�و�فرودست�نبود��زمینه�های�واقعی�این�رخداد�سیاه�تاریخی�
را�باید�در�جاهای�دیگر�جستجو�نمود��موقعیت�جنبش�کارگری،�سیر�رخدادهای�
روز�سرمایه�داری�ایران،�شتاب�روند�بحران�اقتصادی،�گیج�و�منگ�شدن�بخش�مسلط�
بورژوازی�و�رژیم�شاه�و�شرکای�امپریالیستی�آن�ها�در�مجموع�شرائطی�را�پدید�آورد�
که�به�وقوع�حادثه�باال�یعنی�همان�میدان�داری�یک�بخش�معین�ارتجاع�هار�بورژوازی�
کمک�کرد��در�مورد�موقعیت�جبش�کارگری�قباًل�بحث�شد�و�باز�هم�به�ضرورت�
بحث�خواهم�کرد�اما�پیش�از�پیگیری�مجدد�این�مبحث�باید�به�بخش�بحران�و�
درماندگی�همه�سویه�دولت�روز�سرمایه�داری�و�امپریالیست�های�غربی�در�یافتن�راه�
حل�باز�گردیم��قباًل�گفتیم�که�این�سرگیجی�و�استیصال�به�طور�خاص�در�سال��56
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به�صورت�بسیار�برجسته�ای�نمایان�شد��شواهد�نشان�می�دهد�که�حتی�محافلی�در�
درون�رژیم�شاه�با�احساس�فشار�این�فروماندگی�ادامه�حاکمیت�سیاسی�سرمایه�و�
بقای�رژیم�را�در�شکل�موجود�آن�روزی�اش�غیرممکن�ارزیابی�می�کردند��در�همین�
زمان�شرکای�بین�المللی�طبقه�سرمایه�دار�ایران�و�رژیم�نیز�کم�و�بیش�بر�پافشاری�
خود�برای�پاسخگوئی�مناسب،�کارآمد�و�صریح�شاه�و�دولت�او�به�شرائط�روز�و�
معضالت�گره�خورده�سرمایه�داری�ایران�می�افزودند��توصیه�استقبال�از�»فضای�باز�
سیاسی«!�توسط�دولت�کارتر�به�عنوان�تالشی�برای�بازگشائی�سوپاپ�اطمینان�در�
مقابل�موج�رو�به�اعتالی�اعتراضات�کارگران�و�سایر�توده�های�فرودست�فقط�نمود�
مشخصی�از�این�حساسیت�ها�و�پافشاری�ها�بود��همه�معتقد�بودند�که�شاه�باید�دست�
به�کار�شود�تا�سرمایه�داری�را�از�مهلکه�برهاند،�همه�مجرد�توسل�به�سرکوب�و�اعمال�
قهر�را�پشتوانه�کافی�موفقیت�در�این�راستا�نمی�دیدند،�همه�خطر�را�بسیار�عظیم�
احساس�می�کردند�و�تا�جائی�که�به�محافل�امپریالیستی�شریک�در�سرمایه�اجتماعی�و�
قدرت�سیاسی�سرمایه�مربوط�می�شد�در�چهارچوب�ارزیابی�های�روز�خود�استقبال�
از�پدیده�ای�به�نام�فضای�باز�سیاسی�را�آزمایش�بختی�برای�ماندگاری�سرمایه�داری�
می�دیدند��بورژوازی�مسلط�در�ماشین�دولتی�و�شرکای�بین�المللی�اش�سخت�اسیر�این�
وحشت�بودند�که�در�صورت�گسترش�دامنه�اعتراضات�و�موج�مبارزات�توده�های�
کارگر�و�زحمتکش�کنترل�اوضاع�از�دست�رژیم�شاه�خارج�خواهد�شد�و�اردوگاه�
شوروی�و�طیف�نیروهای�داخلی�ابوابجمعی�آن�برنده�سیر�حوادث�خواهند�گردید��
شرائط�روز�چنین�بود�و�اپوزیسیون�های�مرده�مدفون�طبقه�بورژوازی�با�همه�مردگی�
و�پوسیدگی�شان�کم�و�بیش�این�روند�را�درک�می�کردند��نخستین�بخش�ارتجاع�هار�
بورژوازی�که�این�وضعیت�را�بسیار�خوب�لمس�کرد�و�برای�بهره�گیری�از�آن�دست�
به�کار�شد�طیف�ارتجاع�پان�اسالمیستی�بود��بسیاری�از�تاریخنگاران�چپ�یا�راست�
سیر�واقعه�را�نادرست�دیده�اند�و�نادرست�منعکس�ساخته�اند��واقعیت�این�است�که�
احزاب�لیبرال�پیشینه�دار�سرمایه�نبودند�که�برای�اغتنام�فرصت�دست�به�کار�شدند،�
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آن�ها�در�درک�وضعیت�روز�در�میان�همتایان�طبقاتی�خود�نه�فقط�جلودار�نبودند�که�
بسیار�عقب�مانده�و�مستأصل�گام�بر�می�داشتند��سوای�مسأله�پیشی�و�پسی�درک�
اوضاع،�لیبرالیسم�مرده�ایرانی�خواه�در�قالب�احزابی�مانند�نهضت�آزادی�و�گروههای�
درون�جبهه�ملی�و�خواه�پدیده�هائی�مانند�کانون�نویسندگان�فاقد�هر�نوع�جسارت�
الزم�حتی�برای�جیفه�خواری�حوادث�روز�بودند��راه�انداختن�شب�شعر�در�انستیتوی�
گوته،�عریضه�نویسی�های�قانون�پرستانه�برخی�عناصر�سابق�جبهه�ملی�و�مانند�این�ها�
بسیار�بی�ارزش�تر�از�آن�بودند�که�در�پهنه�کارزارهای�اجتماعی�و�طبقاتی�قادر�به�جا�به�
جائی�هیچ�معادله�ای�شوند��در�این�میان�حسن�آیت�و�دار�و�دسته�وی�از�همه�زودتر�
و�برنامه�دار�تر�وارد�میدان�کشت�و�کار�شدند��آیت�مدت�ها�قبل�از�وقوع�حادثه�قم�
در�چهارگوشه�مملکت�به�صید�نیرو�اشتغال�داشت��او�بود�که�کسانی�مانند�بهشتی�
و�رفسنجائی�و�خامنه�ای�و�از�این�طریق�نیروهای�ماوراء�ارتجاعی�مؤتلفه�و�بازاریان�
تهران�را�حول�محور�خمینی�به�هم�پیوند�زد��ایجاد�دائره�های�متحدالمرکز�سازمانیابی�
که�نام�خمینی�به�عنوان�یک�مترسک�پوسیده�موهوم�در�کانون�زد�و�بندها�باشد�طرح�
بسیار�حسابشده�ای�بود�که�این�جماعت�از�مدت�ها�پیش�پیرامون�آن�کمپین�زیر�زمینی�
راه�انداختند��پدیده�ای�به�نام�»جمهوری�اسالمی«�از�همین�زمان�برنامه�ریزی�گردید�و�
برای�زایش�نامیمون�و�تبهکارانه�آن�نیرو�جمع�شد��اشرار�پیرامون�حسن�آیت�از�دیرباز�
در�سازماندهی�اوباش�و�لومپن�پرولتاریای�عقب�مانده�توخالی�و�ماجراجو�تجربه�زیاد�
داشتند،�حزب�سابق�منفور�و�مزدور�آنان�»حزب�زحمتکشان«�صیاد�کهنه�کار�آب�های�
گل�آلود�بود،�هر�چند�که�در�گذشته�هیچ�نتیجه�ای�از�شرارت�های�خویش�نبرده�بودند�
در�بررسی�حوادث�منتهی�به�انقالب�بهمن�و�شناخت�درست�پروسه�تکوین�و�
شکل�گیری�هسته�واقعی�جمهوری�اسالمی�یک�حلقه�مفقوده�مهم�و�تعیین�کننده�پیش�
روی�هر�کسی�قرار�می�گیرد��قطر�این�حلقه�مفقوده�فاصله�میان�موقعیت�عمیقاً�بی�پایه،�
مستأصل،�سردرگم،�فرتوت�و�ورشکسته�طیف�ارتجاع�پان�اسالمیستی�بورژوازی�
در�سال��53خورشیدی�و�ظهور�مقتدر�و�سازمان�یافته�و�هوشیار�همین�طیف�در�
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روزهای�وقوع�انقالب�است��در�سال�یاد�شده�روحانیون�اعم�از�سیاسی�و�غیرسیاسی�
عموماً�از�مرگ�دین�خود،�متروکه�شدن�مساجد،�فرار�توده�های�مردم�از�اسالم�و�خدا�
و�مانند�این�ها�سخن�می�راندند��ارتجاع�پان�اسالمیستی�اپوزیسیون�نمای�سابق�در�
همه�جا�با�ابراز�ناامیدی�کامل�نسبت�به�هر�نوع�تالش�سیاسی�راه�سازش�و�تسلیم�و�
تقیه�و�تعبد�در�مقابل�رژیم�شاه�را�پیش�گرفته�بودند��اگر�نه�همه،�اما�غالب�آن�ها�از�
عبث�بودن�و�سترونی�مبارزه�سیاسی�سخن�می�راندند��دامنه�انتشار�سیاست�گریزی�
و�یأس�آفرینی�شمار�کثیری�از�زعمای�آنها�درباره�هر�شکل�فعالیت�سیاسی�حتی�از�
فاصله�مرزهای�کشور�نیز�گذشته�بود��وابستگان�و�مریدان�و�مقلدان�آن�ها�در�منطقه�
و�به�طور�مثال�در�لبنان�و�جاهای�دیگر�همه�جا�دست�به�کار�موعظه�برای�اثبات�
بی�نتیجه�بودن�مبارزه�علیه�رژیم�شاه�بودند��وضعیت�این�اپوزیسیون�در�سال�های�
اوایل�سال� از� اما�درست�همین�جماعت� نخست�دهه��50در�مجموع�چنین�بود،�
به�قدرت� برای�عروج� بیشترین�میزان�آمادگی�و�شرط�و�شروط�الزم� بعد� به� �5۷
سیاسی�سرمایه�را�در�حول�و�حوش�خویش�فراهم�داشتند��درباره�اینکه�این�شکاف�
چگونه�پر�شد�و�این�حلقه�مفقوده�چگونه�پیدا�گردید�به�مؤلفه�ها�و�عوامل�زیادی�
می�توان�اشاره�کرد��وضعیت�معیشتی�و�شرائط�زندگی�اجتماعی�توده�های�کارگر،�
جنبش�عظیم�اعتصابی�این�طبقه�در�فاصله��51تا��55،�تناقضات�سر�به�فلک�کشیده�
سرمایه�داری�ایران،�غلطیدن�سرمایه�داری�به�ورطه�بحران،�فروماندگی�جنبش�کارگری�
و�محدودیت�ظرفیت�پیکار�روز�توده�های�طبقه�کارگر�برای�ایفای�نقش�کارآمد�علیه�
نظام�سرمایه�داری،�موقعیت�ضعیف�اپوزیسیون�های�لیبرال�بورژوازی،�تار�و�مار�شدن�
جنبش�ضد�امپریالیسم�خلقی�چریکی�و�فرسودگی�کامل�هر�دو�سازمان�مهم�این�بخش�
از�اپوزیسیون�در�سال�های��54و�55،�طبیعتاً�برای�یافتن�این�حلقه�مفقوده�کافی�به�نظر�
می�رسد��همه�این�عوامل�طبیعتاً�و�بدون�هیچ�تردید�به�حد�و�حدود�نقش�بازی�و�نقش�
آفرینی�طبقه�کارگر�ایران�پیوند�می�خورد،�این�موضوع�را�بیشتر�توضیح�خواهیم�داد�اما�
پیش�از�آن�باید�به�برخی�عوامل�فرعی�و�شاید�هم�بسیار�فرعی�دیگر�در�همین�زمینه�
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و�در�جهت�کمک�به�پرشدن�شکاف�باال�اشاره�کرد��پروسه�تکوین�سازمان�مجاهدین�
در�دهه��40و�سپس�ظهور�آن�در�آستانه�شروع�دهه��50تا�پیش�از�اعالم�تحوالت�
عقیدتی�و�سیاسی�و�سمت�و�سوی�جدید�طبقاتی�آن،�رنسانس�طلبی�ارتجاعی�در�
باورهای�اسالمی�توسط�شریعتی،�پیمان،�طالقانی،�بازرگان�و�برخی�دیگر�از�عناصر�
سابق�نهضت�ازادی،�جریاناتی�مانند�جامی�و�جاما�همگی�و�هر�کدام�به�نوعی�عصای�
دست�نسبتاً�اثرگذار�ارتجاع�پان�اسالمیستی�برای�پر�نمودن�شکاف�مذکور�شدند��این�
پدیده�ها�و�رخدادها�در�اندرون�شرائطی�که�باالتر�تصویر�کردیم�راه�را�برای�میدان�داری�
پان�اسالمیست�ها�و�شکل�گیری�یکی�از�هارترین�و�مخوف�ترین�آلترناتیوهای�اعمال�
حاکمیت�سرمایه�داری�هموار�می�ساختند��دار�و�دسته�آیت�و�روحانیون�همراه�وی�بر�
سینه�کش�تمامی�این�شرائط�و�اوضاع�و�احوال�و�همه�مؤلفه�های�متشکله�آن�بود�که�به�
خوشه�چینی�می�پرداختند�و�نیروهای�الزم�برای�پیشبرد�کار�را�در�چهار�گوشه�مملکت�
سازمان�می�دادند��خمینی�در�همین�راستا�و�به�عنوان�جزء�پیوسته�ای�از�پراتیک�سیاسی�
این�طیف�بود�که�فعال�می�شد�و�به�صدور�اطالعیه�های�پی�در�پی�می�پرداخت،�حادثه�
قم�و�سپس�تبریز�در�امتداد�همین�تالش�ها�بود�که�راه�افتاد��به�این�بحث�باز�می�گردیم�

و�یک�بار�دیگر�به�سراغ�توده�های�کارگر�و�موقعیت�مبارزات�آن�ها�برویم�

جنبش کارگری از 55 به بعد
جنبش�کارگری�در�همه�جای�جهان�روزهای�پیدایش�و�پروسه�نشو�و�نما�و�بلوغ�
خود�را�در�زیر�رگبار�مداوم�گلوله�ها�و�حمام�خون�ها�و�سرکوب�ها�پشت�سر�نهاده�
است�اما�همین�روند�در�دو�بخش�مختلف�دنیای�سرمایه�داری�با�پاره�ای�تفاوت�ها�طی�
گردیده�است��کارگر�فرانسوی�یا�انگلیسی�در�پیچ�و�خم�چنان�مراحلی،�در�همان�حال�
که�علیه�سلطنت�و�اشرافیت�مالی�می�جنگید،�با�بورژوازی�یا�گرایشاتی�از�این�طبقه�
به�گونه�ای�اضطراری�در�همسوئی�قرار�می�گرفت��کارگران�در�این�شرائط�کمتر�برای�
خود�و�بیشتر�در�در�معیت�اپوزیسیون�های�روز�بورژوازی�پیکار�می�کردند،�اما�نکته�
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مهم�این�است�که�همه�جا�همین�توده�های�کارگر�بودند�که�با�قدرت�سالح�خویش�
بورژوازی�را�به�سوی�تقابل�با�دشمن�مشترک�هل�می�دادند��پیچیدگی�و�ظرافت�قضیه�
را�باید�توجه�نمود��دو�طبقه�از�ریشه�متخاصم�از�درون�شرائط�خاصی�که�حاصل�سیر�
قهری�انکشاف�کار�مزدوری�بود،�اوالً�خود�به�طور�بسیار�جدی�و�قهرآمیز�با�هم�جنگ�
می�کردند،�ثانیاً�همراه�هم�علیه�بقایای�نظام�کهنه�تری�مبارزه�می�نمودند��سمت�و�سوی�
جنگ�اخیر�به�نفع�بورژوازی�و�در�جهت�استیالی�جامع�االطراف�نظام�سرمایه�داری�و�
الجرم�سقوط�طبقه�کارگر�از�حقوق�طبقاتی�و�اجتماعی�خویش�بود،�اما�طبقه�کارگر�
فرانسه�در�این�جنگ�نه�منفعل�و�مقهور�بلکه�بسیار�فعال�و�مسلط�بر�سر�بورژوازی�
می�شورید��آنسان�که�طبقه�اخیر�همه�جا�از�وحشت�پرولتاریا�به�دامن�سلطنت�و�
مدافعان�نظام�کهنه�می�غلطید��مراد�از�بیان�این�نکات�آن�است�که�کارگر�فرانسوی�
در�دل�شرائطی�که�هنوز�بورژوازی�طبقه�مسلط�سیاسی�نبود�و�برای�احراز�این�نقش�
تالش�می�کرد،�دلیلی�برای�پرتاب�خود�به�دام�فریب�برخی�همسوئی�های�صوری�یا�
اضطراری�با�طبقه�مذکور�در�پیش�پای�خود�نمی�دید��در�همین�دوره�پرولتاریا�است�
که�بورژوازی�را�مجبور�به�رادیکال�نمائی�می�کند،�پرولتاریا�است�که�هر�نوع�قرارداد�
و�قانون�و�منشور�حقوق�و�روایت�آزادی�و�همه�چیز�را�تا�آنجا�که�قدرت�پیکار�و�
اتحاد�طبقاتی�اش�یاری�می�نماید�زیر�فشار�قرار�می�دهد��پرولتاریا�است�که�داربست�
قراردادها،�حقوق�و�قوانین�و�نظم�و�مدنیت�در�حال�شکل�گیری�را�با�آخرین�توان�
روز�مبارزاتش�به�ضربه�می�گیرد�و�برای�کاهش�بار�کارگرستیزی�آن�می�جنگد��واقعیت�
این�است�که�توده�های�کارگر�اروپا�یا�حداقل�بخشی�از�این�قاره�در�طی�همین�دوره�
استخوانبندی�طبقاتی�خود�را�در�پراتیک�ستیز�با�سرمایه�به�میزان�بسیار�تعیین�کننده�ای�
قوام�می�بخشد�و�بعدها�و�به�طور�مثال�در�فرانسه�پس�از��1848با�رجوع�به�همین�
پیشینه�و�شالوده�مستحکم�پیکار�است�که�در�مقابل�طبقه�بورژوازی�به�صف�می�ایستد،�
ندای�انترناسیونال�سر�می�دهد�یا�بدان�پاسخ�می�گوید،�به�استقبال�کمون�پاریس�می�رود�
و�کارهای�دیگری�که�انجام�می�دهد��کارگر�اروپائی�یا�این�بخش�از�قاره�اگر�بعدها�
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زیر�فشار�همه�ضعف�ها�و�بی�افقی�های�خود�با�سر�به�ورطه�سازش�سقوط�می�کند،�
اگر�خود�را�به�رفرمیسم�اتحادیه�ای،�سوسیال�دموکراسی�و�سوسیالیسم�بورژوائی�حلق�
آویز�می�سازد�باز�هم�سعی�دارد�تا�رایگان�و�بدون�قید�و�شرط�خود�را�نفروشد،�سقوط�
بعدی�وی�رقت�بار�و�بسیار�چندش�زا�است�اما�حتی�در�روند�افول�مبارزاتش�و�تسلیم�
همه�سنگرها�باز�هم�سعی�دارد�تا�در�قبال�فروش�جنبش�ضد�کار�مزدی�و�سوسیالیسم�
و�دنیای�آتی�آزاد�انسانی�اش،�برای�نان�امروز�خود�تضمینی�ولو�موقتی�و�توهم�آمیز�

دست�و�پا�نماید�
آنچه�در�ایران�شروع�قرن�بیستم،�دوران�انکشاف�شیوه�تولید�سرمایه�داری�و�ظهور�و�
بالندگی�جنبش�کارگری�رخ�داد�با�سیر�رویدادهای�باال�تا�حدودی�فرق�داشت��درباره�
وجوه�مختلف�این�افتراق�می�توان�صحبت�کرد�اما�عجالتاً�فقط�بحث�جنبش�کارگری�
و�نقش�توده�های�کارگر�در�پروسه�مبارزه�طبقاتی�و�حوادث�منتهی�به�قیام�بهمن��135۷
در�میان�است��طبقه�کارگر�ایران�در�پروسه�پیدایش�و�بالندگی�و�عروج�خود�موفق�
به�احراز�یک�استخوانبندی�نیرومند�و�آزاد�از�تأثیرپذیری�تعیین�کننده�اپوزیسیون�های�
معینی�از�بورژوازی�نشد��تاریخ�جنبش�کارگری�ما�از�این�لحاظ�نقاط�ضعف�جدی�و�
زیادی�را�با�خود�حمل�می�کند��طبقه�کارگر�ایران�تا�چشم�به�صحنه�کارزار�طبقاتی�باز�
کرد�در�جار�و�جنجال�امپریالیسم�ستیزی�نسخه�پیچی�شده�جریان�موسوم�به�»حزب�
کمونیست�ایران«�و�وارثان�شکست�انقالب�کارگری�اکتبر�غرق�گردید��کارگران�به�
اقتضای�هستی�طبقاتی�و�جبر�زندگی�خود�علیه�استثمار�سرمایه�داری�مبارزه�کردند�
اما�جنگ�آن�ها�با�سرمایه�بدبختانه�در�فضای�گرد�و�خاک�انبوه�ستیز�با�دیکتاتوری�و�
امپریالیسم�و�مجادالت�درونی�این�بخش�و�آن�بخش�بورژوازی�زمینگیر�شد��در�میان�
بخش�های�مختلف�طبقه�کارگر�ایران�کارگران�نفت�بیشتر�و�وسیع�تر�از�همه�در�مبارزه�
سیاسی�شرکت�جسته�اند��در�مورد�آنها�و�نقش�آفرینی�آنها�افسانه�پردازی�های�زیادی�
صورت�گرفته�است��بسیار�لفظ�بازی�شده�است�و�تعریف�و�تقدیس�های�عجیبی�
نثار�گردیده�است�اما�واقعیت�چیز�دیگری�است��کسانی�که�به�این�مجامله�گوئی�ها�
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می�پردازند،�نه�دوستان�پرولتاریا�و�نه�دوستداران�رهائی�طبقه�کارگر�از�شر�سرمایه�که�
آگاه�یا�ناآگاه�ماندگارسازی�نظام�بردگی�مزدی�و�اسارت�توده�های�کارگر�در�سیطره�
این�نظام�را�پاسداری�کرده�اند�و�می�کنند��کارگران�نفت�در�مقاطع�مختلف�تاریخی�در�
سطحی�گسترده�پا�به�میدان�مبارزه�سیاسی�نهاده�اند�اما�ورود�آن�ها�به�این�قلمرو�به�جای�
تعمیق�و�تحکیم�مبارزه�طبقاتی�ضد�کار�مزدی،�با�فاصله�گیری�از�این�سنگر�به�نفع�
بورژوازی�همراه�شده�است��شاید�خواننده�تعجب�کند�اگر�بگوئیم�که�کارگران�نفت�
در�قیاس�با�سایر�بخش�های�طبقه�کارگر�ایران�نه�فقط�هیچ�پیشروتر�نبوده�اند�که�شاید�
راست�روانه�تر�و�متوهم�تر�عمل�نموده�اند�و�درهمرفتگی�مبارزه�آن�ها�با�آنچه�بورژوازی�
می�خواسته�است�هیچ�کمتر�از�سایر�بخش�های�طبقه�کارگر�نبوده�است��در�هر�حال�
بحث�بر�سر�کارگر�نفت�و�غیرنفت�نیست��کل�طبقه�کارگر�و�جنبش�کارگری�مورد�

گفتگو�است�
کمونیسم�رویکردی�در�جنبش�کارگری�علیه�استثمار�سرمایه�داری،�علیه�روند�ارزش�
افزائی�سرمایه،علیه�موجودیت�سرمایه،�علیه�انفصال�کارگر�از�برنامه�ریزی�فرایند�کار�و�
تولید�و�محصول�کار�اجتماعی،�علیه�نظام�سرمایه�داری�و�با�هدف�نابودی�تام�و�تمام�
سرمایه�داری�است��این�رویکرد�و�این�جنبش�در�جامعه�ایران�از�همان�نقطه�شروع�
حیات�جنبش�کارگری�از�سوی�بخش�هائی�از�بورژوازی�مصادره�شد،�کارگران�و�
فعالین�کارگری�خود�فرصت�تعبیر�عینی�این�رویکرد�در�پراتیک�روز�پیکار�خویش�
را�پیدا�نکردند،�تا�خواستند�چنین�کنند�عده�ای�دیگر�را�در�باالی�سر�خود�مسلط�
دیدند�که�فریاد�کمونیسم،�کمونیسم�شان�گوش�فلک�را�کر�می�کرد��کمونیسم�آنان�
کمونیسم�پرولتاریا�نبود�اما�آن�ها�از�همه�شرط�و�شروط�و�ملزومات�برای�جایگزینی�
کمونیسم�سرمایه�ستیز�لغو�کار�مزدی�توده�های�کارگر�با�کمونیسم�خویش�برخوردار�
بودند��»کمونیسم«�توسط�اینان�نسخه�پیچی�شد�و�محتوای�نسخه�همه�چیز�بود�سوای�
اینکه�هیچ�رد�و�نشانی�از�کمونیسم�واقعی�لغو�کار�مزدی�پرولتاریا�نداشت��نخستین�
بارقه�های�جنگ�و�ستیز�کارگران�در�شرائطی�که�هنوز�کل�جمعیت�کارگری�ایران�
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به�چند�صد�هزار�نفر�نمی�رسید�زیر�زعامت�»حزب�کمونیست�ایران«�قرار�گرفت��
چپ�ترین�افراد�این�حزب�که�هنوز�هم�عده�ای�با�آوردن�نام�آن�ها�برای�خود�به�صورت�
بسیار�ناشیانه�ای�دستمایه�»رادیکالیسم«�جعل�می�کنند!!�صنف�بازی�و�ساختن�تشکل�
صنفی�متشکل�از�کارگر�و�کارفرما�را�به�عنوان�طریق�مبارزه�علیه�سرمایه�در�پیش�پای�
کارگران�پهن�کردند!!�سندیکاسازی�های�نسخه�پیچی�شده�سلطان�زاده�در�آذربایجان�
و�جاهای�دیگر�واقعاً�از�این�دست�بودند��این�تا�جائی�که�به�مبارزه�مستقیم�روز�
توده�های�کارگر�در�رابطه�با�مسائل�معیشتی�و�علیه�شدت�استثمار�سرمایه�داری�مربوط�
می�شد،�اما�در�سایر�عرصه�های�حیات�اجتماعی�وضع�از�این�نیز�اسفبارتر�و�گمراه�
سازتر�بود��در�همین�روزها�چپ�ترین�گرایش�درون�حزب�کمونیست�ایران�که�ظاهراً�
پرچم�رادیکالیسم�درون�کمینترن�را�هم�با�خود�داشت!!�در�گوش�کارگران�می�خواند�
که�رضا�خان�قهرمان�بورژوازی�ملی�است�و�حمایت�از�وی�به�نفع�جنبش�کارگری�
است!!!�این�نوع�رهنمودها�برای�مبارزه�و�سازمانیابی�و�ابراز�حیات�در�عرصه�های�
مختلف�زندگی�اجتماعی�و�پیکار�طبقاتی�مطلقاً�به�گرایشات�راست�یا�چپ�درون�
حزب�کمونیست�ایران�محدود�نمی�شد��بلشویسم�و�دولت�میراث�دار�انقالب�کارگری�
اکتبر�و�تابناک�ترین�چهره�رادیکال�آن�نیز�همین�ها�را�برای�کارگران�تجویز�می�کردند��
این�ها�نیروهای�منتهی�الیه�سمت�چپ�جنبشی�بودند�که�در�این�زمان�پرچم�کمونیسم�
را�با�خود�حمل�می�نمودند،�پرچمی�که�با�نام�پرولتاریا�پیش�زمینه�ها�و�ملزومات�و�
عناصر�الزم�برای�استقرار�نوعی�معینی�از�برنامه�ریزی�کاپیتالیستی�کار�و�تولید�را�فراهم�
می�ساخت�و�قدرت�مبارزه�توده�های�کارگر�را�وثیقه�معماری�این�نوع�سرمایه�داری�
می�کرد��کمونیسم�در�آفاق�زندگی�و�مبارزه�و�نگاه�طبقه�کارگر�ایران�چنین�القاء�شد�و�
همین�تصویر�جای�کمونیسم�واقعی�ضد�کار�مزدی�او�را�اشغال�کرد��از�همین�زمان�
به�سندیکاسازی�و�سازش�با�صاحبان�سرمایه�حوالت�گردید�و�این�توصیه�همه�جا�با�
مهر�»کمونیسم«�ممهور�شد��سندیکاهایش�را�اتحادیه�کرد�و�در�نوامبر��1921حدود�
�20اتحادیه�را�در�»شورای�مرکزی�اتحادیه�ها«�ی�خود�به�هم�پیوند�زد�که�چه�کند؟�
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که�در�بهترین�حالت�برای�بهبود�معیشت�روزش�با�کارفرمایان�گفتگو�نماید�و�همزمان�
در�پهندشت�کارزار�مبارزه�سیاسی�جاری�نیروی�پیشمرگ�»بورژوازی�ملی«!!،�مالکان�
لیبرال!!�و�ضد�امپریالیسم�خلقی�برای�تحقق�اهداف�این�جریانات�باشد،�در�رکاب�
بورژوازی�و�زیر�پرچم�کمونیسم�برای�جمهوری�خلق�شمشیر�بزند�و�میعادگاه�نهائی�
پیکار�طبقه�اش�را�سرمایه�داری�دولتی�نسخه�اردوگاه�شوروی�قرار�دهد�و�همه�این�ها�

را�عین�کمونیسم�طبقه�اش�قلمداد�کند!!
جنبش�کارگری�ایران�از�این�لحاظ�دچار�مخمصه�ای�عظیم�شد��معضل�واقعی�طبقه�
کارگر�بین�المللی�در�پراتیک�مبارزه�طبقاتی�اساساً�جستجوی�افق�شفاف�سوسیالیستی�
خویش،�شناخت�پیچ�و�خم�میان�این�افق�و�شرائط�روز�مبارزه�و�تعیین�درست�سنگرها�
در�درون�این�مارپیچ�و�در�حد�فاصل�میان�وضعیت�روز�تا�زمان�براندازی�کاپیتالیسم�
است��معضل�طبقه�کارگر�ایران�و�کل�طبقه�کارگر�جهانی�در�دوره�مورد�بحث�ما�از�
این�فراتر�رفت��شکست�انقالب�کارگری�اکتبر،�افق�و�رویکرد�و�راهکارهائی�را�در�
پیش�روی�کارگران�دنیا�و�از�جمله�طبقه�کارگر�ایران�قرار�داد�که�دائره�مشکل�را�از�
جستجوی�افق�و�شناخت�رویکرد�واقعی�و�تشخیص�راهکارها�و�سنگرها�بسیار�
گسترده�تر�ساخت��کارگران�با�پدیده�ای�رو�به�رو�شدند�که�همه�این�ها�را�حاضر�و�آماده�
وبه�صورت�بسته�بندی�شده�در�اختیار�داشت�و�همه�چیز�را�به�گونه�ای�طرح�و�تصویر�
و�تشریح�می�کرد�که�سمت�گیری�آگاه�طبقاتی�توده�های�کارگر�به�سوی�کمونیسم�لغو�
کار�مزدی�را�زیر�فشار�بیشترین�ترین�مخاطرات�قرار�می�داد��جنبش�کارگری�ایران�
از�یک�سوی�زیر�شالق�سرکوب�بود�و�از�سوی�دیگر�در�رویکرد�خودپوی�ضد�
سرمایه�داری�اش�با�راهکارها�و�افق�پردازی�های�گمراهساز�کمونیسم�بورژوائی�دست�
و�پنجه�نرم�کرد��اولی�راه�مبارزه�وی�را�سد�می�نمود�و�علیه�هر�خواسته�روزش�حمام�
خون�راه�می�انداخت،�دومی�پیکار�جاری�وی�را�پلکان�عروج�حزبش�برای�باج�خواهی�
از�شرکای�سرمایه�دار،�عروج�به�صفه�قدرت�سرمایه،�احراز�نقش�مسلط�در�قدرت�
سیاسی�سرمایه،�تقویت�یک�قطب�سرمایه�در�مقابل�قطبی�دیگر�در�سطح�جهانی�
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می�نمود�و�همزمان�هر�جهت�گیری�ضد�کار�مزدی�او�را�می�دزدید�و�مصالح�و�مالط�
معماری�سرمایه�داری�دولتی�می�ساخت��فشار�این�معضالت�در�دوره�هائی�هولناک�تر�
و�در�دوره�هائی�ضعیف�تر�می�گردید،�هنوز�از�دیکتاتوری�هار�رضاخانی�خارج�نشده�
به�ورطه�حمام�خون�دولت�کودتا�فرو�می�افتاد�و�از�چنگ�ضدامپریالیسم�خلقی�حزب�
کمونیست�نیاسوده�در�تله�جبهه�اتحاد�ملی�و�سوسیالیسم�ارتجاعی�و�ضد�کارگری�
حزب�توده�گرفتار�می�آمد��این�دو�مؤلفه�هر�کدام�به�نوبه�خود�امکان�احساس�قدرت�
و�شرائط�الزم�برای�تشکیل�صف�مستقل�طبقاتی�را�از�توده�های�کارگر�سلب�می�کردند�
و�جنبش�کارگری�را�به�صورت�بسیار�تعیین�کننده�ای�به�ورطه�فروماندگی�و�احساس�
ضعف�فرو�می�راندند��عامل�دوم�مسلماً�نقش�فرعی�داشت��این�عامل�اوالً�خود�در�
تمامی�دوره�ها�آماج�قهر�قدرت�قاهر�سیاسی�سرمایه�بود�و�این�امر�دامنه�تأثیرش�را�بر�
فعل�و�انفعاالت�درون�جنبش�کارگری�به�میزان�بسیار�زیادی�محدود�می�ساخت��ثانیًا�
در�کار�اثرگذاری�بر�این�جنبش�از�وجود�همین�دیکتاتوری�هار�سرمایه�تغذیه�می�نمود��
به�بیان�دیگر�حمام�خون�ها�و�تاخت�و�تازهای�بربرمنشانه�سرمایه�علیه�هر�سطح�
مبارزه�کارگران�فضائی�را�پدید�می�آورد�که�به�هر�تندنس�ضد�استبدادی�درون�جامعه�
لباس�توجیه�و�تقدس�می�پوشاند،�توهم�توده�های�کارگر�نسبت�به�اپوزیسیون�نمائی�
بخش�های�مختلف�بورژوازی�را�دامن�می�زد�و�پیداست�که�در�این�میان�کمونیسم�
بورژوائی�بیشترین�و�مساعدترین�زمینه�ها�را�برای�جلب�این�توهم�به�دست�می�آورد��
جنبش�کارگری�ایران�زیر�فشار�حمام�خون�های�مدام�سرمایه�در�وهله�نخست�و�نقش�
بازی�توهم�آفرین�کمونیسم�بورژوائی�در�وهله�های�بعد�در�تمامی�این�دوره�طوالنی�
تاریخی�قادر�به�ابراز�وجود�نیرومند�اجتماعی�و�تعیین�صف�مستقل�خویش�در�عرصه�
مبارزه�طبقاتی�نشد�و�این�امر�میزان�آسیب�پذیری�اش�را�در�مقابل�اپوزیسیون�های�
سرمایه�به�شدت�باال�برد�و�هر�دوره�از�دوره�پیش�بیشتر�ساخت��توده�های�کارگر�از�
مشروطیت�تا�دیکتاتوری�سیاه�رضاخانی�و�از�شرائط�بعد�از�شهریور��1320تا�کودتای�
سیاه��28مرداد�تا�شروع�دهه��40و�سپس�به�طور�مستمر�تا�قیام�بهمن�همه�جا�و�همه�
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وقت�با�پیدایش�هر�رخساره�امکان�عروج�سیاسی،�در�میدان�ستیز�حاضر�گردیدند�اما�
در�هیچ�کجا�هیچ�درجه�ای�از�استقالل�و�مطالبات�و�انتظارات�و�افق�مستقل�ضد�کار�
مزدی�و�سوسیالیستی�خویش�را�سکوی�خیزش�خود�نساختند��باالتر�گفتیم�که�جنبش�
کارگری�دهه��50بر�متن�رخدادهای�روز�نظام�سرمایه�داری�از�درون�تمامی�مراکز�کار�و�
تولید�و�مناطق�خارج�محدوده�شهرها�مصالح�و�مالط�و�همه�تار�و�پودهای�ساختمان�
انقالب�را�فراهم�آورد�اما�این�جنبش�زیر�فشار�داده�ها�و�عوامل�و�شرائطی�که�گفتیم�
قادر�به�ایفای�هیچ�نقشی�در�معماری�انقالب�نشد��در�همه�جا�به�طور�واقعی�»نیروی�
کار«�انقالب�شد،�همان�گونه�که�در�پهندشت�جامعه�سرمایه�داری�نیروی�کار�سرمایه�
بود،�در�آنجا�تولید�می�کرد�اما�نه�برای�خود�و�در�اینجا�همه�سنگ�و�گچ�و�آجر�و�سیمان�
و�مالط�انقالب�را�بر�هم�می�انباشت�بدون�اینکه�از�توانائی�و�تدارک�و�سازمانیابی�و�

آگاهی�و�افق�الزم�برای�معماری�ساختمان�انقالب�برخوردار�شده�باشد�
در�شروع�نیمه�دوم�دهه�پنجاه�خورشیدی�سرمایه�داری�ایران�با�توجه�به�همه�مؤلفه�ها�
و�سیر�حوادثی�که�در�ال�به�الی�این�نوشته�تشریح�شد،�به�طور�واقعی�در�پشت�یک�
بن�بست�فرساینده�و�سنگین�دست�به�کار�تعیین�چند�و�چون�سرنوشت�آتی�خود�
بود��قدرت�سیاسی�روز�سرمایه،�بخش�مسلط�بورژوازی�ایران،�شرکای�مهم�بین�المللی�
آن�و�از�همه�مهم�تر�و�دخیل�تر�و�نیرومندتر�دولت�بورژوازی�امپریالیستی�امریکا�همه�
و�همه�در�تالش�عبور�از�این�بن�بست�بودند��طبقه�کارگر�ایران�با�هر�اعتصاب�و�
خیزش�و�اعتراض�خویش�دیوار�این�بن�بست�را�رفیع�تر�و�قطورتر�می�ساخت��بحران�
سرمایه�داری�بر�صالبت�و�سنگینی�و�سهمگینی�بن�بست�می�افزود��اپوزیسیون�های�
بورژوازی�در�داخل،�این�اوضاع�را�کم�و�بیش�لمس�می�کردند�و�از�ورای�آنچه�در�پیش�
رویشان�جریان�داشت،�از�گفتگوهای�جاری�میان�واشنگتن�و�تهران،�از�عقب�نشینی�های�
رژیم،�از�استعفای�هویدا،�از�تأکید�دولت�آموزگار�بر�شکست�چاره�جوئی�ها،�از�آنچه�در�
روزنامه�های�بورژوازی�امریکا�پیرامون�اوضاع�ایران�منتشر�می�گردید،�از�جار�و�جنجال�
کارتر�درباره�فضای�باز�سیاسی�و�از�بسیاری�حوادث�دیگر�حساسیت�اوضاع�روز�را�
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درک�می�نمودند��بوی�سود�و�قدرت،�شامه�تیز�همه�آن�ها�را�تحریک�می�کرد�و�تمامی�
آن�ها�را�به�رغم�اختالفات�معمول�میان�همه�مردارخواران�به�سوی�هم�فرا�می�راند��
فضای�سیاسی�روز�از�همه�سو�به�آب�گل�آلود�می�ماند�و�طیف�وسیع�اپوزیسیون�های�
ماوراء�ارتجاعی�سرمایه�خود�را�برای�صید�طعمه�در�این�آب�مهیا�ساختند��آن�ها�به�
سرعت�همدیگر�را�تکمیل�کردند��دار�و�دسته�آیت�و�طیف�ارتجاع�پان�اسالمیستی�
همه�جا�مشغول�سازمانیابی�نیرو�بودند��این�ها�در�این�زمینه�از�همه�جلوتر�پیش�رفتند�
اما�این�واقعیت�را�نیز�بسیار�خوب�درک�می�کردند�که�در�غیاب�بخش�های�دیگر�
بورژوازی�قادر�به�انجام�هیچ�کاری�نیستند��سال��5۷با�شروع�حوادث�قم�و�تبریز�
و�سپس�تظاهرات�خیابانی�شهرهای�مختلف�آغاز�گردید��وقوع�این�حوادث�نقطه�
عطفی�را�در�سیر�رخدادهای�جاری�ایام�ثبت�می�کرد��تا�آن�روز�پرولتاریای�ایران�بود�
که�قطار�اثرگذاری�و�نقش�آفرینی�خود�را�بر�ریل�تناقضات�سرکش�نظام�سرمایه�داری�
به�پیش�می�راند��هر�روز�حادثه�ای�جدید�می�آفرید،�مشکالت�تازه�ای�بر�مشکالت�
بورژوازی�می�افزود��به�روند�تشدید�وخامت�اوضاع�برای�سرمایه�مرتباً�بار�وخوراک�
و�سوخت�می�داد��او�بود�که�با�اعتصابات�عظیم�خود�در�کارخانه�ها�و�در�بزرگ�ترین�
صنایع�و�مراکز�کار�و�تولید�کشور�بخش�بزرگی�از�بورژوازی�جهانی�را�دچار�وحشت�
می�ساخت،�او�بود�که�با�خیزش�های�بزرگ�خود�در�خارج�محدوده�شهرها�رژیم�شاه�
را�به�چالش�می�کشید،�همه�جا�او�بود�و�همه�جا�او�به�عنوان�کارگر�و�توده�های�کارگر�
و�طبقه�کارگر�در�صحنه�مصاف�حضور�می�یافت��شروع�رویدادهای�خیابانی�سال��5۷
بر�میدان�داری�پرولتاریای�ایران�به�عنوان�پرولتاریا�به�صورت�بسیار�جدی�نقطه�ختم�
حک�کرد��از�این�تاریخ�بورژوازی�بود�که�میدان�دار�شد�و�پرولتاریا�در�سطحی�وسیع�
خلع�سالح�گردید��انقالب�از�همین�جا�تاراج�شد�و�همه�چیزش�در�تار�و�پود�شعبده�
بازی�های�سود�و�قدرت�سرمایه�منحل�گردید��توده�های�کارگر�کماکان�از�وسیع�ترین�
میزان�حضور�در�جنبش�جاری�روز�برخوردار�بودند،�همه�جا�و�در�تمامی�رخدادها�
عظیم�ترین�نقش�را�داشتند�اما�دیگر�پرولتاریای�حادثه�ساز�سال�های�قبل�نبودند��در�
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لباس�طبقه�خود�وارد�میدان�نمی�گردیدند��بورژوازی�بود�که�اهداف�و�شعارها�و�
انتظارات�ماوراء�ارتجاعی�خود�را�به�هر�شکلی�بر�روند�رخدادها�دیکته�می�نمود��
تاریخنگاری�سرمایه�و�چپ�آویزان�به�سر�سرمایه�ماههای�پایانی�سال��56و�آغاز��5۷
را�زمان�شروع�»جنبش�انقالبی«�می�خواند�اما�این�تاریخ�در�دنیای�واقعی�فقط�تاریخ�
مصادره�و�چپاول�انقالب�کارگران�توسط�ارتجاع�هار�سرمایه�است��فاصله�این�روزها�
تا�وقوع�قیام�بهمن�دوره�ارتباط�گیری،�تحرک،�گفتگو،�سازمانیابی�و�تدارک�و�آمادگی�
طیف�اپوزیسیون�های�بورژوازی�برای�خزیدن�در�اریکه�قدرت�سرمایه�است��این�طیف�
در�این�دوره�توانست�همه�ساز�و�برگ�انتقال�قدرت�را�برای�خویش�فراهم�سازد�و�
بورژوازی�امریکا�و�هر�دو�قطب�سرمایه�جهانی�را�با�این�انتقال�موافق�یا�حداقل�متقاعد�
سازد��کنفرانس�گوادولوپ�فقط�لحظه�ای�از�لحظات�طوالنی�این�دوران�بود��در�نقطه�
معینی�از�این�دوره�بورژوازی�ایران�و�متحدین�بین�المللی�اش�در�معیت�دولت�امریکا�
مثل�روز�دریافتند�که�سقوط�رژیم�شاه�حتمی�است��از�این�پس�تمامی�گفتگوهای�این�
طیف�بر�این�محور�متمرکز�شد�که:�شاه�رفتنی�است�سرمایه�داری�را�باید�حفظ�کرد��
انقالب�را�تا�جائی�که�به�انتظارات�و�دخالت�و�نقش�توده�های�کارگر�مربوط�است�باید�
کشت�و�قدرت�سیاسی�سرمایه�را�باید�بازسازی�نمود��اپوزیسیون�های�روز�سرمایه�
و�امپریالیست�ها�در�تالش�جمعی�خویش�حول�این�محور�بر�روی�تشکیل�دولتی�
مرکب�از�ارتجاع�پان�اسالمیستی�بورژوازی�و�طیف�نیروهای�موسوم�به�»لیبرال«�توافق�
کردند��اولی�به�دلیل�قدرت�مؤثر�فاشیستی�که�در�طول�سال�آخر�منتهی�به�انقالب�
حول�خواسته�های�خود�سازمان�داده�بود�و�آمادگی�الزم�وی�برای�کشتار�و�سرکوب�
کامل�انقالب�را�به�نمایش�می�نهاد��دومی�به�عنوان�نیروئی�که�شایستگی�مناسب�برای�
بازسازی�و�برنامه�ریزی�نظم�کار�و�تولید�سرمایه�داری�را�در�وجود�خود�حمل�می�نمود�
و�از�این�لحاظ�اعتماد�کافی�وسیع�ترین�بخش�بورژوازی�ایران�و�متحدین�غربی�اش�
را�با�خود�همراه�داشت��اولی�باید�امواج�نیرومند�انقالب�را�به�طور�کامل�در�هم�
می�کوبید�و�همه�چیز�بانگ�می�زد�که�سازماندهی�فاشیستی�حی�و�حاضرش�برای�
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اجرای�این�رسالت�کفایت�می�کند�و�دومی�باید�بر�ویرانه�های�انقالب�و�بر�تل�خاکستر�
انباشته�از�اجساد�مبارزات�آتی�کارگران�و�نیروهای�مخالف�روند�کار�و�تولید�و�نظم�
تولیدی�سرمایه�را�برنامه�ریزی�نماید��کنفرانس�گوادولوپ�ترجمان�واقعی�کاپیتالیستی�
این�ضرورت�ها�و�انتظارات�را�محتوای�توافق�خود�پیرامون�آینده�سرمایه�داری�ایران،�
چگونگی�تشکیل�قدرت�سیاسی�روز�سرمایه�و�راه�مؤثر�کشتار�انقالب�کرد��این�پیش�
بینی�ها�و�نقشه�پردازی�ها�تا�جائی�که�به�ایفای�نقش�بورژوازی�در�مبارزه�طبقاتی�و�در�
هم�کوبیدن�جنبش�کارگری�ایران�مربوط�می�شد،�از�سنجیدگی�زیادی�برخوردار�بود��
گفتیم�که�با�شروع�میدان�داری�ارتجاع�پان�اسالمیستی�در�سال��5۷توده�های�کارگر�
عماًل�انقالب�را�باختند،�اما�بورژوازی�و�امپریالیست�ها�در�یک�چیز�جای�تردیدی�
نمی�دیدند��این�که�کارگران�اگر�انقالب�را�باخته�اند،�اما�زندگی�و�انتظارات�و�آنچه�
که�برای�آن�انقالب�را�شروع�کردند�همه�و�همه�بر�سر�جای�خود�باقی�هستند��آنان�
می�دانستند�که�پرولتاریای�بازنده�انقالب�باالخره�در�سریع�ترین�زمان�همه�انتظارات،�
نیازها�و�آرزوهای�دیرینه�سرکوب�شده�خود�را�با�همه�قدرت�موجود�بر�سر�و�روی�
مصادره�کنندگان�انقالب�خواهد�کوبید��بورژوازی�این�را�به�چشم�می�دید�و�به�همین�
دلیل�هسته�اصلی�تصمیم�گیری�ها،�چاره�جوئی�ها�و�رایزنی�های�خویش�درباره�قدرت�
سیاسی�آتی�سرمایه�را�بر�چگونگی�سرکوب�جنبش�کارگری�و�نیروی�قادر�به�اجرای�
این�سرکوب�متمرکز�می�نمود��آن�ها�این�را�نیز�می�دانستند�که�ماشین�دولتی�موجود�
سرمایه�حتی�با�حذف�رژیم�شاه�و�پاالیش�و�پیرایش�ساختار�قدرت�و�نظم�سیاسی�
روز�سرمایه�باز�هم�به�سادگی�از�عهده�انجام�این�کار�بر�نخواهد�آمد��این�امر�در�
محاسبات�آنان�و�حتی�در�عالم�واقع�دو�دلیل�مهم�و�روشن�داشت��اول�اینکه�موج�
مبارزات�روز�توده�های�کارگر�و�فرودست�جامعه�به�طور�قطع�ماشین�قدرت�نظامی�
و�پلیسی�رژیم�را�در�هم�می�کوبید�و�ثانیاً�حتی�با�فرض�عدم�وقوع�چنین�حادثه�ای�باز�
هم�ساختار�میلیتاریستی�و�پلیسی�بوروکراتیک�سرمایه�قادر�به�مهار�امواج�تعرضات�
بعدی�جنبش�کارگری�نمی�شد�و�نمی�توانست�بشود��انقالب�مصادره�شده�کارگران�
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را�فقط�یک�سازماندهی�سراسری�فاشیستی�متشکل�از�عقب�مانده�ترین،�متحجرترین،�
بی�فرهنگ�ترین�و�مسخ�شده�ترین�نیروهای�بورژوازی�و�لومپن�پرولتاریا�می�توانست�در�
هم�کوبد�و�به�شکست�کشاند��فقط�چنین�نیروئی�می�توانست�دست�به�کار�تالش�برای�
بقای�نظام�بردگی�مزدی�در�ایران�باشد��ارتجاع�پان�اسالمیستی�سرمایه�در�این�زمینه�از�
تمامی�ید�بیضاهای�الزم�برخوردار�بود�و�آنچه�در�این�سی�سال�در�جهنم�ماالمال�از�
گند�و�خون�و�بربریت�سرمایه�داری�ایران�انجام�گرفته�است،�از�حمام�خون�ها�گرفته�تا�
دنیای�عظیم�گرسنگی�ها،�تن�فروشی�ها،�اعتیادها،�کارتن�خوابی�ها،�بیکاری�ها�و�تمامی�
اشکال�دیگر�سبعیت�و�جنایت�همه�و�همه�اجزای�پیوسته�ایفای�همین�نقش�بوده�اند��
سرمایه�داری�ایران�بدون�تشدید�و�تعمیق�و�توسعه�بی�امان�این�توحش�ها�قادر�به�ادامه�
هیچ�روزی�از�حیات�خود�نمی�باشد�و�طبقه�کارگر�ایران�برای�رهائی�از�شر�هر�میزان�و�
هر�سطح�از�این�بربریت�ها�و�جنایت�ها�سوای�توسل�به�سازمانیابی�سراسری�ضد�کار�
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»ملت«�بیان�دروغین�و�وارونه�ای�از�هستی�اجتماعی�انسان�ها�است��روند�تولید�
متحد،� پروسه�های� بشر� زندگی� پدیدارهای� و�جعل� مسخ� فرایند� و� ارزش� اضافه�
ارگانیک�و�مرکبی�را�در�شیوه�تولید�سرمایه�داری�تشکیل�می�دهند��»ملت«�به�همان�
اندازه�غیرواقعی�و�دروغ�است�که�مقوله�خرید�»کار«�توسط�سرمایه�دروغ�است��
این�مقوله�به�همان�میزان�جعلی�است�که�ترجمه�طبقه�بورژوازی�از�آزادی،�عدالت،�
انسانیت،�برابری�و�کل�مفاهیم�حقوقی�و�اخالقی�و�انسانی،�جعلی�است��بنیاد�هستی�
سرمایه�بر�استثمار�نیروی�کار�استوار�است�و�نگاه�بورژوازی�به�جهان�و�جامعه�و�انسان�
و�همه�پدیدارهای�زندگی�انسانی�از�ژرفنای�مصالح�و�شروط�بازتولید�همین�استثمار�

نیروی�کار�نشأت�می�گیرد�
»ملت«�وجود�واقعی�ندارد،�مقوله�دروغینی�است�که�طبقه�سرمایه�دار�آن�را�خلق�
کرده�است�تا�به�صورت�سالحی�نیرومند�علیه�طبقه�کارگر�و�جنبش�ضد�سرمایه�داری�
این�طبقه�به�کار�گیرد��بورژوازی�با�پیش�کشیدن�مقوله�ملت�اساس�استثمار�نیروی�کار�
توسط�سرمایه،�وجود�طبقات،�سرشت�تاریخی�بشرستیز�سرمایه�داری،�مبارزه�طبقاتی،�
درک�مادی�تاریخ،�واقعیت�پروسه�کار�در�نظام�بردگی�مزدی،�سرچشمه�واقعی�تولید�
سرمایه،�اساس�انفصال�کارگر�از�پروسه�کار�و�شالوده�واقعی�سقوط�وی�از�هستی�و�

انقالب ۵۷، نیروهای چپ
و جنبش کارگری کردستان
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همه�چیز�مربوط�به�واقعیت�طبقاتی�جامعه�را�بکلی�مورد�انکار�قرار�می�دهد��ملت�
افسانه�ای�است�که�بورژوازی�همراه�با�ظهور�خود�در�تاریخ�ساز�می�کند�تا�درغریو�آن،�
منافع�خود�و�کل�فرایند�جدائی�کارگر�از�سرنوشت�زندگی�و�کار�و�محصول�کارش�

را�به�عنوان�منافع�کل�جامعه�بر�طبقه�کارگر�تحمیل�نماید�
بورژوازی�با�خلق�اسطوره�»ملت�«�نظم�تولیدی�سرمایه�را�نظم�حیات�بشریت�
قلمداد�می�کند،�از�تولید�ملی،�صنعت�ملی�و�اقتصاد�ملی�سخن�می�راند�و�این�چنین�
القاء�می�نماید�که�روند�کار�سرمایه�بستر�بازتولید�منافع�واحد�و�زیست�همگون�و�
مشترک�همه�انسان�ها�است!!!�در�همین�گذر�می�کوشد�تا�ریشه�های�واقعی�کل�فقر�و�
گرسنگی�و�بیداد�و�شرارت�و�جنایت�دنیای�عصر�را�از�انظار�کارگران�استتار�کند��به�
توده�های�کارگر�تلقین�می�کند�که�روند�کار�موجود�نه�پروسه�تولید�اضافه�ارزش�و�
تصاحب�کار�اضافی�آنها�به�صورت�سرمایه�بلکه�سرچشمه�زاینده�ثروت�ملی�و�خوان�
گسترده�ارتزاق�عموم�افراد�به�صورت�یک�ملت�می�باشد!!!�بورژوازی�با�توسل�به�مقوله�
موهوم�ملت�در�گوش�کارگران�می�خواند�که�هر�مقدار�کار�بیشتر�آن�ها�ذخیره�ای�برای�
رفاه�همگانی!!!�اندوخته�ای�برای�رفع�فقر�در�وسعت�مرزهای�ملی!!!�و�خشت�محکمی�

در�معماری�زیست�بهتر�برای�کل�شهروندان�است!!!
توهم�وجود�ملت،�به�بورژوازی�امکان�می�دهد�تا�مالکیت�طبقه�خود�بر�سرمایه�
اجتماعی�را�لباس�ملی�بر�تن�سازد��آنچه�را�که�کارگران�آفریده�اند�و�از�حیطه�اختیار�و�
مصرف�و�معیشت�و�دخالت�و�اعمال�اراده�آنها،�بکلی�خارج�گردیده�است�به�شیوه�ای�
دروغین،�به�عنوان�ملک�ملی�همگان�معرفی�کند��برنامه�ریزی�تولید�و�کار�توسط�
سرمایه�را�برنامه�ریزی�ملی�وانمود�نماید��قدرت�خداگونه�سرمایه�بر�سرنوشت�کار�
و�زندگی�بشر�را�قدرت�جامعه�نامگذاری�کند،�مصالح�سودآوری�سرمایه�و�تمامی�
تبعات�توحش�بار�آن�در�زندگی�کارگران�را�با�اسم�و�رسم�مصالح�ملت�در�اذهان�
عموم�جاسازی�نماید��طرح�دسیسه�ملت�به�بورژوازی�مجال�می�دهد�تا�تمامی�بار�
ذلت،�حقارت،�محرومیت،�فرودستی�و�سقوط�کارگر�از�هر�نوع�حق�و�حقوق�انسانی�



47 انقالب�5۷،�نیروهای�چپ����

را�بعنوان�اوراق�مباهات�ملی�و�کارنامه�وطن�دوستی!!!�جامه�تقدس�پوشد�و�سازش�با�
آنها�را�راه�و�رسم�زندگی�کارگران�سازد�

بورژوازی�با�جعل�مقوله�ملت�نظم�سیاسی�متناظر�با�رابطه�تولید�اضافه�ارزش�و�
استثمار�نیروی�کار�را�ابزار�نظم�امنیت�ملی�تصویر�می�کند!!!�دیکتاتوری�و�خفقان�و�
توحش�سرمایه�را�اراده�آزاد�ملت�تفسیر�می�نماید!!!�دولت�یا�ساختار�نظم�سیاسی�و�
مدنی�سرمایه�داری�را�دولت�کل�جامعه�می�نامد��از�سرکوب�و�شکنجه�و�کشتار�کارگران�
به�عنوان�اعمال�حاکمیت�ملی�سخن�می�راند��سرریز�بخش�عظیمی�از�محصول�کار�و�
تولید�کارگران�به�چاه�ویل�بوروکراسی�سرمایه�را�تضمین�نظم�زندگی�مردم�می�خواند،�
سازمان�دادن�عظیم�ترین�ارتش�های�اشغالگر�و�تجاوزگر�با�کار�اضافی�کارگران�را�دفاع�
ملی�نام�می�نهد،�سالخی�کلیه�حقوق�و�آزادی�های�انسانی�در�آستان�سود�سرمایه�را�
عین�مدنیت�و�قانونیت�و�حقوق�ملی�تلقی�می�کند�و�آنچه�را�که�سلب�مطلق�اختیار�و�
اراده�و�آزادی�و�حقوق�انسان�ها�است�میثاق�وحدت�ملی�و�منافع�ملت�اعالم�می�دارد!!!!
ملت�مقوله�ای�است�که�بورژوازی�ساز�می�کند�تا�به�کمک�آن�به�هدف�های�ارتجاعی�
فوق�و�به�تمامی�اهداف�طبقاتی�خود�دست�یابد��آنچه�بورژوازی�در�این�گذر�طلب�
می�کند�ارتجاعی،�بشرستیز�و�تبهکارانه�است��اسطوره�وجود�ملت�اسطوره�ای�دروغین�
در�خدمت�حصول�همین�هدف�های�سیاه�و�ضد�انسانی�است��مقوله�ملت�وجود�
خارجی�ندارد��تصویر�وارونه�ای�از�مراودات�میان�طبقات�متخاصم�و�در�حال�ستیز�
اجتماعی�با�هدف�پرده�کشیدن�بر�این�تخاصم�قهری�است��این�باژگونه�پردازی�
پژواک�حیات�و�مقتضای�جبری�بازتولید�سرمایه�است�و�بورژوازی�به�عنوان�طبقه�
مظهر�تشخص�سرمایه�و�پاسخگوی�نیازهای�انکشاف�و�تسلط�و�بقای�شیوه�تولید�
سرمایه�داری�تبخیر�این�نیاز�را�به�محتوای�فکر�و�فرهنگ�و�خرد�و�ایدئولوژی�خود�
بورژوازی�شکل�می�گیرد�و�در� این�سان�در�مغز� به� اسطوره�ملت� تبدیل�می�کند��
قالب�افکار�طبقه�مسلط�به�افکار�مسلط�عصر�بدل�می�گردد��نمایندگان�فکری�نظام�
سرمایه�داری�از�آغاز�تا�امروز�سعی�کرده�اند�تا�برای�این�اسطوره�یک�تندیس�مشخص�
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زمینی�و�واقعی�بر�پای�دارند��آنان�به�تفصیل�پیرامون�مقوله�ملت�و�مشخصات�آن�
سخن�گفته�اند��بر�مؤلفه�هائی�مانند�سرزمین�مشترک،�زبان�واحد،�آداب�و�رسوم�و�سنن�
همگون،�نژاد�یگانه،�بازار�داخلی�و�اقتصاد�مشترک�انگشت�نهاده�اند��داده�ها�و�عواملی�
که�نه�فقط�هیچ�نشانی�از�هیچ�پدیده�واقعی�به�دست�نمی�دهند،�که�بالعکس�هر�کدام�
آنها�و�همه�آنها�بر�فقدان�وجود�عینی�چنین�پدیده�ای�تصریح�می�کنند��این�مؤلفه�ها�هر�
یک�به�نوبه�خود�یا�واهی�و�بی�پایه�اند�و�یا�زیر�فشار�تناقضات�سنگین�هیچ�اعتباری�
برای�ارائه�هیچ�تعریفی�از�هیچ�پدیده�ای�ایجاد�نمی�کنند��نژاد�مقوله�ای�اساساً�بی�معنی�
است،�سرزمین�مشترک�عنصری�سیال�و�مستمراً�در�تغییر�است،�زبان�هیچ�نشانی�از�
پدیده�واحدی�به�نام�ملت�پیش�روی�کسی�قرار�نمی�دهد��آداب�و�رسوم�و�سنن�
همگون�مقوالتی�به�اندازه�کافی�بی�ریشه�و�بی�بنیادند�و�باالخره�اقتصاد�در�کنه�واقعی�
خود�و�در�هیأت�یک�شیوه�تولید�اجتماعی�نه�معرف�واقعیت�چیزی�به�نام�ملت�که�

گواه�بارز�ناممکنی�و�نفی�کامل�پدیده�ای�به�این�نام�است�
واقعی� معنای� در� ناسیونالیسم� است�� بورژوازی� ناسیونالیسم� رجوع� نقطه� ملت�
و�طبقاتی�خود�نماد�نرد�عشق�بورژوازی�به�سرزمینی�معین،�زبانی�سلیس�و�غنی،�
استخوان�های�پوسیده�اجداد�یا�آداب�و�رسوم�و�عاداتی�رسیده�از�عهد�نیاکان�نیست،�
بالعکس�ایدئولوژی�و�شیوه�نگاه�طبقه�سرمایه�دار�به�روند�کار�جامعه�موجود،�به�
رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار،�به�مصالح�و�ملزومات�بازتولید�رابطه�سرمایه،�به�
سازماندهی�نظم�تولیدی�و�سیاسی�و�مدنی�و�اجتماعی�رابطه�تولید�اضافه�ارزش،�به�
تقسیم�کار�خودجوش�متناظر�با�فرایند�تولید�کاپیتالیستی�و�جاسازی�مکان�انسان�در�

چهارچوب�این�سازماندهی�و�تقسیم�کار�و�مصالح�و�ملزومات�است�
در� ؟؟!!� بورژوازی� و� کارگر� توده�های� میان� مشترک«� از»منافع� موارد� پاره�ای� در�
دوره�های�مشخصی�از�تاریخ�تکامل�سرمایه�داری�به�عنوان�پایه�مادی�وجود�واقعی�
ملت�سخن�رفته�است��صاحبان�این�باور�بر�دوران�شکل�گیری�بازار�داخلی�کشورها�
و�مراحل�پیش�از�تسلط�سیاسی�و�اقتصادی�بورژوازی�به�مثابه�فاصله�تاریخی�وجود�
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ملت�انگشت�نهاده�اند��واقعیت�این�است�که�چنین�منافعی�با�چنین�اوصافی�در�هیچ�
دوره�ای�وجود�واقعی�نداشته�است��شاخص�روابط�اجتماعی�میان�پرولتاریا�و�بورژوازی�
در�طول�این�دوره�ها�نه�منافع�مشترک�و�الجرم�نه�وجود�ملت،�بلکه�فروماندگی�و�
عجز�و�موقعیت�ضعیف�طبقه�کارگر�برای�ایجاد�صف�بندی�مستقل�طبقاتی�خود�در�
مقابل�بورژوازی�یا�در�مقابل�نیروها�و�طبقات�اجتماعی�مسلط�مدافع�نظام�های�پیشین�
بوده�است��ستیز�طبقه�کارگر�علیه�استثمار�و�بیحقوقی�سرمایه�داری�و�جنگ�وی�با�
بورژوازی�از�همان�روز�پیدایش�این�طبقه�آغاز�شده�است��در�تمامی�دوران�حیات�
سلطنت�ژوئیه�در�فرانسه�تا�انقالب�ژوئن��1848بورژوازی�صنعتی�فرانسه�اپوزیسیون�
قدرت�سیاسی�اشرافیت�مالی�این�کشور�بود��پرولتاریای�فرانسه�در�طول�این�دوره�
دیرپای��۷0ساله�هیچ�منافع�مشترکی�با�هیچ�بخشی�از�بورژوازی�نداشت��همسوئی�او�
با�احزاب�نماینده�بورژوازی�صنعتی�در�خیزش�های�انقالبی�سالهای��1834�،1832و�
�1839اساساً�از�آرایش�ضعیف�طبقاتی�وی�در�عرصه�کارزار�سیاسی،�بی�افقی�اجتماعی�
و�توهم�وی�نسبت�به�اپوزیسیون�های�بورژوائی�روز�نشأت�می�گرفت��کارگران�فرانسه�
در�سیر�تحوالت�این�دوره�زیر�فشار�گرسنگی�و�فقر�و�وام�و�زندگی�ذلت�بار�آلونک�
نشینی�از�این�انقالب�به�آن�انقالب�می�شتافتند��در�حالی�که�بورژوازی�صنعتی�فرانسه�
سوای�بهبود�شرائط�سودآوری�سرمایه�هایش،�امکان�استثمار�هارتر�پرولتاریا�و�یافتن�
جای�پائی�محکم�تر�در�قدرت�سیاسی�هیچ�چیز�دیگری�به�مخیله�خود�راه�نمی�داد��
همسوئی�و�همگامی�این�دو�طبقه�اجتماعی�در�تمامی�طول�این�دوران�بر�دو�مؤلفه�
واقعی�مهم�استوار�بود��بورژوازی�صنعتی�آگاهانه،�برای�خود�و�با�درایت�طبقاتی�الزم�
چشم�به�تغییر�سلطنت�ژوئیه�داشت�و�پرولتاریای�فرانسه�ناآگاه،�در�خود�و�بی�افق�
فکر�می�کرد�که�صرف�تغییر�سلطنت�می�تواند�گرهی�از�کار�وی�باز�گشاید��در�پروسه�
این�همصدائی�و�هم�صفی،�اولی�از�آگاهی�و�منافع�طبقاتی�خویش�عزیمت�می�کرد�و�
دومی�را�به�گوشت�دم�توپ�تحقق�انتظارات�خویش�مبدل�می�ساخت،�در�حالی�که�
دیگری�در�تار�و�پود�توهمات�دامنگیرش�و�زیر�فشار�تشنگی�مرگبار�خویش،�سراب�
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را�آب�می�پنداشت�و�بسیار�راحت�پلکان�عروج�اولی�به�آستان�قدرت�دولتی�می�گردید��
مارکس�تداوم�این�درهمرفتگی�توهم�آمیز�طبقاتی�را�حتی�در�روزهای�بعد�از�انقالب�

فوریه�به�این�شرح�توصیف�می�کند�
»بدینسان�در�ذهن�پرولترها،�که�اشرافیت�مالی�را�با�کل�بورژوازی�به�معنای�عام�کلمه�
قاطی�می�کردند،�در�تخیل�جمهوریخواهان�شجاعی�که�حتی�وجود�طبقات�اجتماعی�
را�منکر�بودند�یا�حداکثر�به�عنوان�یکی�از�نتایج�سلطنت�مشروطه�اش�می�پذیرفتند،�
در�سخنان�پر�از�دوروئی�و�ریای�»فراکسیون«�های�بورژوازی�که�تا�آن�زمان�از�قدرت�
برکناربودند،�با�تأسیس�جمهوری،�سلطه�بورژوازی�نابود�شده�می�نمود��اینجا�بود�که�
همه�سلطنت�طلبان�به�جمهوریخواه�تبدیل�شدند�و�همه�میلیونرهای�پاریسی�به�کارگر��
آن�اصطالحی�که�هم�بهتر�از�هر�چیز�به�درد�این�الغاء�خیالی�مناسبات�طبقاتی�می�خورد�
اصطالح�»برادری«�بود،�]�عصر،�عصر[�برادری�و�با�همی�همگانی�و�جهانشمول�]بود[،�
این�شیوه�ساده�لوحانه�کنار�گذاشتن�ذهنی�تضادهای�طبقاتی،�این�گونه�آشتی�یافتن�
احساساتی�کشف�و�شهودوار�در�مقامی�ورای�مبارزات�طبقاتی،�آری�این�»برادری«�
شعار�راستین�انقالب�فوریه�بود��جدائی�طبقات�اجتماعی�سوء�تفاهمی�بیش�نبود�و�
همان��24فوریه�المارتین�در�وصف�حکومت�موقت�آیه�صادر�کرد�و�فرمود�»حکومتی�
که�که�به�این�سوء�تفاهم�وحشتناک�موجود�بین�طبقات�متفاوت�پایان�می�دهد�«�
پرولتاریای�پاریس�هم�سرمست�این�شور�و�شوق�با�شکوه�برادری�بود«�)مبارزه�طبقاتی�

در�فرانسه�،�ص�25(
فرمولبندی�منافع�مشترک�که�به�طور�معمول�محمل�توجیه�مقوله�ملت�قرار�می�گیرد،�
خود�موضوعی�بی�پایه�و�باژگونه�است��بورژوازی�در�هیچ�عصری�حتی�در�عمیق�ترین�
و�و�سیع�ترین�سطح�نیاز�تاریخی�خود�به�همراه�کردن�پرولتاریا�برای�مقابله�با�نظام�های�
پیشاسرمایه�داری�و�سلطنت�و�کلیسا،�هیچگاه�مدافع�هیچ�نوع�حقوق�اجتماعی�و�
آزادی�های�سیاسی�برای�طبقه�کارگر�نشده�است��بالعکس�این�صرفاً�طبقه�اخیر�بوده�
است�که�کوشیده�است�به�ضرب�مبارزات�گسترده�و�مجادالت�خونبار�خویش،�برخی�
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از�حقوق�و�آزادی�های�اجتماعی�را�بر�نظام�های�یاد�شده�تحمیل�نماید��یک�نکته�
بسیار�اساسی�در�این�گذر�این�است�که�بورژوازی�این�حقوق�را�فقط�برای�خود�
می�خواسته�است�و�با�هر�نوع�برخورداری�طبقه�کارگر�از�آنها�مخالفت�می�ورزیده�
است��پرولتاریا�این�آزادی�ها�را�بر�دستگاه�قدرت�فئودالی�و�اربابان�کلیسا�تحمیل�
کرده�است�و�بورژوازی�به�یمن�پیکار�طبقه�کارگر�از�این�حقوق�و�آزادی�ها�برخوردار�
می�شده�است،�در�حالی�که�خود�توده�های�کارگر�برای�مدت�های�مدید�بکلی�از�داشتن�
آنها�محروم�می�مانده�اند��در�کنار�این�مطلب�نکته�مهم�دیگری�را�نیز�فراموش�نکنیم،�
اینکه�حقوق�و�مطالبات�و�آزادی�های�مورد�بحث�حتی�در�همان�دوره�های�مورد�استناد�
تا�آنجا�که�به�طبقه�کارگر�مربوط�است�نه�حق�و�نه�آزادی�بلکه�تمامیت�بی�حقوقی�و�
اسارت�وی�در�مقابل�سرمایه�داری�بوده�است��با�توجه�به�همه�این�نکات�مقوله�ای�به�
نام�منافع�مشترک�طبقات�کارگر�و�سرمایه�دار�حتی�در�کهنه�ترین�دوران�تاریخ�حیات�
سرمایه�داری�بسیار�بی�اساس�و�پایه�ریزی�پدیده�ملت�بر�وجود�چنین�منافعی�بسیار�

بی�اساس�تر�است�

کمونیست ها، بحث ملت و مسأله ملی
هر�کارگر�آگاهی�در�هر�شرائط�و�هر�مکان�و�هر�لحظه�تاریخی�هر�نوع�جنگ�
افروزی�و�تجاوز�و�توحش�علیه�انسان�ها�را�محکوم�می�کند�و�علیه�آن�به�مبارزه�بر�
می�خیزد��این�مسأله�نیازمند�نزول�هیچ�آیه�ای�درباره�حقوق�ملت�نیست�و�به�برپائی�
هیچ�امامزاده�جعلی�محتاج�نمی�باشد��این�سخن�که�مارکس�و�انگلس�و�همرزمان�آنها�
از�جنبش�مردم�ایرلند�در�مقابل�تجاوز�دولت�بریتانیا�جانبداری�می�کردند�یا�به�اشغال�
کشور�لهستان�توسط�تزار�اعتراض�می�نمودند�هیچ�ربطی�به�ملت�بودن�و�نبودن�ساکنان�
این�جوامع�نداشت��تاریخ�ورود�مقوله�»ملت«،�»مسأله�ملی«،�»دولت�ملی«�و�»حق�
تعیین�سرنوشت�ملت�ها«�به�ادبیات�چپ�و�طبقه�کارگر�را�بیشتر�در�کارنامه�سوسیال�
دموکراسی�و�مشخص�تر�از�همه�کائوتسکی�باید�جستجو�نمود��»لنین«�در�رجوع�به�
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مقاله�کائوتسکی�زیر�نام�»ملی�بودن�و�بین�المللی�بودن«�است�که�بحث�»ملت«�و�دولت�
ملی�و�مانند�این�ها�را�تا�سطح�یکی�از�مسائل�اساسی�کمونیسم�و�جنبش�کارگری�
کشورها!�شاخ�و�برگ�می�دهد�و�با�کسانی�که�نظریه�کائوتسکی�را�قبول�ندارند�وارد�

احتجاج�می�شود��لنین�می�نویسد:
»����در�تمام�جهان،�دوران�پیروزی�نهائی�سرمایه�داری�بر�فئودالیسم�با�جنبش�های�
ملی�توأم�بوده�است��پایه�اقتصادی�این�جنبش�ها�را�این�موضوع�تشکیل�می�دهد�که�
برای�پیروزی�کامل�تولید�کاالئی�بازار�داخلی�باید�به�دست�بورژوازی�تسخیر�گردد�
و�باید�اتحاد�دولتی�بر�سرزمین�هائی�که�اهالی�آنها�به�زبان�واحدی�تکلم�می�نمایند�
عملی�گردد��در�عین�حال�هر�نوع�مانعی�از�سر�راه�تکامل�این�زبان�و�تحکیم�آن�در�
ادبیات�برداشته�شود��زبان�مهم�ترین�وسیله�آمیزش�بشری�است��وحدت�زبان�و�تکامل�
بالمانع�آن�یکی�از�مهم�ترین�شرائط�مبادله�بازرگانی�واقعاً�آزاد�و�وسیع�و�متناسب�با�
سرمایه�داری�معاصر�و�یکی�از�مهمترین�شرائط�گروهبندی�آزاد�و�وسیع�اهالی�به�
صورت�طبقات�جداگانه�و�باالخره�شرط�ارتباط�محکم�بازار�با�انواع�تولید�کنندگان�

خرد�و�کالن�و�فروشنده�و�خریدار�است«�)حق�ملل�در�تعیین�سرنوشت�خود(
لنین�به�دنبال�طرح�مطلب�باال�نتیجه�می�گیرد�که:

»به�این�جهت�تمایل�هر�نوع�جنبش�ملی�عبارت�است�از�تشکیل�دولت�های�ملی�
که�بتوانند�این�خواست�های�سرمایه�داری�معاصر�را�به�بهترین�وجهی�برآورده�نمایند��
محرک�این�قضیه�عمیق�ترین�عوامل�اقتصادی�است�و�به�این�جهت�برای�تمام�اروپای�
غربی�و�حتی�برای�تمام�جهان�متمدن�تشکیل�دولت�ملی�برای�دوران�سرمایه�داری�

جنبه�عمومی�و�عادی�دارد«�)همان�جا(
فرمولبندی�لنین�صحنه�های�یک�دوره�تحول�تاریخی�را�نقاشی�می�کند�اما�تصویر�
وی�از�این�صحنه�حقایقی�بسیار�جدی�را�در�پشت�پرده�ابهام�مستور�می�نماید��او�
می�گوید�که�فرایند�انکشاف�کاپیتالیستی�جوامع�تسخیر�بازار�داخلی�توسط�بورژوازی�
را�اجتناب�ناپدیر�می�ساخته�است�و�این�امر�پایه�مادی�موضوعیت�جنبش�های�ملی�و�
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مبارزه�برای�تشکیل�دولت�ملی�بوده�است��فاز�انکشاف�و�تسلط�رابطه�کار�مزدوری�در�
درون�جوامع�غربی�تا�پیش�از�عروج�بورژوازی�به�صورت�یک�طبقه�مسلط�اقتصادی�
و�سیاسی،�پرولتاریا�و�بورژوازی�را�در�تقابل�با�فئودالیسم،�اشرافیت�مالی،�سلطنت�
مطلقه�و�کلیسا�در�کنار�هم�قرار�می�داده�است�اما�نوعی�همراهی�و�همصدائی�که�صرفًا�
برآیند�رویکرد�آگاه�و�موقعیت�برتر�و�نیرومند�یکی�و�موقعیت�ضعیف�و�ناآگاه�و�توأم�
با�استیصال�دیگری�است��وجود�این�همصدائی�و�همراهی�حقانیت�وجود�پدیده�ای�
به�نام�ملت�و�اصالت�مقوله�جنبش�ملی�را�تبیین�نمی�کند��حتی�در�طی�این�دوره�نیز�
طبقه�کارگر،�طبقه�کارگر�است�و�بورژوازی�هم�طبقه�بورژوازی�است��جنبش�متناظر�
با�حضور�همسوی�آنها�نیز�جنبش�تبعیت�بردگان�مزدی�از�اربابان�سرمایه�در�درون�
جبهه�مشترکی�است�که�پیروزی�آن�سرانجام�پیروزی�محتوم�بورژوازی�و�شکست�
نابودگرانه�پرولتاریا�است��فاصله�میان�فوریه�تا�ژوئن��1848در�فرانسه�بارزترین�گواه�
صحت�این�حرف�است��مارکس�در�این�باره�به�نقل�از�روزنامه�»مونیتور«�و�با�تأیید�

درستی�آن�می�نویسد:
»آخرین�بقایای�رسمی�انقالب�فوریه�یعنی�کمیسیون�اجرائی�همچون�خواب�و�خیالی�
که�در�برابر�واقعیت�تاب�نیاورد،�در�آتش�بازی�های�المارتین�به�موشک�های�آتش�افکن�
کاوینیاک�تبدیل�گردید��معلوم�شد�که�مفهوم�حقیقی،�ناب�و�عوام�فهم�برادری،�برادری�
طبقات�دارای�منافع�متضاد�که�یکی�دیگری�را�می�چاپد،�همان�برادری�که�با�بوق�و�کرنا�
در�فوریه�اعالم�شد�و�با�حروف�درشت�بر�سر�در�همه�اماکن�مهم�پاریس،�همه�زندان�ها،�
همه�سربازخانه�ها،�حک�گردید،�چیزی�جز�جنگ�داخلی،�جنگ�داخلی�به�دهشتناک�ترین�
شکل�آن،�جنگ�میان�کار�و�سرمایه�نیست��در�شامگاه��25ژوئن�آتش�این�برادری�از�هر�
پنجره�ای�در�پایتخت�زبانه�می�کشید�و�درست�در�همان�لحظاتی�که�پاریس�بورژوازی�
چراغانی�می�کرد،�پاریس�پرولتاریا�غرق�در�آتش�و�خون�بود�و�در�حالت�نزع�دست�و�پا�
می�زد��برادری�درست�همان�قدری�دوام�آورد�که�منفعت�بورژوازی�اقتضای�برادری�با�

پرولتاریا�را�داشت«��)مبارزه�طبقاتی�در�فرانسه�ص�44(
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پروسه�تسلط�بورژوازی�بر�بازار�داخلی�که�لنین�بدان�استناد�می�جوید�در�واقع�همان�
پروسه�عروج�طبقه�بورژوازی�به�موقعیت�مسلط�اقتصادی�است�و�دولت�ملی�مورد�
اشاره�او�طبیعتاً�دولت�بورژوازی�است��سؤال�اساسی�این�است�که�چرا�در�طی�این�
دوره�پرولتاریای�جامعه�باید�خود�را�بخشی�از�پدیده�ای�به�نام�ملت�به�حساب�آورد��
پیداست�که�او�در�این�فاز�یکی�از�دو�طبقه�اساسی�جامعه�نیست�اما�چرا�باید�استقالل�
وی�از�بورژوازی�و�آنتاگونیسم�عینی�او�با�طبقه�سرمایه�دار�در�طول�و�عرض�مقوله�
ملت�به�دست�فراموشی�سپرده�شود؟!�اینکه�وی�قادر�به�انفصال�خود�و�صف�طبقاتی�
خود�از�بورژوازی�نیست�یک�واقعیت�است�اما�اینکه�بی�افقی�و�وضعیت�فرودست�
وی�مبنائی�برای�صحه�نهادن�بر�انحالل�او�در�جنبش�ملی�و�ارتش�استقرار�دولت�ملی�

شود�چیزی�است�که�نمی�تواند�مورد�تأیید�کمونیست�های�کارگر�باشد�
�چنین�به�نظر�می�رسد�که�در�سخن�لنین�ضدیت�سرسختانه�و�قاطع�در�مقابل�هر�نوع�
اشغالگری�که�یک�اصل�مسلم�و�مهم�برای�جنبش�کارگری�و�کمونیسم�طبقه�کارگر�
است�با�قبول�پدیده�ملت�و�جنبش�ملی�همعرض�تلقی�شده�است��طبقه�کارگر�به�
اشغال�هر�کشوری�توسط�هر�دولت�دیگر�خواه�سرمایه�داری�و�خواه�پیشاسرمایه�داری�
اعتراض�می�کند،�نه�به�این�دلیل�که�سکنه�کشور�مورد�اشغال�یک�ملت�هستند�بلکه�
به�این�دلیل�ساده�که�انبوهی�از�انسان�ها�هستند��انسان�هائی�که�در�سیطره�یورش�
قدرت�های�مهاجم�تمامی�زندگی�و�امکانات�و�آزادی�های�اجتماعی�و�انسانی�خود�
را�از�دست�می�دهند��اشغال�سرزمین�ها�جنبش�های�اجتماعی�درون�آنها�را�به�قهقرا�
می�راند�و�به�روند�مبارزه�طبقاتی�جاری�در�آن�دیار�عمیقاً�آسیب�می�رساند��اشغالگری�
عمل�جنایتکارانه�ای�است�که�باید�محکوم�شود�و�از�ساکنان�سرزمینی�که�زیر�فشار�
جنگ�افروزی�ها�و�ستم�و�شرارت�قوای�اشغالگر�زندگی�و�امنیت�و�آسایش�و�آزادی�و�
همه�چیز�خود�را�از�دست�می�دهند�باید�با�همه�توان�دفاع�گردد��این�مسأله�ربط�خاصی�
با�ملت�بودن�و�نبودن�ساکنان�سرزمین�مورد�اشغال�ندارد�و�هیچ�اعتبار�و�حقانیتی�برای�
وجود�دولت�ملی�و�فراطبقاتی�در�آن�قلمرو�جغرافیائی�ایجاد�نمی�نماید��در�شرائط�
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تاریخی�حاضر�سرمایه�داری�جهانی�زیر�نام�تشکیل�دولت�اسرائیل�بخشی�از�خاورمیانه�
به�نام�فلسطین�را�به�سبعانه�ترین�شیوه�ها�مورد�تجاوز�و�اشغال�قرار�داده�است��وظیفه�
محتوم�طبقه�کارگر�بین�المللی�است�که�این�اقدام�هار�و�نفرت�انگیز�سرمایه�جهانی�را�
مورد�اعتراض�قرار�دهد�اما�ضرورت�و�مبرمیت�این�اعتراض�ساکنان�سابق�فلسطین�
را�به�یک�ملت�تبدیل�نمی�کند�و�بر�همین�اساس�نباید�کارگر�و�سرمایه�دار�فلسطینی�را�
لباس�»اخوت�ملی«�پوشاند،�نباید�مبارزات�مردم�فلسطین�را�سرشت�جنبش�ملی�عطا�
نمود�و�باالخره�نباید�این�مبارزات�را�به�سمت�تشکیل�دولت�ملی�هدایت�کرد��بالعکس�
وظیفه�لحظه�به�لحظه�جنبش�کارگری�بین�المللی�و�کمونیست�های�سراسر�دنیاست�که�
با�توهمات�کارگر�فلسطینی�پیرامون�وجود�پدیده�ای�به�نام�ملت�فلسطین�مبارزه�کنند�
و�برای�آنها�توضیح�دهند�که�چیزی�به�این�نام�وجود�واقعی�ندارد��باید�برای�توده�
کارگر�فلسطین�روشن�ساخت�که�متحد�واقعی�او�نه�بورژوازی�فلسطین�و�نمایندگان�
فکری�و�سیاسی�این�طبقه،�که�کارگر�اسرائیلی،�کارگر�لبنانی،�عراقی،�سوری،�اردنی،�
ایرانی،�مصری�و�کل�طبقه�کارگر�جهانی�است��باید�به�آن�ها�گفت�که�راه�نجات�آنان�
نه�در�تشکیل�دولت�ملی�فلسطین�که�فشردن�دست�وحدت�کارگران�منطقه�و�جهان�
با�هدف�رفع�سلطه�شوم�سرمایه�و�از�جمله�سلطه�جنایتکارانه�بورژوازی�اسرائیل�و�
عرب�و�هر�بخش�از�بورژوازی�جهانی�بر�شرائط�کار�و�زندگی�و�سرنوشت�آن�ها�
است��کمونیست�ها�و�کل�طبقه�کارگر�جهانی�باید�برای�محو�کامل�دولت�اسرائیل�
مبارزه�نمایند،�در�همان�حال�که�تشلیل�هر�گونه�دولت�بورژوائی�زیر�نام�دولت�ملی�

فلسطین�را�مردود�اعالم�کنند�
لنین�اهمیت�پیکار�طبقه�کارگر�با�هر�نوع�اشغالگری�و�مبرمیت�دفاع�سرسخت�
این�طبقه�از�حقوق�انسان�های�آماج�تعرض�و�اشغال�را�بسیار�درست�تصریح�می�کند�
اما�اشکال�اساسی�کار�این�جا�است�که�او�مبارزه�با�اشغالگری�دولت�های�متجاوز�
به�حریم�زندگی�و�کار�انسان�ها�را�با�ملت�پنداشتن�اشغال�شدگان�به�هم�می�آمیزد�
و�از�همین�جا�به�جنبش�ملی�و�موضوعیت�و�اعتبار�و�اصالت�تشکیل�پدیده�ای�به�
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نام�دولت�ملی�گذر�می�کند��لنین�در�همین�راستا�با�گفته�های�مارکس�در�رابطه�با�
مسأله�ایرلند�و�لهستان�و�کاًل�مقوله�ملی�و�ملت�نیز�برخوردی�راست�روانه�می�نماید��
مارکس�هر�نوع�تندنس�شوونیستی�درون�طبقه�کارگر�و�از�جمله�طبقه�کارگر�کشور�
اشغال�کننده�را�سخت�مورد�انتقاد�و�سرزنش�قرار�می�دهد��او�در�مالقات�با�»لوپاتین«�
سوسیالیست�جوان�روسی�بی�توجهی�وی�به�اهمیت�اعتراض�طبقه�کارگر�روسیه�به�
اشغال�لهستان�توسط�دولت�تزاری�را�یک�پاشنه�آشیل�جدی�وی�تلقی�می�کند،�از�
گرایشات�شووینستی�درون�جنبش�چارتیستی�کارگران�انگلیسی�که�آنان�را�در�رابطه�
با�مسأله�ایرلند�در�کنار�بورژوازی�جنایتکار�و�متجاوز�بریتانیا�قرار�می�داد�بسیار�جدی�
انتقاد�می�نماید��نقطه�عزیمت�مارکس�در�همه�جا�بدون�هیچ�استتثاء�ملزومات�و�ساز�
و�کارهای�نضج�و�بالندگی�و�قوام�و�تکامل�جنبش�ضد�کار�مزدی�و�کمونیستی�طبقه�
کارگر�است��به�همین�دلیل�او�همزمان�به�گاه�تنظیم�بیانیه�انجمن�بین�المللی�کارگران�
با�ناسیونالیسم�»مازینی«�نیز�به�صورت�جدی�مبارزه�می�کند��یک�شاخص�بسیار�مهم�
دیگر�برخوردهای�مارکس�این�است�که�ملت�ستیزی�توخالی�و�فاقد�بار�طبقاتی�و�
سوسیالیستی�امثال�پرودون�و�النگه�و�الفارگ�را�بسیار�شفاف�به�باد�انتقاد�می�گیرد��
واقعیت�این�است�که�مارکس�در�هیچکدام�از�این�قلمروها�و�در�طرح�هیچ�کدام�از�این�
رویکردها�و�راهکارها�هیچ�دریچه�ای�را�به�سوی�اصالت�بخشیدن�و�حقانیت�دادن�به�
مقوله�ای�به�نام�ملت�و�دولت�ملی�و�جنبش�فراطبقاتی�ملی�باز�نمی�کند��مارکس�حتی�
آنجا�که�نظریه�الغاء�ملت�طرفداران�پرودن�را�مورد�حمله�قرار�می�دهد،�به�هیچ�وجه�از�
حقانیت�پدیده�ای�به�اسم�ملت�دفاع�نمی�نماید،�بالعکس�ملت�ستیزی�فراطبقاتی�متناظر�

با�سوسیالیسم�بورژوائی�پرودن�را�به�باد�حمله�می�گیرد�
به�نظر�می�رسد�که�لنین�به�جای�توجه�به�هسته�درست�بحث�های�مارکس�در�مورد�
مسأله�ملت�و�جنبش�ملی�در�بیشتر�موارد�از�این�و�آن�گفته�به�نفع�حقانیت�بخشیدن�
به�پدیده�های�مذکور�استمداد�جسته�است��مارکس�همان�گونه�که�خود�تصریح�می�کند�
و�لنین�نیز�ظاهراً�قبول�دارد�حتی�از�جنبش�استقالل�طلبانه�مردم�ایرلند�دفاع�نمی�نمود��
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او�کاماًل�درست�و�اصولی�بر�این�عقیده�بود�که�جنبش�کارگری�انگلیس�باید�معضل�
ایرلند�را�حل�کند��تغییر�موضع�مارکس�نسبت�به�مسأله�دقیقاً�هنگامی�روی�داد�که�
دریافت�تسلط�بریتانیا�بر�ایرلند�برخالف�آنچه�او�انتظار�دارد�عماًل�طبقه�کارگر�انگلیس�
را�به�جای�مبارزه�طبقاتی�علیه�بورژوازی�و�اساس�سرمایه�داری�به�نوعی�همسوئی�و�
هماوائی�با�بورژوازی�این�کشور�سوق�داده�است��در�اینجاست�که�به�دفاع�از�جدائی�
ایرلند�بر�می�خیزد�تا�شاید�از�این�طریق�کارگر�انگلیسی�با�رهائی�از�مخمصه�توهمات�
ملی�و�ناسیونالیستی�بر�طبل�مبارزه�ضد�سرمایه�داری�خویش�بکوبد��در�هر�حال�نکته�
بدیهی�این�است�که�زاویه�نگاه�مارکس�به�مسأله�در�هیچ�کجا�قبول�واقعیت�ملت�و�
جنبش�ملی�و�حقانیت�دولت�ملی�نیست��بر�همین�اساس�استنتاج�لنین�از�گفته�های�
وی�نمی�تواند�موجه�باشد��تمرکز�لنین�بر�اعتبار�و�اصالت�این�مقوالت�عماًل�سبب�
می�شود�که�او�به�طور�مثال�حتی�جدائی�نروژ�از�سوئد�را�امری�اصولی�و�الزم�و�
رادیکال�به�حساب�آورد��در�حالی�که�این�امر�همانگونه�که�روزالوکزامبورگ�در�آن�
زمان�به�درستی�می�گفت�نشانی�از�سیاست�رادیکال�کارگری�و�پرتوی�از�منافع�جنبش�

کارگری�دو�کشور�را�به�همراه�نداشت�
پافشاری�لنین�بر�اهمیت�مسأله�ملت،�جنبش�ملی�یا�دولت�ملی�اگر�چه�تا�آنجا�که�به�
مباحثات�و�دوره�خود�او�برمی�گشت�معضل�چندان�پیچیده�ای�را�به�جنبش�کارگری�
تحمیل�نمی�نمود�و�اگر�چه�در�جامعه�روسیه�حتی�به�صورت�سالحی�علیه�شووینیسم�
بورژوازی�و�توهمات�ناسیونالیستی�طبقه�کارگر�روس�کارائی�داشت�اما�به�دلیل�نقطه�
عزیمت�نادرست�آن�به�بعدها�به�دستاویزی�در�دست�گرایشاتی�از�بورژوازی�برای�
قربانی�نمودن�جنبش�کارگری�جوامع�در�ورطه�انتظارات�و�اهداف�این�گرایشات�
تبدیل�شد��آنچه�بعدها�زیر�نام�خلق�و�جنبش�خلقها�و�انقالب�خلقی�علیه�امپریالیسم�
در�کمینترن�تکوین�یافت�قدم�به�قدم�کوشش�کرد�تا�برای�توجیه�خود�و�برای�پرده�
انداختن�بر�تمامی�وجوه�سوسیال�بورژوائی�خود�از�همان�آموزش�ها�اتخاذ�سند�نماید�
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از »ملت« و »دولت ملی« تا »خلق« و »حاکمیت خلق ها«
آنچه�که�توسط�کائوتسکی�فرمولبندی�شده�بود�و�لنین�با�استنتاج�خاص�خود�آن�را�
وارد�جنبش�کارگری�روسیه�و�سپس�»کمینترن«�ساخت،�در�شرائط�امپریالیستی�تولید�
سرمایه�داری�و�به�دنبال�شکست�انقالب�اکتبر�به�مجوزی�برای�انحالل�جنبش�کارگری�
کشورها�در�اهداف�و�سیاست�های�مشترک�میان�اردوگاه�سرمایه�داری�دولتی�و�بخشی�
از�بورژوازی�آسیا،�افریقا�و�امریکای�التین�تبدیل�شد��خلق،�جنبش�خلق�ها،�انقالب�
ضدامپریالیستی�خلق�و�حاکمیت�خلق،�همه�جا�زینت�بخش�تاالر�احزاب�کمونیست�
و�مشعل�مبارزه�طبقاتی�دوران�گردید!!!�تبیین�عمیقاً�غیرمارکسی�سرمایه�داری،�تحلیل�
در�بنیاد�ناسیونالیستی�شرائط�امپریالیستی�شیوه�تولید�کاپیتالیستی�و�روایت�بورژوائی�
سوسیالیسم�قدم�به�قدم�از�در�و�دیوار�وارد�صحنه�مصاف�شد�تا�پرولتاریای�جهانی�و�
به�ویژه�طبقه�کارگر�سه�قاره�را�به�ضرورت�انحالل�در�پدیده�ای�به�نام�ملت�و�خلق،�
به�ایفای�نقش�شهدای�جانباز�جنبشی�به�اسم�جنبش�ملی�و�خلقی�و�برای�استقرار�
دولت�هائی�با�همین�نام�و�نشان�توجیه�و�متقاعد�سازد��آنچه�قباًل�درباره�ملت�و�اهمیت�
تعیین�سرنوشت�ملت�ها�و�دولت�ملی�تئوریزه�شده�بود�اینک�با�مساعی�مشترک�
نمایندگان�فکری�اردوگاه�و�بخشی�از�بورژوازی�کشورهای�اخیر�در�ال�بالی�انبوه�
تحلیل�های�بی�پایه�و�انتساب�همه�آنها�به�مارکس!!�پیچیده�شد�و�بسان�نقل�و�نبات�به�

هاضمه�ذهن�و�فکر�و�قلمرو�مبارزه�طبقاتی�کارگران�دنیا�سرشکن�گردید�
باالتر�در�نقل�مطلبی�از�مارکس�مشاهده�نمودیم�که�چگونه�در�روزهای�بعد�از�
انقالب�فوریه��1848فرانسه،�در�البالی�گرد�و�غبار�انبوه�جمهوریخواهی�فراطبقاتی�و�
شعارهای�آسمانکوب�برادری�طبقات�که�به�نرمی�حریر�در�گوش�ها�طنین�می�انداخت�
همه�میلیونرها�یکباره�کارگر�شدند�و�همه�سلطنت�طلبان�یکشبه�جمهوری�خواه�از�آب�
در�آمدند��در�دوره�مورد�بحث�ما�نیز�تمامی�نمایندگان�فکری�و�سیاسی�بخش�هائی�از�
بورژوازی�کشورهای�سه�قاره�هزاران�بار�از�کارگران�کارگرتر�شدند�و�صفوف�فشرده�
نخبگان�سرمایه�آنچنان�دیواره�های�داخلی�احزاب�کمونیست�عصر�را�فشار�داد�که�
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سوای�الزامات�تبلیغاتی�پشت�ویترینی�هیچ�جای�خالی�برای�هیچ�کارگری�در�درون�
آن�ها�باقی�نماند�

اردوگاه�سرمایه�داری�دولتی�و�ناسیونالیسم�چپ�کشورها�به�موازات�وثیقه�کردن�
ورطه� در� جوامع� کارگری� جنبش� انحالل� برای� باال� پردازی�های� افق� و� تئوری�ها�
و� بلشویسم� پیشین� فرمولبندی�های� جهانی،� بورژوازی� طبقه� از� بخشی� انتظارات�
سوسیال�دموکراسی�درباره�ملت�و�جنبش�ملی�و�حق�تعیین�سرنوشت�ملی�را�به�سود�
خود�تکمیل�کردند��آن�ها�در�همین�راستا�تا�هر�کجا�که�توانستند�گفته�های�مارکس�را�
نیز�تحریف�نمودند��زمانی�مارکس�ضمن�انتقاد�عمیق�و�استوار�از�ناسیونالیسم�و�به�
عنوان�بخشی�از�ستیز�کمونیستی�و�کارگری�با�تجاوز�طلبی�دولت�ها،�اشغال�لهستان�
توسط�دولت�تزاری�را�محکوم�می�کرد��او�در�همان�زمان�و�در�متن�محکوم�نمودن�
سیاست�اشغال،�تصریح�کرد�که�دفاع�از�مقاومت�مردم�لهستان�تا�زمانی�مجاز�است�که�
انقالب�ارضی�در�روسیه�به�وقع�نپیوسته�است��معنای�سخن�وی�آن�بود�که�لهستان�
به�لحاظ�سطح�تکامل�اقتصادی�و�پیش�شرط�های�بالندگی�جنبش�کارگری�در�قیاس�
با�روسیه�از�موقعیت�پیشرفته�تری�برخوردار�است�و�جدائی�این�کشور�از�امپراطوری�
تزار�می�تواند�پروسه�عروج�طبقه�کارگر�جامعه�را�کاماًل�شتاب�بخشد��مارکس�بر�پایه�
همین�تحلیل�تأکید�نمود�که�دفاع�او�از�جنبش�جدائی�طلبانه�مردم�لهستان�فقط�به�این�
دلیل�صورت�می�گیرد�و�این�دفاع�را�تا�زمانی�مجاز�می�شمارد�که�شرائط�مورد�گفتگو�به�
قوت�خود�باقی�باشد��او�اضافه�کرد�که�در�صورت�وقوع�انقالب�ارضی�در�روسیه�این�
وضعیت�دچار�تغییر�می�گردد�و�متعاقب�آن�جدائی�لهستان�نیز�برای�جنبش�کارگری�

جهانی�مقوله�ای�قابل�دفاع�و�حمایت�نخواهد�بود�
خط�مشی�مشترک�اردوگاه�و�امپریالیسم�ستیزی�خلقی�ناسیونال�چپ�کشورها،�نه�
فقط�هیچ�نشانی�از�نوع�نگاه�مارکس�به�معیارها�و�مالک�های�طبقه�کارگر�پیرامون�مقوله�
اشغال�ستیزی�و�جدائی�طلبی�را�به�همراه�نداشت�که�همه�راهکارها�و�افق�آفرینی�هایش�
را�به�دار�باژگونه�سازی�آموزش�های�وی�آویزان�می�کرد��کمینترن،�اردوگاه�و�چپ�
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سوسیال�خلقی�زیر�لوای�تقید�به�گفته�های�مارکس!!!�مدعی�شدند�که�در�هر�بخشی�
از�هر�جامعه�ای�که�پروسه�تسلط�سرمایه�داری�کمی�کندتر�از�سایر�مناطق�آن�جامعه�
به�پیش�رفته�است�باید�چراغ�به�دست�دنبال�منافع�مشترک�خلق�و�بورژوازی�ملی!!!�
و�تعارضات�حاد�آن�با�منافع�»کمپرادورها«!!!�و�»بورژوازی�وابسته�به�امپریالیسم«؟؟!!�
دفاع� که� بود� کرده� تصریح� مارکس� دادند!!!� ارتقاء� را� »مارکسیسم«� آن�ها� گشت!!!�
کمونیست�ها�از�جدائی�طلبی�منوط�به�زمینه�های�مادی�و�اجتماعی�عروج�پرشتاب�تر�
جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�در�منطقه�تحت�اشغال�است��این�مسأله�اینک�در�
تئوری�های�نوین!!�ارتقاء�دهندگان�»مارکسیسم«�به�ضد�خود�مبدل�می�گشت��فرم�لباس،�
زبان،�حتی�وجود�گویش�های�محلی،�اشکال�قهری�ستم�سرمایه�داری،�بی�حقوقی�های�
منبعث�از�سلطه�مناسبات�کاپیتالیستی،�عقب�ماندگی�اقتصادی�ناشی�از�جبر�ناهمگونی�
انکشاف�و�توسعه�شیوه�تولید�سرمایه�داری�همه�و�همه�مجوز�بالمعارض�صدور�پروانه�
برای�ملت�بودن،�انحالل�تام�و�تمام�پرولتاریا�در�ملت،�جایگزینی�جنبش�کارگری�با�
جنبش�خلق�و�آلترناتیو�قرار�دادن�حق�تعیین�سرنوشت�ملی�برای�مبارزه�طبقاتی�ضد�
سرمایه�داری�توده�های�کارگر�منطقه�می�شد!!!�این�چنین�القاء�گردید�که�واقعیتی�به�نام�
ملت�و�جنبش�ملی�مانعی�بر�سر�راه�عروج�جنبش�کارگری�است�و�زیر�نام�دلسوزی�
برای�رفع�موانع�این�عروج!!!�یا�زیر�نام�کمونیست�های�پرچمدار�و�هموار�ساز�راه�این�
عروج،�کل�کارگران�منطقه�و�تمامی�بود�و�هست�جنبش�کارگری�مناطق�به�حوزه�
سربازگیری�ارتش�خلق�فراخوان�داده�شد!!!�مارکس�همه�حرفش�این�بود�که�جدائی�
و�حق�تعیین�سرنوشت�باید�در�خدمت�عروج�بی�دردسرتر�و�پرشتاب�تر�جنبش�ضد�
سرمایه�داری�کارگران�قرار�گیرد�و�تئوری�های�جدید�»تکامل�مارکسیسم«!!!�جنبش�ملی�
و�اهمیت�حق�تعیین�سرنوشت�خلق�ها�را�به�دستاویزی�آهنین�برای�ذبح�پرولتاریا�و�

مبارزه�طبقاتی�وی�در�آستان�مقدس�ملت�و�جنبش�ملی�تبدیل�می�نمود�
در�همین�جا،�در�گیر�و�دار�تکامل�تئوری�»مارکسیسم«�توسط�اسوه�های�ناسیونال�
چپ،�اقتصاد�سیاسی�مارکسی�هم�به�حوزه�های�بازآموزی�نوین!!�و�به�بازپردازی�های�
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تکاملی�تازه!!�احضار�می�گردید��مارکس�در�آناتومی�شیوه�تولید�سرمایه�داری�تشریح�
کرده�بود�که�تسلط�سرمایه�داری�در�یک�جامعه�یا�در�این�و�آن�نقطه�یک�جامعه�را�نباید�
و�نمی�توان�با�شمار�کارگاههای�صنعتی�و�رقم�انباشت�ساالنه�سرمایه�کندوکاو�نمود��
فشرده�آموزش�وی�در�این�رابطه�آن�بود�که�با�تسلط�رابطه�کار�و�سرمایه�در�یک�جامعه�
معین�تمامی�آثار�و�بقایای�متالشی�اشکال�تولیدی�پیشین�در�مقابل�شیوه�تولید�نوین�
رنگ�می�بازند��اجاره،�نوع�مالکیت،�بازار�و�همه�چیز�تابعی�از�رابطه�خرید�و�فروش�
نیروی�کار�مبدل�می�شوند��این�تحول�حتی�در�بخش�هائی�از�جامعه�که�شاهد�انباشت�
صنعتی�وسیع�در�این�یا�آن�قلمرو�تولیدی�نیست�هم�جامه�تحقق�می�پوشد��چپ�
ناسیونالیستی�و�سوسیال�خلقی�این�درس�اساسی�اقتصاد�سیاسی�مارکس�را�مثل�همه�
آموزش�های�دیگر�مارکسی�به�یکسوی�پرتاب�کرد�و�در�تحلیل�مناسبات�اجتماعی�به�
جای�رجوع�به�شیوه�تولید�مسلط�پایه�کندوکاوش�را�بر�مؤلفه�های�تشخیص�ملت�و�
جنبش�ملی�محکم�می�کرد��از�لباس�و�زبان�و�گویش�و�نژاد�عزیمت�نمود�تا�مرزهای�
مناسبات�اقتصادی�را�جستجو�نماید�و�قلمرو�تسلط�این�یا�آن�شیوه�تولید�را�به�حوزه�
رواج�زبان�و�نوع�لباس�و�امثال�این�ها�رجوع�داد��بدینسان�تسلط�مناسبات�سرمایه�داری�
و�شانس�وجود�جنبش�کارگری�در�این�و�آن�حوزه�به�راحتی�نفی�شد�و�مجوز�الزم�

برای�سازماندهی�جنبش�خلق�به�جای�جنبش�کارگری�به�آسانی�کسب�گردید�
تئوری�های�اخیر�در�سال�های�قبل�و�بعد�از�قیام�بهمن��5۷رویکرد�نیروهای�چپ�
در�ایران�را�عمیقاً�در�سیطره�نفوذ�خود�گرفت��آنچه�در�جامعه�کردستان�و�در�رابطه�
با�جنبش�کارگری�این�دیار�رخ�داد�به�گونه�ای�بسیار�وسیع�از�این�نظرات�و�نظریه�
آفرینی�ها�متأثر�بود��چپ�روزهای�بعد�از�قیام�بهمن�در�رابطه�با�کردستان�به�رغم�برخی�
رویکردهای�پاره�وار�رادیکال�زیر�فشار�این�دیدگاه�های�مخرب�سوسیال�خلقی�و�
ناسیونالیستی�نه�فقط�کمکی�به�سازماندهی�جنبش�کارگری�علیه�سرمایه�داری�نکرد�
که�کاماًل�بالعکس�این�جنبش�را�عمیقاً�و�وسیعاً�در�راه�حل�های�سوسیال�بورژوائی�
و�خلقی�منحل�ساخت��چپ�بعد�از�قیام�از�کومله�گرفته�تا�خط��3و�فدائی�و�سپس�
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حزب�کمونیست�ایران�و�حزب�کمونیست�کارگری�و�دیگران�نه�فقط�جنبش�کارگری�
را�به�چنین�ورطه�هولناکی�سوق�دادند�که�در�تمامی�راه�حل�پردازی�ها،�سیاست�ها�و�
راهکارهای�خود�هیچ�کمکی�به�تقویت�رویکرد�انقالبی�اقشار�فرودست�غیرکارگری�
کردستان�مانند�دهقانان�فقیر�و�تهیدستان�شهری�هم�ننمودند��اینها�موضوعاتی�است�
که�در�بخش�های�بعدی�این�نوشته�به�صورت�کنکرت�و�با�رجوع�به�تاریخ�و�مدارک�

ابژکتیو�صورت�خواهد�گرفت�

جنبش کارگری کردستان از انقالب بهمن تا امروز
رشد�ناموزون،�انکشاف�نامتوازن�عرصه�های�مختلف�افتصادی،�توزیع�جغرافیائی�
ناهمگون�انباشت�و�توسعه�متشتت�سیاسی،�فرهنگی�و�اجتماعی،�پدیده�های�جبری�
و�کاماًل�طبیعی�شیوه�تولید�سرمایه�داری�هستند��اساس�نظم�یا�هر�مراوده�حقوقی،�
اخالقی،�مدنی�و�انسانی�در�این�نظام�بر�منطق�تولید�اضافه�ارزش�و�سود�انبوه�تر�استوار�

است�
در�اینجا�همه�چیز�از�منطق�سود�تبعیت�می�کند�و�عزیزترین�و�مقدس�ترین�حریم�
پیش�ریز�برای�سرمایه�جائی�است�که�نرخ�و�حجم�اضافه�ارزش�ها�بیشتر�باشد��این�
واقعیت�وجودی�تولید�سرمایه�داری�است��چیزی�که�در�اندیشه�و�پندار�و�ایدئولوژی�
برتافته�از�رابطه�سرمایه�به�طور�کامل�معکوس�جلوه�می�یابد�و�ناسیونالیسم�به�عنوان�
ایدئولوژی�بورژوازی�با�تزریق�خود�به�اعماق�مغز�و�فکر�و�هستی�اجتماعی�توده�های�
کارگر،�شالوده�ستیز�خودجوش�طبقاتی�آنها�علیه�سرمایه�را�آماج�تخریب�و�تضعیف�
قرار�می�دهد��پروسه�انکشاف�و�تسلط�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�در�جامعه�
ایران�همسان�همه�جوامع�دیگر�جهان�معاصر�قهراً�و�اجتناب�ناپذیر�بار�همه�مؤلفه�ها�و�
مختصات�باال�را�با�خود�حمل�می�کرد��این�مؤلفه�ها�با�توجه�به�قوانین�عمومی�انباشت�
سرمایه�در�شرائط�امپریالیستی�تولید�سرمایه�داری،�در�درون�جامعه�ما�و�سایر�جوامع�
مشابه�ابعاد�تأثیر�و�درجه�شمول�بسیار�وسیع�تر�و�حادتری�را�نیز�احراز�می�نموده�است��
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به�عنوان�مثال�توزیع�جغرافیائی�میزان�پیش�ریز�سرمایه�و�تحوالت�فراساختاری�آن�
عالوه�بر�حمل�جبری�کلیه�ناهمگونی�سرشتی�تولید�سرمایه�داری�حتی�در�قیاس�با�
جوامع�اروپائی�بسیار�ناهمگون�تر�بوده�است،�به�همان�گونه�که�توسعه�سیاسی،�مدنی،�
فرهنگی�و�حقوقی�متناظر�با�انکشاف�این�شیوه�تولید�در�ایران�نیز�منطبق�با�این�یا�آن�

جامعه�غربی�به�ورطه�تحقق�نپیوسته�است�
تا�شروع� از�آغاز� ایران،� در�تمامی�دوره�های�گسترش�و�تسلط�سرمایه�داری�در�
دهه��50خورشیدی،�استان�مرکزی�به�لحاظ�میزان�انباشت�سرمایه�و�کثرت�توده�های�
فروشنده�نیروی�کار�نه�فقط�با�هیچ�منطقه�جغرافیائی�دیگر�کشور�قابل�قیاس�نبود�که�
حتی�به�تنهائی�از�بخش�اعظم�نواحی�جامعه�جلوتر�بود��در�سال�های�نخست�دهه��50
بالغ�بر�23%�کل�نیروی�کار�شاغل�قلمروهای�صنعتی�در�این�حوزه�جغرافیائی�زندگی�
و�کار�می�کردند��در�همین�دوره�نسبت�شاغالن�بخش�های�موسوم�به�»خدمات«!!�در�
فاصله�مرزهای�این�ناحیه�از�35%�نیز�تجاوز�می�کرد��این�ارقام�در�فاصله�سالهای�
�1350تا��1355باز�هم�به�صورت�بسیار�چشمگیری�دچار�افزایش�شد��به�گونه�ای�که�
در�پایان�نیمه�نخست�این�دهه�نسبت�کارگران�بخش�صنعت�این�استان�از�نصف�کل�
کارگران�جامعه�باالتر�رفت��این�نکته�نیز�قابل�تعمق�است�که�بخش�اعظم�این�صنایع�
به�ویژه�کارخانه�های�جدیدتر�و�با�سرمایه�های�بزرگتر�و�تکنولوژی�پیشرفته�تر�در�یک�
مسافت��20کیلومتری�میان�تهران�و�شهر�کرج�متمرکز�بودند��از�استان�مرکزی�و�شهر�
تهران�یا�به�بیان�دقیق�تر�جاده�های�کرج�و�ساوه�و�آبعلی�و�حوزه�های�صنعتی�قزوین�و�
اراک�که�بگذریم�استانهای�آدربایجان�شرقی�و�اصفهان�و�تبریز�و�خراسان�هر�کدام�با�
شمار�کثیری�واحدهای�عظیم�صنعتی�بزرگترین�قطب�ها�و�مراکز�پیش�ریز�سرمایه�را�

تعیین�می�کردند�
آنچه�در�باال�گفتیم�مربوط�به�زمانی�است�که�از�شروع�انکشاف�کاپیتالیستی�جامعه�
بیش�از�یک�قرن�و�از�زمان�تسلط�تام�و�تمام�شیوه�تولید�سرمایه�داری�حدود�دو�دهه�
می�گذشته�است��رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�و�به�تبع�آن�بازار�سرمایه�داری�از�
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مدت�ها�پیش�سایه�حیات�و�تسلط�خود�را�تا�عمق�دورترین�روستاهای�جامعه�بسط�
داده�و�بر�کل�شرائط�کار�و�زندگی�ساکنان�کشور�حاکم�ساخته�بود��با�همه�این�ها�در�
پاره�ای�از�نواحی�کشور�سرمایه�گذاری�های�صنعتی�مهمی�در�دستور�کار�سرمایه�داران�
یا�دولت�بورژوازی�قرار�نداشت�و�معنای�تسلط�کامل�سرمایه�داری�در�یک�جامعه�نیز�
مطلقاً�مترادف�با�وقوع�چنین�سرمایه�گذاری�هائی�نیست��تحمل�کمترین�میزان�هزینه�
تولید�و�حصول�بیشترین�میزان�سود�و�باالترین�رقم�نرخ�سود�تنها�معیار�تعیین�نوع�
تولیدات،�قلمرو�انباشت�و�حوزه�جغرافیائی�پیش�ریز�را�برای�سرمایه�مشخص�می�کند��
استان�مرکزی�بر�پایه�همین�مالک�در�صدر�جدول�ترجیحات�قرار�داشت�و�پاره�ای�از�
مناطق�در�عین�انحالل�کامل�اقتصادی�در�روند�کار�سرمایه�داری�زیر�فشار�همان�معیار�
اساسی�احراز�شرائط�برتر�ارزش�افزائی،�چه�بسا�عرصه�هجوم�سرمایه�ها�برای�انباشت�
بزرگ�صنعتی�واقع�نمی�شدند��در�دوره�مورد�گفتگو�استانهای�سیستان�و�بلوچستان،�
بویراحمد�و�کهکیلویه؛�چهارمحال�بختیاری،�ایالم�و�لرستان�در�عداد�این�مناطق�بودند�
و�استان کردستان در میان 22 ایالت مبتنی بر تقسیمات جغرافیائی کشور، مقام 

سیزدهم را احراز می نمود.
سطح�به�غایت�نازل�بهای�نیروی�کار�یک�پیش�شرط�اساسی�بازتولید�و�خودگستری�
سرمایه�را�تعیین�می�نمود�و�این�بدان�معنی�است�که�توده�های�وسیع�فروشنده�نیروی�
کار�باید�در�برهوت�محرومیت�از�کلیه�امکانات�اجتماعی،�معیشتی�و�حقوق�سیاسی�
و�مدنی،�بار�گسترش�شتابان�پروسه�انباشت�سرمایه،�هزینه�های�غول�آسای�ماشین�
دولتی�بورژوازی�و�بار�کل�جامعه�کاپیتالیستی�را�به�شاق�ترین�سیاق�ممکن�به�دوش�
می�کشیدند��همه�چیز�در�هر�زمینه�و�هر�نقطه�از�حیات�اجتماعی�انسان�ها�یک�راست�از�
مالک�سودآوری�حداکثر�سرمایه�و�نازل�ترین�سطح�بهای�نیروی�کار�تبعیت�می�نمود��
آب�آشامیدنی�به�شرطی�نیاز�محله�مسکونی،�روستا،�بخش،�شهر�و�یا�حتی�شهر�بزرگ�
تلقی�می�گردید�که�بخشی�از�حل�و�فصل�معضالت�سیستم�باشد��برق�مصرفی�خانه�ها�
در�جائی�الزم�به�حساب�می�آمد�که�مقتضای�توسعه�و�قوام�مناسبات�حاکم�بر�ضرورت�
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آن�حکم�می�داد��راه�در�جائی�کشیده�می�شد�که�مشکلی�از�مشکالت�سرمایه�را�حل�
کند�و�پروژه�های�شهرسازی�و�احداث�خیابان�و�طرح�اسفالت�برای�مناطقی�مجاز�
می�گردید�که�نیازهای�اقتصادی�و�اجتماعی�و�مدنی�سرمایه�تحقق�آنها�را�در�دستور�کار�
قرار�داده�باشد��بیمارستان�ساخته�می�شد�مشروط�به�اینکه�سالمت�نیروی�کار�نیاز�روز�
سرمایه�باشد�و�تأسیس�مدارس�در�هر�سطح�با�منحنی�احتیاجات�نظام�سرمایه�داری�

سیر�صعودی�می�پیمود�یا�بالعکس�دچار�توقف�می�گردید�
روند�انطباق�هر�نوع�دگرسانی�اجتماعی�و�اقتصادی�با�نیازهای�سرمایه�و�استثمار�هر�
چه�دهشتبارتر�نیروی�کار�الجرم�تمایزات�محسوسی�را�در�وضعیت�معیشتی�و�شرائط�
زیست�اجتماعی�توده�های�کارگر�و�فرودست�مناطق�جغرافیائی�مختلف�کشور�با�خود�
به�همراه�داشت��تمایزاتی�که�در�گستره�فقر،�بیحقوقی�های�دهشتبار�اجتماعی�و�درجه�
محرومیت�سراسری�کارگران�از�بهداشت،�مسکن،�آموزش،�دوا�و�درمان�و�حداقل�
معاش،�مکان�واقعی�خود�را�پیدا�می�نمود��برخی�استان�ها�پیشینه�انباشت�صنعتی�کم�
و�بیش�طوالنی�داشتند�و�در�فاصله�میان�قرن�نوزدهم�تا�شروع�دهه�شصت�میالدی�
کارخانه�ها�و�کارگاههای�نسبتاً�زیادی�در�آنجا�دائر�شده�بود،�خلع�ید�فراگیر�توده�های�
دهقانی�در�شروع�این�دهه،�هجوم�وسیع�ارتش�بیکاران�روستاهای�این�نواحی�به�
حاشیه�شهرهای�همین�استان�ها�و�بیشتر�از�همه�تهران�را�به�دنبال�آورد��در�این�مناطق�
بردگان�مزدی�جدید�اوالً�با�فروش�نیروی�کار�سطح�نازلی�از�معیشت�را�برای�خود�
دست�و�پا�می�کردند�و�ثانیاً�در�کنار�هم�زنجیران�قدیمی�نقش�نسبتاً�فعالی�در�مبارزات�
جنبش�کارگری�روز�احراز�می�نمودند��مناطقی�مانند�آذربایجان،�گیالن،�مازندران،�
خراسان،�اصفهان�و�اهواز�در�این�زمره�قرار�داشتند��چیزی�که�در�مورد�پاره�ای�نواحی�
دیگر�صدق�نمی�نمود��در�مناطق�اخیر�عوامل�معینی�باعث�می�شد�که�توده�کثیر�خلع�ید�
شده�به�رغم�غوطه�خوردن�رقت�بار�در�دریای�فقر�و�فالکت�و�گرسنگی،�از�آوارگی�
و�مهاجرت�به�میزان�زیادی�امتناع�کنند��یک�نگاه�اجمالی�به�ترکیب�جمعیتی�کارگران�
مهاجر�مناطق�مختلف�در�آن�سال�ها�نشان�می�دهد�که�نیروی�خلع�ید�شده�و�بیکار�
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استان�هائی�مانند�سیستان�و�بلوچستان،�کردستان،�بوشهر،�ایالم،�کهکیلویه�و�بویراحمد،�
بندرعباس�و�بخش�هائی�از�خراسان�در�چنین�وضعیتی�قرار�داشتند��بیسوادی�کامل�یا�
سطح�بسیار�پائین�تحصیل،�کمبود�مهارت�کاری�و�تخصص�شغلی،�مشکالت�زبان�
و�ارتباطات�فرهنگی،�فقدان�قدرت�رقابت�در�بازار�کار،�نداشتن�استطاعت�مالی�برای�
مهاجرت�و�شروع�زندگی�در�شهرهای�بزرگ،�رواج�فرهنگ�تحقیر�و�توهین�و�تبعیض�
قومی�یا�نوع�این�ها�از�جمله�عوامل�اجتماعی�تعیین�کننده�ای�بودند�که�چنین�وضعی�را�

در�مورد�این�بخش�از�توده�های�کارگر�دامن�می�زدند�
شیوه�تولید�سرمایه�داری�کل�ساختار�حیات�اجتماعی�و�تار�و�پود�معیشت�ساکنان�
جامعه�از�جمله�سکنه�همین�نواحی�را�در�عمق�شروط�و�ملزومات�بازتولید�خود�
غرق�ساخته�بود،�کار�مزدی�و�بهای�فروش�نیروی�کار�شالوده�معاش�عظیم�ترین�
بخش�جمعیت�را�در�همین�استان�ها�نیز�تعیین�می�نمود��با�همه�اینها�بخش�وسیعی�
از�توده�های�فروشنده�نیروی�کار�در�نواحی�مورد�بحث�برای�فروش�نیروی�کارشان�
با�دشوارترین�و�مرگبارترین�شرائط�مواجه�بودند��اگر�در�سطح�سراسری�و�در�کل�
جامعه،�دیکتاتوری�هار�و�عریان�پلیسی�سرمایه�بود�که�امکان�هر�نوع�نفس�کشیدن�
و�اعتراض�را�از�کل�توده�های�کارگر�سلب�می�کرد،�در�اینجا�و�در�قلمرو�حیات�این�
بخش،�نفس�پراکندگی�ناشی�از�جبر�اشتغال�در�کارگاهها�و�مراکز�تولیدی�کوچک�
و�بسیار�کوچک�نیز�مزید�علت�می�شد��آنسان�که�حتی�به�اندازه�همزنجیران�خود�
در�مراکز�عظیم�کار�و�تولید�نیز�موفق�به�حضور�در�مبارزه�طبقاتی�و�ایفای�نقش�در�
جنبش�اجتماعی�طبقه�خود�نمی�شدند��همین�امر�وضعیت�معیشت�و�سطح�ابراز�وجود�
اجتماعی�کارگران�این�مناطق�را�سخت�زیر�فشار�خود�قرار�می�داد��بهای�نیروی�کار�
از�نازل�هم�بسیار�نازل�تر�می�گردید��در�شرائطی�که�سطح�دستمزدها�در�مراکز�صنعتی�
متمرکز�در�جاده�های�کرج�و�ساوه�و�آبعلی�یا�شهرکهای�صنعتی�اراک�و�قزوین�زیر�
فشار�مبارزات�مستمر�و�اعتصابات�انبوه�کارگران�سقف��10تومان�در�روز�را�باال�و�
پائین�می�کرد،�جمعیت�زیادی�از�کارگران�بلوچستان،�کردستان�و�فروشندگان�نیروی�
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کار�در�کهکیلویه�و�یاسوج�و�نواحی�اطراف�بوشهر�به��2تومان�در�قبال�روزانه�کار�
�12ساعته�در�هولناکترین�و�مرگبارترین�محیط�کار�رضایت�می�دادند��شمار�نسبتًا�
انبوهی�از�کارگران�مناطق�اخیر�یا�در�بیغوله�های�مرگ�قالی�بافی�ها،�جاجیم�بافی�ها،�
دخمه�های�پر�از�حرارت�کوره�های�شیشه�سازی�و�آجرپزی�و�کارهای�ساختمانی�و�
راهسازی�و�مانند�اینها�کار�می�کردند�یا�از�آن�بدتر�بردگان�مزد�بگیر�مزارع�کشاورزی�
و�باغستان�ها�و�بارکشان�شبانه�روزی�بنادر�و�تجارتخانه�ها�و�مراکز�حمل�و�نقل�بودند��
شرارت�و�سبعیت�سرمایه�داران�علیه�کارگران�در�این�قلمروها�در�چنان�فازی�بود�که�
احساس�کارگر�بودن�با�قبول�نوعی�نجس�بودن�در�میان�کاست�های�هند�باستان�و�
حال�همسنگی�می�کرد��در�وسعت�این�مناطق�محرومیت�از�دوا�و�درمان�و�آموزش�و�
بهداشت�و�آب�آشامیدنی�و�برق�و�سایر�ملزومات�زیستی�نیز�علی�االصول�ابعاد�بسیار�
دهشتبارتری�داشت��در�طول�دهه��40در�همان�روزهائی�که�اضافه�ارزش�های�حاصل�
از�تولید�و�فروش�نفت�بیسابقه�ترین�دوره�رونق�انباشت�سرمایه�را�در�پی�داشت،�
در�شهر�مسجد�سلیمان�یکی�از�بزرگترین�مراکز�تولید�نفت�ایران،�انبوه�خانواده�های�
کارگران�بیکار�برای�تأمین�سوخت�شبانه�چراغ�موشی�های�خود،�به�باتالق�های�نفتی�
مجاور�شهر�پناه�می�بردند��در�سیستان�و�بلوچستان�و�بخش�هائی�از�جنوب�خراسان�
و�گنبد�قابوس�فروش�کودکان�خانواده�های�کارگری�راه�نجات�موقت�افراد�خانوار�
از�مرگ�به�حساب�می�آمد��ارتش�ذخیره�کار�در�صدها�روستای�دشتی�و�دشتستان�از�
توابع�بوشهر�با�آرد�هسته�خرما�نان�می�پختند!!�در�کردستان�و�کهکیلویه�و�بویر�احمد،�
نان�خوردن�کیمیا�بود�و�دکتر�و�درمان�و�مدرسه�برای�توده�های�کثیر�خلع�ید�شده�و�در�
جستجوی�کار�پدیده�های�ناآشنائی�به�شمار�می�آمدند��بسیاری�از�شهرهای�با�جمعیت�
باالی��30000و�حتی��40000نفر�به�کلی�فاقد�آب�لوله�کشی�بودند�و�در�شمار�کثیری�
از�مراکز�شهری�مملکت،�اثری�از�برق�مشاهده�نمی�شد��این�وضعیت�با�اندکی�تغییر�
در�طول�دهه��50نیز�حاکم�بود��تا�شروع�نیمه�دوم�همین�دهه�از�کل��10000پزشک�
عمومی�و�متخصص��5000نفر�آن�فقط�در�شهر�تهران�مشغول�کار�بودند�و�سهم�نیمی�
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از�سکنه�جامعه�در�این�رقم�به��1000نفر�هم�نمی�رسید�

از ملت سازی تا نقد ناسیونالیستی سرمایه داری
آنچه�باالتر�گفتیم�گزارش�پاره�وار�گوشه�هائی�از�سیر�حوادثی�است�که�در�بطن�
پروسه�انکشاف�و�تسلط�شیوه�تولید�سرمایه�داری�در�جامعه�ما�دامنگیر�شرائط�معیشت�
باید� این�وضعیت� به� بوده�است�� اجتماعی�توده�های�طبقه�کارگر� و�کار�و�حیات�
بسیاری�مؤلفه�های�سیاسی�و�داده�های�تاریخی�دیگر�را�نیز�اضافه�کنیم��دیکتاتوری�هار�
بورژوازی�شرائط�امپریالیستی�تولید�سرمایه�داری،�حمام�خون�مدام�جنبش�کارگری�
به�عنوان�شرط�الزم�بازتولید�سرمایه�اجتماعی،�حاکمیت�شرائط�ناشی�از�شکست�
انقالب�کارگری�اکتبر�و�استیالی�سوسیالیسم�بورژوائی�نوع�اردوگاهی�و�غیراردوگاهی�
در�نیمی�از�جهان،�عروج�تاریخی�ناسیونالیسم�چپ�و�امپریالیسم�ستیزی�خلقی�و�
ناسیونالیستی�از�جمله�این�مؤلفه�ها�و�داده�ها�بودند��جنبش�کارگری�ایران�در�تاریکی�
زار�این�وضعیت�نامساعد�تاریخی�از�یک�سوی�به�طور�مستمر�سرکوب�می�شد�و�
از�سوی�دیگر�هر�گاه�که�با�اغتنام�فرصت�از�کاهش�رگبار�قلع�و�قمع،�می�خواست�
سیالب�اعتراض�خود�را�در�سطح�جامعه�جاری�سازد،�یک�راست�با�هجوم�نمایندگان�
سوسیالیسم�اردوگاهی،�ضد�امپریالیسم�خلقی،�پرچمداران�جمهوری�ملی،�حماسه�
سازان�برپائی�صنعت�مستقل�و�نهضت�ساالران�حق�خودمختاری�و�تعیین�سرنوشت�
ملی�در�این�گوشه�و�آن�گوشه�حیات�خود�رو�به�رو�می�گردید��تمرکز�بحث�ما�در�
این�نوشته�معین�اساساً�بر�روی�رابطه�طبقه�کارگر�ایران�با�پدیده�اخیر�است��این�
پدیده�در�جغرافیای�سیاسی�سرمایه�داری�ایران،�در�جامعه�کردستان�برآمد�و�دامنه�
تأثیر�بسیار�ویژه�ای�داشت��کردستان�از�جمله�استان�هائی�بود�که�نه�دولت�بورژوازی�
و�نه�سرمایه�داران�خصوصی�نسبت�به�پیش�ریز�صنعتی�کالن�در�آن�دیار،�رغبت�
چندانی�از�خویش�نشان�نداده�بودند��بخش�مهم�جمعیت�از�طریق�فروش�نیروی�
کار�ارتزاق�می�کردند�و�کارگر�بودند��اما�این�کارگران�نیروی�کار�خود�را�نه�در�مراکز�
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تولیدی�دارای�چند�هزار�کارگر،�نه�در�نفت�و�ذوب�آهن�و�تولید�اتوموبیل�و�الستیک�
و�حمل�و�نقل�یا�شرکت�های�بزرگ�کشت�و�صنعت�و�پتروشیمی�و�تولید�غذا�که�
در�کارگاههای�کوچک�فرش�بافی،�نخ�ریسی،�بافندگی،�مصالح�ساختمانی،�مزارع�
زمینداران،�شیشه�سازی�ها�و�صنایع�دستی�به�فروش�می�رساندند��موضوعی�که�در�
استراتژی�عمومی�سرمایه�و�در�ژرفنای�سیاست�انباشت،�توسعه�و�ارزش�افزائی�بیش�
و�بیشتر�سرمایه�ها�ریشه�داشت�و�به�نوبه�خود�پراکندگی�گسترده�توده�های�کارگر�را�
در�قیاس�با�قطب�های�نیرومند�صنعتی�مانند�استان�های�مرکزی،�آذربایجان،�اصفهان،�
خراسان،�اهواز،�قزوین�و�برخی�نواحی�دیگر�به�دنبال�می�آورد��این�امر�در�تلفیق�با�
آثار�و�عوارض�سرکوب�سراسری�هر�جنب�و�جوش�طبقه�کارگر،�موقعیت�کاماًل�
نازل�تر،�شکننده�تر�و�ضعیف�تری�را�بر�جنبش�کارگری�منطقه�تحمیل�می�نمود��مشکل�
پرولتاریا�اساساً�مجرد�قلت�نفوس�و�شمار�آحاد�نبود،�اما�مؤلفه�های�فوق�در�ترکیب�
با�هم�پروسه�ابراز�حیات�جنبش�کارگری�کردستان�را�به�صورتی�مؤثر�و�تعیین�کننده�

زیر�فشار�قرار�می�دادند�
جامعه�کردستان�و�جنبش�طبقه�کارگر�در�این�منطقه�سوای�مسائل�باال�بار�سنگین�یک�
پیشینه�ممتد�تاریخی�و�میراث�های�اجتماعی�کهنه�را�نیز�بر�سینه�خود�حمل�می�نمود��
منطقه�ای�زیر�نام�کردستان�به�بخش�خاص�واقع�در�جغرافیای�سیاسی�و�اقتصادی�
ایران�منحصر�نمی�گردید،�بلکه�نواحی�بسیار�وسیع�تری�واقع�در�شرق�رود�فرات�و�
بخش�هائی�از�عراق�و�ترکیه�و�سوریه�را�نیز�در�بر�می�گرفت��پاره�ای�قرابت�های�زبانی،�
قومی�و�فرهنگی�از�دیرباز�ساکنان�کل�این�دیار�را�نسبت�به�هم�در�قیاس�با�سکنه�سایر�
جوامع�همجوار�نزدیک�تر�می�ساخت��اینکه�آیا�حتی�در�دوران�سلطه�نظامهای�فئودالی�
یا�پیش�از�آن،�وجود�چنین�قرابت�هائی�چه�تأثیری�بر�روند�واقعی�زندگی�انسان�های�
منطقه�می�گذاشته�است�چند�چیز�کاماًل�روشن�است��این�که�به�هر�حال�تاریخ�زندگی�
بشر�تاریخ�وجود�طبقات�اجتماعی�متعارض�و�متخاصم�در�مقابل�همدیگر�است�و�بر�
همین�اساس�در�کردستان�نیز�همسان�همه�نواحی�کره�زمین،�هیچ�منافع�مشترک�انسانی�
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و�هیچ�همنوعی�واقعی�بشری�بین�استثمار�شوندگان�و�استثمارگران�وجود�نداشته�
است��این�واقعیت�را�فراموش�نکنیم�که�هر�کجا�جنگ�دهقانان�علیه�توحش�فئودالی�
شعله�ور�نبوده�است،�خود�همین�توده�های�ستمکش�دهقان�توسط�نیروهای�فئودالی�
متخاصم�به�شرربارترین�شکلی�به�جان�هم�انداخته�می�شدند��اگر�در�دوران�استیالی�
نظام�سرمایه�داری�بخش�های�مختلف�بورژوازی�جهانی�توده�های�کارگر�دنیا�را�در�
جنگهای�جنایتکارانه�منطقه�ای�و�بین�المللی�خاکستر�می�سازند�در�دوران�حاکمیت�
نظام�فئودال،�هر�خان�و�ارباب�هر�محدوده�کوچک�جغرافیائی�ساکنان�دهها�آبادی�
قلمرو�تسلط�خود�را�به�جان�سکنه�دهقان�و�فرودست�زیر�سلطه�فئودال�و�خانی�دیگر�
می�انداخته�است��در�یک�کالم،�مجرد�کرد�و�فارس�و�عرب�بودن�نه�مجوزی�برای�
واقعیت�بخشیدن�به�مقوله�»ملت«�و�»منافع�ملی«�در�عصر�ما�و�نه�به�نحو�اولی�مالکی�
برای�منافع�قومی�مشترک�در�دوره�های�گذشته�بود��اما�واقعیت�این�است�که�هم�در�
دوره�فئودالی�قوم�سازی�به�بدترین�وجهی�بر�توده�کثیر�انسان�های�فرودست�و�استثمار�
شونده�تحمیل�گردید�و�هم�در�عصر�ما�شرارت�ملت�بافی�سالح�توحش�بورژوازی�
علیه�کارگران�دنیا�شد��ساکنان�کردستان�نه�فقط�از�شمول�این�روند�عام�در�امان�نبودند�
که�در�اشکال�هولناک�تر�و�خونبارتری�بهای�تحمل�آن�را�پرداخت�کردند�و�کماکان�

هم�پرداخت�می�کنند�
نخستین�جنب�و�جوش�های�ملت�سازی�در�کردستان�را�باید�در�سیر�حوادث�سالهای�
بعد�از�جنگ�امپریالیستی�اول�کاوید��ممالک�انگلیس�و�فرانسه�و�امریکا،�فاتحان�جنگ�
در�جریان�بازتقسیم�متصرفات�دولت�عثمانی�قراردادی�را�تنظیم�کردند�که�بر�اساس�
آن�مردم�مناطقی�از�کردستان�در�سرزمین�شرقی�رود�فرات�به�صورت�یک�ملت�از�
حق�تشکیل�دولت�خودمختار�یا�مستقل�برخوردار�می�گردیدند��این�عهدنامه�که�با�نام�
»سور«،�اسم�دیگر�کردستان�معروف�شد،�نه�فقط�در�تندپیچ�حوادث�روز�هیچ�شانسی�

برای�هیچ�درجه�ای�از�تحقق�نداشت،�که�اساساً�در�همان�حالت�جنینی�تنظیم،�محکوم�
به�دفن�بود��فاتحان�جنگ�خیلی�زود�شرائط�تاریخی�روز�را�درک�کردند��وقوع�انقالب�
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اکتبر،�پروسه�انکشاف�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�در�جوامع�آسیائی،�امپریالیسم�
ستیزی�ناسیونالیستی�و�عروج�جنبش�های�خلقی�عواملی�بودند�که�در�ارتباط�با�هم�
بر�روند�سیاست�گذاری�های�دول�بزرگ�و�فاتح�کاپیتالیستی�فشار�وارد�می�ساختند��
قرارداد�سور�در�صورتی�مجاز�تلقی�می�شد�که�مصالح�و�انتظارات�دولت�های�یاد�شده�
را�پاسخگو�باشد،�در�حالی�که�فرایند�رخدادها�وضعیت�دیگری�را�پیش�می�کشید��
»آتاتورک«،�»رضاخان«�و�»فیصل«�سه�ضلع�مثلت�نفوذ�امپریالیسم�بریتانیا�در�خاورمیانه�
هر�کدام�به�نوبه�خود�و�در�گستره�اهداف�و�منافع�مشخص�شوونیستی�خویش�علیه�
این�قرارداد�بودند��در�حالی�که�ناسیونالیسم�چپ�و�جریانات�خلقی�پروروس�در�منطقه�
بعالوه�»اتحاد�شوروی«�می�توانستند�از�آن�به�مثابه�پلکانی�برای�پیشبرد�هدف�های�
خویش�بهره�گیرند��دولت�های�انگلیس�و�فرانسه�با�درک�اهمیت�موضوع،�با�شتاب�
تمام�طومار�عمر�تنظیم�قرارداد�را�مختومه�اعالم�کردند�و�با�کشیدن�خط�بر�روی�وجود�
منطقه�ای�به�نام�کردستان�کار�باز�تقسیم�متصرفات�سابق�عثمانی�میان�خود�را�با�صلح�و�
صفا�ادامه�دادند��قرارداد�سور�و�ملت�سازی�امپریالیست�ها�در�کردستان�به�طاق�نسیان�
کوبیده�شد،�اما�پرونده�ملت�سازی�همچنان�باز�بود��اگر�بورژوازی�امپریالیستی�این�
کار�را�نمی�کرد�یا�حتی�به�اقتضای�مصلحت�آن�را�تهدید�می�کرد،�انترناسیونال�سوسیال�
دموکراسی�دست�به�کار�تقویت�آن�می�شد�و�اگر�این�نیز�غائب�بود،�بورژوازی�»ضد�
امپریالیسم«!!�حتماً�این�کار�را�می�کرد�و�برای�برپائی�آن�به�هر�ساز�و�کار،�نظریه�بافی،�
تئوری�آفرینی�و�قیام�و�انقالب�همت�می�گماشت��سازمانیابی�جنبش�های�خلقی�و�
ملی�دستور�کار�ناسیونال�چپ�را�تعیین�می�نمود�و�اتحاد�شوروی�و�کمینترن�و�احزاب�
برادر�زیر�نام�پرولتاریا�و�کمونیسم�سوای�دمیدن�در�تنور�این�جنبش�ها�هیچ�کار�و�
مشغله�دیگری�نداشتند��مبارزه�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�عجالتاً�و�تا�طلوع�عصری�
نامعلوم،�بر�اساس�نسخه�پیچی�اینان�از�دستور�کار�تاریخ،�به�کنار�می�رفت�و�توده�های�
کارگر�سه�قاره�قرار�بود�در�تمامی�طول�این�مدت�ارتش�فتح�آفرین�ناسیونالیسم�چپ�
و�جنبش�های�خلقی�»امپریالیسم�ستیز«�!!�باشند��در�کردستان�وضع�از�این�هم�بسیار�
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بدتر�بود��در�اینجا�نه�ناسیونالیسم�چپ�که�ناسیونالیسم�راست�و�نه�اردوگاه�شوروی�
که�هر�بخش�بورژوازی�بین�المللی�نقش�منجی�ایفاء�می�کرد��اتحاد�استراتژیک�ناسیونال�
چپ�»ضدامپریالیسم«!�کشورها�و�»اردوگاه�سوسیالیسم«!�شرائطی�را�پدید�آورده�بود�
که�جایگزینی�مبارزه�طبقاتی�توده�های�کارگر�با�پدیده�ملت�سازی�و�جنبش�خلق�ها�
بارزترین�ممیز�آن�بود��فرمولبندیهائی�مانند�»انقالب�ضد�امپریالیستی«!�»استقرار�صنعت�
مستقل�ملی«!�»دموکراسی�خلق«!،�»حق�ملت�ها�در�تعیین�سرنوشت�خویش«�و����همه�
جا�بسان�نقل�و�نبات�به�حلقوم�کارگران�و�توده�های�فرودست�فرو�می�شد��در�این�
میان�سهم�توده�های�کارگر�کردستان�نیز�در�شعار�»حق�تعیین�سرنوشت«�و�تعابیر�
رایج�دلخواه�الیه�های�مختلف�بورژوازی�از�آن�مانند�»خودمختاری«�»خودگردانی«�
و����خالصه�می�گردید��معنای�حق�تعیین�سرنوشت�بسیار�روشن�بود��این�که�مردم�
ستم�زده�کارگر�و�زحمتکش�کرد�باید�تمامی�هست�و�نیست�خود�را�بسیار�فداکارانه�
و�مشتاق�و�جهادگرانه�در�تیر�کنند�تا�درصورت�پیروزی،�ائتالف�نامقدسی�از�ارتجاع�
بورژوازی�و�مالکان�بزرگ�زمین�و�اشراف�مالی�کردستان�را�بر�سرنوشت�زندگی�

خویش�و�نسلهای�آتی�خود�مسلط�گردانند�
طنین� اول،� انترناسیونال� بیانیه� کمونیست،� مانیفست� حیات� نخست� سده� هنوز�
رعدگون�قیام�کموناردها�به�پایان�نرسیده�بود�و�هنوز�شراره�های�فجر�سرخ�انقالب�
اکتبر�طالیه�های�طلوع�عصری�نو�در�زندگی�انسان�ها�را�از�خانه�ای�به�خانه�دیگر�
نقل�می�کرد�که�کارگران�دنیا�مجبور�می�شدند�همه�چیز�را�در�ورطه�آرایشی�باژگونه�
مشغله�فکر�و�زندگی�خویش�سازند��کارگر�اروپائی�به�جای�جنگ�در�سنگر�کمون�
به�سوسیال�دموکراسی�نماز�می�گزارد��توده�های�کارگر�فارس�و�عرب�و�ترک�به�جای�
جنگ�علیه�سرمایه�در�رکاب�ناسیونال�چپ�و�اردوگاه�برای�استقرار�صنعت�مستقل�
ملی�و�جمهوری�خلق�جهاد�می�کردند�و�کارگران�کردستان�گوش�به�فرمان�راست�ترین�
و�مرتجع�ترین�این�نیروها،�راه�رهائی�خویش�از�تمامی�سیه�روزیهای�روز�را�در�تعیین�
حق�سرنوشت�ملت�ها�جستجو�می�نمودند��در�همین�جا�باید�به�این�نکته�اشاره�کنیم�
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که�تالش�اردوگاه�و�ناسیونال�چپ�برای�انحالل�جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�
در�ورطه�اهداف�ناسیونالیستی�و�سوسیال�بورژوائی�از�جمله�منحل�نمودن�این�جنبش�
در�»حق�تعیین�سرنوشت�ملی«�بطور�معمول�خود�را�با�توجیهاتی�از�قبیل�کمبود�
انکشاف�رابطه�کار�و�سرمایه!،�رشد�نازل�مبارزه�طبقاتی�یا�سطح�پائین�پروسه�گسست�
طبقات�آرایش�می�داد!!�اما�این�مؤلفه�ها�فقط�ابزار�توجیه�بودند�و�بود�و�نبود�آنها�مکان�
خاصی�را�در�استراتژی�مشترک�آنان�احراز�نمی�کرد��در�این�زمینه�توجه�به�یک�مثال�
معین�شاید�کمی�روشنگر�باشد��انکشاف�صنعتی،�پروسه�گسست�عینی�طبقات،�سطح�
مبارزه�طبقاتی�و�آرایش�قوای�توده�های�کارگر�در�ایالت�آذربایجان�به�طور�نسبی�از�
غالب�مناطق�دیگر�ایران�پیشرفته�تر�و�باالتر�بود��هیچ�کارگر�آذربایجانی�فارغ�از�وسوسه�
مسخ�و�تحجر�ناسیونالیستی�نمی�توانست�میان�خویش�و�همزنجیران�خود�در�تهران،�
شیراز،�کرمان،�اصفهان�و�اهواز�و�جاهای�دیگر�خط�فاصل�بکشد��چنین�کارگری�به�
طور�قطع�به�خود�اجازه�نمی�داد�اتحاد�با�بورژوازی�ترک�را�جایگزین�وحدت�طبقاتی�
و�مبارزه�ضد�سرمایه�داری�طبقه�خویش�سازد��هیچ�کارگر�آذربایجانی�با�حداقل�آگاهی�
طبقاتی�نمی�توانست�رمز�مشکالت�و�بی�حقوقی�ها�و�سیه�روزی�های�دامنگیر�خویش�
اینها�نسخه�پیچی� را�در�نداشتن�حق�تعیین�سرنوشت�ملی�جستجو�کند��با�همه�
»حق�تعیین�سرنوشت�ملی«�از�سوی�ناسیونال�چپ�و�اردوگاه�برای�جنبش�کارگری�

آذربایجان�حتی�از�جنبش�کارگری�کردستان�هم�بسیار�فوری�تر�و�حادتر�در�دستور�کار�
قرار�داشت��مصداق�عینی�آن�را�نیز�طبقه�کارگر�ایران�شاهد�بوده�است��در�روزگاری�
که�سازمانیابی�شورائی�سراسری�طبقه�کارگر�ایران�علیه�سرمایه�داری�وظیفه�عاجل�و�
اساسی�توده�های�کارگر�در�همه�مناطق�کشوربود،�جنبش�کارگری�در�آذربایجان�عماًل�
به�ارتش�خودمختاری�طلبی�بخشی�از�بورژوازی�و�نیروهای�خلقی�تبدیل�گردید��
عمق�فاجعه�بیشتر�روشن�خواهد�شد�اگر�به�اهداف،�انتظارات�و�افقی�که�ناسیونال�
چپ�در�پیش�روی�این�جنبش�قرار�داده�بود�کمی�دقت�کنیم��»انتخابات�انجمن�های�
ایالتی�و�والیتی،�تشکیل�نیروهای�چریک�ملی،�رواج�زبان�آذربایجانی،�توسعه�صنایع�
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و�بازرگانی،�تأسیس�کارخانه�ها�و�فابریک�های�جدید،�اجرای�قانون�کار،�تصویب�
قوانین�مربوط�به�تعیین�مناسبات�میان�زارع�و�مالک،�تقسیم�اراضی�دولتی،�آزادی�
مذهب�و�معتقدات�و�باالخره�به�رسمیت�شناختن�حکومت�مرکزی�ایران«�کل�این�
افق�و�انتظارات�و�اهداف�را�تعیین�می�نمود��اینکه�کارگر�آذربایجانی�از�ورای�تحقق�
این�هدفها�چه�چیز�عایدش�می�شد�جواب�بسیار�ساده�است��استثمار،�بی�حقوقی،�
ستمکشی،�گرسنگی،�بی�مسکنی،�بی�بهداشتی�و�کلیه�مصائب�دیگر�اگر�نه�بیشتر�از�
گذشته�مسلماً�نه�کمتر�از�آن،�با�این�تفاوت�که�حاال�دیگر�بورژوازی�آذربایجانی�و�
طبقه�تحمیل�کننده�همه�این�سیه�روزی�ها�قرار�بود�نه�دشمن�طبقاتی�بلکه�متحد�وی�در�
تعیین�سرنوشت�ملی�و�بخش�همجوار�او�در�ترکیب�»ملت�سرفراز�آذری«�به�حساب�
آید!!�اما�معضل�به�همین�جا�ختم�نمی�شد��این�فقط�کارگران�آذربایجان�نبودند�که�از�
خودمختاری�و�تعیین�سرنوشت�ملی،�هیچ�چیز�به�چنگ�نمی�آوردند��کل�دهقانان�این�
دیار�نیز�به�همین�وضع�دچار�بودند��بر�سر�این�جمعیت�کثیر�نیز�همان�می�رفت�که�در�
سیطره�حاکمیت�رژیم�کودتا�بر�سر�آنان�رفته�بود��جمله�پردازی�چندش�بار�»اصالح�
مناسبات�رعیت�و�ارباب«�پدیده�مخلوق�حکومت�خودمختار�آذربایجان�نبود��دولت�
ناشی�از�کودتای�سیاه��28مرداد�هم�به�طور�مکرر�نوع�همین�خزعبالت�را�به�دهقانان�

تحویل�می�داد�
به�کردستان�و�مسأله�»حق�تعیین�سرنوشت�ملی«�در�این�قلمرو�جغرافیائی�باز�گردیم��
وقتی�که�در�آذربایجان�با�آن�سطح�از�گسست�عینی�طبقات�و�انکشاف�مبارزه�طبقاتی�
و�با�ایفای�نقش�بسیار�گسترده�نیروهائی�که�خود�را�به�پرولتاریا�و�چپ�و�سوسیالیسم�
می�آویختند،�تکلیف�زندگی�انسانها�با�»حق�تعیین�سرنوشت�ملی«�به�گونه�ای�که�دیدیم�
ورق�می�خورد،�تکلیف�مردم�کارگر�و�دهقان�و�فرودست�کرد�بسیار�روشن�بود��در�
اینجا�زمام�»جنبش�ملی«!!�در�دست�حزبی�بود�که�همه�سران�آن�را�رؤسای�صاحب�
خدم�و�حشم�عشایر،�بازرگانان�متمول،�زمینداران�بزرگ�و�اربابان�فئودال،�نمایندگان�
فکری�بورژوازی�و�روحانیون�مرتجع�تشکیل�می�دادند��حزب�دموکرات�کردستان�
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که�در�سال��1945میالدی�در�شهر�مهاباد�تشکیل�شده�بود�چنین�وضعی�داشت��این�
حزب�توسط�»قاضی�محمد«�حاکم�شرع�منطقه�رهبری�می�گردید��حزب�دموکرات�
در�کنگره�مؤسس�خود�قطعنامه�ای�را�برای�تأسیس�دولت�خود�مختار�و�رفع�مشکالت�
مردم�کرد!!�به�تصویب�رساند�که�ماحصل�مفاد�آن�به�این�شرح�بود:�»اعطای�خود�
مختاری�در�محدوده�ایران�به�کردها،�تشکیل�انجمنهای�ایالتی�و�والیتی�برای�نظارت�
بر�امور�داخلی،�انتخاب�کارمندان�دولت�از�اهالی�محل�یعنی�کردها،�تحصیل�کودکان�
در�مدارس�به�زبان�کردی�و�قبول�آن�به�عنوان�زبان�مادری،�تصویب�و�اجرای�قوانینی�
که�رابطه�میان�ارباب�و�رعیت�را�تحت�نظم�در�آورد،�استفاده�از�منابع�طبیعی�منطقه�
کردستان�برای�توسعه�صنعت�و�عمران�و�آبادی�و���«�جمهوری�مهاباد�که�در�همان�سال�
تشکیل�حزب�دموکرات�کردستان�و�به�دنبال�استقرار�حکومت�خود�مختار�آذربایجان�
تأسیس�گردید�قرار�بود�مفاد�این�قطعنامه�را�به�اجراء�بگذارد��به�بیان�دیگر�حق�تعیین�
سرنوشت�ملی�در�کردستان�باید�به�اربان�فئودال�تضمین�می�داد�که�مالکیت�فئودالی�آنان�
از�خطر�تعرض�دهقانان�کرد�مصون�خواهد�ماند��به�بورژوازی�کرد�نیز�بشارت�می�داد�
که�هر�نوع�اعتراض�آتی�هر�فروشنده�نیروی�کار�در�خطه�کردستان�را�زیر�نام�وحدت�
ملی�و�قداست�یکپارچگی�ملت�در�نطفه�خفه�خواهد�نمود��به�کارگران�کرد�می�گفت�
که�برای�توسعه�صنعتی�کردستان�سرمایه�داری�از�هیچ�نوع�فداکاری�در�راستای�افزایش�
سود�سرمایه�داران�دریغ�نورزند��سهم�کارگر�و�دهقان�کرد�از�حق�تعیین�سرنوشت�ملی�

اینها�بود!!!

ناسیونالیسم چپ و جنبش کارگری کردستان
نیروی�محرکه�واقعی�انقالب��5۷جنبشی�بود�که�از�شروع�نیمه�نخست�دهه�50،�
به�صورتی�بسیار�گسترده�در�وسعت�تمامی�کارخانه�ها�و�مراکز�تولید�و�کار�جامعه�
زبانه�کشید��جنبشی�که�در�طول�کمتر�از��5سال�بدون�هیچ�سازمانیابی�رسمی،�هیچ�
اتحادیه�و�سندیکا،�هیچ�حق�اعتصاب�و�اعتراض�و�در�زیر�فشار�توحش�و�تهاجم�
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هارترین�دیکتاتوری�های�سرمایه،�موفق�شد�عظیم�ترین�اعتصابها�را�علیه�سرمایه�داران�
و�شدت�استثمار�کاپیتالیستی�سازمان�دهد��بخش�اعظم�این�مبارزات�و�اعتصابات�را�به�
پیروزی�برساند�و�به�یمن�همین�مبارزات�در�فاصله�زمانی�کمتر�از��5سال�بهای�فروش�
نیروی�کار�را�تا�چندین�برابرافزایش�دهد��این�جنبش�بسیار�زود�و�در�همان�نخستین�
بارقه�های�شکوفائی�مجدد�حیات،�قلمرو�مصاف�علیه�استثمار�و�بی�حقوقی�طبقاتی�را�
از�حصار�کارگاهها�به�خارج�محدوده�شهرهای�بزرگ�بسط�داد�و�در�اعتراض�علیه�
بی�مسکنی�خیزش�وسیع�و�خونبار�مسکن�را�پدید�آورد��انقالب��5۷لحظه�ای�در�فرایند�
توسعه�این�جنبش�بود��موضوعی�که�فعالین�چپ�خلقی�ایران�خواه�در�ژرفنای�شور�
و�هیجانهای�سخت�کوش�چریکی�و�خواه�از�آن�بدتر،�در�برج�عاج�»کار�آرام�سیاسی«�
سوسیال�بورژائی�تا�روز�وقوع�انقالب�و�حتی�سال�های�بعد،�قادر�به�درک�آن�نشدند��
سفاک�ترین�نمایندگان�فکری�سرمایه�اجتماعی�ایران�و�پشتیبانان�بین�المللی�آنها�بسیار�
هوشمندانه�و�از�دیرباز�تا�حدود�زیادی�واقعیت�این�روند�را�درک�کرده�بودند��این�
نکته�را�در�جای�دیگری�توضیح�خواهیم�داد��در�این�جا�به�همین�حد�بسنده�می�کنیم�
که�بورژوازی�حاکم�در�عین�درک�این�روند�قادر�به�جلوگیری�از�توسعه�و�منتهی�
شدن�آن�به�انقالب�نشد��چپ�خلقی�نیز�غرق�در�دنیای�انگاره�پردازی�های�سوسیال�
رمانتیسیستی�طبیعتاً�قادر�به�هیچ�اثر�گذاری�رادیکال�و�ضد�سرمایه�داری�بر�فرایند�
جنبش�مذکور�نمی�توانست�باشد��در�این�میان�بخشی�از�بورژوازی�بسیار�راحت�و�با�
حداکثر�توفیق�همه�چیز�را�بر�وفق�مراد�و�انتظار�خویش�سوق�داد��با�اغتنام�فرصت�
از�فروماندگی�سیاسی�دامنگیر�جنبش�کارگری�و�بالهائی�که�تاریخاً�رفرمیسم�راست�
و�چپ�سوسیال�بورژوائی�بر�سر�طبقه�کارگر�آورده�بود،�بر�موج�اعتراضات�گسترده�
توده�ای�سوار�شد��با�بخش�های�دیگر�طبقه�خود�در�سطح�داخلی�و�جهانی�به�توافق�
رسید��به�اریکه�قدرت�سیاسی�نظام�سرمایه�داری�عروج�نمود�و�در�کوتاه�ترین�مدت�
با�حداکثر�درایت�و�با�باالترین�میزان�سبعیت�به�تار�و�مار�نمودن�کل�جنبش�کارگری�

پرداخت�
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نیروهای�چپ�نه�فقط�در�فاصله�میان��50تا��5۷و�پیش�از�آن�زیر�فشار�رویکرد�
رفرمیستی�راست�و�چپ�خویش�هیچ�رغبتی�به�هیچ�تالشی�برای�سازمانیابی�ضد�
سرمایه�داری�جنبش�کارگری�نشان�ندادند،�که�در�فاصله�میان�وقوع�قیام�تا�واپسین�
لحظات�قلع�و�قمع�شدن�نیز�هیچ�نقشی�در�هیچ�سطحی�برای�تحقق�این�هدف�ایفاء�
نکردند��در�روزهائی�که�طبقه�کارگر�در�سراسر�جامعه�به�صورت�خودجوش�دست�
به�کار�ساختن�شوراها�برای�اعمال�قدرت�و�کسب�موقعیتی�نیرومندتر�در�مقابل�
سرمایه�داران�بود�مشغله�چپ�از�کندوکاو�بخش�های�مختلف�ساختار�دولت�و�دعوت�
از�کارگران�برای�حضور�فعال�در�جنبش�دموکراسی�طلبانه�خلقی�فرا�نمی�رفت��انتظار�
چپ�از�انقالب�حتی�در�صورت�پیروزی،�از�استقرار�دموکراسی�آن�سوتر�نمی�شتافت�
و�سهم�کارگران�از�این�پیروزی�احتمالی�در�موضوعاتی�مانند�حق�متشکل�شدن،�حق�

اعتصاب�و�برخی�مطالبات�ساده�رفاهی�خالصه�می�گردید�
در�کردستان�رابطه�چپ�با�جنبش�کارگری�از�این�نیز�وحشتناک�تر�شد��توده�های�
وسیع�کارگر�و�زحمتکش�کردستان�که�زیر�فشار�بار�استثمار،�بی�حقوقی�ها�و�مصائب�
بودند�در� ایران�محروم�تر� از�همزنجیران�خود�در�سایر�جاهای� سرمایه�داری�حتی�
ماه�های�پیش�از�سقوط�رژیم�شاه�به�گونه�ای�سراسری�و�بی�سابقه�وارد�میدان�مبارزه�
شدند��وقوع�انقالب�برای�اینان�نه�فقط�هیچ�افتی�در�تداوم�جنبش�یا�هیچ�حالت�
انتظاری�در�مقابل�دولت�جدید�پدید�نیاورد�که�آغاز�فاز�تازه�ای�برای�توسعه�اعتراض�
و�تعمیق�انتظارات�تلقی�گردید��دلیل�این�امر�از�یک�سوی�در�همان�شدت�مضاعف�
استثمارشوندگی،�فقر�و�بیحقوقی�کارگران�کرد�و�از�سوی�دیگر�در�توهم�آنان�به�
راهبردها�و�افق�نمائیهای�بورژوازی�کرد�قرار�داشت��هاله�متراکمی�از�توهم�که�در�
درون�خود�پیچیده�و�بسیار�متناقض�بود��هم�نقش�محرکی�برای�تداوم�حضور�در�
جنبش�انقالبی�و�گشایش�جبهه�های�جدید�پیکار�علیه�حاکمان�جدید�را�بازی�می�کرد�
و�هم�جنبش�وسیع�اعتراضی�کارگران�را�به�سکوی�قدرت�بورژوازی�کرد�برای�تسویه�
حساب�با�رقبای�طبقاتی�خود�مبدل�می�ساخت��طولی�نکشید�که�حق�تعیین�سرنوشت�
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ملی�به�گونه�ای�فاجعه�بار�بر�کل�مطالبات�طبقاتی�و�اجتماعی�کارگران�پرده�ساتر�
انداخت�و�رویکرد�مبارزات�آنان�را�با�آرزوها�و�رؤیاهای�ارتجاعی�بورژوازی�کرد�
همسو�ساخت��نکته�اساسی�این�است�که�این�توهم�در�سیر�رخدادهای�روز�انقالب�
بسیار�آسیب�پذیر�بود�و�در�صورت�مواجهه�با�دورنماها�و�راه�حلهای�رادیکال�و�
سنجیده�طبقاتی�می�توانست�به�سرعت�در�هم�بشکند��رویگردانی�بخش�بسیار�بزرگی�
از�توده�های�کارگر�و�فرودست�کردستان�در�روزهای�پیش�و�پس�انقالب�بهمن�از�
حزب�دموکرات�کردستان�و�استقبال�آنان�از�یک�نیروی�سیاسی�دارای�اسم�و�رسم�
چپ�و�کمونیسم�)سازمان�انقالبی�زحمتکشان�کردستان-�کومله(�در�جای�خود�گواه�
آمادگی�فعال�مردم�کارگر�برای�عروج�به�خیزش�های�تازه�با�رویکردهای�رادیکال�
طبقاتی�بود��در�این�روزها�با�توجه�به�داده�های�مختلف�اجتماعی�و�مؤلفه�های�خاص�
اوضاع�سیاسی،�دو�راه�حل�طبقاتی�اساساً�متضاد�می�توانست�در�مقابل�جنبش�جاری�
درون�جامعه�کردستان�قرار�گیرد��این�دو�دورنمای�متضاد�عبارت�بودند�از:�راه�حل�
ضد�کار�مزدی�پرولتاریا�سوسیالیست�در�یک�سوی�و�راه�حلهای�متفاوت�بورژوائی�

در�سوی�دیگر�
آناتومی�جامعه�کردستان�به�عنوان�جزء�الیتجزائی�از�جامعه�و�جهان�مبتنی�بر�رابطه�
خرید�و�فروش�نیروی�کار،�ارجاع�کلیه�اشکال�استثمار،�ستمکشی،�محرومیت�و�سیه�
روزیهای�توده�های�کارگر�و�زحمتکش�کرد�به�موجودیت�وتسلط�نظام�سرمایه�داری،�
اتکاء�به�سازماندهی�شورائی�ضد�کار�مزدی�توده�های�وسیع�کارگر�به�عنوان�تنها�نیروی�
قادر�به�تغییر�عینیت�موجود،�توجه�عمیق�و�حداکثر�به�بنیان�انترناسیونالیستی�جنبش�
ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�و�اصل�وحدت�ارگانیک�پرولتاریای�کرد�با�توده�های�
کارگر�ایران�از�جمله�مسائل�بسیار�اساسی�و�تعیین�کننده�ای�بودند�که�نقطه�عزیمت�و�
شالوده�کار�یک�راه�حل�واقعی�سوسیالیستی�و�ضد�کار�مزدی�را�برای�پرولتاریا�تعیین�
می�نمود��اتخاذ�این�راه�حل�و�راهکارهای�متناظر�با�آن،�مقدم�بر�هر�چیز�در�گرو�آن�بود�
که�فرایند�مبارزات�جاری،�درست�بر�حمله�به�روند�کار�جامعه�متمرکز�گردد��تشکیل�
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شوراهای�کارگری�در�وجب�به�وجب�جامعه�کردستان،�سنگربندی�استوار�توده�های�
کارگر�و�فرودست�در�درون�این�شوراها�و�متمرکز�شدن�تمامی�قوای�متشکل�در�
شوراها�بر�روی�تغییر�فرایند�کار�و�تولید�اجتماعی�اساسی�ترین�و�بارزترین�مؤلفه�هائی�
بود�که�می�بایست�و�می�توانست�ابراز�وجود�اجتماعی�و�طبقاتی�نیرومند�این�راه�حل�
را�عینیت�بخشد��اما�ببینیم�ترجمه�زمینی�این�رویکردها�و�راه�حل�ها،�در�پراتیک�پیکار�
جاری�کارگران�چه�می�توانست�باشد؟�چه�موانع�اساسی�بر�سر�راه�پیشبرد�این�ها�وجود�
داشت�و�مسیر�تالش�برای�غلبه�بر�این�موانع�از�کجاها�گذر�می�کرد؟�قبل�از�هر�چیز�
به�بررسی�مسائلی�بپردازیم�که�چپ�در�روزهای�انقالب�با�خیره�شدن�به�آن�ها،�هر�
نوع�رویکرد�سوسیالیستی�پرولتاریا�را�یا�مردود�اعالم�کرد�و�یا�آن�را�در�هاله�متراکمی�
از�وارونه�سازیها�به�ضد�خود�مبدل�ساخت��مقوله�»ستم�ملی«�اولین�و�جدی�ترین�
مشکلی�بود�که�چپ�در�پشت�آن�به�سنگربندی�پرداخت��اما�ستمکشی�و�بی�حقوقی�نه�
پدیده�ای�مریخی�که�مسأله�ای�مربوط�به�جریان�واقعی�زندگی�انسان�ها�است�و�محتوای�
آن�باید�در�عمق�شرائط�کار�و�معیشت�توده�های�کارگر�و�فرودست�کاوش�گردد��درک�
کارگر�کرد�از�ستم�نمی�توانست�این�باشد�که�چرا�کارفرمای�استثمارگر�و�خون�آشام�
وی�نه�کرد�بلکه�فارس�است-�چیزی�که�واقعیت�هم�نداشت�و�سرمایه�داران�استثمار�
کننده�او�علی�العموم�اصالت�کرد�بودن�را�با�خود�حمل�می�کردند��ستم�در�عمق�زندگی�
کارگران�کردستان�معنایش�این�نبود�که�چرا�باید�پوشش�سنتی�آباء�و�اجدادی�خود�را�
با�کت�و�شلوار�مد�روز�شهرنشینان�فارس�عوض�کنند!!�زیرا�که�اوالً�استطاعت�خرید�
این�نوع�لباس�ها�را�در�خود�نمی�دیدند�و�ثانیاً�»هموطنان«!!�کرد�و�کردی�زبان�متمول�و�
مرفه�و�شهرنشین�وی�هم،�همان�لباس�همتایان�طبقاتی�فارس�خود�را�بر�تن�می�کردند��
معنای�ستم�برای�توده�کارگر�و�فرودست�کرد�آن�نبود�که�چرا�مجبور�به�آموزش�زبان�
فارسی�می�شوند!�زیرا�اگر�توان�مالی�او�اقتضا�می�کرد�حتماً�ترجیج�می�داد�که�فرزندانش�
همه�زبانهای�زنده�دنیا�را�یاد�بگیرند�و�اکنون�که�نمی�آموختند�نه�از�سر�عرق�ملی�
بلکه�زیر�فشار�گرسنگی�و�تنگدستی�بود��ستم�ملی�برای�کارگر�و�توده�روستانشین�
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کردستان�این�نیز�نبود�که�چرا�وضع�زندگی�همزنجیرانش�در�شهرهای�فارس�نشین�و�
ترک�نشین�بهتر�از�خود�اوست��زیرا�که�چنین�چیزی�واقعیت�نداشت��کارگران�همه�
جا�کارگر�بودند�و�سطح�معیشت�فروشندگان�نیروی�کار�در�زابل�و�طبس�و�ورامین�
و�سبزوار�و�الر�و�کهیکیلویه�و�ایالم�و�دشتستان�هم�هیچ�بهتر�و�باالتر�از�معاش�روز�
کارگر�کرد�نبود��معنای�ستم�برای�کارگر�و�زحمتکش�کردستانی�هیچکدام�اینها�نبود�
و�مقوله�ستم�ملی�به�هیچ�وجه�قالب�و�محتوای�واقعی�مصیبت�های�زندگی�و�سیه�
روزی�های�اجتماعی�طبقه�کارگر�این�دیار�را�منعکس�نمی�نمود��ارجاع�درد�و�رنج�
و�گرفتاری�های�کارگران�به�این�فرمولبندی�نه�تبخیر�راستین�زندگی�آنان�که�فقط�
دسیسه�و�مغلطه�پردازی�بورژوازی�کرد�برای�به�کجراه�بردن�پروسه�پیکار�وآن�ها�بود��
کارگر�و�زحمتکش�کرد�از�گرسنگی،�فقر،�بی�آبی،�بی�بهداشتی،�بی�آموزشی،�بی�مسکنی،�
بی�لباسی،�استثمار،�فقدان�هر�نوع�آزادی�و�حقوق�اجتماعی�درد�می�کشید�و�اینها�همه�و�
همه�از�عمق�وجود�سرمایه�و�موجودیت�نظام�سرمایه�داری�فرا�می�جوشید��درست�به�
همین�دلیل�راه�رهائی�یا�حتی�راه�تقلیل�دردها�و�رنج�هایش�نیز�یک�راست�به�تعرض�

نیرومند�وی�علیه�این�نظام�موکول�می�گردید�
معضل�دومی�که�چپ�به�دار�آن�می�آویخت�مسأله�ارضی�و�مشکل�دهقانان�و�
کثرت�جمعیت�دهقانی�در�کردستان�بود��این�نیز�در�عالم�واقع�با�آنچه�که�چپ�تصویر�
می�نمود�تفاوت�بنیادی�داشت��نه�تعلق�خاطر�دهقان�و�زارع�کردستانی�به�نیم�هکتار�
زمین�مزروعی،�آن�جایگاه�سترگ�استراتژیک�مورد�تأکید�چپ�را�در�رابطه�با�چند�
و�چون�حضور�دهقانان�در�جنبش�جاری�احراز�می�نمود�و�نه�تقسیم�زمین�میان�آنان�
مشکلی�از�هیچ�دهقانی�حل�می�کرد��پافشاری�بر�روی�اهمیت�حل�مسأله�ارضی�به�
شیوه�ای�که�در�کردستان�رخ�داد�و�آناتومی�این�معضل�و�مبرمیت�راه�حل�آن�به�عنوان�
سندی�برای�حقانیت�جنبش�ملی�و�دموکراتیک�و�حق�تعیین�سرنوشت�و�مانند�این�ها�
به�طور�واقعی�هیچ�ربطی�به�راه�حل�روز�پرولتاریای�سوسیالیست�در�شرائط�جاری�
بعد�از�قیام�بهمن��58نداشت�و�نمی�توانست�داشته�باشد��مشکل�دهقان�کرد�مطلقًا�
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با�دریافت�قطعه�ای�زمین�از�اراضی�مالکان�بزرگ�حل�نمی�گردید�و�سینه�زدن�حول�
اهمیت�این�کار�به�هیچوجه�اجتناب�چپ�از�تمرکز�قوا�بر�روی�پیگیری�راه�حل�
رادیکال�ضد�کار�مزدی�را�توجیه�نمی�نمود��در�همین�جا�تذکر�این�نکته�مهم�است�که�
روایت�چپ�از�پدیده�ای�به�نام�جنبش�دهقانی�در�شرائط�روز�کردستان�روایتی�بسیار�
نادرست�بود��بخش�نسبتاً�وسیعی�از�کسانی�که�در�ترمینولوژی�»چپ«�به�نام�دهقان�
نامگذاری�می�شدند�اساساً�کارگران�کشاورزی�این�دیار�را�تشکیل�می�دادند��جمعیت�
کثیری�که�برای�زمینداران�بزرگ�و�کوچک�کار�می�کردند�و�هزینه�بازتولید�نیروی�کار�
خویش�را�ساالنه�به�صورت�بخش�بسیار�ناچیزی�از�تولیدات�خود�دریافت�می�نمودند��
به�بیان�دیگر�آنان�کارگرانی�بودند�که�دستمزدشان�نه�در�شکل�پول�بلکه�به�صورت�
جنسی�پرداخت�می�گردید��پدیده�ای�که�به�نوبه�خود�مبین�استثمار�وحشتناک�تر�طبقه�
کارگر�توسط�سرمایه�بود��در�یک�کالم�نه�مقوله�»ستم�ملی«،�نه�مسأله�ارضی�و�نه�
هیچ�چیز�دیگر،�هیچ�مجوزی�به�دست�هیچ�نیروی�کارگری�و�کمونیست�و�ضد�کار�
مزدی�نمی�داد�تا�شعار�»حق�تعیین�سرنوشت«�یا�بدیل�پردازی�کاپیتالیستی�دیگری�از�
این�سرشت�را�در�روزهای�بعد�از�انقالب�بهمن�در�پیش�روی�مبارزات�کارگران�و�
زحمتکشان�کرد�قرار�دهد��راه�حل�پرولتاریای�کمونیست�ضمن�بیشترین�توجه�به�
مؤلفه�های�باال�و�داده�های�مشابه�دیگر،�باید�مسیر�کارزار�خود�را�در�میدانی�دیگر�و�با�

رویکردی�مغایر�با�محاسبات�ناسیونال�چپ�پی�می�گرفت�
دروغین� تئوری� به� نمی�توانست� کردستان� در� کمونیست� پرولتاریای� استراتژی�
»کمبود�انکشاف�کاپیتالیستی«!!�و�وجود�»ستم�ملی«�بیاویزد�و�آنها�را�دستاویزی�برای�
دمیدن�در�تنور�جنبش�ملی�سازد��کردستان�بخشی�از�جامعه�و�جهان�کاپیتالیستی�را�
تشکیل�می�داد�و�در�روزهای�بعد�از�انقالب،�روند�کار�و�شیوه�تولید�سرمایه�داری�بود�
که�می�توانست�آماج�آرایش�قوا�و�میدان�مصاف�مبارزه�میان�طبقات�اجتماعی�متخاصم�
قرار�گیرد��این�امر�متضمن�آن�بود�که�برنامه�عمل�کمونیست�ها�در�آن�روزها�بر�

اقدامات�و�رویکردهای�اساسی�زیر�متمرکز�شود�
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1. تالش�حداکثر�برای�تشکیل�شوراهای�کارگری�ضد�سرمایه�داری�در�سرتاسر�
جامعه�کردستان،�متشکل�نمودن�کلیه�بخش�های�طبقه�کارگر،�از�کارگران�صنعتی�
کارخانه�ها�و�کارگاههای�بزرگ�و�کوچک�گرفته�تا�کلیه�معلمان،�پرستاران،�بهیاران،�
کارگران�حمل�و�نقل،�بردگان�مزدی�شهرداری�ها�و�ادارات�دولتی�و�در�یک�کالم�کلیه�

توده�های�فروشنده�نیروی�کار
2. کمک�به�آماده�سازی�شوراهای�کارگری�یاد�شده�برای�اشغال�همه�مراکز�کار�
و�تولید�اجتماعی�و�برنامه�ریزی�پروسه�کار�این�واحدها�توسط�کارگران�متشکل�در�

شوراها؛
3.�تشویق�و�هدایت�دهقانان�فقیر�و�پرولتاریای�روستا�به�تشکیل�شوراهای�مشترک�
در�سراسر�کردستان،�الغاء�کامل�هر�نوع�مالکیت�ارضی،�مصادره�تمامی�مزارع�و�باغات�
و�امالک�متعلق�به�فئودال�ها�و�زمینداران�توسط�شوراهای�کارگران�و�زحمتکشان،�
نام� به� پیروزمند�آن�پدیده�ای� قابل�توجهی�که�در�صورت�وقوع� اجتماعی� رخداد�

دهقانان�و�جنبش�دهقانی�اساساً�موضوعیت�تاریخی�خود�را�از�دست�می�داد�
4. تالش�برای�انتقال�کل�جنبش�کارگران�و�زحمتکشان�کردستان�به�حوزه�های�یاد�
شده�یعنی�به�میدان�ها�و�قلمروهائی�که�صف�آرائی�در�آنجاها�مبین�توفانی�شدن�پیکار�
واقعی�میان�طبقات�اجتماعی�بود��مبارزه�علیه�سرمایه�داران�و�کل�نظام�بردگی�مزدی،�
مبارزه�علیه�اشکال�استثمار�باقی�مانده�از�شیوه�های�تولید�منقرض�و�کهنه،�مبارزه�علیه�
رژیم�جمهوری�اسالمی�همه�و�همه�در�همین�بستر،�در�درون�شوراها�و�در�عمق�جبهه�
سراسری�جنگ�علیه�سرمایه�داری�و�کل�حامیان�این�نظام�محتوای�واقعی�طبقاتی�خود�

را�احراز�می�نمود�
5.�مسلح�شدن�شوراهای�کارگران�و�زحمتکشان�در�سراسر�کردستان�و�هدایت�این�
تسلیح�انقالبی�و�شورائی�به�دفاع�از�برنامه�ریزی�شورائی�مراکز�کار�و�تولید�اجتماعی،�
پدیده�ای�که�نقش�آلترناتیو�واقعی�کارگری�و�سوسیالیستی�را�در�برابر�راهکار�تشکیل�
ارتش�پیشمرگ�و�مبارزه�ضد�رژیمی�فراطبقاتی�و�سوسیال�خلقی�تعیین�می�کرد��



83 انقالب�5۷،�نیروهای�چپ����

جنبش�شورائی�در�این�راستا�به�صورت�واقعی�بستر�جنگ�طبقاتی�می�شد�و�مبارزه�
علیه�سرمایه�و�علیه�هر�شکل�استثمار�و�بیحقوقی�و�ستمکشی،�با�مبارزه�علیه�رژیم�
سیاسی�به�طور�ارگانیک�به�هم�می�آمیخت��روندی�که�در�صورت�تحقق،�تبلور�زنده�

رادیکال�تر�ین�و�عالی�ترین�شکل�پیکار�طبقاتی�می�گذاشت�
6.�پیوند�خوردن�تمامی�شوراها�با�هم�در�کنگره�سراسری�شوراهای�کردستان�و�
بسط�این�نهاد�به�ارگان�برنامه�ریزی�سراسری�کار�و�تولید�اجتماعی�و�در�همان�حال�

نیروی�هدایت�کننده�جنگ�علیه�ارتش�اشغالگر�جمهوری�اسالمی؛
7.�اقدامات�فوق�اجزای�الیتجزای�الغاء�کار�مزدی�در�جامعه�کردستان�تلقی�می�گردید�
و�هر�گام�در�پیش�برد�و�به�موفقیت�رساندن�آنها�گامی�در�ستیز�واقعی�علیه�اساس�
سرمایه�داری�بود��آغاز�و�پیگیری�این�فرایند�پیکار�عماًل�کل�توده�کارگر�و�استثمار�
شونده�کردستان�را�در�یک�سوی�و�سرمایه�داران،�مالکان�زمین�و�فئودال�ها�و�دولت�
بورژوازی�اسالمی�را�در�سوی�مقابل�و�متخاصم�آنها�قرار�می�داد��احزاب�بورژوائی�
کرد�مانند�حزب�دموکرات،�نیروهای�مذهبی�طرفدار�احمد�مفتی�زاده،�سپاه�رزگاری،�
سازمان�خبات�و�امثال�این�ها�همگی�جا�و�مکان�خویش�را�در�صف�واقعی�طبقاتی�
شان�احراز�می�کردند�و�توده�وسیع�کارگر�و�استثمار�شونده�کرد�نیز�به�جای�تبدیل�
شدن�به�نیروی�پیشمرگ�این�جریانات�یا�هر�جریان�بورژوائی�دیگر�شوراهای�واقعی�
طبقاتی�و�ضد�سرمایه�داری�خود�و�در�همان�حال�سنگر�راستین�جنگ�طبقاتی�خود�

را�پیدا�می�نمود�
8.�اهتمام�شوراها�به�رفع�هر�نوع�تبعیض�جنسی�و�مبارزه�علیه�کلیه�اشکال�بیحقوقی�
زنان،�ممنوع�ساختن�کار�کودکان،�اعالم�بهداشت�و�آموزش�رایگان،�مصادره�اماکن�
دولتی�و�مجتمعات�مسکونی�متعلق�به�سرمایه�داران�یا�مراکز�نظامی�و�ساختمانهای�
مشابه�و�واگذاری�آنها�به�افراد�فاقد�مسکن،�تشکیل�گروههای�ضربت�برای�برپائی�

خانه�های�مسکونی�و�حل�معضل�سکونت�شهروندان؛
ایران،� در�سراسر� کارگری� با�جنبش� مستحکمتر� هر�چه� پیوند� برای� 9.�تالش�
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فراخوان�توسعه�جنبش�شورائی�و�اهتمام�شوراهای�کارگری�همه�مناطق�به�اجرای�
برنامه�های�مشابه،�کوشش�برای�سراسری�نمودن�جنبش�ضد�سرمایه�داری�و�سازمان�

دادن�مبارزه�ای�متحد�علیه�اساس�بردگی�مزدی�در�وسعت�جامعه�ایران؛
10.�توسل�به�طبقه�کارگر�بین�المللی�و�بذل�مساعی�حداکثر�برای�جلب�حمایت�طبقه�
کارگر�جهانی�از�شوراهای�کارگری�و�جنبش�شورائی�ضد�سرمایه�داری�کردستان�و�
ایران،�دعوت�از�فعالین�جنبش�های�ضد�سرمایه�داری�در�سطح�جهانی�برای�کمک�های�
فنی�و�تکنیکی،�آموزشی،�بهداشتی،�فرهنگی،�اقتصادی�و�هر�کمک�دیگر�برای�تحکیم�

موقعیت�جنبش�و�استحکام�آرایش�قوای�طبقاتی�در�مقابل�بورژوازی؛
پرولتاریای�سوسیالیست�در�تعیین�خطوط�کار�و�برنامه�جنبش�انقالبی�جاری�درون�
جامعه�کردستان�در�شرائط�بعد�از�قیام�بهمن�می�توانست�بر�نکات�باال�و�موارد�مشابه�
آن�ها،�متمرکز�شود��نکاتی�که�حتی�امروز�هم�طرح�آن�ها�به�یقین�با�حمالت�انتقادی�
بسیار�شدید�و�خصمانه�همه�گروههای�چپ�مواجه�خواهد�شد��اولین�انتقاد�این�
خواهد�بود�که�جنبش�کارگری�کردستان�مطلقاً�از�آرایش�الزم�برای�به�دست�گرفتن�
برنامه�ریزی�کار�و�تولید�برخوردار�نبود�و�شوراهای�کارگران�از�عهده�ایفای�چنین�
نقشی�بر�نمی�آمدند!!�عده�ای�از�این�نیز�فراتر�خواهند�رفت�و�ادعا�خواهند�نمود�که�
اصاًل�طرح�انتظاراتی�از�این�قبیل�در�مورد�جنبش�کارگری�سال��58خورشیدی�در�
کردستان�اتوپی�بافی�محض�است!!�این�نقد�در�نگاه�ناسیونال�چپ�و�به�همان�میزان�
در�نوع�نگرش�سوسیالیست�های�دترمینیست�صنعت�ساالر�ریشه�عمیق�دارد��گرایش�
اول�سرمایه�را�نه�یک�رابطه�اجتماعی�و�حتی�نه�در�همه�اشکال�سامان�پذیری�اش،�که�
فقط�در�قالب�مشتی�تکنولوژی�مدرن�و�فوق�مدرن�یا�در�شکل�خاص�سرمایه�صنعتی�
قابل�لمس�می�بیند��طبقه�کارگر�را�نیز�نه�توده�وسیع�فروشنده�نیروی�کار�بلکه�تنها�در�
هیأت�کارگر�صنعتی�آن�هم�کارگر�صنایع�عظیم�»وطنی«�و�تراست�های�عظیم�تولیدی�
برتافته�از�»رشد�آزاد«�مانوفاکتورهای�آباء�و�اجدادی�»وطن«�شایسته�نام�کارگر�تلقی�
می�کند��گرایش�دوم�نیز�اساساً�ایفای�نقش�تاریخی�پرولتاریا�را�به�رشد�صنعتی�هر�چه�
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نیرومندتر�ارجاع�می�دهد�و�در�عالم�واقع�نابودی�سرمایه�داری�را�نه�کار�جنبش�کارگری�
که�محصول�رشد�غائی�صنعت�کاپیتالیستی�ارزیابی�می�نماید��پاسخ�ما�به�این�انتقادات�
بسیار�روشن�است��کردستان�نه�یک�جامعه�فئودالی�که�یک�جامعه�سرمایه�داری�بود��
طبقه�کارگر�در�اینجا�هم�مثل�هر�نقطه�دیگر�دنیای�سرمایه�داری�به�کارگران�صنعتی�
محدود�نمی�شد،�بلکه�کل�توده�فروشنده�نیروی�کار�در�بخش�ساختمان�و�راه�و�
شهرداری�ها�و�مدارس�و�بیمارستان�ها�و�جاهای�دیگر�را�هم�شامل�می�گردید��باالتر�
گفتیم�که�بخش�وسیعی�از�جمعیت�شاغل�در�مزارع�کشاورزی�یا�امالک�زمینداران�
بزرگ�و�کوچک�هم�نه�دهقان�که�کارگران�با�دستمزد�جنسی�بودند��در�مورد�سطح�
آگاهی�و�تدارک�اجتماعی�و�علمی�و�تخصص�برای�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�اجتماعی�
هم�جنبش�کارگری�کردستان�در�محدوده�آحاد�و�نفوس�خاص�توده�های�کارگر�
ساکن�این�منطقه�خالصه�نمی�شد��همه�ما�شاهد�بودیم�که�با�ورود�ارتش�اشغالگر�و�
متجاوز�جمهوری�اسالمی�به�کردستان�هزارها�فعال�چپ�و�کمونیست�از�چهارگوشه�
جامعه�ایران�عازم�کردستان�گردیدند��این�عده�می�توانستند�به�جای�پیوستن�به�نیروی�
پیشمرگ�جنبش�ملی�یکراست�به�شوراهای�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�هدایت�شوند�و�
حتی�نقش�نظامی�خویش�در�جنگ�با�دولت�بورژوازی�اسالمی�را�نیز�در�سنگر�همین�
شوراهای�کارگری�ضد�سرمایه�داری�ایفاء�نمایند��فراموش�نکنیم�که�بخش�اعظم�این�
فعالین،�کمونیست�های�دانش�اندوخته�و�دارای�تخصص�های�باالی�علمی�و�فنی�
بودند��جنبش�کارگری�کردستان�با�بهره�گیری�از�این�نیروها�که�در�صورت�اتخاذ�یک�
استراتژی�رادیکال�سوسیالیستی�و�ضد�کار�مزدی،�شمار�آنان�می�توانست�بسیار�بیشتر�
و�بیشتر�شود�قادر�بود�اداره�و�برنامه�ریزی�کار�کلیه�مراکز�درمانی�و�آموزشی�و�اقتصادی�
را�به�دست�گیرد��سوای�این�طبقه�کارگر�می�توانست�با�استمداد�از�فعالین�کمونیست�

جنبش�کارگری�در�سطح�بین�المللی�این�امکانات�را�ده�چندان�و�صد�چندان�سازد�
�انتقاد�مهم�دیگری�که�بر�طرح�این�راه�حل�از�سوی�محافل�مختلف�چپ�مطرح�
توان� واقعی� طور� به� ایران� کارگری� جنبش� کل� وقتی� که� است� این� شد� خواهد�
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این�رویکرد�و�ایفای�چنین�نقشی�را�نداشت�چگونه�طبقه�کارگر�در�کردستان�به�
عنوان�ضعیف�ترین�و�بی�تجربه�ترین�بخش�این�جنبش�قادر�به�پیشبرد�این�اقدامات�
می�گردید؟�این�انتقاد�تا�آنجا�محق�است�که�به�فروماندگی�جنبش�کارگری�ایران�
در�اتخاذ�چنین�رویکردی�اشاره�می�کند،�اما�بحث�ما�مطلقاً�این�نیست�که�راه�حل�
پرولتاریای�کمونیست�فقط�به�حوزه�حیات�اجتماعی�کارگران�کردستان�محدود�
می�شد�و�در�سایر�مناطق�ایران�از�دستور�کار�خارج�می�گردید��بالعکس�بند�بند�نکاتی�
که�در�اینجا�و�در�چهارچوب�برنامه�عمل�طبقه�کارگر�طرح�می�شود�مسائلی�هستند�
که�در�روزهای�پیش�و�پس�قیام�بهمن�به�عنوان�وظائف�عاجل�روز�پیش�روی�کل�
طبقه�کارگر�ایران�قرار�داشت��حرف�اساسی�این�است�که�طبقه�کارگر�در�همه�جا�
باید�چنین�می�کرد�و�فعالین�کمونیست�باید�برای�سمت�دادن�جنبش�کارگری�به�
اتخاذ�این�راهکارها�از�هیچ�تالشی�دریغ�نمی�ورزیدند��انحالل�وسیع�چپ�در�راه�
حلهای�ناسیونالیستی�و�سوسیال�بورژوائی�موجب�شد�که�نه�فقط�در�این�راستا�هیچ�
کاری�نشود�که�بالعکس�بدترین�لطمات�نیز�به�هر�رویکرد�رادیکال�کارگری�وارد�
گردد��امری�که�در�تهران،�اصفهان،�شیراز،�تبریز،�اهواز�و�سایر�شهرها�در�قالب�
تقال�برای�تبدیل�جنبش�کارگری�به�ابزار�دموکراتیزه�کردن�رژیم�سیاسی،�تقویت�
جناحی�از�بورژوازی�در�مقابل�جناح�دیگر،�امپریالیسم�ستیزی�خلقی�و�نوع�این�ها�
انجام�گرفت�و�در�کردستان�شکل�و�روال�دیگری�پیدا�کرد��در�اینجا�حق�تعیین�
سرنوشت�ملی�محور�ابراز�حیات�چپ�شد�و�جنبش�کارگری�نیز�به�جای�توسل�
ناسیونالیستی� برهوت�راهبردهای� به�راه�حل�سوسیالیستی�و�ضد�کار�مزدی�در�
گور�و�گم�گردید��به�دنبال�این�توضیحات�یک�سؤال�اساسی�دیگر�هم�قابل�طرح�
است��این�که�آیا�راه�حل�ضد�سرمایه�داری�و�ضد�کار�مزدی�پرولتاریا�واقعاً�شانسی�
برای�پیروز�شدن�داشت؟�و�اگر�نداشت�چرا�باید�طرح�می�شد�و�چرا�اکنون�باید�بر�
درستی�آن�پای�فشرد؟�پاسخ�بخش�نخست�این�سؤال�دشوار�است�به�این�معنی�که�
پیروزی�و�شکست�هیچ�جنبشی�و�از�جمله�جنبش�کارگری�در�شرائط�آن�روز�ایران�
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و�کردستان�را�نمی�توان�از�قبل�یا�بعد�بدون�اینکه�مسیر�واقعی�کارزار�خود�را�طی�
کرده�باشد�مورد�حدس�و�داوری�قرار�داد��پاسخ�اما�به�یک�اعتبار�بسیار�ساده�است��
به�این�اعتبار�که�اتخاذ�راه�حل�سوسیالیستی�تنها�راه�درست�طبقه�کارگر�در�سراسر�
ایران�و�از�جمله�در�کردستان�بود��پرولتاریا�نمی�تواند�با�رجوع�به�دشواری�خط�
مشی�راستین�پیکار�ضد�سرمایه�داری�خود،�به�ناسیونالیسم�و�به�جنبش�خودمختاری�
طلبانه�یا�حق�تعیین�سرنوشت�ملی�بپیوندد��به�نظر�ما�شانس�جنبش�کارگری�خواه�
در�سراسر�ایران�و�خواه�در�منطقه�کردستان�برای�غلبه�بر�بورژوازی،�سازمانیابی�
سراسری�ضد�کار�مزدی�خود�و�تاختن�به�سوی�استقرار�سوسیالیسم�بدون�شانس�
نبود�اما�فرض�کنیم�که�چنین�شانسی�بسیار�ضعیف�بود��حتی�در�این�صورت�نیز�
کار�درست�آن�بود�که�راه�واقعی�مبارزه�طبقاتی�و�جنبش�ضد�کار�مزدی�را�در�پیش�
گیرد��نکته�اساسی�این�است�که�در�این�گذر�هر�میلیمتر�پیشروی�سنگ�بنای�محکم�
و�استواری�برای�مقاومت�مؤثرتر�در�برابر�نظام�کاپیتالیستی،�گامی�مؤثرتر�در�آرایش�
قوای�طبقاتی،�دستاوردی�در�سازمانیابی�شورائی�و�حصول�سنگری�نیرومندتر�برای�
حداقل� می�خورد� اگر�شکست� گذر� این� در� پرولتاریا� بود�� طبقاتی� مبارزه� تداوم�
در�جبهه�جنگ�واقعی�ضد�سرمایه�داری�شکست�خورده�بود�و�تجارب�شکست،�

درس�هائی�بسیار�آموزنده�برای�پیروزی�های�بعدی�می�شد�
جنبش�کارگری�کردستان�همسان�جنبش�کارگری�در�سراسر�ایران�قادر�به�پیگیری�
راه�حل�سوسیالیستی�و�ضد�کار�مزدی�نشد��چپ�بورژوائی�این�جنبش�را�به�دار�
جنبش�ناسیونالیستی�و�حق�تعیین�سرنوشت�آویزان�ساخت��هزاران�کارگر�زیر�بیرق�
»کمونیسم«�به�نیروی�پیشمرگ�جنبش�ملی�تبدیل�شدند��به�جای�برپائی�شوراهای�
خود،�به�جای�تصرف�کارگاهها�و�مزارع�و�اراضی�سرمایه�داران�یا�فئودال�ها،�به�جای�
برنامه�ریزی�کار�و�تولید�اجتماعی�توسط�این�شوراها،�به�جای�برپائی�شوراهای�
برنامه�ریزی�کار�و�تولید�و�توسعه�آن�ها�به�جبهه�جنگ�علیه�سرمایه�داران�و�دولت�
سرمایه�داری،�به�جای�استمداد�از�جنبش�بین�المللی�طبقه�کارگر�و�اتحاد�آهنین�با�



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری88

طبقه�کارگر�سراسر�ایران،�آری�به�جای�همه�این�ها�در�خشکزار�یک�جنگ�فراطبقاتی�
ناسیونالیستی�با�دولت�اسالمی�درگیر�شدند��در�فاصله�این�سال�ها�چپ�بدون�هیچ�
با� گونه�تغییری�در�اساس�افق�پردازی�ها�و�راه�حلهای�سوسیال�بورژوائی�خود،�
آمیختن�به�نقدی�پاره�وار�و�متشتت�از�برخی�وجوه�باورهای�خلقی،�با�تمسک�به�
برخی�فرمولبندی�های�مجرد�نظری�و�به�کارگیری�عنوان�مکتبی�»مارکسیسم�انقالبی«�
دست�به�کار�ساختن�حزب�شد��حزبی�که�در�امتداد�مستقیم�همان�دیدگاهها،�افق�
بافیها،�انتظارات�و�تشکل�پردازی�های�غیرکارگری�قرار�داشت،�حزبی�که�کماکان�
طبقه�کارگر�کردستان�را�در�حوزه�های�سربازگیری�جنبش�ملی�به�صف�می�نمود��
از�عناوینی�مانند�شوراهای�کارگری،�برپائی�مجمع�عمومی�کارگران،�سوسیالیسم،�
صف�مستقل�کمونیستی�کارگران�و�نظائر�این�ها�حرف�زد�اما�در�هیچ�کجا�به�هیچ�
میزان�و�در�هیچ�یک�از�عرصه�های�حیات�اجتماعی�طبقه�کارگر�هیچ�روزنه�ای�به�
سوی�سازمانیابی�واقعی�شورائی�ضد�سرمایه�داری�و�ضد�کار�مزدی�در�پیش�روی�
هیچ�کارگری�باز�نکرد��حزبی�که�از�شوراهای�کارگری�و�مجمع�عمومی�حرف�
می�زد�فقط�به�این�خاطر�که�مراسم�حزب�بودن�را�پاس�داشته�باشد�و�حزب�باشد!!�
حزبی�که�اگر�هم�بنا�می�شد�نسخه�پیچی�هایش�راهی�به�پراتیک�جنبش�کارگری�
باز�کند�در�بهترین�حالت�سر�از�سندیکای�دموکراتیکی�در�می�آورد�که�تنها�رسالت�
آن�حلق�آویزی�جنبش�کارگری�به�دار�حزب�می�شد��حزبی�که�به�سازمانیابی�ضد�
کار�مزدی�توده�های�کارگر�نه�فقط�هیچ�نظر�نداشت�که�فلسفه�وجودی�تحزبش�
چنین�نگاهی�را�از�بیخ�و�بن�نفی�می�کرد،�حزبی�که�همچنان�کارگران�را�پیشمرگ�
»جنبش�ملی«�می�کرد�و�در�هیچ�کجا�هیچ�گام�عملی�برای�سازمانیابی�ضد�کار�مزدی�
هیچ�شماری�از�کارگران�در�هیچ�مرکز�کار�و�تولید�اجتماعی�بر�نمی�داشت��در�یک�
کالمی�حزبی�که�حزب�بود�و�درست�به�اعتبار�همین�حزب�بودنش�و�به�اعتبار�تعلق�
به�الگوی�دو�تشکیالتی�حزب�و�سازمان�های�توده�ای�میراث�سوسیال�دموکراسی�از�
هر�نوع�ظرفیتی�برای�سازمانیابی�شورائی�ضد�کار�مزدی�توده�های�کارگر�خالی�بود�
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کارگران کردستان و درس های شکست سوسیالیسم بورژوائی
شکست�همواره�حادثه�ای�محتمل�در�پیش�روی�هر�جنبش�طبقاتی�و�اجتماعی�
است��شکست�خوردن�بیش�از�حد�پرزیان،�رقت�بار�و�دردناک�است�اما�واقعیتی�است�
که�اتفاق�می�افتد��جنبش�کارگری�نیز�زیر�فشار�بی�افقی�ها،�سردرگمی�ها،�بی�سازمانی�ها،�
ناآگاهی�ها�و�سایر�ضعفها�و�معضالت�درونی�خود�از�یکسوی�و�قدرت�سرکوب�
ددمنشانه�سرمایه�از�سوی�دیگر�دچار�شکست�می�شود��مسأله�اساسی�برای�فعالین�
آگاه�طبقه�کارگر�درس�آموزی�خالق،�بالنده�و�رادیکال�از�این�شکست�ها�است��همه�
ما�با�این�ضرب�المثل�معروف�توده�ای�آشنا�هستیم�که:�»شکست�مقدمه�پیروزی�است«�
به�نظر�ما�نیر�شکست�منتهی�به�درس�آموزی�ها�و�استخراج�تجارب�رادیکال�و�به�
کارگیری�این�درس�ها�و�تجارب�در�پراتیک�جاری�پیکار�طبقاتی،�به�طور�قطع�سرآغاز�
خیزش�های�نوین�پیروزمندانه�است��به�بیان�دیگر�جنبشی�که�به�طور�واقعی�با�اتکاء�به�
ماتریالیسم�انقالبی،�آموزه�های�شکست�پیشین�را�چراغ�راه�تداوم�مبارزه�طبقاتی�سازد�
اساساً�شکست�نخورده�است؛�بلکه�پروسه�شکست�را�به�جزء�الیتجزائی�از�فرایند�
سراسری�پیکار�امید�بخش�و�موفق�طبقاتی�ارتقاء�داده�است��جنبش�کارگری�کردستان�
و�جنبش�کارگری�سراسر�ایران�نیز�باید�چنین�کنند�و�این�کار�نیازمند�تمرکز�آگاهانه�

فعالین�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�بر�روی�سیر�حوادث��2۷سال�گذشته�است�
ما�در�بررسی�مختصر�باال�نشان�دادیم�که�سنگ�بنای�شکست�جنبش�کارگری�
سوسیال� و� ناسیونالیستی� حل�های� راه� قبول� به� جنبش� این� رویکرد� در� کردستان�
کار�مزدی� برپائی�شوراهای�طبقاتی�و�ضد� از� رفرمیسم�چپ�و�عدول� بورژوائی�
خویش�در�روزهای�پیش�و�پس�قیام�بهمن��5۷گذاشته�شد��تأکید�کردیم�که�کارگران�
کردستان�باید�شوراهای�خویش�را�بر�پای�می�داشتند��در�پرتو�قدرت�این�شوراها�
کلیه�مراکز�کار�و�تولید�اجتماعی�را�تصرف�می�نمودند�و�این�شوراها�و�مراکز�کار�
را�همزمان�به�سنگر�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�اجتماعی�و�جنگ�با�دولت�بورژوازی�
مبدل�می�ساختند��جنبش�کارگری�باید�به�دهقانان�و�انبوه�کارگران�روستاها�کمک�
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می�کرد�تا�شوراهای�خود�را�بر�پای�دارند��تا�شوراها�را�به�نهاد�اعمال�قدرت�توسعه�
دهند��تا�کلیه�مزارع�و�اراضی�زمینداران�و�فئودال�ها�را�مصادره�کنند�و�برنامه�ریزی�
شورائی�کار�و�تولید�را�وظیفه�خود�سازند��جنبش�کارگری�کردستان�باید�بر�این�مسیر�
می�شتافت�و�جبهه�پیکار�سراسری�توده�های�طبقه�خود�و�کل�توده�های�فرودست�و�
زحمتکش�کردستان�را�یکراست�بر�حمله�به�روند�کار�سرمایه�و�تعرض�مستقیم�به�
اساس�مناسبات�کاپیتالیستی�مستقر�می�نمود��طبقه�کارگر�در�کردستان�باید�سراسر�این�
دیار�را�به�آوردگاه�طبقاتی�علیه�سرمایه�بسط�می�داد�و�در�این�گذر�پایه�های�اتحاد�خود�
با�کل�طبقه�کارگر�ایران�را�مستحکم�می�ساخت�و�از�تمامی�فعالین�کمونیست�جنبش�
بین�المللی�کارگری�استمداد�می�جست��این�کارها�انجام�نگرفت،�جنبش�کارگری�به�
ارتش�جانباز�جنبش�ملی�سقوط�کرد،�این�جنبش�شکست�خورد�و�در�طول��2۷سال�
گذشته�رژیم�ستیزی�فراطبقاتی�و�مبارزه�سندیکالیستی�زیر�پرچم�رفرمیسم�راست�و�
چپ�سوسیال�بورژوائی�همه�وجوه�زندگی�اجتماعی�و�حیات�سیاسی�آن�را�در�خود�

غرق�ساخت�
نخستین�درس�ماتریالیسم�انقالبی�از�کندوکاو�این�پروسه�شکست،�ضرورت�یک�
رویکرد�رادیکال�به�برپائی�شوراهای�کارگری�است��ما�در�مقاالت�متعدد�توضیح�
داده�ایم�که�ارجاع�برپائی�شوراها�به�لحظه�قیام�صرفاً�ره�آورد�اردوگاه�شوروی�سابق�و�
جنبش�های�خلقی�است��شوراها�بستر�پیکار�ضد�سرمایه�داری�و�مرکز�ثقل�تدارک�و�
بالندگی�و�آگاه�شدن�و�بسیج�سراسری�توده�های�ما�برای�پیکار�علیه�بردگی�مزدی�و�
تدارک�انقالب�سوسیالیستی�است��احزاب�چپ�غیرکارگری�در�همین�لحظه�حاضر�
نیز�از�زمین�و�آسمان�برای�توده�های�کارگر�نسخه�سندیکاسازی�صادر�می�کنند�و�از�
کارگران�می�خواهند�که�تشکل�صنفی�بسازند،�این�تشکلها�را�به�حزب�آنان�بیاویزند،�
از�سازمانیابی�سراسری�طبقه�خود�در�مبارزه�مستقیم�علیه�اساس�سرمایه�داری�امتناع�
کنند�و�نهایتاً�به�عنوان�ارتش�آلت�دست�سکت�آن�ها�باقی�بمانند�تا�روزی�آنان�را�به�
قدرت�برسانند��گوش�دادن�به�حرف�این�احزاب�نه�نقد�گذشته�و�نه�استخراج�تجارب�
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رادیکال�از�شکست�های�پیشین�که�کاماًل�بالعکس�سر�در�زیر�برف�فرو�بردن،�از�گذشته�
نیاموختن�و�اصرار�عامدانه�برای�استقبال�از�شکست�های�آتی�است�

شوراهای�خود�را�در�کلیه�مراکز�کار�و�تولید�بر�پای�سازیم��این�شوراها�را�ظرف�
اعمال�قدرت�کنیم،�با�قدرت�شوراهای�خود�به�سرمایه�داران�و�دولت�سرمایه�داری�
بسیار�صریح�و�سرراست�اعالم�کنیم�که�هر�چه�هست�و�نیست�محصول�کار�ما�
و�طبقه�بین�المللی�ماست��این�مائیم�که�باید�چه�تولید�شود�و�چه�تولید�نشود�و�
سرنوشت�پروسه�کار�و�تولید�اجتماعی�را�تعیین�کنیم��پرچم�برنامه�ریزی�شورائی�
سوسیالیستی�کار�و�تولید�اجتماعی�را�در�کلیه�مراکز�کار�و�تولید�و�در�سراسر�جامعه�
به�اهتزاز�درآوریم��این�اتوپی�پردازی�نیست،�نقشی�است�که�طبقه�ما�قادر�به�ایفای�آن�
است��ما�در�همین�راستا�و�در�زیر�همین�پرچم�متحد�می�شویم،�متشکل�می�گردیم،�
مطالبات�عاجل�روزمان�را�مطزح�می�کنیم،�به�میزان�قدرتی�که�داریم�این�مطالبات�را�
بر�بورژوازی�تحمیل�می�کنیم��سنگر�به�سنگر�با�نظام�سرمایه�داری�و�دولت�بورژوازی�

می�جنگیم�و�در�همین�راستا�به�سوی�محو�سرمایه�داری�و�لغو�کار�مزدی�می�شتابیم�
سازمانیابی�جنبش�شورائی�ما�در�همان�حال�که�بستر�تدارک�و�پیکار�سراسری�
طبقاتی�ضد�سرمایه�داری�است�ظرف�مبارزه�برای�مطالبات�روزمره�نیز�هست��هیچ�
آیه�ای�با�هیچ�شأن�نزولی�در�هیچ�کجا�نیامده�است�که�مبارزه�روز�ما�باید�از�جنبش�
طبقاتی�علیه�کار�مزدی�و�برای�محو�سرمایه�داری�مجزا�باشد��این�آیه�فقط�از�محکمات�
رفرمیسم�راست�و�چپ�است�و�با�هدف�به�کجراه�بردن�مبارزه�ضد�کاپیتالیستی�ما�
ابداع�گردیده�است��سوسیالیسم�بورژوائی�و�ناسیونالیسم�چپ�سالیان�دراز�با�همین�
آیه�پردازی�ها�ما�را�ارتش�جنبش�های�ناسیونالیستی�و�دموکراسی�طلبانه�خود�ساختند��
بر�این�روند�باید�نقطه�پایانی�گذاشت��هیچ�مالک�واقعی�برای�انصراف�ما�از�برپائی�
شوراها�وجود�ندارد��اگر�توان�آن�را�داریم�که�متشکل�گردیم،�توان�آن�را�هم�خواهیم�
داشت�که�شورائی�متشکل�شویم،�اگر�قرار�است�برای�سازمانیابی�خود�مبارزه�کنیم�
این�مبارزه�را�در�راستای�سازمانیابی�شورائی�توده�های�جنبش�طبقاتی�خود�به�پیش�
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بریم��تفاوت�شوراها�با�سندیکاها�تفاوت�در�اسم�و�رسم�نیست��شوراها�نهاد�قدرت�
ضد�سرمایه�داری�ماست��سندیکاها�ظرف�مبارزه�قانونی�هستند��شوراها�بستر�تدارک�
قوای�طبقاتی�ما�برای�محو�سرمایه�داری�می�باشند،�سندیکاها�و�جنبش�سندیکائی�بستر�
تسلیم�و�انقیاد�به�سلطه�جاویدان�سرمایه�است��شوراها�مبارزه�ما�برای�مطالبات�روز�
را�با�مبارزه�سراسری�طبقه�مان�برای�رفع�عینیت�موجود�به�هم�می�آمیزند��سندیکاها�ما�
را�صنف�صنف�می�کنند�و�قدرت�طبقاتی�مان�را�در�منجالب�منافع�سرمایه�داران�دفن�
می�سازند��شوراها�مرکز�بلوغ�و�رشد�آگاهی�طبقاتی�ماست،�سندیکاها�باتالق�مسخ�و�
انجماد�ما�در�راه�حلهای�بورژوائی�است��شوراها�ظرف�وحدت�و�انسجام�و�یکپارچگی�
کل�طبقه�ماست،�سندیکاها�و�اتحادیه�ها�در�بهترین�حالت�و�در�رادیکال�ترین�روایت�
چپ�محمل�گسیل�توده�های�کارگر�به�مبارزات�صنفی�و�سکت�ماوراء�طبقه�به�عنوان�
فرمانده�زبردست�مبارزه�طبقاتی�است!!!�شوراها�نهاد�وحدت�اندیشه�و�عمل،�تئوری�
انقالبی�و�انقالب،�جنبش�و�آگاهی،�هستی�اجتماعی�و�آگاهی�طبقاتی�است،�سندیکا�
و�جنبش�سندیکائی�و�فرقه�سازی�و�سکت�ساالری�مرکز�شقه�شقه�نمودن�همه�
این�ها�به�زیان�طبقه�ما�و�به�نفع�نظام�سرمایه�داری�است��شوراها�سلول�های�وحدت�
انترناسیونالیستی�طبقه�کارگر�علیه�سرمایه�در�سراسر�جهان�موجود�است،�سندیکاها�

کج�راهه�انفصال�از�وحدت�طبقاتی�و�خزیدن�به�الک�منافع�صنفی�است�
یک�معضل�اساسی�سر�راه�برپائی�شوراها�سخت�جانی�رفرمیسم�راست�وچپ�است��
مراد�از�رفرمیسم�راست�و�چپ�نه�تبلور�سکتی�آن�بلکه�نسوج�ریشه�دار�و�پر�قوام�آن�در�
درون�خود�جنبش�کارگری�است��رفرمیسم�راست�و�چپ�در�طول�سالیان�بسیار�دراز�
و�در�پاره�ای�مقاطع�تاریخی�به�گونه�ای�مزمن�در�زوایای�رویکردها�و�چاره�پردازی�های�
بسیاری�از�فعالین�کارگری�ریشه�دوانده�است��این�مسأله�در�فاصله�تاریخی�میان�قیام�
بهمن�تا�حال�در�مورد�جنبش�کارگری�کردستان�به�مراتب�بیش�از�سایر�بخش�های�
طبقه�کارگر�ایران�صدق�می�کند��کارگران�این�منطقه�به�ویژه�با�توجه�به�آنچه�در�باال�
گفتیم�در�تمامی�این�مدت�با�هزار�رشته�مرئی�و�نامرئی�به�ناسیونالیسم�چپ�و�فرقه�
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بافی�های�سوسیال�بورژوائی�میخکوب�بوده�اند��رفرمیسم�چپ�در�کارسازمانیابی�طبقاتی�
این�کارگران�هیچ�شاخ�ملخی�را�راست�یا�کج�نکرده�است�اما�نوع�نگاه�و�تعابیر�باژگونه�
همه�مسائل�مربوط�به�جنبش�کارگری�را�در�وجود�آنها�القاء�کرده�است��طبقه�کارگر�
کردستان�در�شرائط�موجود�ویژگی�های�متضادی�را�با�خود�حمل�می�کند��از�یکسوی�در�
تداوم�فضای�سیاسی�میلیتانت�منطقه�آمادگی�بیشتری�را�برای�حضور�گسترده�در�مبارزه�
طبقاتی�به�نمایش�می�نهد�و�از�سوی�دیگر�فشار�افقها�و�راهکارهای�گذشته�بر�روند�این�
آمادگی�و�تدارک�تأثیر�منفی�وارد�می�سازد��فعالین�ضد�سرمایه�داری�جنبش�کارگری�باید�
نسبت�به�این�ویژگیها�بیشترین�حساسیت�را�نشان�دهند��پافشاری�بر�سازمانیابی�شورائی�
ضد�سرمایه�داری�توده�های�کارگر�در�کردستان�و�مبارزه�با�رفرمیسم�راست�وچپ�ستون�

فقرات�وظائف�اساسی�این�فعالین�را�تعیین�می�کند�
جنبش�کارگری�کردستان�بدون�همجوشی�و�همپیوندی�مستحکم�با�جنبش�ضد�
سرمایه�داری�طبقه�کارگر�در�سراسر�ایران�قادر�به�گذاشتن�خشتی�بر�روی�خشت�
در�پیشبرد�مبارزه�طبقاتی�خود�نیست��کارگر�فعال�کرد�باید�دست�در�دست�کارگر�
تهرانی�و�تبریزی�و�اصفهانی�و�عسلویه�ای�و�بندرعباسی�برای�سازمانیابی�سراسری�ضد�
سرمایه�داری�خود�تالش�کند��رفرمیسم�راست�و�چپ�در�این�گذر�نیز�اخالل�می�کند�و�تا�
جائی�که�توان�دارد�فرایند�این�وحدت�و�تشکل�یابی�طبقاتی�را�مورد�آسیب�قرار�می�دهد��
سازمانیابی�شورائی�حول�مطالبات�سراسری�روز�طبقه�کارگر�با�طرح�راه�حل�برنامه�ریزی�
شورائی�کار�و�تولید�اجتماعی�می�تواند�اوالً�رشته�های�این�همپیوندی�را�محکم�تر�سازد�
و�ثانیاً�روند�اشکل�تراشی�ها�و�مانع�آفرینی�های�رفرمیسم�راست�و�چپ�را�کندتر�نماید�

اصول�اساسی�مبارزه�طبقاتی�و�ماتریالیسم�انقالبی�مارکس�را�از�یاد�نبریم��ما�یک�
طبقه�عظیم�اجتماعی�هستیم��انقالب�کار�ماست��این�توده�های�وسیع�طبقه�مایند�که�
باید�با�اتحاد�و�تشکل�سراسری�شورائی�خود�علیه�سرمایه�داری�بجنگند�و�پیروز�شوند��
آگاهی�ما�هستی�طبقاتی�آگاه�ماست�و�این�آگاهی�را�نخبگان�جنبش�های�ناسیونالیستی�
و�بورژوائی�به�ما�هدیه�نمی�کنند��مارکس�و�مارکس�ها�آگاهان�طبقه�ماهستند�و�رفرمیسم�
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چپ�مجاز�نیست�با�گروگان�گیری�این�ها�و�صدور�شناسنامه�جعلی�به�نام�آنها�ما�را�به�
دار�سکت�های�خود�بیاویزد��این�آنهایند�که�اگر�راست�می�گویند�باید�سکت�و�حزب�و�
دفتر�و�دستک�خود�را�در�جنبش�ضد�کار�مزدی�و�برای�محو�کار�مزدی�ما�منحل�سازند��
این�آنانند�که�باید�به�صورت�آحاد�فعالین�طبقه�ما�در�روند�سازمانیابی�سراسری�شورائی�
ضد�کار�مزدی�و�سوسیالیستی�حضور�یابند��در�مقابل�این�مائیم�که�باید�جنبش�توده�های�
وسیع�خود�را�شورائی�و�ضد�سرمایه�داری�با�هدف�نابودی�کار�مزدی�و�استقرار�کمونیسم�

سازمان�دهیم�
برای�پیشبرد�پروسه�سازمانیابی�شورائی�طبقه�خود،�در�همه�جا�دست�به�کار�شویم،�
در�کارگاه،�کارخانه،�مدرسه،�در�بیمارستان،�در�محله�ها،�در�درون�هر�اعتراض�کارگری،�
در�هر�تجمع�زنان�کارگر،�در�مبارزه�علیه�کار�کودکان،�در�جنبش�رفع�تبعیضات�جنسی�
و�در�همه�قلمروهای�اعتراض�علیه�استثمار�و�بیحقوقی�و�ستم�سرمایه�داری�دست�به�کار�
ساختن�شوراها�گردیم��به�مثابه�فعالین�کارگری�در�این�میادین�واقعی�مبارزه�طبقاتی�با�هم�
رو�به�رو�شویم�و�دست�در�دست�هم�گذاریم،�تعلقات�فرقه�ای�را�به�سینه�دیوار�کوبیم،�
بر�سینه�رفرمیسم�راست�دست�رد�کوبیم�و�رفرمیسم�چپ�را�به�بایگانی�تاریخ�بسپاریم،�
فراموش�نکنیم�که�آحادی�از�یک�جنبش�عظیم�انترناسیونالیستی�و�طبقاتی�علیه�اساس�
کار�مزدی�هستیم��تعلقات�سکتی�نباید�به�کار�سازمانیابی�شورائی�ضد�سرمایه�داری�ما�
ضرر�وارد�سازد��هیچ�چیز�وحشتناک�تر�از�این�نیست�که�به�گاه�دیدار�همزنجیران�کارگر�
خویش�از�موضع�این�سکت�و�آن�سکت�حرکت�کنیم�و�اساس�مبارزه�متحد�طبقاتی�علیه�
سرمایه�داری�را�از�یاد�ببریم��تاریخ�مسؤلیت�سترگی�بر�دوش�ما�نهاده�است��شوراها�را�
بر�پای�داریم�و�دست�دردست�هم�برای�نابودی�نهائی�سرمایه�داری�پیکار�کنیم،�در�همین�
راستا�هر�مقدار�از�قدرت�شوراهایمان�را�به�سالحی�نیرومند�برای�تحمیل�مطالبات�روز�
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بورژوازی و امامزاده »طبقه متوسط«

وقتی�که�صدها�هزار�انسان�عاصی�تونسی�طغیان�کردند،�همه�بلندگوهای�نظام�
سرمایه�داری�فریاد�زدند�که�طبقه�متوسط�تونس�قیام�کرده�است!!�یک�سال�و�نیم�
پیش�از�آن�بگاه�سرازیری�موج�وار�میلیون�ها�انسان�معترض�به�خیایان�های�تهران�و�
سایر�شهرهای�ایران�نیز�همان�بلندگوها�همین�عبارت�را�جنجال�کردند��آن�روزها�هم�
تمامی�محافل�بین�المللی�بورژوازی�از�رئیس�جمهور�اوباما�و�نمایندگان�کنگره�امریکا،�
تا�عظیم�ترین�تراست�های�خبری�سرمایه�مانند��CNNو�BBC،�تا�اصالح�طلبان�امروزی�
و�حمام�خون�ساالران�دیروزی�درون�دولت�سرمایه�داری�اسالمی�ایران،�تا�مرتضی�
محیط�و�کاتوزیان�و�حجره�داران�چپ�نمای�اصالحات،�تا�طیف�توده�ای،�همه�و�همه�
از�رستاخیز�کبیر�طبقه�متوسط�گفتند!!�شورشیان�میلیونی�مصر�و�فاتحان�میدان�تحریر�
قاهره�نیز�عین�همین�مدال�افتخار�را�از�زمامداران،�سیاست�پردازان،�صاحب�نظران�و�
تریبون�های�سراسری�نظام�بردگی�مزدی�دریافت�کردند!!�در�اینجا�نیز�زمین�و�زمان�
با�تمثال�طبقه�متوسط�آذین�بندی�شد�و�همه�راه�ها�به�ارگ�انقالب�ساالری�و�میدان�
داری�این�»طبقه«�منجی�منتهی�گردید!!�خیزش�توده�های�عاصی�در�لیبی�نیز�به�نام�طبقه�
متوسط�ثبت�شد!!�در�الجزایر�هم�طبقه�متوسط�بود�که�با�شلیک�توپ�انقالب�خواب�
رفتگان�سالیان�دراز�را�بیدار�کرد!!�قیام�چند�میلیون�یمنی�ها�و�بحرینی�ها�نیز�آذرخش�
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خشم�طبقه�متوسط�به�حساب�آمد!!�و�باالخره�در�سوریه�نیز�همین�طبقه�بود�که�سنگ�
تمام�گذاشت�و�باتالق�ثبات�نیم�قرنی�حکومت�بعثی�ها�را�دستخوش�طوفان�کرد!!اصاًل�
شاید�تاریخ�را�طبقه�متوسط�آفریده�است!!�و�شاید�همه�رویدادهای�سترگ�تاریخی�
حاصل�درایت،�شجاعت�و�نبوغ�فکری�قهرمانان�این�طبقه�بوده�است!!�در�این�میان�
البته�چندتا�حادثه�تلخ�خرابکارانه�و�ترورساالرانه�هم�رخ�داده�است�که�حتماً�زیر�سر�
طبقه�کارگر�بوده�است��کمون�پاریس،�برپائی�انترناسیونال�اول،�انقالب�اکتبر�در�زمره�
این�خرابکاری�ها�است�و�دلیل�واقعی�بروز�ناخوشایند�آن�ها�هم�شاید�این�بوده�است�

که�طبقه�متوسط�زیر�فشار�نقاهت�بیماری�از�دفع�خطر�غافل�مانده�است!!!
ممکن�است�گفته�شود�که�عبارات�فوق�برای�بیان�آنچه�بورژوازی�و�نمایندگان�
فکری،�سیاستمداران،�دولتمردان�و�محافل�راست�و�چپ�آن�در�طول�این�سال�ها،�
به�ویژه�ماههای�اخیر،�اندر�نعت�و�ستایش�و�قدرت�اعجاز�طبقه�متوسط�گفته�اند�
و�می�گویند،�اغراق�آمیز�است��اصاًل�چنین�نیست��هر�جمله،�هر�اظهار�نظر،�هر�بند�
تحلیل،�تفسیر�یا�گزارش�هر�کدام�از�رسانه�های�خبری�بورژوازی�درباره�رویدادهای�
اخیر�خاورمیانه�و�شمال�افریقا�را�نگاه�کنید�تا�تصویر�واقعی�آنچه�را�که�توصیف�
کردیم�به�صورت�بسیار�زنده�در�پیش�روی�خود�ببینید��بورژوازی�اعم�از�دولتمرد�یا�
اپوزیسیون،�راست�یا�چپ،�محافظه�کار�یا�اصالح�طلب،�در�این�گذر�تا�آنجا�پیش�
تاخته�اند�که�اساساً�سوای�نقش�طبقه�متوسط�هیچ�نقش�دیگری�را�رؤیت�نمی�کنند��
تفاوت�میان�خیزشها�را�در�تفاوت�میان�وزن�و�حجم�و�طول�و�عرض�و�ارتفاع�طبقه�
متوسط�جستجو�می�کنند��آینده�جنبش�ها�را�در�چگونگی�قیام�و�قعود�همین�غول�
می�بینند،�مبنای�محاسبات�خود�برای�تعیین�راه�و�چاه�و�استراتژی�و�تاکتیک�های�
توحش�را�حال�و�روزگار�طبقه�متوسط�قرار�می�دهند��در�یمن�طبقه�متوسط�وجود�
ندارد!!�در�لیبی�ضعیف�است،�در�مصر�قوی�است،�در�ایران�خیلی�نیرومند�است�
ارزیابی�ها�محور�چرخش� این� و�در�فالن�نقطه�دیگر�چنین�و�چنان�است�و�نوع�
تمامی�تحلیل�ها�و�راه�حل�جوئی�هاست��طبقه�متوسط�در�همه�این�گفتگوها،�نظریه�



99 بورژوازی�و�امامزاده�»طبقه�متوسط«����

پردازی�ها�و�نسخه�نویسی�ها�نماد�عالی�مدرنیته،�آزادی�خواهی،�دموکراسی�طلبی�و�
دیکتاتوری�ستیزی�هاست!!�بورژوازی�جهانی�از�صفه�نشینان�قطب�های�عظیم�قدرت�
تا�اپوزیسیون�های�مضمحل�مغضوب�و�مقهور�چپ�نما�همگی�آنچه�را�می�خواهند�در�
وجود�این�موجود�سحرآمیز�می�بینند�و�این�طبقه�است�که�در�سیاست�روز�همه�آن�ها�
نقش�قطب�عالم�وجود�و�واسطه�بین�غیب�و�شهود�را�بازی�می�کند��بورژوازی�این�
گونه�می�بیند�و�می�پندارد�و�تبلیغ�می�کند�و�نسخه�می�نویسد�اما�ببینیم�که�راستی�راستی�
این�طبقه�متوسط�که�این�همه�در�باره�اش�می�گویند�و�می�نویسند�و�جنجال�می�کنند،�
چیست�و�کیست�و�موقعیت�و�مکان�و�واقعیت�اجتماعی�آن�در�دنیای�روز�و�در�
جوامع�مختلف�سرمایه�داری�جهان�از�جمله�ایران�چگونه�است؟�قبل�از�هر�چیز�سری�

به�مانیفست�کمونیسم�بزنیم:
»بورژوازی�که�هنگام�تسلط�اربابان�فئودال�صنفی�ستمکش�بود،�در�کمون�به�
صورت�جمعیتی�مسلح�و�حاکم�بر�خویش�درآمد��در�اینجا�جمهوری�مستقل�
شهری�بود�و�در�آنجا�»صنف�سومی«�که�به�سلطنت�مالیات�می�پرداخت�و�سپس�
در�دوره�صناعت�دستی�در�سلطنت�های�صنفی�یا�مطلقه�حریف�اشرافیت�گردید�
و�به�طور�کلی�پایه�اساسی�سلطنت�های�بزرگ�قرار�گرفت�و�سرانجام�پس�از�
استقرار�صنایع�بزرگ�و�بازار�جهانی�در�دولت�انتخابی�نوین�برای�خویش�سلطه�
سیاسی�منحصر�به�فرد�به�دست�آورد��قدرت�دولتی�نوین�فقط�کمیته�ای�است�

که�امور�مشترک�همه�طبقه�بورژوازی�را�اداره�می�نماید«�
مارکس�در�عبارت�باال،�ضمن�بررسی�گذشته�تاریخی�بورژوازی�از�پدیده�ای�به�
نام�»صنف�سوم«�آن�هم�در�گیومه�یاد�می�کند��نیروئی�در�جامعه�فئودال�و�در�سیطره�
نظام�سرواژ�که�ستمکش�بوده�است�و�به�سلطنت�مالیات�می�پرداخته�است��بورژوازی�
در�مراحل�اولیه�بالندگی�و�ابراز�حیات�اجتماعی�خود�چنین�موقعیتی�داشته�است�و�
چنین�نامی�را�با�خود�حمل�می�کرده�است��عنوان�»طبقه�سوم«�عنوان�بورژوازی�در�
دل�شرائط�یاد�شده�و�به�اعتبار�موقعیت�مذکور�است��بورژوازی�بعدها،�در�پروسه�
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استقرار�صنایع�بزرگ�و�گسترش�بازار�جهانی�به�طبقه�مسلط�اقتصادی�و�سیاسی�در�
قاره،�قاره�دنیا�و�در�سراسر�جهان�تبدیل�شد��پروسه�ای�که�سالیان�متمادی�است�نقطه�
فرجام�خود�را�در�دورترین�نواحی�کره�مسکونی�پشت�سر�نهاده�است��با�تسلط�جامع�
االطراف�نظام�بردگی�مزدی�در�همه�کشورها�و�کل�دنیا،�دیگر�سخن�از�»طبقه�سوم«�
بسیار�بی�معنا�بود��سرمایه�نقطه�شروع�و�رجوع�هستی�جوامع�را�تعیین�می�کرد��طبقه�
سرمایه�دار�در�مکان�سرمایه�تشخص�یافته،�قدرت�فائقه�دنیا�را�تشکیل�می�داد��در�مقابل�
سرمایه�و�طبقه�سرمایه�دار�طبقه�اساسی�دیگری�میدان�دار�شد�که�از�توده�بردگان�مزدی�
نفرین�شده�تشکیل�می�شد��از�این�تاریخ�به�بعد�ما�در�ادبیات�سیاسی�چپ�با�واژه�
دیگری�مواجه�هستیم��»خرده�بورژوازی«،�اصطالحی�برای�بخش�پائین�تر�بورژوازی،�
کاتاگوری�جمعیتی�و�طبقاتی�معینی�که�جزء�الیتجزائی�از�طبقه�سرمایه�دار�است��
هیچ�طبقه�سومی�نیست،�زیرا�که�در�سیطره�نظام�بردگی�مزدی�طبقه�سومی�امکان�
موجودیت�ندارد��این�حرف�یا�نظر�را�قرار�نیست�از�ال�به�الی�این�و�آن�دستنوشته�
بیرون�آوریم��سرمایه�خود�چنین�می�گوید�و�چنین�حکم�می�دهد��سرمایه�یک�رابطه�
اجتماعی�است��رابطه�استثمار�کارگران�توسط�کار�مرده�آن�ها�که�به�طور�مستمر�از�
سیطره�اختیار،�دخالت�و�اعمال�اراده�آنان�خارج�می�شود،�به�سرمایه�و�به�قدرت�مسلط�
بر�سرنوشت�زندگی�و�کار�تولید�کنندگان�آن�تبدیل�می�گردد�و�در�مالکیت�طبقه�
سرمایه�دار�قرار�می�گیرد��در�اینجا�انسان�ها�یا�سرمایه�دارند�و�یا�توده�فروشنده�نیروی�
کارند��سرمایه�داران�ممکن�است�مالک�کارخانه،�کارگاه،�تجارتخانه،�بانک،�فروشگاه،�
بنگاه�های�حمل�و�نقل،�بنادر،�تراست�های�خبری،�کانون�های�علمی�و�دانشگاهی،�
کازینو،�مراکز�فحشاء�یا�ده�ها�نوع�مؤسسه�و�نهاد�و�بنگاه�صنعتی�و�مالی�و�تجاری�
دیگر�باشند��ممکن�است�مالک�هیچ�کارگاه�و�بانک�و�بنگاه�و�مؤسسه�ای�نباشند�و�
به�جای�این�ها،�دولتمرد،�متفکر،�کارشناس،�برنامه�ریز،�امیر�ارتش�و�سپاه�و�پلیس،�
روحانی،�سیاستمدار،�محقق�و�به�هر�حال�مهره�ای�از�مفصلبندی�اقتدار،�حاکمیت�و�
سیاست�گذاری�یا�اعمال�نظم�تولیدی�و�سیاسی�و�اجتماعی�سرمایه�داری�بر�طبقه�
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کارگر�باشند��هویت�سرمایه�دار�را�طول�و�عرض�مالکیت�مستقیم�او�بر�سرمایه،�زمین�
یا�ابزار�کار�تعیین�نمی�کند��سرمایه�به�مثابه�یک�شیوه�تولید�تاریخاً�معین،�سازمان�کار�
خود�را�دارد�و�مکان�افراد�در�این�سازمان�کار،�یکی�از�اساسی�ترین�مؤلفه�های�تعیین�
موقعیت�طبقاتی�آن�ها�از�جمله�سرمایه�دار�بودن�آن�هاست��همه�سرمایه�داران�به�لحاظ�
ابعاد�مالکیت،�سهم�قدرت�و�حصه�سودی�که�از�کل�اضافه�ارزش�تولید�شده�توسط�
کارگران�دنیا�کسب�می�کنند،�افراد�همطراز،�هموزن�و�هم�ردیفی�نیستند��سرمایه�دار�
می�تواند�بزرگ،�کوچک�و�متعلق�به�الیه�های�مختلف�طبقه�خویش�باشد�و�در�عالم�
واقع�نیز�حتماً�چنین�است��ممکن�است�کارفرمای�مستقیم�هیچ�کارگری�نباشد،�شاید�
دنیای�اضافه�ارزش�ها�و�سرمایه�های�او�حاصل�استثمار�جمعیت�عظیم�کارگرانی�باشد�
که�هیچ�کدام�برای�هیچ�ثانیه�ای�در�حوزه�مستقیم�پیش�ریز�سرمایه�های�وی�کار�نکرده�
و�استثمار�نشده�اند��سرمایه�دار،�سرمایه�ای�است�که�شخصیت�یافته�است،�همه�حاالت�
باال�را�می�تواند�احراز�کند�و�موجودیت�و�نقش�و�اعتبار�او�نیز�در�وجود�سرمایه�به�

صورت�یک�رابطه�اجتماعی�قابل�تشخیص�است�
به�طبقه�کارگر�پردازیم��طبقه�ای�که�هویت�آحادش�با�فروش�نیروی�کار�تعیین�
می�گردد��تعریفی�بسیار�شفاف�و�ساده�که�تاریخاً�با�دنیائی�وارونه�پردازی،�اوهام�بافی�
و�اختالف�نیز�همراه�بوده�است��خرید�و�فروش�نیروی�کار�رابطه�سقوط�کامل�کارگر�
از�هستی�آزاد�انسانی�خویش�است��در�اینجا�بحث�فقط�بر�سر�این�نیست�که�کارگر�
کاالئی�به�نام�نیروی�کار�را�به�سرمایه�دار�می�فروشد،�به�دنبال�فروش�این�نیرو�استثمار�
می�شود،�اضافه�ارزش�تولید�می�کند،�سرمایه�را�تولید�می�نماید��این�ها�همه�به�طور�قطع�
واقعیت�دارند،�کارگر�اسیر�همه�این�بالها�هست،�اما�ماجرا�به�اینجا�ختم�نمی�شود��
فروش�نیروی�کار�برای�کارگر�صرف�فروش�یک�کاال�نیست��فروش�کلیه�آزادی�ها،�
اختیارات،�حقوق�و�موجودیت�خویش�به�سرمایه�است�و�کارگر�کسی�است�که�با�این�
کار�از�کلیه�این�آزادی�ها�و�حقوق�و�اختیارات�ساقط�می�گردد��خیلی�ها�در�اعتراض�
به�تعیین�مزدبگیری�به�عنوان�شاخص�کارگر�بودن،�می�گویند�که�وزراء،�وکال،�مدیران�
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کل،�امرای�ارتش،�مستشاران�عالیمقام،�رؤسای�بانک�ها،�تراست�ها�و�کارتل�ها�یا�سایر�
عمله�و�اکره�سرمایه�در�کشورها�نیز�در�قبال�کار�خود�حقوق�می�گیرند!!�این�استدالل�
بسیار�نادرست�است�و�درک�بی�نهایت�وارونه�و�مغشوش�استدالل�کنندگان�از�رابطه�
کار�مزدی�را�به�نمایش�می�گذارد��مزد�و�حقوق�در�فرهنگ�عامیانه�به�عنوان�الفاظی�
مترادف�مورد�استفاده�قرار�می�گیرند��بحث�بر�سر�واژه�ها�نیست��گفتگو�اینجاست�که�
مزد�در�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�متضمن�بیگانه�شدن�تام�و�تمام�فروشنده�این�
نیرو�از�کار�خود�و�از�سرنوشت�زندگی�اجتماعی�خویش�است��متضمن�آن�است�که�
کارگر�کار�می�کند�بدون�اینکه�از�هیچ�حق�تصمیم�گیری�در�رابطه�با�کارش�برخوردار�
باشد،�بدون�اینکه�بداند�چرا�این�کار�را�و�نه�کار�دیگری�را�انجام�می�دهد��بدون�اینکه�
هیچ�حق�مداخله�ای�در�تعیین�نوع�کار،�زمان�کار،�حاصل�کار،�سرنوشت�محصول�
کار،�سرنوشت�زندگی�خویش�در�جامعه�ای�که�کار�می�کند،�دارا�باشد��مزد�متضمن�
استثمار�شدن،�فرودستی،�حکومت�شوندگی،�مفلوک�بودن،�تحمل�کلیه�اشکال�نکبت،�
بی�حقوقی�ها،�سیه�روزی�ها�و�جنایات�نظام�سرمایه�داری�است��متضمن�قبول�فرسوده�
شدن�برای�فربه�شدن�سرمایه،�مستهلک�شدن�برای�رشد�و�انباشت�و�تراکم�بیشتر�
سرمایه،�ضعیف�تر�و�فرومانده�تر�شدن�برای�قوی�تر�شدن�سرمایه�است��اگر�همه�این�
شاخص�ها�و�مؤلفه�ها�را�خوب�در�نظر�بگیریم�آنگاه�بسیار�خوب�هم�درک�می�کنیم�که�
استدالل�باال�دائر�بر�جعل�تشابه�میان�فروشنده�نیروی�کار�و�یک�دولتمرد�حقوق�بگیر،�
بیش�از�حد�سفاهت�آمیز�و�چندش�بار�است��مشاغل،�پست�ها�و�مقاماتی�که�صاحبان�
استدالل�فوق�برای�نقض�اعتبار�شاخص�مزد�در�تعریف�کارگر�ذکر�می�کنند،�همگی�
در�جمیع�جهات�در�نقطه�مقابل�و�متضاد�کارگر�بودن�قرار�دارند��دارندگان�این�مشاغل�
آحاد�یا�بخش�هائی�از�طبقه�سرمایه�دار�هستند��از�ورای�این�پست�ها�نظم�تولیدی،�
سیاسی،�مدنی،�حقوقی،�امنیتی،�نظامی،�ایدئولوژیک،�فرهنگی�و�اجتماعی�سرمایه�
را�برنامه�ریزی�می�کنند�و�بر�توده�های�طبقه�کارگر�تحمیل�می�نمایند��در�یک�کالم�
کارگر�انسانی�است�که�نیروی�کار�خویش�را�می�فروشد��او�شاید�در�صنعت�کار�کند�
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و�استثمار�شود��شاید�کارگر�بازار،�حمل�و�نقل،�هتل،�رستوران،�کشاورزی،�آموزش،�
درمان،�بهداشت،�سکس،�فروش�مواد�مخدر،�رسانه�یا�هر�قلمرو�دیگر�فروش�نیروی�
کار�باشد��او�در�همه�این�حاالت�کارگر�است��اگر�معلم�است�و�در�مدرسه�تدریس�
می�کند،�اگر�بهیار،�پرستار�یا�تکنیسین�بیمارستان�است،�اگر�برای�رسانه�های�خبری�
دنیا�ماتریال�گزارش�ها�را�از�ال�به�الی�سیر�رویدادها�استخراج�می�کند،�اگر�اتوموبیل�
مونتاژ�می�نماید�یا�کامپیوتر�تعمیر�می�کند�باز�هم�انسانی�فرودست�و�ساقط�از�هر�میزان�
حق�دخالت�آزاد�در�کار�خود�و�تعیین�نظم�اجتماعی�حاکم�بر�زندگی�خویش�است��
فراموش�نکنیم�که�از�مناسبات�بردگی�مزدی�حرف�می�زنیم��مناسباتی�که�در�آن�نه�
سرمایه�و�سهم�اضافه�ارزش�آحاد�سرمایه�داران�با�هم�هموزن�و�همتراز�است�و�نه�
میزان�فشار�استثمار�و�شدت�بی�حقوقی�و�ستمکشی�و�ابعاد�فقر�و�گرسنگی�و�حقارت�
و�ذلت�تک�تک�بردگان�مزدی�لزوماً�با�هم�یکسان�و�یکنواخت�می�باشد��تفاوت�میان�
کارگر�عمق�چند�هزار�متری�کره�زمین�یا�نظافتچی�کف�بیمارستان�با�معلم�دبیرستان�
نه�در�کارگر�بودن�و�نبودن�آن�ها،�بلکه�در�شدت�متفاوت�فرودستی،�استثمار،�نکبت�
و�ادبار�دامنگیر�آنان�قابل�جستجو�و�توضیح�است��کارگر�ممکن�است�مولد�باشد�و�
نیروی�کار�وی�هر�دو�فاز�مبادله�با�سرمایه�و�مصرف�در�پروسه�تولید�اضافه�ارزش�و�
سرمایه�را�طی�نماید�و�در�همین�راستا�به�طور�مستقیم�اضافه�ارزش�تولید�کند��ممکن�
است�غیرمولد�باشد�و�نیروی�کارش�با�سرمایه�غیرمولد�و�به�طور�مثال�سرمایه�تجاری�
یا�سرمایه�های�پیش�ریز�در�بخش�موسوم�به�»خدمات«�مبادله�شود،�به�صورت�مستقیم�
اضافه�ارزشی�پدید�نیارد�اما�خرید�و�فروش�آن�شرط�حتمی�تولید�و�بازتولید�سرمایه�و�
افزایش�میزان�اضافه�ارزش�سرمایه�ها�باشد،�شاید�اصاًل�نیروی�کار�او�با�سرمایه�مبادله�
نشود�و�هیچ�پولی�را�به�سرمایه�تبدیل�نکند�و�اضافه�ارزشی�نیز�ایجاد�ننماید��در�همه�
این�حالت�ها�باز�هم�به�هر�حال�او�کارگر�است�و�در�فرایند�سراسری�تولید�سرمایه�ها�

و�اضافه�ارزش�ها�نقش�کارگر�و�برده�مزدی�را�ایفاء�می�کند�
جامعه�سرمایه�داری�متشکل�از�دو�طبقه�اساسی�باال�است،�میدان�جنگ�و�جدال�و�
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صف�آرائی،�نمایش�قدرت�و�ضعف،�تعرض�و�عقب�نشینی،�پیروزی�و�شکست�
و�چگونگی�آرایش�قوای�این�دو�طبقه�است��طبقه�سومی�وجود�ندارد،�آنکه�کارگر�
نیست��سرمایه�دار�است��شکل�کارگر�بودن�ها�و�حد�و�حدود�سرمایه�ها�و�سرمایه�دار�
بودن�ها�بسیار�مختلف،�متفاوت�و�متنوع�است��اما�از�درون�این�تنوعات�نمی�توان�
طبقه�سومی�آفرید�و�وارد�معادالت�اجتماعی�جاری�ساخت��با�این�توصیف،�شاید�
اساسی�ترین�پرسش�در�این�راستا،�آن�باشد�که�پس،�این�همه�افسانه�عالمگیر�درباره�
قدرت�اعجاز،�سر�وجود،�عظمت�قیام�و�قعود،�شوکت�تمدن�زائی،�جبروت�میدان�
داری،�سطوت�مدرنیسم،�کرامات�سکوالریستی�و�سایر�چشمه�های�جوشان�زندگی�
بخش�این�پدیده�موهوم�مریخی�از�کجا�سرچشمه�می�گیرد؟�جواب�این�سؤال�بسیار�
مهم�است�و�من�حتماً�پائین�تر�به�آن�خواهم�پرداخت��اما�پیش�از�آن�باید�توضیح�دهم�
که�اساساً�خود�این�امامزاده�مجعول�بدون�هیچ�تذکره�از�کجا�سر�برآورده�است،�از�کدام�
دامان،�چگونه�و�با�دست�کدام�قابله�هوشمند�متولد�گردیده�است؟�پاسخ�این�پرسش�
را�با�توجه�به�نوع�نگاهها�و�دیدگاه�های�مختلف�مسلط�در�سیر�رویدادهای�جاری�
درون�جامعه�ایران�پی�می�گیرم��واقعیت�این�است�که�این�»طبقه�متوسط«�دو�بخش�از�
بیخ�و�بن�متضاد�جراحی�شده�از�بدنه�دو�طبقه�اساسی�متخاصم�در�حال�جدال�جامعه�
موجودند��یک�بخش�آن�الیه�هائی�از�طبقه�کارگر�ایران�است!!�و�بخش�دیگر�آن�را�
الیه�یا�الیه�هائی�از�طبقه�بورژوازی�ایران�تشکیل�می�دهد!!�این�جواب�احتماالً�به�نظر�
عجیب�می�آید�اما�در�سیطره�حاکمیت�افکار،�فرهنگ،�سیاست،�ایدئولوژی�و�جهان�
بینی�بورژوازی�هر�نوع�وارونه�بافی�نه�فقط�هیچ�عجیب�نیست�که�خالف�آن،�تعرضی�
علیه�استیالی�عام�باژگونه�پردازی�هاست��بانیان�و�مدافعان�سخت�کوش�تئوری�»طبقه�
متوسط«�بخش�بسیار�عظیمی�از�طبقه�کارگر�را�اصاًل�کارگر�نمی�دانند��آن�ها�کارگر�را�
با�شاخص�فروش�نیروی�کار،�سقوط�از�دخالت�در�کار�و�محصول�کار�و�سرنوشت�
زندگی�انسانی�و�اجتماعی�خویش�تعریف�نمی�کنند��رجوع�به�چنین�شاخصهائی�را�
مردود�و�گواه�غفلت�آدم�ها�از�مدرنیته�یا�درک�مبانی�مدرنیسم�می�دانند��بیگانگی�از�کار�
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و�سرنوشت�کار�و�زندگی�برای�آنان�عباراتی�بسیار�بی�معنی�است،�زیرا�حضور�در�پای�
صندوق�رأی�را�به�ویژه�اگر�»دموکراتیک«�باشد�نشان�عالی�ترین�شکل�دخالت�بشر�
در�تعیین�سرنوشت�حیات�اجتماعی�خود�و�دلیل�بارز�وحدت�افراد�با�کار�خویش�
می�پندارند��کارگر�در�تلقی�این�عده�موجودی�است�که�شعور�ندارد،�بی�فرهنگ�است،�
اهل�مدرسه�و�خواندن�و�نوشتن�نیست،�همه�اش�در�جستجوی�لقمه�ای�نان�و�سیر�
کردن�شکم�زن�و�فرزند�است،�به�کسب�معرفت�و�اشراق�نور�فضل�رغبتی�نشان�
نمی�دهد��نمی�خواهد�بداند�که�سیاست�برگ�چه�درختی�است��اسیر�جهل�و�شیفته�
استبداد�مطلقه�حاکمان�زمان�است،�از�آزادی�بسیار�بدش�می�آید،�اصاًل�اهل�بصیرت�
نیست،�قدر�نویسندگان،�متفکران�و�اربابان�قلم�و�فلسفه�و�هنر�را�نمی�شناسد،�مقام�
ِعُلوی�ناجیان�و�مشعلداران�آزادی�را�نمی�تواند�دریابد��خرفت�است�و�شب�و�روز�در�
مسجد�و�حسینیه�و�کلیسا�برای�دوام�قدرت�حکام�جور�دعا�می�کند��سرنوشت�زندگی�
خود�را�به�جادو�و�جنبل�و�خرافه�و�غیب�گره�زده�است��از�مدرنیسم�بیش�از�حد�
بیزار�است،�زیر�فشار�جهالت�از�سکوالریسم�می�گریزد��پاسدار�جهل�است�و�در�یک�
کالم�موجودی�نجس�و�مطرود�که�اصاًل�معنای�آزادی�سیاسی،�حقوق�مدنی،�جامعه�
سکوالر�و�زندگی�مدرن�را�نمی�فهمد،�تا�چه�رسد�که�خواستار�حصول�آن�ها�باشد��
طراحان�و�مبلغان�رسالت�طبقه�متوسط�عموماً�کارگر�را�با�خصوصیات�و�شاخص�ها�
و�صفات�عجیب�و�غریب�فوق�تعریف�می�کنند�و�درست�به�همین�دلیل�هر�کسی�یا�
هر�الیه�اجتماعی�را�که�به�اندازه�کافی�واجد�این�خصال�نیست�یکراست�و�یکسره�
از�کارگر�بودن�معاف�و�مبرا�و�اعاده�حیثیت�می�کنند��در�نگاه�آنان�معلم�به�هیچ�وجه�
کارگر�نیست�زیرا�نه�فقط�خواندن�می�داند�که�درس�هم�می�دهد��بهیار�و�پرستار�
نمی�تواند�کارگر�باشد�زیرا�نه�فقط�سر�و�کارش�با�علم�است�که�از�دارو�و�درمان�هم�
چیزی�می�داند��فاصله�میان�خبرنگار�تا�کارگر�فاصله�زمین�تا�آسمان�است!!�زیرا�که�
اولی�نان�خود�را�از�قلم�زدن�به�دست�می�آورد�و�اهل�چکش�و�صافکاری�و�تراشکاری�
و�باربری�نیست��تکنیسین�برق�و�آزمایشگاه�و�مانند�این�ها�هم�نشان�کارگری�ندارند!!�
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زیرا�چه�بسا�آدم�های�مدرن�و�سکوالر�و�مشتاق�مطالعه�رمان�و�نوول�و�آثار�نویسندگان�
عالیمقام�باشند�

در�نظر�بیاوریم�که�در�جامعه�ایران�جمعیت�کثیری�از�طبقه�کارگر�را�توده�انسان�هائی�
تشکیل�می�دهند�که�نیروی�کار�خود�را�در�حوزه�های�یاد�شد�به�صاحبان�سرمایه�
می�فروشند��مطابق�آمارهای�رسمی�شمار�معلمان�ایران�بالغ�بر�یک�میلیون�است��
این�بدان�معنی�است�که�یک�میلیون�کارگر�در�قلمرو�آموزش�کار�می�کنند�و�نیروی�
کار�خود�را�در�مراکز�آموزشی�و�تربیتی�به�فروش�می�رسانند��آمار�کسانی�که�در�
مخابرات،�بیمارستان�ها،�درمانگاه�ها،�پست،�آزمایشگاه�ها،�رسانه�های�جمعی،�ارتباطات�
یا�در�کارخانه�ها�و�بنادر�و�حمل�و�نقل�به�عنوان�تکنیسین�و�مشاغل�مشابه�فروشنده�
نیروی�کار�هستند،�مسلماً�چند�میلیون�است��متوسط�جمعیت�خانوار�در�جامعه�ما�میان�
�4تا��5نفر�برآورد�می�شود�و�اگر�کل�نفوس�کارگری�متکی�به�فروش�نیروی�کار�در�
این�حوزه�ها�را�محاسبه�کنیم،�به�احتمال�زیاد�مرز��15میلیون�را�پشت�سر�خواهد�نهاد��
رقمی�که�از�30%�کل�نفوس�توده�ای�طبقه�کارگر�کمتر�نیست��مروجان�تئوری�اعجاز�
طبقه�متوسط�کل�این�جمعیت�را�با�رجوع�به�مؤلفه�های�خاص�جامعه�شناختی�خویش�
از�طبقه�کارگر�قیچی�می�کنند�و�سنگ�بنای�وجود�اجتماعی�طبقه�متوسط�می�سازند�

در�اینجا�الزم�است�به�نکته�مهم�دیگری�هم�اشاره�کنم��خیلی�ها�به�محض�مشاهده�
اطالق�نام�کارگر�بر�معلم،�پرستار،�نویسنده،�مترجم�و�روزنامه�نگار،�سخت�دچار�
آشوب�می�شوند�و�بسیار�برآشفته�فریاد�می�کشند�که�این�گروه�آدم�ها�خود،�به�هیچ�وجه�
خویش�را�کارگر�نمی�دانند،�کارگر�بودن�را�بزرگترین�توهین�می�پندارند�و�از�آن�نفرت�
دارند�و�هنگامی�که�خودشان�چنین�می�اندیشند�و�چنین�رفتار�می�کنند�چگونه�می�توان�
آن�ها�را�بخشی�از�طبقه�کارگر�به�حساب�آورد�یا�جزء�جنبش�کارگری�قلمداد�کرد��
این�سؤال�و�این�نوع�داوری�یا�استدالل�بیش�از�حد�نادرست�و�ابتذال�آمیز�است��در�
منتهای�تأسف�باید�گفت�که�فقط�مترجم،�روزنامه�نگار�و�معلم�ایرانی�نیست�که�خود�
را�کارگر�نمی�بینند�و�از�کارگر�بودن�احساس�ننگ�دارند،�بسیاری�از�کارگران�دیگر�
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نیز�خودشان�درباره�خود�و�همزنجیرانشان�چنین�نگاه�چندش�باری�دارند!!�سخن�این�
است�که�اگر�بخشی�یا�حتی�غالب�کارگران�به�مکان�و�موقعیت�طبقاتی�خویش�این�
گونه�نظر�می�اندازند،�نگاه�آنان�هیچ�تغییری�در�واقعیت�زمخت�زمینی�فروشنده�نیروی�
کار�بودن�و�کارگر�بودنشان�پدید�نمی�آورد��برای�درک�موقعیت�طبقاتی�افراد�نمی�توان�
به�آنچه�درباره�خود�می�اندیشند�چشم�دوخت��باید�هستی�اجتماعی�آن�ها�در�سیطره�
حاکمیت�و�قدرت�شیوه�تولید�مسلط�را�کاوید�و�از�ورای�همین�کاوش�است�که�
ریشه�های�واقعی�نوع�نگرش�افراد�درباره�خود�را�هم�می�توان�دید�و�درک�کرد��کارگر�
ایرانی�از�کارگر�بودن�احساس�ننگ�می�کند،�کارگر�بودنش�را�انکار�می�نماید�و�با�هزار�
استدالل�بی�مایه�و�بی�پایه�خود�را�غیرکارگر�توصیف�می�کند،�چرا؟�دلیلش�بسیار�روشن�
است�زیرا�کارگر�در�سراسر�جهان�و�در�جامعه�ما�و�جوامع�مشابه،�با�ابعادی�بسیار�
هولناک�تر�و�سهمگین�تر،�داغ�لعنت�خورده،�نفرین�شده،�نجس،�مطرود�و�فاقد�هر�نوع�
اعتبار،�ارزش�و�حق�و�حقوق�انسانی�است��سرمایه�با�کارگران�چنین�می�کند،�آن�ها�را�
در�وضعیتی�قرار�می�دهد�که�به�جای�درک�واقعیت�کارگر�بودن�خویش�و�پیکار�علیه�
اساس�بردگی�مزدی�و�کارگر�بودن،�راه�انکار�تعلق�خود�به�طبقه�کارگر�را�پیش�گیرند��
از�درون�دنیای�سبعیت�و�شرارتی�که�سرمایه�بر�کارگران�تحمیل�کرده�است�و�می�کند�
نمی�توان�به�جعل�تبار�طبقه�متوسط�برای�بخشی�از�طبقه�کارگر�پرداخت��این�همان�

کاری�است�که�سرمایه�می�خواهد،�دنبال�می�کند�و�انجام�می�دهد�
بخش�دیگری�از�جمعیت�کشورها�که�رفرمیسم�راست�و�چپ�در�معیت�جامعه�
شناختی�رسمی�بورژوازی�آن�را�لباس�طبقه�متوسط�می�پوشاند،�افرادی�هستند�که�در�
صورت�ظاهر�مالکان�وسائل�تولید�یا�مبادله�به�حساب�می�آیند،�خودشان�کار�می�کنند�و�
هیچ�نیروی�کار�مزدی�را�به�کار�نمی�گیرند��در�همه�شهرهای�ایران�کسانی�را�می�بینیم�
که�یک�دکه�محقر�تعمیر�کفش،�نجاری،�تراشکاری،�جوشکاری،�سلمانی،�صحافی،�
واکس�زنی،�سفالگری،�گلیم�بافی�یا�فروش�مواد�غذائی�و�مانند�این�ها�دارند��این�
افراد،�کارگر�هیچ�سرمایه�دار�معینی�نیستند،�ظاهراً�نیروی�کار�خود�را�نمی�فروشند�و�
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همان�گونه�که�گفتیم�حتی�مالک�ابزار�کار�خود�نیز�می�باشند��ظاهر�ماجرا�این�است�اما�
موضوع�را�دقیق�تر�بررسی�کنیم�و�مؤلفه�های�واقعی�شرائط�کار�و�زندگی�این�جمعیت�

را�عمیق�تر�مورد�توجه�قرار�دهیم�
در�وهله�نخست�شاید�گفته�شود�که�نیروی�کار�این�جماعت�اساساً�در�سلطه�
واقعی�سرمایه�قرار�ندارد�و�رابطه�اش�با�سرمایه�از�دائره�نوعی�»انقیاد�صوری�«�تجاوز�
نمی�کند!!�این�حرف�از�همه�لحاظ�نادرست�است��ما�از�شرائط�روز�دنیای�سرمایه�داری�
صحبت�می�کنیم��شرائطی�که�کل�تار�و�پود�ارتباط�میان�نیروی�کار�مولد�یا�غیرمولد�
با�تملک�کننده�کار�اضافی،�در�رابطه�سرمایه�و�فراساختارهای�سیاسی،�حقوقی،�مدنی�
و�اجتماعی�مسلط�آن�منحل�گردیده�است��گفتگوی�»انقیاد�صوری�کار�از�سرمایه«�
در�متن�این�فاز�از�توسعه�و�تسلط�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار،�در�جامعه�ای�
که�سالیان�متمادی�از�فرجام�پروسه�تسلط�جامع�االطراف�شیوه�تولید�سرمایه�داری�
بر�آن�گذشته�است،�نوعی�سخن�گفتن�به�سیاق�»اصحاب�کهف�«�می�ماند��ابزار�
کار،�مواد�خام�و�مصالح�تولید�مورد�استفاده�دارندگان�مشاغلی�که�نام�بردیم،�وسائل�
و�امکاناتی�هستند�که�ملزومات�و�شروط�مصرف�نیروی�کار�آنان�توسط�سرمایه�
اجتماعی�را�تشکیل�می�دهد��اینان�خواه�در�نقش�تولید�کننده،�خواه�توزیع�کننده�یا�
فروشنده�محصوالت،�بسیار�بیشتر�از�یک�روزانه�کار�متعارف�و�گاه�شاید�دو�شیفت�یا�
کمتر�کار�می�کنند��از�طریق�ابزار�و�مصالحی�که�در�اختیار�می�گیرند�و�مصرف�نیروی�
کار�خویش،�ارزش�های�جدیدی�تولید�می�نمایند��این�ارزش�های�جدید�ممکن�است�
در�سطح�بهای�متعارف�نیروی�کار�باشد،�ممکن�است�حتی�در�سطحی�نازل�تر�سیر�
کند�و�این�احتمال�هم�وجود�دارد�که�مقداری�بیشتر�باشد��نکته�مهم�این�است�که�حتی�
در�حالت�دوم،�این�مقدار�بیشتر�نه�فقط�اضافه�ارزش�نیست،�بلکه�معادل�کل�کار�انجام�
شده�توسط�افراد�نیز�نمی�باشد،�به�بیان�شفاف�تر،�صاحبان�این�نوع�مشاغل�بخشی�از�
زمان�کار�روزانه�خود�را�از�دست�می�دهند�و�باالخره�اینکه�مقدار�کار�اضافی�مورد�
بحث�این�افراد�به�ارزش�اضافی�کل�تولید�شده�در�جامعه�و�جهان�اضافه�می�شود�و�به�
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سود�بیشتر�سرمایه�اجتماعی�و�کل�سرمایه�داران�تبدیل�می�گردد�
یک�مسأله�الزم�در�اینجا�توضیح�دقیق�تر�همین�چند�نکته�اخیر�است��نرخ�استثمار�
نیروی�کار�در�ایران�به�طور�معمول�باالتر�از��1000درصد�است�این�نرخ�به�طور�
تقریبی،�با�محاسبه�سهم�سرمایه�اجتماعی�ایران�از�کل�اضافه�ارزش�ساالنه�تولید�شده�
توسط�طبقه�کارگر�جهانی،�اما�در�قیاس�با�شمار�کل�کارگران�ایران�برآورد�شده�است��
شاید�تنها�طریقی�که�بتوان�با�توسل�به�آن�به�نوعی�شاخص�نسبی�برای�محاسبه�نرخ�
اضافه�ارزش�در�این�یا�آن�جامعه�معین�دست�یافت�)1(�اگر�این�شاخص�تقریبی�را�
قبول�کنیم�و�اگر�متوسط�دستمزد�ماهانه�یک�کارگر�در�شرائط�کنونی�جامعه�را��400
هزار�تومان�در�نظر�گیریم،�آنگاه�هر�کارگر�ایرانی�در�یک�روزانه�کار��8ساعته�به�طور�
متوسط�حدود�چهار�میلیون�تومان�ارزش�اضافی�نصیب�صاحب�سرمایه�می�سازد��بر�
همین�پایه�برای�آنکه�به�طور�مثال�یک�تعمیرکار�کفش�حتی�در�صورت�داشتن�یک�
دکه�کفاشی،�در�چهارچوب�تقسیم�کار�اجتماعی�سرمایه�داری،�آماج�استثمار�نباشد�
باید�در�قبال�روزانه�کار�هشت�ساعتی�مذکور،�در�کمترین�میزان،�درآمد�ماهانه�خالصی�
باالتر�از�چهار�میلیون�و�چهارصد�هزار�تومان�کسب�نماید��تنها�در�این�صورت�است�
که�بخشی�از�زمان�کار�وی�به�صورت�اضافه�ارزش�در�نیامده�است�و�توسط�سرمایه�
اجتماعی�تصاحب�نگردیده�است��باز�صریح�تر�بگوئیم،�دارنده�یک�دکه�کفشدوزی،�
تعمیر�اتوموبیل،�صافکاری،�جوشکاری،�برقکاری،�رنگرزی،�مونتاژ�کاری،�فروش�
مواد�غذائی�یا�هر�فعالیت�اقتصادی�دیگر�در�قبال��8ساعت�کار�روزانه�پس�از�کسر�
همه�هزینه�ها�از�نوع�اجاره�بهای�محل�کار،�بهای�آب�و�برق�و�مواد�اولیه�و�قطعات�
نیم�ساخته�و�استهالک�وسائل�کار،�باید�حداقل��4میلیون�و�چهارصد�هزار�تومان�در�
پایان�هر�ماه�برایش�باقی�ماند�تا�صاحب�کل�زمان�کار�یا�ارزش�کار�خود�باشد��اگر�
این�فرد�شاغل�در�ازای�هر��8ساعت�کار�چنین�درآمدی�نداشته�باشد،�عماًل�بخشی�از�
کار�روزانه�خود�را�تصاحب�ننموده�و�از�دست�داده�است��به�طور�مثال�اگر�به�جای�
�4میلیون�تومان��2میلیون�تومان�عاید�او�شود�عماًل�نیمی�از�زمان�کار�روزانه�وی�از�
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دستش�خارج�شده�است�و�در�چنین�وضعی�سؤال�این�است�که�این�رقم�اخیر�چه�شده�
است�و�به�کجا�سر�در�آورده�است��پاسخ�تا�حدودی�روشن�است��او�در�گستره�تقسیم�
کار�اجتماعی�سرمایه�داری�کار�می�کند،�نیروی�کار�خویش�را�با�سرمایه�مبادله�نکرده�
است�و�این�نیرو�را�در�اختیار�کسانی�قرار�داده�است�که�هیچ�کدام�آن�ها�را�سرمایه�دار�
نساخته�است،�اما�بخشی�از�زمان�کار�روزانه�وی�از�مجاری�داد�و�ستد�با�بازار�سرمایه�
به�سود�کل�سرمایه�اجتماعی�و�جهانی�اضافه�گردیده�است��واقعیت�کار،�شرائط�کار�
و�زندگی�او�با�صنعتگر،�فروشنده�و�کسبه�جزئی�که�صد�یا��200سال�پیش�در�قعر�
نظام�فئودال�و�در�دل�اقتصاد�کاالئی�ماقبل�سرمایه�داری�کار�می�کرد�بسیار�تفاوت�دارد��
در�آن�زمان�بخشی�از�محصول�کار�و�نه�کار�وی�توسط�سرمایه�های�تجاری�مصادره�
و�به�سود�تاجران�تبدیل�می�شد��زیرا�که�جامعه�آن�روز�جامعه�سرمایه�داری�نبود،�
زیرا�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�رابطه�اقتصادی�مسلط�جامعه�و�جهان�را�تعیین�
نمی�نمود��با�تسلط�شیوه�تولید�سرمایه�داری�همه�تار�و�پود�اقتصادی�جامعه،�از�جمله�
کلیه�بقایای�اشکال�تولیدی�پیشین�همه�و�همه�در�پرتو�اثیری�رابطه�تولید�اضافه�ارزش�
قرار�می�گیرند�و�حالت�ذرات�منحل�در�تولید�مسلط�را�احراز�می�نمایند��)گروندریسه(�
وضعیت�صاحبان�این�نوع�مشاغل�در�سیطره�استیالی�سرمایه�داری،�به�کارگر�برقکار�یا�
بنائی�می�ماند�که�کوله�باری�از�وسائل�کار،�مواد�و�مصالح�پروسه�انجام�کار�را�در�اختیار�
دارد،�همه�این�ها�را�مدام�از�بازار�سرمایه�داری�می�خرد،�مصرف�می�کند�و�استهالک�
وسائل�کارش�را�هم�می�پردازد��این�ابزار�و�مصالح�را�در�مکانی�نگهداری�می�نماید�و�
اجاره�بهای�این�مکان�را�هم�به�دوش�می�گیرد��او�روزها�اینجا�و�آن�جا�برای�افرادی�
که�شاید�هیچ�کدام�هم�سرمایه�دار�نیستند�برای�ساعات�متوالی�و�در�شرائط�دشوار،�
کار�می�کند،�در�قبال�کار�روزانه�خود�بهای�مصالح�مصرف�شده�بعالوه�دستمزدش�را�
دریافت�می�دارد��او�در�دل�این�شرائط�کار�به�هر�حال�انسان�کارگری�است�که�نیروی�
کارش�با�سرمایه�مبادله�نمی�شود�اما�بخشی�از�زمان�کار�وی�به�صورت�کار�اضافی�عاید�
سرمایه�می�گردد��این�کار�اضافی،�سود�این�یا�آن�سرمایه�دار�معین�و�معلوم�نمی�شود،�
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اما�جزء�هر�چند�ناچیزی�از�سود�کل�سرمایه�اجتماعی�می�گردد��صاحبان�مشاغل�مورد�
نظر،�بر�همین�پایه�نه�مالط�و�مصالح�معماری�»طبقه�متوسط�«�که�ابوابجمعی�طبقه�

کارگر�هستند�
از�شمار�کثیر�نفوس�کارگری�باال�که�بگذریم�با�قشر�گسترده�ای�از�اهالی�مناطق�
مختلف�کشور�مواجهیم�که�بر�روی�زمین�کار�می�کنند�اما�به�صورت�ظاهر�نیروی�
کار�خود�را�به�سرمایه�دار�معینی�نمی�فروشند��مطابق�گزارش�مرکز�آمار�رژیم،�در�سال�
�1382بالغ�بر�)چهار�میلیون�و�سیصد�و�سی�هزار(�واحد�مختلف�زراعی،�دامداری،�
گلکاری�و�نوع�این�ها�در�سراسر�مملکت�وجود�داشته�است��بر�اساس�همین�گزارش�
از�کل�بهره�برداری�ها،�بیش�از�یک�میلیون�و�دویست�هزار�واحد،�قطعه�زمینی�کمتر�
از�یک�هکتار�و�خیلی�ها�کمتر�از��2یا��3هکتار�در�اختیار�دارند��این�زمین�ها�تا�%40 
به�صورت�دیم�کشت�می�شود�و�به�کارگیری�تراکتور�حتی�به�صورت�اجاره�ای�در�
کل�واحدها�بسیار�نادر�و�غیرمعمول�است��بخش�قابل�توجهی�از�اراضی�هر�سال�به�
حالت�آیش�در�می�آید�و�متوسط�درآمد�ساالنه�هر�هکتار�زمین�زیر�کشت�به�ندرت�از�
یک�میلیون�تومان�تجاوز�می�کند��با�یک�محاسبه�ساده�سرانگشتی�می�توان�حدس�زد�
که�شمار�کثیری�از�خانوارهای�شاغل�در�این�بهره�برداری�ها�به�رغم�کار�مداوم�ساالنه�
چندین�نفری�قادر�به�تأمین�حداقل�معیشتی�خود�نمی�باشند�و�عایدات�سال�آن�ها�از�
دستمزد�متعارف�یک�کارگر�بیشتر�نیست��باالتر�گفتیم�که�این�جمعیت�وسیع�انسان�ها�
علی�الظاهر�توده�فروشنده�نیروی�کار�نیستند�و�برای�سرمایه�دار�معینی�کار�نمی�کنند،�
اما�چگونگی�امرار�معاش�و�کارشان�را�باید�در�چرخه�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�و�
در�سیطره�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�کنکاش�کرد��هر�کدام�اینان�در�طول�روز�
گاه��10تا��12ساعت�در�مهلک�ترین�شرائط�کار�می�کنند�و�آنچه�دریافت�می�دارند�
این�جمعیت�مثل� نیروی�کارشان�کفاف�می�دهد�� بازتولید� برای� با�عسرت�فراوان�
همتایان�شهرنشین�خویش،�نه�توسط�این�یا�آن�سرمایه�دار�معین�اما�توسط�کل�سرمایه�
اجتماعی�استثمار�می�شوند�و�بخش�چشمگیری�از�زمان�کارشان�به�سود�سرمایه�ها�
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مبدل�می�گردد��تعلق�خاطر�آنان�به�اشتغال�کنونی�نه�از�سر�عشق�به�مالکیت�خصوصی�
بلکه�ناشی�از�فشار�بیکاری�و�گرسنگی�است��اینان�هر�چه�هستند�»طبقه�متوسط�«�
نیستند،�در�بیشترین�وجوه�زندگی�و�کار�با�توده�های�کارگر�همپیوندند�و�جزئی�از�این�

طبقه�محسوب�می�شوند�
تا�اینجا�از�یک�نیمه�آنچه�زیر�نام�»طبقه�متوسط«�جنجال�می�شود�سخن�گفتیم��نیمه�
دوم�این�نیروی�معجزه�گر�پرچمدار�مدرنیسم،�سکوالریسم�و�دموکراسی!!�بخشی�
از�خود�طبقه�بورژوازی�ایران�است��برای�شناخت�این�بخش�نیز�باید�به�گوشه�ای�
از�شاخص�ها�و�تمایزات�سرمایه�اجتماعی�ایران�یا�همه�جوامع�مشابه�نظر�اندازیم��
سرمایه�اساساً�و�به�صورت�عام،�کششی�عمیقاً�ذاتی�و�رویکردی�مستمر�و�بی�وقفه�
به�افزایش�بارآوری�کار�دارد��سرمایه�این�کار�را�می�کند�تا�کاالها�را�ارزان�سازد،�از�
طریق�ارزان�کردن�کاالها،�خود�کارگر�را�هم�هر�چه�بیشتر�و�بیشتر�ارزان�کند،�در�این�
راستا�کار�الزم�را�تا�سرحد�ممکن�کاهش�دهد�و�در�مقابل�کار�اضافی�را�تا�هر�کجا�که�
امکان�دارد،�بیشتر�سازد��روند�تقالی�سرمایه�برای�ارتقاء�بارآوری�کار�روند�ادغام�و�
تمرکز�سرمایه�نیز�هست��تاریخ�سرمایه�داری�تاریخ�ادغام�سرمایه�های�کوچک�درهم�
و�تشکیل�سرمایه�های�بزرگتر�و�بزرگتر،�تاریخ�رویش�و�رشد�کارتل�ها،�تراست�ها�و�
انحصارات�غول�پیکر�مالی�و�صنعتی�است،�توضیح�واضحات�است�که�درجه�تمرکز�
سرمایه�در�حوزه�های�مختلف�بازتولید�سرمایه�جهانی�همگون�نبوده�و�نیست��در�
پاره�ای�از�کشورها�روند�تمرکز�نه�فقط�در�قلمروهای�صنعتی�و�بانکی�که�حتی�در�
عرصه�های�بازرگانی�تا�باالترین�ستیغ�پیش�رفته�است��در�جامعه�سوئد�چند�تراست�
عظیم�مالی،�صنعتی�و�بازرگانی�مالکیت�کل�سرمایه�اجتماعی�را�در�دست�دارند��از�
نتایج�مستقیم�این�فرایند،�یکی�این�است�که�اوالً�پروانه�حیات�واحدهای�صنعتی�و�
تجاری�کوچک�در�وسیع�ترین�سطح�باطل�شده�است��ثانیاً�و�در�همین�راستا�دائره�
حضور�و�موجودیت�بورژوازی�خرد�بیش�از�حد�محدود�گردیده�است��این�واقعیت�
را�حتی�با�یک�نگاه�ساده�به�سیمای�شهرها�هم�می�توان�به�صورت�عریان�مشاهده�
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نمود��بازار�به�سیاق�کشورهای�آسیائی�و�آفریقائی�یا�امریکای�التین�در�این�جوامع�
وجود�ندارد��حاشیه�خیابان�ها�از�وجود�کارگاهها�و�فروشگاههای�کوچک�تا�حدود�
بسیار�زیادی�خالی�است��در�مرکز�هر�شهر�فقط�شماری�از�فروشگاه�های�عظیم�را�
می�بینیم�که�هر�کدام�مرکز�فروش�و�نمایشگاهی�برای�کاالهای�تراست�های�غول�پیکر�
هستند��بازار�هم�در�این�شهرها�و�کشورها�همین�معنی�را�یافته�است��در�مورد�جامعه�
ایران�و�جوامع�مشابه�موضوع�به�این�صورت�نیست��در�اینجا�ما�با�یک�جمعیت�کثیر�
سرمایه�دار�و�الیه�های�مختلف�طبقه�بورژوازی�مواجه�هستیم،�زیرا�روند�تمرکز�سرمایه�
پیچ�و�خم�جوامع�نخست�را�پشت�سر�نگذاشته�است��چرا�چنین�است؟�پاسخ�به�
راحتی�قابل�تشریح�است،�اما�جای�تشریح�آن�در�اینجا�نیست��یک�چیز�بدیهی�است��
مکان�سرمایه�اجتماعی�کشورها�در�تقسیم�کار�جهانی�سرمایه،�مهم�ترین�نقش�را�در�
پیدایش�این�وضع�ایفاء�کرده�است��تفاوت�جوامع�اول�و�دوم�مطلقاً�در�کافی�و�ناکافی�
بودن�درجه�توسعه�و�تسلط�سرمایه�داری�نیست��روند�تسلط�سرمایه�در�هر�دو�جا،�مرز�
بیشترین�افراط�را�پشت�سر�نهاده�است��همه�تمایزات�به�موقعیت�بخش�های�مختلف�
سرمایه�در�تقسیم�کار�جهانی�سرمایه�داری�مربوط�می�شود�و�همین�تمایز�وقوع�فرایند�
تمرکز�سرمایه�اجتماعی�در�جوامع�نوع�دوم�را�تحت�تأثیر�قرار�داده�است��در�همه�
شهرهای�بزرگ�و�کوچک�این�کشورها�جمعیت�وسیعی�از�سرمایه�داران�متوسط�و�
خرد�را�مشاهده�می�کنیم�که�در�دو�سوی�خیابان�های�اصلی�و�گاه�حتی�فرعی�دنیائی�
از�مراکز�تولید�و�کار�را�کنار�هم�ردیف�کرده�اند��رفرمیسم�راست�و�چپ�و�جامعه�
شناسی�رسمی�بورژوازی،�این�بخش�از�صاحبان�سرمایه�را�از�طبقه�سرمایه�دار�جدا�
می�نماید،�حساب�این�جمعیت�وسیع�سرمایه�دار�را�با�گروه�یا�گروهائی�از�ابوابجمعی�
طبقه�کارگر،�که�پیش�تر�اشاره�شد،�یک�کاسه�می�کند�و�هر�دو�را�در�کنار�هم�تذکره�
»طبقه�متوسط�«�تفویض�می�نماید��در�مورد�گروههای�اول�به�اختصار�توضیح�دادیم��
درباره�گروه�اخیر�نیز�گفتن�چند�نکته�الزم�است��اینان�به�طور�قطع�بخشی�از�طبقه�
بورژوازی�را�تشکیل�می�دهند��هر�کدام�شماری�کارگر�را�استثمار�می�کنند،�اما�اگر�حتی�
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هیچ�کارگری�را�در�استخدام�خود�نداشته�باشند�باز�هم�در�تعلق�آنان�به�طبقه�سرمایه�دار�
جای�هیچ�تردیدی�نیست��مالک�یک�کارگاه�نجاری�مجهز�به�ماشین�آالت�مدرن�اگر�
یک�کارگر�را�هم�استثمار�کند،�اگر�حتی�فقط�خودش�کار�کند�باز�هم�از�طریق�عرضه�
محصوالت�خود�به�بازار�سرمایه�داری�سهمی�از�کل�اضافه�ارزش�تولید�شده�توسط�
طبقه�کارگر�ایران�و�جهان�را�به�خود�اختصاص�می�دهد��او�سرمایه�دار�است�و�اطالق�
لفظ�»طبقه�متوسط�«�بر�وی،�مسخ�موقعیت�اجتماعی�و�طبقاتی�اوست��این�حکم�در�
مورد�کلیه�مالکان�مراکز�کار�و�تولید�که�خریدار�نیروی�کار�هستند،�یا�هیچ�نیروی�
کاری�نمی�خرند،�اما�عایدات�روزانه�آنان�از�مابه�ازاء�ارزشی�کل�هشت�ساعت�کار�در�
روز�بیشتر�است�صدق�می�کند��مابه�التفاوت�ارزش�روزانه�کار�این�افراد�و�درآمدی�
که�دارند،�جزئی�از�کل�اضافه�ارزش�هائی�است�که�توسط�طبقه�کارگر�تولید�شده�و�
در�چهارچوب�تشکیل�نرخ�سود�عمومی�نصیب�صاحبان�این�مراکز�کار�می�گردد��
این�الیه�از�طبقه�سرمایه�دار�در�همه�شهرهای�ایران،�در�تمامی�قلمروهای�صنعت�و�
تجارت�و�حمل�و�نقل�و�بخش�موسوم�به�»خدمات«�با�شمار�نسبتاً�زیاد�دیده�می�شود��
جامعه�شناسی�رسمی�این�الیه�بورژوازی�را�نیز�از�بدنه�طبقاتی�خود�جراجی�می�کند�

تا�ساختمان�موجودیت�و�قدرت�طبقه�مسلط�را�تکمیل�نماید�
بورژوازی�در�معماری�بنای�موجودیت،�قدرت�و�وسعت�اعجاز�»طبقه�متوسط«�
تا�همین�جا�به�اندازه�کافی�پیش�رفته�است�و�دنیائی�مالط،�مصالح�و�ماتریال�جمع�
کرده�است��اما�این�معماری�هنوز�هم�ادامه�دارد�و�معماران�به�این�سادگی�ها�دست�
مدنیت�ساالر،�خشونت�ستیز�و�اصالحات� پیشقراوالن�جنبش�های� نیستند�� بردار�
اندیش�بورژوازی�کار�خویش�برای�تکمیل�بنای�طبقه�متوسط�را�ادامه�می�دهند��آنان�
جماعت�انبوه�نمایندگان�فکری،�سیاسی،�فرهنگی،�نظامی،�انتظامی،�پلیسی،�هنری،�
ادبی،�ایدئولوژیک،�روحانیون،�دولتمردان�و�سایر�عناصر�صفه�نشین�مالکیت�و�قدرت�
سرمایه�را�هم�از�طبقه�خود�تجزیه�و�خلعت�طبقه�متوسط�تن�می�کنند��قباًل�توضیح�
دادیم�که�این�ها�ممکن�است�از�نظر�حقوقی�صاحب�هیچ�مؤسسه�و�مرکز�کاری�نباشند�
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اما�همگی�جزء�پیوسته�ای�از�طبقه�بورژوازی�را�تشکیل�می�دهند�
همه�گفتگوی�ما�تا�حال،�بر�سر�وارونه�پردازی�ها�در�مورد�طبقه�متوسط�و�اعجاز�
و�کرامات�این�امامزاده�بی�اعجاز�بود��اما�بررسی�بسیار�مختصر�اسرار�کار�و�رمز�و�راز�
این�همه�تئوری�بافی�و�باژگونه�سازی�ها�نیز�مهم�است��متولیان�امروزی�امامزاده�طبقه�
متوسط،�در�روزگاران�پیش،�دلمشغولی�خود�را�به�گونه�ای�دیگر،�با�فرمولبندی�هائی�
دادن� زمان�سر� آن� در� می�کردند�� دنبال� دیگر� بندی�های� آفرینش�صف� با� و� دیگر�
چکامه�های�حماسی�جنگ�آمیز�بر�بلندای�خاکریز�جنبش�دهقانان،�مولدین�خرد،�پیشه�
وران�و�کسبه�جزء،�مناسب�ترین�ساز�و�کار�آنان�برای�هموارسازی�راه�عبور�لشکر�
پیکار�ضد�امپریالیسم�ناسیونالیستی�و�قربانی�کردن�توده�های�وسیع�کارگر�در�میدان�
این�نبرد�بود��آن�روزها�هر�صدای�دفاع�از�صف�آرائی�جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�
کارگر�با�چماق�بی�حرمتی�به�نقش�دهقانان�تکفیر�می�شد��همه�راه�ها�به�دهقانان�و�خرده�
بورژوازی�ختم�می�گردید�تا�صف�بندی�انقالب�دموکراتیک�و�ضد�امپریالیسم�خلقی�
و�پیکار�برای�استقرار�»سرمایه�داری�مستقل�ملی«!�و�کفن�و�دفن�مبارزه�ضد�کار�مزدی�
طبقه�کارگر�تکمیل�شود��کمونیسم�اردوگاهی�و�جنبش�های�خلقی�در�طول�سالیان�
دراز�چنین�کردند�و�از�این�طریق�کل�کمونیسم�طبقه�کارگر�و�جنبش�کارگری�جهانی�
را�وثیقه�پاسداری�از�قالع�قدرت�و�تحقق�اهداف�خود�ساختند��این�کار�امروز�باید�
به�شکل�دیگری�انجام�گیرد��زیرا�دیری�است�که�جنبش�دهقانی�وجود�ندارد،�خرده�
بورژوازی�هم�برای�آن�ها�لفظ�مطلوبی�نیست،�زیرا�اوالً�واژه�مورد�استفاده�چپ�است�
و�از�این�لحاظ�تابو�و�کاربردش�مکروه�است،�ثانیاً�و�از�آن�مهم�تر،�اصطالح�مناسبی�
برای�وصله�و�پینه�کردن�دو�طبقه�اساسی�متخاصم�جامعه�موجود�نمی�باشد�و�ظرفی�
نیست�که�بتوان�در�آن�بخش�های�وسیعی�از�کارگران�و�سرمایه�داران�را�یکدست�و�یک�
کاسه�نمود��به�همه�این�دالئل�باید�در�جستجوی�پیامبر�جدیدی�شد�و�کتاب�آسمانی�
تازه�ای�نازل�کرد��برای�این�کار�بهترین�گزینه�»طبقه�متوسط�«�است��این�مامزاده�است�
که�»زور�رستم،�کف�حاتم،�دم�عیسی،�همه�را�با�هم�یکجا�دارد«��بسیار�قابل�توجه�است�
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که�نظریه�پردازان�عظمت�وجود�و�قدرت�اعجاز�طبقه�متوسط�در�شرائط�روز�عمومًا�
کسانی�هستند�که�با�چنگ�و�دندان�اساس�حاکمیت�سرمایه�و�استیالی�جامع�االطراف�
شیوه�تولید�سرمایه�داری�در�ایران�را�نفی�می�کنند!!�همه�جا�شیون�راه�می�اندازند�که�
معضل�اساسی�توده�های�کارگر�نه�وجود�و�تسلط�نظام�بردگی�مزدی،�بلکه�کمبود�رشد�
صنعت�و�توسعه�ناکافی�سرمایه�داری�است!!!�بر�این�باورند�که�اینجا�نظام�سرمایه�داری�
رشد�نکرده�است!!!�»صنعت�مستقل�ملی«�مستقر�نگردیده�است��طبقات�به�وجود�
نیامده�اند�و�پروسه�بلوغ�خود�را�اصاًل�طی�نکرده�اند��تاریخ�ایران�را�تاریخ�میدان�داری�
شاهان�و�زورمندان�و�طغیان�های�گاهگاه�مشتی�توده�همج�الرعا�می�دانند��دولت�های�
این�و�آن�دوره�را�مظهر�قدرت�هیچ�طبقه�معینی�نمی�پندارند�و�توده�انسان�های�معترض�
هر�دوره�را�افراد�طبقه�و�طبقات�اجتماعی�مختلف�نمی�بینند��کل�رویدادهای�مشروطه�
به�این�سوی�را�حاصل�نقش�آفرینی�مشتی�بازاری�جار�می�زنند�و�بر�روی�وجود�
از�این�جماعت� و�سرکشی�هر�میزان�مبارزه�طبقاتی،�خط�سیاه�می�کشند��عده�ای�
مانند�کاتوزیان�و�علمداری�از�این�نیز�سخت�فراتر�می�روند،�بسیار�مالیخولیائی�فریاد�
می�کشند�که�اصاًل�در�کشوری�مانند�ایران�از�آغاز�تا�امروز�مالکیت�خصوصی�هم�شکل�
نگرفته�است!!�برده�داری�هم�در�این�دیار�وجود�نداشته�است!!�از�فئودالیسم�هم�نام�و�
نشانی�در�کار�نبوده�است!!�سرمایه�داری�که�اصاًل�در�این�خطه�ظهور�نکرده�است!!�آنچه�
اینجا�بر�روی�هم�تلنبار�شده�است�فقط�مشتی�سرمایه�تجاری�است،�صاحبان�سرمایه�ها�
و�حاکمان�روز�هم�مشتی�تاجر�و�بازاری�و�رانت�خوار�و�نوع�آن�هستند!!�کاشفان�
تئوری�طبقه�متوسط�دقیقاً�صاحبنظرانی�از�این�قماش�افراد�هستند�و�وجود�طبقه�
متوسط�و�قدرت�اعجاز�افسانه�ای�آن�را�هم�از�دل�همین�تحلیل�ها�و�تئوری�ها�بیرون�
می�کشند��وقتی�که�جامعه�هنوز�سرمایه�داری�نیست�و�طبقات�سرمایه�دار�و�کارگر�از�
مادر�نزاده�اند!!�هنگامی�که�مبارزه�طبقاتی�جوانه�نزده�و�طبقاتی�در�میان�نیستند�تا�با�هم�
مبارزه�کنند!!�وقتی�که�جامعه�کماکان�در�عصر�پیشاسرمایه�داری�و�قرون�وسطائی�سیر�
و�سیاحت�دارد!!�پس�جائی�برای�ظهور�و�عروج�و�قدرت�نمائی�موجودی�به�اسم�
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طبقه�متوسط�قابل�یافتن�و�به�ثبت�رساندن�است��باید�طبقه�متوسط�را�ساخت�و�بیرق�
سکوالریسم،�مدرنیته،�مدنیت،�دموکراسی�و�رهائی�کل�بشریت�را�به�دست�وی�داد��
این کار را باید بسیار برنامه ریزی شده و با پشتوانه های عظیم تئوریک انجام داد تا 
بر روی پرولتاریا و جنبش ضد کار مزدی این طبقه خط کشیده شود.�هدف�اساسًا�
این�است��باید�با�تمامی�عوامفریبی�جنجال�کرد�که�گویا�معضل�چند�میلیون�کارگر�
ایران�و�چند�میلیارد�کارگر�دنیا�اصاًل�وجود�اختاپوسی�سرمایه�داری�نیست!!�گویا�فاجعه�
استثمار�و�گرسنگی�و�بربریت�و�بیکاری�و�زن�ستیزی�و�کودک�فروشی�و�جنگ�و�
بی�حقوقی�و�ستمکشی�چند�میلیارد�توده�فروشنده�نیروی�کار�از�عمق�هستی�این�نظام�
نمی�جوشد!!�پیکار�علیه�این�درندگی�ها،�کشتارها�و�بشرستیزی�ها�هم�در�گرو�جنگیدن�
علیه�سرمایه�و�نظام�سرمایه�داری�نیست!!�مبارزه�طبقاتی�به�حادثه�ای�کهنه�و�منسوخ�
تبدیل�گردیده�است!!�طبقه�کارگر�جهانی�هیچ�نقش�و�رسالتی�برایش�باقی�نمانده�
است!!�دوران�کمونیسم�و�تغییر�ریشه�ای�دنیا،�عصر�انقالبات�کارگری�و�دوران�مبارزه�
برای�استقرار�دنیای�بدون�استثمار�و�طبقات�و�دولت،�همه�و�همه�به�انتها�رسیده�است!!�
به�جای�تمامی�این�ها،�بشریت�حاضر�باید�سر�بر�آستان�طبقه�متوسط�بگذارد،�این�
طبقه�است�که�بناست�سرمایه�داری�را�آرایشی�دموکراتیک�و�سکوالر�و�انسانی�بخشد!!�
قرار�است�نظام�بردگی�مزدی�را�اصالح�کند!!�قابل�زیست�نماید!!�بساط�انقالب�و�
انقالبیگری�و�خشونت�و�قهر�را�در�هم�پیچد!!�گرگ�و�میش�را�با�هم�آشتی�دهد�و�همه�
را�بر�سر�یک�سفره�جمع�آرد!!�طبقه�متوسط�به�میدان�آورده�می�شود�تا�سرمایه�داری�
را�جاودانه�کند�و�همه�مجاری�تداوم�مبارزه�طبقاتی�را�سد�سازد!!�واضعان�و�کاشفان�
تئوری�»طبقه�متوسط«�اکنون�در�سراسر�دنیا�این�کمپین�شوم�را�دنبال�می�کنند��نیروهای�
پشت�سر�این�تئوری�ها�و�سنگرها�به�هیچ�وجه�در�وجود�این�یا�آن�گروه�اپوزیسیون�
بورژوازی�خالصه�نمی�شوند��عظیم�ترین�بخش�نمایندگان�فکری�و�سیاسی�و�دولت�ها�
و�دولتمردان�و�جامعه�شناسان�و�نظریه�پردازان�سرمایه�در�ساختار�قدرت�و�ماشین�
دولتی�بورژوازی�هم�به�اندازه�اپوزیسیون�های�درونی�طبقه�سرمایه�دار�سناریوی�اعجاز�
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این�طبقه�را�ساز�می�کنند��از�قصر�الیزه�و�کاخ�سفید�واشنگتن�و�پارلمان�همه�ممالک�
اروپائی�تا�دار�و�دسته�های�متنوع�اصالح�طلبان�ایرانی�داخل�و�خارج�کشور�از�نیروی�
ساحره�آن�می�گویند،�همگی�بشارت�مرگ�تاریخی�پرولتاریا�و�کمونیسم�و�انقالب�
کارگری�را�بر�برج�قدرت�این�منجی�می�آویزند��در�این�میان�خود�پرولتاریاست�که�
خاموش�است�و�چیزی�بر�زبان�نمی�راند��این�طبقه�است�که�باید�چیزی�گوید��باید�
باالخره�نشان�دهد�که�به�راستی�مرده�است�و�جای�خود�را�به�چنین�امامزاده�مجعول�
و�بی�تذکره�و�بدون�اعجازی�داده�است!!�یا�بالعکس�زنده�است�و�بر�می�خیزد�تا�بر�
متن�مبارزه�عظیم�تاریخی�برای�کفن�و�دفن�نظام�بردگی�مزدی�بساط�این�دسیسه�ها،�
ترفندها�و�دجال�سازی�ها�را�نیز�در�هم�ریزد�و�در�زیر�چرخ�قدرت�پیکار�ضد�کار�

مزدی�خود�له�سازد�

مارس�2011
پانویس:

)1(�پیداست�که�از�قرار�دادن�مشتی�ارقام�مربوط�به�یک�کارخانه،�یک�رشته�صنعت�یا�سرمایه�
اجتماعی�یک�کشور�و�کار�کارگران�مورد�استثمار�این�حوزه�ها�نمی�توان�رقم�دقیق�یا�نسبتاً�دقیقی�از�
نرخ�استثمار�را�استخراج�کرد��با�هیچ�چشم�مسلح�نقد�اقتصاد�سیاسی�سرمایه�داری�هم�نمی�شود�تعیین�
کرد�که�سود�این�یا�آن�بنگاه�عظیم�صنعتی�یا�مالی�در�این�یا�آن�نقطه�دنیا�از�اضافه�ارزش�تولید�شده�
کدام�بخش�کارگران�تشکیل�شده�است��با�همه�این�ها�پاره�ای�محاسبات�آگاهگرانه�را�می�توان�در�این�
زمینه�ها�و�در�مورد�چند�و�چون�شدت�استثمار�طبقه�کارگر�جاهای�مختلف�انجام�داد��به�طور�مثال�
اینکه�در�طول�سال�چه�میزان�اضافه�ارزش�نصیب�سرمایه�اجتماعی�ایران�شده�است�موضوع�کم�
و�بیش�قابل�محاسبه�ای�است��از�طریق�تقسیم�این�رقم�به�کل�طبقه�کارگر�سهم�نسبی�اضافه�ارزش�
تولیدی�هر�کارگر�را�هم�می�توان�حدس�زد��در�همین�راستا�و�از�طریق�مقایسه�رقم�اخیر�با�متوسط�
بهای�نیروی�کار،�دستیابی�به�یک�شاخص�تقریبی�نرخ�اضافه�ارزش�نیز�امکان�پذیر�می�گردد��از�درون�
چنین�محاسباتی�است�که�باالتر�به�رقم��1000درصد�برای�نرخ�استثمار�کارگران�در�جامعه�استناد�

کرده�ایم�
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سرمایه�داری�نمی�چرخد�و�ظرفیت�چرخیدن�را�به�گونه�بسیار�تعیین�کننده�ای�از�دست�
داده�است��این�فرسودگی�و�فقدان�توان�چرخش،�موقتی�نیست��دورانی�که�بحران�ها�به�
رونق�و�رونق�ها�به�بحران�منتهی�می�گردیدند،�تا�حدود�زیادی�به�تاریخ�پیوسته�است��
سخن�بر�سر�یک�احتضار�محتوم�دترمینیستی�نیست،�هیچ�بحرانی�در�هیچ�ابعادی�با�هیچ�
طول�موج�و�هیچ�بعد�زمانی�به�خودی�خود�سرمایه�داری�را�تهدید�به�مرگ�نمی�کند��
جنبش�سندیکالیستی�و�رفرمیسم�نیز�زیر�هر�نام�یا�عنوان،�نه�خطری�برای�سرمایه�که�کاماًل�
بالعکس�عصای�عمر�این�نظام�است��نابودی�سرمایه�داری�فقط�با�دست�توانای�یک�جنبش�
کارگری�آگاه،�سازمان�یافته،�شورائی،�ضد�کار�مزدی�و�سراسری�جامه�عمل�می�پوشد��
در�این�تردیدی�نیست�اما�در�درستی�این�حرف�که�»سرمایه�داری�نمی�چرخد«�نیز�جای�
هیچ�شکی�نیست��برد�تأثیر�همه�عوامل�خنثی�سازی�سیر�رو�به�افت�نرخ�سود�و�تمامی�
اهرمهای�چالش�بحران�با�تمامی�رشد�بی�مهار�کمی،�کیفی�و�زاد�ولدهای�مستمر�تاریخی�
که�داشته�اند�باز�هم�بسیار�کند�گردیده�است��سرمایه�داری�این�اهرم�ها�را�مدام�صیقل�داده�
است�و�اشکال�بسیار�اثرگذارتر�نوینی�را�بر�آن�ها�افزوده�است�اما�رشد�تناقضات�درونی�
بحران�زای�سرمایه�از�رشد�تأثیر�همه�این�اهرم�ها�به�گونه�ای�بسیار�چشمگیر�پیشی�گرفته�
است��آنچه�امروز�شاهدش�هستیم�این�است�که�همه�این�مکانیسم�ها�از�راههای�مختلف�
افزایش�شدت�استثمار،�کاهش�بهای�بخش�ثابت�سرمایه،�تنزل�دستمزدهای�واقعی،�

تکرار کمیک شکست های تراژیک
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ارزان�ساختن�بهای�وسائل�معیشتی�و�عناصر�سرمایه�ثابت�به�کمک�تجارت�خارجی�تا�
اشکال�تعیین�کننده�تر�و�تازه�تر�مانند�بازار�بورس�و�نقش�اقتصادی�دولتها�با�آنکه�در�ساقط�
سازی�کارگران�از�هستی�بسیار�هولناک�تر�از�گذشته�کار�می�کنند�اما�در�خنثی�نمودن�روند�
افت�سودها�یا�خالصی�سرمایه�از�بحرانها�ناکارامد�و�کم�تأثیرترند��تشدید�استثمار�طبقه�
کارگر،�توسعه�گرسنگی،�بی�داروئی،�قتل�عام�ابتدائی�ترین�امکانات�معیشتی�و�سالخی�
پایه�ای�ترین�آزادی�ها�و�حقوق�انسانی�توده�های�کارگر�دورترین�مرزها�را�طی�کرده�است��
نظام�سرمایه�داری�در�طول�دو�دهه�اخیر،�در�مارپیچ�چالش�بحران�هایش،�به�همه�اشکال�
تعرض�علیه�هستی��5میلیارد�نفوس�توده�های�کارگر�دست�یازیده�است��با�همه�این�ها�
به�هیچ�چشم�اندازی�برای�خروج�واقعی�از�چنگال�پرخروش�بحران�ها،�برای�هیچ�دوره�
کوتاهی�در�هیچ�بخشی�از�جهان�دست�نیافته�است��سرمایه�جهانی�به�همین�دلیل�خود�
را�مجبور�دیده�است�که�در�کنار�قتل�عام�زندگی�روز�میلیاردها�کارگر�دست�به�کار�هزینه�
بی�حساب�و�کتاب�بهای�نازل�نیروی�کار�همه�نسل�های�آتی�طبقه�کار�جهانی�گردد��
بدهی�خارجی�چهار�اقتصاد�برترحوزه�یورو�یا��4رکن�مهم�اقتصاد�اروپا�شامل�انگلیس،�
آلمان،�ایتالیا�و�فرانسه�به�ترتیب�حدود��3000�،6400�،10900و��6400میلیارد�دالر�برآورد�
گردیده�است��این�رقم�در�مورد�امریکا�از�مرز��16200میلیارد�دالر�گذشته�است��سهم�
هر�کدام�از�ساکنان�این��5کشور�عظیم�صنعتی�دنیا�از�این�بدهی�ها�به�ترتیب�1۷63۷0،�
�۷5990�،50000�،۷5990و�باالخره�حدود��53000دالر�است��این�رقم�در�مورد�هر�نفر�
از�جمعیت�ایرلند�بالغ�بر��580000دالر�گزارش�شده�است��)استخراج�شده�از�گزارش�

صندوق�بین�المللی�پول��بانک�تسویه�حساب�های�بین�المللی(
�این�نکته�را�هم�فراموش�نکنیم�که�داده�های�فوق�بر�مبنای�تقسیم�کل�بدهیها�به�کل�
جمعیت�هر�کشور�به�دست�آمده�است��محاسبه�ای�که�در�عالم�واقع�بی�پایه�است��
بورژوازی�قرار�نیست�پرداخت�کننده�این�دیون�باشد��توده�های�کارگرند�که�در�صورت�
استمرار�بقای�نظام�بردگی�مزدی�مجبور�خواهند�بود�تمامی�این�بدهی�را�پرداخت�نمایند��
بر�همین�مبنی�رقم�بدهی�برای�هر�کارگر�سکنه�هر�کدام�این�جوامع�حتی�با�فرض�کاماًل�
بی�اساس�ثابت�ماندن�اقالم�کنونی!!�باز�هم�بسیار�بیشتر�از��1/5برابر�مقداری�خواهد�بود�
که�در�گزارش�صندوق�بین�المللی�پول�و�بانک�جهانی�انعکاس�یافته�است��سرراست�تر�
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بگوئیم�سرمایه�داری�لحظه�لحظه�ماندگاری�روزش�را�نه�فقط�از�شدت�استثمار�نسل�
حاضر�طبقه�کارگر،�نه�فقط�از�طریق�قتل�عام�دار�و�ندار�معیشتی�روز��5میلیون�نفوس�
توده�های�کارگر�که�از�حساب�فقر�مطلق،�گرسنگی�بدون�مرز�و�فالکت�بی�پایان�و�
سراسری�نسلهای�آتی�این�طبقه�هزینه�می�نماید��چرا�چنین�است؟�پاسخی�بسیار�روشن�
دارد��نرخ�انباشت�سرمایه�در�مقیاس�بین�المللی�از�نرخ�تولید�اضافه�ارزش�ها�جلو�افتاده�
است�و�تمامی�مکانیسم�های�کارساز�خنثی�سازی�این�روند�قادر�به�رفع�مشکل�حتی�در�
کوتاه�مدت�نیست��نقش�اقتصادی�دولت�در�بدهکارسازی�بدون�هیچ�مرز�و�محدوده�
توده�های�کارگر�به�سرمایه�راه�مفر�تا�کنون�بازی�است�که�سرمایه�داری�از�آن�سود�
می�جوید��در�این�باره�پائین�تر�صحبت�خواهم�کرد�اما�پیش�از�آن�بد�نیست�جدول�زیر�

را�کمی�مرور�کنیم�

نسبت�بدهی�
دولتی�به�تولید�
ناخالص�داخلی

نسبت�بدهی�
خارجی�به�تولید�
ناخالص�داخلی

سهم�بدهی�
خارجی�هر�نفر

بدهی�
خارجی

تولید�ناخالص�
داخلی�در�سال نام�کشور

%8۷ %235 66508 4200 1800 فرانسه

%6۷ %284 41366 1900 ۷00 اسپانیا
%106 %251 38081 400 200 پرتقال
%121 %163 328۷5 2000 1200 ایتالیا
%109 %1093 390969 1۷00 200 ایرلند
%166 %252 380۷3 400 200 یونان
%233 %50 15934 2000 4100 ژاپن
%83 %1۷6 50659 4200 2400 آلمان
%100 %101 35156 10900 10800 امریکا
%81 %436 11۷580 ۷300 1۷00 انگلیس

82۷201 35000 23300 جمع

صندوق�بین�المللی�پول؛�بانک�تسویه�حساب�های�بین�المللی�)ارقام�به�میلیارد�یورو(
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بدهکاری�دولت�در�اقتصاد�سیاسی�سرمایه�داری�معنای�معینی�دارد��دولت�ها�بدهکار�
می�شوند�زیرا�عهده�دار�تضمین�امنیت،�شرائط�بازتولید�و�سودآوری�سرمایه�ها�هستند��
مکانیسم�ایفای�نقش�اقتصادی�دولت�در�شرائط�روز�دنیا�در�زمره�مهمترین�اهرم�های�
سرمایه،�هم�در�قلمرو�خنثی�سازی�گرایش�نزولی�نرخ�سود�و�هم�در�عرصه�چالش�
بحران�ها�است��نقشی�که�صد�البته�همسان�هر�مکانیسم�و�راهکار�دیگر�سرمایه�داری�
بار�همه�تناقضات�سرشتی�سرمایه�را�با�خود�حمل�می�کند��در�همان�حال�که�بدترین�
یورش�ها�به�معیشت�کارگران�را�وثیقه�تداوم�هستی�سرمایه�می�کند،�آسیب�پذیری�نظام�
سرمایه�داری�را�نیز�عمیق�تر�و�زمینه�های�فروپاشی�و�احتضارش�را�هموارتر�می�سازد�

دولت�در�مقام�نماینده�آگاه�و�نهاد�اندیشوار،�برنامه�ریز�و�مجری�نظم�سرمایه،�
اساسی�ترین�پیش�شرط�بقای�سرمایه�داری�یعنی�باالنس�میان�بخش�الزم�و�اضافی�کار�
را�موافق�الزامات�ارزش�افزائی�و�سودآوری�سرمایه�ها�و�به�حساب�سالخی�هست�
و�نیست�طبقه�کارگر�تنظیم�و�تنفیذ�می�نماید��اشتباه�نشود�مراد�از�این�عبارت�دخالت�
بوروکراتیک�و�»قانونی«�دولت�در�تعیین�سطح�دستمزدها�به�سیاق�جوامعی�مانند�ایران�
نیست��دولت�ها�در�همه�کشورهای�جهان�و�از�جمله�در�»دموکراتیک«�ترین�آن�ها!!�
کلیه�اهرم�های�الزم�این�کار�را�با�کارسازترین�و�براترین�ظرفیت�ها�در�اختیار�دارند��
بهای�نیروی�کار�هزینه�بازتولید�این�نیرو�است��سرمایه�داران�در�قبال�استثمار�کارگر�
و�تصاحب�عظیم�ترین�بخش�کارش،�فقط�بهای�بازتولید�نیروی�کار�او�را�می�پردازند��
هر�چه�این�بها�نازل�تر�پرداخت�شود�بخش�پرداخت�نشده�ارزش�کار�کارگر�سنگین�
و�سهمگین�تر�می�گردد�و�این�کاری�است�که�همه�صاحبان�سرمایه�در�سراسر�جهان�
برای�انجامش�به�هر�توحشی�دست�می�زنند�و�از�هیچ�سبعیتی�دریغ�نمی�ورزند��بهای�
نیروی�کار�معموالً�به�صور�مختلف�و�با�تقسیمات�متفاوتی�پرداخت�می�گردد��هزینه�
بازتولید�نیروی�کار�فقط�هزینه�خورد�و�خوراک�و�پوشاک�و�سرپناه�نیست��کارگر�
برای�بازتولید�نیروی�کارش�به�دارو�و�درمان�و�بهداشت�هم�نیاز�دارد��بازتولید�این�نیرو�
نیازمند�آموزش،�پرورش،�ارتقاء�بارآوری�و�باال�بردن�تخصص�آن�نیز�هست��غرامت�
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ایام�بیکاری�نیز�جزئی�از�هزینه�همین�بازتولید�است��این�حکم�در�مورد�غرامت�ایام�
بیماری�هم�صدق�می�کند��مرخصی�هفتگی�و�ساالنه�نیز�شرط�سالمت�این�نیرو�و�
الزمه�بازتولید�آن�است��سرمایه�فقط�به�نیروی�کار�نسل�حاضر�محتاج�نیست��هزینه�
معیشت،�آموزش،�تربیت�و�بهداشت�نسل�های�بعدی�نیز�شرط�الزم�آماده�باش�مستمر�
ارتش�نیروی�کار�است��موارد�دیگری�را�هم�می�توان�اضافه�کرد��نکته�مورد�تأکید�
این�است�که�کل�اجزاء�این�بخش�از�بهای�نیروی�کار�یا�اصاًل�توسط�سرمایه�داران�
پرداخت�نمی�شود،�کاری�که�سرمایه�در�ایران�و�کشورهای�مشابه�انجام�می�دهد�و�یا�
اگر�پرداخت�می�شود�در�چهارچوب�کنترل،�برنامه�ریزی�ها�و�محاسبات�دولت�ها�قرار�
دارد��در�هر�دو�حالت�دولت�است�که�درباره�این�بخش،�به�صورت�فعال�مایشاء�ایفای�
نقش�می�کند��در�مورد�نخست�چوبه�دار،�میدان�تیر�و�دیکتاتوری�وحشت�و�خون�را�
وثیقه�معافیت�سرمایه�داران�از�پرداخت�آن�می�نماید�و�در�حالت�دوم�مقدار،�چگونگی�
بود�و�نبود�یا�منحنی�کاهش�و�افزایش�آن�را�مو�به�مو�با�پیش�شرط�های�بیشترین�
سودآوری�های�سرمایه�منطبق�می�سازد��هر�ریال�کاهش�سود�سرمایه�ها�را�با�کاهش�
ریالی�در�هزینه�دارو،�درمان،�آموزش،�بازنشستگی�و�غرامت�ایام�بیکاری�یا�بیماری�
کارگر�جبران�می�کند،�تا�از�این�طریق�شتاب�بالفعل�شدن�گرایش�افت�سودها�را�کند�
سازد�یا�در�صورت�وقوع�بحران�راههای�خروج�از�مهلکه�را�الیروبی�بنماید��هر�چه�
گرایش�نزولی�نرخ�سود�بر�سرعت�خود�بیفزاید�میدانداری�دولت�در�بستن�مدارس�
و�مهد�کودک�ها،�تعطیل�بیمارستان�ها،�کاهش�غرامت�های�ایام�بیکاری�و�بیماری�و�
افزایش�سن�بازنشستگی�ها�فعال�تر�و�بی�عنان�تر�می�گردد��دولت�همه�این�کارها�را�
انجام�می�دهد��اما�سالیان�متمادی�است�که�انجام�تمامی�اینها�حتی�در�وسیع�ترین�و�
بربرمنشانه�ترین�ابعاد�در�کنار�به�کارگیری�همه�مکانیسم�ها�و�عوامل�دیگر،�چاره�کار�
نبوده�و�نمی�باشد��بحران�ها�به�طور�مستمر�و�هر�بار�نیرومندتر�از�بار�پیش�طغیان�
می�کنند�و�دولت�به�مثابه�دژ�مقاومت�سرمایه�باید�برای�توسعه�دامنه�تعرض�خود�علیه�
بهای�نیروی�کار�و�حداقل�معیشتی�توده�های�کارگر�راههای�تازه�و�هر�بار�تازه�تری�
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جستجو�کند�
در�طول�چندین�دهه�اخیر،�اقدام�دولت�ها�به�گرفتن�سنگین�ترین�وام�ها�از�سیستم�های�
بانکی�یا�مؤسسات�غول�پیکر�مالی�در�زمره�کاراترین�اهرم�هائی�بوده�است�که�برای�
حصول�این�هدف�به�کار�رفته�است��دولت�ها�با�گرفتن�هر�میزان�وام�دو�کار�را�به�طور�
همزمان�انجام�می�دهند��نخست�اینکه�به�حساب�بهای�نازل�نیروی�کار�سال�های�آتی�
و�نسل�های�آتی�طبقه�کارگر�حاتم�وار�به�ترمیم�ضایعات�سود�سرمایه�ها،�به�افزایش�
حجم�سودها،�به�شرائط�سودآوری�انبوه�تر�سرمایه�و�به�همه�آنچه�که�موجب�کمک�به�
چالش�بحران�سرمایه�داری�می�شود�بذل�و�بخشش�و�کمک�می�نمایند��دوم�اینکه�حجم�
بسیار�عظیمی�از�سرمایه�های�آزاد�و�راکد�متراکم�شده�در�بانک�ها�و�مؤسسات�مالی�را�
به�سرمایه�محبوس�و�سودآور�تبدیل�می�کنند��دولت�ها�در�هر�دو�حالت�همسان�همه�
اشکال�دیگر�کارکرد�اقتصادی�خود�محور�تقسیم�زمان�کار�طبقه�کارگر�به�کار�اضافی�
و�الزم�را�تا�دورترین�نقطه�ممکن�جا�به�جا�می�سازند��بخش�الزم�کار�یا�بهای�بازتولید�
نیروی�کار�را�تا�سرحد�ممکن�کاهش�می�دهند�و�بخش�اضافی�آن�را�که�به�سرمایه�و�
سود�تبدیل�می�شود،�تا�هر�کجا�که�امکان�دارد�بیشتر�می�کنند��دولت�در�این�گذر�آنسان�
که�فلسفه�وجودی�اوست�به�همه�وارونه�سازی�های�الزم�نیز�دست�می�زند�و�کل�این�
تعرض�سرمایه�علیه�حداقل�بهای�بازتولید�نیروی�کار�طبقه�کارگر�را�اجبار�کل�جامعه�
و�شرط�حتمی�نجات�همه�شهروندان�اعالم�می�دارد��به�بیان�دیگر�تجاوز�سرمایه�به�
سفره�خالی�کودکان�توده�های�کارگر�را�مصالح�عالیه�خود�کارگران�می�خواند!!�یک�
سؤال�اساسی�در�اینجا�سرنوشت�این�وام�ها�است��معنای�بدهکاری�دولت�این�است�
که�طبقه�سرمایه�دار�معادل�تمامی�این�اقالم�بدهی�را�مفت�و�به�طور�کاماًل�بالعوض،�
دریافت�کرده�است�و�در�قبال�آن�نسل�حاضر�و�حتی�نسل�های�بعدی�طبقه�کارگر�
را�وامدار�ساخته�است��توده�های�کارگر�باید�همه�این�بدهی�ها�را�از�محل�بهای�نازل�
نیروی�کارشان�بپردازند��این�»قانون«�سرمایه�است!!�نسل�کنونی�کارگران�باید�با�تحمل�
هولناک�ترین�گرسنگی�ها،�استهالک�ها�و�سیه�روزی�ها�این�کار�را�انجام�دهد�و�مطابق�
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همین�»قانون«�آنچه�را�باقی�می�ماند،�به�صورت�تنها�»میراث«�به�نسل�های�بعدی�
منتقل�گردد!!�مشکل�اساسی�این�است�که�حجم�بدهی�ها�نامحدود�است�و�هر�روز�که�

می�گذرد�به�گونه�ای�نا�محدود�سیر�صعودی�می�پیماید�
سرمایه�نمی�چرخد،�جهان�موجود�از�سرمایه�اشباع�است��بخش�بسیار�عظیمی�از�
سرمایه�ای�که�تولید�می�شود�قادر�به�پیش�ریز�و�ارزش�افزائی�نیست��متوسط�ترکیب�
ارگانیک�سرمایه�جهانی�به�اوج�رفته�است��نرخ�اضافه�ارزش�های�نجومی�کفاف�نرخ�
سودهای�مطلوب�و�مورد�نیاز�چرخه�بازتولید�سرمایه�ها�را�نمی�دهد��گرایش�به�افت�
نرخ�سودها�مدام�حول�محور�بالفعل�شدن�چرخ�می�خورد�و�بحران�ها�به�رغم�کاربرد�
همه�مکانیسم�های�مؤثر�مقابله،�با�کوبندگی�تمام�به�وقوع�می�پیوندند��هزینه�کردن�بهای�
نیروی�کار�سال�های�آتی�و�نسل�های�آینده�تنها�کاری�است�که�از�دولت�ها�ساخته�
است��همه�این�داده�ها�و�واقعیت�ها�فریاد�می�زنند�که�نظام�سرمایه�داری�حتی�با�هارترین�
شبیخون�ها�علیه�زندگی�روز�طبقه�کارگر،�باز�هم�به�سادگی�قادر�به�ادامه�حیات�نیست��
هزینه�کردن�بهای�نیروی�کار�نسل�های�آتی�در�چنان�ابعادی�که�دیگر�چیزی�به�نام�بهای�
نیروی�کار�وجود�نخواهد�داشت!!�تنها�راه�ماندگاری�این�نظام�شده�است��بشریت�

کارگر�بهای�بودن�سرمایه�داری�را�این�گونه�پرداخت�می�کند�
بدهی�فقط��10کشور�از�کل�ممالک�روز�دنیا�که��6تای�آن�ها�را�عظیم�ترین�قدرت�ها�و�
قطب�های�جهان�سرمایه�داری�تشکیل�می�دهد�تا�لحظه�حاضر�بیش�از��35تریلیون�یورو�
)حدود��52000میلیارد�دالر(�است��در�حالی�که�حاصل�جمع�تولید�ناخالص�ساالنه�
جوامع�مذکور�از��34000میلیارد�دالر�کمتر�است��به�بیان�دیگر�کل�ارزش�هائی�که�
سرمایه�داری�این��10کشور،�از�کل�ارزشهای�تولید�شده�توسط�طبقه�کارگر�بین�المللی�
از�جمله�توده�های�کارگر�همین�ممالک�نصیب�خود�کرده�است�از�مجموع�بدهی�های�
حی�و�حاضر�سرمایه�های�اجتماعی�این�جوامع�پائین�تر�رفته�است��این�رقم�در�قیاس�
با�آنچه�که�کل�طبقه�کارگر�کشورها�به�عنوان�هزینه�بازتولید�نیروی�کارش�دریافت�
نموده�است�حداقل��5برابر�بیشتر�است�اما�در�قیاس�با�کل�بدهی�های�ممالک�مذکور�



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری128

از�حدود�65%�تجاوز�نمی�نماید��حدود��500میلیون�نفوس�جمعیتی�طبقه�کارگر�
باید�در�چند�سال�آتی�با�بهای�نیروی�کاری�که�میزان�واقعی�آن�هر�ماه�از�ماه�پیش�
کمتر�می�گردد،�پاسخگوی�پرداخت�بدهیهای��52000میلیارد�دالری�سرمایه�داران�و�
دولت�های�سرمایه�داری�باشند��سهم�هر�خانواده�کارگری�در�تحمل�بار�این�شبیخون�
مرگبار�سرمایه�به�طور�متوسط�از�رقم��400هزار�دالر�بیشتر�است��دولت�ها�در�هر�
چشم�به�هم�زدن�از�حساب�بهای�نیروی�کار�سال�ها�و�نسل�های�آتی�طبقه�کارگر،�
افزون�تر�و�افزون�تر�به�صاحبان�سرمایه�می�بخشند�تا�از�این�طریق�نظام�بردگی�مزدی�را�
بر�سر�پا�نگه�دارند��رقم��400هزار�دالر،�با�شتاب�بی�وصفی�روند�افزایش�می�پیماید��
سرگیجه�اساسی�دولت�ها�این�است�که�ارقام�نجومی�حیرت�بار�بدهیها�را�چگونه،�با�
چه�ریتم�و�با�کدام�زمان�بندی�ها�بر�زندگی�توده�های�کارگری�سرریز�کنند�که�بهای�
نیروی�کار�روزشان�کفاف�هیچ�چیز�را�نمی�دهد��معضلی�که�در�هفته�های�اخیر�یکی�
از�عظیم�ترین�قطب�های�قدرت�سرمایه�جهانی�یعنی�اتحادیه�اروپا�و�حوزه�یورو�را�تا�

سرحد�فروپاشی�ائتالف�آن�ها�پیش�راند�
وضعیت�روز�نظام�سرمایه�داری�این�گونه�است�و�سفینه�هستی�طبقه�کارگر�بین�المللی�
اسیر�امواجی�است�که�از�ژرفنای�تناقضات�ذاتی�سرمایه�می�جوشد�و�زمین�و�زمان�
را�به�غرقاب�می�کشد��سفینه�ای�که�بدون�هیچ�قطب�نما،�هیچ�افق،�هیچ�شناخت�و�
هیچ�نقشه�راهی،�در�کام�طوفان�تهاجم�سرمایه�به�دور�خود�می�پیچد��عاصی�است�و�
مثل�بمب�ساعتی�به�سوی�لحظه�انفجار�می�رود�اما�از�هیچ�آمادگی�و�تدارکی�برای�
غلبه�بر�این�وضعیت�و�برون�رفت�از�این�مهلکه�برخوردار�نیست��هر�روز�به�شکلی�
دچار�اشتعال�می�شود�اما�شعله�هایش�نه�نظام�بردگی�مزدی�که�قدرت�پیکار�ضد�
سرمایه�داری�خود�او�را�می�سوزاند�و�خاکستر�می�گرداند��در�ایران�انتخابات�بورژوازی�
را�منفذ�انفجار�خشم�خویش�می�سازد�اما�به�جای�چالش�سرمایه،�به�جای�جنگ�علیه�
سرمایه�داری�به�گونه�ای�بسیار�ابتذال�آمیز،�شعارهائی�از�نوع�»رأی�من�کجاست�«؟!!�
»جمهوری�ایرانی«�؟!!�یا�»بطالن�والیت�خامنه�ای«�سر�می�دهد!!!�در�تونس�انقالب�
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می�کند�و�حاصل�انقالبش�عزل�»بن�علی«�و�نصب�»غنوشی«�می�گردد!!�در�مصر�کوه�
انقالبش�موش�کور�کمیک�می�زاید،�درنده�ترین�وحوش�دینی�سرمایه�را�از�اعماق�
کهنه�ترین�گورستان�های�تاریخ�نبش�قبر�می�کند�و�بر�اریکه�فرمانروائی�نظام�بردگی�
مزدی�می�نشاند��در�یمن�قیام�سراسری�یکساله�خونینش�القاعده�به�بار�می�آورد��در�
امریکای�شمالی،�اروپا�و�استرالیا�آرواره�پردرد�خود�را�به�دیوار�وال�استریت�یا�این�و�
آن�برج�بلند�بانک�ها�می�کوبد!!�جنبش�ضد�گلوبالیزاسیون�به�راه�می�اندازد!!�خواستار�
تقسیم�بالمناصفه�تر�اضافه�ارزشها�میان�سرمایه�داران�و�دولت�های�سرمایه�داری�دنیا�
می�گردد!!�بساط�نذر�و�نیاز�در�برابر�اتحادیه�ها�پهن�می�کند�و�تمامی�قدرت�جنگ�و�
ستیز�طبقاتی�خود�را�به�ضریح�امامزاده�های�وساطت�و�داللی�می�آویزد!!�در�جوار�این�
موقعیت�بسیار�تراژیک�جنبش�کارگری،�کاروان�از�همه�لحاظ�کمیکی�نیز�اینجا�و�آنجا�
راه�دکانداری�خود�را�می�پوید��این�کاروان�متشکل�از�خیل�کثیر�فرقه�ها�و�سکت�هائی�
است�که�زیر�نام�احزاب،�گروهها،�سازمان�ها�و�عناوین�دیگر�با�تکان�دادن�بیرق�های�ریا�
و�ترفند�و�دروغ،�هلهله�کنان�برای�این�وضعیت�دردآور�کف�می�زنند��سقوط�مبارک�
و�عروج�ارتجاع�درنده�اسالمی�در�مصر�را�انقالب�طبقه�کارگر�اعالم�می�کنند��رفتن�
بن�علی�و�آمدن�غنوشی�را�رستاخیر�جنبش�کارگری�می�خوانند،�هورا�کشیدن�کارگر�
ایرانی�برای�کروبی�و�موسوی�را�شیپور�انقالب�نام�می�گذارند��این�کاروان�کمیک�در�
طول��50سال�اخیر�کارش�این�بوده�است��هر�روز�از�روز�پیش�متشتت�تر،�منزوی�تر،�
مضمحل�تر�شده�است�و�امروز�نیز�با�بیشترین�سرعت�راه�نیستی�خود�را�طی�می�کند��تا�
روزی�که�هست�کارش�تالش�برای�شقه�شقه�کردن�کارگران،�حلق�آویزی�هر�شقه�به�
طناب�سکتی�خاص،�بستن�سد�بر�سر�راه�شکل�گیری�و�سازمانیابی�و�آگاهی�و�شعور�
و�شناخت�ضد�کار�مزدی�توده�های�کارگر�و�ممانعت�از�عروج�یک�جنبش�کارگری�

نیرومند�شورائی�سراسری�افق�دار�لغو�کار�مزدی�و�سوسیالیستی�است�
سرمایه�داری�در�چنان�وضعی�است�و�جنبش�کارگری�بین�المللی�در�چنین�وضعی�
است��حدیث�زندگی�»چپ«�هم�چیزی�است�که�توصیف�شد��جنبش�ها�و�خیزش�ها�
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در�همه�جا�با�تمامی�وسعت�و�شور�و�سرکشی�وجود�دارند،�مشت�ها�همه�جا�گره�
خورده�است��فریادها�در�سراسر�جهان�طنین�انداز�است��همه�این�جنبش�ها،�خیزش�ها،�
فریادها�و�اعتراضات�تبلور�مستقیم،�قهری�و�اجتناب�ناپذیز�عصیان�و�انفجار�کارگران�
دنیا�علیه�شدت�استثمار�و�جنایات�سرمایه�داری�است��در�این�شکی�نیست�اما�حاصل�
همه�این�مبارزات،�شورش�ها،�قیام�ها�و�»انقالب«�ها�نه�فقط�هیچ�گام�پیروزی�نیست�
که�همه�جا�بدون�هیچ�استثناء�فاجعه�شکست�و�شکست�های�عظیم�تر�بوده�است��
چه�نتیجه�ای�از�این�رویدادها�باید�یا�می�توان�گرفت��آیا�چون�وضع�چنین�است�باید�
به�توده�های�کارگر�کشورها�گفت�که:�امید�خیری�نیست�لطفاً�شر�مرسانید!!�باید�آنها�
را�از�ریختن�به�خیابان�ها�و�انفجار�خشم�باز�داشت!!�این�بزرگترین�آرزوئی�است�که�
سرمایه�داران�و�دولتهای�سرمایه�داری�دارند�و�انجام�آن�سوای�خدمت�به�نظام�بردگی�
مزدی�هیچ�چیز�دیگر�نیست��اما�مسأله�به�همین�جا�محدود�نمی�شود��کارگران�در�
هیچ�کجای�دنیا�منتظر�امر�و�نهی�این�و�آن�آقاباالسر�ننشسته�اند�تا�با�صدور�حکم�وی�
راهی�خیابان�ها�گردند�یا�این�کار�را�نکنند�و�قعود�را�بر�قیام�ترجیح�دهند!!�آنچه�آنان�
انجام�می�دهند�کاری�است�که�نمی�توانند�انجام�ندهند��توده�عظیم�انسان�هائی�هستند�
که�فاقد�آگاهی،�افق،�صف�مستقل�طبقاتی،�تشکل�و�سایر�ساز�و�کارهای�آگاهانه�
مبارزه�طبقاتی�می�باشند��زیر�فشار�گرسنگی،�تحقیر،�بی�حقوقی�و�همه�مصیبت�های�
سرمایه�داری�مشتعل�می�شوند��انفجار�جبر�زندگی�روز�آنان�است��این�حرف�که�باید�
آنان�را�از�عصیان�و�شورش�های�بی�سرانجام�باز�داشت�صرفنظر�از�مریخی�بودنش�
فقط�رویه�دیگری�از�همان�هورا�کشیدن�و�ستایش�ابتذال�آمیز�برای�عصیان�روز�آنان�

به�عنوان�انقالب�است�
سؤال�اساسی�در�اینجا�این�است�که�پس�چه�باید�گفت؟�چگونه�باید�گفت؟�با�
گفته�ها�چه�باید�کرد�و�چگونه�باید�آنها�را�جامه�عمل�پوشید؟�از�پاسخ�سؤال�دوم�شروع�
کنم��جمع�کردن�بساط�سکت�بازی�یک�شرط�تعیین�کننده�همپیوندی�و�همجوشی�با�
هر�گام�تالش�صادقانه�برای�خارج�ساختن�جنبش�کارگری�بین�المللی�از�این�وضعیت�
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است��سکت�ها�یا�آنچه�اینک�با�نام�احزاب،�سازمان�ها،�اتحادها�و�عناوین�مشابه�وجود�
دارند�در�بهترین�حالت�مشتی�سکت�های�عقیدتی�هستند�که�در�هستی�اجتماعی�
خود�هیچ�ربطی�به�مبارزه�طبقه�کارگر�علیه�سرمایه�داری�ندارند،�از�این�هم�بدتر�
سد�راه�پیوستن�افراد�به�چنین�مبارزه�ای�می�باشند��بنیاد�هستی�این�احزاب�در�ستیز�با�
سازمانیابی�شورائی�سراسری�ضد�کار�مزدی�توده�های�وسیع�طبقه�کارگر�است�و�نوع�
سازمانیابی�اخیر�تنها�ظرف�واقعی�مبارزه�طبقه�کارگر�علیه�اساس�سرمایه�داری�است��
جنبش�کارگری�جهانی�بدون�چنین�مبارزه�ای�قادر�به�انجام�هیچ�کاری�نیست�و�همه�
این�ها�بدان�معنی�است�که�هر�جنب�و�جوش�سکتی�و�به�روایت�رایج�حزبی،�جنب�و�
جوشی�در�راستای�بستن�سد�بر�سر�راه�شکوفائی�و�رشد�و�عروج�جنبش�واقعی�ضد�
سرمایه�داری�طبقه�کارگر�می�باشد��بدیل�پرچمداری�حزبی�و�سکتی،�دست�در�دست�
هم�گذاشتن�به�عنوان�فعاالن�مصمم�جنبش�ضد�سرمایه�داری�و�برای�لغو�کار�مزدی�
با�هدف�متشکل�ساختن�شورائی�تمامی�توده�های�کارگر�علیه�اساس�بردگی�مزدی�و�
علیه�تمامی�اشکال�جنایت،�دیکتاتوری،�تبعیض،�بی�حقوقی�و�انسان�ستیزی�این�نظام�
در�همه�عرصه�های�حیات�اجتماعی�است��سازمانیابی�طبقه�کارگر�به�این�شکل�بدون�
تردید�نیازمند�راهی�بسیار�طوالنی�و�پر�پیچ�و�خم�است،�باید�سنگ�سنگ�باال�برد�و�

ساخت،�اما�راهی�است�که�باید�رفت�
سؤال�بعدی�این�بود�که�چه�باید�گفت؟�به�عنوان�یک�فعال�ضد�کار�مزدی�جنبش�
کارگری،�به�عنوان�قطره�ای�جوشان�و�موج�انداز�در�دریای�خشم�و�قهر�و�انفجار�
میلیونها�و�میلیاردها�برده�مزدی�همزنجیر�چه�کاری�باید�کرد�و�چه�مسائلی�را�باید�در�
میان�نهاد��پاسخ�این�بخش�به�اندازه�آنچه�که�قرار�است�طبقه�کارگر�جهانی�برای�تغییر�
تمامی�هستی�موجود�انجام�دهد�مشروح�است�اما�این�جواب�طوالنی�در�عین�حال�قابل�
جمعبندی�است��اولین�و�اساسی�ترین�بخش�پاسخ�این�است�که�باید�حقیقت�را،�راز�
واقعی�کل�سیه�روزی�ها�را�با�کارگران�صحبت�کرد��باید�در�دل�هر�اعتراض،�عصیان،�
اعتصاب،�خیزش�و�جنبش،�هر�مرکز�کار�و�تولید�و�آموزش،�هر�محله�و�خانه�و�کاشانه�
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و�هر�شبکه�اجتماعی�اینترنتی�بساط�گفتگو�باز�کرد��باید�بر�ریشه�واقعی�آنچه�انسان�ها�
را�به�خیابان�ها�ریخته�است��بر�ریشه�همه�گرسنگی�ها،�ستمکشی�ها�و�محرومیت�ها�
انگشت�نهاد��باید�وجود�کار�مزدی�را�به�مثابه�سرچشمه�همه�سیه�روزی�ها�در�برابر�
انظار�کاوید�و�در�دل�این�کاوش�فریاد�کشید�که�آنچه�سکنه�کارگر�جهان�را�به�انفجار�
کشانده�است�اینجاست��باید�از�کشیدن�هورا�و�مداحی�کاسبکارانه�برای�شورش�های�
بی�افقی�که�دروازه�هیچ�تعرضی�علیه�ارکان�حیات�و�قدرت�سرمایه�داری�را�نمی�کوبند�
احساس�شرم�کرد��باید�به�جای�این�هورا�کشیدن�ها�به�میلیون�ها�کارگر�معترض�هر�
کشور�گفت�که�معضل�آنان�با�جا�به�جائی�مبارک�ها�و�بن�علی�ها�و�سیدعلی�ها،�با�رفتن�
این�دولت�و�آمدن�دولتی�دیگر،�با�اصالح�سیاست�های�بانکی،�با�تغییر�برنامه�ریزی�های�
صندوق�بین�المللی�پول�و�بانک�جهانی،�با�مجرد�شورش�ها�و�طغیان�ها،�نه�فقط�حل�
نمی�گردد�که�هیچ�تقلیل�و�تعدیلی�هم�پیدا�نمی�کند��باید�در�گوش�همه�توده�های�
معترض�و�عاصی�فریاد�زد�که�تا�سرمایه�داری�هست�وضع�چنین�خواهد�بود�و�هر�
روز�مسلماً�از�روز�پیش�بسی�بدتر�خواهد�شد��باید�با�پرخروش�ترین�صداها�اعالم�
کرد�که�بنیاد�کل�فقر�و�گرسنگی�و�زور�و�جهل�و�بی�حقوقی�و�جنگ�افروزی�در�جهان�
حاضر،�وجود�سرمایه�است�و�بر�همین�اساس�هر�جنبش�و�خیزشی�که�تیر�قدرت�
خود�را�سرراست�به�سوی�این�نظام�شلیک�نمی�کند،�جنبشی�سازشکار،�شکست�آمیز�
و�حلق�آویز�به�راه�حل�های�ارتجاعی�است��همه�این�ها�را�باید�گفت�و�انجام�داد،�اما�
این�فقط�نقطه�شروع�راه�است��مبارزه�با�سرمایه�داری�مشتی�شعار�و�جار�و�جنجال�
نیست��با�حلوا،�حلوا�کردن�هم�دهن�شیرین�نمی�شود��ارتجاع�رفرمیستی�بورژوازی�
در�بند�بند�جنبش�ها�حضور�دارند�و�با�تمامی�توان�و�ظرفیت�برای�تبدیل�آن�به�نردبان�
قدرت�خود�تالش�می�کنند��باید�راهبردهای�درست�ضد�کار�مزدی�در�پیش�چشم�
توده�های�عاصی�و�اسیر�انفجار�طبقه�کارگر�پهن�کرد��باید�مطالبات�واقعی�متضمن�
تعرض�رادیکال�به�شریان�هستی�سرمایه�داری�را�پیش�کشید��باالتر�توضیح�دادیم�که�
سرمایه�نه�فقط�بهای�نیروی�کار�نسل�حاضر�بردگان�مزدی،�نه�فقط�حداقل�معیشتی�
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روز�طبقه�کارگر�بین�المللی�که�آخرین�دینار�بهای�بازتولید�نیروی�کار�نسل�های�بعدی�
آنها�را�از�همین�امروز�وثیقه�بقای�خود�ساخته�است�در�چنین�وضعی�بیشتر�از�هر�زمان�
دیگر�باید�مطالبات�حی�و�حاضر�خیزش�ها،�خواسته�های�بنیادی�و�ضد�کار�مزدی�
باشد،�باید�به�عنوان�یک�کارگر�در�عمق�اعتراض�کارگران،�به�عنوان�قطره�ای�جوشان�
در�دریای�انفجار�توده�های�کارگر،�خواستار�آن�شد�که�تضمین�بی�قید�و�شرط�یک�
زندگی�مرفه�آزاد�انسانی�برای�کل�هفت�میلیارد�سکنه�روی�زمین�پرچم�پیکار�جاری�
توده�های�کارگر�گردد��باید�بسیار�جسور�و�گستاخ�این�خواست�را�جلو�آورد�که�
اوالً�باید�خوراک�و�پوشاک�و�مسکن�و�بهداشت�و�درمان�و�آموزش�و�همه�مایحتاج�
معیشتی�و�امکانات�الزم�رفاهی�کل�توده�های�کارگر�دنیا�تضمین�شود��ثانیاً�این�مایحتاج�
و�امکانات�باید�بر�اساس�عالی�ترین�و�پیشرفته�ترین�و�باالترین�الگوی�روز�تعیین�گردد��
ثالثاً�برای�این�که�چنین�تضمینی�معنای�زمینی�یابد�باید�همه�این�احتیاجات�معیشتی�
و�امکانات�رفاهی�رایگان�شود،�از�دائره�داد�و�ستد�پولی�یا�به�بیان�دقیق�تر�از�سیطره�
هر�نوع�خرید�و�فروش�خارج�گردد��رابعاً�و�به�عنوان�جزء�جدائی�ناپذیر�این�مطالبه�
باید�هر�نوع�دخالت�دولت�در�هر�میزان�محدود�سازی�آزادی�ها�و�حقوق�اجتماعی�
انسان�ها،�هر�اقدام�دولت�ها�در�اعمال�هر�نوع�تبعیض�جنسی�و�قومی�و�نژادی�و�مانند�

این�ها�ممنوع�گردد�
تا�اینجا�فقط�سخن�از�طرح�خواسته�ها�بود�اما�هیچ�کارگری�در�هیچ�کجای�این�جهان�
هیچ�تردیدی�ندارد�که�بورژوازی،�دولت�هایش�و�اپوزیسیونهای�این�طبقه�در�تار�و�پود�
خیزش�ها�و�عصیان�های�سراسری�ما�این�حرف�را�با�زرادخانه�های�نظامی�و�پلیسی�
پاسخ�خواهند�داد��طرح�خواست�باال�جرقه�اعالم�جنگ�علیه�سرمایه�داری�است�و�
بورژوازی�این�اعالم�جنگ�را�با�راه�اندازی�یک�جنگ�واقعی�جواب�می�دهد��برد�این�
مطالبه�جا�به�جائی�حکومت�ها�و�سرنگونی�طلبی�رایج�رفرمیسم�چپ�نیست�که�این�
یا�آن�اپوزیسیون�بورژوازی�از�آن�استقبال�کند�یا�احزاب�و�سازمان�های�طیف�رفرمیسم�
هوراکشان�آن�را�انقالب�خوانند��مطالبات�باال�گامی�در�گلوله�باران�شریان�حیات�سرمایه�
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است�و�بر�همین�اساس�بورژوازی�در�سراسر�جهان�و�در�تمامی�ترکیب�طبقاتی�خود�از�
حاکم�تا�اپوزیسیون�با�آن�اعالم�جنگ�خواهد�داد��این�حادثه�ای�است�که�باید�پیش�آید،�
جز�این�راهی�نیست��این�نشانه�درستی�راه�ماست�و�مسأله�اساسی�آن�است�که�باید�وارد�
این�جنگ�گردید��جنگی�طبقاتی�و�انترناسیونالیستی�علیه�موجودیت�سرمایه�داری�که�

نیازمند�به�میدان�آمدن�ما�با�کل�قدرت�و�ظرفیت�پیکار�ضد�کار�مزدی�است�
برای�این�کار�باید�در�هر�کجا�که�هستیم،�در�عمق�انفجارها�و�شورش�ها،�در�اعتصابات�
و�اعتراض�ها،�در�هر�مرکز�کار�و�تولید�و�آموزش�و�درمان،�در�خانه�و�کاشانه�و�محله،�در�
شبکه�های�اینترنتی�یا�هر�کجای�دیگر�دست�به�کار�تقال�برای�فراهم�ساختن�زمینه�های�
اعمال�قدرت�متحد�جمعی�و�سراسری�گردیم��باید�ولو�الک�پشتی�و�لنگان�لنگان�
شوراهای�ضد�سرمایه�داری�خود�را�بر�پای�سازیم��شوراهائی�که�خواست�باال�را�پرچم�
مبارزه�روز�و�سنگر�مقاومت�خود�سازند��شوراهائی�که�در�درون�آن�ها�مبارزه�کنیم،�
بیاموزیم،�زندگی�نمائیم��دنیای�آینده�خود�را�به�تصویر�کشیم،�نقد�مارکسی�اقتصاد�
سیاسی،�ماتریالیسم�انقالبی�و�پراتیک�مارکس�را�زمزمه�زندگی�روز�سازیم��همبستگی�
انترناسیونالیستی�را�پراتیک�جاری�پیکار�کنیم��شوراهائی�که�در�درون�آن�ها�همه�این�
کارها�را�انجام�دهیم�و�در�راستای�انجام�آن�ها،�گام�به�گام�متحدتر،�آگاه�تر،�متشکل�تر�و�
نیرومندتر�شویم،�سرمایه�داری�را�در�همه�عرصه�های�حیات�اجتماعی�به�چالش�بکشیم�و�
دست�به�کار�احراز�توان�الزم�برنامه�ریزی�سوسیالیستی�کار�و�تولید�و�زندگی�اجتماعی�
گردیم،�آیا�طبقه�ما�این�کارها�را�خواهد�کرد�یا�نه؟�پیچیده�ترین�سؤال�تاریخ�است�اما�این�
سؤال�بسیار�پیچیده�و�پررمز�پاسخ�نسبتاً�ساده�ای�هم�دارد��فقط�اگر�چنین�کند�می�تواند�
زندگی�کند،�در�غیر�این�صورت،�حتماً�در�میان�شعله�های�سرکش�سوداندوزی�سرمایه�
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 »درد وطن«
و دعای توسل به حمله نظامی ناتو

»میهن�پرستان«�می�گویند�که�»میهن«�خود�را�دوست�دارند�و�معنی�زمینی�حرفشان�
این�است�که�برای�سهیم�شدن�در�مالکیت�سرمایه�های�نقطه�ای�که�»میهن«�می�نامند�
و�شراکت�در�قدرت�سیاسی�این�»میهن«�حاضرند�با�بیشترین�حرص،�شنیع�ترین�
طریق،�بشرستیزین�شکل�و�دهشتبارترین�ابعاد،�کل�دار�و�ندار�و�امکان�زنده�ماندن�
انسان�های�کارگر�و�فرودست�آن�دیار�را�به�ثمن�بخس�به�هر�دژخیم�و�جنایتکاری�
بفروشند��ناسیونالیست�ها�از�هر�ملیت�و�قوم�و�دین�و�آئین�چنین�نموده�و�چنین�
با�بورژوازی�دژخیم� ایران� می�کنند��جدال�میان�دولت�درنده�سرمایه�داری�اسالمی�
امریکا�و�متحدانش�این�روزها�یکی�از�کثیف�ترین�بازارهای�مکاره�تاریخ�را�برای�میدان�
داری�ناسیونالیست�های�انسان�فروش�ایرانی�پدید�آورده�است��اگر�تا�دیروز�فقط�
طیف�سلطنت�طلبان�بودند�که�برای�رهائی�»میهن�آریائی«�بساط�نذر�و�نیاز�در�بارگاه�
قدس�ارتش�امریکا�پهن�می�کردند�امروز�شمار�بیشتری�از�افراد�یا�اپوزیسیون�های�
بورژوازی�در�خارج�و�داخل�از�»مجاهدین�خلق«�و�حزب�دموکرات�کردستان�گرفته�
تا�ورثه�پراکنده�طیف�توده�ای،�محافلی�از�دوم�خردادی�ها،�دفتر�تحکیمی�ها،�جمهوری�
خواهان،�گاه�صریح�و�گاه�با�پوشش،�راه�نجات�»مام�وطن«�را�در�بستن�دخیل�به�
قدرت�نظامی�امریکا�و�ناتو�جستجو�می�کنند��هر�روز�شاهد�انتشار�بیانیه�هائی�هستیم�
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که�امضاء�کنندگانشان�با�زبان�بی�زبانی�بی�صبری�خود�برای�شنیدن�آژیر�تهاجم�نظامی�
کاخ�سفید�و�متنعم�شدن�از�دموکراسی�اهدائی�پنتاگون�را�اعالم�می�کنند��بی�شرمی�هم�
حدی�دارد�اما�بورژوازی�در�این�زمینه�نیز�مثل�هر�قلمرو�دیگر�توحش�هیچ�مرزی�

برای�خود�قائل�نیست�
پیشینه�سیاسی�طومارنویسان�بسیار�آشناست��آنچه�می�پویند�سنت�همیشگی�آنان�
بوده�است��سران�حزب�دموکرات�تاریخاً�تحقق�خیال�تسلط�بر�شرائط�کار�و�استثمار�
و�زندگی�توده�های�کارگر�کرد�را�در�بند�و�بست�با�این�یا�آن�دولت�هار�بورژوازی�
دنبال�کرده�اند��همان�کاری�که�رؤسای�احزاب�ناسیونالیست�کرد�در�نواحی�دیگر�
کردستان�انجام�داده�اند��کارنامه�باند�»رجوی«،�طیف�توده�ای�و�سلطنت�طلبان�از�این�هم�
تاریک�تر�است��در�مورد�دوم�خردادی�های�جمهوری�اسالمی�و�شرکای�بنیانگذاری�و�
قتل�عام�ساالری�این�دولت�بحث�خاصی�الزم�نیست��متوسلین�به�حمله�نظامی�ناتو�
همگی�معلوم�الحالند،�سخن�نه�با�آنان�که�با�مخاطبان�طومارهایشان،�با�توده�های�کارگر�
ایران�است��گروه�هائی�از�این�جماعت�دست�به�کار�کثیف�ترین�عوامفریبی�ها�هستند��
آنان�می�گویند�دور�جدیدی�آغاز�شده�است�و�شاخص�این�دور�آنست�که�قطب�های�
قدرت�سرمایه�فقط�دنبال�تسلط�بر�شرائط�کار�و�استثمار�و�زندگی�توده�های�کارگر�
کشورها�نیستند!!�فقط�به�کسب�سهم�افزون�تر�در�اضافه�ارزش�های�تولید�شده�توسط�
توده�های�کارگر�دنیا�نمی�اندیشند،�بلکه�همزمان�نگران�دموکراسی�و�آزادی�و�حقوق�
اولیه�ساکنان�دنیا�نیز�می�باشند!!!�اینان�وقیحانه�بر�زبان�می�رانند�که�دیگر�»امپریالیست�ها�
آن�طورها�هم�امپریالیست�نیستند�و�به�گاه�طراحی�برنامه�اشغال�جوامع�اصراری�بر�
ماندن�در�آنجا�یا�قربانی�ساختن�زندگی�انسانها�در�پای�منافع�خویش�ندارند«!!!�عده�ای�
می�گویند�که�»مردم�«�ایران�قادر�به�انجام�هیچ�کاری�برای�خالصی�خود�از�چنگال�قهر�
دولت�اسالمی�نمی�باشند�و�بستن�دخیل�به�بمب�های�ناتو�و�زرادخانه�های�تسلیحاتی�
امریکا�و�اروپا�تنها�راهی�است�که�پیش�پای�آنان�موجود�است!!!�از�میان�منتظران�معجزه�
پنتاگون،�جماعتی�هم�اهل�استدالالت�حقوقی�هستند��اینان�با�استفاده�از�نبوغ�خاص�
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خدادادی�به�این�کشف�بزرگ�عصر�دست�یافته�اند�که�در�میدان�نزاع�فیمابین�دولت�
اسالمی�و�قدرت�های�غربی،�اولی�نیز�مقصر�است�و�بر�همین�اساس�باید�کاری�کرد!!�
باید�به�استراتژی�فعال�روی�نهاد�و�استراتژی�فعال�این�است�که�نباید�به�تهاجم�نظامی�
»ناتو�«�یکجانبه�نگاه�نمود�و�این�تهاجم�را�رد�کرد!!�)دو�تن�از�امضاء�کنندگان�بیانیه��1۷5
نفر�در�مصاحبه�با�بی�بی�سی(�در�یک�کالم،�بازار�بستن�دخیل�به�قطب�قدرت�غربی�

سرمایه�و�رؤیای�دموکراسی�ناشی�از�حمله�نظامی�ناتو�این�روزها�وسیعاً�داغ�است�
آنان�که�برای�وصال�دموکراسی،�خودمختاری�یا�بازگشت�به�قله�رفیع�قدرت�دولتی�
سرمایه�در�انتظار�غرش�بمباران�های�هوائی�پنتاگون�هستند،�در�طومارهای�خود�نکات�
فوق�را�می�گویند��حرف�هائی�که�برای��50میلیون�نفوس�توده�های�کارگر�ایران�بسیار�
چندش�بار�است��با�این�همه�نمی�توان�منکر�شد�که�تحمل��33سال�شدت�استثمار�
و�فقر�و�گرسنگی،�بیکاری�و�فحشاء�و�اعتیاد�و�ذلت،�سنگسار�و�قصاص�و�قتل�عام�
در�جهنم�گند�و�خون�و�دهشت�سرمایه�داری،�در�زیر�سیطره�حاکمیت�دولت�اسالمی�
سرمایه�چه�بسا�کارگرانی�را�هم�مایل�به�شنیدن�این�حرف�ها�نموده�باشد��بر�همین�
اساس،�مهم�است�که�ببینیم�اوضاع�چگونه�است،�مناقشات�روز�میان�رژیم�هار�اسالمی�
با�دولت�امریکا�و�متحدان�غربی�چه�سمت�و�سوئی�دارد،�معنای�زمینی�حمله�نظامی�
ناتو�و�امریکا�برای�توده�های�کارگر�چیست�و�باالخره�در�صورت�وقوع�احتمالی�چنین�

فاجعه�ای�چه�باید�کرد؟
جنگ�افروزی�خصلت�ذاتی�سرمایه�است�اما�آنچه�از�دیرباز�تا�امروز�بین�دولت�
اسالمی�و�زمامداران�امریکا�یا�کاًل�غرب�جریان�داشته�است،�در�هیچ�دوره�ای�آستانه�
شروع�جنگ�نبوده�است�و�االن�هم�نیست��این�امر�دالئل�زیادی�دارد��از�جمله�اینکه:
1.�در�ایران�هیچ�اپوزیسیونی�که�تکیه�گاه�مؤثری�برای�قطب�قدرت�غربی�سرمایه�
به�حساب�آید�و�در�همان�حال�از�نفوذ�وسیع�توده�ای�برخوردار�باشد،�وجود�ندارد�

2.�افکار�عمومی�توده�های�کارگر�نیز�به�حکم�تجربیات�طوالنی�تاریخی�هر�نوع�
دخالت�ممالک�غربی�به�ویژه�امریکا�را�عمیقاً�تقبیح�می�کند�و�به�چالش�می�کشد�
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3.�تهاجم�نظامی�ناتوعلیه�ایران�در�هر�سطح،�هزینه�های�بسیار�سهمگینی�برای�امریکا�
و�غرب�به�دنبال�دارد��قدرت�دفاعی�و�تعرضی�روز�دولت�اسالمی�قابل�مقایسه�با�
دولت�های�طالبان،�قذافی�یا�حتی�صدام�نیست��این�رژیم�در�طول�بیش�از��3دهه،�به�
ویژه�از�شروع�سال�های�هفتاد�خورشیدی�به�این�سوی،�در�متن�قتل�عام�بی�عنانی�
که�علیه�قوت�الیموت�توده�های�کارگر�راه�انداخته�است�تریلیون�ها�تومان�به�توسعه�
طرح�های�گوناگون�نظامی�اختصاص�داده�است��ارتش،�سپاه�پاسداران،�ژاندارمری،�
بسیج�و�مانند�این�ها�را�برای�وقوع�جنگ�های�احتمالی�داخلی�و�خارجی�به�همه�ساز�و�
برگ�های�نظامی�و�تدارکاتی�مجهز�ساخته�است،�نیروهائی�مانند�حزب�اهلل�و�شبکه�های�
گسترده�تروریستی�را�به�عنوان�بخشی�از�قدرت�اختاپوسی�بین�المللی�خود�به�اندازه�
کافی�تجهیز�کرده�است�و�بسیاری�کارهای�مشابه�دیگر�انجام�داده�است��بیان�این�نکته�
متضمن�این�معنی�نیست�که�قدرت�تسلیحاتی،�میلیتاریستی�یا�تروریستی�ایران�مانعی�
اساسی�سر�راه�دستیازی�امریکا�به�گزینه�نظامی�است،�اما�وجود�این�عامل�فرود�و�فراز�

محنی�محاسبات�غرب�را�متأثر�می�سازد�
4.�جمهوری�اسالمی�بر�خالف�همه�تحلیل�ها،�دولتی�نیست�که�سرنگونی�آن�دستور�
کار�مبرم�دولت�های�غربی�باشد��در�ارزیابی�نوع�نگاه�بخشهای�مختلف�بورژوازی�به�
همدیگر،�نباید�یک�دولت�را�از�سرمایه�اجتماعی�جامعه�حوزه�حاکمیتش�جدا�فرض�
کرد��سرمایه�داری�ایران�در�چرخه�بازتولید�سرمایه�جهانی�مکان�هجدهم�را�داراست��
حجم�داد�و�ستدهای�اقتصادی�آن�در�پروسه�سازمان�پذیری�سرمایه�بین�المللی�بسیار�
تعیین�کننده�است��این�حجم�مبادالت�اگر�در�رابطه�با�غرب�تنزل�کرده�است�بسیار�
بیشتر�از�آن،�در�ارتباط�با�چین�و�روسیه�و�کشورهای�افریقائی�و�امریکای�التین�دچار�
افزایش�گردیده�است��جمهوری�اسالمی�به�همین�اعتبار،�به�رغم�همه�مشاجراتش�
با�امریکا�به�یک�رژیم�کاماًل�ایزوله�در�سطح�جهانی،�در�میان�دولت�های�مختلف�
سرمایه�داری�تبدیل�نشده�است��بورژوازی�غرب�در�همان�حال�که�از�باج�خواهی�های�
جمهوری�اسالمی�سخت�عاصی�است�اما�حاضر�به�چشم�پوشی�از�وزن�و�جایگاه�مهم�
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سرمایه�اجتماعی�ایران�در�چرخه�بازتولید�سرمایه�جهانی�نیست��در�کنار�این�نکات�و�
به�عنوان�مکمل�تعیین�کننده�این�مؤلفه�ها�چشم�انداز�روزهای�پس�از�سقوط�این�رژیم�
برای�بورژوازی�امریکا�و�غرب�بسیار�مهم�است��این�چشم�انداز�بسیار�تیره�است��
خیال�اینکه�با�سرنگونی�دولت�هار�اسالمی،�یک�بدیل�مطلوب�منطبق�بر�نیازهای�
غرب،�حتی�در�حد�عراق�و�افغانستان�از�دل�رویدادها�بیرون�آید�بسیار�بی�وزن�تر�از�آن�
است�که�بتواند�کفه�تصمیم�گیریهای�روز�دولت�ها�را�جا�به�جا�کند��مطلوب�بودن�و�
نبودن�امری�نسبی�و�مثل�همه�امور�دیگر�موکول�به�شرائط�حاکم�بر�سنجش�هاست�و�
جمهوری�اسالمی�در�قیاس�با�همه�بدیل�های�محتمل�خویش�برای�امریکا�و�غرب�نه�

فقط�نامطلوب�نیست�که�تا�حدودی�مطلوب�هم�هست�
5.�احتمال�تدارک�رویداد�مهمی�مانند�حمله�نظامی�به�ایران�بدون�حصول�اجماع�
قطب�های�عظیم�سرمایه�جهانی�بسیار�بعید�و�دور�از�انتظار�است��هر�بخش�بورژوازی�
و�هر�قطب�قدرت�سرمایه�خود�را�مجبور�می�بیند�که�در�جنگ�افروزی�و�جنایت�
آفرینی�خویش�برای�دستیابی�به�سهم�حداکثر�در�اضافه�ارزش�ها،�مصالح�ماندگاری�کل�
نظام�بردگی�مزدی�را�مطمح�نظر�قرار�دهد��در�شرائط�روز�مبرمیت�اجماع�بین�المللی�
سرمایه�داران�و�دولت�ها�برای�حفظ�این�جهنم�گند�و�خون�و�دهشت�از�همیشه�بیشتر�
و�بارزتر�است��قطب�های�سرمایه�مجبورند�تمامی�رقابت�ها�و�مشاجرات�درونی�خود�
را�با�ضرورت�این�اجماع�به�هم�بیاویزند��بر�همین�مبنی�مخالفت�مؤثر�چین�و�روسیه�

با�حمله�نظامی�غرب�قطعاً�مانعی�مهم�بر�سر�راه�وقوع�این�تهاجم�است�
6.�بحرانهای�اقتصادی،�تاریخاً�جنگ�افروزی�بورژوازی�را�تشدید�کرده�است��موج�
مهارناپذیر�بحران�جاری�می�تواند�چنین�کند�اما�واقعیت�این�است�که�جنگ�امریکا�و�
دولت�های�غربی�علیه�دولت�اسالمی�هیچ�مشکلی�را�از�سرمایه�جهانی�حل�نمی�کند،�
از�آن�هم�بدتر،�این�مشکل�را�عمیق�تر�و�حادتر�می�سازد��از�این�منظر�نیز�دمیدن�در�تنور�

یک�جنگ�کاماًل�بی�فرجام�شاید�برگ�بازی�روز�جنگ�افروزان�نباشد�
با�توجه�به�همه�داده�های�باال�می�توان�گفت�که�اساس�دیپلوماسی�امریکا�در�رابطه�
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با�دولت�اسالمی�نه�جستجوی�راههای�حذف�این�رژیم�که�بیشتر،�تقلیل�قدرت�باج�
خواهی�ها�و�زیادت�طلبی�های�مشکل�زای�آنست��معضل�بورژوازی�امریکا�و�اروپا�
هیچ�چیز�دیگر�از�جمله�برنامه�هسته�ای�جمهوری�اسالمی�نیست��جار�و�جنجال�
چندین�ساله�پیرامون�مسأله�اخیر�صرفاً�مستمسکی�برای�پیشبرد�چالش�اصلی�است��
بنیاد�اختالف�یک�چیز�است��دولت�امریکا�می�خواهد�که�رژیم�اسالمی�در�حوزه�
تقسیم�اضافه�ارزش�ها،�انطباق�شرائط�ارزش�افزائی�سرمایه�اجتماعی�ایران�بر�موازین�
و�معیارهای�مصوب�مراکز�عالی�برنامه�ریزی�و�مدیریت�سرمایه�بین�المللی،�میزان�سهام�
در�بورس�قدرت�سیاسی�نظام�سرمایه�داری،�به�راه�و�رسم�و�موازین�دلخواه�قطبهای�
مختلف�سرمایه�و�مقدم�بر�همه�بورژوازی�امریکا�پای�بند�شود��خالف�این�عمل�نکند،�
نظم�مطلوب�آن�ها�را�آسیب�نزند�و�زنجیره�ای�از�بایدها�و�نبایدها�را�متعهد�گردد��دولت�
امریکا�و�متحدانش�اساساً�این�را�می�خواهند��مسأله�هسته�ای،�تروریسم�و�مانند�این�ها�
صرفاً�پوشش�ظاهری�ماجراست��موضوعاتی�از�قبیل�زندانیان�سیاسی،�سلب�آزادی�ها�
و�نقض�فاجعه�بار�حقوق�بشر�نیز�از�منظر�بورژوازی�امریکا�و�اروپا�و�کل�سرمایه�
جهانی�نه�فقط�محل�هیچ�ایرادی�نیست�که�کاماًل�بالعکس�در�صدر�امتیازات�قرار�دارد��
درست�همان�گونه�که�کشورهائی�از�نوع�عربستان�سعودی�با�اعمال�مستمر�و�هر�چه�

حادتر�آن�ها�در�قله�رفیع�ممتازان�و�صدر�لیست�محبان�قرار�دارند�
ماهیت�اختالف،�طبیعتاً�راهکارها�و�ابزار�پیشبرد�مشاجره�را�نیز�تعیین�می�کند��وقتی�
که�صدر�و�ذیل�دعوا�بر�سر�تمکین�حریف�و�جلوگیری�از�زیادت�خواهی�های�اوست،�
توسل�به�جنگ�بی�فرجام،�راهکار�حل�مناقشه�نخواهد�بود��باید�راهکارهائی�جست�که�
خطر�غلطیدن�به�برهوت�بی�سرانجامی�را�تقلیل�دهد،�در�همان�حال�که�شرائط�انقیاد�و�
مماشات�حریف�را�حتی�االمکان�فراهم�سازد��این�همان�کاری�است�که�دولت�امریکا�
و�متحدانش�سالهاست�در�رابطه�با�جمهوری�اسالمی�انجام�داده�اند�و�اکنون�نیز�انجام�
می�دهند��فشار�اقتصادی�و�سیاسی،�تشدید�گام�به�گام�این�فشارها،�تنگتر�ساختن�حلقه�
سختگیری�ها،�تهدید�به�کاربرد�احتمالی�گزینه�نظامی�در�یک�سو�و�باز�نهادن�تمامی�
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درهای�سازش�در�سوی�دیگر،�آلیاژ�آشنای�دیپلوماسی�این�سال�ها�بوده�است�و�حاال�
نیز�هست��تحریم�های�گسترده�تا�کنونی�روند�گسترش�طی�خواهد�کرد��تحریم�اجزاء�
مختلف�سیستم�بانکی�و�دست�آخر�بانک�مرکزی،�فشار�مضاعف�برای�تعطیل�باز�هم�
بیشتر�پاره�ای�پروژه�های�نفت�و�گاز،�کارشکنی�در�فروش�منابع�انرژی�ایران�تا�جائی�
که�با�مصالح�روز�سرمایه�داری�اروپا�و�امریکا�در�تعارض�قرار�نگیرد�و�نوع�این�ها�

حلقه�های�بعدی�زنجیر�فشارها�را�تشکیل�می�دهد�
یک�سؤال�هم�این�است�که�میزان�برد�این�تحریم�ها�چه�بوده�است؟�آیا�بورژوازی�
امریکا�و�طیف�همدستانش�در�این�گذر�توفیق�یافته�اند�هدف�های�مرحله�ای�خویش�را�
محقق�سازند�و�آیا�به�تداوم�بیشتر�این�خط�مشی�امیدوارند��پاسخ�تا�حدودی�روشن�
است��تحریم�ها�مسلماً�برای�جمهوری�اسالمی�مشکالت�قابل�توجهی�پدید�آورده�
است،�اما�عظیم�ترین�سهم�این�فشارها�و�حتی�سهمگین�ترین�بخش�مشکالت�دامنگیر�
دولت�هار�اسالمی�یکراست�راه�خانه�توده�های�کارگر�را�پیش�گرفته�و�بر�شرائط�کار�
و�استثمار�و�زندگی�آنان�سرشکن�گردیده�است��چگونگی�موضوع،�مجاری�انتقال�این�
فشار�بر�شانه�معیشت�کارگران�امور�نهفته�ای�نیستند��سرمایه�داران�برای�تهیه�مایحتاج�
چرخه�ارزش�افزائی�سرمایه�هایشان�از�مواد�اولیه�گرفته�تا�ماشین�آالت�و�قطعات�نیم�
ساخته�و�وسائل�یدکی�یا�هر�چیز�دیگر�داربست�تحریم�ها�را�دور�می�زنند��برای�این�
کار�کاالها�را�به�بهائی�بیشتر�و�بر�اساس�آمارها�در�مواردی�تا��3برابر�گران�تر�تهیه�
می�کنند��این�امر�هزینه�انباشت�و�تشکیل�بخش�ثابت�سرمایه�های�آنان�را�باال�می�برد�و�
نرخ�سودها�را�در�معرض�کاهش�قرار�می�دهد��چیزی�که�برای�صاحبان�سرمایه�قابل�
تحمل�نیست�و�در�قبال�هر�ریال�کاهش�سود�خویش�چندین�برابر�آن�را�از�زندگی�
توده�های�کارگر�کسر�می�کنند��سرمایه�داران�در�این�راستا�دست�به�کارهای�زیادی�
می�زنند��عده�ای�کارخانه�ها�را�به�بهانه�عدم�کسب�سود�دلخواه�می�بندند،�سرمایه�های�
خود�را�به�حوزه�ای�پرسودتر�منتقل�می�نمایند،�کل�کارگران�مورد�استثمار�خود�را�بیکار�
می�کنند�و�راهی�برهوت�گرسنگی�می�سازند��جماعتی�راه�تعطیل�کارخانه�یا�شرکت�را�
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پیش�نمی�گیرند،�به�جای�این�کار�شمار�کثیری�از�کارگران�کارگاههای�خود�را�اخراج�
می�نمایند�و�کل�کار�آنها�را�بر�گرده�همزنجیرانشان�بار�می�کنند��روزانه�کار�را�تا�هر�کجا�
که�اراده�کنند،�باال�می�برند�و�دستمزدها�را�تا�هر�کجا�که�بخواهند�تنزل�می�دهند��درباره�
اینکه�اینکه�هر�دار�و�دسته�صاحبان�سرمایه�به�چه�جنایاتی�دست�می�زنند،�جای�گفتگو�
زیاد�است��همه�آنها�سوای�کارکردهای�مختلف�جداگانه�به�صورت�جمعی،�قیمت�
کاالها�را�هم�هر�چه�سهمگین�تر�افزایش�می�دهند��این�کار�یعنی�اینکه�دستمزدهای�
واقعی�کارگران�را�به�گونه�ای�بسیار�فاحش�دچار�کاهش�می�سازند�و�سودهای�خود�را�
بسیار�بیشتر�از�آنچه�به�خاطر�تحریم�از�دست�داده�اند�باال�می�برند��در�یک�کالم�هیچ�
سرمایه�داری�به�خاطر�هیچ�سطحی�از�تحریم�ها�یا�شدت�تحریم�ها،�دچار�هیچ�ضرر�و�
زیانی�نمی�شود��همین�مسأله�در�مورد�دولت�اسالمی�نیز�صدق�می�کند��دولت�سوای�
آنچه�به�صورت�سرمایه�دار�انجام�می�دهد�برای�رفع�مشکالت�چرخه�بازتولید�کل�
سرمایه�اجتماعی،�برای�حل�معضالت�سامان�پذیری�همه�سرمایه�ها�یا�برای�تهیه�ساز�
و�برگ�های�نظامی،�هسته�ای�و�مایحتاج�دیگر�خود�نیز�به�همین�شیوه�ها�دست�می�زند��
رژیم�و�سرمایه�داران�نهایتاً�زیانی�از�تحریم�ها�نمی�بینند��آنان�همه�مشکالت�محاصره�
اقتصادی�را�دور�می�گیرند�و�بار�کل�این�محاصره�و�دور�زدن�ها�را،�حتی�بسیار�بیشتر�از�
آن�را،�بر�زندگی�رقت�بار�توده�های�طبقه�کارگر�سرشکن�می�کنند��در�طول�سال�های�
برقراری�تحریم�ها�و�تشدید�مستمر�آن�ها�شمار�بانک�های�فعال�مدام�افزون�گردیده�
است��بسیاری�از�بانک�های�تازه�تأسیس�در�همین�راستا�شروع�به�کار�کرده�اند��هر�
کدام�آن�ها�مؤسسات�ویژه�ای�در�گوشه�ای�از�پروسه�دورپیمائی�سرمایه�اجتماعی�ایران�
و�بازار�مبادالت�آن�با�سرمایه�بین�المللی�پدید�آورده�اند��زیر�نام�و�نشانی�متفاوت�با�
شرکت�های�داخلی�مورد�تحریم�دولت�های�غربی�یا�»شورای�امنیت«�بخشی�از�تقسیم�
کار�تحقق�داد�و�ستدهای�فیمابین�بازار�داخلی�سرمایه�داری�ایران�و�بازار�جهانی�را�
تقبل�کرده�اند��نتیجه�حاصل�از�این�بانک�آفرینی�ها�یا�ایجاد�مؤسسات�پرشمار�اقتصادی�
بسیار�صریح�است��حجم�بسیار�عظیمی�از�سرمایه�های�راکد�درون�سیستم�بانکی�یا�
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کل�چرخه�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�ایران،�حتی�سرمایه�راکد�سرمایه�داران�خارجی�
شریک�جمهوری�اسالمی�و�سپاه�پاسداران�و�سرمایه�داران�داخلی،�به�طور�فعال�وارد�
پروسه�تقسیم�اضافه�ارزش�های�حاصل�استثمار�طبقه�کارگر�ایران�شده�و�سهم�نجومی�
خویش�را�از�این�خوان�یغمای�استثمار�تصاحب�نموده�اند��توده�های�کارگر�برای�
پرداخت�این�حصه�کهکشانی�اضافه�ارزش�ها�قهراً�در�ابعاد�هولناک�بیشتری�استثمار�
شده�است�و�به�تحمل�بهای�نیروی�کار�بسیار�نازل�تر�و�زندگی�بسیار�رقت�بارتر�
مجبور�گردیده�است��طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�اسالمی�سرمایه�در�کنار�اعمال�سیاست�
جنایتکارانه�سرشکن�ساختن�کل�بار�تحریم�ها�بر�معیشت�کارگران،�طرح�های�دیگری�
را�هم�به�اجراء�نهاده�اند��رژیم�حداکثر�تالش�را�نموده�است�تا�کاهش�اجباری�مبادالت�
اقتصادی�خود�با�دولتها�یا�تراست�های�صنعتی�و�مالی�غرب�را�از�طریق�توسعه�هر�چه�
بیشتر�مناسبات�تجاری�با�سایر�بخش�های�سرمایه�جهانی�و�کشورهائی�مانند�روسیه،�
چین،�ممالک�امریکای�التین،�افریقا�یا�آسیای�جنوب�شرقی�جبران�نماید��بر�اساس�
آمارها�حجم�مبادالت�اقتصادی�ایران�با�جوامع�غربی�و�به�طور�مثال�مهمترین�آنها،�
انگلیس،�آلمان�و�فرانسه�به�زیر��10میلیارد�دالر�در�سال�رسیده�است،�در�حالی�که�
حجم�داد�و�ستد�دولت�اسالمی�و�سرمایه�داران�ایران�فقط�با�چین�از�مرز��30میلیارد�
دالر�عبور�کرده�است��یک�نکته�مهم�در�همین�جا�این�است�که�داربست�تحریم�ها�در�
این�سال�ها�به�گونه�ای�بوده�است�که�رژیم�سرمایه�داری�اسالمی�ایران�فرصت�انجام�
این�تغییرات�و�جایگزین�سازی�ها�را�داشته�است��این�امر�به�نوبه�خود�دالئلی�دارد�
و�در�صدر�این�دالئل�ماهیت�دیپلوماسی�جدال�امریکا�و�دولت�های�غربی�با�دولت�
جمهوری�اسالمی�سرمایه�قرار�داشته�است��دیپلوماسی�تحریم�بر�خالف�آنچه�در�
مورد�رژیم�صدام�در�فاصله�میان�جنگهای�اول�و�دوم�خلیج�اجرا�شد،�نه�از�نوع�
تحریم�های�ضربتی�مختل�ساز�و�پیش�درآمد�حمله�نظامی�که�وارد�ساختن�فشار�برای�
هموارسازی�راه�سازش�بوده�است��فقدان�اجماع�جهانی�کشورهای�سرمایه�داری�برای�
اعمال�تحریم�های�نوع�عراق�و�تدارک�تهاجم�میلیتاریستی�نیز�به�طور�قطع�در�این�گذر�
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تأثیر�جدی�داشته�است�
بحث�تحریم�ها�را�کوتاه�کنیم،�به�گزینه�نظامی�مورد�انتظار�بیانیه�نویسان�باز�گردیم��به�
این�بپردازیم�که�آنچه�نویسندگان�برخی�طومارها�از�قطب�های�قدرت�سرمایه�جهانی�
التماس�می�کنند�برای�توده�های�طبقه�کارگر�ایران�چه�معنی�دارد؟�شاید�کوتاه�ترین�بیان�
این�باشد�که�کل�عوارض�فاجعه�بار�بدون�مرز�جنگ�احتمالی�باز�هم�یکراست�بر�
زندگی�توده�های�کارگر�بار�خواهد�شد��جنگ�فقط�بر�سر�طبقه�کارگر�خراب�می�گردد�
و�در�همین�راستا�می�تواند�به�استحکام�پایه�های�قدرت�دولت�درنده�سرمایه�داری�
اسالمی�منتهی�شود��حتی�اگر�چنین�نشود�و�به�سرنگونی�جمهوری�اسالمی�انجامد�
باز�هم�فقط�تمامی�شرائط�الزم�برای�میدان�داری�یک�دولت�هار،�حمام�خون�ساالر�
و�جنایتکار�از�نوع�همین�رژیم�را�فراهم�خواهد�ساخت��بازنده�واقعی�و�اصلی�جنگ�
مورد�انتظار�بیانیه�نویسان�و�شعله�ور�از�سوی�قطب�های�سرمایه�در�هر�حال�و�در�هر�
شرائطی�طبقه�کارگر�ایران�خواهد�بود�اما�وقوع�این�جنگ�در�وضعیت�روز�ایران�و�دنیا�
ابعاد�این�بازندگی�یا�فاجعه�باخت�طبقه�کارگر�را�صد�چندان�می�سازد��ما�در�موقعیتی�
قرار�داریم�که�جنبش�کارگری�ایران�از�همه�لحاظ�زمینگیر�است�و�به�طور�بالفعل�از�
قدرت�تعرضی�چندانی�حتی�قدرت�تدافعی�تعیین�کننده�ای�برخوردار�نیست��معنای�
صریح�این�وضع�آن�خواهد�بود�که�دولت�اسالمی�برای�سازماندهی�جنایتکارانه�ترین�
تهاجمات�فاشیستی�علیه�کارگران�چه�بسا�با�مقاومت�چندان�مؤثر�و�سازمان�یافته�ای�
رو�به�رو�نخواهد�شد��درباره�عوارض�بالواسطه�و�بدون�تردید�جنگ�می�توان�به�
مسائل�زیادی�اشاره�کرد��بدیهی�ترین�بخش�ماجرا�این�است�که�رژیم�از�هیچ�سبعیتی�
علیه�هیچ�نیروی�اپوزیسیون�و�مقدم�بر�همه�کل�طبقه�کارگر�دریغ�نخواهد�ورزید��در�
چنان�شرائطی�قتل�عام�هر�نیروی�مخالف�برای�رژیم�به�مراتب�از�آراستن�قوا�در�مقابل�
دولت�های�جنگ�افروز�مهم�تر�خواهد�بود��سکانداران�سفینه�حاکمیت�سرمایه�حمام�
خون�های�گسترده�ای�را�دستور�کار�خود�می�کنند��هر�فرد�مشکوک�به�فعالیت�مخالف�
را�به�زندان�خواهند�انداخت��زندانیان�را�فوج�فوج�تسلیم�جوخه�های�مرگ�خواهند�
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کرد��آنچه�را�در�سال��6۷علیه�زندانیان�سیاسی�انجام�دادند�در�سراسر�کشور�در�رابطه�
با�تمامی�اپوزیسیون�و�مقدم�بر�همه�فعالین�کارگری�و�نیروهای�چپ�به�کرات�تکرار�
می�کنند��رژیم�به�تمامی�این�جنایت�ها�دست�می�زند�تا�از�این�طریق�خود�را�از�خطر�

مبارزات�توده�های�کارگر�و�هر�اپوزیسیون�درون�و�بیرون�آسوده�خاطر�سازد�
گام�بعدی�رژیم�در�صورت�تهاجم�نظامی�ناتو،�اسرائیل�یا�کاًل�طیف�دولت�های�
غربی،�گسیل�اجباری،�فاشیستی�و�قهری�توده�های�کارگر�برای�به�صف�شدن�در�
سنگرها�و�تبدیل�شدن�به�گوشت�قربانی�در�میدان�های�مقابله�با�ارتش�های�اشغالگر�
خواهد�بود��خیلی�ها�و�بیشتر�از�همه،�طومارنویسان�استدالل�می�کنند�که�شرائط�موجود�
تشابهی�با�زمان�وقوع�جنگ�ایران�و�عراق�ندارد،�موج�نفرت�از�رژیم�سراسر�ساکنان�
جامعه�را�در�خود�غرق�کرده�است�وجمهوری�اسالمی�قادر�به�بسیج�توده�های�انسانی�
نیست��اینان�که�بعضاً�خود�در�گذشته�های�دور�یا�نزدیک�شرکای�اندرونی�دولت�درنده�
سرمایه�داری�بوده�و�در�گسیل�اجباری�کارگران�به�جبهه�های�جنگ�نقش�فعال�داشته�اند�
ضمن�اشاره�به�نکته�ای�درست�یک�چیز�مهم�را�به�کلی�از�یاد�می�برند��نفرت�وسیع�
توده�های�کارگر�از�رژیم�توضیح�واضحات�است�و�شرائط�موجود�هم�به�طور�قطع�
مشابه�وضعیت�روزهای�جنگ�دولت�های�ایران�و�عراق�نیست��اما�جمهوری�اسالمی�
حتی�در�آن�زمان�نیز�به�توهم�توده�ها�و�بسیج�نیروهای�متوهم�بسنده�نمی�کرد��در�همان�
ایام�هم�بستن�خیابان�های�شهرها،�شکار�انسان�ها�و�گسیل�قهری�آن�ها�به�میدان�های�
جنگ�کار�روزمره�سپاه�پاسداران�و�نیروهای�دژخیم�رژیم�بود��دولت�اسالمی�همین�
جنایت�را�این�بار�در�ابعادی�بسیار�عظیم�تر�سازماندهی�خواهد�کرد�و�برای�گرم�نگه�
داشتن�تنور�جنگ�میلیون�ها�انسان�را�خاکستر�خواهد�ساخت��جنگ�دامنه�فقر،�فالکت،�
قحطی،�گرسنگی،�بی�خانمانی،�فساد،�فحشاء�و�اعتیاد�را�تا�دورترین�مرزها�توسعه�
خواهد�داد��دیو�مهیب�بیکاری�هارتر�از�حاال�به�جان�طبقه�کارگر�خواهد�افتاد��اگر�
امروز�سرمایه�داران�چند�ماه،�چند�ماه�هیچ�ریالی�از�بهای�نیروی�کار�توده�های�کارگر�
را�نمی�پردازند،�با�وقوع�جنگ�هیچ�دستمزدی�به�هیچ�کارگری�پرداخت�نخواهند�
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کرد��وقوع�جنگ�و�سرشکن�شدن�همه�مصائب�و�عوارض�آن�بر�زندگی�کارگران،�
جنبش�کارگری�را�نیز�در�صورت�عدم�مقاومت�سازمان�یافته�و�کافی�فرسنگ�ها�حتی�
از�وضعیت�موجودش�عقب�تر�خواهد�راند��جنبشی�که�از�هیچ�استخوانبندی�آگاه�و�
افق�دار�طبقاتی�برخوردار�نیست�در�دل�شرائط�جنگی،�در�میان�شعله�های�سرکش�
گرسنگی�و�فقر�و�قحطی�و�بیخانمانی�کارگران�نه�فقط�چشم�انداز�چندان�روشنی�
برای�سر�راست�نمودن�ندارد�که�چه�بسا�به�قهقرا�غلطد��سخن�کوتاه�جنگ�یکی�از�
عظیم�ترین�فاجعه�هائی�است�که�از�سوی�قطبهای�قدرت�سرمایه�داری�و�دولت�اسالمی�

سرمایه�ممکن�است�بر�طبقه�کارگر�و�جنبش�کارگری�ایران�تحمیل�گردد�
ایران�است�� این�اساسی�ترین�سؤال�پیش�روی�توده�های�کارگر� باید کرد؟� چه 
چهارچوب�موجود�مشاجرات�امریکا�و�متحدانش�با�جمهوری�اسالمی�آستانه�تهاجم�
نظامی�و�شروع�جنگ�نیست،�اما�یک�چیز�را�نباید�از�یاد�برد��در�منطق�سرمایه�و�در�
فراخنای�سیاست�گذاری�ها،�راهبردها�و�خط�مشی�پردازی�های�نظام�سرمایه�داری�هیچ�
مرزی�برای�کشف�و�ابداع�و�اعمال�هیچ�نوع�بربریتی�در�هیچ�سطحی�قابل�تصور�
نیست��برای�جنایت،�جنگ�افروزی،�درندگی،�کشتار�و�بشرستیزی�این�نظام�هیچ�
دستگاه�سنجش�و�حدود�و�ثغوری�نمی�توان�قائل�شد،�تمامی�ناممکن�های�تاریخ�
در�اینجا�تبدیل�به�ممکن�می�گردد��تغییر�در�این�یا�آن�گوشه�معادالت�روز�و�ظهور�
شرائطی�که�جنگ�را�الزمه�دفاع�از�حفظ�میزان�سودها�یا�ماندگاری�سرمایه�داری�بیند�
می�تواند�سمت�و�سوی�تصمیم�گیری�ها�را�عوض�کند��جنگ�با�جمهوری�اسالمی�
اگر�چه�دستور�کار�روز�دولت�ها�نیست�اما�ممکن�است�روزی�و�در�شرائطی�بشود��
نخست�باید�اوضاع�روز�و�روند�جا�به�جائی�فاکتورها�را�با�چشم�باز�کاوید��باید�سیر�
رویدادها�را�هر�چه�دقیق�تر�دنبال�کرد��دوم�و�بسیار�مهمتر�باید�دست�به�کار�بیشترین�
تدارک�ممکن�برای�جلوگیری�از�جنگ�و�در�صورت�وقوع�جنگ،�آراستن�قوای�
کارزار�طبقاتی�علیه�سرمایه�داری،�علیه�دولت�اسالمی�سرمایه�و�علیه�هر�تقالی�سرمایه�

ساالر�و�ضد�کارگری�هر�اپوزیسیون�بورژوازی�شد�
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به�نظر�می�رسد�که�حلقه�کنونی�زنجیره�مشاجرات�را�حلقه�تهدید�به�حمله�نظامی،�
برگ�های� و� ساز� فراهم�ساختن� و� این�حمله� بیشتر�خطر� هر�چه� کردن� برجسته�
بین�المللی�الزم�برای�جدی�نشان�دادن�این�تهدید�تعیین�می�کند��شاید�اصلی�ترین�
تفاوت�میان�اوضاع�روز�با�دوره�های�قبلی�را�همین�مؤلفه�تشکیل�دهد��استفاده�از�اهرم�
تهدید�و�جدی�قلمداد�کردن�آن�به�عنوان�سالحی�کارساز�برای�متقاعد�ساختن�رژیم�
به�تمکین�و�قبول�آنچه�امریکا�و�دولت�های�غربی�می�خواهند��شاخ�و�شانه�کشیدن�های�
دولت�اسرائیل،�کاخ�سفید�و�کنگره�و�سنای�امریکا،�آخرین�گزارش�شورای�آژانس�
انرژی�اتمی،�پیشقدم�شدن�دولت�انگلیس�در�تحریم�کل�سیستم�بانکی،�حتی�بانک�
مرکزی�ایران،�اقدام�همزمان�و�همپیوند�دولت�های�امریکا،�کاناد�و�انگلیس�حول�محور�
مقابله�با�پولشوئی�جمهوری�اسالمی،�جار�و�جنجالهای�سارکوزی�برای�عقب�نماندن�
از�امریکا�در�حوزه�اعمال�فشار�بر�روی�بانک�مرکزی�و�نمونه�این�اقدامات�هر�کدام�
و�همه�آنها�با�هم�اجزاء�و�ساختار�متحد�دیپلوماسی�روز�تهدید�و�ارعاب�علیه�رژیم�
اسالمی�را�به�نمایش�نهاده�و�در�روزهای�آینده�هر�چه�بیشتر�به�نمایش�خواهد�نهاد��
یک�شاخص�مهم�مشترک�همه�این�تهدیدات�حالت�متناقض�و�افت�و�خیزهای�
متضاد�آنهاست��به�طور�مثال�در�حالی�که�شماری�از�اعضای�کابینه�»نتان�یاهو«�مدام�
شیپور�جنگ�می�نوازند،�از�معضالت�پیچیده�جنگ،�از�دستور�کار�نبودنش�و�گاه�حتی�
از�غیرضروری�بودن�و�اجتناب�از�آن�هم�سخن�می�رانند��»شورای�آژانس�«�همزمان�
با�تنظیم�لیستی�از�فاکتورهای�همیشگی�مشعر�بر�احتمال�جهتگیری�جدی�نظامی�
فعالیت�های�هسته�ای�ایران�و�راه�انداختن�بزرگترین�بلواها�در�این�راستا،�ابعاد�شک�و�
ظن�و�اگر�و�امای�خود�را�تا�آنجا�توسعه�می�دهد�که�تمامی�راههای�الزم�برای�امکان�
چشم�پوشی�از�کل�گزارش�هم�باز�می�ماند��دولت�انگلیس�با�اینکه�در�شدت،�شتاب�و�
قوام�لحن�خود�برای�تحریم�بانک�مرکزی�کاتولیک�تر�از�پاپ�می�شود�و�گوی�سبقت�از�
همه�همگنان�می�رباید�اما�دقیقاً�در�متن�همه�این�ها�جای�همه�مستثنی�ها�را�باز�می�گذارد��
این�حکم�در�مورد�تمامی�تصمیمات،�طرح�ها�و�غوغاها�صدق�می�کند،�به�نوبه�خود�
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نشان�می�دهد�که�همه�چیز�حول�محور�تهدید�می�چرخد�و�آنچه�فی�الحال�حلقه�
مشخص�زنجیره�دیپلوماسی�جدال�را�تعیین�می�کند،�نه�حمله�نظامی�که�صرفاً�تهدید�
به�انجام�این�کار�است��به�بیان�دیگر�تهدید�به�تهاجم�میلیتاریستی�نه�متضمن�رفتن�به�
سوی�جنگ�و�حمله�نظامی�که�بیشتر�با�هدف�کاربرد�تهدید�به�عنوان�یک�سالح�است�
به�این�پرسش�نیز�باید�پاسخ�گفت�که�آیا�این�تهدیدها�و�خط�و�نشان�رفتن�ها�توان�
آن�را�دارد�که�در�سیاست�تقابل�جمهوری�اسالمی�تغییری�پدید�آرد��پاسخ�این�سؤال�با�
رجوع�به�همه�شواهد�به�نظر�منفی�می�آید��دولت�درنده�سرمایه�داری�ایران�بسیار�هارتر،�
دوراندیش�تر�و�تجربه�آموخته�تر�از�آنست�که�در�مقابل�تهدیدها�و�فشارها�از�هر�نوع�،�
راه�عقب�نشینی�پیش�گیرد��این�دولت�سخت�بر�این�باور�است�که�هر�گام�پس�رفتن�
گامی�در�افزایش�انتظارات�و�توقعات�دولت�های�حریف�است��انتظارات�و�توقعاتی�
که�پایانی�برایش�نمی�بیند�و�منتهی�الیه�آن�را�تسلیم�شدن�به�تمامی�خواست�های�امریکا�

و�متحدان�غربی�این�دولت�می�پندارد��چیزی�که�سخت�از�آن�می�پرهیزد�
به�محوری�ترین�و�تعیین�کننده�ترین�نکته�بحث�می�پردازم��سؤال�باال�را�یک�بار�دیگر�
پیش�می�کشم��چگونه�باید�به�مقابله�با�جنگ�برخیزیم،�برای�جلوگیری�از�وقوع�جنگ�
چه�کنیم�و�در�صورت�وقوع�احتمالی�جنگ�چه�فعالیت�ها،�مبارزات�و�کارزارهائی�را�
دستور�کار�روز�خود�سازیم؟�عام�ترین�و�در�همان�حالی�اساسی�ترین�پاسخ�این�سؤال�
یک�جمله�است� باید جنگ میان سرمایه داران و دولت ها با هم که در بنیاد خود 
جنگ همه آنان، جنگ نظام سرمایه داری علیه توده های طبقه ماست را با جنگ 
هر چه نیرومندتر، آگاه تر، افق دارتر و سازمان یافته تر طبقه خود علیه کل نظام 
سرمایه داری، علیه سرمایه داران و دولت های آن ها، جایگزین کنیم.�این�بنیاد�تمامی�
حرف�ها�و�راهبردهای�هر�کارگر�آگاه،�هر�فعال�واقعی�جنبش�ضد�سرمایه�داری�و�برای�
امحاء�کار�مزدی�طبقه�کارگر،�پاسخ�کمونیسم�لغو�کار�مزدی�به�سؤال�باالست�و�حال�
پرسش�بعدی�این�است�که�چگونه�و�با�کدام�راهبردها،�راه�حلها�و�راهکارها�می�توان�
این�کار�را�انجام�داد�و�این�راه�را�رفت��نکات�زیر�شاید�بخشی�و�به�طور�قطع�بخش�
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بسیار�اندکی�از�جواب�های�طوالنی�این�پرسش�پایه�ای�باشد�
1.�در�اولین�گام�باید�هر�نوع�جنگ،�جنگ�آفرینی�و�زمینه�های�جنگ�افروزی�را�
از�سوی�هر�دولت�سرمایه�داری�و�هر�بخش�بورژوازی�جهانی�به�یکسان�و�بدون�
هیچ�قید�و�شرط�محکوم�ساخت��خیلی�ها�در�میان�دولت�ها�و�قطب�ها،�دنبال�مقصر�
و�غیرمقصر،�بیشتر�مقصر�و�کمتر�مقصر�و�ترهاتی�از�این�نوع�می�گردند��این�جستجو�
ارزانی�اپوزیسیون�های�بورژوازی�باد��ریشه�جنگ�در�عمق�رابطه�تولید�اضافه�ارزش،�
در�هستی�سرمایه�و�در�بند�بند�وجود�سرمایه�داری�قرار�دارد��این�سرمایه�است�که�از�
همه�مساماتش�گند�و�خون�و�جنگ�می�بارد��هدف�جنگها�تا�جائی�که�به�دولت�ها�و�
صاحبان�سرمایه�بر�می�گردد�هیچ�چیز�سوای�احراز�حصه�افزون�تر�در�اضافه�ارزش�ها�
و�سهم�بیشتر�در�مالکیت�و�قدرت�سیاسی�و�بین�المللی�سرمایه�نمی�باشد��جمهوری�
اسالمی�باید�به�همان�میزان�به�عنوان�جنگ�افروز�محکوم�شود�که�همه�دولت�های�
حریف�و�رقیب،�از�امریکا�و�اسرائیل�گرفته�تا�اتحادیه�اروپا�و�سایرین�محکوم�شوند�
2.�مبارزه�با�جنگ�در�هر�فاز،�هر�حوزه�و�هر�سطح�صرفاً�از�طریق�مبارزه�علیه�سرمایه�
و�اساس�سرمایه�داری�است�که�می�تواند�واقعی�و�انعکاس�منافع�و�چشمداشت�های�
توده�های�کارگر�باشد��کلیه�اپوزیسیون�های�طبقه�سرمایه�دار�همراه�با�کلیه�احزاب�
با�جنگ� و�محافل�و�سکت�های�چپ�نمای�این�طبقه�حتی�در�صورت�مخالفت�
افروزی�ها،�جدال�خویش�علیه�جنگ�را�از�زاویه�اهداف�و�منافع�بورژوائی�و�فرقه�ای�
خود�دنبال�می�کنند��همه�سهمی�در�مالکیت�و�قدرت�سرمایه�را�جستجو�می�نمایند��
اصالح�طلبان�برای�بازگشت�به�قله�قدرت�سرمایه�و�احراز�نقش�مسلط�در�اعمال�
ناسیونالیست�کرد�مثل� بر�کارگران�تالش�می�کنند،�احزاب� بردگی�مزدی� بربریت�
همیشه�در�تدارک�قربانی�توده�های�کارگر�برای�حصول�سهمی�در�مالکیت�و�قدرت�
سرمایه�اند��اپوزیسیون�های�خارج�کشوری�یافتن�جائی�در�ماشین�دولتی�سرمایه�را�
آرزو�می�نمایند،�احزاب�و�گروههای�چپ�نمای�میلیتانت�آویزان�به�کمونیسم�بورژوائی�
به�شکار�کارگران�می�روند�تا�شاید�برای�ویترین�دکه�های�ویران�خود�چند�کارگر�دست�
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و�پا�کنند��همه�این�جریانات،�احزاب�و�محافل�در�حصار�هستی�خود�بی�قدرت�هستند�
و�برای�هر�مقدار�ابراز�حیات�و�هر�اندازه�هماوردی�با�رقیبان�نیاز�به�قدرت�دارند��همه�
آنها�فریب�کارگران�و�تبدیل�توده�های�طبقه�کارگر�به�پیاده�نظام�قوای�طبقاتی�خود�
را�یگانه�راه�نیل�مقصود�می�بینند��در�چنین�وضعی�تالش�برای�گذاشتن�دست�رد�بر�
سینه�همه�نیروهای�فرصت�طلب�و�بذل�حداکثر�مساعی�برای�اتکاء�به�قدرت�مستقل�
طبقاتی�خود�موضوعی�است�که�مثل�همیشه�اما�به�مراتب�بیشتر�از�همیشه�باید�مشغله�

عملی�جنبش�کارگری�شود�
3.�بدون�سازمانیابی�مستقل�شورائی،�سراسری�و�ضد�سرمایه�داری�هیچ�کاری�
نمی�توان�انجام�داد��فروماندگی�دیرپای�توده�های�کارگر�ایران�از�داشتن�حداقل�یا�حتی�
جوانه�های�اولیه�این�تشکل�مهلک�ترین�پاشنه�آشیلی�است�که�حیات�طبقه�و�جنبش�
آنان�را�تهدید�می�کند��سازمانیابی�سوسیالیستی�و�ضد�کار�مزدی�کارگران�از�دیرباز�تا�
امروز�با�عظیم�ترین�و�مقاوم�ترین�موانع�مواجه�بوده�است�و�امروز�بیش�از�هر�زمان�
دیگری�مواجه�است��وجود�این�موانع�و�سدهای�فرساینده�یا�عمیقاً�بازدارنده،�مطلقًا�
معنایش�این�نیست�که�توده�های�کارگر�می�توانند�از�مبرمیت�و�فوریت�حیاتی�چالش�
این�معضل�چشم�پوشند��گذاشتن�سنگی�بر�روی�سنگ�برای�برپائی�این�بنا�ضرورت�
حیاتی�بی�همتائی�است�که�مسأله�هر�لحظه�فعالین�کارگری�در�هر�شرائط�و�در�دل�
هر�وضعیت�است��روزهای�حاضر،�نعره�های�جنگ،�جنگ�و�موقعیت�جنگی�اگر�چه�
کلیه�اشکال�کارزار�طبقه�کارگر�را�به�شدت�زیر�فشار�خود�قرار�می�دهد�اما�بر�اولویت�
و�اهمیت�هر�جزء�پیکار�و�بیشتر�از�همه�اهمیت�تالش�برای�هر�میزان�سازمانیابی�
سوسیالیستی�و�ضد�کار�مزدی�توده�های�کارگر�را�صدچندان�می�سازد��به�همان�اندازه�
که�سرمایه�داران�و�دولت�های�آن�ها،�با�جنگ�خویش�فاجعه�استثمار�و�بی�حقوقی�ما�را�
عمق،�وسعت�و�حدت�می�بخشند،�مبارزه�ما�علیه�سرمایه�داری�هم�حیاتی�تر�و�مبرم�تر�
می�گردد�و�سازمندهی�ضد�کار�مزدی�این�مبارزه�نیز�مبرمیت�و�اهمیت�تعیین�کننده�تر�
و�سرنوشت�سازتر�پیدا�می�کند��باید�با�تمامی�قوا�تالش�کرد��مبارزه�طبقاتی�و�هر�آنچه�
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مربوط�به�جنگ�و�ستیز�طبقاتی�ما�علیه�سرمایه�است،�امور�مرگ�و�زندگی�ما�می�باشد��
باید�دست�در�دست�هم�نهاد��جمع�های�دو�نفری�را�چند�نفری�نمود��این�جمع�ها�را�
هسته�تشکیل�شوراها�کرد��کاروان�پیکار�ما�باید�از�عمق�خانه�ها،�کارخانه�ها،�مزارع،�
فروشگاهها،�مدارس،�دانشگاهها،�مؤسسات�حمل�و�نقل،�بنادر،�محالت�مسکونی،�
شبکه�های�گوناگون�اینترنتی�و�هر�کجا�که�مراکز�کار�و�تولید�و�تماس�و�زندگی�است�
راه�افتد��این�کاروان�در�همه�این�مناطق�و�مراکز�و�شبکه�ها�و�محل�ها�می�تواند�بجوشد،�
ببالد�و�پرجمعیت�تر�و�پرجمعیت�تر�پیش�رود��گفتگوی�روزمره�ما�در�همه�جا�می�تواند�
و�باید�حدیث�استثمار�و�شدت�استثمار�و�ستم�ها�و�بی�حقوقی�هایمان�توسط�سرمایه�
شود��محور�راه�حل�جوئی�ها،�چاره�پرداری�ها�و�چه�باید�کردهای�ما�باید�همفکری�
جمعی�و�عملی�برای�یافتن�راههای�مؤثر�پیکار�علیه�سرمایه�گردد��در�دل�چنین�
تکاپوها�به�هر�میزان�و�هر�شکل�که�می�توانیم�باید�شوراهای�ضد�سرمایه�داری�توده�های�

وسیع�طبقه�خود�را�تشکیل�دهیم�
متشکل�شدن،�شورائی�و�ضد�کار�مزدی�سازمان�یافتن�کاری�هم�مقدور�و�ممکن�و�
هم�بسیار�دشوار�و�غیرمقدور�است��مقدور�است�زمانی�که�زندگی،�مبارزه،�مراودات�
روزمره�معیشتی�و�شرائط�کار�و�استثمار�خود�را�میدان�واقعی�و�زمینی�سازمان�یافتن�
کنیم��بالعکس�دشوار�و�شاید�غیرمقدور�می�گردد�هنگامی�که�راه�متشکل�شدن�را�جدا�
از�زندگی،�کار،�استثمار،�مبارزه�و�روابط�زندگی�کاری�و�اجتماعی�خود�یا�در�باالی�سر�
خویش�جستجو�نمائیم��معضل�حالت�دوم�فقط�موانع�امنیتی،�پلیسی�و�سیاسی�سر�راه�
متشکل�گردیدن�نیست��چنین�تشکلی�همه�چیز�می�تواند�باشد�اما�به�هر�حال�تشکل�
شورائی�ضد�کار�مزدی�ما�نخواهد�بود��احزاب�بورژوائی�زیر�اسم�و�رسم�دروغین�
کمونیستی�یا�کارگری�و�چپ�تاریخاً�راه�سازمانیابی�ما�را�به�مسیر�دوم�سمت�داده�اند�
و�در�همین�راستا�این�راه�را�تا�جائی�که�به�جنبش�واقعی�طبقاتی�و�ضد�سرمایه�داری�
ما�مربوط�می�شود،غیرقابل�پیمودن�ساخته�اند��راه�نخست،�راه�واقعی�تشکل�یابی�ضد�
کار�مزدی�ماست،�در�اینجا�ما�برای�متشکل�شدن�از�خویش،�از�شرائط�کار�و�مبارزه�
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و�استثمار�خود�جدا�نمی�شویم��شوراهای�ما�نهادهای�باالی�سر�ما�نمی�گردند،�به�هیچ�
سکت�و�فرقه�و�حزب�ماوراء�خود�حلق�آویز�نمی�گردیم،�پیاده�نظام�منفعل�ارتش�
این�گروه�و�آن�حزب�نخواهیم�شد��ما�در�این�شوراها�زندگی�می�کنیم،�مبارزه�خود�
را�پیش�می�بریم،�می�آموزیم�و�آموزش�می�دهیم،�افق�آتی�پیکار�خود�را�روشن�و�
روشن�تر�می�سازیم،�توان�جنگ�جمعی�و�متحد�همزنجیران�خود�را�افزایش�می�دهیم��
ظرفیت�دخالتگری�و�اثرگذاری�آحاد�توده�هایمان�را�تا�هر�کجا�که�ممکن�گردد�توسعه�
می�دهیم��در�این�شوراها�برای�دستمزد�افزون�تر،�روزانه�کار�کوتاهتر،�بهداشت�و�درمان�
و�آموزش�و�رفاه�اجتماعی�بیشتر�همان�گونه�می�جنگیم�که�علیه�هر�نوع�تبعیض�
جنسی�و�قومی،�هر�شکل�سلب�آزادی�و�بی�حقوقی،�وجود�رژیم�سیاسی�حاکم�و�کل�

موجودیت�نظام�بردگی�مزدگی�جنگ�می�کنیم�
سازمانیابی�نوع�نخست�می�تواند�و�باید�کار�روزمره�و�جزء�جدائی�ناپذیر�زندگی�
شبانه�روزی�ما�در�دل�هر�شرائط�و�هر�جا�و�هر�زمان،�از�جمله�در�فضای�جنگی،�در�
مبارزه�برای�جلوگیری�از�جنگ�و�علیه�هر�نوع�جنگ�افروزی�باشد��تشکل�به�این�
معنی�ظرف�طبیعی�پیکار،�آموزش،�بالندگی�آگاهی�و�رشد�دخالتگری�آحاد�توده�های�
ما�در�عرصه�های�مختلف�حیات�اجتماعی�علیه�سرمایه�داری�است��شرائط�حاضر�بیش�
از�هر�شرائطی�تکاپو�برای�گذاشتن�سنگ�بنای�این�سازمانیابی�و�معماری�و�سراسری�
کردن�آن�را�از�ما�خواستار�می�شود��برای�این�کار�در�سطح�جهانی�چندین�قرن�و�در�
جامعه�خویش�حدود�یک�قرن�عقب�مانده�ایم،�فردا�بسیار�دیر�است،�باید�از�همین�

لحظه�دست�به�کار�شویم�
4.�در�گفتگوی�سازمانیابی،�بالدرنگ�این�پرسش�پیش�می�آید�که�متشکل�شدن�چه�
کمکی�به�مبارزه�و�تحقق�خواسته�ها�یا�اهداف�ما�خواهد�کرد؟�پاسخ�سندیکالیست�ها�و�
سندیکادوستان�روشن�است��ترجمان�زمینی�حرف�آنان�این�است�که�کارگران�عده�ای�
را�به�عنوان�قیم�در�باالی�سر�خود�قرار�دهند،�تا�با�سرمایه�داران�و�دولت�آن�ها�گفتگو�
کنند��جنبش�ضد�سرمایه�داری�و�سوسیالیستی�طبقه�کارگر�را�به�صاحبان�سرمایه�و�
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دولت�سرمایه�داری�بفروشند،�شاید�کارگران�کمتری�اخراج�شوند!!�شاید�پرداخت�
دستمزدهای�معوقه�ممکن�گردد!!،�شاید�برای�جلوگیری�از�کاهش�ساعت�به�ساعت�
دستمزدهای�واقعی�روز�توده�های�کارگر�راه�حلی�پیدا�شود!!�معنای�متشکل�شدن�
سندیکائی�این�است��در�گذشته�های�خیلی،�خیلی�دور�تاریخ،�در�منطقه�جغرافیائی�
را�هم� کارها� این� مشابه� دنیای�گسترده�سرمایه�داری�سندیکاها� از� بسیار�کوچکی�
انجام�داده�اند��چیزی�که�در�جامعه�ما�حتی�حصول�همان�مقدار�نیز�رؤیای�ممنوعه�
سندیکاساالران�بوده�است�و�هر�نوع�توهم�پراکنی�به�حصول�آن�نقش�تزریق�سمی�
مهلک�به�مغز�توده�های�کارگر�و�خلع�سالح�طبقاتی�آن�ها�به�نفع�سرمایه�را�ایفاء�کرده�

است�
به�سراغ�پاسخ�جنبش�شورائی�ضد�کار�مزدی�کارگران�برویم��پاسخی�که�در�بنمایه�
طبقاتی�خود�ضد�پاسخ�سندیکادوستان�است��ما�متشکل�می�شویم�تا�قدرت�طبقه�
خود�را�با�بیشترین�آگاهی،�به�طور�متحد،�برای�تحقق�خواسته�های�روز�خود،�با�افقی�
روشن،�افق�نابودی�سرمایه�داری،�علیه�صاحبان�سرمایه،�دولت�و�کل�نظام�بردگی�
مزدی�اعمال�کنیم��این�پاسخ�به�محض�طرح،�سؤاالتی�را�هم�پیش�می�آورد��اول�اینکه�
قدرت�چگونه،�در�کدام�عرصه�ها�و�زمینه�ها�با�کدام�اهرم�ها�و�راهکارها�اعمال�خواهد�
شد��دوم�آنکه�رابطه�اعمال�قدرت�و�حصول�خواسته�ها�چگونه�خواهد�بود��سؤال�
سوم،�اعمال�قدرت�به�این�معنی�از�چه�طریقی�تحقق�خواسته�های�روز�با�امحاء�کار�
مزدی�و�سرنگونی�سرمایه�داری�را�به�هم�پیوند�می�زند؟�چهارم�اینکه�گفتگوی�این�
سازمانیابی�در�شرائط�حاضر�و�رویدادهای�احتمالی�پیش�روی�ما�به�طور�خاص�چه�
جایگاهی�دارد؟�پاسخ�ها�را�یک�کاسه�کنیم�و�یکجا�مورد�بررسی�قرار�دهیم��اعمال 
قدرت ضد سرمایه سرمایه داری توده های کارگر معنی مشخصی دارد. یعنی اینکه 
به هر میزان و تا هر کجا که توان جنبش ما یاری دهد، قدرت طبقه سرمایه دار، 
همه اشکال قدرت این طبقه را با قدرت متشکل طبقاتی خود به چالش بکشیم 
و جایگزین سازیم.�بر�روی�این�جایگزینی�تأکید�می�کنم��وقتی�با�اعتصاب�خود�
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چرخ�کار�و�تولید�را�از�چرخش�باز�می�داریم�دست�به�اعمال�قدرت�زده�ایم��تا�اینجا�
شریان�تولید�اضافه�ارزش�را�در�محدوده�یک�یا�چند�کارخانه�متوقف�ساخته�ایم�و�
صاحبان�سرمایه�و�دولت�سرمایه�داران�را�در�شرائطی�قرار�داده�ایم�که�خود�را�ملزم�به�
تحقق�خواسته�های�ما�بدانند��همه�تالش�این�است�که�اعتصاب�پیروز�شود�و�مطالبات�
روزمان�محقق�گردد،�اما�مسأله�مهم�در�همین�جا�این�است�که�حصول�خواسته�ها�با�
هر�اهمیتی�که�دارا�باشند�فقط�جزئی�از�زنجیره�سراسری�مبارزه�ماست��ختم�اعتصاب�
پایان�یک�دوره�پیکار�ما�نیست��ما�در�ادامه�این�دوره�باید�توان�طبقاتی�موجود�خود�
برای�اعمال�قدرت�در�هر�حوزه�ممکن�دیگر�را�برنامه�ریزی�و�پراتیک�کنیم��اعتصاب�
را�به�سایر�مراکز�کار�توسعه�دهیم��بالدرنگ�خواسته�های�مهم�تر�و�تعیین�کننده�تری�را�
دستور�کار�مبارزه�روز�خود�سازیم��شریان�تولید�سود�را�در�سطحی�گسترده�تر�متوقف�
نمائیم��اگر�قدرت�داریم�و�به�میزانی�که�قدرت�بیشتر�و�بیشتر�کسب�می�کنیم�در�
تدارک�خارج�ساختن�کارخانه�ها،�مؤسسات�و�مراکز�کار�از�دست�بورژوازی�و�دولت�
سرمایه�باشیم،�انحالل�هر�چه�وسیع�تر�و�مؤثرتر�نهادهای�اعمال�حاکمیت�سرمایه�از�
نهادهای�پلیسی�و�میلیتاریستی�و�اطالعاتی�گرفته�تا�مدنی،�سیاسی،�دینی،�فرهنگی�و�
همه�سازمان�های�استقرار�یا�اعمال�نظم�تولیدی،�سیاسی�و�اجتماعی�سرمایه�را�موضوع�
مبارزه�کنیم��در�همه�این�حوزه�ها�به�شالوده�قدرت�سرمایه،�به�رابطه�تولید�اضافه�ارزش�
و�به�فراساختارهای�حقوقی،�سیاسی�و�اجتماعی�آن�یورش�بریم��اینکه�در�هر�گام�تا�
کجا�پیش�می�رویم�سؤالی�است�که�پاسخ�آن�را�فقط�آمادگی�و�میزان�تدارک�ما�برای�
اعمال�قدرت�تعیین�می�کند��اما�یک�چیز�بسیار�مهم�است��خارج�ساختن�یک�سطح�هر�
چه�متعالی�تر�و�مرفه�تر�معیشت،�آموزش�و�پرورش،�بهداشت�و�دارو�و�درمان،�ایاب�و�
ذهاب�و�همه�مایحتاج�دیگر�معیشتی،�رفاهی�و�اجتماعی�از�سیطره�مبادالت�پولی�باید�
در�صدر�خواسته�ها�و�انتظارات�حی�و�حاضر�توده�های�طبقه�ما�قرار�گیرد��برای�تحقق�
این�انتظارات�باید�در�تمامی�قلمروهای�زندگی�اجتماعی�قدرت�خود�را�وارد�میدان�
سازیم�و�به�بیان�دیگر�قدرت�سرمایه�را�با�قدرت�طبقاتی�در�حال�استخوانبندی�و�رشد�
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و�بالندگی�جایگزین�گردانیم��در�چنین�وضعی�است�که�جنبش�ما�هر�روز�نیرومندتر،�
اگاه�تر،�سازمان�یافته�تر�و�شورائی�تر�و�افق�دار�می�شود�و�راه�پیکار�ما�برای�نابودی�
کامل�سرمایه�داری�هموار�می�گردد��نیروهای�طیف�رفرمیسم�چپ�به�جای�تمامی�این�
تدارک�ها�و�کارزارهای�واقعی�ضد�کار�مزدی،�همه�صدر�و�ذیل�حرف�خود�را�در�
سرنگونی�رژیم�سیاسی�و�تسخیر�قدرت�سیاسی�خالصه�می�کنند��این�منظر�استنباط�
یک�اپوزیسیون�چپ�بورژوائی�به�روند�رویدادهای�درون�جامعه�است��اپوزیسیونی�
که�می�خواهد�بر�موج�مبارزه�کارگران�سوار�شود،�قدرت�ضد�سرمایه�داری�کارگران�
را�در�انتظارات�رفرمیستی�خود�به�خاک�سپارد��تل�خاک�این�قدرت�را�منجنیق�انتقال�
خود�به�ماشین�دولتی�سرمایه�کند��نوعی�از�برنامه�ریزی�نظم�تولیدی�و�مدنی�و�سیاسی�
سرمایه�را�جایگزین�شکل�دیگر�آن�سازد��نام�این�نظم�جدید�را�به�دروغ�»کمونیسم«�
بگذارد،�کارگران�را�فریب�دهد�و�سرمایه�داری�را�ماندگار�کند��رژیم�سیاسی�سرمایه�
فقط�وقتی�به�طور�واقعی�ساقط�می�گردد�که�به�دست�جنبش�شورائی�سراسری�ضد�

کار�مزدی�توده�وسیع�کارگران�سرنگون�شود�
5.�تمامی�کارهای�باال�در�صورت�وقوع�جنگ�نیز�دستور�کار�روز�جنبش�ضد�
سرمایه�داری�ما�خواهد�بود��در�همان�حال�که�هر�کدام�آن�ها�اهمیت،�مبرمیت�و�چه�
بسا�ویژگی�معین�خود�را�پیدا�خواهند�کرد��جنگ�همان�گونه�که�گفته�شد�به�احتمال�
زیاد�بخش�اعظم�کارخانه�ها�را�فلج�خواهد�ساخت،�بیکاری�را�معضل�اکثر�کارگران�
می�کند�و�آتش�گرسنگی�و�فقر�و�بی�خانمانی�را�در�نقطه�نقطه�زندگی�توده�های�کارگر�
شعله�ور�می�گرداند��در�چنین�شرائطی�بعید�است�که�اعتصاب�در�مراکز�کار�اهرم�
مناسبی�برای�اعمال�قدرت�باشد��جنبش�ضد�کار�مزدی�به�میزانی�که�خود�را�سازمان�
دهد�و�شوراهای�سراسری�خود�را�پدید�آورد�می�تواند�و�باید�دست�به�کار�خارج�
ساختن�مراکز�تولید�و�کار�و�کلیه�شبکه�های�مهم�توزیع�و�فروش�محصوالت�از�دست�
سرمایه�داران�گردد��باید�خود�را�برای�برنامه�ریزی�روند�کار�و�اداره�همه�این�مراکز�

آماده�سازد�
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شوراها�به�میزانی�که�شکل�گیرند،�توسعه�یابند،�قدرت�پیدا�کنند�و�سراسری�شوند�
می�توانند�شالوده�سازمان�شورائی�ضد�کار�مزدی�و�سوسیالیستی�متشکل�از�همه�
آحاد�توده�های�کارگر�برای�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�و�امور�اجتماعی�گردند��شوراها�
می�توانند�راه�جایگزین�سازی�قدرت�سرمایه�با�قدرت�طبقه�کارگر�در�همه�عرصه�ها�
و�حوزه�ها�را�پیش�گیرند�و�در�همین�راستا�به�سوی�سرنگونی�دولت�بورژوازی�و�
نابودی�سرمایه�داری�گام�بردارند��اگر�قرار�است�با�جنگ�و�جنگ�افروزی�به�مقابله�بر�
خیزیم�تا�جائی�که�به�طبقه�و�جنبش�ما�مربوط�است�می�توان�در�مسیر�انجام�این�کارها�
پیش�تاخت��تنها�در�این�صورت�است�که�جنگ�میان�سرمایه�داران�و�دولت�های�آن�ها�
که�جنگ�همه�آنها�علیه�ماست�به�جنگ�طبقه�ما�علیه�کل�نظام�سرمایه�داری�و�همه�
سرمایه�داران�و�دولت�ها�تبدیل�می�گردد��در�دل�چنین�کارزار�عظیم�و�پرشوری�است�
که�می�توان�و�باید�بر�سر�توده�های�همزنجیر�طبقه�خویش�در�سراسر�دنیا�فریاد�زد�که�
به�یاری�ما�بشتابند��که�آنها�هم�شوراهای�ضد�سرمایه�داری�خود�را�بر�پای�دارند��که�
قدرت�متشکل�شورائی�خود�را�علیه�سرمایه�وارد�میدان�کنند��این�حرف�ها�شاید�برای�
خیلی�ها�خیالبافی�به�حساب�آید�اما�تاریخ�زندگی�بشر�تاریخ�مبارزه�طبقاتی�است��
مبارزه�طبقاتی�امر�حیاتی�و�اجتناب�ناپذیر�همه�استثمار�شوندگان�است��توده�های�
کارگر�ما�نیز�راهی�جز�شعله�ور�نمودن�پیکار�ضد�کار�مزدی�خود�ندارند��وقتی�
که�بورژوازی�هارتر�و�درنده�تر�و�سفاک�تر�تعرض�می�کند�ما�نیز�باید�پرتالش�تر،�

پرشتاب�تر�و�نیرومندتر�علیه�سرمایه�پیکار�کنیم�
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فشار�بربریت�بورژوازی�اسالمی�فضای�زندگی�انسانها�را�به�گونه�ای�آلوده�است�و�
افق�زندگی�آن�ها�را�به�حدی�کور�کرده�است�که�هر�شب�پره�علیل�غارهای�توحش�
سرمایه�با�تماشای�سیاهی�هایش�به�شوق�پرواز�می�افتد��در�این�ویرانه�هر�جغدی�
صدای�زشت�خود�را�آوای�زندگی�می�پندارد�و�صف�طوالنی�شنوندگان�مشتاق�را�
برایش�خواب�می�بیند��مصاحبه�های�اخیر�فرح�پهلوی�با�تلویزیون�های�فارسی�زبان�
تأمین�مالی�شده�دولت�امریکا،�به�حرف�افتادن�کسانی�مانند�پرویز�ثابتی،�هوشنگ�
نهاوندی،�امیر�طاهری�و�همانندان،�گسترش�دامنه�جنب�و�جوش�های�محافل�سلطنت�
طلب�و�احساس�جسارت�آن�ها�برای�راه�انداختن�نمایش�های�خیابانی�یا�حتی�گستاخی�
آنها�برای�بر�هم�ریختن�نوع�حزب�اللهی�تظاهرات�و�راهپیمائی�های�نیروهای�دیگر�

اپوزیسیون�گوشه�هائی�از�این�شب�پره�پروازی�هاست�
هنوز�چند�صباحی�از�سرنگونی�رژیم�شاهنشاهی�سرمایه�داری�و�جلوس�دولت�
هار�اسالمی�بورژوازی�نگذشته�بود�که�شرکای�ناراضی�مردارخوار�حاکمان�ساقط،�
چرتکه�های�قیاس�به�دست،�بازی�با�موج�توهم�توده�های�فرومانده�و�سردرگم�را�
آغاز�کردند��»قدر�عافیت�ندانستید،�حاال�بکشید،�فریب�خوردید،�راه�افتادید�و�انقالب�
کردید،�کشتارها�بیشتر�از�گذشته�است،�صنعت�رو�به�ویرانی�است��بیکاری�روزافزون�

 مغزهای شسته
و نفیر جغدهای سلطنت طلب
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است،�شمار�زندان�های�این�رژیم�بیش�از�زمان�شاه�است،�چادر�و�حجاب�اجباری�
نداشتیم�و�حاال�داریم،�سنگسار�و�قصاص�وجود�نداشت�اما�امروز�بیداد�می�کند،�امنیت�
از�گذشته�بدتر�شده�است�«�و�نوع�این�حرف�ها�و�مقایسه�ها�که�نیازی�به�گفتن�آن�ها�
نیست��بازار�قیاس�پردازی�ها�در�طول�این�سه�دهه�هر�سال�پررونق�تر�از�سال�پیش�
بوده�است��با�وقوع�جنگ�ایران�و�عراق،�کشتارهای�عظیم�بعد�از�خرداد�60،�حمام�
خون�سال�6۷،�غرق�شدن�توده�های�کارگر�و�فرودست�در�باتالق�گرسنگی،�بیکاری،�
فحشاء،�اعتیاد�و�سایر�سیه�روزی�ها،�این�بازار�پرغوغاتر�شد،�مشاجرات�هسته�ای،�
تحریم�ها�و�خطر�حمله�نظامی�امریکا�آن�را�به�اوج�رونق�رساند��حرف�قیاس�کنندگان�
از�آغاز�تا�فرجام�یک�چیز�است��خلق�یک�نوستالوژی�ارتجاعی�متضمن�شستشوی�
مغز�و�ذهن�انسان�ها،�اینکه�گویا�رژیم�شاه�از�خلف�اسالمی�خود�بهتر�بود�و�برای�

رهائی�از�چنگال�قهر�حاکمان�فعلی�باید�به�سراغ�وارثان�تاج�و�تخت�رفت!!
تکلیف�کارگر�ایرانی�با�این�خزعبالت�بسیار�روشن�است��کمترین�میزان�شعور�و�
شناخت�طبقاتی�به�او�می�گوید�که�معضل�زندگی�وی�و�طبقه�اش�چه�در�ایران�و�چه�
در�سراسر�جهان�نه�خوبی�و�بدی�یا�تفاوت�میان�رژیم�ها�که�وجود�نظام�سرمایه�داری�
است��دولت�ها�زیر�هر�نام�و�عنوان�نهاد�قدرت�سرمایه�و�ابزار�تحمیل�نظم�اقتصادی،�
سیاسی،�مدنی،�فرهنگی�و�اجتماعی�سرمایه�داری�بر�توده�های�کارگرند��تفاوت�آنها�
در�اساس�خود�به�جمهوری،�سلطنتی،�الئیک،�دینی،�دموکراسی�پارلمانی�و�سوسیال�
دموکرات�بودنشان�مربوط�نمی�گردد��ریشه�تفاوت�ها�در�چند�چیز�است��اول�اینکه�
جنبش�کارگری�جامعه�معین�تا�کجا�و�کدام�مدار�برای�تحمیل�مطالبات�رفاهی،�سیاسی�
و�اجتماعی�خود�بر�بورژوازی�پیش�تاخته�یا�بالعکس�قادر�به�هیچ�تعرضی�نشده�و�
عقب�نشسته�است،�دوم�آنکه�آستان�شکنندگی�سرمایه�اجتماعی�و�ظرفیت�بورژوازی�
کشور�برای�پسگرد�اجباری�یا�تن�دادن�به�گزینه�تحمل�مطالبات�کارگران�به�جای�
سقوط،�در�چه�سطحی�باشد��سوم�و�باالخره�اینکه�جدال�جاری�طبقه�کارگر�علیه�
سرمایه�داران�و�دولت�آن�ها�با�توجه�به�نقش�مخرب�رفرمیسم�راست�سندیکالیستی�
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در�یک�سوی�و�اثرپذیری�رادیکال�ضد�سرمایه�داری�در�سوی�دیگر�کدام�آرایش�را�به�
خود�گرفته�و�کدام�موقعیت�پیکار�را�احراز�کرده�است�

دولت�ها�زیر�هر�نام�و�عنوان�سرمایه�تشخص�یافته�در�هیأت�نهادهای�قانونگزاری،�
برنامه�ریزی،�تصمیمگیری،�اجرائی،�مدنی،�سیاسی،�حقوقی،�فرهنگی،�ایدئولوژیک،�
رسانه�ای،�نظامی،�اطالعاتی،�پلیسی،�شستشوی�مغزی،�سرکوب�و�مانند�این�ها�هستند��
کل�این�نهادها�اشکال�اجتماعی�توسعه�یافته�نظم�سرمایه�و�پاسدار�این�نظام�می�باشند��
بر�همین�اساس�هر�دولتی�یا�هر�سلول�ساختار�هر�شکل�دولت�موجود�با�هر�میزان�
آزادی�و�حقوق�انسانی�توده�های�کارگر�در�ستیز�و�تضاد�ریشه�ای�و�طبقاتی�قرار�
دارد��منحنی�انعطاف،�عقب�نشینی�یا�سازش�دولت�ها�در�مقابل�مطالبات�اولیه�رفاهی،�
اجتماعی�و�آزادیخواهانه�کارگران�درست�از�نقطه�ای�آغاز�می�گردد�که�قدرت�پیکار�
طبقه�کارگر�وارد�میدان�می�شود�و�ماشین�نظم�سرمایه�داری�یا�سرمایه�متعین�در�لباس�
نظم�سیاسی�و�مدنی�و�حقوقی�و�پلیسی�و�ابزار�سرکوب�را�زیر�ضربات�خود�می�گیرد��
ریشه�تفاوت�دولت�ها�با�هم�را�باید�در�این�جا،�در�وسعت،�شدت�و�قدرت�کوبندگی�
این�ضربات�جستجو�نمود��کارگر�آگاه�پدیده�دولت�و�تفاوت�میان�شکلهای�مختلف�
موجودش�را�از�این�منظر�می�کاود��در�همین�راستا�و�از�همین�سکوی�دید،�دنبال�قیاس�
دولت�ها�و�تمیز�نهادن�میان�خوب�و�بد�آن�ها�نیست��برای�او�جایگاه�هر�دولتی�در�
جدول�بدترین�است��او�با�سرمایه�در�جنگ�است��دولت�را�عین�قدرت�سرمایه�می�بیند�
و�جنگ�علیه�این�دو�را�قابل�تفکیک�نمی�داند��این�ها�نکات�تازه�ای�نیستند�و�بحث�
حاضر�نیز�قصد�بازگوئی�بدیهیات�را�ندارد��طرح�شدند�تا�بگویم�که�منظور�نگارش�این�
سطور�نه�مقایسه�رژیم�ها�به�گونه�ای�متفاوت�با�دیگران�یا�از�منظری�دیگر!!�بلکه�مقابله�
الزامی�و�آگاهگرانه�با�عوامفریبی�ها�و�توهم�آفرینی�های�چندش�باری�است�که�وارثان�
رژیم�سلطنتی�با�اغتنام�فرصت�از�سه�دهه�بربریت�ها�و�جنایت�های�دولت�اسالمی�
برای�شستشوی�مغزی�یک�نسل�از�جوانان�خانواده�های�کارگری�و�غیرکارگری�ایران�

راه�انداخته�اند�
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تاریخ� دولت�های� بشرستیزترین� و� درنده�ترین� از� یکی� قطعاً� اسالمی� جمهوری�
سرمایه�داری�است��در�این�جای�هیچ�شکی�نیست�اما�ابعاد�سبعیت،�انسان�ستیزی�
و�بربریت�رژیم�های�شاه�و�رضاخان�هیچ�دست�کمی�از�همین�نماد�عالی�توحش�
بورژوازی�نداشته�است��با�وقوع�انقالب�اکتبر،�استقرار�یک�دیکتاتوری�سرکوبگر�
پلیسی،�بوروکراتیک�و�بسیار�متمرکز�در�ایران�دستور�کار�فوری�دولت�روز�انگلیس�
شد��رسالت�این�ماشین�دولتی�مقتدر�کشتارگر�در�این�نقطه�دنیا�را�ایجاد�سدی�آهنین�و�
نیرومند�در�مقابل�کمونیسم�و�جنبش�های�کارگری�منطقه،�دفاع�سرسختانه�و�استوار�از�
منافع�و�انتظارات�سرمایه�داری�انگلیس�در�شرق�و�تضمین�موقعیت�مسلط�امپریالیستی�
سرمایه�داران� روز� محاسبات� در� ایران� می�داد�� تشکیل� آسیا� در� بریتانیا� بورژوازی�
این� بازار�سرمایه�داری� از�زنجیره� انگلیسی،�کانون�داغ�پیش�ریز�سرمایه،�حلقه�ای�
کشور�و�سوای�اینها�دروازه�مهم�تسلط�بر�هندوستان�و�ممالک�دیگر�آسیائی�تلقی�
می�شد��این�ارزیابی�ها�از�پیش�وجود�داشت�و�اکنون�با�پیروزی�انقالب�اکتبر�اعتبار�و�
اهمیتش�به�اوج�می�رفت��برقراری�یک�دیکتاتوری�سرکوبگر�و�قادر،�در�اینجا�برای�
امپریالیست�های�انگلیسی�مسأله�ای�حیاتی�بود،�نقشه�ها�طراحی�و�اجرای�آن�ها�آغاز�
گردید��زمینه�های�کودتای�سوم�حوت�سال��1299فراهم�شد��سید�ضیاء�طباطبائی�
روحانی�منفور�و�نخست�وزیر�سرسپرده�وقت�رسالت�اجرای�نقشه�را�به�دوش�گرفت��
فرماندهی�نظامی�توطئه�به�عهده�رضاخان�میرپنج�افتاد��کودتا�رخ�داد�و�متعاقب�آن�
حکومت�وحشت�و�ترور�سایه�شوم�خود�را�بر�سر�میلیون�ها�انسان�زحمتکش�و�

فرودست�سنگین�ساخت�
دیکتاتوری�سیاه�حاصل�کودتا�شرائط�را�برای�پیشبرد�موفق�هدف�های�تعیین�شده�
بورژوازی�امپریالیستی�بریتانیا�معماری�کرد��رضاخان�در�طول�مدتی�کوتاه�مراحل�
فرماندهی�نیروی�قزاق،�سردارسپهی�و�وزارت�جنگ�و�باالخره�نخست�وزیری�را�طی�
نمود�و�بر�تخت�سلطنت�نشست��او�این�مقام�را�احراز�کرد�تا�آنچه�را�که�قدرت�برتر�
سرمایه�داری�جهانی�می�خواست�جامه�عمل�پوشاند��در�آن�روز�رابطه�خرید�و�فروش�
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نیروی�کار�شیوه�تولید�مسلط�جامعه�ایران�نبود�اما�فرایند�توسعه�کاپیتالیستی�کشور�
از�مدت�ها�قبل�شروع�شده�و�باشتاب�به�سوی�نقطه�فرجام�پیش�می�تاخت��سلطنت�
پهلوی�باید�همراه�با�مأموریت�هائی�که�باالتر�اشاره�رفت،�روند�انکشاف�و�تسلط�پوئی�
شیوه�تولید�جدید�را�در�چهارچوب�تقسیم�کار�جهانی�سرمایه�و�منطبق�بر�تضمین�جامع�
منافع�سرمایه�داری�امپریالیستی�انگلیس�به�پیش�می�برد��تبدیل�جامعه�ایران�به�بهشت�
سود�و�انباشت�و�قدرت�سرمایه�داران�و�جهنم�گرسنگی�و�بیماری�و�فقر�و�آوارگی�و�
بی�بهداشتی�توده�های�کارگر�و�زحمتکش،�شکل�متعالی�مطلوب�تأمین�این�هدف�بود��
تحقق�همه�اینها�به�استقرار�هارترین�و�خونبارترین�شکل�دیکتاتوری�موکول�می�شد�
و�رضاخان�میدان�دار�واقعی�ایفای�این�مأموریت�ها،�اعمال�این�جنایت�ها،�پاسدار�این�
جهنم�شد��سلطنت�او�جواز�موجودیت�و�مشروعیت�خود�را�از�اینجا،�با�این�دورنما�و�
از�قعر�این�محاسبات�به�چنگ�آورد��تاریخ�نگاری�وارونه�باف�بورژوائی�هر�تکان�هر�
سرمایه�دار�برای�پیش�ریز�هر�میزان�سرمایه�در�هر�حوزه�استثمار�طبقه�کارگر،�هر�عربده�
هر�نماینده�فکری�و�سیاسی�سرمایه�برای�هموارسازی�راه�توسعه�انباشت�کاپیتالیستی،�
هر�چاره�اندیشی�هر�بخش�طبقه�سرمایه�دار�برای�تغییر�در�برنامه�ریزی�نظم�اقتصادی�
و�سیاسی�سرمایه�را�کشف�و�کرامات�عظیم�تاریخ�قلمداد�می�کند��این�تاریخنگاری�با�
همین�ماهیت�اوالً�بر�ییوند�سرشتی�میان�سرمایه�و�فراساختارهای�حقوقی،�اجتماعی،�
مدنی�متناظر�با�الزامات�سودآوری�و�خودگستری�آن�پرده�می�اندازد�و�پدیده�های�اخیر�
را�»مصالح�آبادانی�جامعه«�،�»منافع�عام�شهروندان«�و�»آرمانهای�مشترک�ملی�انسانها�
«�جار�می�زند،�ثانیاً�عناصر�دست�اندر�کار�برنامه�ریزی�یا�اجرای�این�امور�را�باز�هم�از�
سرمایه�و�از�استخوانبندی�طبقاتی�خود�متمایز�می�سازد�و�آنان�را�لباس�»قهرمانان�ملی�

«،�»نخبگان�اجتماعی«�و�مانند�این�ها�بر�تن�می�کند�
نسخه�پیچی�امپریالیستی�فرایند�انکشاف�کاپیتالیستی�ایران�نیازمند�ارتش�هار�منظم،�
تأسیس�راه،�جاده،�راه�آهن،�دانشگاه،�ساماندهی�امور�مالیه،�احداث�پاالیشگاه،�چالش�
موانع�سر�راه�انباشت�سرمایه�و�نوع�این�کارها�بود��سلطنت�رضاخان�انجام�این�امور�
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را�با�تحمیل�فاجعه�بارترین�شکل�تشدید�استثمار�و�بیحقوقی�کارگران�یا�توده�های�
این�ددمنشی�ها�را� تاریخنویسان�مزدور�تمامی� زحمتکش�دیگر�در�هم�آمیخت�و�
خدمات�گرانبها�و�معجزات�سترگ�و�پرارج�وی�در�راه�اعتال�و�آبادانی�کشور�رقم�
زدند��او�به�فرمانروائی�خزعل�در�خوزستان�پایان�داد�زیرا�امپریالیستهای�انگلیسی�
امنیت�لوله�های�نفت�در�منطقه�را�نیازمند�استقرار�تام�و�تمام�قدرت�مرکزی�می�دیدند،�
اقتدار�سیمتقو�و�سران�عشایر،�از�جمله�همین�خزعل�را�در�هم�کوبید�زیرا�تأمین�ثبات�
مورد�نیاز�سرمایه�ها�و�تضمین�منافع�قطب�مسلط�سرمایه�جهانی�چنین�اقتضاء�می�کرد��
نمایش�دروغین�و�مضحک�جمهوری�خواهی�راه�انداخت�زیرا�این�سناریو�را�ساز�و�
کار�مناسبی�برای�ورود�به�پاشنه�آشیل�های�انبوه،�بلشویک�ها�و�جلب�اعتماد�دولت�روز�
شوروی�می�دانست��خود�را�طرفدار�الغاء�قرارداد�نفرت�بار��1919معرفی�نمود�زیرا�

گرفتن�چنین�ژستی�مایه�اعتبار�تصنعی�و�جعلی�او�می�گردید�
پروسه�خلع�ید�دهقانان�در�بسیاری�جاها�با�تصرف�همه�دار�و�ندار�آنان�توسط�
شخص�رضاخان�و�از�طریق�اعمال�قهر�نظامی�به�ورطه�تحقق�پیوست��بخشی�از�
رسالت�شهربانی،�دادگستری�و�نیروی�ژاندارم�این�بود�که�هر�کشتزار�مرغوب،�هر�
کارخانه،�مرتع،�جنگل،�خط�کشتیرانی،�هر�بخش�تجارت�کاال،�هر�حوزه�اقتصادی�
سرشار�از�سود�را�به�قلمرو�مالکیت�بالمنازع�او�منتقل�کنند��در�طول�چند�سال�تقریبًا�
از� استان�شمالی�کشور� کل�زمین�ها،�صنایع،�دامداری�ها،�معادن�و�جنگلهای�چند�
مازندران�و�جاهای�دیگر�ملک�طلق�خانواده�وی� تا�سمنان�و� خراسان�و�گرگان�
شد��سالیانه�از�عواید�نفت�جنوب��12000دالر�روز�امریکا�به�حساب�شخصی�خود�
واریز�نمود��درآمد�ساالنه�اش�از�استثمار�کارگران�و�دهقانانی�که�در�امالک،�کارخانه�ها�
ومستغالت�تحت�مالکیتش�کار�می�کردند�از�مرز��۷0میلیون�تومان�آن�زمان�گذشت�
ساالنه��25میلیون�دالر�به�حساب�های�بانکی�خود�در�انگلیس،�امریکا�و�آلمان�واریز�
نمود��دارائی�او�در�سال�های�آخر�حکومت�به�رقمی�باالتر�از��۷میلیارد�تومان�رسید��
بساط�بردگی�فرعونی�پهن�نمود�و�نیروی�کار�رایگان�کارگران�و�بیگاری�دهها�هزار�
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دهقان�را�زیر�فشار�سرنیزه�وثیقه�برپائی�صدها�کاخ�و�قصر�و�ویالی�شخصی�ساخت�
با�استقرار�پایه�های�حکومتش�سراسر�جامعه�به�زندانی�مخوف�مبدل�گردید�و�هر�
نفس�کشیدن�خالف�اراده�مطاع�شاه�با�مرگ�حتمی�پاسخ�گرفت��برای�ایفای�نقش�
به�عنوان�رژیم�عهده�دار�پیشبرد�امپریالیستی�پروسه�توسعه�سرمایه�داری�و�به�دست�
آوردن�همزمان�این�سرمایه�ها�و�ثروت�ها�سراسر�جامعه�را�برهوت�گرسنگی،�فقر،�
وبا،�طاعون�و�اجبار�کارگران�و�دهقانان�به�فروش�فرزندان�خردسال�خویش�کرد��کل�
شهرها�حتی�دهات�تبعیدگاه�معترضین�گردید�و�شهربانی�هر�شهر�در�کنار�بگیر�و�ببندها�
و�کشتارهای�روزمره،�محل�کنترل�خیل�آوارگان�تبعیدی�نقاط�دیگر�کشور�شد��کل�
ساکنان�جامعه�زیر�فشار�قهر�شاه�باید�برای�هر�جا�به�جائی�ساده�میان�شهرها�پاسپورت�
سفر�دریافت�می�کردند�و�در�غیر�این�صورت�برای�مدت�نامعلوم�به�سیاهچال�های�
شاهنشاهی�می�افتادند��نیروی�ژاندارم�همه�جا�بختک�وار�به�جان�اهالی�روستاها�افتاد�
و�زیر�نام�برقراری�نظم،�هر�نوع�امنیت�را�از�آنان�سلب�کرد��خاندان�شاهی�شریک�
مالکیت�و�بهره�مالکانه�بزرگ�فئودال�ها�شد�و�اربابان�فئودال�اجازه�یافتند�که�زیر�برق�
شمشیر�قوای�نظامی�و�انتظامی�شاه�فشار�استثمار�دهقانان�را�به�نقطه�انفجار�رسانند��
زندان�پشت�سر�زندان�ایجاد�گردید�و�حیاط�زندان�ها�حتی�ساختمان�شهربانی�ها�و�
ژاندارمریها�همگی�گورستان�کشته�شدگان�شکنجه،�تیرباران�شده�ها،�بیماران�تیفوسی�

و�آویختگان�به�دارها�شد�
جالد�معروف�»پزشک�احمدی«�و�احمدی�ها�به�دستور�وی�مأموریت�یافتند�تا�
کیف�تزریقات�و�نخ�و�سوزن�و�سایر�ادوات�در�دست�از�طریق�تزریق�هوا،�دوختن�
لبان،�پرتاب�به�زمین�از�پشت�بام�ها�و�راههای�دیگر�به�زندگی�هر�آدم�ناراضی�پایان�
بخشند��رضاخان�با�همه�این�ترفندها،�درندگی�ها،�حالت�ها�و�حیلت�ها�باز�هم�قادر�
به�کسب�جای�دلخواه�در�قلب�امپریالیست�های�انگلیسی�نشد�و�درست�به�همین�
دلیل�چند�سال�پس�از�شروع�زمامداری�با�مشاهده�یکه�تازی�های�هیتلر�و�بورژوازی�
ناسیونال�فاشیست�آلمان�در�تدارک�تغییر�آویختگی�از�یک�قطب�سرمایه�جهانی�به�
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قطبی�دیگر�افتاد��در�مدتی�کوتاه�زمینه�های�الزم�برای�سرازیر�شدن�سیل�سرمایه�های�
آلمانی�به�حوزه�انباشت�داخلی�را�فراهم�ساخت���2500عضو�ستون�پنجم�نازی�ها�
را�زیر�عناوین�بازرگان،�مستشار،�کشاورز�یا�هر�اسم�و�رسم�دیگر�در�مناطق�مختلف�
ایران،�در�میان�عشایر�و�ایالت�و�در�حوزه�های�مختلف�کار�و�زندگی�درون�جامعه�از�
امکانات�مورد�نیاز�برای�پیشبرد�فعالیت�های�خود�برخوردار�کرد��رضاخان�با�این�کارها�
درجه�نامطلوبی�خود�برای�قطب�قدرت�مسلط�امپریالیستی�روز�را�بیش�از�پیش�نمود�
و�باالخره�با�شکست�نیروهای�محور�و�پیروزی�ارتش�متفقین�در�جنگ،�وجود�وی�

زائد�تشخیص�داده�شد�و�از�صحنه�معادالت�سیاسی�روز�حذف�گردید�
سال�های��20تا��32دوره�تزلزل�قوام�و�از�هم�گسیختگی�ساختار�حاکمیت�سیاسی�
است��در�این�سال�ها�عروج�گسترده�جنبش�کارگری�ایران�و�جنبش�های�پراکنده�
دهقانی�مجال�اعمال�دیکتاتوری�هار�سرمایه�داری�را�از�رژیم�سلطنتی�حاکم�تا�حدود�
زیادی�سلب�نمود��احزاب�بورژوازی�از�حزب�توده�تا�طیف�نیروهای�درون�جبهه�ملی�
و�نهضت�آزادی�با�همه�توان�برای�مهار�موج�طغیان�ضد�سرمایه�داری�کارگران،�ضد�
فئودالی�دهقانان،�ضد�سلطنتی�همه�استثمارشوندگان�و�فرودستان�و�هدایت�این�امواج�
به�باتالق�متعفن�منافع�بورژوائی�خود�تقال�کردند،�با�همه�اینها�شهر،�روستا،�کارخانه،�
مزرعه�و�همه�جای�جامعه�در�سیل�پرخروش�خیزش�های�توأمان�ضد�استثماری�و�
ضد�سلطنتی�غرق�بود��در�حالی�که�حزب�توده�شعار�»شاه�سلطنت�کند،�نه�حکومت«�
سر�می�داد�کارگران�کل�کارخانه�های�ریسندگی�و�بافندگی�اصفهان�چرخ�تولید�را�از�
کار�انداختند�و�دست�در�دست�هم،�متحد�و�یک�صدا�با�وسائل�کار�روزمره�خویش�از�
زاینده�رود�گذشتند�تا�در�میدان��24اسفند�شهر�به�عنوان�نمایش�نفرت�علیه�سلطنت،�
مجسمه�شاه�را�بر�زمین�کشند�و�از�شدت�تنفر�آن�را�قطعه�قطعه�کنند��این�سال�ها�را�
با�توجه�به�چنین�اوضاعی�نمی�توان�دوره�متعارف�حاکمیت�مستقر�و�پابرجای�رژیم�
شاه�نامید��عمر�واقعی�این�رژیم�از�کودتای�سیاه��28مرداد�سال��1332آغاز�شد��سنگ�
بنای�استقرارش�را�باید�در�عزم�مشترک�دولت�امریکا�و�بورژوازی�داخلی�شریکش�
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برای�درهم�کوبیدن�خونبار�جنبش�کارگری�ایران،�قتل�عام�سراسری�کمونیست�ها،�
ساماندهی�جامعه�به�عنوان�حوزه�نیروی�کار�شبه�رایگان�برای�طبقه�سرمایه�دار�و�
انحصارات�عظیم�امپریالیستی،�خفه�کردن�هر�صدای�اعتراض�هر�انسان�عاصی�از�فشار�
بربریت�بردگی�مزدی،�تبدیل�ایران�به�زرادخانه�تسلیحاتی�و�پایگاه�نظامی�قطب�غربی�
سرمایه�در�خاورمیانه�و�در�کنار�مرزهای�شوروی�سابق،�تسلط�بورژوازی�امریکا�بر�
یکی�از�حساس�ترین�مناطق�استراتژیک�جهان�و�منابع�انرژی�موجود�در�حوزه�خلیج�

دید�
رژیم�شاه�از�دل�کودتائی�شوم�با�این�اهداف�بشرستیزانه�بازپردازی�شد�و�به�عنوان�
ماشین�قهر،�کشتار�و�توحش�سرمایه�در�ایران�و�منطقه�شروع�به�انجام�وظیفه�کرد��
روزهای�بعد�از�کودتا�فقط�با�دوره�وحشت�و�دهشت�بعد�از�خرداد�سال��60قابل�
مقایسه�است��زندگی�میلیونها�کارگر�و�زحمتکش�اسیر�سونامی�خون�شد��ژاندارمری�
هر�روستا،�شهربانی�هر�شهر�کوچک،�کالنتری�های�هر�محله�هر�شهر�بزرگ،�زندان�ها،�
سیاهچالها،�شکنجه�گاهها،�پادگان�ها�و�مراکز�نظامی�سراسر�کشور�از�دستگیرشدگان�
پر�گردید��دارها�بر�پای�و�میدان�های�تیر،�کثیر�و�کثیرتر�شد��در�اقصی�نقاط�روستائی�
مملکت�برای�روزها�حکومت�نظامی�نفس�ها�را�در�سینه�ها�حبس�کرد�و�موج�وحشت�
و�کشتار�تمامی�جامعه�را�در�خود�غرق�ساخت��در�قیاس�میان�روزهای�بعد�از��28
مرداد��32و��30خرداد�سال��60یک�چیز�را�نباید�فراموش�کرد��در�هر�دو�دوره�سونامی�
دهشت�و�کشتار�راه�افتاد��در�دومی�رژیم�اسالمی�سرمایه�داری�هنوز�بر�موج�توهم�
جمعیت�وسیع�لومپن�پرولتاریای�عقب�مانده�مزدور�سوار�بود��در�اولی�حتی�ژاندارم�و�
پلیس�و�خدمه�قتل�عام�نیز�اگر�نه�غالباً�اما�در�سطحی�نسبتاً�وسیع�از�سر�ترس�به�این�

جنایت�تن�می�دادند�
سلطنت�سرمایه�داری�حاصل�کودتای�سیاه�برای�چندین�سال�کل�جامعه�را�گورستان�
تاریک�و�سوت�و�کوری�ساخت�که�در�پهندشت�آن�به�قول�یک�شاعر�ناسیونال�
اینجا�هر� نظام�سرمایه�داری�در� به�گوش!«� نمی�آمد� شووینیست�»وای�جغدی�هم�
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سنگ�بنای�قدرت،�هر�وجب�گسترش�حوزه�انباشت،�هر�میلیمتر�توسعه،�هر�دینار�
سود�افزون�تر�یا�هر�مقدار�رونق�بازارش�را�با�حفاری�تمامی�تجارب�بربرمنشی�های�
بین�المللی�و�تاریخی�بورژوازی�و�به�کارگیری�یک�جای�کل�این�تجارب�علیه�طبقه�
کارگر�و�توده�فرودست�جامعه�به�هم�پیوند�زد��در�ادبیات�سیاسی�چپ�به�طور�
معمول�از�دیکتاتوری�شاه�صحبت�شده�است�اما�آثار�فاجعه�بار�این�دیکتاتوری�بر�
روی�سرنوشت�زندگی�و�کار�و�مبارزه�و�آینده�توده�های�کارگر�هیچ�گاه�بررسی�و�

کالبدشکافی�نگردیده�است�
دیکتاتوری�هار�سلطنتی�سرمایه�داری�سال�های�بعد�از�کودتای��28مرداد،�فقط�با�
شاخص�هائی�از�جنس�زندان،�شکنجه،�اعدام،�نبود�آزادی�بیان،�فقدان�حق�تشکل،�
تحزب�و�مانند�اینها�قابل�توصیف�نیست��آنچه�این�دیکتاتوری�دنبال�کرد�سالخی،�
جراحی�و�امحاء�هر�جوانه�اندیشیدن�به�هر�شکل�اعتراض�ضد�سرمایه�داری�یا�حتی�
هر�نوع�مایه�بندی�آزاداندیشی�و�آزادیخواهی�انسانی�بود��وقتی�رژیم�شاه�نسل�بعد�
از�نسل،�جوانان�درس�خوانده�خانواده�های�کارگری�یا�بعضاً�غیرکارگری�را�به�جرم�
خواندن�چند�صفحه�»ماهی�سیاه�کوچولو«�به�سیاهچال�می�انداخت،�تنها�پیام�جنایتش�
این�بود�که�هر�حرکت�ذهن�هر�آدمیزاد�به�خارج�از�مدار�مصالح�سرمایه�و�سلطنت�
بورژوازی�باید�منکوب�و�منهدم�گردد��جنایتی�که�در�کارنامه�درنده�ترین�رژیم�های�
تاریخ�سرمایه�داری�هم�به�ندرت�می�توان�مشابه�آن�را�پیدا�کرد��ساواک�شاه�دستگاه�
اختاپوسی�تزریق�همین�شرنگ�مرگ�به�کل�فضای�زندگی�و�فکر�و�نگاه�اجتماعی�طبقه�
کارگر�یا�حتی�غیرکارگران�ناراضی�بود��کل�بگیر�و�ببندها،�شکنجه�دادن�ها،�درگیری�ها،�
تعقیب�و�مراقبت�ها،�زندان�انداختن�ها،�اعدام�ها�و�خونریزی�ها�فقط�بخشی�از�کار�این�
نهاد�جنایت�و�سبعیت�را�تشکیل�می�داد،�بخش�دیگر�کارش�را�خلق�فضای�رعب�و�
کنترل�و�دهشتی�تعیین�می�کرد�که�در�درون�آن�هیچ�نسیم�خیال�ستیز�با�سرمایه�داری�و�
ساختار�قدرت�سیاسی�سلطنتی�آن�فرصت�نطفه�بندی�وزش�پیدا�ننماید��شمار�زیادی�
از�دستگیرشدگان�ساواک�افرادی�بودند�که�رژیم�شاه�در�مورد�بی�خطر�بودنشان�یقین�
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کامل�داشت�اما�آن�ها�سال�ها�به�زندان�می�افتادند�تا�شاید�افق�امکان�مبارزه�و�مخالفت�با�
منویات�دولت�سرمایه�داری�در�وجود�انسان�ها�کور�گردد��در�روز��15خرداد�سال��42
در�شهر�شیراز�مثل�همه�شهرهای�دیگر�ایران�هر�جنبده�خارج�از�اماکن�مسکونی�را�
دستگیر�کردند�و�برای�روزها�به�زندان�انداختند��شمار�قابل�توجهی�را�بدون�هیچ�پرس�
و�جو�محکوم�به�اعدام�نمودند��در�میان�محکومان�فردی�بود�که�وقتی�وی�را�برای�
اعدام�بردند،�معنی�واژه�اعدام�را�نمی�دانست��از�اینکه�چیزی�به�نام�دولت�وجود�دارد�یا�
شاه�کیست�و�تظاهرات�چیست�حتی�اگر�زندانیان�برایش�توضیح�می�دادند�هم�چیزی�
متوجه�نمی�شد��از�یک�نقطه�دوردست�کوهستانی�بی�خبر�از�همه�جا�به�طور�تصادفی�
روز�مذکور�برای�خرید�راهی�شیراز�شده�بود�و�عوامل�رژیم�سرنوشتش�را�آن�گونه�
که�گفته�شد�تعیین�کردند��برگ�برگ�تاریخ�رژیم�شاه�با�انبوه�این�جنایت�ها�پر�می�شد�
کابوس�وحشت�ساواک�در�تمامی�هفت�پستوهای�تاریک�زندگی�خانوادگی�آدم�ها�
حتی�در�عمق�دورافتاده�ترین�روستاها�شیارهای�مغز�و�ذهن�انسان�ها�را�به�شالق�
می�بست،�بر�دهن�ها�قفل�می�زد،�زبان�ها�را�از�تکلم�باز�می�داشت��مدارس�را�گورستان�
می�کرد،�محیط�های�کار�را�غرق�در�سکوت�و�رعب�و�هراس�می�ساخت��این�وضع�از�
اواخر�دهه��40و�به�ویژه�شروع�دهه��50با�رخ�نمائی�طالیگان�اعتصابات�و�خیزش�های�
کارگری�درون�کارخانه�ها�و�مناطق�خارج�از�محدوده�شهرها،�با�ظهور�سازمان�های�
مسلح�زیرزمینی�و�دورنمای�انفجار�وسیع�قهر�توده�ای�صدها�بار�بدتر�و�وخیم�تر�شد��
دور�جدیدی�از�زندان�سازی�شروع�گردید،�موج�خفقان،�فشار،�دستگیری�و�زندانی�
کردن�انسان�ها�بیش�از�پیش�طغیان�کرد��شمار�سیاهچالها�از�حوصله�شمارش�باال�رفت��
کثرت�زندانیان�از�همه�مرزهای�پیش،�گذشت��بازار�تولید�وسائل�شکنجه�و�شکنجه�
گر�رکورد�شکست��اعدام�ها�روزمره�شد،�ماشین�های�گشت�ساواک�وجب�به�وجب�
خیابان�های�شهرهای�بزرگ�را�زیر�چرخ�خود�گرفت�و�هزینه�های�نجومی�تمامی�این�

سبعیت�ها،�بربریت�ها�و�جنایت�ها�بر�زندگی�توده�های�کارگر�بار�گشت�
سرمایه�داری�ایران�برای�اشتعال�کوره�های�گدازان�سود،�برای�غرش�سیل�مذاب�
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اضافه�ارزش�ها،�برای�رونق�طالنی�انباشت�و�برای�ایفای�نقش�مطلوب�در�چرخه�
سامان�پذیری�و�تقسیم�کار�بین�المللی�سرمایه�نیازمند�این�شکل�دیکتاتوری�بود�و�
رژیم�سلطنتی�بورژوازی�به�این�نیاز�جواب�می�گفت��این�دیکتاتوری�اختاپوسی�از�یک�
سوی�پیش�شرط�پویه�بازتولید�سرمایه�داری�ایران�و�نرخ�اضافه�ارزش�های�چند�رقمی�
سرمایه�داران�داخلی�و�جهانی�بود�و�از�سوی�دیگر�هزینه�بازتولیدش�باید�با�افزایش�
انفجارآسای�شدت�استثمار�توده�های�کارگر�تأمین�می�شد��در�سال�های��32تا��49تنها�
بخش�علنی�وغیرمحرمانه�بودجه�نظامی�متضمن�ثبات�این�دیکتاتوری��15برابر�افزایش�
یافت�و�این�اقالم�به�فاصله��3سال�بعدتر�باز�هم�چهار�برابر�گردید��در�برنامه�پنجم�
عمرانی�رقم�مذکور�از�مرز��2000میلیارد�ریال�روز�گذشت�که�حدود��30درصد�کل�
بودجه�ساالنه�کشور�را�تعیین�می�کرد��طبقه�کارگر�ایران�باید�در�کنار�کوهساران�عظیم�
سرمایه�هائی�که�برای�طبقه�سرمایه�دار�ایران�و�جهان�تولید�می�نمود�هزینه�های�نجومی�
خوراک�این�اختاپوس�قهر�پلیسی�و�نظامی�دست�اندرکار�حمام�خون�هر�جنب�و�

جوش�اعتراضی�خود�را�هم�پرداخت�کند�
رژیم�شاه�به�یمن�وجود�همین�ماشین�غول�پیکر�قهر�میلیتاریستی�و�پلیسی�بود�که�
توان�مهار�طوفان�مبارزات�کارگران�را�پیدا�می�کرد�و�از�این�طریق�فشار�استثمار�آنان�را�
روز�به�روز�باالتر�می�برد��کارگران�واحدهای�بزرگ�صنعتی�به�ویژه�در�سال�های�آخر�
عمر�رژیم،�در�قیاس�با�جمعیت�بسیار�عظیم�تر�همزنجیران�خویش�در�صنایع�متوسط،�
کوچک،�حوزه�های�کشاورزی�یا�قلمروهای�دیگر�دستمزد�نسبتاً�بیشتری�دریافت�
می�کردند،�نرخ�استثمار�همین�کارگران�در�همین�سال�ها�مرز�600%�را�پشت�سر�نهاد��
از�حدود��30میلیون�نفوس�جمعیتی�خانواده�های�کارگری�این�سال�ها�بیش�از��%۷0
یا�در�حلبی�آبادها�زندگی�می�کردند�یا�در�کومه�های�ویران�گلی�به�سر�می�بردند�و�یا�
بخش�مهمی�از�بهای�شبه�رایگان�نیروی�کارشان�را�به�صورت�اجاره�بهای�مسکن�
با�عایدات�ساالنه�زیر��1000تومان�در�جهنم� می�پرداختند��3۷%�ساکنان�روستاها�
گرسنگی�و�بیماری�و�ذلت�غوطه�می�خوردند��شمار�پزشکان�در�سراسر�جامعه�از��10
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هزار�نفر�باالتر�نرفت�و�از�این�میان�حدود��3000نفر�درخیابانهای�شمال�شهر�تهران�
برای�تضمین�سالمتی�صاحبان�سرمایه�های�کالن�ایفای�وظیفه�می�نمودند��تا�سال��56
بالغ�بر�85%�توده�های�کارگر�و�زحمتکش�مناطق�روستائی�از�دسترسی�به�آب�سالم�
آشامیدنی�و�برق�به�طور�کامل�محروم�ماندند��در�غالب�این�نواحی�کل�امکانات�
بهداشت�و�درمان�اهالی�به�یک�بهیار�با�مقداری�پنی�سیلین�و�مرکورکورم�برای��40
تا��50روستا�و�چندین�هزار�انسان�در�معرض�مدام�انواع�بیماری�ها�محدود�می�شد��
رژیم�شاه�با�برپائی�چنین�جهنم�گند�و�خون�و�وحشت�سرمایه�داری�حجم�سرمایه�های�
طبقه�سرمایه�دار�را�به�اوج�برد�و�در�این�میان�طول�و�عرض�مالکیت�شخص�خود�و�
افراد�خاندان�شاهی�بر�سرمایه�های�تولید�شده�طبقه�کارگر�را�تا�چشم�کار�کند�امتداد�
داد�و�عظمت�بخشید��در�دهه��50خورشیدی�تمام�سرمایه�یا�عظیم�ترین�قسمت�
سهام�بانکهای�عمران،�ایرانشهر،�توسعه�صنعتی،�اعتبارات،�ایران�و�انگلیس،�صندوق�
تضمین�صنعتی،�عمران�ترینوال،�سرمایه�گذاری�ایرانشهر،�فرست�نشنال،�بیمه�ملی،�
هتل�های�عظیم�هیلتون،�اوین،�ونک،�بابلسر،�چالوس،�رامسر،�آبعلی،�شاهی،�سخت�
سر،�گچسر،�مجموعه�های�تفریحی�آبرود�و�رامسر�و�بابلسر،�شمار�کثیر�کازینوها،�طرح�
عمران�جزیره�کیش،�رستوران�فرودگاه�مهرآباد،�کارخانه�های�بزرگ�مانند�اتوموبیل�
سازی�جنرال�موتورز،�الستیک�بی�اف�گودریچ،�هپکو،�داروپخش،�کشتیرانی�ایران،�
سیمان�تهران،�سیمان�خوزستان،�سیمان�فارس،�ایرانیت،�صنایع�تولید�مواد�نسوز،�
شرکت�معدنی�سنگواره،�چاپخانه��25شهریور،�چاپ�و�نشر�دانش،�نیشکر�اهواز،�قند�
کرمانشاه،�قند�فریمان،�قند�قهستان،�گوشت�زیاران،�زنجیره�عظیم�مستغالت�و�برج�های�
آسمانخراش�و�فراوان�مؤسسات�غول�پیکر�تولیدی�و�مالی�دیگر،�همه�و�همه�به�شاه�
و�خانواده�اش�به�مثابه�بزرگترین�سرمایه�دار�تعلق�داشتند��ارقام�نجومی�سرمایه�های�
انباشته�وی�در�بانک�های�سویس،�امریکا،�هلند،�انگلیس�و�جاهای�دیگر�نیز�به�اندازه�

کافی�شهره�عام�و�خاص�بود�
به�نکات�باال�یک�نکته�دیگر�را�اضافه�کنیم�و�بحث�را�خاتمه�دهیم��دراکوالی�



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری174

خونخوار�جمهوری�اسالمی�سرمایه�داری�ایران�به�طور�واقعی�از�قعر�جهنم�بردگی�
مزدی�زیر�چتر�قدرت�و�حاکمیت�رژیم�سلطنتی�سرمایه�سر�بیرون�آورد��در�عمق�
این�جهنم�بود�که�هر�چه�نشان�از�چپ�و�کمونیسم�و�جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�
کارگر�داشت�یا�هر�نفس�کشیدن�آزادیخواهانه�و�حق�طلبانه�هر�معترض�ضد�سرمایه�و�
دیکتاتوری�هار�سرمایه�حتی�هر�تقالی�نیروهای�پروروس�و�پروچینی�یکراست�اسیر�
قتل�عام�شد�اما�همزمان�سراسر�جامعه�به�حریم�کشت�و�کار�هر�شکل�خرافه�بافی�
نفرت�بار�و�مسموم�اسالمی�در�مغز�و�ذهن�توده�ها،�توسط�رمال�ترین�و�دجال�ترین�
عوامفریبان�معمم�و�مکالی�دینی�تبدیل�گردید��یک�بند�مهم�نانوشته�منشور�کار�رژیم�
شاه�این�بود�که�برای�قلع�و�قمع�هر�چه�مطمئن�تر�هر�رویکرد�کمونیستی�درون�جامعه�
بازار�فروش�توهمات�و�باورهای�گمراهساز�اسالمی�از�حداکثر�رونق�ممکن�برخوردار�
گردد��در�تمامی�سالهای�عمر�این�رژیم�بخش�عظیمی�از�حاصل�استثمار�کارگران�در�
دستان�نابکار�صاحبان�سرمایه�صرف�تأسیس�میلیون�ها�مسجد،�حسینیه،�مهدیه،�تکیه،�
امامزاده،�حوزه�علمیه�و�مانند�این�ها�شد��صدهزاران�روحانی�شیاد�در�هر�کوی�و�برزن�
از�همه�امکانات�الزم�برخوردار�شدند�تا�با�انباشتن�شکم�از�اضافه�ارزش�های�حاصل�
استثمار�کارگران،�کوله�بار�افیون�شستشوی�مغزی�دینی�را�در�قفسه�های�ذهن�جوان�
و�پیر�و�زن�و�مرد�جامعه�جاسازی�کنند�و�این�سموم�را�به�جریان�فکر�آن�ها�تزریق�
نمایند��تمامی�انجمن�ها،�هیئت�ها�و�دسته�ها�و�باندهای�مافیائی�اسالمی�در�زیر�چتر�
حمایت�ساواک�شاه�و�سرمایه�فرصت�یافتند�تا�هر�چه�می�خواهند�بر�سر�فکر�و�شعور�
نسل�های�مختلف�در�آورند��رماالن�و�شیادان�روحانی�یا�غیرروحانی�از�دنیائی�فرصت�
و�امکان�برخوردار�شدند�تا�ارتجاع�هار�اسالمی�را�به�عنوان�بدیل�کمونیسم�یا�جنبش�
واقعی�رهائی�انسان�طرح�نمایند�و�به�هر�کار�دیگری�دست�یازند��بخشی�از�بورژوازی�
ایران�با�اغتنام�فرصت�از�همین�وضعیت�در�سال�های�نیمه�دوم�دهه��40و�نیمه�اول�دهه�
�50دست�به�کار�ایجاد�غیررسمی�یک�شبکه�قدرت�سراسری�با�بیرق�شوم�مذهبی�
گردید�و�همین�شبکه�سازمان�یافته�غیررسمی�بود�که�بعدها�و�به�گاه�خیزش�توده�ای�
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سال��5۷شالوده�اصلی�جمهوری�اسالمی�را�پدید�آورد��رژیم�شاه�زیر�فشار�وحشت�از�
کمونیسم�طبقه�کارگر�و�به�امید�بهره�گیری�از�نفوذ�این�بخش�بورژوازی�علیه�کمونیسم�
یا�حتی�نیروهای�پروروس�و�پروچینی�در�یک�سوی�و�ناتوانی�از�درک�قدرت�رقابت�
این�شبکه�بورژوازی�تمامی�راهها�را�برای�سوار�شدن�ارتجاع�هار�دینی�بر�خیزش�

سراسری�سال��5۷هموار�کرد�
نکات�باال�اشاره�ای�بسیار�کوتاه�و�پاره�وار�به�مواردی�بسیار�جزئی�از�خطوط�کلی�
کارنامه�سیاه�رژیم�شاه�و�سلطنت�سرمایه�داری�است��فرح�پهلوی،�اردشیر�زاهدی،�
هوشنگ�نهاوندی،�امیر�طاهری،�پرویز�ثابتی�و�فراوان�میراث�دار�دیگر�این�رژیم�
می�توانند�در�سیاهی�زار�برهوت�گرسنگی�ها،�فقر�و�فاقه�و�کشتارهای�چند�هزار،�چند�
هزاری�که�دولت�اسالمی�سرمایه�داری�بر�طبقه�کارگر�ایران�تحمیل�کرده�است�شب�
پره�وار�راه�افتند�و�از�طریق�مصاحبه�با�رسانه�های�بین�المللی�بورژوازی�یا�تریبونهای�
عاریتی�وزارت�امور�خارجه�امریکا�به�عمله�و�اکره�اجیر�خود،�برای�اعاده�حیثیت�از�
رژیم�مذکور�تالش�کنند��آنها�شاید�بتوانند�حتی�کسانی�را�هم�فریب�دهند،�شاید�رواج�
گسترده�بازار�جهانی�مسخ�سازی�همه�نوعی�بورژوازی�آنها�را�به�گرفتن�نتیجه�امیدوار�
ساخته�است�و�قوت�قلب�بخشیده�است،�اما�آن�ها�یک�چیز�را�باید�بفهند�هر�چند�
که�مغز�بورژوازی�قادر�به�فهم�این�حقیقت�نیست��اما�حقیقت�چیست؟�بسیار�ساده�
است��این�فقط�دولت�هار�اسالمی�نیست�که�در�خطر�انفجار�اعتراض�توده�های�کارگر�
ایران�است��هیچ�دولت�بورژوازی�دیگر،�دینی�یا�الئیک،�راست�یا�چپ�هم�با�فرض�
نشستن�بر�جای�رژیم�حاضر�هیچ�سر�سوزنی�وضعیت�بهتر�نخواهد�داشت�و�کمتر�از�
حاکمان�فعلی�با�خطر�انفجار�مواجه�نخواهد�بود��مشکل�در�وجود�سرمایه�داری�است،�
نه�دولت�ها،�تا�سرمایه�داری�هست،�انفجار�اعتراض�کارگران�در�راهست�و�زمانی�که�
سرمایه�داری�منفجر�شود�بر�سر�هر�دولتی�همان�خواهد�آمد�که�جمهوری�اسالمی�در�
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شوراهای کارگری ضد کار مزدی
را بر پای داریم!

تغییر�ریشه�ای�جهان�موجود�مسلماً�کار�بسیار�سختی�است�اما�این�کار�با�تمامی�
دشواری�ها،�با�کل�پیچ�و�خم�ها،�با�دنیای�بی�حدود�پیکار،�توان�و�مقاومتی�که�حتمًا�
احتیاج�دارد،�باز�هم�شدنی�است��عکس�این�حکم�به�تمام�و�کمال�در�مورد�اصالح�
هستی�حاضر�صدق�می�کند��این�کار�غیرممکن�است�و�هر�کالم�درباره�آن�یا�هر�گام�
عملی�در�طریق�تحقق�آن،�صرفاً�سخنی�و�قدمی�در�راستای�بستن�سد،�بر�مسیر�واقعی�
تغییر�این�دنیاست��اشتباه�نشود،�از�رفرم�طلبی�هویتی،�آشنا�و�پیشینه�دار�اپوزیسیون�های�
از� طور�خاص� به� نمی�کنم��سخن� جهان�صحبت� و� تاریخ� در� بورژوازی� رسمی�
رفرمیسمی�است�که�تاریخاً�توسط�احزاب،�سازمان�ها�و�محافل�چپ�دنیا�تجویز�شده�
است،�پراتیک�گردیده�است،�برای�مهندسی�افکار�طبقه�کارگر�مورد�استفاده�قرار�گرفته�
است،�سالیان�متمادی�بنیاد�کار�»چپ«�در�جنبش�کارگری�بین�المللی�بوده�است�و�

اکنون�نیز�بیش�از�هر�زمان�دیگری�اساس�کار�این�»چپ«�را�تشکیل�می�دهد�
کل� حاکم،� اجتماعی� نظام� جامعه،� انسان،� سازی� باژگونه� بر� رفرمیسم� شالوده�
پدیده�های�این�نظام�و�زندگی�انسان�ها�در�درون�آن،�استوار�است�اما�رفرمیسم�به�این�
حد�بسنده�نمی�کند�و�به�ویژه�هنگامی�که�در�دیار�»چپ«�لنگر�می�اندازد،�ابعاد�وارونه�
پردازی�ها،�مسخ،�جعل�و�عوامفریبی�خود�را�تا�اوج�ممکنات�تاخت�می�دهد�و�هر�
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مرز�و�محدوده�ای�را�پشت�سر�می�گذارد��سازشکاری�ذاتی�خود�با�سرمایه�داری�را�در�
جوشن�جنگ�با�سرمایه!!�غرق�می�سازد�و�با�آتش�سالح�سوسیالیستی!!�استتار�می�کند��
سیاسی� قدرت� براندازی� لباس� را� بورژوازی� با� طبقاتی�خود� نهادین� درهمرفتگی�
سرمایه!!�می�پوشاند�و�همین�لباس�را�ساز�و�کار�دعوی�پیشی�گیری�»کمونیسم«�خود�
از�کمونیسم�مارکسی�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�می�کند!!�ماهیت�عریان�رفرم�خود�
را�نسخه�اعجاز�انقالب�جار�می�زند�و�با�اسباب�بازی�سالح�نمای�»انقالب�کارگری«�
هر�خیز�انقالب�ضد�سرمایه�داری�هر�کارگر�یا�هر�بخش�جنبش�کارگری�جهانی�را�
آماج�حمله�خود�می�گیرد��در�گوش�کل�توده�های�کارگر�دنیا�می�خواند�که�»رفرم�با�
رفرمیسم�فرق�دارد«�و�همین�لفظ�بازی�مسخ�آمیز�را�سپاه�جرار�خویش�برای�اشغال�
هر�سنگر�جنگ�ضد�سرمایه�داری�بردگان�مزدی�سرمایه�می�کند��بر�منبر�وعظ�با�زراقی�
تمام،�عربده�»افتراق�میان�سندیکا�و�سندیکالیسم�«�سر�می�دهد�و�همین�باژگونه�بافی�
رفرمیستی�را�عصای�افسون�بزرگترین�جنبش�های�کارگری�دنیا�می�سازد��حزب�دست�
اندر�کار�جا�به�جائی�اشکال�نظم�سرمایه�داری�را�ستاد�کارساز�»کمونیسم«�طبقه�کارگر�
و�موتور�محرک�»انقالب�کمونیستی�«�کارگران�دنیا�القاء�می�نماید!!�فاجعه�بارترین�
آمیزه�های�نظری�هگلی�و�باخی�را�برچسب�ماتریالیسم�انقالبی�مارکس�می�زند�و�
سرتاسر�دنیا�را�بازار�مکاره�فروش�تقلبی�ترین�کاالهای�تجاری�خود�می�گرداند��کل�
ممکنات�ماتریالیستی،�مارکسی،�انقالبی�و�ضد�کار�مزدی�را�ناممکن�جلوه�می�دهد�و�
در�عوض�همه�ناممکن�های�ارتجاعی�و�رفرمیستی�را�نسخه�امکان�پذیری�رادیکال�
کارگری�و�کمونیستی�می�پیچد��رفرمیسم�وقتی�وارد�سرزمین�»چپ«�و�جنبش�کارگری�
می�شود،�دقیقاً�چنین�می�کند�و�از�این�لحاظ�به�موجود�خطرناکی�-�خطرناک�تر�از�
همتای�آشنای�خود�در�بلوک�رسمی�سرمایه�-�تبدیل�می�گردد��چرا�چنین�است؟�پاسخ�
بسیار�ساده�است��رفرمیسم�برای�هستی�اجتماعی�اپوزیسیون�های�رسمی�بورژوازی�
پدیده�ای�خانه�زاد،�اندرونی،�هویتی�و�انداموار�است�اما�وقتی�وارد�فضای�جنبش�
کارگری�و�بازار�تجارت�چپ�نمائی�در�این�محیط�می�گردد�موجودی�اشغالگر�است�
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و�چنین�موجودی�برای�تحمیل�خود�به�عنوان�»خودی«�و�برای�تثبیت�خود�به�صورت�
قیم�و�منجی�نیازمند�بدترین�ترین�عوامفریبی�ها�می�گردد�

رفرمیسم�با�چنین�مکان�و�نقشی�در�»چپ«�و�در�رابطه�با�طبقه�کارگر،�تمامی�این�
نقش�بازی�ها،�وارونه�پردازی�ها�و�شگردها�را�در�هر�کجا�که�سخن�از�سازمانیابی�
شورائی�جنبش�کارگری�به�میان�بوده�است،�اعمال�کرده�است�و�به�منصه�ظهور�
رسانده�است��هزاران�آسمان�و�ریسمان�به�هم�بافته�است�تا�وانمود�کند�که�پویه�طبیعی�
تشکل�یابی�کارگران�ساختن�سندیکا�و�فروخفتن�در�سندیکالیسم�است�و�در�این�
گذر�تا�آنجا�پیش�تاخته�است�که�یکی�از�بنیادی�ترین�حقایق�ماتریالیستی�تاریخ،�تضاد�
میان�کار�و�سرمایه�یا�اساس�سرمایه�ستیزی�خودجوش�طبقه�کارگر�را�به�طور�کامل�
تیرباران�کرده�و�به�زیر�سؤال�برده�است��تعبیر�سراسر�جعلی�و�دروغینی�از�موضوعیت�
شوراها�به�میدان�آورده�است�و�آن�را�در�»ارگان�قیام�توده�ها«�در�نهاد�نظامی�بسیج�
کارگران�ناراضی�برای�اجرای�اوامر�حزب�ماوراء�جنبش�کارگری�و�عهده�دار�جا�به�
جائی�اشکال�برنامه�ریزی�نظم�سرمایه�در�روزهای�انتقال�قدرت�سیاسی�تقلیل�داده�
است��بر�شکلی�از�سندیکا،�زیور�و�زینت�شورا�بسته�است�و�سندیکالیسم�را�غسل�
تعمید�شورائی�کرده�است��چگونه�سازمانیابی�را�جایگزین�سازمانیابی�کدام�جنبش�
ساخته�است�و�در�گرد�و�خاک�متراکم�حفاری�این�گمراهه�ها�هر�راه�واقعی�منتهی�
به�شوراهای�ضد�کار�مزدی�را�دستخوش�شبیخون�کرده�است��رفرمیسم�در�قلمرو�
حیات�»چپ«�و�جنبش�کارگری�تا�جائی�که�به�مسأله�شوراها�مربوط�است،�همه�این�
کارها،�همه�این�وارونه�گردانی�ها�و�عوامفریبی�ها�را�انجام�داده�است��در�این�میان�و�
در�ال�به�الی�لیست�بلند�باالی�این�جعل�سازی�ها،�مسخ�آفرینی�ها�و�دروغ�بافی�ها�یک�
کار�دیگر�هم�کرده�است��همه�جا،�همواره�و�به�همه�زبان�ها�عربده�سر�داده�است�که�
گویا�سندیکاسازی�و�سندیکالیسم�راه�هموار،�شدنی�و�عقالنی�مبارزه�کارگران�است،�
اما�ساختن�شوراهای�ضد�سرمایه�داری�یا�سازماندهی�جنبش�شورائی�ضد�کار�مزدی�
و�سوسیالیستی�توده�های�کارگر�تکلیفی�شاق،�نشدنی،�غیرواقعی�و�ضد�عقالنی�است�
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که�عده�ای�خیالباف،�آرمانخواه�و�بیگانه�با�شناخت�شرائط�کار�و�زندگی�و�مبارزه�طبقه�
کارگر�می�خواهند�و�می�کوشند�که�بر�جنبش�کارگری�دنیا�تحمیل�کنند!!!

درباره�آنچه�رفرمیسم�پیرامون�مبارزه�طبقاتی،�جنبش�کارگری،�سازمانیابی�این�جنبش�
و�از�جمله�تشکل�یابی�شورائی�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�گفته�است�تا�همین�امروز�
گفتگوهای�زیادی�صورت�گرفته�است��فعالین�جنبش�لغو�کار�مزدی�و�من�شخصاً�به�
سهم�خویش�نگاه�این�رویکرد،�به�این�موضوعات�را�در�چندین�مقاله�جداگانه�شرح�
داده�ایم��در�اینجا�قصد�بازگوئی�هیچ�بخش�آن�نوشته�ها�را�ندارم��هدف�نگارش�این�
مطلب�کوتاه�فقط�یک�چیز�است��توضیح�این�نکته�که�پویه�واقعی،�اجتماعی�و�عملی�
ایجاد�شوراهای�کارگری�ضد�کار�مزدی�و�فرایند�سازمانیابی�و�سراسری�شدن�جنبش�
شورائی�طبقاتی�توده�های�کارگر�بر�خالف�آنچه�رفرمیسم�تصویر�کرده�است�و�می�کند،�
یک�رویکرد�بسیار�طبیعی�خودجوش�در�درون�جنبش�کارگری�است��این�حرف�که�
گویا�سندیکاسازی�و�سندیکالیسم�در�زمره�ممکنات�پردستاورد�بدون�هزینه�و�جنبش�
شورائی�به�حوزه�ناممکنات�پرخرج�برای�طبقه�کارگر�تعلق�دارد،�طرح�این�دعوی�
که�گویا�ساختن�سندیکا�منطق�متعارف�زندگی�و�کار�و�استثمار�و�مبارزه�کارگران�و�
برپائی�شوراهای�ضد�کار�مزدی�نیازمند�میدان�داری�ایثارگرانه�منجیان�نخبه�و�فضل�
ساالر�خارج�از�قلمرو�اندیشه�و�شناخت�توده�های�کارگر�است،�همگی�جعل�عریان�
واقعیت�هاست��تمامی�این�احکام�از�منجالب�رفرمیسم�می�جوشد�و�همه�آن�ها�اجزاء�
ارگانیک�و�غیرقابل�تجزیه�افکار،�باورها�و�ایدئولوژی�طبقه�مسلط�اجتماعی�است��به�
سراغ�اصل�موضوع�برویم�و�فرایند�واقعی�شکل�گیری،�توسعه�و�بلوغ�سازمانیابی�ضد�

کار�مزدی�توده�های�کارگر�را�کنکاش�کنیم�
کارگر�استثمار�می�شود�و�مبارزه�علیه�استثمار�سرمایه�داری�جبر�زندگی�اوست��
این�حقیقتی�است�که�فقط�سرمایه�داران�و�دولتمردادن،�متفکران�و�مدافعان�رسمی�
و�هار�نظام�بردگی�مزدی،�جسارت�انکار�آن�را�دارند��رفرمیسم�چپ�بومی�شده�در�
فضای�زندگی،�کار�و�مبارزه�طبقه�کارگر�این�واقعیت�را�انکار�نمی�کند��اعالم�می�دارد�
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که�استثمار�کارگران�را�باور�دارد،�مبارزه�علیه�این�استثمار�را�هم�خواستار�است،�اما�
با�زبان�بی�زبانی�و�بافتن�هزاران�صغرا�و�کبرای�متضاد�و�متناقض،�اضافه�می�کند�که�
گویا�توده�های�کارگر�در�غیاب�آگاهی�ژرف�سوسیالیستی�)که�در�تلقی�رفرمیسم�
چپ�سوای�مشتی�فرمولبندی�مسلکی�و�مرامی�هیچ�چیز�دیگر�نیست(�رغبتی�به�
ضدیت�با�استثمار�شدن،�نسبت�دادن�بی�حقوقی�های�خویش�به�سرمایه�و�جنگ�و�
ستیز�علیه�ریشه�های�واقعی�استثمار�و�محرومیت�های�خود�ندارند!!!�رفرمیسم�چپ،�
کارگرجماعت�و�مسائل�مربوط�به�هستی�اجتماعی،�جدال�و�ظرفیت�مبارزه�کارگران�
را�چنین�می�بیند�و�بر�مبنای�همین�باور�برای�همه�چیز�نسخه�می�نویسد��صالح�کار�را�
این�می�داند�که�کارگران�سندیکا�سازند�و�مبارزه�تردیونیونی�کنند��به�نخبگان�سیاسی�
دانشور�هم�حق�می�دهد�که�دانش�کمونیستی�خود�را�وثیقه�برپائی�»حزب�کمونیست«�
سازند!!�از�درون�این�حزب�فعالین�طبقه�کارگر�را�شکار�و�از�بدنه�جنبش�کارگری�که�
در�تلقی�وی�بورژوائی�است!!�جراحی�نمایند��این�فعالین�را�و�ساز�و�برگ�کارگری�
بودن�حزب�کنند��توده�های�کارگر�فاقد�»آگاهی�سوسیالیستی«،�درگیر�در�مجادالت�
صنفی�روزمره�و�متشکل�در�سندیکاها�یا�مشغول�سندیکاسازی�را�پشت�سر�خود�
به�صف�کنند،�قدرت�پیکار�این�توده�وسیع�کارگر�را�وثیقه�تسخیر�قدرت�سیاسی�
گردانند،�ماشین�دولتی�روز�بورژوازی�را�ساقط�و�ماشین�قدرت�حزبی�را�به�جای�آن�
مستقر�نمایند��رفرمیسم�با�جنبش�کارگری�چنین�می�کند�و�حاصل�آن�چیزی�است�که�
تاریخ�در�وسیع�ترین�سطح�شاهدش�بوده�است��جایگزینی�شکل�معینی�از�برنامه�ریزی�
نظم�تولیدی،�سیاسی،�مدنی،�حقوقی�و�اجتماعی�سرمایه�داری�به�جای�شکل�دیگر،�
تنها�محصولی�است�که�از�این�کشته�ها�درو�گردیده�است�و�می�تواند�درو�شود��سؤال�
اساسی�این�است�که�کمونیسم�طبقه�کارگر�در�مقابل�آنچه�رفرمیسم�انجام�می�دهد،�
چه�می�کند،�چه�بدیلی�دارد�و�کدامین�راه�را�پیش�می�گیرد؟��پاسخ�بسیار�شفاف�ما�به�
این�سؤال،�سازمانیابی�شورائی�ضد�کار�مزدی�یا�سوسیالیستی�توده�های�کارگر�است��
پائین�تر�توضیح�خواهم�داد�که�فرایند�عینی،�جنبشی�و�اجتماعی�تحقق�این�بدیل�
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چگونه�است؟�چرا�به�اندازه�کافی�امکان�پذیر�و�عقالنی�است�و�اینکه�پیچ�و�خم�ها،�
فراز�و�فرودها�و�کل�پویه�تحقق�این�سازمانیابی�چگونه�طی�می�گردد؟�عجالتاً�نکات�

دیگر�این�بحث�را�دنبال�کنیم�
کارگران�علیه�استثمار،�علیه�شرائط�کار�و�بی�حقوقی�های�منبعث�از�وجود�و�حاکمیت�
سرمایه،�مبارزه�می�کنند�و�این�مبارزه�حتی�در�نطفه�ای�ترین�و�نازل�ترین�حالت�در�گرو�
توسل�آحاد�آنان�به�قدرت�جمعی�و�نیازمند�دستیابی�آن�ها�به�همدلی،�همراهی�و�
همرزمی�همزنجیران�است��تا�همین�جا�چند�داده�مهم�ماتریالیستی�در�پیش�روی�ما�
قرار�می�گیرد��استثمارستیزی،�جدال�با�بی�حقوقی�و�ستم�مبتنی�بر�این�استثمار�و�اجتناب�
ناپذیری�مبارزه�جمعی�علیه�وضعیت�موجود،�در�زمره�این�داده�های�عینی�غیرقابل�انکار�
هستند��توضیح�واضحات�است�که�ضدیت�کارگر�با�استثماری�که�می�شود�یا�ستیز�
او�با�انبوه�بی�حقوقی�های�ناشی�از�رابطه�تولید�اضافه�ارزش،�لزوماً�متضمن�نقد�آگاه�
مارکسی�او�بر�اقتصاد�سیاسی�یا�شناخت�ژرف�کمونیستی�وی�از�سرمایه�داری�نیست��
با�همه�این�ها،�استثمارستیزی�و�جدال�وی�با�آنچه�سرمایه�بر�او�تحمیل�می�کند،�حتی�
در�غیاب�چنان�سطح�آگاهی�یا�شناخت�هم�وجود�دارد��این�ستیز�و�جدال�جبر�زندگی�
او�به�عنوان�انسان�فروشنده�نیروی�کار�و�برده�مزدی�است��در�بدترین�حالت�می�توان�
گفت�و�درست�است�بگوئیم�که�او�به�حکم�هستی�اجتماعی�و�طبقاتی�خود�علیه�
چیزی،�علیه�عوامل�و�شرائطی�می�جنگد�که�باید�بجنگد،�اما�قادر�به�آناتومی�مارکسی�
پدیده�های�آماج�جنگ�خویش�نیست��نکته�مهم�آن�است�که�این�استنتاج�درست،�نه�
فقط�واقعیت�ستیز�خودجوش�و�طبیعی�کارگر�علیه�استثمار�سرمایه�داری�و�مصائب�
و�بی�حقوقی�های�ناشی�از�وجود�سرمایه�را�زیر�سؤال�نمی�برد�که�کاماًل�بالعکس،�
قاطع�ترین�و�شفاف�ترین�استدالل�های�مارکسی�را�علیه�آنچه�رفرمیسم�چپ�می�پندارد،�
بسیج�می�کند�و�به�صف�می�نماید��این�استنتاج�فریاد�می�کشد�که�دادن�آدرس�سندیکا�و�
سندیکاسازی�و�سندیکالیسم�و�مبارزات�رفرمیستی�به�کارگر�و�توده�های�طبقه�کارگر�
فقط�و�فقط�کار�عمله�و�اکره�نظام�سرمایه�داری�است��اینکه�اینان�آگاهانه�یا�ناآگاهانه�
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این�کار�را�می�کنند،�موضوع�دیگری�است�اما�مجرد�روی�نهادن�به�ایفای�این�نقش،�
همان�چیزی�است�که�سرمایه�آرزو�دارد��کارگر�با�شناخت�و�آگاهی�موجودش،�علیه�
استثمار�سرمایه�و�علیه�نظم�سیاسی�و�حقوقی�سرمایه�داری�در�مبارزه�است�و�سرمایه�
با�تمامی�قوای�قهر�و�قدرت�اقتصادی،�سیاسی،�فرهنگی،�ایدئولوژیک،�مهندسی�افکار�
و�باژگونه�پردازی�حقایق�که�داراست،�به�او�القاء�می�کند�که�معضل�در�استثمار�شدن،�
در�تصاحب�کار�اضافی�وی�توسط�سرمایه�دار�و�در�ضد�کارگری�بودن�نظم�سیاسی�
و�حقوقی�و�مدنی�و�اجتماعی�سرمایه�داری�نیست!!�سرمایه�القاء�می�کند�که�کارگر�
اسیر�این�معضل�و�معضل�ها�نیست!!�او�به�عنوان�فروشنده�نیروی�کار،�در�چهارچوب�
نظم�و�قوانینی�که�حافظ�حقوق�و�مصالح�جمعی�همه�ساکنان�جامعه�است!!�کارش�
را�انجام�داده�است،�بهای�آن�را�دریافت�کرده�است!!�و�با�رجوع�به�همان�نظم،�قرار�یا�
قانون�می�تواند�بر�سر�کم�و�زیادی�این�بهاء�چانه�زند!!�جا�انداختن�این�پندار�وارونه�
و�بی�پایه�در�ذهن�و�زندگی�توده�کارگر�برای�سرمایه�بزرگترین�پیروزی�است�و�
رفرمیسم�چپ�ساز�و�کار�الزم�این�پیروزی�را�به�تمام�و�کمال�در�اختیار�سرمایه�داران�
این� و�نظام�سرمایه�داری�قرار�می�دهد��صالح�کار�توده�های�وسیع�طبقه�کارگر�را�
می�داند�که�در�غیاب�»آگاهی�سوسیالیستی«�به�مبارزات�صنفی�و�سندیکائی�روی�نهند�
و�رهائی�فرجامین�خود�را�به�میدان�داری�حزب�نخبگان�سیاسی�و�»کمونیست«�ماوراء�
جنبش�کارگری�بیاویزند��در�این�میان�آنچه�به�صورت�واقعی�اتفاق�می�افتد،�این�است�
که�به�هر�حال�توده�های�کارگر�از�مدار�مبارزه�مستقیم�ضد�کار�مزدی�و�دارای�افق�
مشخص�الغاء�کار�مزدوری�دور�می�گردند�و�این�درست�همان�ساز�و�کار�و�شرائطی�
است�که�سرمایه�برای�خالصی�خود�از�شر�پیکار�طبقاتی�ضد�سرمایه�داری�کارگران�
احتیاج�دارد��نظام�بردگی�مزدی�در�پرتو�این�دخالتگری�پراکسیس�و�ایفای�نقش�فعال�
رفرمیسم�چپ،�به�جای�آنکه�مدام�و�مستمر�در�تیررس�توپخانه�یک�جنبش�عظیم�
کارگری�ضد�کار�مزدی�باشد،�با�توده�وسیع�میلیاردی�کارگرانی�مواجه�می�شود�که�
قرار�است�کل�مبارزات�جاری�جهانی�آنان�به�دار�حاکمیت�سرمایه�و�کل�صدر�و�ذیل�
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کمونیست�بودنشان�در�حلق�آویزی�به�حزب�نخبگان�ماوراء�طبقه�و�جنبش�جاری�
آن�ها�خالصه�شود��حادثه�ای�که�هر�میزان�وقوع�و�استمرار�آن،�حیاتی�ترین�دریجه�فرار�
از�خطر�کمونیسم�طبقه�کارگر�را�بر�روی�نظام�سرمایه�داری�و�حاکمان�و�مدافعان�این�

نظام�یا�کل�طبقه�سرمایه�دار�باز�می�کند�
باالتر�گفتیم�که�استثمارستیزی،�جدال�با�نظم�سیاسی�و�حقوقی�سرمایه�و�جمعی�
با� رفرمیسم�چپ� است�� کارگران� زندگی� پدیده�های�خودجوش� پیکار،� این� بودن�
پیچیدن�نسخه�سندیکاسازی�برای�توده�های�طبقه�کارگر�و�حزب�سازی�باالی�سر�
جنبش�کارگری�برای�نخبگان�سیاسی�مدعی�رهائی�این�طبقه،�یکی�دیگر�از�داده�های�
بنیادی�باال�یعنی�اساس�جمعی�و�طبقاتی�بودن�مبارزه�کارگران�را�نیز�به�طور�کامل�خط�
می�کشد��جمعی�بودن�پیکار�برای�کارگران�در�اعمال�قدرت�متحد�جمعی�و�طبقاتی�
آنان�علیه�سرمایه�است�که�اهمیت،�موضوعیت�و�اعتبار�خود�را�ظاهر�می�سازد��اتحاد�و�
جمعی�بودن�مبارزه�در�چهارچوب�سندیکالیسم�و�جنبش�اتحادیه�ای�برای�طبقه�کارگر�
در�عالم�واقع�فقط�یک�معنی�دارد��اینکه�کارگران�یکصدا،�جمعی�و�متحد�کل�قدرت�
پیکار�ضد�سرمایه�داری�خود�را�تسلیم�سرمایه�می�کنند�و�از�بکارگیری�این�قدرت�
جمعی�علیه�استثمار،�بی�حقوقی�و�ستم�سرمایه�داری�یا�برای�نابودی�نظام�بردگی�مزدی�
اعالم�انصراف�می�نمایند��در�یک�کالم�آنچه�رفرمیسم�چپ�در�رابطه�با�جنبش�کارگری�
انجام�می�دهد،�از�احاله�مبارزات�روزمره�توده�های�وسیع�کارگر�به�سندیکاسازی�گرفته�
تا�حزب�آفرینی�نخبگان�سیاسی�باالی�سر�کارگران،�تا�توصیه�رژیم�ستیزی�خارج�از�
مدار�پیکار�ضد�کار�مزدی�تا�وارونه�پردازی�روایت�مارکسی�آگاهی�طبقاتی،�تا�تببین�
پوزیتیویستی�ظرفیت�و�نقش�پرولتاریا،�تا�اتخاذ�منظر�رفرمیستی�نسبت�به�مطالبات�
روزمره�کارگران،�تا�تمامی�آنچه�که�به�مبارزه�طبقاتی�مربوط�می�شود،�همه�و�همه�در�
راستای�خلع�سالح،�زمینگیرساختن�و�به�شکست�کشاندن�کامل�کمونیسم�طبقه�کارگر�

است�
جنبش�الغاء�کار�مزدی�توده�های�وسیع�کارگر�بدیل�شفاف�کمونیستی�همه�این�
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گمراهه�پردازی�ها�و�نسخه�پیچی�های�رفرمیستی�سراسر�بورژوائی�و�ضد�کمونیستی�
است��شالوده�کار�در�اینجا�این�است�که�کارگران�مستقل�از�هر�حکم�و�استنتاجی�که�
اصحاب�روایت�ها�و�رویکردها�دارند،�به�حکم�هستی�اجتماعی�و�طبقاتی�خود�با�
استثمار�سرمایه�داری،�مظالم،�بی�حقوقی�ها�و�سیه�روزی�های�ناشی�از�موجودیت�و�
حاکمیت�سرمایه�در�حال�مبارزه�هستند��کل�بحث�بر�سر�سازمانیابی�و�اعمال�قدرت�
این�جنبش�علیه�سرمایه�است��این�چیزی�است�که�رفرمیسم�حتی�در�میلیتانت�ترین،�
چپ�ترین�و�کمونیست�نما�ترین�حالت،�باز�هم�فرایند�نطفه�بندی،�رشد�و�بلوغ�آن�
را�به�آتش�می�کشد�و�از�راه�به�بیراهه�می�کشاند��هستی�اجتماعی�کارگر�هستی�زیر�
فشار�استثمار�و�جنایات�در�حال�تولید�و�بازتولید�سرمایه�است��توده�های�کارگر�
مجبورند�علیه�این�وضعیت�مبارزه�کنند��اینکه�افکار�و�باورها�این�واقعیت�را�چگونه�
می�بینند�یا�گزارش�می�کنند�موضوعی�است�که�به�صاحبان�آن�ها�بستگی�دارد،�اما�
وجود�این�وضعیت�مستقل�از�تمامی�داوری�ها�و�تبیین�ها،�به�هر�حال�یک�واقعیت�
عینی�است��جدال�رویکرد�لغو�کار�مزدی�با�رفرمیسم�و�از�جمله�رفرمیسم�چپ�
درست�بر�سر�تعیین�سمت�و�سوی�این�پیکار�آغاز�می�گردد��این�جنبش�می�تواند�
اسیر�بیراهه�رفرمیسم�شود�و�به�جایگزینی�اشکال�مختلف�برنامه�ریزی�نظم�سرمایه�
چشم�دوزد�و�می�تواند�بر�ریل�پیکار�ضد�کار�مزدی�فرا�چرخد�و�افق�نابودی�رابطه�
خرید�و�فروش�نیروی�کار�و�امحاء�کامل�سرمایه�داری�را�پیش�روی�خود�قرار�دهد��
می�تواند�به�دار�حاکمیت،�قدرت،�قانون،�نظم�و�مدنیت�سرمایه�بیاویزد�و�می�تواند�
لحظه�به�لحظه�و�گام�به�گام�هستی�خود�را�سنگر�جنگ�مستقیم�طبقاتی�علیه�سرمایه�
سازد��می�تواند�در�برهوت�سندیکاسازی�و�اتحادیه�گرائی�بر�روی�کل�قدرت�پیکار�
ضد�کار�مزدی�خود�کشد�و�می�تواند�هر�جنب�و�جوش�خود�برای�حصول�هر�مطالبه�
روز�را�مشق�اعمال�قدرت�طبقاتی�علیه�سرمایه�کند��می�تواند�آلت�فعل�حزب�باالی�
سر�خود�برای�رژیم�ستیزی�خارج�از�مدار�ضد�سرمایه�داری�و�وثیقه�انتقال�قدرت�از�
ماشین�دولتی�روز�سرمایه�به�ماشین�حزبی�چپ�نمای�سرمایه�داری�شود�و�می�تواند�
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نیروی�آگاه،�متشکل،�متکی�به�هشیاری�و�آگاهی�کمونیستی�آحاد�طبقه�خود�در�جنگ�
مستمر�با�سرمایه�برای�استقرار�سازمان�شورائی�برنامه�ریزی�سوسیالیستی�کار�و�تولید�
و�کمونیسم�لغو�کار�مزدی�گردد��جنبش�کارگری�با�ظهور�خود،�این�هر�دو�سرنوشت�
را�در�پیش�روی�خود�دارد��رفرمیسم�کاًل�و�از�جمله�رفرمیسم�چپ�راه�نخست�را�
تقدیر�این�جنبش�دانسته�است�و�می�داند�و�در�تمامی�طول�قرن�بیستم�تا�امروز�آن�را�
به�همین�بیراهه�سوق�داده�است��رویکرد�مارکسی�و�لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر،�تنها�
رویکردی�است�که�راه�دوم�را�می�پوید�و�برای�گسیل�سراسری�توده�های�کارگر�در�
این�راه�پیکار�می�کند��سازمانیابی�شورائی�ضد�کار�مزدی�توده�های�وسیع�طبقه�کارگر�و�
جنبش�کارگری،�با�دورنمای�عینی�و�شفاف�الغاء�کار�مزدی،�ظرف�مبارزه�این�رویکرد�
و�پویه�پیکار�آن�برای�تحقق�هدف�های�واالی�کارگری،�کمونیستی،�طبقاتی�و�انسانی�
خویش�است��طبقه�کارگر�برای�رهائی�از�شر�موجودیت�و�حاکمیت�سرمایه�داری�به�
طور�قطع�راهی�سوای�این�راه�در�پیش�پای�خود�ندارد�و�بر�همین�اساس�تا�جائی�که�
به�کمونیسم�پرولتاریا�و�فعالین�راستین�جنبش�کمونیستی�طبقه�کارگر�مربوط�است�کل�
گفتگو�حول�محور�چگونگی�پیمودن�و�پشت�سر�نهادن�این�راه�چرخ�می�خورد��باید�

دست�به�کار�برپائی�شوراهای�ضد�کار�مزدی�توده�های�کارگر�شد�
از�شرائط�زندگی،�کار،�استثمار�و�نازل�ترین�مدار�مبارزه�جاری�اجتناب�ناپذیر�خود�
آغاز�کنیم��هر�کدام�ما�کارگران،�متناسب�با�عمر�کارگری�خویش�بارها�در�این�و�آن�
اعتراض،�این�یا�آن�اعتصاب،�تحصن�و�جنگ�و�ستیز�جمعی�علیه�شدت�استثمار،�
مظالم�و�بی�حقوقی�هائی�که�تحمل�می�کنیم�شرکت�نموده�ایم��این�کار�را�حتماً�انجام�
داده�ایم��زیرا�مجبور�به�انجامش�هستیم��از�سر�ماجراجوئی�و�عشق�جنگیدن،�آن�را�
انتخاب�نکرده�ایم��فرار�از�آن�مقدور�نیست��شرط�حتمی�زنده�ماندن�ماست�و�اگر�
بناست�باقی�مانیم�باید�به�قبول�آن�تن�داد��بحث�بر�سر�نفس�این�مبارزه�نیست��درباره�
چگونگی�پیشبرد�ان�است�که�دنیائی�حرف�های�گفته�و�ناگفته،�کهنه�و�نو،�رفرمیستی�
و�ضد�کار�مزدی�وجود�دارد��مبارزه�ما�اقدامی�جمعی�است�و�تنها�به�صورت�جمعی�
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معنا�دارد��هیچ�چیز�مسخره�تر�و�سفاهت�آمیزتر�از�این�نیست�که�کارگری�بخواهد�از�
طریق�تن�دادن�به�استثمار�هولناک�تر،�کار�فرساینده�تر،�شرائط�استثمار�مرگبارتر�یا�
روزانه�کار�طوالنی�تر،�به�اندازه�کاهی�از�کوهسار�آسمان�سای�معضالت�زندگی�فردی�
و�اجتماعی�خود�بکاهد��چنین�چیزی�ممکن�نیست��جمعی�بودن�مبارزه�ما�نیز�دقیقاً�به�
اندازه�خود�این�مبارزه،�ضروری،�اضطراری�و�گریزناپذیر�است��در�اینجا�نیز�سخن�از�
نفس�الزام�جمعی�بودن�نیست��گفتگو�بر�سر�چگونه�جمع�شدن�و�چگونگی�تدارک�
مبارزه�جمعی�است��این�جمع�شدن�شروطی�دارد�و�نخستین�شرطش�این�است�که�
به�نقض�غرض�منتهی�نگردد��قرار�است�علیه�سرمایه�داری�و�استثمار�و�مظالم�و�سیه�
روزی�های�منبعث�از�آن�مبارزه�کنیم��روی�نهادن�ما�به�پیکار�جمعی�عقاًل�و�علی�
االصول�نباید�اساس�این�پیکار�را�زیر�سؤال�برد��نباید�مبارزه�ما�را�به�دار�قانون�و�قرار�
و�نظم�سرمایه�یا�هر�آنچه�که�حافظ،�حامی�و�مدافع�سرمایه�است�حلق�آویز�گرداند��
منطق�مبارزه�طبقاتی�به�ما�اخطار�می�دهد�که�چنین�نکنیم،�زیرا�این�کار�دقیقاً�نقیض�
انتظار�و�هدفی�است�که�برای�تحقق�آن�راه�اتحاد�و�رجوع�به�قدرت�جمعی�را�پیش�
گرفته�ایم��رفرمیسم�چپ�خالف�این�را�القاء�می�کند��بانیان�و�مروجان�این�رویکرد�
می�گویند�که�جمع�شویم�تا�به�کمک�اجتماع�و�اتحاد�خود�با�سرمایه�داران�یا�دولت�آن�ها�
بر�سر�بهای�نیروی�کار�خود�مذاکره�کنیم،�تا�نیروی�کار�خود�را�کمی�گرانتر�بفروشیم،�
تا�شرائط�فروش�این�نیرو�را�بهبود�بخشیم�و�از�شدت�استثمار�خود�بکاهیم��جنبش�
لغو�کار�مزدی�مخالف�سرسخت�این�حکم�تراشی�ها�و�پنداربافی�هاست��این�جنبش�
علیه�همین�وعظ�پردازی�ها�و�تعامل�جوئی�ها�ادعانامه�ای�بسیار�برا�و�شفاف�در�دست�
دارد��ادعانامه�ای�که�می�گوید،�حصول�هر�میزان�بهای�افزون�تر�نیروی�کار�یا�هر�مقدار�
بهبود�در�شرائط�کار�و�استثمار�و�زندگی�ما�باید�با�اعمال�قدرت�متحد�ضد�سرمایه�داری�
ما�صورت�گیرد��تنها�در�این�صورت�است�که�بیشترین�انتظارات�روز�خویش�را�بر�
سرمایه�تحمیل�می�کنیم�و�در�همان�حال�سنگر�پیکار�خود�علیه�اساس�بردگی�مزدی�
را�هم�استحکام�می�بخشیم��حالت�نخست�یا�آنچه�رفرمیسم�چپ�توصیه�می�کند�عین�
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سازش�طبقاتی�و�اعالم�وفاداری�کامل�به�موجودیت،�استیال�و�ماندگاری�سرمایه�داری�
است�اما�حالت�دوم�عقب�راندن�سرمایه�در�جنگی�همیشه�جاری،�توفانی،�طبقاتی�
و�دستیابی�به�غرامت�ناشی�از�پیروزی�این�جنگ�است��ممکن�است�سؤال�شود�که�
چرا�اولی�سازش�طبقاتی�محض�و�دومی�عین�جنگ�علیه�سرمایه�است��پاسخ�این�
پرسش�را�من�در�مقاالت�دیگر�به�اندازه�کافی�توضیح�داده�ام��چکیده�تیتروار�آن�
توضیحات�این�است�که�در�وضعیت�اول�ما�کل�موجودیت�مستقل�طبقاتی�جنبش�
خویش�را�الغاء�کرده�ایم،�هیچ�نشان�و�هیچ�بارقه�ای�از�هیچ�میزان�صف�مستقل�ضد�
سرمایه�داری�بر�چهره�مبارزات�خود�نداریم،�نه�در�مقام�طبقه�ای�معترض�به�موجودیت�
سرمایه�داری�بلکه�به�عنوان�انسان�هائی�که�قانون،�نظم،�حاکمیت�و�وجود�این�نظام�را�
تجلی�اجماع�تام�و�تمام�منافع�عام�همه�طبقات�و�از�جمله�طبقه�ما�می�داند�مثل�هر�
صاحب�کاالی�دیگر�برای�افزایش�بهای�فروش�کاالئی�که�داریم�روی�به�چانه�زنی�و�
تعامل�و�گفتگو�آورده�ایم��این�کار�سوای�سازش�بی�قید�و�شرط�طبقاتی�هیچ�معنای�
دیگری�ندارد�و�توده�های�کارگری�که�قدرت�ستیز�طبقاتی�ضد�سرمایه�داری�خود�را�
به�سرمایه�می�فروشند�ولو�اینکه�عجالتاً�در�جریان�این�فروش�چیزی�به�دست�آرند،�
گامی�آن�سوتر�در�منجالب�مرگبار�بی�قدرتی،�فروماندگی�و�استیصال�فرو�می�غلطند��
با�گرفتن�دیناری�بهای�افزون�تر�نیروی�کار�و�فروش�تمامی�سنگرها�و�آوردگاههای�
مبارزه�طبقاتی�ضد�کار�مزدی�نمی�توان�هیچ�سر�موئی،�حتی�همین�بهای�نیروی�کار�
یا�هیچ�سطح�اشتغال،�هیچ�شانس�فروش�نیروی�کار�و�هیچ�امکان�معیشتی�روز�را�از�

خطر�تعرض�سرمایه�حفظ�کرد��وضعی�که�در�سراسر�جهان�شاهدش�هستیم�
عکس�قضیه�فوق�در�مورد�راه�حل�رویکرد�لغو�کار�مزدی�مصداق�دارد��در�اینجا�
مانیفستی�سرخ�و�سراسر�طبقاتی�به�دست�داریم��مانیفستی�که�از�مشتی�شعار�و�اوراد�
و�فرمولبندی�های�مکتبی�تشکیل�نشده�است��زنده�باد�و�مرده�باد�نیست��در�هر�تعداد�
که�هستیم،�در�هر�مرکز�کار�و�تولید�که�استثمار�می�شویم،�در�هر�نقطه�دنیا�که�زندگی�
می�کنیم،�گزارش�روند�کار،�کل�محصولی�که�خود�و�طبقه�ما�تولید�کرده�است،�کل�
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کاری�که�ما�و�طبقه�ما�انجام�داده�است،�کل�محصول�اجتماعی�کار،�کل�استثماری�که�
شده�ایم،�تمامی�اضافه�ارزش�هائی�که�تولید�نموده�ایم،�کل�سرمایه�هائی�که�آفریده�ایم�و�
کل�بی�حقوقی�ها�و�مصائب�و�سیه�روزی�هائی�که�در�این�راستا�تحمل�کرده�ایم�و�فراوان�
داده�های�واقعی�دیگر�در�این�منشور�ثبت�و�درج�و�در�حال�فریاد�است��ما�این�منشور�
را�بر�سر�و�روی�سرمایه�دار�کارخانه،�طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�سرمایه�داری�با�تمامی�
قدرت�موجود�خویش�فرو�می�کوبیم��هیچ�سخنی�از�تعامل�نداریم��جنگ�می�کنیم�
و�از�درون�سنگر�این�جنگ�اعالم�می�داریم�که�خواستار�این�و�آن�مطالبات�هستیم��
انتظارات�و�مطالباتی�که�متناظر�با�میزان�توان�و�ظرفیت�اعمال�قدرت�ضد�سرمایه�داری�
ماست��هر�چه�این�قدرت�را�متحدتر�و�متشکل�تر�و�سراسری�تر�ساخته�باشیم،�بیشتر�
می�گیریم�و�سرمایه�را�نیرومندتر�خلع�سالح�می�کنیم�و�به�عقب�می�رانیم��در�اینجا�
جنبشی�داریم�که�ضد�کار�مزدی�است�و�در�هر�گام�با�احراز�قدرت�بیشتر،�تسخیر�
سنگرهای�افزون�تر،�تدارک�جنگی�نیرومندتر�و�آگاه�تر،�با�دورنمائی�شفاف�تر�راهی�
نبرد�فرجامین�برای�ساقط�کردن�سرمایه�و�استقرار�سوسیالیسم�است��همین�جا،�بسیار�
کوتاه�اشاره�کنم�که�چرا�وقتی�رفرمیسم�چپ�از�»تفاوت�میان�رفرم�و�رفرمیسم«�سخن�
می�گوید!!�صرفاً�عوامفریبی�می�کند�و�جعل�واقعیت�می�نماید��اگر�ما�انگونه�که�شیوه�
کار�جنبش�لغو�کار�مزدی�است�در�فرایند�مبارزه�جاری�ضد�سرمایه�داری�از�طریق�
توسل�به�قدرت�متحد�طبقاتی�خویش�و�اعمال�این�قدرت�علیه�سرمایه،�سطحی�از�
مطالبات�روز�خود�را�بر�سرمایه�داران�و�دولت�آن�ها�یا�کل�نظام�بردگی�مزدی�تحمیل�
کنیم،�دست�به�رفرم�نزده�ایم��آنچه�به�دست�آورده�ایم�نه�تحقق�نوعی�یا�سطحی�رفرم�
بلکه�دستاورد�لحظه�ای�از�یک�جنگ�سراسری�طبقاتی�است��عکس�قضیه�در�مورد�
این�یا�آن�دستاورد�احتمالی�جنبش�رفرمیستی�و�سندیکالیستی�و�سندیکاسازانه�مصداق�
دارد��در�اینجا�هر�چه�به�دست�می�اید،�اگر�احیاناً�به�دست�اید!�یا�در�روزگاری�که�مثاًل�
به�دست�می�آمد،�فقط�و�فقط�بهای�محقر�فروش�قدرت�واقعی�پیکار�ضد�سرمایه�داری�
خود�و�نه�حاصل�اعمال�این�قدرت�علیه�سرمایه�است��این�واقعاً�رفرم�است،�جزء�
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الیتجزائی�از�رفرمیسم�را�تشکیل�می�دهد�و�گواه�بارز�یگانگی�و�اینهمانی�میان�رفرم�
و�رفرمیسم�است��آنان�که�از�تفاوت�میان�این�دو�پدیده�سخن�می�گویند،�فقط�تناقض�
می�بافند�و�هر�چه�بیشتر�می�بافند،�بیشتر�در�منجالب�تناقض�بافی�های�خود�غرق�

می�گردند��در�این�باره�باز�هم�به�مناسبت�صحبت�خواهم�کرد�
شرط�دوم�جمع�شدن�ما�حضور�متشکل،�آگاه�و�شورائی�آحاد�هر�چه�بیشتر�و�
پرشمارتر�توده�های�همزنجیر�در�مبارزات�جاری�ماست��رویکرد�لغو�کار�مزدی�تنها�
رویکرد�درون�جنبش�کارگری�است�که�بر�دخالت�فعال،�نافذ،�خالق�و�سازمان�یافته�
آحاد�هر�چه�کثیرتر�کارگران�در�کل�فراز�و�فرود�مبارزه�طبقاتی�و�تمامی�سطوح�این�
مبارزه�از�بسیج�قوا�و�امکانات�گرفته�تا�سیاستگذاری�ها،�چاره�گری�ها،�تعیین�راهبردها�
و�راهکارها،�تصمیم�گیری�ها،�اجرا�یا�هر�سطح�دیگر�فرایند�پیکار،�تأکید،�تأکید�و�باز�
هم�تأکید�دارد��این�اصرار�و�پافشاری�برای�جنبش�الغاء�کار�مزدی�یک�مؤلفه�خصلت�
نما�و�هویتی�است��سوسیالیسم�این�رویکرد�سازمان�حضور�آزاد،�نافذ،�آگاه�و�شورائی�
کلیه�آحاد�انسان�ها�در�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�همگانی�و�تعیین�سیاست�ها�و�سرنوشت�
اجتماعی�خویش�است��پیش�شرط�گریزناپذیر�و�مطلق�استقرار�این�سوسیالیسم،�شکل�
گیری،�بالندگی،�بلوغ�و�قدرت�سازمان�یافته�جنبشی�است�که�متشکل�از�بیشترین�
الغاء�کار�مزدی�و�برقراری� و�کثیرترین�شمار�ممکن�آحاد�توده�های�کارگر�باشد��
سوسیالیسم�بدون�داشتن�چنین�جنبشی�ممکن�نیست�و�سازمانیابی�چنین�جنبشی�
نمی�تواند�که�شورائی�و�سراسری�نباشد��روایت�شورا�در�اینجا�با�آنچه�رویکردهای�
دیکر�و�از�جمله�رفرمیسم�چپ�می�پندارد،�اختالف�ماهوی�و�طبقاتی�دارد��تشکل�یابی�
شورائی�برای�ما،�بدیل�سوسیالیستی،�حزب�آفرینی�باالی�سر�کارگران�یا�سازمان�های�
مجزای�حزبی�و�سندیکائی�نسخه�پیچی�طیف�احزاب�و�محافل�چپ�است��اینکه�
فرایند�تحقق�این�سازمانیابی�از�کجا�شروع�می�شود�و�کدامین�پیچ�و�خم�ها�را�پشت�
سر�می�گذارد،�موضوعی�است�که�طبیعتاً�در�شرائط�اجتماعی�مختلف�ویژگی�های�
خاص�خود�را�احراز�می�کند��آنچه�بدیهی�است�و�رویه�عام�این�روند�را�تعیین�می�کند�
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اصل�پیوستگی�اثرگذاری�آزاد،�آگاه�و�واقعی�توده�های�کارگر�به�دخالتگری�مستقیم،�
خالق�و�آزاد�هر�کارگر�است��سنگ�بنای�این�سازمانیابی�بر�خالف�سازمانیابی�حزبی�
و�سندیکائی�نه�بر�تبعیت�کارگران�از�نهادهای�حزبی�و�سندیکالیستی�باالی�سر،�نه�بر�
»سانترالیزم�دموکراتیک«!!�که�بر�روند�رشد،�عروج،�بالندگی�و�کمال�یابی�آگاه�طبقاتی�
و�سوسیالیستی�آحاد�هر�چه�پرشمار�تر�توده�های�کارگر�استوار�است��کارگران�به�دور�
هم�جمع�نمی�شوند�تا�به�یک�پالتفرم�حزبی�رأی�دهند�و�نویسندگان،�صادر�کنندگان،�
بانیان�و�مدافعان�پالتفرم�را�در�لباس�نماینده�خود،�ماوراء�اراده،�نقش�و�جنبش�خویش�
قرار�دهند��جنبش�کارگری�به�نخبگان�دانشور�حزبی�و�توده�های�مرید�و�مجری�اوامر�
چوپانان�صاحب�حزب�شقه�شقه�نمی�گردد��کارگر�فعال،�آگاه�و�کمونیست،�توسط�
حزب�از�بدنه�جنبش�خودپوی�ضد�سرمایه�داری�توده�های�طبقه�خود�جراحی�نمی�شود�
و�نقش�خود�را�به�عمله�و�اکره�ماشین�حزبی�برای�تبدیل�کل�قدرت�پیکار�طبقه�اش�به�
ساز�و�کار�صعود�حزب�به�اریکه�قدرت�سیاسی�تقلیل�نمی�دهد��او�در�قعر�مبارزات�
جاری�طبقه�خود�سراغ�همزنجیرانش�را�می�گیرد��از�آماده�ترین�و�همجوارترین�آن�ها�
شروع�می�کند�و�تا�تمامی�آحاد�همزنجیران�ادامه�می�دهد��همه�فعاالن،�همه�آگاهان،�
همه�آنان�که�می�خواهند�قطرات�پرخروش�سیل�پیکار�طبقه�خود�باشند�چنین�می�کنند��
هر�کسی�هر�جا�هست�راه�می�افتد��هر�کارگر�آگاهی�متناسب�با�آگاهی�و�توان�و�درایت�
بالفعل�خود�دست�به�کار�ایجاد�سلول�های�فعال�شورائی�می�گردد��همگان�می�کوشند،�تا�
سلول�ها�را�در�یک�بافت�پیکارجوی�شورائی�به�هم�پیوند�زنند��تمامی�کمونیست�های�
کارگر�کتاب�کاپیتال�در�مغز،�آناتومی�مارکسی�عینیت�حاضر�سرمایه�داری�در�ذهن،�
ایدئولوژی�آلمانی�و�گروندریسه�و�هر�متن�آموزشی�دیگر�مارکس�همراه،�نقد�مارکسی�
سوسیال�دموکراسی،�نقد�سوسیال�دموکراسی�نوع�بلشویستی�در�جیب،�نقد�همه�
اشکال�سوسیالیسم�بورژوائی�و�ناسیونال�چپ�در�دست،�بدون�دعوی�نبوت�و�رسالت�
و�رهبری�امت،�در�نقش�یک�همزنجیر�آگاه،�در�شط�پرخروش�مبارزات�روز�کارگران�
در�عمق�این�هسته�و�آن�هسته�شورائی،�راه�سازمانیابی�سراسری�شورائی�ضد�کار�
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مزدی�همه�آحاد�کارگران�را�می�پیمایند��آموزش�از�پیکار�روز�جدا�نیست��محتوای�
آموزش�نه�کلی�بافی�های�مکتبی�و�مرامی�که�نقد�مارکسی�واقعیت�حاضر�سرمایه�داری�
و�انتقال�این�نقد�به�هستی�آگاه�طبقاتی�توده�های�کارگر�است��آموزش�ها�در�همان�
جا�که�آفتابی�می�گردند،�سالح�تغییر�می�شوند�و�برای�تحلیل�شرائط�مبارزه،�چاره�
گری،�یافتن�راهبردها�و�راهکارها�توسط�حداکثر�کارگران�به�کار�گرفته�می�شوند��
همه�کارخانه�ها،�مزارع،�کارگاه�ها،�مدارس،�بیمارستان�ها،�دانشگاه�ها،�خطوط�حمل�
و�نقل�و�بنادر،�محله�ها�و�در�یک�کالم�تمامی�مراکز�کار�و�تولید�و�زندگی�به�حوزه�
تالش�آحاد�بردگان�مزدی�برای�تشکیل�سلول�های�زنده�شوراها،�ارتباط�شوراها�با�هم،�
ارتقاء�شناخت�و�شعور�و�آگاهی�طبقاتی،�کاربرد�پراکسیس�آموزش�های�مارکسی�در�
بسط�آگاهی�ها،�متشکل�شدن�شورائی�هر�چه�وسیع�تر�کارگران�و�سراسری�شدن�هر�
چه�گسترده�تر�شوراها�می�گردد��یک�نکته�بسیار�اساسی�و�هویتی�در�این�راستا�این�
است�که�کل�این�فرایند�از�پیچ�و�خم�مبارزات�روز�توده�های�کارگر�عبور�می�کند��
کارگران�متشکل�می�شوند،�در�همان�حال�که�کل�قدرت�ناشی�از�این�تشکل�را�برای�
برای�تحمیل�بیشترین�خواست�های�روز�خویش�بر�سرمایه�داران�و�دولت�سرمایه�داری�
اعمال�می�کنند��خود�را�شورائی�سازمان�می�دهند،�در�همان�حال�که�آگاهی�و�شناخت�
ضد�کار�مزدی�خود�را�هر�چه�بیشتر�ارتقاء�می�بخشند��فعالین�کارگری�همه�جا�در�
عمق�جنبش�جاری�توده�های�طبقه�خود�می�چرخند�و�نیروی�مؤثر�و�سلسله�جنبان�
سازمانیابی�و�میدان�داری�هر�چه�مؤثرتر�شورائی�و�ضد�سرمایه�داری�جنبش�جاری�

طبقه�خود�هستند�
نوع� این� تحقق� یا� باورها� این� پذیری� امکان� تصور� که� شد� خواهد� گفته� حتماً�
سازمانیابی�از�بیخ�و�بن�اتوپیک�است!!�زیرا�که�دیکتاتوری�سرمایه�داری�در�هیچ�کجای�
دنیا�و�دیکتاتوری�هار�سرمایه�در�جهنم�بردگی�مزدی�ایران�به�نحو�اولی�مجال�هیچ�
نفس�کشیدنی،�به�هیچ�کارگری،�هیچ�کمونیستی�و�هیچ�فعال�کارگری�برای�برداشتن�
هیچ�گامی�در�این�گذر�نخواهد�داد��این�حرف�تا�جائی�که�به�بورژوازی،�دولت�و�
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دیکتاتوری�حمام�خون�ساالر�سرمایه�مربوط�است،�نه�فقط�صحت�دارد�که�بسیار�
بیش�از�آنچه�در�خیال�آید�واقعی�و�محتوم�است�اما�این�فقط�یک�رویه�کتیبه�است��
رویه�دیگر�آن�را�نه�سرمایه�که�کارگران�می�نویسند�و�جنبش�کارگری�به�همان�میزان�
که�فشار�رفرمیسم�راست�و�چپ�را�بر�سینه�خود�سبک�تر�بیند�قادر�به�انجام�این�کار�
است��اگر�تا�امروز،�این�روی�کتیبه�رونوشت�مطابق�اصل�آن�رویش�بوده�است�فقط�
به�این�دلیل�است�که�هر�دو�رویه�آن�را�رفرمیسم�خطاطی�و�نقاشی�کرده�است��تاریخ�
جنبش�کارگری�دنیا�تاریخ�جنگ�و�ستیر�بدون�هیچ�انقطاع�با�سرمایه�داران�و�دولت�و�
نظام�بردگی�مزدی�است��توده�های�کارگر�جهان�تاوان�این�جنگیدن�را�به�اندازه�کافی�
پرداخت�کرده�اند��نه�فقط�به�خاطر�جنگیدن�که�عالوه�بر�آن،�به�خاطر�ضربات�کاری�
که�رفرمیسم�بر�این�جنگیدن�وارد�ساخته�است�و�آن�را�به�خارج�از�مدار�پیکار�ضد�
کار�مزدی�پرتاب�کرده�است��طبقه�کارگر�بین�المللی�هم�جنگیده�است�و�هم�کفاره�
این�جنگ�را�به�خاطر�تحمل�نسخه�پیچی�های�رفرمیسم،�در�ابعادی�عظیم�و�مضاعف�
تحمل�کرده�است��اگر�چنین�بوده�است�که�حتماً�بوده�است،�پس�عقل�کمونیستی�و�
ضد�کار�مزدی�این�طبقه�هیچ�دلیلی�نمی�بیند�که�بر�امکان�پذیری�سازمانیابی�شورائی�
ضد�سرمایه�داری�و�سراسری�خود�به�بهانه�هراس�از�فشار�دیکتاتوری�و�قهر�عریان�
سرمایه�خط�بکشد��توده�های�کارگر�دنیا�تا�حال�تمامی�غرامت�تحمل�این�دیکتاتوری�
و�عوارض�مرگبار�تمامی�شکست�های�متوالی�ناشی�از�فشار�رفرمیسم�راست�و�چپ�را�
یکجا�و�به�طور�مضاعف�پرداخت�کرده�اند��برای�آنان�به�طور�قطع�آسان�تر�خواهد�بود�
که�بدون�تن�دادن�به�استهالک�زوال�آمیز�حاصل�فرسایندگی�طوق�آهنین�رفرمیسم،�با�
سرمایه�و�دیکتاتوری�قتل�عام�ساالر�سرمایه�داری�در�پیکار�باشند��تصور�این�پیروزی�
دشوار�نیست،�زمانی�که�در�نظر�آریم�جنبش�کارگری�شاهد�یک�موج�سراسری�
اندرونی�مبارزه�برای�سازمانیابی�آگاه�شورائی�و�ضد�کار�مزدی�خویش�است��هر�
فعال�کارگری�به�جای�انجماد�بی�تأثیر�در�ویترین�های�حزبی�با�تمامی�شور�و�درایت�و�
آگاهی�در�میان�همزنجیران�خویش�می�چرخد��کارگران�فراوانی�دست�به�کار�تشکیل�
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دخالتگری�خالق� کارگری�حاصل� اعتصاب� هر� هسته�های�شورائی�خود�هستند��
سلول�های�شورائی�و�در�همان�حال�بازگشای�میدان�پیوستگی�بیشتر�این�هسته�ها�
و�سلول�ها�به�همدیگر�است��با�هر�اعتراض�کارگران�در�هر�مرکز�کار�شراره�های�
آگاهی�ضد�کار�مزدی�است�که�از�سوی�آگاهان�در�دهلیز�ذهن�توده�های�کارگر�
می�تابد�و�سیالب�نقد�مارکسی�عینیت�حاضر�سرمایه�داری�است�که�مجاری�شعور�و�
فکر�و�شناخت�آنان�را�سیراب�می�کند��مبارزات�روز�با�تقالی�هر�کارگر�برای�برپائی�
شوراها�همامیز�است��طرح�مطالبات�مانیفستی�ماالمال�از�شعور�و�شناخت�و�آگاهی�
ضد�سرمایه�داری،�سنگری�توفانی�برای�پیکار�علیه�سرمایه،�بستری�باز�برای�هر�چه�
متشکل�تر�شدن�و�صف�آرائی�سازمان�یافته�شورائی�در�مقابل�سرمایه�و�سالحی�
کارساز�برای�شورش�و�تعرض�علیه�موجودیت�سرمایه�داری�است��چرا�چنین�چیزی�
ناممکن�است؟!!�جای�هیچ�تردیدی�نیست�که�دیکتاتوری�هار�سرمایه�داری�برای�
سد�کردن�مسیر�این�پیکار�و�تحقق�همه�این�انتظارات�به�هر�جنایتی�توسل�می�جوید�
اما�چرا�کارگران�قادر�به�غلبه�بر�این�سد�بستن�و�هموارسازی�راه�پیروزی�نباشند؟!!�
شکستن�این�سد�به�طور�قطع�ناممکن�نیست��این�رفرمیسم�راست�و�چپ�است�
که�در�طول�صد�سال�میدان�داری�یکه�تاز�و�تسلط�بر�ارکان�حیات�جنبش�کارگری�
جهانی�پیمودن�این�راه�را�ناممکن�کرده�است��با�غلبه�بر�رفرمیسم�می�توان�ناممکن�ها�
را�ممکن�ساخت��طبقه�کارگر�این�توانائی�را�دارد��در�وجود�این�توانائی�شکی�نیست��
معضل�بکارگیری�آگاهانه،�هشیارانه،�شورائی�و�ضد�کار�مزدی�آن�است��تاریخ�مبارزه�
طبقاتی�تاریخ�غلبه�استثمارشوندگان�بر�معضالت�این�پیکار�است��طبقه�کارگر�بیشتر�
از�همه�استثمارشوندگان�سلف�خود�ظرفیت�از�جای�کندن�و�متالشی�ساختن�کوه�

دشواری�های�سر�راه�مبارزه�خود�را�داراست�
شرط�سوم�سازمانیابی�پیروزمند�جنبش�ما�همامیزی�انداموار�و�اندرونی�مبارزات�
روزمان�با�دورنمای�شفاف�الغاء�کار�مزدی�است��یکی�از�کاری�ترین�ضرباتی�که�
رفرمیسم�چپ�بر�استخوانبندی�جنگ�طبقاتی�ما�وارد�ساخته�است�تنزل�سهمگین�
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افق�رهائی�ما�به�مشتی�اوراد�و�ادعیه�توخالی�مرامی�و�عقیدتی�است��کمونیسم�در�
منظر�احزاب�و�محافل�طیف�رفرمیسم�چپ�نه�یک�جنبش�واقعی�است�و�نه�یک�
بدیل�اقتصادی،�سیاسی،�اجتماعی�حی�و�حاضر�که�چراغ�راه�و�سالح�جنگ�روز�
توده�های�کارگر�علیه�سرمایه�داری�باشد��بلکه�صرفاً�مشتی�اعتقادات�و�آرزوها�از�سنخ�
همان�بهشت�موعود�ادیان�است��سه�پایه�حیات�رفرمیسم�چپ�مبارزه�تردیونیونی�
کارگران،�رژیم�ستیزی�فاقد�بار�سوسیالیستی�و�حلق�آیزی�کارگران�به�حزب�باالی�
سر�خویش�است��به�توده�های�کارگر�گفته�می�شود�که�تا�دنیای�سرمایه�داری�هست�
برای�بهبود�معیشت�خود�در�چهارچوب�همین�نظام�تالش�کنند،�همزمان�رژیم�ستیز�
باشند�و�برای�این�کار�پشت�سر�حزب�به�صف�شوند��اگر�این�کارها�را�انجام�دهند�
روزی�رژیم�ساقط�خواهد�شد�و�وعده�»کمونیسم«�محقق�خواهد�گردید��فرمولبندی�ها�
در�کنه�خود�دقیقاً�رونوشت�برابر�اصل�همان�خرافه�بافی�های�انبیاء�الهی�برای�رفتن�
»امم«�به�بهشت�کذائی�است!!!�کمونیسم�لغو�کار�مزدی�وجه�متضاد�و�معکوس�این�
خرافه�پردازی�هاست��در�اینجا�کمونیسم�یک�جنبش�زنده�طبقاتی�و�اجتماعی�است��
جنبش�لغو�کار�مزدی�توده�های�کارگر�با�مطالبات�ضد�سرمایه�داری�روز،�با�سازمانیابی�
شورائی�ضد�کار�مزدی�و�سراسری،�با�رژیم�ستیزی�طبقاتی�و�سوسیالیستی،�با�وحدت�
و�همپیوندی�ارگانیک�کلیه�اشکال�مبارزه�طبقه�کارگر�در�کلیه�عرصه�های�حیات�
اجتماعی�علیه�اساس�استثمار�و�علیه�تمامی�اشکال�ستم�و�بی�حقوقی�های�ناشی�از�
موجودیت�و�حاکمیت�سرمایه�داری�است��این�جنبش�در�همان�حال،�در�کلیه�مراحل�
و�مقاطع�حیات�خود�دورنمای�شفاف�اجتماعی�خود�را�هم�در�دست�دارد��دورنمائی�
که�برنامه�ریزی�سوسیالیستی�کار�و�تولید�اجتماعی�موجود�توسط�سازمان�شورائی�
سراسری�متشکل�از�آحاد�جامعه�با�دخالت�آزاد�و�آگاه�و�خالق�و�شورائی�همه�افراد�
است��دورنمائی�که�ریاضی،�کنکرت،�رسا�و�با�ارقام�اعالم�می�دارد�که�طبقه�کارگر�در�
همین�لحظه�حاضر�در�صورت�غلبه�بر�بورژوازی�و�ساقط�ساختن�دولت�سرمایه،�کل�
کار�و�تولید�را�چگونه�برنامه�ریزی�خواهد�کرد،�چگونه�کار�مزدی�را�لغو�می�نماید،�
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چگونه�و�در�کدام�فرایند�کل�نظام�سرمایه�داری�را�جاروب�خواهد�کرد��چگونه�کل�
کار�و�تولید�را�در�خدمت�معیشت،�رفاه،�تعالی�جسمی�و�فکری�بشر�نظم�می�دهد��
با�کدامین�کارافزارها�وجود�دولت�را�محو�می�کند��چگونه�طبقات�را�برای�همیشه�
از�میان�برمی�دارد��دخالت�آگاه�و�نافذ�و�آزاد�آحاد�انسان�ها�را�در�این�برنامه�ریزی�
چسان�و�به�چه�شکل�تأمین�و�تضمین�خواهد�کرد��دوگانگی�موجود�میان�کار�یدی�و�
فکری،�سیاستگذاری�و�اجرای�سیاست�ها،�تولید�و�برنامه�ریزی�تولید�را�چگونه�محو�
می�سازد��به�جدائی�انسان�ها�از�کار�خویش�چه�شکلی�و�با�کدام�ساز�و�کارها�پایان�
خواهد�داد��بی�نیازی�همه�آحاد�را�در�کدام�فرایند�محقق�می�سازد��از�کدام�مجاری�و�
با�کدامین�راهبردها�سوسیالیسم�خود�را�حلقه�ارگانیک�انترنالسیونالیسم�کارگری�و�
جنبش�سوسیالیستی�کارگران�دنیا�خواهد�کرد��جنبش�شورائی�لغو�کار�مزدی�کارگران�
چنین�دورنمائی�را�با�تمامی�گویائی�ریاضی�و�شفافیت�اقتصادی،�سیاسی�و�اجتماعی،�
در�هر�برهه�حیات�جنبش�کارگری�در�پیش�روی�کل�توده�های�کارگر�قرار�می�دهد�

دورنمای�الغاء�کار�مزدی�با�محتوا�و�خطوطی�که�اشاره�شد�چراغ�دست�این�رویکرد�
در�عمق�جنبش�جاری�طبقه�کارگر�است��این�دورنما�بخش�مهمی�از�آموزش�مدام�
کارگران�است��نقد�طبقاتی�مجسم�کارگران�بر�سرمایه�داری�است��سالح�آتشینی�است�
که�توده�های�کارگر�مدام�و�در�تمامی�لحظات�پیکار�آن�را�به�سینه�نظام�بردگی�مزدی�
و�دولت�این�نظام�نشانه�می�روند��کارگران�به�طور�مستمر�بر�سر�طبقه�سرمایه�دار�و�
حاکمان�سرمایه�داری�فریاد�می�زنند�که�بدیل�زنده�خود�برای�برنامه�ریزی�شورائی�و�
سوسیالیستی�کار�و�تولید�خویش�را�در�دست�دارند��جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�
کارگر�بدون�این�بدیل�جنبشی�بدون�افق�و�سردرگم�است��رفرمیسم�چپ�از�آغاز�روی�
این�افق�خط�کشیده�است��رویکردی�که�توده�های�کارگر�را�به�گمراهه�سندیکاسازی�و�
سندیکالیسم�حواله�می�دهد،�رهائی�فرجامین�طبقه�کارگر�را�به�حزب�نخبگان�می�آویزد،�
فرایند�شکل�گیری،�رشد،�بالندگی�و�بلوغ�جنبش�سوسیالیستی�کارگران�را�آتش�
می�زند،�همه�راهها�را�به�کسب�قدرت�سیاسی�حزب�باالی�سر�توده�های�کارگر�ختم�
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می�کند،�هیچ�نیازی�به�قرار�دادن�چنین�افقی�در�پیش�روی�کارگران�نمی�بیند��اساساً�به�
چنین�افقی�باور�ندارد��سرمایه�داری�دولتی�تنها�بدیلی�است�که�در�صورت�پیروزی�
و�تحقق�همه�وعده�هایش�می�تواند�مستقر�گرداند�و�بر�بردگان�مزدی�سرمایه�تحمیل�
کند��آنان�که�تمامی�کارهای�باال�را�هر�چه�زمخت�تر�و�فاجعه�بارتر�و�لجوجانه�تر�انجام�
می�دهند�و�در�همان�حال�از�نقد�سوسیالسم�اردوگاهی،�از�نقد�آنچه�باعث�شکست�

انقالب�اکتبر�شد،�سخن�می�رانند�در�زمره�بدترین�دروغگویان�و�عوامفریبانند�
چهارمین�شرط�در�کار�سازمانیابی�شورائی�جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر،�
وحدت�انداموار�همه�بخش�های�این�جنبش�در�کلیه�عرصه�های�حیات�اجتماعی�
انسان�ها�علیه�استثمار�و�تمامی�اشکال�بی�حقوقی�و�ستم�و�سیه�روزی�های�سرمایه�داری�
است��شقه�شقه�ساختن�جنبش�کارگری�توسط�رفرمیسم�چپ�به�آنچه�قباًل�توضیح�داده�
شد،�محدود�نمی�گردد��این�رویکرد�فقط�فعالین�کارگری�را�از�بدنه�طبقه�و�جنبش�خود�
جراحی�نمی�کند،�فقط�به�دیکته�کردن�سندیکاسازی�برای�توده�های�کارگر�و�حزب�
آفرینی�سکتاریستی�توسط�نخبگان�سیاسی�اکتفاء�نمی�نماید��رفرمیسم�چپ،�جنبش�
کارگری�را�دستخوش�موحش�ترین�سالخی�ها�می�کند��از�زنان�کارگر�می�خواهد�که�
در�معیت�بورژوازی�»سازمان�دموکراتیک�زنان«�بر�پای�دارند!!�به�دانشجویان�کارگر�
»سازمان� بورژوازی� فراخوان�می�دهد�که�دست�در�دست� کارگری� و�خانواده�های�
دموکراتیک�دانشجویان«�راه�اندازند!!�مبارزه�علیه�کار�کودک�و�دفاع�از�حقوق�کودکان�
را�به�اجتماع�همدل�کارگران�و�بورژوازی�احاله�می�دهد��برای�پیکار�علیه�گرسنگی�و�
فقر�کانون�فراطبقاتی�ستیز�علیه�فقر�به�پا�می�دارد��مبارزه�علیه�آلودگی�محیط�زیست�
را�به�»سازمان�دموکراتیک«�ویژه�این�مبارزه�حواله�می�کند��برای�اعتراض�علیه�جنگ�
نسخه�ایجاد�سازمان�دموکراتیک�ضد�جنگ�می�پیچد��توده�های�کارگر�را�زیر�نام�»حق�
تعیین�سرنوشت�خلق�ها«�و�استیفای�»حقوق�ملی�و�قومی«�یا�رفع�تبعیضات�نژادی�
از�پیکار�ضد�کار�مزدی�منفک�و�پیاده�نظام�جنبش�های�ناسیونالیستی�می�سازد��در�یک�
کالم�از�توده�وسیع�کارگران�می�خواهد�که�هر�چه�شقه�شقه�تر�شوند�و�هر�شقه�خود�
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را�مالط�و�مصالح�دموکراسی�طلبی�بورژوازی�و�سیمان�و�ساروج�جنبش�های�سرمایه�
ساالر�دیگر�کنند��رفرمیسم�چپ�به�کارگران�می�گوید�که�بی�حقوقی�زنان�نه�کار�نظام�
سرمایه�داری�که�میراث�شیوه�های�تولید�و�نظام�های�اجتماعی�پیشین�است!!�ارتجاع�هار�
دینی�نه�راهکار�اعمال�قدرت�روز�سرمایه�که�بازمانده�مناسبات�ماقبل�سرمایه�داری�
است!!�دیکتاتوری�هار�دولت�ها�نه�ساز�و�کار�اعمال�قدرت�و�حاکمیت�سرمایه�که�
ارثیه�اشکال�تولید�قرون�وسطائی�است!!�کشتار�آزادی�های�سیاسی�و�حقوق�اجتماعی�
انسان�ها�نه�سالح�تعرض�سرمایه�علیه�کارگران�که�نشان�بقای�روبنای�سیاسی�عهد�عتیق�
است!!!�گرسنگی�و�فقر�و�محرومیت�و�ستمکشی�و�حقارت�کارگران�در�پاره�ای�مناطق�
نه�زائیده�سبعیت�سرمایه�داری�بلکه�محصول�فقدان�حکومت�های�خودمختار�»ملی«�
و�تعیین�سرنوشت�زندگی�انسان�ها�به�وسیله�بورژوازی�»خودی«�است!!�رفرمیسم�
چپ�با�این�جعل�پردازی�و�وارونه�آفرینی�ها�در�همه�جا�دست�به�تطهیر�نظام�بردگی�
می�زند�و�در�همین�راستا�برای�اعتراض�به�اشکال�عدیده�ستم،�محرومیت،�تبعیض،�
شرارت�و�جنایات�دامنگیر�بشر،�بساط�دموکراسی�طلبی،�دیکتاتوری�ستیزی�خارج�
از�مدار�مبارزه�ضد�سرمایه�داری،�»جنبش�ملی«�جنبش�دموکراتیک�زنان،�دانشجویان،�
جوانان،�پیران،�بازنشستگان!!�پهن�می�کند��طیف�احزاب،�گروهها�و�محافل�رفرمیسم�
چپ،�می�کوشند�تا�سازماندهی�این�نوع�جنبش�های�دموکراسی�طلبانه�یا�ناسیونالیستی�
را�بدیل�سازمانیابی�جنبش�ضد�کار�مزدی�توده�های�کارگر�سازند��از�شقه�شقه�های�
جنبش�کارگری�می�خواهند�که�در�درون�این�سازمان�ها�همدل�و�همراه�بورژوازی�
برای�رفع�مظالم،�تبعیضات�و�بی�حقوقی�ها�مبارزه�کنند!!�رفرمیسم�چپ�از�کارگران�
می�خواهد�که�هر�کاری�بکنند�فقط�از�مبارزه�ضد�سرمایه�داری�حتماً�اجتناب�نمایند�

رویکرد�لغو�کار�مزدی�این�شقه�شقه�کردن�جنبش�کارگری�توسط�رفرمیسم�چپ�
را�آماج�انتقاد�مارکسی�و�کمونیستی�قرار�می�دهد��این�رویکرد�همه�جا�فریاد�سر�
داده�است�که�تبعیضات�جنسی�و�بی�حقوقی�زنان�در�شرائط�موجود�جهان�فقط�کار�
سرمایه�است�و�هر�میزان�کاهش�آن�در�گرو�پیکار�سازمان�یافته�شورائی�طبقه�کارگر�
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علیه�نظام�بردگی�مزدی�است��هر�سطح�بی�حقوقی�هر�کودک�در�هر�نقطه�دنیا�صرفًا�
جنایت�سرمایه�است�و�رفع�هر�میزان�این�بی�حقوقی�نیازمند�پیکار�کارگران�علیه�
سرمایه�است��گرسنگی�و�فقر�و�بی�خانمانی�و�بی�مسکنی�و�بی�آبی�و�بی�آموزشی�و�
بی�بهداشتی�و�نبود�دارو�و�درمان�در�همه�جا�فقط�و�فقط�بلیه�سرمایه�است�و�هر�مقدار�
بهبود�در�هر�کدام�این�ها�بدون�مبارزه�علیه�سرمایه�داری�ممکن�نیست��رویکرد�لغو�کار�
مزدی�در�همین�راستا�مبارزه�علیه�تمامی�ستمگری�ها،�محرومیت�ها،�آزادی�کشی�ها،�
تبعیضات�و�سیه�روزی�های�موجود�بشر�را�در�گرو�برپائی�سنگرهای�توفنده�پیکار�
علیه�سرمایه�داری�می�بیند��سنگرهائی�که�هر�کدام�آن�ها�قرارگاه�پیکار�شورائی�ضد�کار�
مزدی�کارگران�باشد�و�وجود�آن�ها،�پیوستگی�جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�در�

تمامی�قلمروهای�حیات�اجتماعی�انسان�ها�را�به�نمایش�گذارد�
در�شرائط�موجود�دنیا�دو�راه�بیشتر�در�پیش�روی�طبقه�کارگر�بین�المللی�قرار�ندارد��
راه�سازمانیابی�شورائی�سراسری�ضد�کار�مزدی�توده�های�وسیع�کارگر�در�هر�کارخانه�
و�مدرسه�و�محله�و�مزرعه�و�راه�و�بندر�و�بیمارستان�و�هر�مرکز�کار�و�تولید�و�هر�نقطه�
جهان�یکی�از�این�دو�راهست��راه�دیگر،�راه�رفرمیسم�راست�و�چپ�در�شکل�های�
مختلف،�همان�راهی�که�طبقه�کارگر�را�به�جهنم�هولناک�کنونی،�به�دوزخ�فروماندگی�و�
استیصال�و�خلع�سالح�کامل�در�مقابل�سرمایه�سوق�داده�است��هیچ�راه�سومی�وجود�
ندارد��راه�دوم،�راه�سالخی�هولناک�زندگی�و�قدرت�طبقاتی�ما،�راه�سرمایه�است��
چیزی�که�به�اندازه�کافی�تجربه�گردیده�است��راه�نخست�یگانه�راه�رهائی�ما�از�جهنم�
گند�و�خون�سرمایه�است��برای�پیمودن�این�راه�باید�در�هر�کجا�که�هستیم�دست�به�
کار�برپائی�شوراها،�پیوند�دادن�شوراها�با�هم�و�سازمانیابی�سراسری�و�شورائی�جنبش�

ضد�کار�مزدی�طبقه�خویش�گردیم�

ژوئیه�2011
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تکریم قهر سرمایه
و تحریم قهر ضدسرمایه داری!

خیل�وسیع�چپ�نمایان�پیشین�و�نادمین�چپ�نمائی�حال،�یک�سطر�در�میاِن�گفته�ها،�
نوشته�ها،�بیانیه�ها،�پروتکل�ها�و�عریضه�نگاری�های�خود�را�به�اعالم�برائت�از�»قهر«�و�
بیزاری�مؤکد�از�»هر�نوع�خشونت�«�اختصاص�داده�اند��فراوان�محافل�و�افرادی�که�چند�
دهه�قبل،�طاق�حجره�های�پرفروش�خویش�در�بازار�سیاست�را�با�قهر�آذین�می�بستند،�
اکنون�طیلسان�صلح�مسیح�بر�تن،�لفظ�قهر�را�به�صلیب�می�کشند��تبارنامه�طبقاتی�
این�طیف،�رمز�قهرپرستی�دیروز�و�قهرگریزی�امروز�آنها�را�پائین�تر�ورق�خواهیم�زد�
اما�پیش�تر�باید�دید�که�این�جماعت�از�قهر�چه�برداشت�کرده�و�اکنون�چه�می�فهمند��
حدود��150سال�پیش�»ایگن�دورینگ«�با�پیش�کشیدن�رابطه�»روبینسون«�و�»جمعه«�
هر�چه�را�در�هر�گوشه�تاریخ�می�دید�به�قهر�آویزان�می�کرد��او�قهر�را�آفریدگار�همه�
رویدادهای�اقتصادی،�اجتماعی،�تاریخی�می�دید��آنچه�وی�هیچ�نمی�دید�این�بود�که�
قهر�ابزار�است�و�تمامی�بحث�بر�سر�شیوه�تولید�یا�مناسبات�اقتصادی�و�اجتماعی�
معینی�است�که�ماندگارسازی�یا�نابودی�و�تغییرش�کاربرد�قهر�را�الزم�می�سازد��مشکل�
انسان�ها،�اجتماعات�انسانی�یا�جوامع�بشری�نفی�یا�اثبات�قهر�نیست��گفتگو�از�طبقاتی�
است�که�بر�سر�بود�و�نبود�شیوه�تولید�مسلط�و�فراساختارهای�سیاسی،�حقوقی�
و�اجتماعی�آن�قهراً�با�هم�می�جنگند،�نمی�توانند�نجنگند�و�به�کارگیری�قهر�جزء�
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الیتجزای�جنگیدن�آنها�است��انگلس�روایت�دورینگ�از�قهر�را�تا�اینجا،�تا�جائی�
که�ابزار�یا�شیوه�اعمال�قدرت�طبقات�را�جایگزین�پایه�های�مادی�و�اقتصادی�وجود�
طبقات�می�ساخت،�بسیار�درست�و�مارکسی�نقد�می�کرد��او�در�این�نقد،�ولی�نکته�ای�
مهم�را�از�یاد�می�برد�و�در�همین�جا�بود�که�نقدش�از�بنمایه�مارکسی�دور�می�شد��
تکلیف�دورینگ�معلوم�است،�حتی�انگلس�هم�فراموش�می�کرد�که�قهر�فقط�سالح�
نیست��فقط�خشونت�نیست،�در�شکنجه�و�اعدام�و�حمام�خون�خالصه�نمی�گردد��
قهر�فقط�جنگیدن�نیست��همه�اینها�صرفاً�شکل�های�کنکرتی�از�کاربرد�یا�شیوه�های�
کاربرد�قهرند��جماعت�قهرپرستان�پیشین�و�قهرگریزان�حال�نه�فقط�هیچ�دانه�خردلی�
در�وجوه�قوت�نقد�انگلس�بر�دورینگ�شریک�نیستند�که�از�خود�دورینگ�هم�بسیار�
وامانده�تر�و�مرتجع�ترند��قبل�از�هر�سخنی�به�این�پردازیم�که�قهر،�چیزی�که�همه�از�
آن�برائت�می�جویند�و�برای�اثبات�برائت�خود،�نفرت�انگیزترین�سالوس�منشی�ها�را�راه�
می�اندازند،�در�عالم�واقع�چیست؟�ببینیم�میان�آنچه�اینان�قهر�می�پندارند�با�آنچه�واقعیت�

قهر�است�چه�تفاوت�های�بنیادی�موجود�است�
استثمار�طبقاتی�بدون�قهر�ممکن�نیست��ستیز�ریشه�ای�با�استثمار�نیز�در�بنمایه�خود�
قهرآمیز�است�و�اگر�چنین�نباشد�ترفند�و�دروغ�زشتی�بیش�نخواهد�بود��قهر�پیش�تر�از�
آنکه�سیاسی،�نظامی�یا�پلیسی�باشد،�اقتصادی�است�و�بر�همین�مبنی�پیشینه�وجودش�
به�نقطه�زایش�استثمار�و�ظهور�استثمار�طبقاتی�در�تاریخ�باز�می�گردد��برای�جلوگیری�
از�تطویل�کالم،�دوره�های�گذشته�تاریخ�را�رها�می�سازیم�تا�بحث�را�یکراست�بر�روی�
جهان�حاضر،�نظام�سرمایه�داری�و�مبارزه�طبقاتی�در�این�نظام�متمرکز�کنیم��شالوده�
سرمایه�داری�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�و�تصاحب�کار�اضافی�کارگر�توسط�
سرمایه�است��این�رابطه�اقتصادی�در�سرشت�خود�یک�رابطه�اجتماعی�است�و�فقط�
از�این�منظر�قابل�فهم�است��سرمایه�به�عنوان�یک�رابطه�اجتماعی�در�کل�شؤن�هستی�
خود�یک�رابطه�قهرآمیز،�زورمدارانه�و�متکی�به�تمامی�اشکال�اعمال�قهر�است��انسانی�
که�نیروی�کارش�را�می�فروشد،�این�کار�را�زیر�فشار�نیاز�و�به�عنوان�شرط�حتمی�و�
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قهری�زنده�ماندن�انجام�می�دهد��متفکرین�سرمایه�داری�و�متولیان�مناسبات�بردگی�
مزدی�نام�داد�و�ستد�میان�سرمایه�دار�و�کارگر�را�یک�رابطه�آزاد،�خودخواسته�و�انسانی�
می�گذارند!!�حرف�آنها�این�است�که�دارندگان�دو�کاالی�مختلف�از�سر�رضایت�و�
»آزادی�انتخاب«�وارد�معامله�می�شوند!!�با�هم�توافق�می�کنند!!�و�همه�چیز�طبیعی�است�
!!�زشت�ترین�وارونه�پردازی�ها�در�توجیه�رابطه�ای�که�مولد،�بانی�و�باروی�پاسداری�
کل�استثمار�و�کل�اشکال�بشرستیزی�عصر�است��باژگونه�سازی�هائی�که�نفس�القاء�
آن�ها�در�ذهن�انسان�ها،�به�نوبه�خود،�سوای�جریان�وقوع�قهر�و�مسخ�قهرآمیز�افکار�
توده�های�کارگر�هیچ�چیز�دیگر�نمی�باشد��فروش�نیروی�کار�انفصال�کامل�کارگر�از�
کار�خود�است��بیگانه�کردن�تام�و�تمام�وی�از�خویش�است��سهمگین�ترین�شبیخون�
به�حق�انسانی�تسلط�او�بر�کارش�است��سلب�مطلق�اختیار�وی�در�تصاحب�محصول�
کار�خود�می�باشد��ذوب�قطره�قطره�تمامی�توان�جسمی�و�فکری�و�کل�عمر�او�در�
کوره�سودسازی�و�سرمایه�اندوزی�طبقه�سرمایه�دار�است��آیا�این�ها�قهر�نیست؟!�آیا�
آنچه�نفس�وجود�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�بر�سر�کارگر�می�آورد�مصداق�کامل�
قهر�بشرستیزانه�نمی�باشد؟!�چرا�به�طور�قطع�هست��اما�این�فقط�نقطه�شروع�فاجعه�
است��رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�به�اعتبار�همین�درونمایه�اقتصادی،�مرکز�زاد�
و�ولد�قرارها،�اصول،�قوانین،�نهادهاو�فراساختارهای�فراگیری�است�که�هر�کدام�مظهر�
تمامیت�قهر�و�نماد�نوعی�انسان�ستیزی�قهرآمیزند��فراساختارهای�سیاسی،�حقوقی،�
مدنی،�فرهنگی،�اعتقادی�که�قرار�است�تحمیل�گرسنگی،�فقر،�محرومیت،�فرسایش�
جسمی�و�استهالک�روحی�هر�چه�مرگبارتر�بر�کارگر�را�وثیقه�تولید�حداکثر�اضافه�
ارزش�و�افزایش�هر�چه�غول�آساتر�سرمایه�سازند��بند�بند�زندگی�کارگر�از�لحظه�تولد�
تا�مرگ،�حتی�حق�زادن�یا�نزادن،�چگونه�هست�شدن،�چه�شکلی�نیست�شدن،�چه�
مدت�عمر�داشتن،�جیره�معاش�یا�محروم�ماندن�از�هر�زادراه�معیشتی،�مارپیچ�فکر،�تار�
و�پود�مغز،�در�کجا�زیستن،�چه�نوعی�زیستن،�در�چه�نقطه�ای�مردن،�چه�چیز�را�حق�
دانستن،�کدام�چهارچوبها�را�قانون�پنداشتن،�ارزشهای�اجتماعی،�مبانی�اخالقی،�سلیقه�
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مصرف،�رفتار�و�خلقیات،�آموزش،�باورها،�اخالق،�آداب،�سنت�و�در�یک�کالم�همه�
چیز�او�توسط�ملزومات�خودگستری�و�ارزش�افزائی�سرمایه�مین�گذاری�می�گردد��
سرمایه�کل�فضای�هستی�کارگر�را�ماالمال�از�قهر�می�کند،�او�را�در�سرب�مذاب�قهر�
غوطه�ور�می�گرداند،�قهر�را�از�همه�مجاری�ممکن�بر�سر�وی�خراب�می�سازد��دولت،�
قانون،�نظم،�حقوق،�مدنیت�و�هر�رابطه�و�نهاد�اجتماعی�را�ساز�و�کار�شمع�آجین�کردن�
وی�بر�پویه�تولید�سود�می�نماید��نیروی�شگرف�حیرت�انگیزی�که�سرمایه�در�راستای�
جداسازی�انسان�از�کار�و�محصول�کارش�و�فرایند�تعیین�سرنوشت�زندگی�اش�اعمال�
می�کند،�در�هیچ�نیروی�متافیزیکی�موهوم�الوهی�قابل�جستجو�نیست��افسانه�خدا�و�
خدایان�برای�تسخیر�هستی�بنی�آدم�و�بیگانه�سازی�انسانها�از�خود�به�زرادخانه�جهل�
و�ایمان�خرافی�آنها�توسل�می�جست�اما�سرمایه�همه�دانش�ها،�کل�دستاوردهای�علمی�
و�تمامی�میثاق�های�حق�و�حقوق�و�تمدن�زائی�را�یکراست�ابزار�کار�این�تصرف�و�
اشغالگری�می�سازد��سرمایه�همه�چیز�را�وسیله�اعمال�قهر�می�کند�و�پرولتاریا�را�در�
همه�شؤن�زندگی�به�سوی�برهوت�مقهور�بودن�و�بیگانگی�از�کار�و�محصول�کار�و�
سرنوشت�زندگی�و�خویشتن�خویش�عقب�می�راند��فاجعه�به�این�حد�نیز�محدود�
نمی�ماند��توده�های�کارگر�در�قعر�این�جهنم�خون�و�بربریت�و�قهر�مجبور�به�پیکار،�
خیزش�و�جنگ�علیه�وضعیت�موجود،�علیه�نظام�بردگی�مزدی�هستند��سرمایه�راه�
این�پیکار�را�با�مالط�مدنیت�و�قانونیت�مبتنی�بر�تضمین�بقای�خود�معماری�می�کند�
و�در�برهوت�سندیکالیسم�یا�رفرمیسم�چپ�حزب�ساالر�به�بیراهه�مبدل�می�گرداند��
همه�این�ها�قهر�است�اما�تمامی�این�ها�قهری�است�که�طیلسان�قانون،�حقوق،�مصالح�
عام،�دموکراسی�و�»آزادی�انتخاب«�بر�تن�دارد��سرمایه�به�این�شکل�یا�شکل�های�
قهر�بسنده�نمی�کند��اسم�و�رسم�قهر�تا�اینجا�و�در�این�محدوده،�آزادی،�حقوق�بشر،�
جامعه�مدنی،�رفاه�اجتماعی،�عدالت�و�مانند�این�ها�است!!�فازهای�دیگر�قهر�سرمایه�
از�این�به�بعد�است�که�رخ�می�تابد��فازهای�پیشین�یا�آنچه�در�باال�گفتیم�با�همه�قدرت�
ساحره�الوهی�که�حمل�می�کنند�و�با�تمامی�ظرفیت�بی�کرانی�که�برای�هیچ�سازی،�
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مسخ�و�خودبیگانگی�کارگر�و�انفصال�او�از�کار�و�تعیین�نوع�زندگی�اش�دارند�باز�
هم�عالج�معضل�نظام�بردگی�مزدی�نیستند��سرمایه�راه�اعمال�موجودیت،�قدرت�
و�حاکمیت�خود�را�نه�اکتفاء�به�اینها�که�تکمیل�حتمی�آنها�با�قهر�پلیسی،�نظامی�و�
خونبار�می�بیند��دموکراسی�در�گسترده�ترین�حالت�نوعی�برنامه�ریزی�نظم�سیاسی�و�
حقوقی�سرمایه�داری�است�اما�حتی�با�همین�درونمایه�باز�هم�فقط�پناهگاهی�است�
که�طبقه�سرمایه�دار�و�دولتش�در�جدال�با�طبقه�کارگر�و�در�شرائط�اجبار�به�عقب�
نشینی�در�درون�آن�مخفی�می�گردند��سالح�چاره�ساز�و�مؤثر�سرمایه�داری�نه�این�
که�قهر�هار�میلیتاریستی�و�دیکتاتوری�هار�پلیسی�است��سرمایه�یک�رابطه�اجتماعی�
و�بین�المللی�است��شناخت�علمی�و�ماتریالیستی�سرمایه�داری�نیازمند�کالبدشکافی�
سرمایه�به�مفهوم�عام�و�نه�این�یا�آن�سرمایه�معین�یا�یا�این�و�آن�حالت�دگردیسی�
خاصش�می�باشد��به�همین�سیاق�در�ارزیابی�اشکال�فراساختارهای�حقوقی�و�سیاسی�
نباید�به�سرمایه�داری�خاص�این�و�آن�کشور�معین�چشم�دوخت��هیچ� این�نظام�
چیز�غلط�تر�از�این�نیست�که�روبنای�حکومتی�یا�صورت�بندی�های�حقوقی�و�مدنی�
کشورهای�اسکاندیناوی،�اروپای�غربی�یا�حتی�امریکای�شمالی�را�شکل�متعارف�ابراز�
وجود�مدنی،�سیاسی،�اجتماعی�سرمایه�تلقی�کرد!�هر�نوع�قیچی�کردن�و�تفکیک�آنچه�
در�این�جوامع�زیر�نام�دموکراسی�موجود�است�از�دیکتاتوری�سبعانه�حمام�خون�
ساالر�مسلط�بر�عظیم�ترین�بخش�دنیای�سرمایه�داری�فقط�یک�عوامفریبی�شریرانه�
است��دموکراسی�در�این�گوشه�دنیا�به�تمام�و�کمال�وامدار�هارترین�دیکتاتوری�های�
سرمایه�داری�در�گوشه�های�دیگر�است��پیش�تر�گفته�شد�که�دموکراسی،�جامعه�مدنی�
و�حقوق�بشر�سرمایه�اشکال�قهر�سیاسی�و�اجتماعی�بورژوازی�علیه�طبقه�کارگرند�اما�
بورژوازی�حتی�برای�جایگزینی�قهر�نظامی�و�پلیسی�با�این�شکل�قهر�باید�هزینه�ای�
سنگین�پردازد��بورژوازی�دموکرات!!�غرب�قادر�به�پرداخت�این�هزینه�است،�تنها�به�
این�دلیل�که�سهم�وی�در�کل�اضافه�ارزش�تولید�شده�توسط�توده�های�کارگر�سراسر�
جهان�چنان�عظیم�است�که�کفاف�این�کار�را�می�دهد��طبقه�سرمایه�دار�کشورهائی�که�
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سهم�اضافه�ارزش�سرمایه�اجتماعی�آنها�به�اندازه�جوامع�نخست�نیست�برای�جبران�
مافات�به�خونبارترین�و�درنده�ترین�اشکال�اعمال�قهر�عریان�توسل�می�جویند��این�
بخش�بورژوازی�جهانی�با�کوبیدن�بر�طبل�قتل�عام�و�قهر�پلیسی�فقط�برابری�کفه�سود�
خود�در�کل�اضافه�ارزش�ها�را�در�قیاس�با�شرکای�دموکرات!�تضمین�نمی�کند�بلکه�
همزمان�همه�شرائط�و�سازو�کارها�برای�ادامه�دموکرات�نمائی�شریکان�را�نیز�فراهم�
می�سازد��ارتجاع�بورژوازی�کاًل�و�از�جمله�مرتجعین�کورفکر�اپوزیسیون�نشین�این�
طبقه�صدها�سال�است�که�زمین�و�زمان�را�ابزار�فریبکاری�ساخته�اند�تا�به�کارگران�القاء�
کنند�که�گویا�سرمایه�داری�می�تواند�کاًل�و�در�مقیاس�سراسری�از�قهر�نظامی�و�پلیسی�و�
راه�اندازی�حمام�خون�های�پی�در�پی�علیه�جنبش�کارگری�بپرهیزد��این�بدترین�دروغ�
است��کاربرد�قهر،�از�جمله�شکل�عریان�میلیتاریستی�و�پلیسی�آن�جبر�موجودیت�و�
حاکمیت�سرمایه�است�و�اگر�در�نقطه�ای�از�دنیا�در�دل�شرائطی�خاص�این�کار�را�
نمی�کند�فقط�به�این�دلیل�است�که�در�جائی�دیگر�به�گونه�ای�هارتر�آن�را�علیه�توده�های�
کارگر�به�کار�می�گیرد��سوای�همه�این�ها�بورژوازی�حتی�در�ممالکی�و�در�شرائطی�که�
توان�جعلی�اکتفاء�به�اعمال�قهر�اقتصادی،�سیاسی،�مدنی�و�تظاهر�به�اجتناب�از�قهر�
نظامی�را�احراز�می�کند�به�محض�احساس�کمترین�اخالل�در�نظم�سرمایه�حتی�اگر�
این�خطر�از�ناحیه�جنبش�لغو�کار�مزدی�نباشد،�باز�هم�از�راه�اندازی�کشتار�و�پهن�
کردن�بساط�شکنجه�و�اعدام�و�حمام�خون�اباء�نمی�نماید��سبعیت�دولت�دموکراتیک�
آلمان�غربی�در�دهه�هفتاد�میالدی�علیه�گروه�چریکی�موسوم�به�»بادرماینهوف«�در�
هیچ�زمینه�ای�هیچ�دست�کمی�از�سبعیت�رژیم�شاه�علیه�انقالبیون�چریک�روز�ایران�
نداشت��به�همه�آنچه�گفتیم�این�را�نیز�اضافه�کنیم�که�تمامی�جنگهای�جهانی�و�
منطقه�ای،�همه�کودتاها�و�قتل�عام�های�میلیون،�میلیون،�شمار�کثیر�نسل�کشی�ها�و�به�
آتش�کشیدن�بشریت�در�طول�چند�قرن�اخیر�تاریخ�را�»نامدارترین«�دموکراسی�ها�و�
»سرفرازترین«�دولت�های�مدافع�»حقوق�بشر�«�برنامه�ریزی�کرده�و�بر�توده�های�کارگر�

کره�ارض�تحمیل�نموده�اند�
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بحث�ارتباط�ارگانیک�سرمایه�با�قهر�را�خالصه�کنیم��نظام�سرمایه�داری�در�بنمایه�
هستی�خود�قهرآمیز�است��رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�در�عین�حال�رابطه�
اعمال�قهر�اقتصادی�سرمایه�علیه�کارگر�است��فرایند�تحمیل�مناسبات�بردگی�مزدی�
بر�فروشنده�نیروی�کار�می�باشد��قهر�اقتصادی�سرمایه�با�قهر�سیاسی،�مدنی،�حقوقی،�
فکری،�فرهنگی،�اخالقی�و�ایدئولوژیک�انسجام�می�یابد،�اما�فقط�با�قهر�میلیتاریستی،�
پلیسی�و�قتل�عام�ساالر�و�توحش�بار�است�که�تکمیل�می�گردد��سرمایه�داری�بدون�
همه�این�اشکال�قهر�وجود�ندارد�و�حال�گفتگوی�مهم�این�است�که�تکلیف�طبقه�
کارگر�با�این�شیوه�تولید،�این�رابطه�اجتماعی�و�ماشین�قهر�جنگی�و�پلیسی�پاسدارش�
چه�می�شود؟�و�ترجمان�زمینی�یاوه�بافی�محافل�یا�افرادی�که�زمین�و�زمان�را�با�فتوای�
تحریم�قهر�توده�های�عاصی�کارگر�به�هم�می�دوزند�چه�خواهد�بود؟�پاسخ�ساده�تر�از�
آنست�که�نیازمند�هیچ�تئوری�پردازی�و�فرمول�آفرینی�باشد��قهر�مادی�را�فقط�با�قهر�
مادی�می�توان�پاسخ�گفت�و�سرنگون�ساخت�اما�شناخت�ماهیت�و�مجاری�اعمال�
این�قهر�مادی،�بسیار�اساسی�و�سرنوشت�ساز�است��اگر�سرمایه�در�همه�وجوه�هستی�
خود�قهرآمیز�است�طبقه�کارگر�نیز�هیچ�راهی�ندارد،�سوای�اینکه�در�همه�وجوه�پیکار�
خود�علیه�این�نظام�قهرآمیز�عمل�کند��اگر�سرمایه�قهر�اقتصادی�و�سیاسی�و�فرهنگی�
و�مدنی�و�حقوقی�را�ابزار�انسجام�سلطه�خود�می�سازد،�پرولتاریا�نیز�باید�در�همه�این�
قلمروها�براهکار�طبقاتی�اعمال�قهر�خود�را�جستجو�نماید��اگر�سرمایه�همه�اشکال�
قهر�را�با�قهر�میلیتاریستی�و�سرکوب�و�حمام�خون�تکمیل�می�نماید،�پرولتاریا�نیز�
چاره�ای�ندارد،�جز�اینکه�زرادخانه�قهر�بورژوازی�را�با�قهر�مسلح�نظامی�در�هم�کوبد�
قهر�اقتصادی�پرولتاریا�علیه�سرمایه�با�اعمال�قدرت�طبقاتی�و�ضد�سرمایه�داری�وی�
برای�افزایش�هر�چه�ممکن�کار�الزم�به�زیان�کار�اضافی�و�اختالل�مستمر،�فزاینده�و�
رو�به�عمق�روند�تولید�اضافه�ارزش�ابراز�می�گردد��پروسه�ای�از�پیکار�که�هیچ�مرز�و�
محدوده�ای�را�به�رسمیت�نمی�شناسد��از�افزایش�دستمزد�و�گسترش�رفاه�اجتماعی�و�
رایگان�سازی�عرصه�های�مختلف�زندگی�آغاز�می�کند�و�تا�انسداد�کامل�شریان�تولید�
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سود�و�ساقط�نمودن�سرمایه�اجتماعی�از�شرائط�بازتولید�و�ارزش�افزائی�پیش�می�رود��
پرولتاریا�در�بند�بند�این�فرایند�به�اعمال�قدرت�وسیع�شورائی�و�طبقاتی�خود�تکیه�
می�نماید�و�در�مقابل�قطب�قدرت�سرمایه�داری،�قطب�قدرت�شورائی�و�سوسیالیستی�
و�ضد�کار�مزدی�خویش�را�رشد�می�دهد،�این�قطب�را�آگاه�تر�و�استوارتر�و�افق�
دارتر�می�سازد��با�این�کار�مسیر�مبارزه�خویش�را�از�رفرمیسم�راست�سندیکالیستی�
و�کمونیسم�بورژوائی�حزب�ساالر�متمایز�می�گرداند��این�کارزاری�است�که�در�بطن�
جامعه�حاضر�جریان�می�یابد�و�شروع�آن�در�گرو�هیچ�مجوز�قانونی،�پروتکل�حقوقی�
یا�توافقنامه�مدنی�نیست��بالعکس�قهر�طبقاتی�است�که�وارد�میدان�می�شود�و�بر�هر�
آنچه�حقوق�و�قانون�و�مدنیت�سرمایه�است�مهر�ابطال�می�کوبد��رفرمیسم�راست�و�
کمونیسم�بورژوائی�به�همان�اندازه�که�ضد�جنبش�لغو�کار�مزدی�پرولتاریا�هستند،�ضد�
اعمال�قهر�اقتصادی�این�طبقه�علیه�سرمایه�نیز�می�باشند��آلترناتیو�آن�ها�در�مقابل�این�
رویکرد�و�راهکارش�مبارزه�قانونی�با�سرمایه�داران�و�دولت�سرمایه�داری�در�چهارچوب�
پذیرش�بردگی�مزدی�و�افق�تغییر�شکل�برنامه�ریزی�این�نظام�است��کمونیسم�خلقی�
نفس�قهر�را�تقبیح�نمی�کند،�در�بسیاری�موارد�حتی�همه�دار�و�ندارش�را�به�پای�تقدس�
آن�می�ریزد�اما�قهرش�نه�فقط�هیچ�تجانسی�با�قهر�ضد�کار�مزدی�پرولتاریا�ندارد�که�
نقطه�متضاد�آن�است�و�در�مارپیچ�اصالح�میلیتانت�وضعیت�موجود�و�تاختن�به�سوی�
نوعی�سرمایه�داری�دولتی�چرخ�می�خورد��اگر�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�اساسًا�
قهرآمیز�است�جنبش�سوسیالیستی�لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر�نیز�در�بنمایه�خود�با�قهر�
آمیخته�است�اما�تفاوت�میان�این�قهر�با�قهر�کمونیسم�خلقی�یا�هر�شکل�دیگر�رفرمیسم�
میلیتانت�از�جنس�تفاوت�میان�کمونیسم�پرولتاریا�با�رفرمیسم�بورژوازی�است��قهر�
اقتصادی�توده�های�کارگر�در�قهر�سیاسی�ضد�سرمایه�داری�آن�ها�پروسه�گسترش�
خود�را�پی�می�گیرد��زمانی�که�کارگران�به�جای�تمکین�به�نظم�و�قانونیت�و�مدنیت�
سرمایه�داری�به�دستاوردهای�حاصل�مبارزه�طبقاتی�دل�می�بندند�عماًل�قهر�سیاسی�
بورژوازی�را�با�قهر�طبقاتی�خود�پاسخ�می�دهند��طبقه�سرمایه�دار�راه�استمرار�حاکمیت�
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خود�و�بقای�بردگی�مزدی�را�در�قهر�متمرکز�دولتی�و�فراساختارهای�اجتماعی�موجود�
می�بیند�و�پرولتاریا�اگر�بخواهد�میداندار�کارزار�ضد�سرمایه�داری�باشد،�چاره�ای�ندارد�
جز�آنکه�قدرت�سازمان�یافته�شورائی�سوسیالیستی�خود�را�سالح�تعرض�علیه�همین�
ساز�و�کارهای�قدرت�سرمایه�سازد�و�دائره�دخالت�و�اثرگذاری�این�ساز�و�کارها�و�
نهادها�را�تا�سرحد�امکان�در�هم�پیچد�و�به�انزوا�راند��و�باالخره�پرولتاریا�در�تداوم�
این�جنگ�طبقاتی�مجبور�است�که�اشکال�قهر�اقتصادی�و�سیاسی�خود�علیه�بردگی�
مزدی�را�با�قهر�نظامی�و�انقالبی�و�مسلح�برای�نابودی�فرجامین�سرمایه�داری�تکمیل�
نماید��توسل�به�قهر�مسلح�برای�سرنگونی�قدرت�سیاسی�بورژوازی�امر�مفروض�و�
گریزناپذیر�جنبش�کارگری�است�اما�این�جنبش�کاربرد�این�شکل�قهر�را�لزوماً�به�
روزهای�قیام�و�انقالب�موکول�نمی�کند��جنبش�سازمانیافته،�شورائی،�آگاه�و�ضد�کار�
مزدی�پرولتاریا�در�پروسه�کارزار�خود،�هر�گاه�و�در�دل�هر�شرائطی�که�الزم،�مساعد،�
مقدور�و�ممکن�بیند�می�تواند�و�باید�توان�پیکارش�را�با�تاکتیک�قهر�مسلح�تکمیل�و�

پشتیبانی�نماید�
مشاهده�می�کنیم�که�نه�سرمایه�در�پروسه�وجود،�بازتولید�و�استیالی�خود�از�قهر�
فاصله�می�گیرد�و�نه�طبقه�کارگر�در�مبارزه�طبقاتی�خود�و�مادام�که�در�میدان�این�مبارزه�
است�مجاز�به�فاصله�گیری�از�قهر�است��یک�معضل�مهم�توده�های�کارگر�در�این�
گذر�آن�است�که�همواره�در�معرض�انفصال�از�فرایند�قهر�ضد�کار�مزدی�و�سقوط�به�
گندزار�سازش�و�مسالمت�جوئی�یا�غلطیدن�به�ورطه�قهر�رفرمیستی�هستند��درست�به�
همان�سیاق�که�در�معرض�خروج�از�میدان�واقعی�کارزار�ضد�سرمایه�داری�و�غلطیدن�
به�ورطه�رفرمیسم�راست�یا�چپ�می�باشند��این�حرف�که�گویا�طبقه�کارگر�فقط�
برای�خرد�کردن�قدرت�سیاسی�بورژوازی�نیازمند�قهر�است�تحریف�آشکار�مفهوم�
کمونیستی�و�مارکسی�قهر�طبقاتی�است��تحریفی�که�از�سوی�رویکردهای�مختلف�
رفرمیستی�صورت�می�گیرد�و�دورسازی�جنبش�کارگری�از�محور�پیکار�ضد�کار�
مزدی�را�دنبال�می�کند��در�این�روایت�اوالً�قهر�از�درونمایه�واقعی�طبقاتی�خود�تهی�
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می�گردد�و�در�مجرد�میلیتاریسم�خالصه�می�شود،�ثانیاً�و�در�همین�راستا�قهر�رفرمیستی�
بورژوائی�جای�قهر�رادیکال�ضد�کار�مزدی�پرولتاریا�را�اشغال�می�کند��رژیم�ستیزی�و�
سرنگونی�طلبی�فراطبقاتی�از�همین�باژگونه�پردازی�تغذیه�می�نماید�و�جنبش�کارگری�
را�به�کجراه�می�کشد��قهر�انقالبی�و�مسلحانه�برای�سرنگونی�دولت�سرمایه�داری�جزء�
الیتجزای�پیکار�طبقاتی�و�سوسیالیستی�کارگران�است�اما�پرولتاریا�این�قهر�مسلح�را�در�
انسجام�با�قهر�اقتصادی�و�سیاسی�ضد�سرمایه�داری�خود�و�همه�اینها�را�به�مثابه�اجزاء�

ارگانیک�جنبش�سراسری�شورائی�لغو�کار�مزدی�نظر�می�اندازد�و�به�کار�می�گیرد�
قهرپرستی� زمینه�های� توضیح� به� را� این�بحث�مختصر،�چند�سطری� انتهای� در�
بورژوازی� دهیم�� اختصاص� اپوزیسیون� محافل� برخی� امروز� قهرگریزی� و� دیروز�
اگر�چه�در�مقابل�پرولتاریا�طبقه�ای�واحد،�متحد،�منسجم�و�یکپارچه�است�اما�به�
حکم�هستی�اجتماعی�خود�متشتت�و�فاقد�همگونی�سیاسی�یا�وحدت�پابرجا�در�
راهبردها،�راهکارها�و�چاره�پردازیهاست��الیه�های�مختلف�این�طبقه�چه�در�فاصله�
مرزهای�کشوری�و�چه�در�سطح�جهانی�بر�سر�توزیع�اضافه�ارزش�حاصل�از�استثمار�
بر�سر�سهم�در�قدرت� با�همدیگر�رقابت�و�جدال�دارند��کشمکش� طبقه�کارگر�
سیاسی�سرمایه،�حصه�مالکیت�سرمایه�اجتماعی�و�بین�المللی،�چگونگی�تقسیم�شرائط�
تولیدی�و�ارزش�افزائی�سرمایه�ها�یا�تقسیم�قلمروها�میان�خود،�همه�و�همه،�اجزاء�
جدائی�ناپذیر�موجودیت�این�طبقه�است��بورژوازی�زیر�فشار�این�تصادمات�پایه�ای�
اقتصادی،�به�لحاظ�سیاسی�و�پیش�کشیدن�راه�حل�های�سیاسی�و�راهبردهای�اجتماعی�
نمی�تواند�متشتت�نباشد��ابعاد�این�تشتت�و�تعارض�و�تخاصم�در�حدی�است�که�
تاریخ�سرمایه�داری،�تاریخ�جنگ�اساسی�میان�پرولتاریا�و�بورژوازی�در�عین�حال�
شاهد�وسیع�ترین�جنگ�و�ستیزها�میان�بورژوازی�کشورها�یا�الیه�های�مختلف�طبقه�
سرمایه�دار�هر�جامعه�سرمایه�داری�نیز�هست��اپوزیسیون�های�مورد�اشاره�ما�محافل�
یا�نیروهائی�از�طبقه�سرمایه�دارند�که�در�گذشته�دور�خود�بر�سر�همه�یا�مواردی�از�
آنچه�گفتیم�با�جناح�مسلط�طبقه�خویش�و�انحصار�قدرت�سیاسی�توسط�این�جناح�
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یا�جناح�ها،�دچار�جنگ�و�ستیز�بوده�اند��ماجرای�قهرگرائی�و�تقدیس�اینان�از�قهر�
به�سالهای�شروع�قرن�بیستم�تا�چند�دهه�بعدتر،�باز�می�گردد��دوره�ای�از�تاریخ�نظام�
بردگی�مزدی�که�با�آغاز�و�گسترش�شرائط�امپریالیستی�تولید�سرمایه�داری،�تقسیم�
جهان�میان�قطبهای�مختلف�روز�سرمایه�جهانی�و�تهاجم�جنگ�افروزانه�هر�قطب�
انقالب� برای�احراز�حوزه�های�پرسودتر�صدور�سرمایه�در�یک�سوی�و�شکست�
اکتبر�و�استقرار�سرمایه�داری�دولتی�اردوگاهی�در�سوی�دیگر�مشخص�می�گردد��در�
این�دوره�بخشی�از�بورژوازی�جوامع�حوزه�صدور�سرمایه�و�آماج�تقسیم�قطب�های�
امپریالیستی�با�رؤیاهای�»صنعت�مستقل�ملی«!!،�»بازار�مستقل�داخلی«!!�و�»رشد�آزاد�
سرمایه�داری«!!�پرچم�امپریالیسم�ستیزی�ناسیونالیستی�بر�دوش�می�کشیدند��به�اردوگاه�
شوروی�می�آویختند��الیه�ها�و�گرایشاتی�از�آن�به�»کمونیسم«�روی�داشتند!!�و�بازار�
کمونیسم�خلقی�را�رونق�می�بخشیدند��احزاب�اردوگاهی�را�پدید�می�آوردند،�بعدها�
منتقد�اردوگاه�شدند�و�در�همان�چهارچوب�کمونیسم�خلقی�به�امپریالیسم� بعضاً�
ستیزی�خویش�ادامه�دادند��این�گرایشات�و�جریانات�از�این�طریق�و�با�توسل�به�
این�راهبردها�بر�موج�قهر�و�نارضائی�توده�های�کارگر�و�دهقان�سوار�شدند�و�جنبش�
کارگری�کشورها�را�مرکب�راهوار�کارزارهای�خود�ساختند��آن�ها�در�همین�راستا�و�
در�پاسخ�به�نیازهای�روز�خیزش�های�ناسیونالیستی�و�»ضدامپریالیستی«�خود!!�از�ناخن�
پای�تا�موی�سر�مدافع،�مبلغ�و�مروج�مبارزه�مسلحانه�قهرآمیز�بودند��قهر�آنان�قهر�
بخشی�از�بورژوازی�در�مصاف�با�بخش�مسلط�طبقه�خود�بود�اما�همه�چیز�از�جنبش،�
مبارزه،�کمونیسم�خلقی�و�افق�کاپیتالیستی�پیش�روی�گرفته�تا�راهکار�قهر�خود�را�به�

حساب�پرولتاریا�می�نوشتند�
آن�دوره�مدت�هاست�به�پایان�رسیده�است��روند�انکشاف�و�تسلط�سرمایه�داری�
در�کشورها�دهه�های�متمادی�است�که�نقطه�انتهای�خود�را�پشت�سر�نهاده�است��
الیه�های�بورژوازی�مورد�بحث�در�شرائط�آن�روز�نیستند��در�جاهائی�به�اریکه�قدرت�
عروج�کرده�اند�یا�در�ساختار�سیاسی�قدرت�شریک�شده�اند��در�غیر�این�صورت�
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اپوزیسیون�هائی�هستند�که�در�لباس�چپ�یا�راست�به�شیوه�های�مختلف�برای�کسب�
قدرت�یا�بردن�سهمی�در�حاکمیت�سرمایه�تالش�می�کنند��محافلی�از�این�اپوزیسیون�
به�سیاق�گذشته،�خود�را�طرفدار�جدی�اعمال�قهر�می�دانند�اما�صدر�و�ذیل�قهرشان�
راهکاری�برای�در�هم�شکستن�ماشین�دولتی�موجود،�رژیم�ستیزی�فراطبقاتی�و�
جایگزینی�شکلی�از�حاکمیت�سرمایه�داری�با�شکل�دیگر�است��طیف�وسیع�تری�
از�اپوزیسیون�مذکور�هیچ�دلیلی�برای�ادامه�شیوه�های�سابق�جدال�و�کوبیدن�بر�طبل�
قهر�نمی�بیند��برای�تسویه�حساب�های�درون�طبقاتی�خود�با�شرکا�و�رقبا�به�راههای�
مسالمت�آمیز�و�کم�زیان�می�اندیشد،�از�قهر�بیزاری�می�جوید�و�برائت�از�انقالب�و�قهر�
و�سرنگونی�طلبی�را�پیش�شرط�مشارکت�در�بازی�قدرت�می�بینند��جار�و�جنجال�
تحریم�قهر�تقبیح�انقالب�و�تقدیس�مسالمت�جوئی�آوای�شوم�این�جماعت�است��
محافلی�از�بورژوازی�که�زمانی�رؤیاهای�ناسیونالیستی،�اتوپی�های�پوسیده�خلقی�و�
نسخه�های�انکشاف�کاپیتالیستی�را�به�حساب�پرولتاریا�می�نوشتند�و�از�توده�های�کارگر�
می�خواستند�تا�با�چشم�پوشی�از�مبارزه�ضد�سرمایه�داری�و�دوری�از�اعمال�قهر�ضد�
کار�مزدی،�پیاده�نظام�دموکراسی�طلبی�بورژوائی�و�امپریالیسم�ستیزی�خلقی�شوند�و�
امروز�با�تغییر�آن�شرائط�باز�هم�از�کارگران�می�خواهند�تا�مبارزه�ضد�سرمایه�داری�را�
کنار�گذارند�و�از�اعمال�قهر�رادیکال�و�انقالبی�برای�محو�بردگی�مزدی�ابراز�برائت�
کنند��پاسخ�کارگران�آگاه�به�این�هیاهوها�بسیار�روشن�است��مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�
علیه�سرمایه�داری�در�همه�سطوح�و�وجوه�خود�مبارزه�ای�قهرآمیز�است��قهر�اقتصادی،�
سیاسی�و�نظامی�حلقه�های�پیوسته�این�پیکارند��درست�همانگونه�که�سرمایه�و�نظام�

سرمایه�داری�در�همه�وجوه�موجودیتش�اعمال�قهر�علیه�هستی�طبقه�کارگر�است�
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مهندسی�افکار�توده�های�کارگر�جزء�اساسی�ساز�و�کار�حاکمیت�بورژوازی�یا�
اپوزیسون�نمائی�احزاب�و�بخش�های�مختلف�این�طبقه�است��رابطه�خرید�و�فروش�
نیروی�کار�یا�پویه�استثمار�و�ارزش�افزائی�سرمایه�خود�باتالق�واقعی�کشت،�زاد�و�
ولد،�پرورش�و�تبخیر�مالط�و�مصالح�این�مهندسی�ها�است��یک�کار�مهم�بورژوازی�
آن�است�که�این�مصالح�را�هر�روز�به�شیوه�نوینی�معماری�و�بر�سر�شعور�و�شناخت�و�
اندیشه�استثمارشوندگان�کارگر�خراب�کند��ارتجاع�بورژوازی�از�حاکم�تا�اپوزیسیون،�
از�همه�چیز� این�مقصود� برای�حصول� این�گذر�و� پیرو�هر�مکتب�و�مسلک�در�
بهره�می�گیرد��مذهب،�ناسیونالیسم،�دموکراسی،�قانون،�مدنیت�و�هر�چه�بتواند�نقش�
سالحی�برای�فریب�و�ابزاری�برای�باژگونه�نمائی�واقعیت�ها�را�بازی�نماید��اینکه�
کدامیک�دستور�کار�کدام�بخش�بورژوازی�قرار�گیرد�پرسشی�است�که�پاسخ�معین�آن�
را�شرائط�روز،�اوضاع�سیاسی�و�چگونگی�آرایش�قوای�طبقات�اساسی�جوامع�تعیین�
می�کند��در�هر�کجا�که�فرایند�بقای�سرمایه�به�تشدید�بی�مهار�فشار�استثمار�طبقه�کارگر�
و�دیکتاتوری�هر�چه�هارتر�گره�خورده�است،�مذهب�و�ناسیونالیسم�بیشترین�فضای�
زرادخانه�های�فریب�بورژوازی�را�پر�می�سازند��دموکراسی،�قانون،�مدنیت�و�مانند�اینها�
خاص�شرائط�یا�دوره�هائی�است�که�نظام�بردگی�مزدی�هم�مجبور�به�پس�نشینی�در�

ناسیونال اسالمیسم احمدی نژاد
و نبش قبر »کورش«
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مقابل�موج�پیکار�توده�های�کارگر�است�و�هم�به�یمن�سهم�بی�کران�خود�در�استثمار�
طبقه�کارگر�جهانی�بضاعت�الزم�این�عقب�نشینی�را�داراست��در�سرمایه�داری�ایران�
کاربرد�هر�دو�بختک�دین�و�ناسیونالیسم�در�کنار�ماشین�قهر�و�سرکوب�سرمایه�سه�
ضلع�مثلث�تضمین�حاکمیت�بورژوازی�را�تشکیل�می�داده�است��در�همان�حال�که�
اپوزیسیونهای�رنگارنگ�این�طبقه�نیز�به�اندازه�کافی�از�هر�دو�سالح�مذهب�و�ملیت�
بیشترین�بهره�ها�را�نصیب�خویش�نموده�اند��وارونه�بافی�است�اگر�آنچه�را�سرمایه�و�
طبقه�سرمایه�دار�با�هدف�تار�و�مار�جنبش�کارگری�به�کار�گرفته�است�به�حساب�خود�
کارگران�و�فرودستان�بگذاریم!!�بهره�گیری�بورژوازی،�خواه�حاکم�و�خواه�اپوزیسیون،�
از�ناسیونالیسم�و�مذهب�را�نباید�به�حساب�مذهبی�بودن�و�تمایالت�میهن�پرستانه�
استثمارشوندگان�رجوع�داد��در�جنبش�موسوم�به�»مشروطه«�توده�کارگر�و�دهقان�
نبودند�که�آوای�عشق�میهن�و�فریاد�وااسالما�سر�دادند،�ارتجاع�دینی�بورژوازی�و�
ناسیونالیسم�فریبکار�همین�طبقه�بود�که�این�رجزها�را�ساز�می�کرد��کارگران�و�دهقانان�
فشار�استثمار�و�بیحقوقی�خود�را�فریاد�می�زدند،�پان�اسالمیسم�بورژوازی�بود�که�
این�عصیانها�را�به�تأسیس�»عدلیه«�و�نظارت�مفتیان�شرع�بر�دارالعدل�سرمایه�تفسیر�
می�نمود��صدای�ناله�میهن،�میهن�نیز�نه�از�نای�بردگان�مزدی�یا�زحمتکشان�دهقان�که�
بر�زبان�دهخداها�وصور�اسرافیل�ها�جاری�می�شد��طبقه�سرمایه�دار�ایران�در�تمامیت�
خود�از�کارخانه�دار�تا�دانشگاهی،�زمین�دار�تا�اهل�قلم،�بازاری�تا�دولتمرد،�با�پنجه�
ناسیونالیسم�در�آستین،�از� پر�از�خون،�صلیب�ترفند�شرع�به�دست�و�مار�فریب�
دامن�تاریخ�به�دنیا�آمد��این�طبقه�در�همه�جای�جهان�چنین�بوده�است�اما�در�ایران�
تفاوت�های�آشکاری�نیز�با�برخی�اقارب�خود�در�بعضی�جاهای�دیگر�داشته�است��
سالح�جهل�شریعت�خود�را�به�جای�آنکه�لعاب�سفید�رنسانس�پوشاند�حتی�در�
بهترین�و�»مدرن«ترین�حالت�از�عمق�کهنه�ترین�رسوبات�عصر�برده�داری�استخراج�
می�کرد��مذهب�در�هر�شکل�آن�افیون�توده�ها�و�ساز�و�برگ�فریب�طبقات�استثمارگر�
برای�مسخ�فکری�استثمارشوندگان�است�اما�بورژوازی�ایران�در�به�کارگیری�این�
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سالح�به�این�بسنده�نکرده�است،�آن�را�حربه�قتل�عام�هر�مخالف�و�ابزار�قصاص�و�
دیه�و�سنگسار�و�صدها�سبعیت�دیگر�ساخته�است��چنین�تفاوتی�در�مورد�وسعت�
کاربرد�ناسیونالیسم�نیز�برای�او�مصداق�دارد��ناسیونالیسم�کارافزار�شریرانه�ترین�شکل�
شستشوی�مغزی�انسانها�و�بستن�چشمان�توده�های�کارگر�بر�استثمار�و�ستمکشی�
خویش�است،�اما�بورژوازی�ایران�آن�را�فقط�در�این�حدود�به�کار�نگرفته�است��تاریخ�
سرمایه�داری�ایران�تاریخ�گلوله�باران�هر�جنب�و�جوش�اعتراضی�کارگران�یا�هر�فعال�
کارگری�به�جرم�»اقدام�علیه�امنیت�ملی«!!�و�»برقراری�ارتباط�با�بیگانگان«است��از�این�
که�بگذریم�به�جای�آویختن�به�جامعه�مدنی،�دموکراسی،�قانون�یا�ترفند�»منافع�مشترک�
همگان«!!�همواره�راهی�نبش�قبر�استخوان�های�پوسیده�شاهان�و�فتوحات�بربرمنشانه�
آباء�و�اجدادی�بوده�است��بورژوازی�ایران�در�هر�موقعیت�و�هر�الیه�یا�رویکرد�خود�
تاریخاً�چنین�بوده�است��شاخص�ها�و�مختصاتی�که�پویه�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�
و�مکان�سرمایه�داری�ایران�در�تقسیم�کار�جهانی�سرمایه�آن�ها�را�ذاتی�و�قهری�این�
طبقه�ساخته�است��رژیم�شاه�تا�سال�سقوط�خود�تکیه�گاه�قدرت�هارترین�شکل�
ارتجاع�اسالمی�بود��رژیمی�که�برای�خواندن�قصه�»ماهی�سیاه�کوچولو«�در�یک�
چشم�به�هم�زدن�صدها�نفر�را�روانه�سیاهچال�می�کرد،�سرتاسر�جامعه�را�در�طول�
سالیان�دراز�میدان�پیش�ریز�حاصل�استثمار�میلیونها�کارگر�برای�رونق�بازار�ترهات�
حوزه�های�علمیه،�آستان�قدس�ها،�میلیونها�مسجد،�حسینیه،�تکیه�و�امامزاده�مجعول�
می�ساخت��شاید�گفته�شود�که�اختصاص�این�حجم�عظیم�محصول�کار�طبقه�کارگر�
بسیار� این�حرف� نبوده�است!!� امور�مؤسسات�مذکور،�کار�رژیم�شاه� به�چرخش�
نادرست�است��هزینه�سرسام�آور�این�نهادها�و�شبکه�های�اختاپوسی�را�بورژوازی�از�
اضافه�ارزش�های�حاصل�استثمار�کارگران�می�پرداخت�و�دولت�سرمایه�بود�که�همه�
مجاری�قانونی،�حقوقی،�فرهنگی�و�اجتماعی�را�برای�انتقال�این�اضافه�ارزش�های�غول�
آسا�باز�می�نهاد��رژیم�به�این�بسنده�نمی�نمود��کتاب�های�درسی�مدارس�از�خرافه�ها�و�
آموزشهای�مسموم�مذهبی�موج�می�زد،�تکریم،�تعظیم�و�بوسه�زدن�بر�آستان�مراجع�
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مذهبی�توسط�درباریان�و�شخص�شاه�گوشه�دیگری�از�تالش�برای�بازسازی�مداوم�
بنای�قدرت�مذهب�در�جامعه�بود��همه�اینها�اما�فقط�یک�رویه�برنامه�ریزیهای�رژیم�
برای�تحکیم�نقش�مذهب�و�استفاده�از�آن�برای�بقای�سرمایه�داری�را�تشکیل�می�داد��
رویه�بارزتر�و�مهم�ترش�بذل�مساعی�برای�تقویت�موقعیت�روحانیت�به�عنوان�یک�
اپوزیسیون�ارتجاعی�بورژوازی�در�قعر�جهنم�گند�و�خون�سرمایه�داری�بود��اپوزیسیون�
درنده�ای�که�بتواند�خود�را�بدیل�کمونیسم�و�جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�کند��
آلترناتیوی�در�مقابل�کمونیسم�باشد��بر�مسیر�موج�نیرومند�جهتگیری�توده�های�کارگر�
و�فرودست�به�سوی�کمونیسم�شبیخون�زند،�بر�این�مسیر�سد�بندد��این�موج�را�اوالً�از�
تعرض�به�پایه�های�قدرت�سرمایه�باز�دارد�و�ثانیاً�آن�را�در�لجنزار�شیادیها،�ساز�و�برگ�
قدرت�دین�کنند��رژیم�شاه�برای�حصول�این�هدف�در�تمامی�دوره�حاکمیت�سیاه�
خود�به�ویژه�در�سال�های�بعد�از�کودتای��28مرداد،�از�یک�سوی�عناصر�سرشناس�
محافل�دینی�بورژوازی�را�ظاهراً�به�جرم�مخالفت�با�نظام�برای�چند�صباحی�دستگیر�
یا�تبعید�می�نمود�و�از�سوی�دیگر�همه�زمینه�های�الزم�برای�گسترش�نفوذ�آنها�در�میان�
توده�های�کارگر�و�فرودست�را�فراهم�می�ساخت��در�روزهائی�که�اگر�کارگری�در�پچ�
پچ�روزانه�با�رفیق�همزنجیرش�در�پشت�چرخ�کار�و�استثمار�سرمایه�کلمه�شاه�را�بدون�
القاب�و�عناوین�بر�زبان�می�راند�توسط�ساواک�احضار�می�شد،�هر�عوامفریب�روحانی�
مزدور�سرمایه�حق�داشت�بر�سر�این�و�آن�دکه�وعظ،�کاالی�دروغین�»رژیم�ستیزی�«�
بفروشد��»بازرگان�«�ها،�»شریعتی�«�ها،�و�جماعت�عریض�و�طویل�ملی�-�مذهبی�ها�نیز�
در�بازسازی�بورژوائی�و�کمونیسم�ستیزانه�مسموم�ترین�خرافه�های�اسالمی�و�تبدیل�
آنها�به�خوراک�فکری�میلیون�ها�انسان�خفقان�زده�لهیده�از�دیکتاتوری�و�مهجور�از�
حداقل�شناخت�طبقاتی�ضد�سرمایه�داری،�نه�فقط�با�محدودیتی�مواجه�نبودند�که�به�
اندازه�کافی�حسینیه�و�انجمن�و�جمعیت�و�کانون�و�تریبون�های�دیگر�در�اختیار�داشتند��
رژیم�شاه�برای�حفظ�و�استحکام�اپوزیسیون�دینی�بورژوازی�به�همه�این�ترفندها�دست�
زد�و�همه�این�کارها�را�انجام�داد�تا�طوفان�اعتراضات�و�خشم�و�قهر�استثمارشوندگان�
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به�جای�پویه�کمونیستی�و�ضد�کار�مزدی�بر�ساحل�مرداب�متعفن�اپوزیسیون�نمائی�
اینان�لنگر�اندازد��نباید�انکار�کرد�که�این�سیاست�ها�با�موفقیت�های�چشمگیری�نیز�
همراه�بود��اگر�جنبش�انقالبی�سال�5۷توده�های�کارگر�و�فرودست�به�جای�آنکه�
قدرت�کارگری�زاید،�فاشیسم�دینی�بورژوازی�زائید�یک�دلیل�آن�را�در�همین�جا�باید�
دید��جناح�مسلط�روز�بورژوازی�همه�کارها�را�برای�بقای�بردگی�مزدی�و�ماندگاری�
حاکمیت�خود�انجام�داد،�اما�وقتی�که�شیرازه�اقتصاد�سرمایه�داری�زیر�مهمیز�کوبنده�
بحران�از�هم�پاشید،�وقتی�سفینه�قدرت�سیاسی�روز�سرمایه�در�کام�موج�اعتراض�
توده�های�عاصی�غرق�شد،�چاره�ای�سوای�رفتن�نداشت��در�چنین�وضعی�همه�شرائط�
برای�والدت�دوقلوی�انقالب�و�ضد�انقالب�فاشیستی�فراهم�بود�و�قابلۀ�چیره�دست�
سرمایه�با�سقط�اولی،�مولود�شوم�قتل�عام�ساالر�دوم�را�متولد�ساخت��رژیم�شاه�
برای�صیقل�دادن�تیغ�زهرآگین�ناسیونالیسم�و�رونق�بازار�فروش�آن�در�جامعه�نیز�
نوع�این�برنامه�ریزی�ها�و�دسیسه�چینی�ها�را�به�اندازه�کافی�و�در�سطحی�گسترده،�
جامه�عمل�پوشاند��تاریخنویسی�تحجربار�اولترا�شووینیستی،�بت�سازی�بشرستیزانه�
از�تک�تک�شاهان�سفاک�تاریخ�کشور�و�تزریق�سموم�مرگبار�شخصیت�پرستی�
ناسیونالیستی�در�مغز�کودکان�و�جوانان،�انباشتن�متون�آموزشی�مدارس�از�خرافه�های�
وطن�ساالری،�اختصاص�هزینه�های�کالن�برای�ترویج�اسطوره�بافی�های�نژادی�و�ملی،�
رواج�میترائیسم�و�زردشتی�گری،�تبلیغ�قوم�پرستی�آریائی،�اشاعه�افتخارات�راسیستی�
حلق�آویزی�به�گذشته�های�دور�و�تمدن�کهنه�قومی�یا�صدها�کار�همانند�دیگر،�این�

بخش�کارنامه�رژیم�را�پر�می�کرد�
در�رابطه�با�دولت�اسالمی�بورژوازی�تا�جائی�که�به�رخت�و�چوب�اختاپوسی�دینی�
و�هولوکاست�آفرینی�های�ایدئولوژیک�اسالمی�آن�بر�می�گردد�نیاز�به�گفتن�هیچ�کالمی�
نیست��این�دولت�خود�مظهر�تمامیت�تشخص�قهرآلود�و�سبعانه�دینی�سرمایه�است�
و�بازپردازی�مذهبی�تمامی�اشکال�بربریت�و�توحش�طبقات�استثمارگر�تاریخ�برای�
تشدید�فشار�استثمار�نیروی�کار�توسط�سرمایه�و�دفاع�از�کیان�قدرت�سرمایه�داری�
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جزء�الیتجزای�هستی�آن�است��نکته�مهم�این�است�که�همین�رژیم�با�همین�آرایش�
موحش�دینی،�در�حوزه�بهره�گیری�از�سالح�ناسیونالیسم�نیز�تا�چشم�کار�می�کند�ید�
طوال�داشته�است��رژیمی�که�در�روزهای�نخست�ظهورش�برای�طرد�رقبای�طبقاتی�
از�سفینه�قدرت�سیاسی�و�یکدست�کردن�حاکمیت،�بر�سر�هر�شبحی�چماق�تکفیر�
ملی�گرائی�می�کوبید�در�طول�جنگ�ارتجاعی�با�رژیم�صدام�عربده�وطن�پرستی�و�
ملیتش�گوش�فلک�را�کر�کرد��همان�بختک�اسالمی�سرمایه�که�خلخالی�هایش�بیل�به�
دست�هر�نشانه�تاریخ�پیشین�را�شخم�می�زدند�و�می�کندند،�کمی�این�سوتر�با�احساس�
خطر�زلزله�در�پایه�های�اقتدار�خود�بر�زبان�خاتمی�هایش،�مراجع�فقهی�و�حتی�ولی�
فقیه�هایش�سرود�افتخار�»تمدن�ملی«�چند�هزار�ساله�جاری�شد!!�اختاپوس�وحشتی�
که�کمونیست�های�انترناسیونالیست�را�به�اتهام�تالش�برای�احیای�شاهنشاهی�روانه�
میدان�تیر�می�کرد!!�به�گاه�مشاهده�زنگ�خوردگی�کامل�شمشیر�قتل�عام�مذهب�و�خطر�
طوفان�قهر�توده�های�عاصی،�دست�به�کار�حفاری�میراث�فخر�شاهان�و�فروش�امتعه�

حرمت�ملی�در�چهارسوق�مسخ�سازی�افکار�انسان�ها�شد�
بورژوازی،�حاکم�یا�اپوزیسیون،�برای�حفظ�حاکمیت�یا�عروج�به�پلکان�قدرت،�هیچ�
گزینه�ای�را�در�هیچ�شرائطی�از�دست�نمی�دهد�و�از�هر�ساز�و�کار�و�سالحی�حداکثر�
بهره�را�بر�می�گیرد��فقط�حاکمان�دیروز�یا�امروز�بورژوازی�نیستند�که�در�کاربرد�مذهب�
و�ناسیونالیسم�و�دموکراسی�جوئی�و�مانند�این�ها�برای�تحمیق�افکار�استثمارشوندگان،�
تحکیم�پایه�های�حکومت�یا�تسویه�حساب�با�رقبای�حکومتی�از�همدیگر�سبقت�
می�گیرند،�اپوزیسیونها�حتی�اپوزیسیونهای�چپ،�مسلح�و�سرنگونی�طلب�این�طبقه�
نیز�همین�کار�را�می�کنند��قربانی�ساختن�توده�های�وسیع�طبقه�کارگر�بین�المللی�کاًل�
و�از�جمله�ایران�در�پای�معبد�امپریالیسم�ستیزی�خلقی،�خودمختاری�طلبی�و�حق�
تعیین�سرنوشت�ناسیونالیستی�یا�اشکال�دیگر�شعبده�بازی�های�ناسیونالیستی�نیز�به�هر�
حال�همنهاد�و�همگن�همین�کارهائی�است�که�دولت�های�سرمایه�در�این�گذر�انجام�
می�دهند��طبقه�کارگر�جهانی�تاریخاً�غرامت�مهندسی�افکار�توده�های�خود�توسط�
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سرمایه�و�دستگاههای�فریب�سرمایه�داری�از�جمله�فریبکاریهای�دینی�و�ناسیونالیستی�
بورژوازی�را�با�سنگین�ترین�بهای�ممکن�پرداخت�کرده�است��فاجعه�ای�که�تا�نظام�
بردگی�مزدی�باقی�است�تاخت�و�تاز�آن�در�دنیای�زندگی،�کار،�آموزش،�فکر�و�مبارزه�
کارگران�هم�جریان�خواهد�داشت��توده�های�کارگر�ایران�همین�لحظه�حاضر�نیز�به�
بدترین�شکلی�در�معرض�این�تهاجمات�ترفندبار�قرار�دارند��به�موازات�ورشکستگی�
هر�چه�عمیق�تر�رژیم�اسالمی�سرمایه�داری،�باندهای�مختلف�بورژوازی�از�مافیای�
احمدی�نژاد�و�سایر�اصولگرایان�حکومتی�گرفته�تا�کرکسان�مهجور�و�شیفته�سرنشینی�
ماشین�دولتی،�تا�حمام�خون�ساالران�دیروزی�و�اصالح�طلب�نمایان�امروزی�تا�
جمهوری�خواهان�و�مشروطه�چیان�و�سلطنت�طلبان،�همه�و�همه�راه�سواری�خویش�
بر�موج�نارضائی�و�عصیان�و�خشم�توده�های�استثمار�شونده�عاصی�را�در�بستن�دخیل�
به�بارگاه�جهل�ناسیونالیسم�هموار�دیده�اند��همه�از�سرنوشت�میهن�و�مام�وطن�و�
تقدس�سرزمین�آباء�و�اجدادی�می�گویند��همگی�در�روز�روشن�چنین�وانمود�می�کنند�
که�گویا�کل�بحث�ها�بر�سر�سرنوشت�ملی�است!!�گویا�این�گوشه�دنیا�متشکل�از�دو�
طبقه�متخاصم�کارگر�و�سرمایه�دار�نیست!!�گویاجنگ�واقعی�روز�جنگ�میان�همین�دو�
طبقه�اساسی�نیست!!�گویا�همه�ساکنان�جهنم�استثمار�و�گند�و�خون�سرمایه،�اعضای�
یک�پیکره�واحد�هم�سرنوشتند!!�انگار�نه�انگار�که��50میلیون�نفوس�توده�های�کارگر�
این�دوزخ�هر�چه�می�کشند�از�دست�سرمایه�و�طبقه�سرمایه�دار�می�کشند��سرمایه�و�
طبقه�سرمایه�داری�که�دوختن�پوشش�داخلی�و�خارجی�بر�اندامش،�دوختن�شریرانه�
چشم�بصیرت�طبقاتی�توده�های�کارگر�بر�روی�ریشه�واقعی�استثمار�خویش�است��این�
جماعت�با�پرروئی�تمام�و�سرمست�از�تاریخ�پرموفقیت�فریبکاری�های�خود،�بر�سر�هر�
کوی�و�برزنی�بساط�وطن�وطن�پهن�می�کند،�گوئی�نه�اینکه،�این�وطن�سرزمین�استثمار�
مرگبار�دهها�میلیون�برده�مزدی�توسط�سرمایه�و�سرمایه�داران�و�دولت�های�اسالمی�و�
شاهنشاهی�آریائی�تبار�ایرانی�است��انگار�نه�انگار�که�سلول�سلول��50میلیون�کودک�
و�جوان�و�پیر�و�زن�و�مرد�کارگر�این�نقطه�دنیا�شمع�آجین�استثمار�و�گرسنگی�و�فقر�
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و�ستمکشی�و�بربریت�سرمایه�و�طبقه�سرمایه�دار�ایرانی�و�شرکای�صمیمی�جهانی�
آنهاست��این�جماعت�برای�مسخ،�فریب�و�تحمیق�توده�های�کارگر�و�غلتیدن�بختک�
وار�بر�موج�نارضائی�آنها�به�هر�مستمسکی�و�در�شرائط�فعلی�بیش�از�هر�چیز�به�دار�
ناسیونالیسم�چنگ�می�اندازند��بورژوازی�همیشه�با�علم�و�کتل�»میهن«�به�سربازگیری�
بردگان�مزدی�و�بسیج�قدرت�آنها�علیه�جنبش�خودشان�پرداخته�است�اما�در�شرائط�
فعلی�بیش�از�هر�زمان�دیگری�نیازمند�این�کار�است��همه�سالح�ها�به�اندازه�کافی�زنگ�
خورده�است�و�در�زرادخانه�ساز�و�کارهای�فرسوده�فریب�کاپیتالیستی،�ناسیونالیسم�
سالحی�است�که�در�هر�حال�بورژوازی�بر�روی�آن�حساب�باز�می�کند��ابعاد�این�
محاسبه�یا�باور�به�کارسازی�این�سالح،�باز�هم�افزون�تر�می�گردد�وقتی�که�توده�های�
اسیر�توهم�زیر�فشار�موج�نفرت�از�مذهب�به�هر�امامزاده�جهل�دیگری�پناه�می�جویند��
در�چنین�وضعی�است�که�تریبون�های�مختلف�سرمایه�هر�نماد�نیرنگ�ناسیونالیستی�را�
در�شیپور�می�کنند،�هر�جنازه�هر�جنگ�افروز�حمام�خون�ساالر�را�از�قبر�نبش�می�کنند،�
بر�استخوان�های�پوسیده�وی�تعویذ�»حقوق�بشر«�می�بندند�تا�آن�را�فاشیسموی�جمع�
آوری�قوا�نمایند��کار�به�جائی�رسیده�است�که�تیم�احمدی�نژاد�نیز�نومید�از�معجزه�
مسجد�جمکران�و�چاه�سامرا�راهی�مقبره�شاه�هخامنشی�و�آرامگاه�فردوسی�شده�اند��
اینان�هم�با�مشاهده�طوفان�نارضائی�توده�های�عاصی�از�یک�سوی�و�در�رقابت�با�
حریفان�حاکم�بساط�نذر�و�نیاز�در�پای�مقبره�»کورش«�پهن�کرده�اند��روزگاری�شاه�
عربده�»کورش�بخواب�ما�بیداریم«�سر�داد،�چند�صباحی�بعد�با�جاری�شدن�سیل�
قهر�کارگران،�برایش�ساختند�که�حرفش�را�تغییر�داده�است�و�این�بار�ناله�کرده�است�
که�»کورش�بیدار�شو،�غرق�منجالبیم«��بورژوازی�هر�چه�ورشکسته�تر،�ساز�و�برگ�
ترفندش�مضحک�تر��تیم�احمدی�نژاد�در�چنین�وضعی�است��ضربات�کوبنده�بحران�
اقتصادی�سرمایه�داری�هر�روز�سخت�تر�از�روز�پیش�شیرازه�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�
ایران�را�از�هم�می�پاشد��فشار�خرد�کننده�تحریم�های�اقتصادی�دولت�های�رقیب�این�
وضع�را�وخیم�تر�می�کند��انزوای�سیاسی�بین�المللی�راههای�چالش�حتی�المقدور�این�
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اوضاع�را�سد�می�سازد��خطر�طوفان�اعتراضات�کارگری�دورنمای�ثبات�همین�سطح�
از�چرخش�حیات�سرمایه�داری�و�بقای�دولت�اسالمی�را�هم�تیره�تر�می�گرداند��در�کنار�
همه�این�ها�موج�حمله�رقبای�حکومتی،�نه�فقط�آرام�نمی�گیرد�که�هر�روز�سهمگین�تر�
می�شود��معضل�موحش�دیگر�اینکه�همه�سالح�ها�برای�فریب�توده�های�عاصی�نیز�
به�اندازه�کافی�زنگ�خورده�است��معنای�این�عبارت�آخر�مسلماً�آن�نیست�که�سطح�
آگاهی�یا�شعور�و�شناخت�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�به�اوج�رفته�است��بدبختانه�
چنین�نشده�است��به�یمن�تاخت�و�تاز�نفس�گیر�دیکتاتوری�سرمایه�و�فشار�رفرمیسم�
نیرنگ� کارافتادگی�سالح� از� اما� نداده�است،� راست�و�چپ�چنین�حادثه�ای�روی�
بورژوازی�الزاماً�در�گرو�سطح�باالی�آگاهی�توده�های�کارگر�نیست��تجربه�روزمره�

زندگی�و�سیر�مشاجرات�روز�اجتماعی�و�طبقاتی�برای�این�کار�کفاف�می�دهد�
احمدی�نژاد�زیر�فشار�همه�معضالت�باال،�برای�بقای�تیم�خود�در�ساختار�قدرت�
سیاسی�سرمایه�و�صیانت�سهم�باند�خود�در�مالکیت�سرمایه�ها�و�کوه�اضافه�ارزشها�
به�هر�ویرانه�ای�دخیل�می�بندد��او�از�شکار�توهم�توده�های�عاصی�کارگر�و�فرودست�
مأیوس�است،�تالش�می�کند�تا�محافل�فروپاشیده�و�سرگردان�هر�چه�بیشتری�از�
بورژوازی،�سلطنت�طلبان،�دوم�خردادی�ها�و�نوع�اینها�را�به�دار�و�دسته�خویش�وصله�
پینه�نماید�و�پشتوانه�قدرت�خود�سازد��در�همین�راستاست�که�به�کورش�می�آویزد��
مانیفست�»عدل�علی�«�را�با�»منشور�کورش«�داد�و�ستد�می�کند��بلوای�حقوق�بشر�
کورش�را�ساز�و�کار�گردآوری�قوا�می�سازد��گویا�که�موجودی�به�نام�کورش�با�سایر�
شاهان�جنگ�افروز،�جانی،�سفاک�و�تبهکار�این�کشور�تفاوت�داشته�است!!�گوئی�
که�آنچه�کورش�کرده�است�از�سنخ�بشرکشی�ها�و�هولوکاست�راه�اندازی�های�سایر�
سالطین�دژخیم�نبوده�است��اینکه�وجود�شخصی�به�نام�کورش�واقعیت�است�یا�
افسانه�موضوع�قابل�بحثی�است��اما�با�فرض�واقعی�بودن�وجودش�گزارش�کوتاه�
زندگی�او�آشنای�ذهن�همگان�است��امپراطوری�برده�دار�هخامنشی�را�تشکیل�داده�
است��سی�سال�تمام�امپراطور�یکه�تاز�و�سفاک�این�برده�داری�بوده�است��تسخیر�
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عظیم�ترین�بخش�دنیا�را�دستور�کار�خود�داشته�است��برای�این�کار��30سال�را�در�
لشکرکشی�و�جنگ�افروزی�گذرانده�است��در�هر�جنگ،�وسیع�ترین�کشتارها�را�راه�
انداخته�است�و�پرخروش�ترین�سیالبهای�خون�را�جاری�ساخته�است��هر�کجا�را�فتح�
کرده�است،�ساکنان�مغلوبش�را�بردگان�جنگی�خویش�نموده�است��امپراطوری�های�
»لیدی«�و�»آسیای�صغیر«�را�با�همین�جنگ�افروزیها�به�تصرف�خود�در�آورده�است��به�
بابل�و�مصر�وحشیانه�هجوم�برده�است�و�برای�تصرف�این�کشور�جوی�خون�جاری�
کرده�است�و�باالخره:�»هنگامی�که�از�گشودن�همه�سرزمین�های�خاور�آسوده�شد�
در�صدد�برآمد�که�ماد�و�پارس�را�از�هجوم�بدویانی�که�در�آسیای�میانه�منزل�داشتند�
خالص�کند�و�چنان�به�نظر�می�رسد�که�در�این�حمله�های�خود�تا�کنار�نهر�سیحون�در�
شمال�و�هندوستان�در�خاور�پیش�رفته�باشد��در�همین�گیر�و�دارها�و�در�آن�زمان�که�
به�منتهای�بزرگی�خود�رسیده�بود،�در�جنگ�با�قبائل�ماساگت�که�از�قبائل�گمنام�ساکن�
در�ساحل�جنوبی�دریای�خزر�بودند�کشته�شد��کورش�نیز�مانند�اسکندر�امپراطوری�
بزرگی�را�به�چنگ�آورد�ولی�پیش�از�اینکه�فرصت�سازمان�دادن�به�آن�را�پیدا�کند،�
اجل�آن�امپراطوری�را�از�چنگش�بیرون�آورد��نقص�مهمی�که�بر�خلق�و�خوی�کورش�
لکه�بزرگی�باقی�گذاشته�است�آن�بود�که�گاهی�بی�حساب�قساوت�و�بی�رحمی�داشته�
است��این�بی�رحمی�به�پسر�نیمه�دیوانه�او�کمبوجیه�به�ارث�رسید�«�)�تاریخ�تمدن�
ویل�دورانت،�بخش�مشرق�زمین�گهواره�تمدن(�الگوی�ناسیونالیستی�حقوق�بشر،�
مدنیت،�قانون�و�عدل�بورژوازی�ایران�که�قرار�است�مرکب�راهوار�خروج�مافیای�
احمدی�نژاد�از�مهلکه�بحران�ها�گردد،�چنین�موجودی�بوده�است��نماد�عالی�کشتار�
و�درندگی�که�از�روز�جلوس�بر�تخت�امپراطوری�برده�دار�هخامنشی�تا�روز�مرگ�
خویش�شرق�تا�غرب�دنیا�را�در�شعله�های�جنگ�سوزانده�است��بشریت�عصر�خود�را�
دقیقه�ای�از�وحشت�تهاجم�و�حمام�خون�آسوده�نگذاشته�است��حق،�قانون�و�مدنیت�
سرمایه�در�متعالی�ترین�شکل�ممکن�خود،�حتی�در�شرائطی�که�همه�آثار�پس�نشینی�
در�مقابل�موج�پیکار�طبقه�کارگر�را�با�خود�دارد�باز�هم�پاسدار�موحش�ترین�فشار�
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استثمار�بردگان�مزدی�و�میثاق�سلب�هر�نوع�آزادی�و�حقوق�اولیه�معیشتی�و�اجتماعی�
توده�های�کارگر�است��وقتی�که�بورژوازی�مالک�حق�و�مدنیت�خود�را�از�قبرستان�
کهنه�عصر�بردگی�نبش�می�کند،�معنایش�فقط�یک�چیز�است��اینکه�بقای�سرمایه�داری�
و�ادامه�حاکمیت�طبقه�سرمایه�دار�بدون�قتل�عام�مطلق�هر�نوع�فشار�مبارزه�و�مقاومت�
طبقاتی�استثمارشوندگان�کارگر،�بدون�استخراج�تمامی�سالح�های�توحش�کهنه�ترین�
اعصار�تاریخی�و�بدون�به�کارگیری�کورش�وار�همه�این�سالح�ها�علیه�بشریت،�حتی�
برای�لحظه�ای�ممکن�نیست��بورژوازی�ایران�تاریخاً�تمامی�ساز�و�برگ�های�فریب�
دینی�و�ناسیونالیستی�را�برای�بقای�خود�به�کار�گرفته�است�اما�سکانداران�سفینه�
قدرت�و�حاکمیت�سرمایه�در�اینجا�بسیار�خوب�و�بیش�از�هر�کسی�می�فهمند�که�
آنچه�سرمایه�داری�را�تا�امروز�حفظ�کرده�است�نه�توهمات�مذهبی�توده�های�کارگر�و�
زحمتکش�و�نه�باورهای�متحجر�ناسیونالیستی�آن�ها�که�چیزهای�دیگری�بوده�است��
سرمایه�به�یمن�دیکتاتوری�هار�باقی�مانده�است�اما�رفرمیسم�راست�و�چپ�نیز�همواره�
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در�طول�دو�سال�اخیر�شاهد�جنگ�و�ستیز�مستقیم�کارگران�یونان�با�سرمایه�داران�و�
دولت�سرمایه�داری�این�کشور�و�جدال�غیرمستقیم�آنها�با�برنامه�ریزان�و�تصمیم�بگیران�
�EUبودیم��درباره�اینکه�کارگران�چه�می�گفتند،�چه�می�خواستند�و�برای�چه�جنگ�و�

جدال�می�کردند�نیاز�به�توضیح�نیست��رسانه�ها�تا�حدودی�بحث�کرده�اند،�محافل�چپ�
نیز�درباره�آنچه�بر�سر�کارگران�رفته�است�کم�یا�بیش�گفته�اند�و�نوشته�اند��در�این�میان�
و�در�دل�همه�گفتگوها،�اعم�از�افشاگری�ها،�یا�اخبار�یک�چیز�مثل�همیشه�به�طور�کامل�
مسکوت�ماند��اینکه�چرا�این�همه�اعتصاب،�شورش�های�خیابانی،�همصدائی�و�اتحاد،�
ایستادگی�و�کوبیدن�بر�طبل�تداوم�پیکار�سرانجام�بدون�هیچ�دستاوردی�پایان�یافت��
چرا�همه�امیدها�به�یأس�و�همه�خیزش�ها�به�تسلیم�منتهی�گردید��از�این�بدتر!�چرا�توده�
وسیع�کارگران�شورشی�به�دنبال�آن�همه�جنگ�و�مقاومت�حتی�در�سناریوی�آشنای�
»انتخابات«�ضد�انتخاب�بورژوازی�بیشترین�»رأی«�را�به�حزبی�دادند�که�خواستار�
اعمال�بیشترین�فشار�بر�زندگی�و�شرائط�کار�آنان�بود؟!!�پاسخ�این�سؤاالت�برای�طیف�
چپ�موجود�معموالً�ساده�است��»چالش�مبارزات�کارگران�برای�بورژوازی�حکم�
حیات�و�ممات�داشت�و�هیچ�عقب�نشینی�را�بر�نمی�تافت،�توده�های�کارگر�قدرت�
الزم�را�نداشتند�و�از�تدارک�کافی�برای�مقاومت�برخوردار�نبودند��بورژوازی�با�اهرم�

وقتی کارگران از فروریزی سرمایه داری
می ترسند!!



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری228

همیشگی�وارونه�پردازیها�و�عوامفریبی�ها�در�صفوف�کارگران�شکاف�انداخت،�طبقه�
کارگر�چنین�بود�و�بورژوازی�چسان��!!«�و�خیل�استدالالت�این�گونه�که�به�اندازه�کافی�
آشنا�هستند��در�مقابل�این�پاسخ�ها�یا�به�اصطالح�استدالل�ها!!�سؤاالت�زیادی�قابل�
طرح�است�اما�یک�سؤال�از�همه�اساسی�تر�است��فرض�کنیم�که�تمامی�این�حرف�ها�
کاماًل�درست�باشند��حتی�در�این�صورت�باز�هم�با�پرسش�های�مهم�جدیدی�مواجه�
خواهیم�بود��مقدم�بر�همه�اینکه�از�درون�این�پاسخ�ها�قرار�است�چه�نتیجه�ای�بیرون�
آید؟�این�پاسخ�ها�یا�استدالل�ها�چه�گرهی�از�معضل�باز�می�کنند�و�چه�راهی�در�پیش�
روی�کارگر�یونانی�یا�کارگر�هر�کجای�دیگر�دنیا�قرار�می�دهند؟�لیست�همه�این�ادله�
متقن!�را�با�طومار�دیگری�از�استداللها�و�پاسخ�های�همسنخ�تکمیل�کنیم،�از�ورای�آنها�با�
دو�حکم�یا�دو�پیام�رو�به�روخواهیم�شد��حکم�اول�اینکه�سرمایه�داری�شکست�ناپذیر�
است�و�طبقه�کارگر�یارای�شکستن�این�نظام�را�ندارد!!�حکم�دوم�که�در�واقع�دستکاری�
و�آرایش�همان�حکم�اول�با�هدف�پرده�کشی�بر�قبول�جاودانگی�سرمایه�داری�است�
این�خواهد�بود�که�هنوز�روزگار�آسیب�پذیری�این�نظام�فرا�نرسیده�است�و�باید�
منتظر�طلوع�فجر�امید�از�دل�سیر�جبری�رویدادهای�تاریخی�ماند!!�اگر�متوسلین�به�
تئوری�بافی�و�استدالل�تراشی�های�فوق�تصور�می�کنند�که�نتایج�دیگری�سوای�این�
دو�حکم�از�دل�حرفها�و�باورهایشان�بیرون�می�آید�چه�بسا�آدم�های�سطحی�و�خام�
اندیشی�باشند،�اما�واقعیت�ها�و�تجارب�تاریخی�چیز�دیگری�می�گویند��در�پشت�این�
نوع�پاسخ�سازی�ها�علی�العموم�دنیائی�خودفریبی،�عوامفریبی�و�کارگرفریبی�خوابیده�
است��کارگران�یونان�کارهای�زیادی�را�انجام�دادند��چرخ�کار�و�تولید�را�در�سراسر�
جامعه�از�کار�انداختند��پویه�تولید�سود�و�سامان�پذیری�سرمایه�را�در�خشکی�و�هوا�و�
دریا�متوقف�ساختند��بر�دیوار�نظم�سیاسی�سرمایه�داری�پتک�قدرت�کوبیدند��بانک�ها�
و�مراکز�اقتصادی�نظام�بردگی�مزدی�را�به�آتش�کشیدند��نهادهای�تصمیم�گیری�و�
برنامه�ریزی�سرمایه�داری�را�با�بیشترین�خشم�و�قهر�آماج�یورش�قرار�دادند��آنها�به�همه�
این�کارها�و�تمامی�این�اشکال�مبارزه�روی�آوردند��نکته�مهم�تر�اینکه�توده�های�کارگر�
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در�جریان�این�جنگ�و�ستیزها�و�قهر�و�عصیان�ها،�دچار�شکست�نظامی�نشدند��آن�ها�
با�ضربات�کوبنده�ارتش�و�پلیس�و�سازمان�های�سرکوب�سرمایه�از�پای�در�نیامدند��
با�همه�اینها�پس�از�دو�سال�مبارزه�و�مقاومت�نهایتاً�دست�خالی�به�خانه�های�خود�
باز�گشتند��به�تمامی�شروط�و�خواست�های�بورژوازی�تمکین�کردند��اجازه�دادند�که�
طبقه�سرمایه�دار�یونان�و��EUبدترین�سالخیها�را�علیه�بهای�نازل�نیروی�کارشان�و�
علیه�امکانات�ناچیز�از�پیش�تاراج�شده�معیشتی�آنان�سازمان�دهند��تمامی�بار�تهاجم�
بی�رحمانه�سرمایه�به�آموزش،�بهداشت،�دارو�و�درمان،�نگهداری�کودکان�و�سالمندان�
یا�هر�حوزه�دیگر�زندگی�را�تن�دادند��بورژوازی�یونان�و�اروپا�را�مجاز�ساختند�تا�همه�
این�بلیه�ها�را�علیه�دار�و�ندار�روزشان�برنامه�ریزی�کند�و�در�این�گذر�حتی�عنان�کار�
را�به�راست�ترین�و�هارترین�بخش�بورژوازی�سپردند��پرسش�یا�پرسش�های�اساسی�
نیز�درست�در�همین�جاست�که�صف�می�بندند��آیا�طبقه�کارگر�یونان�هیچ�راه�دیگری�
در�پیش�پای�خود�نداشت��آیا�چنین�راهی�اساسا�موجود�نبود�یا�بود�ولی�کارگران�
نمی�دیدند،�در�صورت�دوم�چرا�نمی�دیدند�و�اگر�می�دیدند�چرا�نمی�رفتند،�آیا�توان�
رفتن�را�نداشتند؟�اگر�چنین�است�طول�و�عرض�و�ماهیت�و�واقعیت�این�توان�چگونه�
توضیح�داده�می�شود�و�باز�اگر�این�گونه�است�راه�دستیابی�کارگران�به�این�توانائی�
چیست�و�در�کدام�فرایند�باید�آن�را�جستجو�کنند�و�به�دست�آرند��این�ها�پرسش�های�

اساسی�روز�تاریخ�هستند�و�باید�به�پاسخ�آن�ها�پرداخت�
طبقه�کارگر�یونان�به�طور�قطع�می�توانست�راه�دیگری�سوای�آنچه�رفت�و�تا�امروز�
رفته�است،�انتخاب�کند��راهی�که�پیش�پای�کل�کارگران�دنیا�باز�است��توده�های�کارگر�
یونان�در�طول�این�دو�سال�و�در�دل�جنگ�و�ستیزهای�مستمر�خویش�می�توانستند�
خود�را�به�صورت�شورائی�متشکل�سازند��می�توانستند�شوراهای�خود�را�ظرف�ابتکار،�
خالقیت،�آموزش،�آگاهی�و�جستجوی�راه�حل�های�هر�چه�ملموس�تر،�رادیکال�تر�و�
کارسازتر�علیه�نظام�سرمایه�داری�نمایند��کارگران�می�توانستند�از�درون�این�شوراها�به�
طبقه�سرمایه�دار�یونان�و�اروپا�و�کل�دولت�های�قاره�اعالم�کنند�که�حتی�یک�سنت�از�
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رقم�نجومی��400میلیارد�دالر�بدهی�دولتی�این�کشور�به�بانک�ها�و�تراست�های�مالی�
یا�صنعتی�دنیا�را�پرداخت�نخواهند�کرد��آنها�می�توانستند�تأکید�کنند�که�تهدیدات�
سرمایه�داران�یونان�و�سران��EUرا�به�هیچ�می�گیرند،�خارج�شدن�از�اتحادیه�دولت�های�
سرمایه�داری�اروپا�را�مورد�استقبال�قرار�می�دهند��اجازه�خروج�حتی�یک�قطره�از�
اقیانوس�عظیم�سرمایه�های�آلمانی�و�فرانسوی�و�امریکائی�یا�سرمایه�های�هر�کجای�
دیگر�پیش�ریز�شده�در�یونان�را�به�هیچ�دولت�یا�هیچ�صاحب�سرمایه�ای�تحت�هیچ�
شرائطی�نخواهند�داد��کارگران�می�توانستند�تصریح�کنند�که�از�امروز�آنهایند�که�اراده�
می�کنند�و�تصمیم�می�گیرند�و�بر�اساس�رأی�طبقه�آنها�هر�چه�سرمایه�در�یونان�است�
حاصل�استثمار�آنان�و�همزنجیران�طبقاتی�آن�ها�در�جاهای�دیگر�است�و�هیچ�سنت�
آن�متعلق�به�هیچ�سرمایه�داری�نیست��طبقه�کارگر�یونان�می�توانست�با�اعالم�این�احکام�
و�خیلی�حکم�های�دیگر،�سیمای�واقعی�جنگ�روز�خود�با�دولت�بورژوازی�یونان�و�
طبقه�سرمایه�دار�اروپا�و�دولت�های��EUرا�هر�چه�بیشتر�شفاف�سازد�و�هر�چه�شفاف�تر�

در�معرض�نمایش�جهانیان�و�به�ویژه�طبقه�کارگر�جهانی�قرار�دهد�
اگر�کارگران�یونان�دست�به�انجام�کارهای�فوق�می�زدند�معنایش�این�بود�که�راهی�
سوای�راه�دو�ساله،�سوای�راهی�که�تا�حاال�رفته�اند�یا�همزنجیران�جهانی�آن�ها�در�طول�
دهه�های�اخیر�در�جاهای�دیگر�دنیا�رفته�اند،�پیش�روی�خویش�باز�می�کردند��سؤال�
بعدی�این�است�که�آیا�گشایش�این�راه�فقط�برداشتن�سنگی�برای�پرتاب�نکردن�بود!!�
آیا�توده�های�کارگر�در�صورت�باز�کردن�این�راه�و�تغییر�ریل�جنگ،�قادر�به�ادامه�
جنگیدن�هم�بودند،�آیا�ساز�و�برگ�الزم�برای�این�کار�را�داشتند��پاسخ�این�سؤال�نیز�
مسلماً�آری�است��کارگران�می�توانستند�شوراهای�خود�را�سراسری�کنند��می�توانستند�
این�شوراها�را�در�تمامی�مراکز�کار�و�تولید�در�سراسر�جامعه�یونان�بر�پای�دارند�و�با�
برپائی�آنها�تمامی�امور�مربوط�به�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�اجتماعی�را�در�دست�گیرند��
شوراها�می�توانستند�زنجیروار�و�ارگانیک�به�هم�مرتبط�شوند�و�به�ظرف�سراسری�
اعمال�قدرت�طبقه�کارگر�در�کل�جامعه�تبدیل�گردند��طبقه�کارگر�یونان�می�توانست�از�
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درون�این�شوراها�مالکیت�طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�سرمایه�داری�و�سرمایه�داران��EUرا�
بر�کل�وسائل�تولید�و�مبادله،�بر�تمامی�کارخانه�ها�و�مزارع�و�اراضی�و�همه�مؤسسات�
تولیدی�و�مالی�و�اجتماعی�ملغی�سازد��کارگران�می�توانستند�کل�احتیاجات�شهروندان�
در�هر�حوزه�و�شهر�و�منطقه�و�در�سطح�سراسری�را�در�همه�رمینه�ها�از�خورد�و�
خوراک�و�پوشاک�گرفته�تا�بهداشت�و�درمان�و�آموزش،�تا�مهد�کودک�و�مسکن�و�راه�
و�جاده�و�بندر،�تا�محیط�زیست�و�حمل�و�نقل�و�شهرسازی،�تا�تمامی�حوزه�های�دیگر�
معیشت�و�رفاه�اجتماعی،�همه�و�همه�را�برای�کل�جامعه�برآورد�کنند��توده�های�کارگر�
یونان�می�توانستد�در�همین�شوراها�با�دخالتگری�نافذ�و�آزاد�و�آگاه�همه�آحاد�خویش،�
چگونگی�تولید�و�تأمین�این�امکانات�را�در�قلمروهای�مختلف�صنعت�و�کشاورزی�
و�خدمات�و�معادن�و�دامداری�و�ترابری�و�هر�قلمرو�دیگر�کار�و�تولید�اجتماعی�
برنامه�ریزی�نمایند��آنان�می�توانستند�آنچه�را�که�خود�با�همدلی�شورائی�سراسری�همه�
آحاد�طبقه�خود�برنامه�ریزی�نموده�اند�به�اجراء�در�آورند��توده�های�کارگر�این�توان�را�
داشتند�که�کار�را�تعریف�کنند،�درباره�چه�تولید�شود�و�چه�تولید�نشود�تصمیم�بگیرند،�
میزان�کار�و�تولید�مورد�نیاز�جامعه�را�تعیین�نمایند��چگونگی�توزیع�محصول�کار�
اجتماعی�میان�بخشهای�مصرف�معیشتی،�آموزشی،�درمانی،�رفاهی،�تفریحی،�مسکن�
و�شهرسازی�و�احتیاجات�بازتولید�وسائل�تولید�یا�نیازهای�ارتقاء�دانش�و�تکنیک�و�
پیشرفت�های�صنعتی�و�اجتماعی�را�مشخص�سازند��کارگران�این�توان�را�داشتند�که�
بساط�نظم�سرمایه�را�در�هم�کوبند،�دولت�سرمایه�داری�را�ساقط�کنند�و�از�سر�راه�
بردارند،�بنیاد�کار�مزدی�و�اساس�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�را�در�هم�کوبند�و�
سازمان�شورائی�سراسری�سوسیالیستی�آحاد�شهروندان�برای�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�
را�جایگزین�آن�کنند��آنان�می�توانستند�با�این�جهتگیری�و�بر�بام�شوراهای�سراسری�
ضد�سرمایه�داری�خود�به�توده�های�کارگر�سراسر�جهان�مبارزات�روزمره�خود�را�
گزارش�دهند�و�از�ورای�این�گزارش�پیکار�راستین�سرمایه�ستیز�طبقه�خود�را�معنی�
کنند،�می�توانستند�محتوای�این�پیکار�را�سرود�روز�انترناسیونال�سازند�و�در�سراسر�
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جهان�حاضر�بانگ�اندازند�که�راه�مبارزه�این�است��تمامی�راههای�دیگر�در�بن�بستند�
کارگران�یونان�می�توانستند�راه�انجام�کارهای�باال�را�پیش�گیرند�و�هر�چند�کورمال�
کورمال�در�این�طریق�پیش�روند��آنها�از�این�ظرفیت�برخوردار�بودند�که�محور�جنگ�
جاری�خود�با�بورژوازی�را�در�اینجا،�در�حوزه�واقعی�تقابل�میان�کار�و�سرمایه،�
میان�سرمایه�داری�و�ضد�سرمایه�داری،�میان�کار�مزدی�و�الغاء�کار�مزدی�قرار�دهند��
کارگران�اما�چنین�نکردند�و�بر�این�ریل�نچرخیدند��در�عوض�تسلیم�برنامه�»ریاضت�
اقتصادی«�بورژوازی��EUشدند��عقب�نشستند�و�تن�دادند�که�نیروی�کار�خود�را�به�
بهائی�بسیار�نازل�تر�بفروشند،�ساعات�بسیار�بیشتری�از�کار�روزانه�خود�را�وقف�سود�
بسیار�افزون�تر�سرمایه�ها�سازند��امکانات�محدود�دارو�و�درمان�و�آموزش�آن�ها�هر�چه�
وحشیانه�تر�سالخی�گردد�تا�اقیانوس�خروشان�سود�سرمایه�داران�باز�هم�پرخروش�تر�
شود��کارگران�تن�دادند�که�بیشتر�کار�کنند�و�بسیار�عظیم�تر�از�کار�خود�جدا�شوند،�
سرمایه�ها�هر�چه�فربه�تر�و�خود�و�فرزندانشان�هر�چه�مستهلک�تر�گردند��بر�قدرت�
سرمایه�هر�چه�سهمگین�تر�بیفزایند�و�خود�هر�چه�ضعیف�تر،�زبون�تر�و�بی�قدرت�تر�
شوند��آنان�در�مقابل�یکی�از�موحش�ترین�موج�های�تعرض�سرمایه�عقب�نشستند�و�
الجرم�راه�تعرضات�بعدی�هولناک�تر�نظام�بردگی�مزدی�به�زندگی�خود�را�هموارتر�
کردند��چرا�چنین�شد،�چرا�توده�های�کارگر�راه�نخست�را�پیش�نگرفتند�و�به�بی�راهه�
دوم�غلطیدند��آیا�راه�اول�را�دیدند�اما�توانائی�پیمودنش�را�در�در�خویش�نیافتند�یا�
اینکه�اساساً�ندیدند�و�اگر�چنین�بود�چرا،�چه�چیز�سد�راه�دیدن�آنان�می�شد�و�این�سد�

چگونه،�در�چه�شرائطی�و�با�دست�چه�نیروهائی�بر�پای�شده�است�
طبقه�کارگر�یونان�در�متن�خیزش�عظیم�سراسری�خود�می�توانست�راه�ضد�کار�
مزدی�و�امحاء�سرمایه�داری�را�انتخاب�کند�و�دلیل�اینکه�چنین�نکرد�نه�فقدان�ظرفیت�
انجام�این�کار،�بلکه�ندیدن�این�راه�و�ندیدن�توان�پیمودن�آن�در�هستی�حاضر�خود�
بود��این�معضل،�خاص�کارگران�یونان�نیست��حدیث�مبارزه�طبقاتی�جاری�توده�های�
کارگر�در�سراسر�دنیاست��جستجوی�ریشه�این�مشکل،�در�سطح�نازل�آگاهی�طبقه�
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کارگر�به�همان�اندازه�که�می�تواند�درست�باشد،�ممکن�است�نقش�سدی�سنگین�را�
بر�سر�راه�هر�ریشه�یابی�واقعی�مارکسی�و�ضد�کار�مزدی�بازی�بنماید�و�معموالً�هم�
چنین�است��این�جستجو�درست�است�اگر�آگاهی�را�هستی�آگاه�ضد�کار�مزدی�
توده�های�کارگر�یا�پراکسیس�جنبشی�نقد�شفاف�مارکسی�موجودیت�سرمایه�داری�
بدانیم�و�سخت�نادرست�است�اگر�آگاهی�را�دانش�ها�و�کشفیات�معجزه�گر�افاضل�و�
دانشوران�صاحب�مقام�تلقی�کنیم��مشکل�در�قدرت�فائقه�سرمایه�داری،�در�دیکتاتوری�
هار�این�نظام،�در�قدرت�مهندسی�افکار�و�وارونه�پردازی�ذاتی�سرمایه�یا�در�ساختار�
آهنین�نظم�مدنی�و�سیاسی�مسلط�مناسبات�بردگی�مزدی�هم�نیست��این�قدرت�مسلمًا�
وجود�دارد�و�بسان�سدی�عظیم�بر�سر�راه�جنبش�ضد�سرمایه�داری�کارگران�سنگینی�
می�کند�اما�پیش�کشیدن�آن�به�مثابه�عامل�یکه�تاز�افسانه�ای�ناشکستنی�سد�راه�ابراز�
وجود،�بالندگی،�بلوغ�و�پیروزی�این�جنبش�عماًل�فقط�یک�معنی�دارد��این�معنی�که�
طبقه�کارگر�هیچ�گاه�قادر�به�نابودی�سرمایه�داری�یا�حتی�سازمانیابی�جنبش�خود�برای�
پیکار�در�این�مسیر�نخواهد�شد!!�یا�این�معنی�که�کارگران�باید�منتظر�بنشینند�و�صبر�
پیشه�کنند�تا�شاید�روزی،�روزگاری�قدرت�سرمایه�ضعیف�گردد��آویختن�به�عواملی�
از�قبیل�دیکتاتوری�هار�سرمایه،�قدرت�چیره�گمراه�سازی�و�مسخ�و�مهندسی�افکار�
سرمایه�داری،�سطح�نازل�دانش�یا�متشکل�نبودن�کارگران�و�مانند�اینها�به�عنوان�سد�یا�
سدهای�مقاوم�مانع�جهتگیری�آگاه�و�سازمان�یافته�ضد�سرمایه�داری�توده�های�کارگر�
در�عین�حال�که�واقعی�است�اما�اکتفاء�به�آن�فقط�تفسیر�واقعیت�است�و�چرخ�خوردن�
در�حصار�این�تفسیر�صرفاً�تقالئی�اپوتورنیستی�برای�بستن�راه�واقعی�تغییر�بر�روی�
توده�های�کارگر�است��همه�اشکال�قدرت�سرمایه�قابل�شکستنند�و�توده�های�کارگر�
توان�این�شکستن�را�دارند��همه�ضعف�های�دامنگیر�مبارزات�کارگران�رفع�کردنی�
هستند�و�آنان�بسیار�خوب�قادر�به�رفع�این�ضعف�ها�هستند��جنبش�کارگری�چند�
قرن�است�که�جهان�موجود�را�میدان�تاخت�و�تاز�خود�کرده�است��بند�بند�مراکز�کار�
و�تولید�دنیا�را�نمایشگاه�مدام�قدرت�خود�ساخته�است��در�گوشه�گوشه�دنیا�جنگیده�
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است�و�انقالب�نموده�است،�دولت�ها�را�سرنگون�و�دولتهای�دیگر�را�مستقر�کرده�
است��دیکتاتوری�هار�و�نیروی�سرکوب�و�حمام�خون�یا�قدرت�وارونه�سازیها�و�
مهندسی�افکار�و�ساختار�آهنین�نظم�مدنی�و�سیاسی�سرمایه�داری�در�هیچ�دوره�ای�قادر�
به�تعطیل�و�توقف�و�مهار�تاخت�و�تازها�یا�خیزش�ها�و�شورش�ها�و�انقالبات�نگردیده�
است��ریشه�فروماندگی�توده�های�کارگر�از�سازمانیابی�آگاه�ضد�کار�مزدی�خود�را�نه�

در�قدرت�فائقه�سرمایه�که�در�جای�دیگری�باید�جستجو�نمود�
معضل�اساسی�سر�راه�تشکل�یابی�شورائی�آگاه�ضد�سرمایه�داری�کارگران�بدیل�ها�
و�الگوهای�زمخت�آلترناتیو�این�رویکرد�است��مشکل�اینجاست�و�کلید�حل�مشکل�
را�نیز�در�همین�جا�باید�پیدا�کرد��اگر�کارگران�یونان�در�طوفان�مبارزات�دو�ساله�
خود�همه�کار�را�کردند�اما�ریل�جنبش�ضد�کار�مزدی�را�نگرفتند،�اگر�توده�های�طبقه�
کارگر�جهانی�در�این�صد�سال�زمین�و�زمان�را�از�پیکار�و�اعتصاب�و�شورش�و�
قیام�و�جنگ�و�انقالب�و�سرنگونی�و�برقراری�رژیمها�آکنده�اند�اما�راه�مبارزه�واقعی�
ضد�سرمایه�داری�را�پیش�نگرفته�اند�فقط�یک�دلیل�دارد��آنها�به�جای�این�راه،�به�
جای�این�رویکرد،�اسیر�راهها�و�رویکردهای�دیگر�هستند��الگوها�و�رویکردهائی�
که�ماسک�کارگری�داشته�اند�و�دارند،�لباس�جعلی�بسیار�پر�زرق�و�برق�»کمونیسم«�
را�بر�اندام�ناساز�خود�ساز�کرده�اند�و�می�کنند��صدای�کارگر،�کارگر�آنها�زیبق�گوش�
تمامی�توده�های�کارگر�دنیا�شده�است�و�راه�شنیدن�هر�صدای�دیگر�را�بر�مجاری�
احساس�و�شنود�کارگران�بسته�است��این�بدیل�ها�و�الگوهایند�که�در�طول�سالیان�
دراز�جنبش�کارگری�را�در�خود�منحل�ساخته�است��این�جنبش�را�به�فاجعه�بارترین�
شکل�الیناسیون�و�از�خود�بیگانگی�مبتال�کرده�است��افق�برون�رفت�از�سرمایه�داری�
را�به�طور�کامل�از�تیررس�نگاه�کارگران�دور�نموده�است�و�توده�کارگر�دنیا�را�به�
روزی�انداخته�است�که�راستی�راستی�بیش�از�سرمایه�داران�از�فروپاشی�سرمایه�داری�
می�ترسند!!�اگر�کارگران�جهان�مبارزه�ضد�کار�مزدی�نمی�کنند�برای�این�است�که�
سالیان�متمادی�جنبش�اتحادیه�ای�و�مبارزه�سندیکالیستی�همه�جا�پیش�پایشان�پهن�
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بوده�است��اگر�آنان�علیه�سرمایه�داری�نمی�جنگند�برای�این�است�که�رژیم�ستیزی�
فراطبقاتی�حلق�آویز�به�احزاب�»کمونیست«�تمامی�تاریخ�حیات�قرن�بیستم�آن�ها�
را�پر�کرده�است��اگر�جنبش�کارگری�مظهر�هستی�اگاه�ضد�کار�مزدی�نیست�برای�
این�است�که�زیر�فشار�جنبش�اتحادیه�ای�و�سندیکالیستی�تجسم�تمام�عیار�رفرمیسم�
راست�سندیکالیستی�گردیده�است��اگر�این�جنبش�آگاهی�مارکسی�ندارد�دلیلش�این�
است�که�با�آموزش�های�مخرب�حزب�ساالر�کمونیسم�بورژوائی�شمع�آجین�است��
اگر�خود�را�شورائی�و�ضد�سرمایه�داری�و�سراسری�سازمان�نمی�دهد،�برای�این�است�

که�در�محاصره�سازمانیابی�سندیکالیستی�و�حزب�آفرینی�باالی�سر�خویش�است�
توده�های�کارگر�جهان�در�آستانه�شروع�نیمه�دوم�قرن�نوزدهم�از�ژرفنای�پیکار�
روز�خود�با�نظام�بردگی�مزدی،�با�فراخوان�فعالین�راستین�کمونیست�درون�جنبش�
خود،�با�جهتگیری�رادیکال�طبقاتی�و�انترناسیونالیستی�دست�به�کار�معماری�بین�الملل�
کارگری�و�گذاشتن�سنگی�بر�روی�سنگ�برای�دمیدن�در�صور�واقعی�جنگ�ضد�کار�
مزدی�گردیدند��کارگران�صد�و�پنجاه�سال�پیش�این�خیز�را�برداشتند،�اما�خیز�آنان�
چند�گام�این�سوتر�در�کام�موج�طوفان�های�ناموافق�و�نامساعد�زمینگیر�شد��سوسیال�
دموکراسی�در�یک�سوی�و�کمونیسم�خلقی�در�سوی�دیگر�همسان�دو�لبه�تیز�یک�
قیچی�به�جانش�افتادند��اولی�با�دموکراسی�پارلمانی�و�اتحادیه�گرائی�و�مدنیت�ساالری�
سرمایه�و�دومی�با�علم�و�کتل�امپریالیسم�ستیزی�خلقی،�حلق�آویزی�به�حزب�ماوراء�
خود،�رژیم�ستیزی�فراطبقاتی�و�دورنمای�سرمایه�داری�دولتی�تمامی�راهها�را�بر�خیز�
پرشکوه�پیکار�ضد�کار�مزدی�وی�بستند��جنبش�کارگری�از�آن�تاریخ�به�بعد�همه�کار�
کرد�اما�همه�کارها�را�در�پیچ�و�خم�راه�حل�پردازی�های�کمونیسم�خلقی�و�سوسیال�
دموکراسی�و�سندیکاسازی�کرد��کارگران�در�سراسر�دنیا�با�فشار�استثمار�و�دیکتاتوری�
و�بی�حقوقی�و�قهر�سرمایه�داری�جنگیدند،�اما�مبارزات�آنان�در�هیچ�کجا�ریل�ضد�
کار�مزدی�نگرفت�و�با�افق�پایان�دادن�به�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�جوش�
نخورد��طبقه�کارگر�به�این�شکل�و�در�اسارت�جنبش�هائی�که�سد�راه�جنبش�واقعی�
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سرمایه�ستیز�وی�بودند�به�هیچ�میزان�و�در�هیچ�کجا�مشق�قدرت�ضد�سرمایه�داری�
نکرد��راه�برپائی�شوراهای�ضد�کار�مزدی�را�پیش�روی�خود�ندید،�متشکل�شدن�را�
در�سازمانیابی�وسیع�توده�ای�ضد�کار�مزدی�معنی�ننمود،�تا�خواست�سخنی�از�تشکل�
گوید�الگوی�ساختن�سندیکا�و�آویختن�به�امامزاده�حزبی�بسان�دو�ساطور�همساز�
قتل�عام�جنب�و�جوش�تشکل�یابی�وسیع�توده�ای�ضد�سرمایه�داری�بر�سرش�فرود�
آمد��حاصل�این�تاریخ�چیزی�است�که�امروز�در�یونان�و�در�کل��5قاره�گیتی�می�بینیم��
اینکه�در�تدارک�محو�سرمایه�داری�باشند�از�فروپاشی�این�نظام� کارگران�به�جای�
می�ترسند!!�زیرا�هیچ�تصویری�از�بدیل�واقعی�خود�برای�جهنم�گند�و�خون�موجود�
ندارند�و�راه�واقعی�پیکار�برای�وصول�به�این�بدیل�را�نرفته�و�آزمون�نکرده�اند��به�ویژه�
آنکه�اختاپوش�آشنای�اردوگاه�شوروی�سابق�و�چین�امروزی�و�ویتنام�و�کره�شمالی�

نیز�زیر�نام�دروغین�این�بدیل�بند�بند�وجود�آن�ها�را�به�رعشه�می�اندازد�
تمامی�آنچه�باالتر،�با�فرمولبندی�های�مکرر�»می�توانستند�«،�می�توانستند�و�باز�هم�
می�توانستند�در�مورد�کارگران�یونان�گفتیم،�نه�فقط�آن�ها،�که�توده�های�کارگر�همه�دنیا�
به�طور�قطع�می�توانند�انجام�دهند��آنچه�اینان�را�از�پیش�گرفتن�و�پیمودن�این�راه�باز�
داشته�است�نه�قدرت�نظامی�و�پلیسی�سرمایه�داری�که�تاریخ�بسیار�تیره�و�تار�میدان�
داری�یکه�تاز�کمونیسم�بورژوائی�حزب�ساالر،�سوسیال�دموکراسی�و�رفرمیسم�راست�
اتحادیه�ای�است��تاریخ�صد�سال�اخیر�همه�جا�گویاست�که�کارگران�بسیار�خوب�از�
عهده�در�هم�شکستن�اولی�بر�آمده�اند�اما�در�نقطه�نقطه�دنیا،�توسط�دومی�از�میدان�
به�در�شده�اند��دلیل�این�موضوع�نیز�بسیار�روشن�است��قدرت�قهر�طبقه�سرمایه�دار�
ظرفیت�گمراهسازی�جنبش�کارگری�را�ندارد��کارگران�این�قدرت�را�با�قدرت�پیکار�
خود�پاسخ�می�گویند،�عکس�ماجرا�اما�در�کمونیسم�بورژوائی�و�رفرمیسم�راست�
اتحادیه�ای�مصداق�دارد��پدیده�های�اخیر�نه�از�بیرون�و�نه�در�لباس�صاحب�سرمایه،�
طبقه�سرمایه�دار�یا�دولت�سرمایه�داری�که�از�درون�و�زیر�نام�مدافعان�یا�پرچمداران�
رهائی�کارگر�به�اساس�هستی�پیکار�جوی�ضد�کار�مزدی�او�حمله�می�کنند��توده�های�
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کارگر�در�اینجا�خود�را�نه�در�مقابل�دشمن�که�دست�در�دست�دوست�و�راهبر�و�
پیشاهنگ�می�بینند�و�آنچه�را�این�ها�می�گویند�راه�مبارزه�طبقاتی�خود�می�پندارند��جنبش�
کارگری�زیر�فشار�راهبردها�و�راه�حل�پردازی�این�رویکردهاست�که�از�ریل�جنگ�
ضد�کار�مزدی�خود�خارج�گشته�است�و�تاریخ�قرن�بیستم�این�جنبش�تاریخ�سیادت�

و�یکه�تاری�و�نقش�آفرینی�این�رویکردها�بوده�است�
برای�اینکه�طبقه�کارگر�به�سازمانیابی�وسیع�شورائی�ضد�کار�مزدی�روی�آرد،�برای�
اینکه�قدرت�ضد�سرمایه�داری�خود�را�علیه�سرمایه�اعمال�کند�مجبور�است�بر�این�
تاریخ،�بر�تاریخ�یکه�تازی�این�رویکردها،�بر�تاریخ�قرن�بیستمی�خود�بشورد��باید�
خوب�بیاموزد�که�بدون�پیش�کشیدن�بسیار�صریح،�رسا،�عینی�و�جنبشی�دورنمای�
مجسم�برنامه�ریزی�شورائی�کمونیستی�لغو�کار�مزدی�عینیت�حاضر،�بدون�جنبشی�
که�ظرف�مشق�قدرت�ضد�سرمایه�داری�توده�هایش�برای�احراز�توان�این�برنامه�ریزی�
و�برپائی�جامعه�ای�نوین�باشد،�بدون�طرد�کامل�رویکرد�سندیکاسازی�و�آویختن�به�
نخبگان�حزبی،�بدون�این�ها،�نمی�تواند�از�چنبره�وضعیت�فاجعه�بار�موجود�بیرون�آید،�
از�این�هم�بدتر،�نمی�تواند�کمترین�خواستی�را�بر�بورژوازی�تحمیل�کند��باز�هم�بدتر،�
نمی�تواند�هیچ�تعرض�سرمایه�را�به�هیچ�مقدار�و�در�هیچ�سطح�دفع�نماید��کارگران�دنیا�
حتماً�و�قطعاً�می�توانند�راههای�روز�مبارزه�خود�را�با�راه�واقعی�پیکار�ضد�سرمایه�داری�
جایگزین�سازند�و�در�این�گذر�می�توانند�و�مجبورند�بر�سر�صفه�نشینان�احزاب�و�

سندیکاسازان�هم�بانگ�زنند�که�از�سر�این�راه�دور�شوند�
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ارزش�واحد�پول�ایران�با�شتابی�تند�در�مقابل�ارزهای�مسلط�بین�المللی�سقوط�کرده�
است��درجه�شتاب�این�سقوط�در�شروع�ماه�اکتبر�باالترین�رکوردها�را�پشت�سر�نهاد�
و�تا�آنجا�پیش�رفت�که�فقط�در�فاصله�چند�ساعت�از�مرز�16%�گذشت��موج�سقوط�
ریال�بحث�های�گوناگونی�را�اوال�در�مورد�علل�بروز�واقعه�و�ثانیاً�در�زمینه�تأثیراتش�
بر�روند�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�ایران،�وخامت�شرائط�زندگی�طبقه�کارگر،�موقعیت�
اقتصادی�اقشاری�از�بورژوازی�و�باالخره�فرجام�کار�جمهوری�اسالمی�به�دنبال�آورد��
تحلیل�های�زیادی�مطرح�گردید�و�»ریشه�یابی«�های�مختلفی�صورت�گرفت��مثل�
همیشه�انگشت�ها�به�سوی�تحریم�های�اقتصادی�بین�المللی�و�فشار�خرد�کننده�دولت�
امریکا�و�متحدانش�بر�رژیم�ایران،�بی�کفایتی�دولت�احمدی�نژاد،�برنامه�های�بسیار�
غلط�اقتصادی�جمهوری�اسالمی�و�نوع�این�ها�نشانه�رفت��مسائلی�که�عموماً�واقعیت�
داشتند��اما�واقعیت�هائی�که�فقط�بیان�می�شدند�تا�ریشه�اصلی�ماجرا�را�از�انظار�توده�های�
کارگر�مخفی�دارند��باید�دید�که�مسأله�از�کجا�آب�می�خورد�و�سرچشمه�رویدادهای�
اقتصادی�روز�در�کجا�قرار�دارد��پاسخ�سؤال�را�می�توان�بسیار�کلی�در�بحران�اقتصادی�
سرمایه�داری�ایران�خالصه�کرد،�می�توان�این�حرف�درست�اما�عام�را�شرح�و�بسط�
داد،�به�طور�مثال�نظریه�مارکسی�بحران�را�پیش�کشید،�از�بحران�سرمایه�داری�جهانی�
و�توسعه�آن�به�بازار�داخلی�ایران�یا�اجتناب�ناپذیری�بحرانها�و�ساختاری�شدن�آنها�
گفت��سخن�ها�و�بررسی�هائی�که�هر�کدام�در�جای�خود�اهمیت�آموزشی�دارند�اما�باز�

بحران سرمایه، سقوط سهمگین ریال
و طوفان فالکت کارگران
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هم�تحلیل�مشخصی�از�وضعیت�روز�سرمایه�داری�ایران�به�دست�نمی�دهند��موضوع�
اصلی�کند�و�کاو�کارگری�–�طبقاتی�وضعیت�موجود�و�بحران�اقتصادی�در�حال�توفش�
سرمایه�داری�ایران�است��برای�این�کار�باید�مقداری�به�عقب�بازگشت�و�فاصله�تاریخی�
میان�شروع�دهه�هفتاد�تا�سال�های�اخر�دهه��80خورشیدی�تا�امروز�را�نظر�انداخت�

سیاسی� اقتصاد� که� را� آنچه� اسالمی� جمهوری� آمار� مرکز� گزارشات� اساس� بر�
بورژوازی�»ارزش�افزوده�«�می�نامد،�در�سال��13۷0خورشیدی�به�رقمی�حدود��5
تریلیون�تومان�بالغ�می�گردیده�است��این�رقم��5سال�بعد��26تریلیون�و��529میلیارد�
تومان�بوده�است�و�سپس�در�طول�کمتر�از��20سال،�مرز��4۷28تریلیون�و��800میلیارد�
را�پشت�سر�نهاده�است��منحنی�این�افزایش�به�قیمت�ثابت�سال��13۷6از�رقم��24

تریلیون�شروع�و�تا�حدود��63تریلیون�تومان�باال�رفته�است�

ارزش�اضافی�حاصل�در�رشته�های�مختلف�اقتصادی�به�قمیت�جاری�)�میلیارد�ریال(
سال میزان اضافه ارزش میزان اضافه ارزش سال

69۷38 13۷1 51669 13۷0

135352 13۷3 100843 13۷2

261529 13۷5 18۷84۷ 13۷4
356414 13۷۷ 304232 13۷6

629۷53 13۷9 45۷304 13۷8

950303 1381 ۷31130 1380
1545981 1383 1184496 1382

2386016 1385 1945219 1384

3633363 138۷ 3044292 1386

4۷28816 1389 3909033 1388
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درباره�اصطالح�»ارزش�افزوده�«�و�نقطه�عزیمت�یا�مراد�بورژوازی�در�کاربرد�آن،�
نیاز�به�هیچ�توضیحی�نیست��نمایندگان�فکری�سرمایه�این�واژه�را�به�کار�می�گیرند�تا�
بر�سرچشمه�واقعی�تولید�اضافه�ارزش�پرده�اندازند��دعوا�حول�واژه�های�»افزوده�«�و�
اضافه�نیست��مسأله�به�دو�روایت�طبقاتی�متضاد�از�شیوه�تولید�سرمایه�داری�باز�می�گردد��
موضوع�پایه�ای�بسیار�مهمی�که�اساسی�ترین�مکان�را�در�نقد�مارکس�بر�اقتصاد�سیاسی�
بورژوازی�احراز�می�کند��بحثی�که�آشناست�و�پرداختن�به�آن�نیاز�مقاله�حاضر�نیست��
نکته�مورد�نظر�در�اینجا�تنها�یادآوری�این�واقعیت�است�که�اقالم�مندرج�در�جدول�صرفًا�
بخشی�و�آن�هم�بخش�کاماًل�کمتری�از�کل�اضافه�ارزشی�است�که�توسط�توده�های�
کارگر�ایران�در�طول�این�سال�ها�تولید�شده�است��چرا�جزء�بسیار�کمتر؟�در�پاسخ�فقط�

به�چند�مؤلفه�اشاره�می�کنم�
1.�در�دیوان�محاسبات�سرمایه�کاًل،�از�جمله�در�گزارش�مرکز�آمار�بورژوازی�ایران�
دنیای�حقوقهای�کالن�و�نجومی�که�الیه�های�مختلف�طبقه�سرمایه�دار�زیر�عناوین�گوناگون�
دریافت�می�دارند�به�عنوان�کار�پرداخت�شده�منظور�گردیده�است!!�حجم�این�»حقوق�ها«�
که�بخشی�از�اضافه�ارزش�های�تولید�شده�ناشی�از�استثمار�کارگران�می�باشد�به�احتمال�
بسیار�قوی�و�با�یک�محاسبه�ساده�سرانگشتی�از�کل�بهای�نیروی�کار�طبقه�کارگر�به�
مراتب�افزون�تر�است�و�شاید�سر�به�چندین�برابر�بزند��در�نظر�بیاوریم�که�جمعیت�چند�
ده�میلیونی�عمله�و�اکره�سرمایه�از�مدیران،�مشاوران،�متخصصان�و�برنامه�ریزان�مراکز�
صنعتی�یا�مالی،�بانکی�و�تجاری�گرفته�تا�دولتمردان،�صاحبان�مشاغل�باالی�اداری،�نیروی�
پلیس�و�ارتش�و�سپاهی�و�بسیجی�و�سایر�قوای�سرکوب،�تا�مردارخواران�بیت�رهبری�و�
نهادهای�گوناگون�دیگر،�چه�حجم�عظیمی�از�حاصل�استثمار�طبقه�کارگر�را�فقط�زیر�نام�
حقوق�یا�بودجه�اختصاصی�صندوق�ها�و�حساب�های�ویژه�به�خود�اختصاص�می�دهند�
2.�ارقام�کهکشانی�اختالس�هائی�که�توسط�عناصر،�شبکه�ها،�سازمان�ها،�باندها�و�
دستجات�مختلف�بورژوازی�صورت�می�گیرد،�ارقامی�که�گاه�از�بودجه�ساالنه�چند�یا�
چندین�وزارتخانه�نیز�فراتر�می�روند،�جملگی�از�اضافه�ارزش�تولیدی�توده�های�کارگر�

برداشت�می�شوند،�اما�به�محاسبات�مرکز�آمار�یا�هیچ�نهاد�دولتی�راه�پیدا�نمی�کند�
3.�سودهای�بسیار�انبوهی�عاید�بخش�هائی�از�بورژوازی�می�شود�که�حساب�و�کتاب�
آن�ها�از�دائره�آمارگیری�ها�بیرون�است��حاصل�استثمار�نفرت�انگیز�و�فاجعه�بار�میلیون�ها�
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کارگر�زن�تن�فروش�یا�میلیون�ها�برده�مزدی�اسیر�حوزه�های�کاشت�و�داشت�و�برداشت�
و�توزیع�مواد�مخدر،�جوی�اضافه�ارزش�هائی�که�از�محل�استثمار�نیروی�کار�شبه�رایگان�
درون�آلونک�های�محقر�مسکونی�به�باتالق�آز�سرمایه�اندوزی�سرمایه�داران�فاقد�کارگاه�

سرازیر�است�از�جمله�این�موارد�می�باشد�
4.�بخش�بسیار�عظیمی�از�اضافه�ارزش�حاصل�استثمار�توده�های�کارگر�ایران�در�
چهارچوب�قوانین�نرخ�سود�عمومی�جاری�در�قلمروهای�مختلف�بازتولید�سرمایه�
جهانی�و�از�مجاری�مبادالت�متعارف�درون�بازار�بین�المللی�سرمایه�توسط�سرمایه�ها�
یا�سرمایه�اجتماعی�جوامع�دیگر�که�ترکیب�ارگانیک�عالی�تر�و�شرائط�تولیدی�برتری�
دارند�جذب�می�شود��پدیده�ای�که�حد�و�حدودش�از�حیطه�هر�نوع�سنجش�یا�حدس�

و�گمان�قابل�اعتبار�بیرون�است�
5.�در�کنار�فاکتورهای�باال�باید�به�این�نیز�اشاره�نمود�که�حجم�قابل�توجهی�از�
اضافه�ارزش�حاصل�حوزه�نفت�که�نصیب�طبقه�سرمایه�دار�یا�دولت�سرمایه�داری�
ایران�می�شود�در�خارج�از�بازار�انباشت�داخلی�و�توسط�توده�کارگر�بین�المللی�تولید�
می�گردد��نکته�مهم�این�است�که�اگر�همه�این�عوامل�را�در�کنار�هم�قرار�دهیم�و�تبعات�
اقتصادی�آن�ها�را�حتی�بسیار�محتاط�برآورد�کنیم،�باز�هم�خواهیم�دید�که�حجم�واقعی�
اضافه�ارزش�های�تولیدی�ساالنه�ناشی�از�استثمار�طبقه�کارگر�ایران�بسیار�متفاوت�با�
چیزی�است�که�در�گزارشات�مرکز�آمار�انعکاس�یافته�است�و�به�طور�معمول�انعکاس�
پیدا�می�کند��میزان�این�تفاوت�یا�در�واقع�فزونی�اگر�چه�قابل�تخمین�نیست�اما�به�طور�

قطع�بسیار�باالست�
مقایسه�ارقام�اضافه�ارزش�های�تولید�شده�سال�های�یاد�شده�و�مندرج�در�جدول�
باال،�حتی�با�فرض�چشم�پوشی�از�تمامی�مواردی�که�اشاره�کردیم�حقایق�بسیار�زیادی�
را�پیش�روی�همه�افراد�به�ویژه�فعالین�کارگری�نیازمند�آگاهی�طبقاتی�و�شناخت�
مارکسی�سرمایه�داری�قرار�می�دهد��این�ارقام�می�گویند�که�افزایش�حجم�ساالنه�اضافه�
ارزش�های�تولید�شده�توسط�توده�های�کارگر�در�این�دوره�شتابی�سهمگین�و�بهت�
انگیز�داشته�است��میزان�این�افزایش�در�فاصله�سال�های�شروع�و�ختم�دوره�مذکور�
)�13۷0و�1389(�با�رجوع�به�قیمت�های�جاری�تا�مرز��92برابر�یا�9200% پیش�تاخته�
است��افزایشی�که�اگر�با�قیمت�های�ثابت�سال��۷6محاسبه�شود،�باز�هم�به�حدود�
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300%�سر�در�می�آورد��برای�اینکه�ابعاد�مسأله�روشن�تر�گردد�می�توانیم�به�منحنی�
افزایش�اضافه�ارزش�ها�در�جامعه�سوئد�در�طول�همین�دوره�نظر�اندازیم��گزینش�
سوئد�از�این�لحاظ�مهم�است�که�سرمایه�اجتماعی�این�کشور�به�لحاظ�تسلط�بر�شرائط�
برتر�تولیدی،�توان�رقابت�در�بازارهای�بین�المللی،�متوسط�بارآوری�کار�اجتماعی�و�
ظرفیت�احراز�حصه�نسبی�مطلوب�در�اضافه�ارزش�تولید�شده�بین�المللی�موقعیتی�
ممتاز�دارد��از�این�گذشته�حتی�در�قیاس�با�جوامعی�مانند�آلمان،�فرانسه،�انگلیس�
و�امریکا�نیز،�کمتر�زیر�فشار�بحران�اقتصادی�سال�های�اخیر�بوده�است��برای�این�
بررسی�یا�مقایسه�ارقام�دقیق�اضافه�ارزش�ساالنه�تولید�شده�یا�تحقق�یافته�در�سوئد�
را�در�اختیار�نداریم�اما�جدول�مربوط�به�تغییرات�تولید�ناخالص�داخلی�کشور�که�بیان�
دیگری�برای�همان�داده�ها�و�اقالم�است�در�دسترس�می�باشد��به�این�جدول�نگاه�کنیم�

تولید�ناخالص�داخلی�)�GDP(�سوئد�در�فاصله��1990تا��2009میالدی�به�قیمت�جاری�)�میلیون�کرون(

تولید ناخالص داخلی سال تولید ناخالص داخلی سال

1558833 1991 1446639 1990

15۷2541 1993 1555130 1992

18095۷5 1995 16۷8588 1994

1932988 199۷ 1853915 1996

2138421 1999 2025024 1998

2348419 2001 226544۷ 2000

254486۷ 2003 2443630 2002

2۷693۷5 2005 266095۷ 2004

3126018 200۷ 2944480 2006

3089181 2009 3204320 2008
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یا�همان� ناخالص�داخلی� تولید� میزان� داده�های�جدول�حاکی�است�که�
اضافه�ارزش�های�تولید�شده�در�قلمروهای�مختلف�انباشت�سرمایه�در�جامعه�
با�محاسبه�قیمت�های�جاری�اندکی�بیش�از�دو� سوئد،�در�طول��19سال�
برابر،�230%�و�بر�پایه�قیمت�های�ثابت�فقط�143%�افزایش�داشته�است��اگر�
این�ارقام�را�با�آنچه�در�مورد�ایران�دیدیم�)�9200%�و�300%(�مقایسه�کنیم�
می�بینیم�که�تفاوت�ها�به�ویژه�با�رجوع�به�قیمت�های�جاری�بسیار�حیرت�انگیز�
است��به�گونه�ای�که�برای�کل�دوره�مورد�بحث�از��40برابر�هم�افزون�است��
سرمایه�داری�ایران�در�سال�های�دهه��۷0خورشیدی،�به�دنبال�خاتمه�جنگ�با�
عراق،�لشکرکشی�سراسری�بسیار�توحش�آمیز�و�همه�جا�گستری�را�با�هدف�
تشدید�بدون�هیچ�مهار�استثمار�کارگران�به�راه�انداخت��میلیون�ها�کارگر�را�
مجبور�ساخت�که�برای�مجرد�زنده�ماندن�خود�و�فرزندانشان�ضمن�تحمل�
دردناک�و�اضطراری�همه�اشکال�فقر،�نداری�و�محرومیت�به�طوالنی�ترین�
روزانه�های�کار�تن�دهند��توده�های�کارگر�ایران�که�تاریخاً�در�هیچ�شرائطی�
به�هیچ�حداقلی�از�مایحتاج�متعارف�معیشتی�خویش�دست�نیافته�بودند،�
بار� فاجعه� عوارض� نداری،� و� گرسنگی� تازیانه�های� زیر� جدید� دوره� در�
شکست�های�متوالی�پیشین�و�فشار�سرکوب�ها�و�حمام�خون�ها�حتی�از�آنچه�
قباٌل�داشتند�هم�عقب�نشستند�و�ساقط�گردیدند��بورژوازی�ایران�به�یمن�
برقراری�این�شرائط�سیاه�گورستانی،�سازماندهی�تمامی�تهاجمات�ممکن�
اقتصادی�علیه�شرائط�کار�و�زندگی�توده�های�کارگر�و�اجرای�همزمان�همه�
شروط�و�راهبردهای�صندوق�جهانی�پول�یا�سایر�مؤسسات�بین�المللی�تنظیم�
استراتژی�سراسری�سرمایه�جهانی�در�همین�راستا�به�موفقیت�های�نسبی�چند�
گانه�ای�دست�یافت��مقدم�بر�هر�چیز�توانست�راه�حصول�ارقام�هوش�ربای�
اضافه�ارزش�های�باال�را�هموار�سازد�و�توسعه�دهد��در�گام�بعد�دست�به�کار�
تدارک�بازسازی�اقتصاد�فروپاشیده�سرمایه�داری�گردد�و�باالخره�بر�سکوی�
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این�دستاوردها�برای�ادغام�هر�چه�عمیق�تر�سرمایه�اجتماعی�ایران�در�سرمایه�جهانی�
تالش�کند��بیکارسازیهای�میلیونی،�تنزل�تا�سرحد�ممکن�سطح�دستمزدهای�واقعی،�
مجبور�نمودن�کارگران�به�پذیرش�قراردادهای�سفید�امضاء،�تعطیل�کامل�هر�نوع�
استخدام�دیرپا،�سالخی�و�محو�هر�آنچه�که�روزگاری�توده�های�کارگر�زیر�نام�بیمه�بر�
سرمایه�داران�و�دولت�تحمیل�کرده�بودند،�تحمیل�دوره�های�دراز�بیگاری�و�کار�بدون�
هیچ�اجرت�بر�کارگران�به�بهانه�پیش�شرط�استخدام�و�سپس�اخراج�آن�ها،�مصادره�
چند�ماهه�و�گاه�چند�ساله�دستمزدها�و�اجتناب�از�پرداخت�آن�ها�به�گونه�ای�که�سود�
سرمایه�دار�از�به�کارگیری�مزدها�به�صورت�سرمایه�در�طول�دوره�مصادره،�از�میزان�
مزد�کارگران�بیشتر�گردد!!�تحمیل�رقت�بارترین�شرائط�قرون�وسطائی�کار�بر�میلیون�ها�
کارگر�شاغل�در�کارگاهها�و�مراکز�کار�کوچک�تا�سرحد�اجبار�آن�ها�به�کار�و�اضافه�
کاری�روزهای�جمعه�یا�دهها�شکل�دیگر�فشار�بر�توده�های�کارگر�از�جمله�اقداماتی�
بود�که�بورژوازی�برای�نیل�به�هدف�های�خویش�در�سطح�سراسری�و�با�قدرت�و�
درندگی�تمام�لباس�اجرا�پوشاند��توسل�طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�سرمایه�داری�به�
راهبردهای�کارگرکش�و�خونبار�باال،�عالوه�بر�کوبیدن�آستان�حصول�اهدافی�که�گفته�
شد�موج�هجوم�سرمایه�های�خارجی�برای�پیش�ریز�در�حوزه�های�انباشت�داخلی�را�
به�دنبال�آورد��آنسان�که�فقط�در�فاصله�میان��۷8تا��80سه�برابر�طالئی�ترین�دوره�های�
رونق�اقتصادی�رژیم�شاه�سرمایه�های�متعلق�به�تراست�های�بین�المللی�یا�دولت�های�

مختلف�وارد�ایران�شد�
اواخر�دهه�هفتاد�و�اوایل�دهه��80حجم�سرمایه�گذاری�ها�رکورد�شکست،�میزان�
ساالنه�سرمایه�پیش�ریز�فقط�در�بخش�نفت�و�گاز�از�مرز��10میلیارد�دالر�گذشت��
تولید�ساالنه�خودرو�به�رقم��900هزار�دستگاه�رسید��صادرات�غیرنفتی�و�مکان�آن�
در�تولید�ناخالص�داخلی�به�سقف�تازه�ای�دست�یافت��ایران�در�قلمرو�ممالک�صادر�
کننده�تولیدات�مهم�صنعتی�مانند�اتوموبیل�و�پاره�ای�انواع�سالح�قرار�گرفت��در�قلمرو�
کشاورزی�از�وارد�نمودن�برخی�کاالها�مانند�گندم�بی�نیاز�گردید��در�زمینه�تولید�دارو�و�



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری246

برخی�محصوالت�صنعتی�دیگر�نیز�تا�نزدیکی�های�تأمین�مایحتاج�داخلی�پیش�رفت��
در�حالی�که�دهها�میلیون�نفوس�توده�های�کارگر�از�حداقل�دسترسی�به�دارو�دکتر�
و�بیمارستان�محروم�بودند�سرمایه�گذاری�بسیار�انبوهی�در�حوزه�پزشکی�با�هدف�
جلب�بیماران�سرمایه�دار�و�صاحب�ثروت�کشورهای�منطقه�خلیج�و�حصول�سودهای�
کالن�از�این�طریق�صورت�گرفت��سرمایه�داران�و�دولت�سرمایه�داری�سرمایه�های�
قابل�توجهی�به�ممالک�دیگر�از�پاکستان�و�عراق�گرفته�تا�ونزوئال،�بولیوی�و�جاهای�
دیگر�صادر�نمودند��سقف�بهای��مبادالت�جاری�در�بازار�داخلـی�کشور�برای�اولین�
بار�از�رقم��50میلیارد�دالر�باالتر�رفت�و�حجم�داد�و�ستدهای�بین�المللی�ساالنه�فقط�
با�کشور�چین�از�مرز��25میلیارد�دالر�گذشت��بورژوازی�ایران�به�یمن�استثمار�سبعانه�
چند�ده�میلیون�کارگر،�استثمار�مرگبار�و�بربرمنشانه�میلیون�ها�کودک�خردسال،�به�یمن�
سالخی�و�قتل�عام�هست�و�نیست�توده�های�کارگر�به�این�هدف�ها�دست�یافت��اما�
حصول�این�اهداف�و�دستیابی�به�این�کوه�عظیم�سرمایه�ها،�همه�فتوحاتش�را�تشکیل�
نمی�داد��افزایش�انفجاری�بهای�نفت�در�بازارهای�بین�المللی�و�سرشکن�شدن�سیل�
اضافه�ارزش�های�نفتی�دامنه�این�سرمایه�اندوزی�را�تا�مرزهای�دور�پیش�برد��طبقه�
سرمایه�دار�به�لحاظ�ابعاد�مالکیت�سرمایه�های�خویش�وارد�یک�دوره�طالئی�تاریخی�
گردید�و�از�نظر�شمار�نفوس�آحادش�تا�چشم�کار�می�کرد�پرجمعیت�تر�و�کثیرالعده�تر�
شد��آنسان�که�یک�جمعیت�عظیم��30درصدی�سرمایه�دار�برای�عیش�و�عشرت�هر�
روزه�اش�از�کوه�عظیم�سرمایه�هایش�صعود�می�کرد�تا�خود�را�به�بام�برج�میالد�رساند�

و�در�آنجا�بستنی�طالی��400دالری�سرو�کند�
استثمار�دامن�گستر،�خونبار�و�بسیار�کم�نظیری�که�در�این�مدت�و�سال�های�بعد�تا�
امروز�توسط�بورژوازی�بر�اکثریت�قریب�به�اتفاق�توده�های�کارگر�تحمیل�شد،�تمامی�
دستاوردهای�پرغنا�و�افسانه�ای�باال�را�برای�طبقه�سرمایه�دار�ایران�به�ارمغان�آورد�اما�
سرمایه�اجتماعی�ایران�در�متن�این�فتوحات�و�همامیز�با�حصول�این�رؤیاها�تناقضات�
جبری�الینحل�خود�را�هر�چه�بیشتر�و�عمیق�تر�شدت�بخشید�و�تداوم�این�شدت�را�
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تا�فاز�انفجار�پیش�راند��این�ذات�سرمایه�است�و�شیوه�تولید�سرمایه�داری�را�هیچ�
گریزی�از�آن�نیست��سرمایه�رابطه�تولید�ارزش�اضافی�است�و�بر�قضا�درست�همین�
تولید�اضافه�ارزش�است�که�نقطه�جوشش،�سرکشی�و�آتشفشان�بحران�هاست��فرایند�
وقوع�بحران�با�تولید�افراطی�سرمایه،�باال�رفتن�ترکیب�ارگانیک،�سیر�افولی�نرخ�سود�
و�مطلق�شدن�این�تندنس�محقق�می�گردد��در�اینجا�نیز�به�طور�واقعی�چنین�شد��
غول�عظیم�سرمایه�هائی�که�از�دل�استثمار�کشنده�توده�های�کارگر�زائیده�و�لحظه�به�
لحظه�می�بالیدند،�باید�با�دریای�پرخروش�سودها�سیراب�می�شدند��معنی�سرمایه�در�
ارزش�افزا�شدن�و�سودآوری�آن�است��صاحبان�این�حجم�عظیم�سرمایه�ها�از�مالکان�
خصوصی�گرفته�تا�بنیادهای�عریض�و�طویل،�تا�سپاه�پاسداران�و�بسیج�و�ارتش�و�
بیت�رهبری�و�دولت،�از�سرمایه�داران�کوچک�تا�متوسط�و�غول�های�بزرگ�صنعتی�
و�مالی�و�بانکی�یا�در�یک�کالم،�کل�سرمایه�اجتماعی�باید�برای�کسب�سرشارترین�
سودها�برنامه�ریزی،�تالش�و�توطئه�می�کردند��این�طرح�ها�و�تالش�ها�برای�مدت�ها�
در�وسیع�ترین�سطح�قرین�پیروزی�بود�اما�همزمان�فشار�سهمگین�موانع،�تنگناها�و�
معضالت�حاد�را�در�درون�خود�درد�می�کشید��در�مورد�این�تنگناها�و�موانع�می�توان�
بر�عوامل�زیادی�انگشت�نهاد�اما�در�این�میان�چند�عامل�از�همه�مهم�تر�بودند��نخست�
اینکه�سرمایه�اجتماعی�ایران�به�دلیل�سطح�پائین�تر�بارآوری�کار�اجتماعی�در�قیاس�با�
سایر�قطب�های�عظیم�سرمایه�جهانی�فاقد�قدرت�رقابت�کافی�در�بازارهای�بین�المللی�
است��این�امر�سهم�نسبی�سرمایه�های�ایرانی�پیش�ریز�در�قلمروهای�صنعتی�از�اضافه�
ارزش�های�بین�المللی�را�می�کاهد�و�همین�مسأله�به�نوبه�خود�کاهش�رویکرد�بخش�
وسیعی�از�سرمایه�اجتماعی�به�انباشت�در�حوزه�های�مختلف�تولیدی�را�به�دنبال�
می�آورد��در�نیمه�دوم�دهه��80خورشیدی�ما�شاهد�تعطیل�مستمر�و�گسترده�کارخانه�ها�
در�رشته�های�مختلف�بودیم��در�فاصله�زمانی�محدودی�بیش�از��۷00مرکز�تولیدی�
از�ادامه�کار�خودداری�کردند��اکثریت�قریب�به�اتفاق�این�واحدها�بر�خالف�دعاوی�
دروغین�مالکانشان�الزاماً�در�معرض�ورشکستگی�نبودند�و�چه�بسا�حجم�سودهایشان�
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نیز�هنوز�در�خطر�افت�حتمی�قرار�نداشت��سرمایه�داران�صاحب�این�بنگاهها�به�سهمی�
که�در�اضافه�ارزش�های�سراسری�تولید�شده�طبقه�کارگر�نصیبشان�می�شد�رضایت�
نداشتند�و�در�جستجوی�دستیابی�به�حصه�های�بسیار�کالنتر،�کارخانه�ها�را�تعطیل�و�

کارگرانشان�را�روانه�برهوت�گرسنگی�می�کردند�
عامل�مهم�دیگر�سرریز�مستمر�بار�بحران�های�سرمایه�جهانی�بر�حوزه�بازتولید�
سرمایه�اجتماعی�ایران�و�جوامع�مشابه�است��بحران�ها�در�همان�حال�که�مولود�سیر�
صعودی�ترکیب�ارگانیک�سرمایه�و�مطلق�شدن�گرایش�نزولی�نرخ�سود�هستند�همواره�
از�بخش�های�با�ترکیب�باالتر�و�بارآوری�کار�اجتماعی�افزون�تر،�به�سوی�حلقه�های�
شکننده�تر�دارای�ترکیب�نازل�تر�و�بارآوری�کار�اجتماعی�پائین�تر�سرریز�می�شوند��
چگونگی�تحقق�این�روند�روشن�است��سرمایه�های�اجتماعی�جوامع�مختلف�اجزاء�
درهم�تنیده�سرمایه�بین�المللی�هستند��در�پروسه�تشکیل�نرخ�سود�عمومی�قلمروهای�
مختلف،�اضافه�ارزش�ها�از�حوزه�های�با�ترکیب�نازل�تر�جذب�سرمایه�های�با�ترکیب�
باالتر�می�شوند�و�همین�روند�سرمایه�های�بخش�نخست�را�به�لحاظ�تحمل�بار�بحران�ها�

آسیب�پذیرتر�می�سازد�
سومین�عامل�در�این�راستا�به�موقعیت�روز�سرمایه�جهانی�مربوط�می�شد��ظهور�قطب�
سرمایه�داری�بسیار�نیرومندی�مانند�چین،�آرایش�قوای�اقتصادی�روز�دنیا�را�به�گونه�ای�
بارز�زیر�فشار�قرار�می�داد��چین�با�صدور�کاالهای�ارزانی�که�به�یمن�نیروی�کار�شبه�
رایگان�توده�های�کارگر�تولید�و�به�سراسر�جهان�صادر�می�کرد�ضربات�تعیین�کننده�ای�
بر�اقتصاد�برخی�کشورها�وارد�می�ساخت��دامنه�این�تأثیرات�به�صدور�کاالهای�ارزان�
قیمت�محدود�نمی�ماند��سرمایه�های�چینی�با�هجوم�به�حوزه�های�انباشت�داخلی�این�
جوامع�فشارهائی�سنگین�تر�از�عوارض�متعارف�داد�و�ستدهای�تجاری�متوجه�صنایع�
و�تولیدات�داخلی�کشورها�می�کردند��در�این�میان�دامنه�تأثیرپذیری�سرمایه�اجتماعی�

ایران�از�این�فشارها�حتی�در�قیاس�با�جاهای�دیگر�بسیار�بارزتر�و�کاراتر�بود�
به�سرنوشت�سرمایه�های�عظیم�تولید�شده�در�طول�سال�های�باال�در�جامعه�ایران�
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باز�گردیم��این�سرمایه�ها�در�کالف�کارکردها�و�عوارض�عواملی�که�اشاره�شد�برای�
استمرار�خودگستری�و�ارزش�افزائی�باید�به�جستجوی�راه�می�پرداختند�و�مطابق�معمول�
به�هر�کار�و�جنایت�و�دسیسه�ای�روی�می�آوردند��سرمایه�داران�زیادی�کارخانه�ها�را�
تعطیل،�کارگران�را�اخراج�و�سرمایه�های�خود�را�از�حلقه�تولید�به�حلقه�دورچرخی�
سرمایه�جهانی�در�بازار�داخلی�و�بیشتر�از�همه�سرمایه�های�چینی�منتقل�می�کردند��تغییر�
حالتی�که�برای�سرمایه�بسیار�طبیعی�است�اما�مطابق�معمول�شیون�ناسیونالیست�های�
اسیر�رؤیای�»صنعت�مستقل�ملی«!!�را�در�پی�داشت��از�منظر�کسانی�که�سرمایه�داری�
را�نه�با�کار�مزدی�و�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار،�نه�رابطه�تولید�اضافه�ارزش،�نه�
بعنوان�یک�رابطه�اجتماعی�بلکه�فقط�با�تبارنامه�سرمایه�داران�یا�متخصصان،�مرغوبیت�
تولیدات،�قدرت�رقابت�صنایع�و�شمار�کارخانه�ها�تعریف�می�کنند،�فرار�یک�بخش�
سرمایه�از�حوزه�انباشت�صنعتی�به�حوزه�تجارت�یا�هر�حوزه�دیگر�نیز�رشد�خطرناک�
»سرمایه�داری�تجاری«!!�و�بستن�سد�بر�سر�راه�رشد�»سرمایه�داری�صنعتی«�به�حساب�
می�آمد!!�به�حاشیه�نمی�رویم��در�دل�شرائط�باال�حجم�قابل�توجهی�از�سرمایه�اجتماعی�
با�هدف�احراز�حصه�نیرومندتر�در�اضافه�ارزش�های�ناشی�از�استثمار�طبقه�کارگر�
جهانی�ترجیح�می�داد�که�لباس�سرمایه�تجاری�پوشد��این�سرمایه�ها�می�توانستند�متعلق�
به�مالکان�خصوصی،�شرکت�ها،�بانک�ها،�سپاه�پاسداران�یا�هر�مؤسسه�اقتصادی�دیگر�
باشد��روندی�که�در�طول�این�دوره�در�سطحی�چشمگیر�جریان�داشت��سرمایه�
به�جای�پیش�ریز�در�صنعت�نساجی،�تولید�الستیک�یا�هر�قلمرو�فاقد�چشم�انداز�
سودآوری�دلخواه،�راه�داد�و�ستد�این�محصوالت�و�وارد�ساختن�آنها�از�حوزه�های�با�

قیمت�ارزان�را�در�پیش�می�گرفت�
فرایند�باال�اما�فقط�مشکل�بخشی�از�سرمایه�ها�را�حل�می�کرد��سهم�مهم�دیگری�از�
کل�سرمایه�اجتماعی�به�راه�دیگری�می�رفت��این�بخش�که�حجمش�به�نوبه�خود�غول�
آسا�بود،�راه�مشارکت�مؤثر�و�مطلوب�در�اضافه�ارزش�های�تولید�شده�توسط�طبقه�
کارگر�را�این�می�دید�که�راهی�بانک�ها�شود،�به�بازار�بورس�روی�نهد�و�دست�به�کار�
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خرید�اوراق�سهام�شرکت�های�بزرگ�پرسود�بانکها�یا�قرضه�های�دولتی�گردد،�در�غیر�
این�صورت�بازار�داد�و�ستد�ارز�و�سکه�و�زمین�و�نوع�این�ها�را�پررونق�سازد��پدیده�
موسوم�به�»نقدینگی«�جریان�سرنوشت�این�بخش�سرمایه�را�حکایت�می�کرد��حجم�
سرمایه�ای�که�از�این�قلمرو�سر�در�می�آورد�در�طول�چند�سال�به�صورت�انفجارآمیزی�
افزایش�یافت،�به�گونه�ای�که�فقط�در�فاصله�سال�های��1384تا��1390رقم�آن�از��۷0

هزار�میلیارد�تومان�به�حدود��400هزار�میلیارد�تومان�رسید�
به�نتیجه�حاصل�از�فرایند�این�تغییرات�و�جا�به�جائی�ها�در�طول�این�سال�ها�بپردازیم��
سرمایه�تجاری،�نقدینگی�ها�یا�هر�شکل�دیگر�سرمایه�سوای�سرمایه�مولد�یا�در�واقع�
بخش�متغیر�سرمایه�مولد�هیچ�اضافه�ارزشی�پدید�نمی�آورند�و�بر�همین�اساس�تراکم�
افراطی�سرمایه�در�این�مدت،�در�بخش�هائی�که�گفته�شد�اعم�از�حوزه�بازرگانی،�
اعتبارات،�اوراق�بورس�و�سرمایه�های�انباشته�در�بانک�ها�عماًل�متضمن�باال�رفتن�بیش�
از�حد�بخش�غیرمولد�سرمایه�و�نهایتاً�افزایش�افراطی�آن�بخشی�از�سرمایه�اجتماعی�
است�که�خواه�به�صورت�سرمایه�ثابت�حوزه�تولید�و�خواه�اشکال�مختلف�سرمایه�
غیرمولد�سرچشمه�تولید�هیچ�اضافه�ارزشی�نمی�باشند��در�همین�رابطه�اما�نکات�
اساسی�و�مهمی�وجود�دارند�که�به�نوبه�خود�نیازمند�توضیح�می�باشند��این�نکات�

عبارتند�از:
1.�کل�این�سرمایه�ها�سهم�سود�خود�را�از�مجموع�اضافه�ارزش�ناشی�از�استثمار�
توده�های�کارگر�برداشت�می�کنند��سود�تجاری،�بهره�بانکی،�سودهای�حوزه�داد�و�
ستد�مستغالت�یا�هر�کاالی�مشابه،�بهره�متعلق�به�نقدینگی�ها،�اوراق�سهام�شرکت�ها�
و�بانک�ها،�مالیات�ها،�همه�و�همه�سوای�سهمی�از�اضافه�ارزش�تولید�شده�توسط�
طبقه�کارگر�هیچ�چیز�دیگر�نیستند��هر�کدام�این�ها�یا�در�چهارچوب�قوانین�نرخ�سود�
عمومی،�نرخ�بهره�تعیین�شده�از�سوی�سیستم�بانکی�یا�مقررات�مالیاتی�دولت�سهم�

خاص�را�از�کل�اضافه�ارزش�ها�دریافت�می�دارند�
2.�اعتبارات�و�سرمایه�های�مالی�و�بانکی�در�گسترش�انباشت�صنعتی�و�توسعه�اقتصاد�
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سرمایه�داری�نقش�بسیار�مهم�و�تعیین�کننده�ای�ایفاء�می�کنند��سرعت�واگرد�سرمایه�ها�
را�باال�می�برند،�حجم�انبوه�سرمایه�های�پراکنده�را�از�طریق�وام�یا�در�چهارچوب�اوراق�
بورس�روانه�حوزه�های�مختلف�انباشت�می�کنند،�شرائط�الزم�برای�سرمایه�گذاری�های�
انبوه�را�فراهم�می�سازند،�به�رشد�بیش�و�بیشتر�زمینه�ها�و�امکانات�افزایش�بارآوری�
کار�اجتماعی�کمک�می�رسانند�و�باالخره�با�کنترل�سود�بخش�های�غیرمولد�سرمایه�در�
چهارچوب�نرخ�بهره�بانکی�یا�سود�اوراق�سهام�شرکت�ها،�و�قرار�دادن�این�نرخها،�در�
زیر�محور�نرخ�عمومی�سود�موجب�افرایش�حتی�االمکان�نرخ�سود�سرمایه�صنعتی�

می�گردند�
3.�سوای�نقش�سرمایه�مالی،�آن�بخش�از�سرمایه�اجتماعی�که�در�حوزه�تجاری�پیش�
ریز�می�شود�نیز�به�نوبه�خود�با�اثرگذاری�بر�سرعت�واگرد�سرمایه�صنعتی�و�اعمال�
مکانیسم�های�دیگر،�در�افزایش�میزان�اضافه�ارزش�سرمایه�های�مولد�تأثیر�قابل�توجه�

بر�جای�می�گذارد�
نکات�سه�گانه�ای�که�در�اینجا�اشاره�شد�همگی�عام�هستند�و�فقط�کارکردهای�
عمومی�شیوه�تولید�سرمایه�داری�و�رابطه�کلی�اشکال�مختلف�سرمایه�با�هم�در�درون�
این�نظام�را�نشان�می�دهند��پیداست�که�ویژگی�های�مربوط�به�مکان�سرمایه�اجتماعی�
هر�کشور�در�تقسیم�کار�جهانی�سرمایه�داری،�رویدادهای�خاص�متناظر�با�دوره�های�
رونق�و�بحران�اقتصادی�و�مؤلفه�های�دیگر�بر�چگونگی�فراز�و�فرود�این�کارکردها�
بی�تأثیر�نمی�مانند��همین�تأثیرگذاری�ها�در�رابطه�با�ایران�در�طول�دوره�مورد�بحث،�
کم�یا�بیش�قابل�توجه�هستند��تراکم�سرمایه�ها�در�بانکها،�اوراق�بورس،�اعتبارات�و�
افزایش�وزن�سرمایه�مالی�برخالف�روند�متعارف�خود،�در�اینجا�کمک�چندانی�به�
توسعه�انباشت�صنعتی�یا�ارتقاء�بارآوری�کار�اجتماعی�در�حوزه�تولید�نمی�نمود��
دلیل�این�امر�را�می�توان�در�عواملی�مانند�سرریز�نیرومند�بار�بحران�سرمایه�جهانی�بر�
چرخه�بازتولید�سرمایه�داری�ایران،�فقدان�ثبات�سیاسی�و�امنیت�سرمایه�گذاری�در�
جامعه،�موقعیت�ضعیف�سرمایه�اجتماعی�ایران�در�رقابت�های�بین�المللی�و�نوع�این�ها�
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جستجو�نمود��یک�شاهد�بسیار�بارز�بی�تأثیری�این�عامل�در�رونق�بیشتر�حوزه�تولید�را�
می�توان�در�باال�بودن�غیرمتعارف�نرخ�بهره�های�بانکی�مشاهده�کرد��در�شرائطی�که�این�
نرخ�در�جوامعی�مانند�آلمان�و�سوئد�حول�محور��2درصد�چرخ�می�خورد�در�ایران�
به�طور�معمول�میان��15تا�20%�سیر�می�کرد��سیرصعودی�نرخ�بهره�ها�علی�االصول�از�
موقعیت�بحرانی�سرمایه�داری�حکایت�دارد��مارکس�در�همین�تصریح�می�کند�که:�»اگر�
دوره�های�واگردی�که�درون�آن�صنعت�جدید�می�چرخد�مورد�توجه�قرار�گیرد�-�یعنی�
وضع�آرامش،�جنب�و�جوش�فزاینده،�رونق،�سرریز�تولید،�ورشکستگی،�رکود�و�
غیره،�دوره�هائی�که�تحلیل�بیشتری�درباره�آنها�خارج�از�بررسی�ما�قرار�می�گیرد�-�دیده�
می�شود�که�که�غالباً�پائین�ترین�وضع�بهره�با�دوران�ها�رونق�و�دوران�بعدی�تطبیق�
می�کند،�حداکثر�بهره�تا�باالترین�سطح�رباخواری�در�دوره�بحران�در�می�رسد�����به�
هنگام�بحران�ها�آنگاه�که�باید�به�هر�قیمتی�شده�برای�پرداخت�دیون�قرض�گرفته�شود،�
نرخ�بهره�به�باالترین�سطح�خود�می�رسد����«�)کاپیتال���جلد�سوم(�از�این�ها�که�بگذریم�
در�مورد�کمک�سرمایه�های�انبوه�حوزه�تجارت�به�واگرد�سریع�تر�سرمایه�صنعتی�و�
از�این�طریق�باالبردن�نرخ�سود�این�بخش�سرمایه�نیز،�دامنه�اثرگذاری�نمی�توانست�
محسوس�باشد��زیرا�که�بخش�مولد�سرمایه�اجتماعی�به�همان�دالئلی�که�باالتر�گفتیم�

قادر�به�بهره�گیری�الزم�از�این�وضعیت�نبود�
اگر�نتایج�حاصل�از�کارکردهای�عوامل�باال�را�در�کنار�هم�و�در�امتزاج�با�هم�بشکافیم�
با�تراکم�حجم�عظیم�سرمایه�ای�مواجه�می�شویم�که�همگی�سهم�خود�را�ولو�در�سطوح�
کمتر�از�نرخ�سود�عمومی،�از�کل�اضافه�ارزش�تولیدی�طبقه�کارگر�مطالبه�می�کنند،�
در�حالی�که�این�اضافه�ارزش�ها�به�رغم�سیر�صعودی�انفجاری�آن�ها�باز�هم�کفاف�
سودهای�مطلوب�و�مورد�نیاز�بازتولید�کل�سرمایه�اجتماعی�را�نمی�دهند��ریشه�بحران�
را�در�اینجا�باید�دید،�سرمایه�در�چنین�شرائطی�با�توحش�تمام�کوشید�تا�با�استفاده�از�
اهرم�های�مختلف،�قیمت�ها�را�تا�سرحد�ممکن�باال�ببرد�و�از�این�طریق�بخش�هر�چه�
بیشتری�از�کار�پرداخت�شده�کارگران�را�به�کار�پرداخت�نشده�یا�به�سود�خود�تبدیل�
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کند��پدیده�ای�که�به�صورت�تورم�با�نرخ�های�دو�رقمی�و�در�پاره�ای�موارد�حتی�سه�
رقمی،�فقر�و�گرسنگی�و�سیه�روزی�توده�های�کارگر�را�عمق�و�شدت�می�بخشد�

معضل�تلنبار�سرمایه�داری�ایران�در�این�سال�ها�را�باید�در�پرتو�کارکرد�مؤلفه�هائی�
مختلفی�که�تشریح�شد�و�صدالبته�که�همه�اینها�را�در�دل�بحران�جاری�سراسری�
سرمایه�جهانی�و�فشار�سهمگین�این�بحران�بر�پروسه�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�ایران�
کاوید��این�نیز�قابل�تردید�نیست�که�مسأله�تحریم�ها�به�ویژه�با�توجه�به�ابعاد�گسترده�
بین�المللی�آن�ها�این�فرایند�را�عمیقاً�و�وسیعاً�تشدید�می�کند��در�مورد�چگونگی�این�
تشدید�بحث�جداگانه�ای�الزم�است�اما�به�اختصار�می�توان�گفت�که�تحریم�ها�مقدم�بر�
هر�چیز�بهای�تشکیل�سرمایه�ثابت�داخلی�را�افزایش�می�دهند،�هزینه�واردات�کاالها�
را�دچار�افزایش�می�سازند��حجم�اضافه�ارزش�های�نفتی�را�به�طور�چشمگیر�کاهش�

می�دهند�و�از�همه�این�مجاری�باعث�تعمیق�و�کوبنده�تر�شدن�بحران�می�گردند�
آنچه�اینجا�جریان�داشته�است�و�جریان�دارد،�در�بند�بند�خود�مصداق�عینی�نظریه�
مارکسی�بحران�است��ریشه�واقعی�بحران�در�این�روایت�سیر�رو�به�افت�نرخ�سود�
به�تبع�سیر�صعودی�ترکیب�ارگانیک�یا�کاهش�بخش�متغیر�سرمایه�در�مقابل�بخش�
ثابت�آن�و�پیشی�گرفتن�نرخ�انباشت�از�نرخ�تولید�اضافه�ارزش�است��شاید�گفته�
شود�که�در�سرمایه�داری�ایران،�در�دوره�مورد�بحث،�ترکیب�ارگانیک�بخش�صنعتی�یا�
مولد�سرمایه�منحنی�صعودی�خیره�کننده�ای�نداشته�است��پاسخ�این�است�که�در�هر�
جامعه�سرمایه�داری�ما�با�کل�سرمایه�اجتماعی�سر�و�کار�داریم��سرمایه�اجتماعی�فقط�
بخش�صنعت�یا�سرمایه�های�پیش�ریز�در�قلمرو�ویژه�تولید�نیست��سرمایه�مالی�و�
بانکی�و�تجاری�و�آنچه�نام�نقدینگی�به�خود�گرفته�است�نیز�اجزاء�پیوسته�و�ارگانیک�
سرمایه�اجتماعی�می�باشند��اساساً�سرمایه�داری�بدون�وجود�این�سرمایه�ها�و�به�شکل�
قالب�ریزی�شده�یا�محصور�و�منجمد�و�منحصر�در�مجرد�حلقه�تولید�وجود�خارجی�
ندارد��از�این�که�بگذریم�بحران�سرمایه�داری�هر�کشور�عمیقاً�متأثر�از�بحران�سرمایه�
جهانی�است�و�فاکتور�فشار�ترکیب�ارگانیک�و�سیر�رو�به�افت�نرخ�سود�را�در�مقیاس�
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جهانی�نیز�باید�نظر�انداخت��در�یک�کالم�زمانی�که�پای�وضعیت�روز�سرمایه�داری�
ایران�به�میان�می�آید�بسیار�ابتذال�آمیز�است�که�موضوع�را�به�بی�کفایتی�این�و�آن�
دولتمرد،�سوء�مدیریت�یا�سیاست�های�غلط�اقتصادی�عناصری�از�بورژوازی�نسبت�
داد��مسأله�اساسی�این�است�که�نظام�سرمایه�داری�در�سراسر�جهان�کاًل�و�در�حلقه�های�
ضعیف�تر�و�شکننده�ترش�مخصوصاً،�زیر�فشار�سرکش�تناقضات�خرد�کننده�اش�قادر�
به�چرخیدن�نیست�و�اگر�هنوز�می�چرخد،�دلیل�آن�را�تنها�در�موقعیت�فرسوده�و�بسیار�
مستأصل�جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�باید�جست��سرمایه�داری�برای�این�
چرخش�عمیقاً�وامدار�جنبش�اتحادیه�ای،�رویکردهای�چپ�نمای�رفرمیستی�درون�
جنبش�کارگری�و�میراث�سیاه�فاجعه�بار�کمونیسم�بورژوائی�است��نکته�ای�نیز�در�
مورد�کاهش�سرسام�آور�ارزش�ریال�در�برابر�ارزهای�بین�المللی�در�دل�شرائطی�که�
اشاره�شد�بگویم��بخشی�از�بحث�باال�این�بود�که�در�همه�این�مدت�به�ویژه�هر�چه�
به�زمان�حال�نزدیک�تر�می�گردیم�زیر�فشار�عوامل�مختلفی�که�شرح�آنها�رفت�مقادیر�
بسیار�انبوهی�سرمایه�راه�پیش�ریز�در�قلمروهای�تجاری،�خرید�اوراق�سهام�و�استفاده�
از�بهره�های�بانکی�را�در�پیش�می�گرفتند��با�وقوع�آنچه�گفته�شد�و�تشدید�دامنگستر�
بحران�سرمایه�داری،�مجاری�سودآوری�این�سرمایه�ها�همسان�کل�سرمایه�اجتماعی�
تنگ�تر�و�تنگ�تر�می�شود��از�این�که�بگذریم�خود�این�سرمایه�ها�با�توجه�به�سیر�
صعودی�حیرت�انگیز�قیمت�ها�به�طور�مستمر�دچار�کاهش�ارزش�می�گردند��در�چین�
وضعی�رجوع�به�بازار�ارز�و�طال�و�تا�حدودی�زمین�و�نوع�این�ها�راه�مناسبی�است�که�
سرمایه�ها�برای�احراز�حصه�خود�از�اضافه�ارزش�ها�و�به�ویژه�برای�پرهیز�از�کاهش�
هر�چه�بیشتر�ارزش�خود�در�پیش�می�گیرند��تنزل�بی�سابقه�ارزش�ریال�در�مقابل�دالر�

و�ارزهای�دیگر�ریشه�در�این�وضعیت�دارد�
آخرین�سخن�در�این�نوشته�کوتاه�سرنوشت�طبقه�کارگر�ایران�در�دل�این�شرائط�
است��واقعیت�این�است�که�بار�تمامی�این�بحران�و�همه�عوارض�و�دستاوردها�و�
اشکال�فراز�و�فرود�آن�یکجا�بر�زندگی�توده�های�کارگر�بار�می�شود�و�تا�همین�امروز�
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به�اندازه�کافی�بار�گردیده�است��نرخ�بیکاری�به�اوج�رفته�است�و�هیچ�روزی�نیست�
که�بر�طول�و�عرض�ارتش�بیکاران�افزوده�نشود��سطح�دستمزدهای�واقعی�برای�
کارگرانی�که�هنوز�کار�و�دستمزدی�دارند�نه�فقط�در�ابعاد�بسیار�فاجعه�باری�کاهش�
یافته�است�که�هر�بام�تا�شام�بدون�تبعیت�از�هیچ�معیاری�رو�به�افت�می�رود��این�ذات�
سرمایه�است�و�کل�شواهد�نیز�گویاست�که�طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�سرمایه�داری�
تمامی�اهرم�های�بربریت�و�توحش�را�برای�چالش�بحران�از�طریق�سرشکن�ساختن�
آن�بر�معیشت�توده�های�کارگر�به�کار�گرفته�اند�اما�هیچ�چشم�اندازی�برای�خروج�از�
گرداب�در�پیش�روی�خود�نمی�بینند��خطر�گرسنگی�و�قحطی�و�فالکت�به�صورت�
بسیار�کم�سابقه�ای�طبقه�کارگر�ایران�را�تهدید�می�کند��در�کنار�همه�این�ها�شمشیر�
جنگ�جنگ�سرمایه�جهانی�نیز�بر�سر�هر�کارگری�می�چرخد��اوضاع�چنین�است�و�
بورژوازی�بر�سر�ما�چنین�آورده�است��اینکه�ما�چه�می�توانیم�بکنیم�پاسخ�همان�است�
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اعتصاب، شورا و تسخیر مراکز کار

مبارزه�طبقاتی،�اعمال�قدرت�طبقات�اساسی�متضاد�علیه�یکدیگر�است��در�درون�
جامعه�سرمایه�داری�دو�طبقه�کارگر�و�سرمایه�دار�هستند�که�دو�قطب�متخاصم�این�
پیکار�را�تعیین�می�کنند��جنبش�کارگری�بر�همین�اساس�در�بنیاد�خود�یک�جنبش�
ضد�سرمایه�داری�است�اما�این�جنبش�به�طور�مستمر�و�از�همه�سو�در�معرض�پرتاب�
شدن�به�خارج�از�مدار�مبارزه�طبقاتی�و�غلطیدن�به�ورطه�راهبردها�و�راه�حل�های�
رفرمیستی�است��تسلط�افکار،�تحلیل�ها�و�راهبردهای�بورژوائی�در�جامعه�کاپیتالیستی�
یکی�از�مهم�ترین�زمینه�های�وقوع�این�لغزش�ها�است��این�افکار�و�افق�نمائی�ها�به�طور�
معمول�در�چهارچوب�آنچه�بورژوازی�و�نمایندگان�حاکم�فکری�و�سیاسی�این�طبقه�
به�طور�رسمی�طرح�می�کنند،�محدود�نمی�ماند،�بخش�هائی�از�بورژوازی�و�نمایندگان�
سیاسی�آنها�در�موقعیت�اپوزیسیون�قرار�دارند��این�تندنس�ها�و�اپوزیسیون�ها�برای�
برنامه�ریزی�نظم�تولیدی�و�سیاسی�و�اجتماعی�شیوه�تولید�سرمایه�داری�راهبردها،�
معیارها�و�مبانی�خاص�خود�را�دنبال�می�کنند��از�مشخصات�بسیار�بارز�و�مشترک�
تمامی�این�اپوزیسیون�ها�یکی�هم�این�است�که�برای�پیشبرد�مقاصد�خود�و�برای�
سنگین�کردن�کفه�رقابت�به�نفع�خویش،�یک�راست�به�سراغ�طبقه�کارگر�می�روند،�با�
تمامی�امکاناتی�که�دارند�تالش�می�کنند�تا�محتوای�اپوزیسیون�نمائی�خود�در�جامعه�
را�به�بستر�اعتراض�توده�های�کارگر�نقب�زنند�و�از�ورای�این�حفاری�کل�قوای�طبقاتی�
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پرولتاریا�را�به�اردوگاه�خود�منحرف�سازند��اشکال�مختلف�سوسیالیسم�بورژوائی�از�
نوع�اردوگاهی�سوسیالیسم�گرفته�تا�روایت�تروتسکیستی،�مائوئیستی،�آنارشیستی،�
آنارکوسندیکالیستی،�رفرمیسم�چپ�و�صور�بسیار�متنوع�نقد�دموکراتیک�اردوگاه�
شوروی�سابق،�همه�و�همه�تاریخاً�این�چنین�کرده�اند��همه�آنها�در�راستای�انحراف�
مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�از�محور�واقعی�کارزار�ضد�کار�مزدی�ایفای�نقش�نموده�اند��
رفرمیسم�سندیکالیستی�نیز�از�دیرباز�تا�امروز�به�صورت�میثاق�توافق�کل�این�طیف�
یک�عامل�مخرب�سالخی�مبارزه�توده�های�کارگر�به�نفع�نظام�سرمایه�داری�بوده�است��
دیکتاتوری�هار�سرمایه�در�وسیع�ترین�بخش�جهان�در�یک�سو�و�وجود�تندنس�ها�
و�راهبردهای�سوسیال�بورژوائی�مذکور�در�سوی�دیگر�بعالوه�آنچه�که�باالتر�اشاره�
کردیم�همه�و�همه�دست�به�دست�هم�داده�اند�و�موقعیت�فاجعه�بار�کنونی�را�بر�جنبش�
طبقه�کارگر�تحمیل�کرده�اند��جنبش�کارگری�زیر�فشار�این�اپوزیسیون�بازی�ها�وافق�
آفرینی�ها�از�تمرکز�قوا�بر�محور�واقعی�پیکار�ضد�کار�مزدی�بازمانده�است�و�به�جای�
چالش�رادیکال�نظام�بردگی�مزدی،�طوق�ماندگاری�سرمایه�را�بر�دست�و�پای�خود�
قفل�زده�است��این�جنبش�در�بخش�وسیعی�از�دنیا�تا�سطح�هیزم�بیار�معرکه�جدال�

میان�جناح�های�مختلف�سرمایه�عقب�نشسته�است�
مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�علیه�سرمایه�محتوای�کنکرت�خاصی�دارد��هر�کشمکش�
توده�های�کارگر�با�سرمایه�لزوماً�تجلی�مبارزه�طبقاتی�و�ضد�سرمایه�داری�آنان�نمی�باشد��
فراموش�نکنیم�که�هر�سطح�جدال�و�ستیز�کارگران�می�تواند�ضد�کار�مزدی�باشد،�
اما�می�تواند�هم�که�ضد�کار�مزدی�نباشد��مرز�میان�رویکرد�سرمایه�ستیز�پرولتاریا�در�
یک�سوی�و�رفرمیسم�سندیکالیستی�و�اشکال�مختلف�سوسیالیسم�بورژوائی�در�سوی�
دیگر�نیز�در�همین�جا�مین�گذاری�می�گردد��اولی�بر�آن�است�که�جنبش�کارگری�در�
اساس�خود�ضد�سرمایه�داری�است�و�هر�اعتراض�و�عصیان�و�جنب�و�جوش�کارگران�
می�تواند�و�باید�بر�محور�ضد�کار�مزدی�سنگر�گیرد،�در�این�راستا�به�پیش�تازد،�سازمان�
یابد�و�آگاه�گردد،�با�قطب�نمای�لغو�کار�مزدی�گام�بردارد�و�در�هر�گام�استخوانبندی�
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طبقاتی�خود�را�نیرومندتر�سازد�و�این�مسیر�را�تا�سردادن�شیپور�جنگ�آخر�با�سرمایه�
ادامه�دهد��دومی�یعنی�رفرمیسم�راست�و�چپ�متشکل�از�طیف�گسترده�نیروهائی�که�
باالتر�اشاره�کردیم،�عکس�این�را�تبلیغ�و�پراتیک�می�کنند��در�این�میان�بسیار�مهم�است�
که�بر�روی�شاخص�ها�و�تمایزات�بنیادی�مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�یا�جنبش�ضد�کار�

مزدی�طبقه�کارگر�اندکی�درنگ�کنیم�
درونمایه�این�جنبش،�اعمال�قدرت�طبقاتی�علیه�روند�کار�سرمایه�و�ساختار�نظم�
تولیدی،�سیاسی�و�اجتماعی�فرارسته�از�فرایند�تولید�اضافه�ارزش�است��اگر�در�نظام�
سرمایه�داری�اصل�رابطه�سرمایه�است�که�نقطه�شروع�و�رجوع�همه�چیز�را�تعیین�
می�کند�در�مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�نیز�دقیقاً�اصل�تعرض�به�شالوده�کار�مزدی�است�
که�باید�گرانیگاه�واقعی�همه�جنب�و�جوش�ها�و�نقطه�شروع�و�رجوع�تمامی�چالش�ها�
واقع�شود��اعمال�قدرت�طبقاتی�علیه�کار�مزدی�دارای�یک�مضمون�کنکرت�پراتیک�
است�و�متضمن�آن�است�که�هر�مبارزه�توده�های�کارگر�علیه�هر�میزان�شدت�استثمار�
و�ستمکشی�یا�بی�حقوقی�های�ناشی�از�وجود�نظام�سرمایه�داری�در�عین�حال�نقش�
حلقه�ای�از�زنجیره�پیکار�سراسری�طبقه�کارگر�علیه�اساس�کار�مزدوری�را�ایفاء�نماید��
جنبش�کارگری�در�واقعیت�وجودی�خود�دارای�این�ظرفیت�است�و�روند�مبارزات�
توده�های�کارگر�می�تواند�و�باید�با�این�شاخص�همراه�باشد��کارگر�به�حکم�شرائط�
زندگی�و�کار�و�هستی�اجتماعی�اش�در�جبهه�متعارض�با�سرمایه�است،�او�فروشنده�
نیروی�کار�است��سود�افزون�تر�سرمایه�در�گرو�بهای�هر�چه�ارزان�تر�نیروی�کار�
اوست،�هر�ریال�اضافه�ارزش�بیشتر�سرمایه�نیازمند�تشدید�عمیق�تر�استثمار�اوست��
کل�منافع�وی�و�سرمایه�بر�محور�تضاد�و�تعارض�می�چرخد��این�امر�در�همان�حال�
بدین�معنی�است�که�رویکرد�سازش�و�مماشات�در�بنیاد�خود�طوقی�است�که�بر�دست�
و�پای�جنبش�کارگری�نهاده�می�شود��درست�به�همان�سان�که�مثاًل�یک�بیماری�صعب�
العالج�می�تواند�بالندگی�جسمی�و�روانی�یک�انسان�را�به�کلی�مختل�یا�حتی�متوقف�
سازد�و�سرانجام�شخص�بیمار�را�راهی�دیار�مرگ�کند��رفرمیسم�راست�سندیکالیستی�
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و�راه�حل�های�چپ�نمایانه�سوسیال�بورژوائی�از�جمله�تمامی�خط�و�نشان�هائی�که�
»احزاب�و�جریانات�موجود�چپ«�در�پیش�پای�طبقه�کارگر�پهن�می�کنند،�همگی�
نقش�همین�بیماری�را�بازی�می�کنند��همه�این�ها�سنگ�بنای�حیات�خود�را�بر�نفی�
سرمایه�ستیزی�خودپوی�جنبش�کارگری�استوار�ساخته�اند��آنان�به�این�کار�نیاز�دارند�
زیرا�اوالً�نمایندگان�بخش�هائی�از�بورژوازی�هستند�و�قبول�سرمایه�ستیز�بودن�جنبش�
خودجوش�طبقه�کارگر�را�به�زیان�خویش�می�بینند��ثانیاً�برای�برنامه�ریزی�نظم�تولیدی،�
سیاسی�و�مدنی�سرمایه�داری�روایت�خاص�خود�را�دارند�و�همین�برنامه�ریزی�را�
سوسیالیسم�و�کمونیسم�نام�نهاده�اند��ثالثاً�برای�جایگزینی�برنامه�ریزی�موجود�کار�و�
تولید�سرمایه�داری�با�شکل�مطلوب�و�دلخواه�خود�نیاز�به�آلت�فعل�قرار�دادن�طبقه�
کارگر�دارند،�رابعاً�انفصال�این�طبقه�از�سازمانیابی�ضد�کار�مزدی�را�یک�شرط�الزم�
دوام�و�استحکام�پایه�های�قدرت�خویش�در�صورت�پیروزی�احتمالی�و�گرفتن�جا�در�
دل�ماشین�دولتی�سرمایه�می�بینند��این�جریانات�به�همه�این�دالیل�بنیاد�سرمایه�ستیزی�
خودجوش�جنبش�کارگری�را�نفی�می�نمایند��در�یک�کالم�نفی�واقعیت�سرمایه�ستیزی�
خودپوی�مبارزه�طبقاتی�توده�های�کارگر�گفتگوئی�است�که�از�سوی�رفرمیسم�راست�
و�چپ�بر�جنبش�کارگری�تحمیل�شده�است،�در�حالی�که�این�جنبش�در�پویه�واقعی�
خود�از�تمامی�ظرفیت�الزم�برای�انطباق�پروسه�پیکار�روز�علیه�شدت�استثمار�و�مظالم�
سرمایه�با�استراتژی�طبقاتی�ضد�کار�مزدی�برخوردار�است��وقتی�توده�های�کارگر�در�
مبارزه�علیه�سطح�نازل�بهای�نیروی�کار�خواستار�گره�خوردن�دستمزدها�با�محصول�
اجتماعی�ساالنه�تولید�طبقه�خویش�می�گردند،�عماًل�روند�ارزش�افزائی�سرمایه�را�
آماج�تعرض�قرار�می�دهند��دلیل�این�امر�روشن�است��توسعه�انباشت�و�خودگستری،�
شاخص�ذاتی�سرمایه�است��سرمایه�در�پروسه�بازتولید�باید�مستمراً�به�نیاز�توسعه�
خود�پاسخ�گوید��وقتی�که�کارگران�در�جدال�برای�افزایش�دستمزدها،�محور�محصول�
اجتماعی�کار�و�تولید�را�هدف�هجوم�خود�می�سازند،�نیازها�و�ملزومات�روند�ارزش�
افزائی�و�توسعه�انباشت،�مورد�حمله�آنها�قرار�می�گیرد��مبارزه�برای�دستمزد�با�این�
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رویکرد�و�مضمون�به�هر�درجه�از�پیروزی�که�دست�یابد�در�راستای�اختالل�روند�
بازتولید�سرمایه�نقش�بازی�کرده�است�و�موقعیت�سرمایه�را�در�مقابل�جبهه�پیکار�ضد�
کار�مزدی�کارگران�تضعیف�نموده�است��اگر�گفته�شود�که�توده�های�کارگر�در�فرایند�
مبارزات�روزمره�خویش�دلیلی�نمی�بینند�که�به�سراغ�میزان�محصول�اجتماعی�کار�و�
تولید�خود�بروند،�اساساً�معنای�این�عبارت�را�هم�درست�متوجه�نیستند�و�حتی�دانستن�
آن�را�معضل�خود�نمی�دانند،�کل�صدر�و�ذیل�مشکل�آنها�در�کمی�دستمزد�و�عدم�
کفایت�بهای�نیروی�کارشان�برای�تأمین�معاش�روزمره�خالصه�می�گردد�و�به�همین�
دلیل�نیز�رفع�همین�کمبود�و�عدم�کفایت�را�موضوع�مبارزه�روز�خویش�می�سازند�و����
شکل�بیان�فوق�درباره�مبارزات�جاری�طبقه�کارگر�در�عین�حال�که�گوشه�هائی�از�
حقایق�را�منعکس�می�کند�اما�در�اساس�خود�عوامفریبانه�است��در�نظام�سرمایه�داری�
چنین�نیست�که�تمام�معضل�توده�های�کارگر�در�نامتوازنی�میان�دستمزدها�و�بهای�
کاالهای�مورد�نیاز�آنان�خالصه�گردد!�از�این�گذشته�حد�و�حدود�نیازهای�معیشتی�
و�انتظارات�رفاهی�کارگران�نیز�در�هیچ�کجا�با�هیچ�مرز�مقدسی�توسط�آنان�مین�
گذاری�نشده�است،�بالعکس�همه�جا�سرمایه�داران�و�دولت�آنها�هستند�که�این�مرز�
را�به�وجود�می�آورند،�مین�گذاری�می�کنند�و�عبور�توده�های�کارگر�از�آنها�را�با�ارتش�
و�زرادخانه�های�نظامی�یا�از�طریق�اتحادیه�های�کارگری�و�نهادهای�نظم�مدنی�و�

اجتماعی�سرمایه�در�هم�می�کوبند�
استدالل�یاد�شده�فقط�در�جائی�با�واقعیت�مماس�می�گردد�که�کارگران�به�طور�
معمول�و�به�ویژه�در�سطح�نازل�آگاهی�و�موقعیت�ضعیف�جنبش�طبقاتی�شان�،�
برای�افزایش�دستمزد�یک�راست�به�سراغ�محاسبات�آماری�محصول�کار�و�تولید�
خود�نمی�روند،�زیرا�که�افکار�مسلط�بر�فضای�کار�و�زندگی�و�اندیشه�آنها�تا�توانسته�
است�مبادی�ورودی�این�نوع�جستجوها�را�از�برابر�دیدگان�آنها�دور�کرده�است��این�
همه�صدر�و�ذیل�درستی�ادعای�فوق�است�اما�عمق�و�دامنه�نادرستی�هایش�به�طور�
واقعی�بی�مرز�است��قبل�از�هر�چیز�سرشت�شیوه�تولید�سرمایه�داری�را�به�صورت�
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وارونه�تصویر�می�کند��این�حرف�که�گویا�سرمایه�داری�قادر�به�انطباق�مستمر�ملزومات�
ارزش�افزائی�و�خودگستری�خود�با�حل�مشکالت�معیشتی�کارگران�ولو�در�نازل�ترین�
میزان�ممکن�آن�است،�زشت�ترین�دروغ�تاریخ�است��برای�اثبات�دروغ�بودن�این�ادعا�
دنیائی�تحلیل�و�حقایق�بدیهی�در�پیش�روی�ماست�اما�وجود��3میلیارد�سکنه�گرسنه�
و�در�حال�مرگ�کره�زمین�از�هر�استدالل�دیگری�در�این�زمینه�برنده�تر�و�عینی�تر�
است��توده�های�کارگر�به�گاه�مبارزه�برای�افزایش�دستمزد�لزوماً�دیوان�محاسبات�
محصول�کار�خود�را�پیش�روی�سرمایه�باز�نمی�کنند�اما�آنان�زندگی�می�خواهند،�رفاه�
و�آسایش�و�تضمین�معیشت�و�حق�و�حقوق�انسانی�طلب�می�کنند��از�جنگ�و�جنایت�
و�تبعیضات�اجتماعی�و�وجود�طبقات�نفرت�دارند،�از�اینکه�فاقد�تأثیرگذاری�و�حق�
دخالت�در�سرنوشت�کار�و�زندگی�خود�باشند�بسیار�ناراضی�هستند��این�انتظارات�یا�
بالعکس�نارضائی�ها،�هیچ�حصار�مهر�و�موم�شده�ای�را�هم�به�عنوان�نقطه�فرجام�خود�
تعیین�ننموده�است��دامنه�و�برد�هر�کدام�آنها�از�تمکین�به�نازل�ترین�سطح�زندگی�در�
جهنم�سرمایه�داری�شروع�می�شود�و�تا�الغاء�کامل�کار�مزدی�و�جامعه�ساالری�شورائی�
سوسیالیستی�قابل�تداوم�است��نقش�آگاهی�و�عنصر�آگاه�در�درون�جنبش�کارگری�هم�
دقیقاً�در�همین�جا�مطرح�می�گردد��بر�امتداد�دامنه�همین�توقعات�و�اعتراضات�است�
که�عنصر�آگاه�افق�لغو�کار�مزدی�را�در�پیش�روی�جنبش�باز�می�کند�و�برای�رشتن�
و�بافتن�مفصلبندی�میان�مبارزه�روز�و�تحقق�عینی�آن�افق�دست�به�کار�می�شود��گره�
زدن�میزان�دستمزدها�با�محصول�کار�و�تولید�اجتماعی�ساالنه�توده�های�کارگر�در�این�
گذر�و�از�اینجاست�که�به�گردش�خون�مبارزه�طبقاتی�کارگران�پیوند�می�خورد�و�به�
ارگانیسم�این�مبارزه�سنگربندی�و�صف�آرائی�عظیم�ضد�کار�مزدی�می�بخشد��تردیدی�
نیست�که�روند�جذب�و�هضم�و�تبدیل�شدن�این�نوع�مطالبات�به�موضوع�عاجل�
مبارزه�توسط�جنبش�کارگری�تابعی�از�موقعیت�عمومی�این�جنبش�در�مقابل�سرمایه�
و�مؤلفه�ها�و�شرائط�خاص�حاکم�بر�فضای�جاری�چالش�میان�دو�طبقه�اجتماعی�است�
اما�طرح،�تبلیغ،�کشت�و�آبیاری�آن�در�کشتزار�مبارزات�روز�کارگران�به�طور�قطع�فصل�
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ممیز�رویکرد�ضد�کار�مزدی�با�همه�اشکال�رفرمیسم�راست�و�چپ�و�کل�گرایشات�
سوسیال�بورژوائی�است�

از�امکان�پیوند�میان�جنبش�دستمزد�با�افق�لغو�کار�مزدی�گفتیم��عین�همین�همپیوندی�
در�مورد�سایر�مطالبات�توده�های�کارگر�نیز�صدق�می�کند��زمانی�که�کارگران�سطح�
دستمزدها�را�به�محصول�اجتماعی�کار�طبقه�خود�گره�می�زنند�و�بالفاصله�خواستار�
حقوق�کامل�دوران�اشتغال�برای�ایام�بیکاری�می�شوند،�هنگامی�که�آنان�همه�بار�ناشی�
از�بیکاری�را�بر�روند�ارزش�افزائی�سرمایه�بار�می�کنند،�موقعی�که�پرداخت�کامل�
دستمزد�یک�کارگر�شاغل�به�کار�خانگی�را�مطالبه�می�نمایند،�زمانی�که�رایگان�شدن�
بی�قید�و�شرط�تمامی�امکانات�معیشتی�و�رفاهی�را�در�دستور�کار�مبارزات�روز�خود�
می�سازند،�وقتی�که�اصل�وابسته�بودن�معاش�و�رفاه�انسان�ها�به�کار�و�فروشنده�نیروی�
کار�بودن�را�آماج�پیکار�روز�خود�می�گیرند،�هنگامی�که�کل�هزینه�یک�زندگی�انسانی�
مرفه�را�بر�شریان�حیات�سرمایه�سنگین�می�سازند،�وقتی�که�خواستار�ممنوعیت�کامل�
هر�نوع�دخالت�دولت�در�سرنوشت�کار�و�مبارزه�و�نوع�زندگی�و�متشکل�شدن�و�
همه�چیز�خود�می�گردند،�زمانی�که�بنیاد�قانونیت�و�قراردادپردازی�و�مدنیت�و�حقوق�
سرمایه�را�با�موج�مبارزاتشان�به�شالق�می�بندند،�وقتی�که�به�جای�تمامی�شروط�ارزش�
افزائی�و�خودگستری�سرمایه�و�به�جای�هر�اصل�و�مالک�و�قرارداد�و�چهارچوب�
حقوقی�یا�سیاسی�و�مدنی�و�اجتماعی�نظام�سرمایه�داری�مالک�ها�و�موازین�ضد�کار�
مزدی�خود�را�طرح�می�کنند�و�محتوای�جدال�طبقاتی�روز�خویش�می�سازند،�آری�
زمانی�که�طبقه�کارگر�معبر�مبارزه�طبقاتی�علیه�سرمایه�را�از�درون�این�خاکریزها�و�
میدان�ها�تعیین�می�کند�طبیعی�است�که�در�همه�جا�چالش�علیه�اساس�کار�مزدی�را�
جایگزین�جدال�برای�دستکاری�و�اصالح�این�نظام�می�سازد��سؤال�مهم�این�است�
که�آیا�عبور�لکوموتیو�مبارزه�طبقاتی�کارگران�از�این�مسیر�ممکن�نیست�؟�و�جنبش�
کارگری�ظرفیت�این�صف�آرائی�و�مبارزه�آگاهانه�در�برابر�سرمایه�را�ندارد��به�نظر�ما�
پاسخ�منفی�به�این�سؤال�کشیدن�خط�قرمز�بر�بنیاد�ماتریالیسم�انقالبی�و�اساس�مبارزه�
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طبقاتی�است�
جهتگری�چالش�طبقاتی�پرولتاریا�علیه�شریان�حیات�سرمایه�و�کل�قوانین،�قراردادها�
و�فراساختارهای�حقوقی�و�مدنی�فرارسته�از�رابطه�تولید�اضافه�ارزش�در�همان�حال�
که�باید�و�می�تواند�شالوده�مطالبات�اقتصادی،�سیاسی�و�اجتماعی�طبقه�کارگر�در�
تمامی�عرصه�های�حیات�اجتماعی�وی�باشد،�بستر�واقعی�یا�واقعی�ترین�بستر�رشد،�
پرورش�و�بلوغ�آگاهی�طبقاتی�او�نیز�هست��آگاهی�برای�بورژوازی�و�نمایندگان�
فکری�و�سیاسی�این�طبقه�آگاهی�به�حفظ�نظم�اجتماعی�موجود�و�چگونگی�پاسخ�
به�ملزومات�ماندگاری�شیوه�تولید�سرمایه�داری�است��آگاهی�این�طبقه�درست�بیان�
اندیشوار�همان�چیزی�است�که�امروز�تار�و�پود�عینیت�موجود�را�تعیین�می�کند��
بورژوازی�هر�چه�را�که�مصالح�بازتولید�و�خودگستری�و�بقای�مناسبات�کار�مزدوری�
است�اندیشه�می�نماید�و�بیان�اندیشوار�این�ملزومات�را�به�مالط�مغز،�محتوای�شعور،�
پویه�فکر�و�در�یک�کالم�خمیر�مایه�و�آلیاژ�آگاهی�طبقاتی�خود�بسط�می�دهد��آگاهی�
بورژوازی�با�همین�درونمایه�و�پویه�و�ساختار�کل�دانش�ها�و�دستاوردهای�علمی�تاریخ�
را�قرقگاه�گسترده�شکار�طبقاتی�خود�می�سازد�و�در�راستای�پاسخ�به�ماندگاری�پروسه�
ارزش�افزائی�سرمایه�و�حفظ�فراساختارهای�اجتماعی�متناظر�با�بقای�این�شیوه�تولید�

در�خود�هضم�و�جذب�و�منحل�می�سازد�
مسأله�آگاهی�برای�پرولتاریا�در�همه�شؤن�و�در�تمامی�وجوه،�رویه�معکوس�شعور�
و�دانش�طبقاتی�بورژوازی�است��دومی�هستی�آگاه�خود�را�از�ملزومات�ماندگارسازی�
عینیت�حاضر�می�گیرد،�اولی�چگونگی�تغییر�ریشه�ای�این�عینیت�را�اندیشه�می�کند�و�
چگونگی�این�تغییر�را�هستی�آگاه�خود�می�سازد��آگاهی�طبقه�کارگر�گردش�خون�
مبارزه�طبقاتی�جاری�اوست�و�فقط�در�همین�جاست�که�می�توان�آن�را�دید�و�چند�
وچون�و�سطح�و�عمق�و�درجه�کمال�آن�را�داوری�نمود��این�سخن�به�این�معنی�است�
که�معرفت�و�شناخت�پرولتاریا�نه�هیچ�اصول�مرامی�و�احکام�عقیدتی�یا�مبانی�تفکر�
مکتبی�بلکه�خونمایه�طبقاتی�پراتیک�وی�برای�نابودی�سرمایه�داری�و�جایگزینی�آن�
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با�سازمان�شورائی�و�سوسیالیستی�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�اجتماعی�توسط�همه�آحاد�
طبقه�اوست�

باالتر�گفتیم�که�توده�های�کارگر�وقتی�سطح�دستمزدهای�خویش�را�به�میزان�محصول�
اجتماعی�ساالنه�ناشی�از�کار�و�تولید�خویش�گره�می�بندند،�وقتی�خواستار�برابری�
حقوق�بیکاری�یا�دستمزد�کار�خانگی�با�حقوق�کامل�دوره�های�اشتغال�می�شوند،�وقتی�
برای�سرشکن�کردن�هزینه�عالی�ترین�سطح�معیشت�و�رفاه�و�امکانات�اجتماعی�خویش�
بر�شریان�حیات�سرمایه�و�رایگان�سازی�آن�به�نفع�خود�پیکار�می�کنند�و����عماًل�فرایند�
بازتولید�و�خودگستری�سرمایه�را�به�زیر�شالق�می�گیرند��گره�بستن�دستمزد�و�تمامی�
مطالبات�دیگر�جنبش�کارگری�به�اختالل�روند�ارزش�افزائی�سرمایه�و�نقد�رادیکال�
طبقاتی�از�فراساختار�مدنی،�سیاسی،�دولت،�حقوق،�قانون،�عرف،�اخالق،�قرارداد�و�
همه�چیز�سرمایه�داری�بازگوی�کالبدشکافی�اندیشوار�و�آگاهانه�ای�است�که�پرولتاریا�
از�عینیت�موجود�یا�نظام�بردگی�مزدی�به�عمل�می�آورد��بحث�بر�سر�این�نیست�که�
همه�آحاد�کارگران�حتماً�با�هم�و�همزمان�و�همسطح�این�کار�را�انجام�می�دهند��سخن�
از�جنبش�ضد�سرمایه�داری�پرولتاریاست��جنبشی�که�محور�مبارزه�خود�علیه�سرمایه�
را�با�این�انتظارات�نقشه�مند�می�سازد�آناتومی�طبقاتی�سرمایه�را�دستمایه�تعیین�مسیر�و�
تشخیص�فراز�و�فرود�پیکار�خود�می�سازد��آگاهی�در�این�جا�و�فقط�در�این�صورت�
است�که�تعبیر�ماتریالیستی�و�مارکسی�خود�را�احراز�می�کند�و�به�صورت�هستی�آگاه�
یک�طبقه�در�صف�آرائی�طبقاتی�علیه�کار�مزدی�به�نمایش�می�ایستد��هر�تعبیر�دیگری�
از�آگاهی�سوسیالیستی�طبقه�کارگر�وارونه�پردازی�بورژوائی�این�آگاهی�است��از�جمله�
ره�آوردهای�احزاب�طیف�رفرمیسم�چپ�بیشترین�بخش�چپ�قرن�بیستم�یکی�نیز�
تحریف�بورژوائی�همین�مسأله�شناخت�طبقاتی�پرولتاریا�است��آگاهی�برای�این�ها�
چراغی�نیست�که�در�قلب�مبارزات�روز�طبقه�کارگر�در�دست�خود�کارگران�تمامی�
زوایای�هستی�سرمایه�را�جلو�چشم�توده�های�کارگر�قرار�دهد،�سالحی�نیست�که�
در�دست�کارگران�استحکامات�دشمن�را�به�گلوله�بندد،�شعور�و�شناختی�نیست�که�
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سنگرهای�جنگ�طبقاتی�بردگان�مزدی�علیه�سرمایه�را�قوام�و�صالبت�تفویض�کند��
این�شناخت�در�پراتیک�پیکار�طبقه�کارگر�علیه�سرمایه�نه�حضور�دارد�و�نه�نیازمند�
حضور�است��آگاهی�در�روایت�اینان�مشتی�موعظه�و�احکام�است�که�یادگیری�آن�ها�
عده�ای�را�به�نان�و�نوا�می�رساند��رهبر�حزب�می�کند،�مقام�کادر�حزب�بودن�عنایت�
می�نماید،�سرمایه�می�شود�و�احراز�مالکیت�بر�آن�افراد�را�کمونیست�و�سکت�این�
کمونیست�ها�را�حزب�کمونیست�می�سازد!!!�درست�عکس�این�قضیه�در�مورد�روایت�
مارکسی�و�ضد�کار�مزدی�آگاهی�سوسیالیستی�پرولتاریا�مطرح�است��در�اینجا�آگاهی�
قدرت�حاضر�در�سنگر�پیکار�است،�سالحی�است�که�در�دست�توده�های�طبقه�کارگر�
سینه�سرمایه�را�نشانه�می�رود،�بهترین�و�زبده�ترین�و�ورزیده�ترین�آشنای�کاربرد�این�
سالح�در�عمق�سنگرهای�روزمره�مبارزه�طبقاتی�کارگران�حضور�دارند��آگاهی�در�
اینجا�مطلقاً�از�فرایند�جنبش�جاری،�از�جدال�روز�برای�تحمیل�مطالبات�ضد�کار�مزدی�
بر�سرمایه،�از�جنب�و�جوش�فعال�برای�سازمانیابی�و�از�پروسه�تدارک�و�آماده�سازی�
و�تجهیز�قوای�توده�های�کارگر�برای�سرنگونی�دولت�سرمایه�و�نابودسازی�نهائی�رابطه�

کار�مزدوری�قابل�تفکیک�نیست�

اعتصاب کارگری و اعمال قدرت علیه سرمایه داری
اعتصاب�یک�سالح�کارزار�است�و�دامنه�تأثیر،�درجه�کارائی،�نقش�و�سنخیت�آن�با�
شرائط�روز�مبارزه�یا�سایر�مسائل�مربوط�به�آن،�همه�و�همه�تابعی�از�رویکرد�جنبش�
کارگری�است��درباره�موقعیت�و�نقش�اعتصاب�در�مبارزات�طبقه�کارگر�بحث�های�
زیادی�صورت�گرفته�است��روایت�مدرسه�انقالب�لنین�از�اعتصابات�اقتصادی�و�
نظریات�و�توضیحات�رزالوکزامبورگ�پیرامون�اعتصاب�سیاسی�و�نقش�آن�در�تحقق�
انقالب�کارگری�از�جمله�این�بحث�ها�می�باشند��آنچه�که�در�این�گفتگوها�و�نظریه�
پردازی�ها�بسیار�کم�مورد�توجه�قرار�گرفته�است�پیوند�درونی�میان�اعتصاب�و�نوع�
رویکردی�است�که�جنبش�کارگری�در�برابر�نظام�سرمایه�داری�اتخاذ�می�کند��بحث�
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اساساً�بر�سر�سیاسی�بودن�و�نبودن�اعتصابات،�سراسری�یا�غیرسراسری�بودن�آنها�و�
نکاتی�از�این�قبیل�نیست��جنبش�اتحادیه�ای�در�طول�تاریخ�حیات�خود�به�ویژه�در�
برخی�دوره�ها�وسیع�ترین�اعتصابات�را�سازمان�داده�است��اعتصاباتی�که�گاه�پیروز�
شده�اند�و�گاه�شکست�خورده�اند��اما�شکست�و�پیروزی�آنها�ربطی�به�شکست�و�
پیروزی�واقعی�طبقه�کارگر�در�مقابل�مناسبات�کار�مزدوری�نداشته�است��اگر�به�
پیروزی�رسیده�اند،�در�بهترین�حالت�به�صورت�بسیار�موقت،�درهم�و�دیناری�دستمزد�
روز�کارگران�را�افزایش�داده�اند�و�فشار�رو�به�تزاید�سرمایه�بر�سطح�معیشت�کارگران�
و�کاهش�بهای�نیروی�کار�آن�ها�را�برای�روزهائی�کوتاه�جبران�کرده�اند�اما�در�یک�
چشم�به�هم�زدن�همان�کارگران�پیروز�حتی�در�همان�وضعیت�معیشتی�خویش�به�
ورطه�ای�هولناک�تر�از�روزهای�پیش�فرو�غلطیده�اند��بحث�فقط�در�مورد�دستمزدها�
نیست��این�حکم�درباره�کلیه�دستاوردهای�احتمالی�اعتصابات�و�مبارزات�اتحادیه�ای�
مصداق�دارد��واقعیت�این�است�که�اعتصاب�در�این�رویکرد�اعمال�قدرت�طبقاتی�
توده�های�کارگر�علیه�سرمایه�نیست،�بالعکس�اقدامی�برای�قابل�تحمل�ساختن�زندگی�
در�نظام�سرمایه�داری�است��در�اینجا�قدرت�کارگر�پرتوی�از�قدرت�طبقه�او�نیست��
جرقه�ای�از�قدرت�طبقه�ای�نیست�که�خواستار�رهائی�خویش�و�رهائی�بشریت�از�همه�
عرصه�های�جامعه�معاصر�است��بستری�که�این�قدرت�در�آن�اعمال�می�گردد�بستری�
همپیوند�با�محور�کارزار�اضمحالل�نظم�اجتماعی�موجود�نیست��موضوعیت�اعمال�
این�قدرت�نیز�فشار�بر�نظام�بردگی�مزدی�و�تحکیم�همزمان�پایه�های�توان�طبقه�خود�
برای�توسعه�جنگ�علیه�این�نظام�نمی�باشد��به�همه�این�دالیل�حاصل�این�پیروزی�ها�
در�درازمدت�نه�استحکام�و�قوام�پرولتاریا�و�مبارزه�طبقاتی�وی�در�مقابل�سرمایه�که�
معموالً�سوخت�و�ساز�انقیاد�به�روند�کار�سرمایه�است��فرایند�فاجعه�باری�که�ما�هم�
اکنون�در�مورد�جنبش�کارگری�اروپای�غربی�و�شمالی،�ایاالت�متحده�و�کانادا�و�حتی�
بخش�های�دیگری�از�دنیا�شاهد�وقوع�آن�هستیم��نکات�باال�در�مورد�اعتصاباتی�است�
که�در�حصار�رفرمیسم�و�رویکرد�سندیکالیستی�یا�اتحادیه�گرائی�به�پاره�ای�پیروزی�ها�
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دست�یافته�اند��پیداست�که�اگر�این�اعتصابات�به�شکست�منتهی�شده�باشند�عوارض�
آنها�بسیار�دردناک�تر�و�فاجعه�بارتر�است��این�توضیحات�یا�این�نوع�داوری�پیرامون�
یک�تاکتیک�اساسی�یا�یکی�از�نیرومندترین�سالح�های�مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�قطعًا�
بسیار�سؤال�انگیز�خواهد�بود��آیا�این�نوع�نگاه�به�اعتصابات�رایج�توده�های�کارگر�دنیا�
متضمن�بی�اعتبار�کردن�و�نفی�اهمیت�آنها�در�تقابل�میان�کارگران�و�صاحبان�سرمایه�
است!!�برداشتی�از�این�سنخ�بدون�شک�ناشی�از�بی�توجهی�عمیق�به�جوهر�واقعی�
بحث�است��در�اینجا�اعتصابات�کارگری�نیست�که�اعتبار�و�اهمیت�آنها�مورد�تردید�
قرار�می�گیرد��کاماًل�بالعکس�رفرمیسم�و�رویکرد�رفرمیستی�درون�جنبش�کارگری�
است�که�بی�اعتباری�و�نقش�مخرب�آن�آماج�انتقاد�واقع�می�شود��اعتصاب�همواره�و�
تا�زمانی�که�سرمایه�داری�باقی�است�یکی�از�نیرومندترین�سالح�های�کارزار�طبقاتی�
پرولتاریا�خواهد�بود�اما�کارائی�و�کاربری�مؤثر�این�سالح�برای�توده�های�فروشنده�
نیروی�کار�در�گرو�رویکرد�ضد�کار�مزدی�و�سرمایه�ستیزانه�مبارزات�کارگران�است��
در�نظر�بیاوریم�که�مبارزه�برای�افزایش�دستمزد�شریان�تداوم�بازتولید�سرمایه�را�هدف�
گرفته�باشد�و�اختصاص�همه�یا�عظیم�ترین�بخش�محصول�ساالنه�کار�و�تولید�به�
امکانات�معیشتی�و�رفاهی�را�دستور�کارخود�کرده�باشد،�تصور�کنیم�که�انتظارات�
و�افق�مبارزات�کارگران�در�صرف�تحقق�این�امکانات�محصور�نباشد،�بلکه�تحمیل�
همه�این�مطالبات�بر�بورژوازی�به�عنوان�حلقه�ای�از�زنجیره�سراسری�مبارزه�طبقاتی�
برای�نابودی�نهائی�سرمایه�داری�به�حساب�آید،�به�بیان�دیگر�توده�کارگر�در�حال�
پیکار�به�امکان�استمرار�زندگی�در�داربست�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�توهم�
نداشته�باشند�و�هر�لحظه�بقای�این�مناسبات�را�لحظه�ای�در�تشدید�استثمار�و�فقر�و�
بی�حقوقی�سیاسی�و�اجتماعی�خویش�تلقی�کنند��سؤال�این�است�که�در�این�صورت�
نقش�اعتصاب�چه�خواهد�بود؟�پاسخ�کاماًل�روشن�است��سالحی�است�که�کارگران�
به�طور�متحد�به�دست�گرفته�اند�تا�قلب�نظام�سرمایه�داری�را�نشانه�روند��اعتصاب�در�
شرائطی�که�جنبش�کارگری�اعتالی�هر�چه�عظیم�تر�سطح�زندگی�و�امکانات�رفاهی�یا�
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مایحتاج�اجتماعی�تعالی�جسمی�و�فکری�شهروندان�را�به�بهای�اختالل�هر�چه�ژرف�تر�
پروسه�ارزش�افزائی�سرمایه�و�تضعیف�هر�چه�گسترده�تر�نظام�کار�مزدی�دستور�کار�
خود�می�کند،�زمانی�که�کارگران�اعتصابی�برده�مزدی�بودن�را�بنیاد�بدبختی�ها�و�سیه�
روزی�های�خویش�می�بینند،�آری�در�این�صورت�به�طور�واقعی�سالح�مبارزه�طبقاتی�
پرولتاریاست�و�گر�نه،�جدال�گریزناپدیر�کسانی�است�که�اساس�فروشنده�نیروی�کار�
بودن�را�قبول�کرده�اند�و�به�اعتصاب�روی�می�آورند�تا�بهای�فروش�این�نیرو�را�با�هزینه�

بازتولید�آن�برای�فروش�مجدد�به�سرمایه�همتراز�کنند�
به�این�ترتیب�بحث�بر�سر�اعتصاب�در�بنیاد�خود�بحث�پیرامون�رویکردی�است�که�
اعتصاب�با�معیارها�و�مطالبات�و�افق�اجتماعی�آن�سازمان�می�یابد��وسعت�و�شدت�و�
درجه�تأثیرگذاری�یا�شکست�و�پیروزی�اعتصاب�همه�و�همه�تابعی�از�چند�و�چون�
این�رویکرد�هستند��اعتصاب�کارگران�معدن�انگلیس�در�نیمه�نخست�دهه��80قرن�
پیش�به�لحاظ�گستردگی،�کثرت�شرکت�کنندگان،�فلج�کردن�شریان�های�اقتصاد�جامعه�
و�تحمیل�سنگین�ترین�زیان�ها�بر�طبقه�بورژوازی�بسیار�کم�نظیر�بود،�اما�این�اعتصاب�
در�سرنوشت�مبارزه�طبقاتی�کارگران�انگلیس�نقش�مهمی�ایفاء�نکرد�و�هیچ�دستاوردی�
برای�تقویت�این�مبارزه�به�همراه�نداشت��تنها�درسی�که�کارگران�می�توانستند�از�این�
اعتصاب�طوالنی�مدت�یک�ساله�و�سراسری�بیاموزند�این�بود�که�مبارزه�در�داربست�
رفرمیسم�اتحادیه�ای�هیچ�گرهی�از�مشکالت�آنان�باز�نمی�کند��سوای�این،�دستاورد�
دیگری�بر�این�نوع�اعتصابات�مترتب�نیست��در�بهترین�حالت�به�همان�شکل�که�در�
باال�گفتیم�چند�صباحی�به�توده�های�کارگر�مجال�می�دهد�که�فشار�تعرض�بیش�و�
بیشتر�سرمایه�به�بهای�نیروی�کارشان�را�اندکی�تقلیل�دهند��در�همین�جا�باید�یک�نکته�
مهم�دیگر�نیز�تأکید�شود��این�نکته�که�در�تمامی�این�مبارزات�و�اعتصابات،�حساب�
آنچه�توده�های�کارگر�می�جویند�و�پراتیک�طبقاتی�معینی�که�برای�تحقق�خواسته�
هایشان�به�نمایش�می�گذارند�با�برنامه�ریزی�ها�و�اصول�و�اهداف�جنبش�اتحادیه�ای�
تفاوت�دارد��این�رویکرد�سندیکالیستی�و�اتحادیه�گرائی�است�که�بنیاد�وجود�خود�
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را�بر�بیعت�به�بقای�سرمایه�داری�و�ذبح�مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�در�آستان�سرمایه�
قرار�داده�است��توده�های�کارگر�نه�فقط�در�هیچ�کجا�پای�چنین�رویکردی�را�امضاء�
نکرده�اند�و�طومار�چنان�بیعتی�را�صحه�نگذارده�اند�که�بالعکس،�حتی�وقتی�به�سیاهی�
لشکر�جنبش�سندیکالیستی�تبدیل�می�شوند�باز�هم�آمادگی�و�ظرفیت�ضد�سرمایه�داری�
خویش�و�از�جمله�تمامی�پتانسیل�سندیکالیسم�ستیزی�را�با�خود�حمل�می�کنند��دنباله�
روی�آنها�از�رویکرد�اتحادیه�ای�در�تعارض�با�هستی�طبقاتی�و�تاریخی�آنها،�متضاد�
با�خودانگیختگی�سرمایه�ستیزانه�آنها�و�رویه�معکوس�مصالح�و�منافع�آتی�طبقه�شان�
می�باشد��این�دنباله�روی�صرفاً�بیان�موقعیت�ضعیف�پیکار�طبقاتی�و�بی�افقی�اجتماعی�
آنهاست�و�به�همین�دلیل�هر�لحظه�و�هر�گام�در�معرض�فروپاشی�و�شکنندگی�و�

جایگزینی�توسط�جهتگیری�رادیکال�ضد�کار�مزدی�است�
امکانات� و� معیشت� بهبود�سطح� برای� کارگران� رایج� اعتصابات� مورد� در� آنچه�
اجتماعی�یا�حراست�از�دستاوردهای�گذشته�گفتیم،�در�مورد�اعتصابات�سیاسی�طبقه�
کارگر�نیز�به�تمام�و�کمال�صدق�می�کند��رفرمیسم�چپ�از�دیرباز�تا�امروز�تالش�
کرده�است�تا�این�نوع�اعتصاب�را�در�هاله�ای�از�تقدس�فرو�پیچد��واقعیت�این�است�
که�چنین�تقدسی�وجود�ندارد��بحث�بر�سر�سیاسی�یا�اقتصادی�بودن�اعتصابات�
نیست��اساس�مسأله�رویکرد�حاکم�بر�فضای�اعتصاب�و�پویه�رفرمیستی�یا�ضد�کار�
مزدی�آن�است��بی�رمق�ترین�اعتصابات�اقتصادی�هنگامی�که�نیروی�خشم�و�قدرت�
کارگران�را�در�مقابل�سرمایه�به�صف�می�کند�دارای�جهتگیری�ضد�سرمایه�داری�است��
اما�سیاسی�ترین�اعتصابات�یا�گسترده�ترین�و�عظیم�ترین�اعتصابات�سیاسی�زمانی�که�
آخرین�برد�انتظاراتش�در�جا�به�جائی�این�رژیم�و�آن�رژیم�سیاسی�سرمایه�یا�تغییر�
در�ساختار�نظم�سیاسی�سرمایه�داری�محصور�می�ماند�یک�اعتصاب�رفرمیستی�است�
تاریخ�جنبش�کارگری�بین�المللی�شاهد�وقوع�اعتصاباتی�بوده�است�که�به�لحاظ�
سیاسی�بودن،�وسعت�حضور�توده�های�کارگر،�سرنگونی�طلبانه�و�رژیم�ستیز�بودن�
هیچ�کم�و�کسری�نداشته�اند�اما�محصول�این�اعتصابات�نهایتاً�جایگزینی�این�دولت�
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سرمایه�داری�با�دولت�دیگر�سرمایه�بوده�است��چرا�این�اعتصابات�در�عین�حضور�
سراسری�و�بسیار�عظیم�طبقه�کارگر�پا�از�گلیم�حاکمیت�و�بقای�بردگی�مزدی�فرا�
باید�در�استیالی�رویکردهای�رفرمیستی�راست�و�چپ�بر� نمی�گذارد؟�دلیلش�را�
جنبش�کارگری�جستجو�نمود��اعتصابات�سیاسی�بسیار�پرعظمت�کارگران�ایران�در�
روزهای�پیش�از�وقوع�قیام�بهمن��5۷و�اعتصابات�سیاسی�بسیار�عظیم�تر�و�پردامنه�تر�
و�سراسری�تر�توده�های�کارگر�روسیه�در�انقالب��1905بهترین�شاهد�این�مدعا�است��
عکس�این�قضیه�در�مواردی�صادق�است�که�کارگران�ولو�با�خواست�های�معین�و�
حتی�محدود�اقتصادی،�شالوده�بنیاد�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�را�هدف�پیکار�
خود�قرار�می�دهند��تاریخ�جنبش�کارگری�از�قرن�بیستم�به�بعد�متأسفانه�بسیار�کم�
شاهد�وقوع�این�نوع�خیزش�ها�و�رویکردها�بوده�است�اما�برای�درک�اهمیت�مسأله�
می�توانیم�تصور�کنیم�که�به�طور�مثال�جنبش�تسخیر�کارخانه�در�آرژانتین�در�طول�
همین�دهه�جاری�اگر�گام�به�گام�خود�را�توسعه�می�داد�و�به�محور�واقعی�تقابل�میان�
پرولتاریا�و�نظام�سرمایه�داری�تبدیل�می�شد،�اگر�طبقه�کارگر�این�کشور�به�صورت�
سراسری�راه�شورای�»زنون«�و�همزنجیران�خویش�در�»بروکمن«�را�ادامه�می�دادند�و�
مبارزه�علیه�دولت�سرمایه�داری�آرژانتین�را�به�محور�تسخیر�کارخانه�ها�منتقل�می�کردند،�
اگر�جنبش�اشغال�مراکز�کار�و�تولید�در�هر�گام�آگاه�تر�می�شد�و�همه�کارگران�از�
درون�این�جنبش�به�صورت�شورائی�به�هم�پیوند�می�خوردند،�آری�اگر�این�حوادث�
روی�می�داد�به�طور�قطع�توازن�قوای�پرولتاریا�و�نظام�سرمایه�داری�در�سطحی�بسیار�
وسیع�دچار�تحول�می�گردید��در�صورتی�که�این�جنبش�با�این�رویکرد�و�محتوا�
شکل�می�گرفت�بدون�تردید�جنبشی�ضد�کار�مزدی�بود�و�با�همه�توان�و�دانش�و�
آگاهی�به�سوی�سوسیالیسم�و�نابودی�کامل�سرمایه�داری�به�پیش�می�تاخت��آیا�چنین�
رخدادهائی�شانس�وقوع�نداشته�است�و�چشم�اندازی�برای�وقوع�آنها�در�پیش�روی�
کارگران�دنیا�نیست��پاسخ�منفی�به�این�سؤال�غلط�است��شورای�زنون�و�کارگران�
بروکمن�این�کار�را�کردند�و�کارگران�سایر�حوزه�ها�و�مراکز�کار�و�تولید�نیز�می�توانستند�
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برای�انجام�آن�دست�به�کار�شوند��در�همین�جا�این�سؤال�اساسی�نیز�مطرح�می�شود�
که�اگر�این�روند�محقق�می�گردید،�آیا�با�شاخص�اعتصاب�سیاسی�قابل�تبیین�بود؟�
پاسخ�منوط�به�اینکه�سیاست�را�چگونه�تعبیر�کنیم،�متفاوت�یا�حتی�متضاد�خواهد�
بود��بحث�اعتصاب�سیاسی�به�روایت�مسلط�تا�کنونی�اش،�بحثی�از�منظر�رفرمیسم�
چپ�و�مالک�ها�و�موازین�این�رویکرد�است��برای�احزاب�و�جریانات�این�طیف�
مبارزه�سیاسی�با�شاخص�ضد�رژیم�بودن�تعریف�می�شود!�در�متدولوژی�و�فرهنگ�
اجتماعی�این�احزاب،�هیچ�پدیده�ای�و�از�جمله�سیاست�اساساً�با�شاخص�طبقاتی�تبیین�
و�خصلت�نما�نمی�نمی�گردد��ضد�سرمایه�داری�بودن�و�نبودن�نوع�مبارزه�و�اعتراض�
و�خیزش�اصاًل�مورد�توجه�نیست��مالک�تشخیص�در�همه�جا�و�از�جمله�در�قلمرو�
تمایز�سیاسی�از�غیر�سیاسی�بودن�همان�سیما�و�رنگ�و�لعاب�اپوزیسیون�پردازانه�آن�
در�مقابل�رژیم�سیاسی�است��از�منظر�رفرمیسم�چپ�جنبش�تسخیر�کارخانه�ها�حتی�
اگر�این�جنبش�به�میدان�جنگ�طبقه�کارگر�و�بورژوازی�توسعه�یابد�باز�هم�یک�جنبش�
اقتصادی�و�غیرسیاسی�است!!�زیرا�نقطه�شروع�آن�اپوزیسیون�نمائی�فراطبقاتی�ضد�
رژیمی�نبوده�است��به�هر�حال�پاسخ�احزاب�طیف�رفرمیسم�چپ�به�پرسش�باال�به�

احتمال�زیاد�انکار�سیاسی�بودن�جنبش�مورد�گفتگو�خواهد�بود�
عکس�پاسخ�باال�اما�در�مورد�رویکرد�ضد�کار�مزدی�صدق�می�کند��جنبش�تسخیر�
کارخانه�زمانی�که�به�عنوان�راه�حل�پرولتاریا�در�مقابل�نظم�تولیدی�و�سیاسی�و�اجتماعی�
سرمایه�داری�دستور�کار�مبارزه�طبقاتی�کارگران�می�شود،�بدون�تردید�سیاسی�ترین�
حالت�برای�جنبش�کارگری�است��به�این�دلیل�بسیار�مشخص�که�سیاست�ضد�کار�
مزدی�پرولتاریا�را�در�مقابل�سیاست�بورژوازی�برای�حفظ�نظام�بردگی�مزدی�به�
پراتیک�روز�مبارزه�طبقاتی�بسط�می�دهد��اساس�سیاست�جنبش�کارگری�در�سرمایه�
ستیزی�و�نه�در�رژیم�ستیزی�فراطبقاتی�است��هر�مبارزه�طبقاتی�مبارزه�ای�سیاسی�
است�و�چالش�هدفمند�و�آگاهانه�و�با�برنامه�رابطه�کار�مزدی�زالل�ترین�شکل�مبارزه�
سیاسی�برای�جنبش�کارگری�است��این�قسمت�بحث�را�همین�جا�خاتمه�می�دهیم��
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جمعبست�کالم�این�است�که�سیاسی�بودن�و�نبودن�اعتصاب�حاوی�هیچ�چیز�تعیین�
کننده�ای�نیست��همه�بحث�بر�سر�ضد�کار�مزدی�بودن�و�نبودن�مبارزه�و�راهکارهای�

آن�از�جمله�اعتصاب�است�

فرایند مبارزه طبقاتی و نقش اعتصاب
اعتصاب�به�طور�کلی�و�مستقل�از�کاربرد�رفرمیستی�یا�رادیکال�آن�به�هر�حال�یک�
راهکار�اعمال�قدرت�است�و�درجه�اعتبار�و�اهمیت�آن�تا�جائی�است�که�بتواند�این�
نقش�را�بازی�کند��کارائی�اعتصاب�برای�ایفای�این�نقش�حتی�بدون�توجه�به�نوع�
رویکرد�آن�باز�هم�یک�امر�ثابت،�جزمی�و�خارج�از�محدوده�شرائط�خاص�مبارزه�
طبقاتی�در�دوره�های�مختلف�نیست��در�طول�دهه�های�آخر�قرن�بیستم�و�ادامه�آن�تا�
امروز،�نظام�سرمایه�داری�پروسه�پر�پیچ�و�خمی�از�تحوالت�را�پشت�سر�نهاده�است�
که�بر�روی�میزان�برد�قدرت�اعتصابات�تأثیر�تعیین�کننده�داشته�است��در�این�رابطه�
می�توان�به�اختصار�بر�پاره�ای�مؤلفه�ها�انگشت�نهاد��سیر�مدام�و�بسیار�پرشتاب�تمرکز�
سرمایه�در�سطح�بین�المللی�و�افزایش�کاماًل�جهشی�متوسط�ترکیب�ارگانیک�سرمایه�
در�مقیاس�جهانی�نیاز�به�نیروی�کار�را�در�رابطه�با�بخش�ثابت�سرمایه�پائین�آورده�
است��این�حالت�فقط�در�مورد�سرمایه�اجتماعی�کشورهای�غربی�صدق�نمی�کند�بلکه�
جنبه�سراسری�و�عام�دارد��در�طول�سه�دهه�اخیر�حجم�سرمایه�های�صادره�شده�به�
کشورهای�آسیائی�و�امریکای�التین�و�افریقا�از��30برابر�سابق�تجاوز�کرده�است�اما�
این�انباشت�عظیم�و�کاماًل�بیسابقه�تاریخی�نه�فقط�معضل�اشتغال�نیروی�کار�این��3
قاره�را�هیچ�تعدیل�نکرده�است�که�شمار�بیکاران�را�چند�برابر�ساخته�است��سرمایه�
جهانی�در�همه�قلمروهای�دورپیمائی�و�سامان�پذیری�خود�احتیاج�به�نیروی�کار�را�
به�صورت�نسبی�در�مقیاسی�شگفت�انگیز�تنزل�داده�است��در�حوزه�تولید�گاه�حجم�
سرمایه�ثابت�شرکت�ها�حتی�شرکت�های�متوسط�و�شاید�هم�کوچک�چند�صد�برابر�
افزایش�یافته�است،�در�حالی�که�بخش�متغیر�سرمایه�یا�نیروی�کار�شاغل�این�صنایع�
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به��3برابر�سابق�هم�نرسیده�است��این�تغییرات�در�سطحی�متفاوت�و�طبیعتاً�نازل�تر�
در�حوزه�های�تجارت�کاالها�هم�رخ�داده�است��انحصارات�زیادی�شبکه�های�فروش�
محصوالت�خود�را�به�کلی�تعطیل�کرده�اند�و�یا�به�طور�چشمگیر�محدود�ساخته�اند��
نیروی�کار�شاغل�این�شرکت�ها�وسیعاً�به�ارتش�بیکاران�ملحق�گردیده�اند�و�کل�کار�
آنها�با�حداقل�نیروی�کار�توسط�شبکه�های�توزیع�اینترنتی�و�پستی�انجام�می�گیرد��از�
این�که�بگذریم�رشد�غول�آسای�تکنولوژی�و�گسترش�صنایع�اطالعاتی�در�سطح�دنیا�
پروسه�جایگزینی�فعالیت�های�تخصصی�و�پیچیده�با�کارهای�ساده�را�با�سرعت�پیش�
برده�است��این�موضوع�به�نوبه�خود�تأثیر�فاحشی�بر�روی�اشتغال�نیروی�کار�بر�جای�
گذاشته�است��تا�سالهای�دهه��60و��۷0قرن�پیش�صدور�سرمایه�به�کشورهای�سه�
قاره�آسیا،�امریکای�التین�و�افریقا�با�ساختن�کارخانه�و�استخدام�وسیع�کارگران�جدید�
همراه�بود��در�طول�همان�دهه�ها�در�جامعه�ایران�ساکنان��80هزار�ده�و�دهستان�بزرگ�
و�کوچک�توسط�سرمایه�خلع�ید�شدند�و�بخش�اعظم�آنها�در�شهرهای�بزرگ�به�توده�
فروشنده�نیروی�کار�درون�فابریک�ها�مبدل�گردیدند��سرمایه�جهانی�در�شرائط�روز�
دنیا�این�کار�را�نمی�کند��دهها�برابر�بیشتر�از�آن�زمان�به�کشورهای�مختلف�همین�قاره�ها�
صادر�می�شود�یا�توسط�سرمایه�داران�داخلی�انباشت�می�گردد�اما�به�جای�تأسیس�
کارخانه�و�استخدام�کارگران�در�فابریک،�یک�راست�راه�اندرون�آلونک�های�مسکونی�
زنان�خانه�دار�و�جمعیت�انبوه�بیکاران�را�را�در�پیش�می�گیرد��کومه�های�زن�چینی�و�
بنگالی�و�سنگاپوری�و�ویتنامی�یا�افریقائی�و�هر�کجای�دیگر�را�کارخانه�می�کند�و�
نیروی�کار�را�به�رایگان�ترین�حالت�ممکن�بدون�هیچ�حساب�و�کتاب�و�بدون�ایجاد�
سقف�مشترک�کار�جمعی�به�بی�رحمانه�ترین�اشکال�مورد�استثمار�قرار�می�دهد��این�
روند�دیری�است�که�توسط�سرمایه�آغاز�شده�است�و�در�بخش�عظیمی�از�جوامع�سه�
قاره�با�شتاب�تمام�گسترش�یافته�است��همه�این�نوع�تغییرات�نقش�اعتصاب�را�در�
مبارزات�کارگران�دنیا�به�صورت�جدی�تحت�تأثیر�قرار�داده�است��محصول�مستقیم�
این�تحوالت�از�یک�سوی�پیدایش�یک�جمعیت�عظیم�یک�میلیارد�نفری�کارگران�
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بیکار�در�چهار�گوشه�دنیاست�و�از�سوی�دیگر�توسعه�پروسه�پراکندگی�نیروی�کار�
در�حال�اشتغال�را�به�جای�اجتماع�آنها�در�زیر�یک�سقف�مشترک�کار�جمعی�به�دنبال�
دارد��کاهش�نقش�تخصص�همراه�با�دریای�بیکران�بیکاری�ها�این�فرصت�را�برای�
سرمایه�پدید�آورده�است�که�در�یک�چشم�به�هم�زدن�گسترده�ترین�جایگزین�سازی�ها�
را�جامه�عمل�پوشد��کارگر�آلمانی�را�با�سرعت�تمام�از�کار�بیکار�می�سازد�و�نقش�وی�
را�به�کارگر�چینی�می�سپارد�یا�کارگر�ایتالیائی�را�با�کارگر�افغانی�جایگزین�می�نماید�

در�کنار�رویدادهای�باال�مؤلفه�تعیین�کننده�تر�و�سرنوشت�سازتری�هم�به�شرائط�روز�
بازتولید�سرمایه�جهانی�اضافه�شده�است��سیر�جهشی�افزایش�متوسط�ترکیب�ارگانیک�
سرمایه�در�مقیاس�جهانی،�گسترش�تاریخاً�بی�سابقه�خطر�فعلیت�و�مطلق�شدن�گرایش�
تنزل�نرخ�سودها�و�ساختاری�شدن�بحران�سرمایه�داری،�کل�سرمایه�جهانی�را�در�
موقعیتی�قرار�داده�است�که�برای�استمرار�پروسه�بازتولید�خود�سوای�سالخی�لحظه�به�
لحظه�سطح�معیشت�و�امکانات�زیستی�طبقه�کارگر�جهانی�راه�دیگری�در�پیش�روی�
خود�نمی�بیند��نظام�سرمایه�داری�به�صورت�سراسری�در�حالتی�حاد�و�جنون�آمیز�در�
تدارک�قلع�و�قمع�بهای�نیروی�کار�کارگران�شاغل�و�قتل�عام�همه�امکانات�معیشتی�
آن�ها�با�هدف�جلوگیری�از�سقوط�به�ورطه�بحران�ها�است��سرمایه�در�هیچ�کجای�
جهان�هیچ�رغبتی�به�مدارا�و�مماشات�با�اعتراضات�و�مطالبات�کارگران�نشان�نمی�دهد،�
تعرض�به�هست�و�نیست�کارگران�و�وصله�و�پینه�کردن�حداکثر�بهای�نیروی�کار�آنان�
به�کوه�اضافه�ارزش�ها�را�مسأله�حیاتی�و�سرنوشت�ساز�خود�می�بیند�و�در�همین�راستا�
در�مقابل�خطر�مبارزات�و�اعتصابات�طبقه�کارگر�هم�در�همه�جا�به�شیوه�هائی�متفاوت�

با�شیوه�های�قرن�پیش�نظر�می�اندازد�و�وارد�میدان�عمل�می�گردد�
مؤلفه�های�باال�نقش�اعتصاب�را�برای�رویکردهای�مختلف�درون�جنبش�کارگری�
جهانی�به�صور�مختلف�دستخوش�تغییرات�جدی�ساخته�است��این�راهکار�برای�
رفرمیسم�راست�سندیکالیستی�تاریخاً�نه�فقط�هیچ�نشانی�از�اعمال�قدرت�علیه�سرمایه�
به�همراه�نداشته�است،�که�اساساً�بستری�برای�دور�ساختن�طبقه�کارگر�از�اعمال�قدرت�
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واقعی�طبقاتی�و�ضد�کار�مزدی�بوده�است��این�رویکرد�به�طور�معمول�با�مشاهده�
فضای�احتراق�و�انفجار�در�جنبش�روز�توده�های�کارگر�از�اعتصاب�به�عنوان�یک�
سوپاپ�اطمینان�استفاده�می�جسته�است�تا�قدرت�طبقاتی�کارگران�را�به�جای�آنکه�
علیه�سرمایه�اعمال�شود�در�فضای�تمکین�به�عبودیت�بردگی�مزدی�به�دار�مذاکره�با�
سرمایه�داران�حلق�آویز�سازد��تحوالت�یاد�شده�نقش�اعتصابات�کارگری�آویزان�به�
دار�رفرمیسم�سندیکالیستی�را�از�گذشته�هم�بسی�بی�اعتبارتر�و�بی�خاصیت�تر�نموده�
است�و�در�آینده�بیشتر�خواهد�نمود��جنبش�اتحادیه�ای�جنبش�تسلیم�طبقه�کارگر�به�
نظام�سرمایه�داری�است�و�الجرم�در�هر�دوره�مجبور�است�سازوکارهای�وجودی�خود�
را�با�ملزومات�ماندگاری�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�همساز�کند��عروج�سرمایه�
جهانی�به�باالترین�فاز�تدارک�برای�سالخی�معیشت�و�بهای�نیروی�کار�طبقه�کارگر�
کشورها�اتحادیه�ها�را�به�موقعیتی�فرو�رانده�است�که�باید�اعتصاب�را�تا�سرحد�امکان�
از�همان�نقش�اصالح�طلبانه�تعدیل�فشار�توحش�سرمایه�نیز�تهی�سازند،�از�وقوع�آن�
جلوگیری�کنند�و�هر�کجا�که�اجتناب�ناپذیر�است�برای�به�شکست�کشاندن�آن�دست�
به�برنامه�ریزی�بزنند��این�واقعه�ای�است�که�عماًل�اتفاق�افتاده�است�و�در�طول�چند�سال�
اخیر�در�همه�کشورهای�دارای�اتحادیه�های�بزرگ�کارگری�شاهد�وقوع�آن�بوده�ایم�

نقش�اعتصاب�برای�رویکرد�رادیکال�ضد�کار�مزدی�درون�جنبش�کارگری�جهانی�
نیز�دچار�تغییرات�جدی�شده�است��تغییراتی�که�باز�به�نوبه�خود�در�حال�تعمیق�و�
توسعه�است��اعتصاب�برای�این�رویکرد�سالح�اعمال�قدرت�طبقاتی�پرولتاریا�علیه�
بنیاد�کار�مزدوری�است�و�نقش�آن�در�تحمیل�مطالبات�اقتصادی�و�سیاسی�و�اجتماعی�
روز�طبقه�کارگر�بر�صاحبان�سرمایه�یا�دولت�سرمایه�داری�از�شیرازه�واقعی�پیکار�
طبقاتی�برای�محو�کار�مزدوری�منفک�نیست��در�شرائطی�که�یک�میلیارد�نفر�از�سکنه�
کارگر�روی�زمین�فاقد�هر�نوع�کار�و�اشتغال�است،�در�موقعیتی�که�سرمایه�های�صادر�
شده�به�حوزه�های�جدید�انباشت�به�جای�تأسیس�کارخانه�و�جمع�آوری�بردگان�
مزدی�زیر�یک�سقف�مشترک�راهی�آلونک�های�نمور�انفرادی�فروشندگان�نیروی�
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کار�می�شوند،�در�روزهائی�که�هزارها�کارگر�آلمانی�و�فرانسوی�در�یک�چشم�به�هم�
زدن�با�همتایان�سیه�روز�چینی�و�سنگاپوری�خود�جایگزین�می�شوند،�در�دوره�ای�که�
انحصارات�عظیم�صنعتی�غرب�برای�شکار�نیروی�کار�شبه�رایگان�کارگر�فیلیپینی�و�
بنگالی�با�بیشترین�شتاب�همه�سرمایه�های�خود�را�راهی�آن�دیارها�می�سازند�و�باالخره�
در�فازی�از�تاریخ�تکامل�و�انحطاط�سرمایه�داری�که�بنیاد�استراتژی�و�همه�راهکارهای�
روز�سرمایه�بر�محور�سالخی�بی�عنان�بهای�نیروی�کار�و�معیشت�توده�های�کارگر�
دنیا�می�چرخد،�آری�در�چنین�شرائطی�اعتصاب�برای�رویکرد�رادیکال�ضد�کار�مزدی�

طبقه�کارگر�هم�نقش�تعیین�کننده�و�سرنوشت�ساز�سابق�را�ایفاء�نمی�کند�

تکمیل نقش اعتصاب با راهکار تسخیر مراکز کار و تولید
جنبش�کارگری�مجبور�است�نقش�اعتصاب�را�با�راهکارهای�رادیکال�و�سرمایه�
ستیز�دیگر�تکمیل�کند��در�همین�جا�تأکید�بر�این�نکته�بسیار�ضروری�است�که�ما�در�
همه�این�مباحثات�از�شرائط�روزمره�و�متعارف�مبارزه�طبقاتی�میان�توده�های�کارگر�و�
نظام�سرمایه�داری�سخن�می�گوئیم��بحث�تا�اینجا�اصاًل�بر�سر�روزهای�قیام�و�تعیین�
سرنوشت�نهائی�جدال�نیست��تسخیر�مراکز�کار�و�تولید�برای�جنبش�رادیکال�ضد�کار�
مزدی�مطلقاً�مقوله�ای�مربوط�به�این�و�آن�دوره�خاص�خیزش�توده�ای�نمی�باشد��مبارزه�
طبقاتی�در�سرشت�عینی�خود�صف�آرائی�جامع�االطراف�طبقات�متخاصم�در�کلیه�
قلمروهای�حیات�اجتماعی�در�مقابل�همدیگر�است��هر�طبقه�ای�به�هر�میزان�که�توان�
دارد�و�در�هر�عرصه�ای�که�برایش�مقدور�است�نیروی�مبارزه�خود�را�به�میدان�می�کشد��
پرولتاریا�در�هیچ�کجا�هیچ�تعهدی�به�هیچ�نهاد�و�قدرت�و�طبقه�و�دولتی�نسپرده�
است�که�جنگ�او�علیه�سرمایه�و�مبارزه�طبقاتی�او�علیه�استثمار�و�جنایت�و�توحش�
سرمایه�داری�به�روزهای�خاصی�از�تاریخ�اختصاص�دارد��تقسیم�بندی�های�موجود�از�
نوع�وظائف�خاص�روزهای�اعتال�و�افت�و�نوع�مبارزه�متفاوت�این�دوره�ها�و�اشکال�
سازمانیابی�متنوع�برای�قیام�و�قعود�و�سازش�و�عروج�و�مانند�این�ها،�همگی�ساخته�
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و�پرداخته�های�طیف�نیروهای�سوسیالیسم�بورژوائی�و�رفرمیسم�راست�سندیکالیستی�
است��اشغال�کارخانه�یک�راهکار�همیشه�مطرح�جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�
است��از�این�فراتر�ترجیع�بند�و�اساس�سخن�پرولتاریا�در�مقابل�بورژوازی�و�نظام�
بردگی�مزدی�همیشه�و�در�تمامی�آنات�و�دقایق�این�است�که�شما�شر�وجود�بختک�
وار�خود�را�از�سر�هستی�انسان�و�تاریخ�زندگی�انسان�ها�کوتاه�کنید،�ما�خود�جهانی�
خواهیم�ساخت�که�برای�نخستین�بار�انسان�در�درون�آن�و�در�جریان�برپائی�آن�
معنای�واقعی�انسان�بودن�خویش�را�باز�خواهد�یافت��مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�همیشه�
با�این�پرچم�به�جلو�خیز�بر�می�دارد�و�در�این�گذر�هیچ�جائی�برای�نفی�هیچ�نوع�
تعرض�ممکن�و�مقدور�و�سنیجده�علیه�سرمایه�در�هیچ�زمانی�وجود�ندارد��آنچه�
ضرورت�تسخیر�کارخانه�را�دستور�کار�جنبش�کارگری�یا�کارگران�یک�واحد�کار�و�
تولید�می�کند،�نه�وجود�اعتالی�انقالبی�در�جامعه�بلکه�امکان�خارج�ساختن�کارخانه�
یا�کارخانه�ها�از�دست�صاحبان�سرمایه�و�برنامه�ریزی�و�اداره�شورائی�آنها�توسط�
کارگران،�استفاده�از�این�اهرم�به�عنوان�یک�سالح�کارساز�اعمال�قدرت�علیه�سرمایه�و�
تبدیل�آن�به�یک�راهکار�مؤثر�و�مکمل�همه�راهکارهای�دیگر�در�خط�مشی�سراسری�
جنبش�کارگری�برای�صف�آرائی�نیرومندتر،�آگاه�تر�و�افق�دارتر�در�مبارزه�طبقاتی�میان�
پرولتاریا�و�نظام�بردگی�مزدی�است��تاکتیک�تسخیر�کارخانه�هیچ�نوع�تقلیلی�در�اعتبار�
و�اهمیت�راهکارهای�دیگر�اعمال�قدرت�پرولتاریا�پدید�نمی�آورد،�بالعکس�آنها�را�
تکمیل�می�کند�و�به�مثابه�شرط�الزم�و�حیاتی�و�مهم�اثرگذاری�آنها�وارد�پروسه�مبارزه�
طبقاتی�می�گردد��آنچه�مسأله�اشغال�کارخانه�را�به�مثابه�یک�راهکار�ضروری�در�عمق�
استراتژی�مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�جای�می�دهد�و�به�مفصلبندی�تاکتیکی�تعیین�کننده�
و�هویتی�این�استراتژی�پیوند�می�زند�به�صورت�عمده�و�خالصه�به�شرح�زیر�است�

1. تسخیر�کارخانه�توسط�شوراهای�کارگری�یک�آلترناتیو�اثباتی�و�پراتیک�جنبش�
کارگری�در�مقابل�نظام�سرمایه�داری�است��با�نفس�اشغال�کارخانه�رابطه�خرید�و�فروش�
نیروی�کار�و�اساس�سرمایه�بودن�ابزار�کار�و�تولید�و�مبادله�مطلقاً�از�میان�نمی�رود�
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اما�مالکیت�خصوصی�یا�دولتی�بورژوازی�بر�سرمایه�الغاء�می�شود��کارگران�به�رغم�
حضور�در�اداره�فابریک�و�برنامه�ریزی�تولید�کماکان�کارگر�و�فروشنده�نیروی�کارند�
اما�فرقشان�با�گذشته�این�است�که�پروسه�تولید�اضافه�ارزش�را�دچار�اخالل�می�سازند�
و�روند�مختل�ارزش�افزائی�سرمایه�را�سنگر�مبارزه�و�مقاومت�علیه�بورژوازی�و�نظام�

سرمایه�داری�می�سازند�
2.�اشغال�و�اداره�امور�کارخانه�توسط�شورای�کارگران�تا�جائی�از�اعتبار�و�مکان�
مؤثر�برای�اختالل�در�روند�کار�سرمایه�برخوردار�است�که�به�صورت�واقعی�و�پراتیک�
حلقه�پیوسته�ای�از�زنجیره�سراسری�جنبش�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�باشد،�در�
غیر�این�صورت�اعتبار�و�موضوعیت�خود�را�از�دست�می�دهد�و�در�بهترین�حالت�
به�صورت�یک�تعاونی�سرمایه�داری�یا�هر�شکل�دیگری�از�برنامه�ریزی�کاپیتالیستی�
کار�و�تولید�در�نظم�اقتصادی�مسلط�سرمایه�منحل�می�گردد��معضل�اساسی�دامنگیر�
شوراهای�کارگری�آرژانتین�یا�نهادهای�کارگری�دیگر�در�مکزیک�و�جاهای�مشابه�
دقیقاً�همین�است��در�این�حوزه�ها�کارگران�به�درستی�شوراهای�خود�را�بر�پا�ساخته�اند�
و�صنایع�معینی�را�در�اشغال�خود�قرار�داده�اند��از�راهکارهای�رادیکال�متناسبی�برای�
تحمیل�خواسته�های�خود�بر�دولت�بورژوازی�استفاده�جسته�اند�و�بسیاری�کارهای�مهم�
دیگر�انجام�داده�اند،�اما�این�شوراها�و�جنبش�کارگری�متشکل�در�درون�آنها�از�احراز�
مکان�مناسب�خود�به�عنوان�یک�سنگر�پیکار�ضد�کار�مزدی�جنبش�طبقه�کارگر�به�
کلی�دور�مانده�اند��تمامی�اعتبار�و�ارزش�خیزش�کارگران�آرژانتین�این�بود�که�بتواند�
چراغ�راه�جنبش�کارگری�این�کشور�یا�هر�کجای�دیگر�برای�یک�اتحاد�و�سازمانیابی�
سراسری�در�عمق�روند�کار�سرمایه�علیه�شالوده�و�هستی�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�
کار�باشد��تسخیر�یک�یا�چند�کارخانه،�خارج�ساختن�شکل�حقوقی�مالکیت�آنها�
از�دست�سرمایه�داران�و�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�این�مراکز�در�کالف�پیچیده�سامان�
پذیری�سرمایه�اجتماعی�یک�کشور�یا�کاًل�سرمایه�جهانی�واجد�هیچ�ارزش�خاصی�
برای�جنبش�ضد�کار�مزدی�نیست��تمام�بحث�آن�است�که�این�خیزش�درست�و�
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ضروری�به�سنگری�در�پیوند�سنگرهای�دیگر�تعرض�طبقه�کارگر�در�درون�میدان�
سراسری�مبارزه�طبقاتی�تبدیل�گردد�

3. به�دست�گرفتن�کارخانه�ها�و�مراکز�کار�توسط�شوراهای�کارگری�هر�گاه�به�
صورت�حلقه�ای�ارگانیک�از�زنجیره�مبارزه�طبقاتی�در�نظر�گرفته�شود�و�پراتیک�گردد،�
یک�عرصه�بسیار�مهم،�سازنده�و�سرنوشت�ساز�در�کار�بالندگی�و�بلوغ�جنبش�ضد�
کار�مزدی�توده�های�کارگر�است��عرصه�ای�است�که�پرولتاریا�از�درون�آن�علیه�سرمایه�
می�جنگد،�در�همان�حال�که�پروسه�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�و�چگونگی�انفصال�این�
پروسه�از�رابطه�کار�مزدی�را�پراتیک�پیکار�خود�می�سازد��به�بیان�دیگر�توده�های�کارگر�
عماًل�مرزهای�افراشته�روند�کار�سرمایه،�گرفتن�مزد،�تولید�اضافه�ارزش�و�سرمایه،�
بازتولید�شیوه�تولید�سرمایه�داری،�خط�شاخص�کار�اضافی�و�الزم�و�هر�آنچه�که�نماد�
و�شاخص�مناسبات�کار�مزدی�است�را�در�زیر�رگبار�تعرض�طبقاتی�قرار�داده�و�
همزمان�کارزار�تاریخی�خود�برای�شالوده�ریزی�شکل�دیگری�از�روند�کار�و�تولید�و�

زندگی�را�به�فرایند�جاری�پیکار�ضد�کار�مزدی�پیوند�می�زنند�
4.�در�پاره�ای�موارد�تسخیر�کارخانه�برای�کارگران�به�تنها�طریق�اعمال�قدرت�
مبدل�می�شود��به�طور�مثال�کارگران�آرژانتین�هیچ�راه�مؤثر�و�کارساز�دیگری�برای�
تداوم�مبارزه�علیه�سرمایه�در�پیش�روی�خود�نداشتند��اعتصاب�یا�هر�تاکتیک�و�
شگرد�دیگر�کارائی�خود�را�از�دست�داده�بود��اقداماتی�که�در�پاره�ای�شرائط�صاحبان�
سرمایه�و�دولت�را�مجبور�به�عقب�نشینی�و�قبول�مطالبات�کارگران�می�ساختند�عماًل�
نقش�سالحهای�زنگ�زده�و�بی�اثر�را�پیدا�کرده�بودند��این�مسأله�هم�اکنون�و�از�
مدتها�پیش�در�مورد�جنبش�کارگری�ایران�نیز�در�سطحی�بسیار�وسیع�مصداق�پیدا�
کرده�است��سالهاست�که�بیش�از��10میلیون�کارگر�در�ایران�بیکار�هستند��بخش�
وسیعی�از�این�جمعیت�روزی،�روزگاری�در�این�و�آن�مرکز�کار�استثمار�می�شده�اند��
آنان�شاغل�بوده�اند�و�امروز�فاقد�کارند��کارخانه�هائی�که�در�آن�مورد�استثمار�قرار�
می�گرفته�اند�توسط�صاحبان�آنها�تعطیل�شده�و�سرمایه�هایشان�به�حوزه�های�پرسودتر�
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منتقل�گردیده�است��تولیدات�این�واحدها�به�شدت�مورد�نیاز�توده�های�کارگر�است،�
همه�امکانات�برای�راه�اندازی�کارخانه�ها�توسط�کارگران�اخراج�شده�وجود�دارد�و�
این�کارگران�به�لحاظ�دانش�برنامه�ریزی�پروسه�کار�و�تولید�یا�تخصص�و�اطالعات�
فنی�کار�با�ماشین�ها�و�تکنولوژی�موجود�دچار�هیچ�کسر�و�کمبودی�نیستند��توده�
وسیع�کارگران�بیکار�شده�هیچ�میدان�مصاف�تعیین�کننده�ای�علیه�سرمایه�در�اختیارشان�
نیست��تظاهرات�خیابانی�آنها�صرفنظر�از�سرکوب�شدن�و�به�خون�کشیده�شدن�دردی�
از�آنها�دوا�نمی�کند،�اعتصاب�در�مورد�آنان�بی�معنی�است�زیرا�جائی�برای�اعتصاب�
ندارند�و�در�جریان�هیچ�کار�و�تولیدی�نیستند�که�چرخ�آن�را�از�چرخش�فرو�اندازند��
کارخانه�های�تعطیل�شده�تبلور�دنیائی�سرمایه�اند�که�محصول�مستقیم�کار�و�تولید�این�
کارگران�و�نسلهای�سلف�آنهاست��سرمایه�داران�همین�سرمایه�ها�را�به�حوزه�های�دیگر�
منتقل�می�سازند�و�به�استثمار�باز�هم�موحش�تر�و�رعب�آورتر�کارگران�ادامه�می�دهند��
منطق�مبارزه�طبقاتی�حکم�می�کند�که�کارگران�به�جای�تن�دادن�به�بیکاری�و�تبدیل�
شدن�به�یک�ارتش�فلج�مستأصل�بی�سالح�تسلیم�و�زبون،�همه�این�کارخانه�ها�را�

تصرف�کنند�و�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�آنها�را�در�دست�گیرند�
5.�با�دستیازی�کارگران�به�تسخیر�کارخانه�های�در�حال�تعطیل،�اعتصاب�و�سایر�
راهکارهای�اعمال�قدرت�پرولتاریا�هر�کدام�نقش�و�اعتبار�بسیار�تعیین�کننده�تر�و�
مهم�تری�احراز�می�کنند��به�طور�مثال�وقتی�در�جامعه�ایران�کارگران�شرکت�نفت�یا�
آب�و�برق�و�حمل�و�نقل�در�حمایت�از�اشغال�یک�کارخانه�یا�شمار�زیاد�کارخانه�ها�
توسط�توده�همزنجیر�خویش�دست�به�اعتصاب�زنند،�عماًل�جنبش�کارگری�جامعه�
بر�محور�واقعی�مبارزه�طبقاتی�علیه�کار�مزدی�فرا�چرخیده�است��در�یکجا�کارخانه�
از�دست�سرمایه�دار�گرفته�می�شود�و�در�جای�دیگر�کل�روند�ارزش�افزائی�سرمایه�با�
قدرت�اعتصاب�بمباران�می�گردد��همه�جا�به�رابطه�تولید�اضافه�ارزش�تعرض�گردیده�
است��اتحاد�کارگران�محتوای�واقعی�طبقاتی�ضد�سرمایه�داری�احراز�کرده�است��همه�
اعتراضات�و�مبارزات�در�محور�ستیز�علیه�بردگی�مزدی�به�هم�گره�خورده�است��بستر�
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پیکار�همه�جا�بستر�اعمال�قدرت�ضد�سرمایه�داری،�آگاهی�و�اشراف�به�چگونگی�
کاربرد�این�قدرت،�آگاهی�به�کالبدشکافی�طبقاتی�و�ضد�کار�مزدی�سرمایه�و�در�
یک�کالم�فرایند�بالنده�مبارزه�طبقاتی�برای�تسویه�حساب�نهائی�با�نظام�سرمایه�داری�

می�گردد�

جنبش ضد کار مزدی و سازمانیابی شورائی
بحث�شوراها�قدمتی�بسیار�طوالنی�دارد�اما�به�همان�اندازه�که�این�بحث�قدیمی�
است�وارونه�پردازی�های�رفرمیستی�و�سوسیال�بورژوائی�درباره�آن�نیز�پیشینه�دار�و�
قدیمی�هستند��در�همین�راستا�طرح�مسأله�با�روایتی�ضد�کار�مزدی�تا�حدود�زیادی�
جدید�است��هیچ�پدیده�مربوط�به�مبارزه�طبقاتی�مبدع�و�مبتکر�فردی،�حزبی�یا�
مکتبی�ندارد،�گفتگوی�حول�جنبش�شورائی�ضد�کار�مزدی�نیز�ابداع�و�ابتکار�هیچ�
عده�خاصی�نیست��پراتیک�آگاهانه،�سازمان�یافته�و�افق�دار�طبقاتی�توده�های�کارگر�
علیه�بردگی�مزدی�است��با�نظرداشت�همه�این�جوانب�و�واقعیتها،�گفتنی�است�که�
استخوانبندی�حرفهای�حاضر�سال�ها�قبل�در�یکی�از�شماره�های�سیمای�سوسیالیسم�
در�تقابل�با�بسیاری�از�برداشت�های�مختلف�تا�کنونی�پیرامون�مسأله�شوراها�به�گونه�ای�
شفاف�باز�شده�است��گفتگوی�سازمانیابی�شورائی�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�مطلقًا�
خاص�روز�و�دوره�و�فراز�و�فرود�معینی�از�مبارزه�طبقاتی�توده�های�کارگر�نیست�
اما�شرائط�روز�جنبش�کارگری�ایران�به�صورت�عینی�ضرورت�پافشاری�هر�چه�
گسترده�تر�و�نیرومندتر�بر�فوریت�ایجاد�شوراهای�ضد�بردگی�مزدی�توسط�توده�های�
کارگر�را�در�پیش�روی�هر�فعال�واقعی�رادیکال�این�جنبش�قرار�داده�است��در�همین�

رابطه�و�در�تکمیل�آنچه�تا�اینجا�گفته�شد�یادآوری�نکات�زیر�الزم�به�نظر�می�رسد�
بر�چگونگی�ساختار�تشکیالتی،� نه� برای�جنبش�کارگری� بنیاد�بحث�شورا� �.1
تضمین�دموکراسی�یا�پاالیش�بوروکراسی�تشکیالت�طبقه�کارگر�که�بر�سرشت�ضد�
سرمایه�داری�و�ضد�کار�مزدی�آن�استوار�است��دو�اصطالح�اخیر�صرفاً�دو�عبارت�



283 اعتصاب،�شورا�و�تسخیر�مراکز�کار����

برای�بیان�یک�واقعیت�هستند��ضدیت�با�سرمایه�داری�بدون�ضدیت�ریشه�ای�با�کار�
مزدی�نه�سرمایه�ستیزی�رادیکال�کارگری�که�نوعی�اصالح�طلبی�کاپیتالیستی�است��
آنچه�شورای�کارگری�را�از�اشکال�دیگر�سازمانیابی�طبقه�کارگر�جدا�می�کند�بنمایه�

ضد�کار�مزدی�آن�است�
2. شورا�تنها�بستر�بالندگی،�انسجام،�سازمانیابی،�آگاهی،�اقتداریابی،�اعمال�قدرت�
طبقاتی�و�عروج�طبقه�کارگر�برای�مبارزه�علیه�استثمار�و�تمامی�اشکال�بی�حقوقی�ناشی�
از�سرمایه�و�در�همین�راستا�ظرف�واقعی�تسویه�حساب�نهائی�با�نظام�سرمایه�داری�
و�استقرار�کمونیسم�لغو�کار�مزدی�است��قباًل�تصریح�کردیم�که�جنبش�کارگری�در�
موجودیت�طبقاتی�خود�از�این�ظرفیت�برخوردار�است�که�ضد�کار�مزدی�ببالد،�آگاه�
شود،�متحد�گردد،�مبارزه�کند،�متشکل�گردد،�مبارزات�روز�خود�را�با�استراتژی�پیکار�
برای�کندن�ریشه�سرمایه�داری�به�هم�بیامیزد،�در�کل�عرصه�های�حیات�اجتماعی�انسانها�
دخالت�کند�و�سلسله�جنبان�جدال�رادیکال�طبقاتی�علیه�هر�نوع�بی�حقوقی�ناشی�از�
وجود�و�تسلط�سرمایه�داری�باشد،�این�جنبش�می�تواند�ضد�کار�مزدی�دست�به�خیزش�
و�قیام�بزند،�انقالب�کند،�دولت�سرمایه�را�ساقط�نماید�و�باالخره�کمونیسم�پرولتاریا�
را�مستقر�سازد��جنبش�کارگری�از�این�ظرفیت�برخوردار�است،�اما�هیچ�آیه�ای�از�هیچ�
کجا�نازل�نشده�است�که�کارگران،�طبقه�کارگر�این�و�آن�جامعه�یا�جنبش�کارگری�
جهانی�چنین�خواهند�کرد،�کما�اینکه�تا�امروز�چنین�نکرده�اند�و�چنین�حادثه�ای�اتفاق�
نیأفتاده�است��جنبش�کارگری�برای�احراز�موقعیت�مورد�بحث�باید�به�طور�مستمر�
ظرفیت�سنگربندی�و�صف�آرائی�خود�در�کلیه�عرصه�های�حیات�اجتماعی�در�مقابل�
نظام�سرمایه�داری�را�ارتقاء�بخشد��در�مبارزه�میان�پرولتاریا�و�بورژوازی،�همچنان�که�
باالتر�یا�در�بسیاری�نوشته�های�دیگر�به�کرات�تأکید�کرده�ایم، اصل اعمال قدرت ضد 
کار مزدی�مالک�اساسی�بالندگی،�پویائی،�رشد�آگاهی�و�عروج�در�کارزار�طبقاتی�
است��این�اصل�در�همه�قلمروهای�مبارزه�و�در�تمامی�پیچ�و�خم�ها،�فراز�و�فرودها،�
افت�و�اعتالها،�پیروزی�و�شکست�ها،�در�حوزه�دستمزد�و�شرائط�کار�و�رفاه�اجتماعی،�
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آزادی�ها�و�حقوق�سیاسی،�ستیز�با�رژیم�سیاسی،�مبارزه�با�نابرابری�های�جنسی�و�قومی�
و�نژادی�و�در�همه�قلمروها�مصداق�دارد��وقتی�که��40000کارگر�هندی�میز�مذاکره�
اتحادیه�های�کارگری�و�کارفرمائی�را�با�عزم�استوار�بر�سر�طرفین�گفتگو�می�کوبند،�
موج�گلوله�باران�دولت�سرمایه�داری�را�در�هم�می�شکنند،�بسیار�نیرومند�به�کارگاهها�و�
خانه�های�محل�سکونت�صاحبان�سرمایه�یورش�می�برند�تا�درهم�و�دیناری�بر�دستمزد�
محقر�خود�بیافزایند،�به�طور�مسلم�ضد�سرمایه�داری�مبارزه�می�کنند،�هر�چند�که�کل�
خواست�آنان�از�افزایش�چند�دالر�در�ماه�تجاوز�ننماید��کارگران�هندی�در�پروسه�این�
پیکار�هیچ�چهارچوب�سازشی�پیش�پای�خود�باز�نکرده�اند،�شاید�چند�قدم�آنسوتر�
این�کار�را�بکنند�و�شاید�نکنند،�اما�حکم�در�مورد�آنان�را�نمی�توان�بر�پایه�قصاص�قبل�
از�جنایت�صادر�کرد��عکس�این�قضیه�در�مورد�مبارزات�کارگران�در�درون�اتحادیه�ها�
مصداق�دارد��در�اینجا�کارگران�حتی�زمانی�که�اعمال�قدرت�می�کنند�بنیاد�این�قدرت�
نمائی�را�با�چهارچوب�پوسیده�سازش،�تسلیم،�انصراف�از�مبارزه�طبقاتی�و�قبول�طوق�
بردگی�مزدی�قفل�زده�اند��هر�جنبش�خودانگیخته�رادیکال�و�سرمایه�ستیز�کارگران�
به�صورت�مستمر�در�معرض�به�سازش�کشیده�شدن�و�ابتالء�به�سرنوشت�جنبش�
اتحادیه�ای�است�و�برای�اینکه�به�چنین�سرنوشتی�دچار�نشود�باید�در�تمامی�مراحل�و�
عرصه�ها،�نوع�مطالبات،�افق�پیکار�و�بستر�سازمانیابی�اش�ضد�کار�مزدی�باشد��نقش�
پیشروان�در�همین�جا�و�در�اعماق�همین�جنبش�مطرح�می�شود��شورائی بودن و 
حضور فعال کارساز آگاهانه و چاره پرداز کارگران کمونیست در همین جا است 
که از تمامی اهمیت و موضوعیت خود برخوردار می گردد. سازمانیابی شورائی 
تنها شکل پیوند استوار، آهنین و انداموار کل توده کارگر با آگاهان و پیشروان 
و فعالین ضد کار مزدی آنها است. شورا یعنی ظرف حضور آحاد طبقه کارگر، 
ظرف همپیوندی آگاه و پراتیک پیشروان و توده ها، ظرفی که در آن همه افراد به 
اعتبار کارگر بودن و مستقل از میزان آگاهی و دانش سیاسی یا هر تمایز دیگر 

دست به دست هم می دهند.
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3.�سازمانیابی�شورائی�طبقه�کارگر�در�تقابل�طبقاتی�جدی�با�جنبش�اتحادیه�ای�از�
یکسوی�و�حزب�سازی�متعارف�سوسیال�بورژوائی�)�تحت�لوای�دروغین�کمونیسم(�
از�سوی�دیگر�قرار�دارد��هر�دو�نوع�تشکل�یابی�اخیر�مولود�دوقلوی�سوسیال�رفرمیسم�
مسالمت�آمیز�و�میلیتانت�در�رابطه�با�جنبش�کارگری�جهانی�هستند��اولی�مظهر�
انصراف�و�احتراز�استراتژیک�کارگران�از�مبارزه�علیه�سرمایه،�اعالم�پراتیک�و�تاریخی�
تعطیل�مبارزه�طبقاتی�و�امضای�قبول�جاودانگی�نظام�بردگی�مزدی�است��دومی�
راه�حل�تشکیالتی�بخش�هائی�از�بورژوازی�برای�جنبش�کارگری�با�هدف�سوق�
دادن�و�به�بند�کشیدن�این�جنبش�در�راستای�تسویه�حساب�ارتجاعی�با�سایر�اقشار�
ارتجاع�بورژوازی،�احراز�نقش�مسلط�در�ماشین�دولتی�سرمایه�و�جایگزینی�نوعی�
از�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�سرمایه�داری�با�نوع�دیگر�آن�است��این�هر�دو�تندنس�با�
سازمانیابی�شورائی�ضد�کار�مزدی�کارگران�سر�ستیز�دارند��اولی�سایه�هر�جنب�و�
جوش�شورائی�توده�های�طبقه�کارگر�را�به�تیر�می�بندد�و�دومی�بالعکس�به�طور�معمول�
با�آب�و�تاب�و�هیجان�از�شوراها�و�جنبش�شورائی�داد�سخن�می�دهد�اما�شوراهایش�
نه�ظرف�پیکار�کارگران�علیه�سرمایه�که�کاماًل�بالعکس�بستر�حلق�آویزی�فاجعه�
بار�جنبش�ضد�کار�مزدی�طبقه�کار�به�دار�رؤیاهای�ارتجاعی�استقرار�سوسیالیسم�
بورژوائی�یا�همان�سرمایه�داری�دولتی�تحت�قیادت�»حزب�کمونیست«�بخش�هائی�از�

بورژوازی�است�
4.�جنبش�کارگری�به�همان�سیاق�که�در�نهاد�و�منشأ�خود�ضد�سرمایه�داری�است،�
درست�به�همان�سیاق�هم�شورائی�است��هر�نوع�اعتراض�و�جنب�و�جوش�و�عصیان�
و�اعتصاب�و�خیزش�توده�های�کارگر�تنها�در�شکل�هر�چه�جمعی�تر�و�متحدتر�و�
گسترده�تر�آن�است�که�می�تواند�راه�پیروزی�را�باز�کند��نفس�نیاز�به�اتحاد�و�اتفاق�و�
گستردگی�پیکار�مبین�رویکرد�نهادین�این�جنبش�به�سازمانیابی�شورائی�است��مبارزه،�
اهرم�اعمال�قدرت�است�و�اعمال�قدرت�طبقه�کارگر�یک�عمل�متعین�جمعی�است��
هر�چه�شمار�کارگران�شرکت�کننده�در�یک�اعتراض،�خیزش�و�پیکار�کمتر�باشد�
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احتمال�موفقیت�آن�مبارزه�یا�اعتصاب�به�مراتب�کمتر�خواهد�شد��اما�حضور�هر�چه�
وسیع�تر�کارگران�در�مبارزه�طبقاتی�فقط�یک�عمل�فیزیکی�و�جسمانی�نیست�بلکه�
دقیقاً�یک�اقدام�اجتماعی،�طبقاتی،�ارگانیک�و�متحد�فکری�پراتیک�یا�به�روایت�مارکس�
حضور�پراکسیس�او�است��این�نوع�دخالت�و�حضور�کارگران�در�فرایند�جنبش�
خویش�نیازمند�حضور�تمام�نظرات،�و�حرفها�و�ابتکارات�و�خالقیت�ها�و�اندیشه�های�
آنان�نیز�هست��سازمانیابی�شورائی�تنها�شکل�سازمانیابی�طبقه�کارگر�است�که�این�

شروط�را�در�خود�جمع�می�کند�و�پراتیک�می�نماید�
5.�هدف�اساسی�مبارزه�طبقاتی�توده�های�کارگر�نابودی�سرمایه�داری�و�استقرار�
سوسیالیسم�لغو�کار�مزدی�است��تنها�شکلی�از�سازمانیابی�جنبش�کارگری�که�ظرفیت�
حمل�چنین�مبارزه�ای�را�داراست�و�یگانه�ریل�پیکار�که�جنبش�کارگری�بر�چرخ�
دندانه�های�آن�از�انسجام،�آگاهی�و�قدرت�الزم�برای�ایفای�این�نقش�برخوردار�می�شود�
تشکل�یابی�شورائی�ضد�کار�مزدی�است��سوسیالیسم�سازمان�کار�متشکل�از�کلیه�
آحاد�کارگران�و�دخالت�نافذ،�آزاد،�خالق،�آگاه�و�متحد�تمامی�آنها�در�برنامه�ریزی�کار�
و�تولید�و�زندگی�اجتماعی�است��لغو�کار�مزدی�بدون�تحقق�کلیه�این�شروط�ممکن�
نیست��هر�نوع�سازمان�کار�که�آخرین�رگ�و�ریشه�جدائی�آحاد�توده�های�کارگر�از�
روند�کار�و�تولید�اجتماعی�را�به�طور�کامل�محو�نسازد�قادر�به�محو�سرمایه�داری�
نخواهد�بود��سوسیالیسم�وحدت�کامل�تصمیم�گیری�و�اجراء،�سیاست�گذاری�و�
جریان�عادی�زندگی�و�کار�و�تولید،�پایان�تام�و�تمام�هر�شکل�انفصال�انسان�ها�از�
برنامه�ریزی�کار،�سیاست�و�حکومت�است��در�سوسیالیسم�همه�آحاد�انسان�ها�با�
حداکثر�آزادی�و�قدرت�و�آگاهی�و�دخالتگری�و�خالقیت�در�برنامه�ریزی�متحد�
سراسری�زندگی�خویش�حضور�دارند��استقرار�سوسیالیسم�نیازمند�جنبشی�است�که�
طبقه�کارگر�را�در�درون�خود�برای�احراز�همه�شرائط�الزم�تحقق�این�هدف�اساسی�
تاریخی�آماده�سازد��سازمانیابی�شورائی�تنها�ظرف�و�بستری�است�که�پاسخگوی�

واقعی�این�نیاز�است�
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6. برپائی�کمونیسم�لغو�کار�مزدی�در�گرو�شکل�گیری،�بالندگی�و�سازمانیابی�
جنبشی�است�که�در�کلیه�عرصه�های�حیات�اجتماعی�علیه�استثمار�و�بی�حقوقی�و�ستم�
سرمایه�و�علیه�بنیاد�وجود�سرمایه�داری�مبارزه�کرده�باشد��با�رفرمیسم�و�مبارزه�برای�
اصالحات،�با�رژیم�ستیزی�فراطبقاتی،�با�دموکراسی�طلبی�کاپیتالیستی�و�نوع�این�ها�
نمی�توان�پایه�های�استقرار�سوسیالیسم�را�مستقر�ساخت��جنبش�کارگری�باید�در�کلیه�
قلمروهای�زندگی�اجتماعی�انسان�ها�با�سرمایه�مبارزه�کند�و�همه�این�حوزه�ها�را�به�
میدان�تمرکز�قوای�ضد�سرمایه�داری،�بسط�آگاهی�ضد�کار�مزدی،�شیوه�اعمال�قدرت�
ضد�سرمایه،�همبستگی�و�پیوستگی�طبقاتی�ضد�سرمایه�داری�و�مانند�اینها�توسعه�دهد��
برای�این�کار�باز�هم�جنبش�شورائی�تنها�ظرف�و�معبر�و�بستری�است�که�می�تواند�بدان�
توسل�جوید��هیچ�شکل�متشکل�شدن�دیگر�هیچ�سنخیتی�با�روند�تحقق�این�هدف�ها�

نمی�تواند�داشته�باشد�
7.�سوسیالیسم�بورژوائی�تشکل�شورائی�طبقه�کارگر�را�بسان�کلیه�مسائل�دیگر�
مربوط�به�مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�علیه�سرمایه�از�بیخ�و�بن�دچار�تحریف�ساخته�است�
و�گمراه�کننده�ترین�وارونه�بافی�های�سوسیال�بورژوائی�را�از�همه�سو�بر�آن�بار�کرده�
است��قبل�از�هر�چیز�بر�بنمایه�ضد�کار�مزدی�این�نوع�سازمانیابی�پل�بسته�است�و�
سنخیت�و�هم�سرشتی�آن�با�مبارزه�خودانگیخته�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�و�پویه�
آگاهی،�بلوغ،�افق�یابی،�انسجام�جوئی�و�اقتداریابی�جنبش�کارگری�برای�لغو�کار�
مزدی�را�به�طور�کامل�انکار�کرده�است��در�یک�نگاه�اجمالی�به�روایات�مختلف�چپ�
از�شورا�و�جنبش�شورائی�به�طور�معمول�با�دو�نوع�تبیین�و�تعریف�ظاهراً�متفاوت�
اما�در�واقع�همگن�از�این�پدیده�مواجه�می�شویم��اولین�روایت�به�محافل�و�جریاناتی�
تعلق�دارد�که�موضوعیت�جنبش�شورائی�در�روند�عام�مبارزه�طبقاتی�میان�پرولتاریا�و�
سرمایه�را�به�طور�کامل�منکر�می�گردند��اینان�معتقدند�که�شوراها�ارگان�های�قیام�و�فقط�
خاص�دوره�وقوع�انقالب�می�باشند��سرچشمه�واقعی�و�تاریخی�این�روایت�از�شورا�
را�باید�در�ال�به�الی�گسل�های�ناساز�انتظارات،�افق�ها،�تقابل�جوئی�ها�و�کل�استراتژی�
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بخش�هائی�از�بورژوازی�در�دوره�های�قبل�از�تسلط�اقتصادی�و�سیاسی�سرمایه�داری�
در�این�یا�آن�جامعه�یا�کاًل�در�سطح�بین�المللی�جستجو�نمود��این�تعبیر�از�شوراهای�
کارگری�دقیقاً�با�سندیکالیسم�و�طرح�حزب�سازی�ارمغان�سوسیال�دموکراسی�بسیار�
ارگانیک�و�همپیوند�است��مفصلبندی�مشترک�همه�این�ها�را�باید�در�بطن�دورنماها،�
آن� تاریخی� بورژوازی�در�شرائط� از� راهبردهای�بخش�هائی� انتقادات�و� انتظارات،�
روز�جستجو�نمود��نیروهائی�که�در�درون�شرائط�امپریالیستی�تولید�سرمایه�داری،�در�
پیوند�تنگاتنگ�با�اردوگاه�شوروی�و�قدرت�سیاسی�روز�جامعه�روسیه،�برای�پروسه�
انکشاف�کاپیتالیستی�وسیع�ترین�بخش�دنیای�روز�نسخه�خاص�خویش�را�می�پیچند��
روایت�دومی�نیز�از�شورا�در�میان�طیف�چپ�وجود�دارد��روایتی�که�صدر�و�ذیل�آن�
سوای�نقد�دموکراتیک�سندیکالیسم�هیچ�چیز�دیگر�نیست��در�اینجا�شورا�علی�الظاهر�
سازمانیابی�خاص�روزهای�قیام�نیست�اما�در�عین�حال�بستر�مبارزه�ضد�سرمایه�و�
ضد�کار�مزدی�توده�های�کارگر�هم�نمی�باشد��دلیل�این�امر�روشن�است��محافل�
مدعی�جانبداری�از�این�نوع�شوراسازی�چنین�ظرفیتی�را�برای�جنبش�جاری�طبقه�
کارگر�قبول�ندارند��این�روایت�شورا�آمیزه�ای�از�رفرمیسم�سندیکالیستی،�رژیم�ستیزی�

فراطبقاتی�و�نقد�دموکراتیک�بوروکراسی�اتحادیه�ای�است�
8.�با�اهمیت�بیش�از�پیش�ضرورت�تدارک�تسخیر�کارخانه�ها�و�مراکز�کار�توسط�
طبقه�کارگر،�تشکیل�شوراهای�کارگری�از�حداکثر�مبرمیت�و�حیاتی�بودن�برخوردار�
می�شود��بزرگترین�اعتصابات�بدون�سازمانیابی�ثابت�شورائی�از�پیش�موجود�می�تواند�
جامه�عمل�پوشد�و�حتی�به�پیروزی�دست�یابد�اما�تسخیر�کارخانه�بدون�وجود�
شورای�استخواندار�توده�های�کارگر�غیر�ممکن�است��تسخیر�کارخانه�در�همان�حال�
خود�مساعدترین�و�سرشارترین�زمینه�ها�برای�برپائی�شوراها�است��در�جریان�هر�
اعتصاب�مراودات�توده�های�کارگر�در�سطوح�مختلف�فعالیت�و�آگاهی�و�حساسیت�به�
چند�و�چون�مبارزه�طبقاتی�به�طور�اتوماتیک�یک�روند�و�سیاق�شورائی�اتخاذ�می�کند��
این�سیاق�شورائی�در�صورت�فقدان�پشتوانه�کارساز�و�مؤثر�در�بطن�جنبش�کارگری�
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و�بدون�وجود�یک�مفصلبندی�محکم�فعالین�با�همزنجیران�شانس�زیادی�برای�دوم�
ندارد�و�پایان�اعتصاب�می�تواند�نقطه�پایان�این�جنب�و�جوش�شورائی�باشد��در�مورد�
جنبش�تسخیر�کارخانه�کاماًل�بالعکس�است��این�جنبش�تا�شکست�نخورده�است�باید�
در�تعرض�و�تقابل�باشد�و�ادامه�حیاتش�مادام�که�بر�محور�ضد�کار�مزدی�می�چرخد،�

به�بلوغ�و�شکوفائی�و�توانائی�بیشتر�سازمانیابی�شورائی�نیاز�دارد�
9. بنیاد�روابط�کارگران�در�شوراها�بر�اصل�دخالت�خالق،�نافذ،�آزاد�و�آگاه�کلیه�
توده�های�کارگر�استوار�است��اصلی�که�توسط�هیچ�اصول�و�مبانی�و�معیارهای�دیگری�
اینجا�هیچ�فردی�به�جای�دیگران�تصمیم� قابل�مهار�و�محدود�سازی�نیست��در�
نمی�گیرد�و�هیچ�نوع�مناسباتی�که�متضمن�این�نیابت�و�قیمومت�باشد�برقرار�نمی�گردد��
نمایندگی�در�شورا�از�زمین�تا�آسمان�با�روایت�نمایندگی�در�احزاب�و�اتحادیه�ها�و�
محافل�طیف�رفرمیسم�چپ�تفاوت�دارد��انسانها�کسانی�را�به�نمایندگی�انتخاب�
نمی�کنند�تا�خود�به�مجریان�تصمیمات�آنان�و�آلت�فعل�اراده�آن�ها�تبدیل�شوند��
نمایندگی�در�بدترین�حالت�صرفاً�نقش�مأموریت�را�دارد��افرادی�با�شمار�کمتر�در�
صورت�اجتناب�ناپذیر�بودن�از�سوی�شمار�وسیع�توده�همزنجیر�و�همسرنوشت�
مأموریت�می�یابند�که�حاصل�شور�و�مشورت�ها،�مباحثات�و�اتخاذ�تصمیم�های�آنان�
را�با�سایر�همزنجیران�در�منطقه�جغرافیائی�دیگر�یا�در�روابط�مشاوره�ای�دیگر�در�میان�
نهند��این�افراد�در�هر�لحظه�از�شبانه�روز�و�هر�شرائطی�که�اقتضاء�کند�قابل�عزلند�
و�برای�عزل�آنها�سوای�اراده�آزاد�جمعی�و�خالق�و�متحد�اکثریت�توده�کارگر�هیچ�

مجوز�و�مالک�دیگری�الزم�نیست�
10.�شوراها�با�مشخصات�باال�عالی�ترین�تبلور�جنبش�متشکل�توده�های�کارگر�
برای�محو�سرمایه�داری�هستند��شورا�سازمانی�برای�یک�جنبش�یا�هدایت�آن�نیست��
بالعکس�جنبشی�است�که�سازمان�می�یابد�و�در�جریان�این�سازمانیابی�کل�مختصات�
جنبش�بودن�خود�را�حفظ�می�کند��تشکل�شورائی�به�این�اعتبار�رویه�متعاکس�رابطه�
سرمایه�است��در�شیوه�تولید�سرمایه�داری�همه�چیز�بر�انفصال�کارگر�از�هر�نوع�
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نافذ�در�سرنوشت�تولید�و� او�از�مداخله� دخالت�در�روند�کار�و�بر�سقوط�کامل�
محصول�اجتماعی�کار�و�در�همین�راستا�سرنوشت�زندگی�اجتماعی�او�حکم�می�دهد��
شورا�مسیر�خالف�این�رابطه�را�اساس�پراتیک�کارگران�قرار�می�دهد��بحث�مطلقاً�این�
نیست�که�انسانهای�کارگر�در�درون�یک�سازمان�با�اراده�آزاد�خود�و�بدون�سلسله�
مراتب�تصمیم�گیرند�و�مجری�تصمیم�یا�سیاستگذار�و�سیاست�پذیر�و�مانند�اینها�
به�شور�و�مشورت�می�پردازند��بحث�اساسی�این�است�که�کل�فرایند�دخالت�آزاد�و�
خالق�و�متحد�همه�آحاد�در�بطن�جنبش�ضد�کار�مزدی�محقق�می�گردد��جنبشی�که�
همیشه�و�در�هر�کجا�و�به�محض�وجود�شرائط�مناسب،�کارخانه�را�تسخیر�می�کند��
برنامه�ریزی�کار�و�تولید�را�به�دست�می�گیرد�و�در�پروسه�این�تسخیر�و�برنامه�ریزی�و�
اعمال�قدرت�علیه�سرمایه�شورائی�عمل�می�کند��دخالت�خالق�و�نافذ�و�آزاد�کارگران�
در�محدوده�مبارزه�برای�تحمیل�مطالبات�بر�سرمایه�محدود�نمی�ماند�و�راه�برنامه�ریزی�
کار�و�تولید�را�در�پیش�می�گیرد��در�این�جا�اصل�انفصال�کارگر�از�پروسه�کار�را�آماج�
ضربات�کوبنده�و�آگاهانه�پیکار�خود�می�گیرد�و�اساس�جدائی�انسانها�از�سرنوشت�کار�

و�زندگی�را�مورد�حمالت�مستقیم�عینی�و�اجتماعی�خود�می�سازد�
11.�پروسه�تشکیل�شوراها�رویه�متعاکس�حزب�سازی�و�گروه�پردازی�و�سندیکابافی�
است��در�اینجا�اساسنامه�و�اصول�مرامی�و�مبانی�عقیدتی�نیست�که�انسان�ها�را�به�دور�
خود�جمع�می�کند��محور�پیوند�توده�های�کارگر�در�سازمانیابی�شورائی،�همان�مبارزه�
ضد�کار�مزدی�آنان�است��وقتی�که�آنان�در�این�مسیر�پیکار�می�کنند�و�زمانی�که�برای�
پیشبرد�این�پیکار�سازمان�می�یابند�عماًل�به�صورت�شورائی�سازمان�می�یابند��اساسنامه�
شورا�نه�مواد�و�بندهای�تشکیالتی�بلکه�پراتیک�مشخص�و�متعین�جنبش�ضد�کار�
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جنبش کارگری ایران، موقعیت کنونی مبارزه
و راه کارهای روز

شرائط�روز�مبارزه�طبقاتی�و�موقعیتی�که�جنبش�کارگری�ایران�در�متن�این�شرائط�
احراز�کرده�است،�مسأله�ای�بسیار�حاد�و�حساس�است��هر�سطح�تسامح�در�درک�
این�شرائط،�هر�مقدار�مساهله�در�پاسخ�به�جا�و�به�موقع�به�نیازهای�حاضر�اعتالء�و�
بلوغ�مبارزات�کارگران،�هر�نوع�فروماندگی�در�جستجوی�راهکارهای�کارساز�روز،�
هر�شکل�کاستی�در�خلع�سالح�ممکن�طیف�وسیع�رفرمیسم�راست�و�چپ�و�در�
یک�کالم�هر�گونه�قصور�فعالین�آگاه�سوسیالیسم�لغو�کار�مزدی�برای�ایفای�نقش�
خطیر�تاریخی�خود�در�این�اوضاع�می�تواند�تأثیرات�بسیار�مهلک�و�زیانباری�نه�فقط�
بر�آرایش�قوای�مطلوب�روز�طبقه�کارگر�که�حتی�بر�سرنوشت�سال�های�آتی�مبارزات�
توده�های�این�طبقه�بر�جای�گذارد��در�دل�این�شرائط�بررسی�چند�نکته�اساسی�از�
اهمیت�ویژه�برخوردار�است��قبل�از�هر�چیز�به�مؤلفه�های�واقعی�شاخص�مبارزات�

روز�کارگران�نگاه�کنیم��این�مؤلفه�ها�به�صورت�بسیار�مختصر�عبارتند�از:

1. محور تمرکز مبارزات و محتوای ضد کار مزدی صف بندی ها
فقط�در�طول��2ماه�اخیر�حدود��150کارخانه�بزرگ�و�کوچک�میدان�اعتراض�و�
جنگ�و�ستیز�میان�کارگران�با�صاحبان�سرمایه�و�دولت�سرمایه�داران�بوده�است��شمار�
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کارگران�شاغل�این�واحدها�از��50تا��5000کارگر�با�هم�فرق�می�کرده�است��شیوه�های�
سازمانیافتگی� درجه� و� همبستگی� میزان� تعرض،� وسعت� و� شور� مبارزه،� پیشبرد�
خودجوش�توده�های�کارگر،�راهکارهای�مقابله�با�دشمن�و�بسیاری�مؤلفه�های�دیگر�
صف�آرائی�ها�در�جاهای�مختلف�با�هم�تفاوت�داشته�است�و�در�این�میان�مطالبات�
عاجل�یا�محتوای�اعتراض�روز�کارگران�در�همه�مراکز�کار�و�تولید،�از�بیشترین�
همسانی�برخوردار�بوده�است��محور�اساسی�خواسته�ها�و�جنگ�و�جدال�ها�را�همه�جا�

دستمزدهای�معوقه،�بیکارسازی�ها�و�خطر�اخراج�تعیین�می�کرده�است�
کارخانه�های�دارای��50تا��5000کارگر�در�دائره�تعریفات�آماری�دولت�سرمایه�داری�
ایران�و�حتی�در�چهارچوب�محاسبات�بین�المللی�سرمایه،�واحدهای�صنعتی�بزرگ�
محسوب�می�شوند��بر�همین�مبنی�رخدادهای�جاری�این�چند�سال�و�از�جمله�حوادث�
دو�ماه�اخیر�درون�این��150کارگاه�و�کمپانی،�گواه�تمرکز�بسیار�تعیین�کننده�و�دیرپای�
پروسه�پیکار�توده�های�کارگر�بر�روی�دو�مسأله�اخیرالذکر�و�یا�موضوعاتی�شبیه�آنها�
می�باشد��یک�موضوع�جدی�و�دارای�ارزش�مشاجره،�نوع�نگاه�به�همین�خواسته�ها�یا�
محتوای�اقتصادی�و�اجتماعی�مبارزات�روز�کارگران�است��این�مطالبات�برای�رفرمیسم�
چپ،�مشتی�توقعات�صنفی�است،�مبارزه�برای�حصول�آن�ها�مبارزه�ای�تردیونیونیستی�و�
خود�به�خودی�است!!�اینکه�این�جماعت�چه�می�اندیشند�و�سرچشمه�این�اندیشیدن�ها�
در�کجا�قرار�دارد،�مسأله�ای�است�که�در�جاهای�دیگر�به�تفصیل�پیرامون�آن�گفتگو�
شده�است�و�نیازی�به�تکرار�آن�مباحث�در�اینجا�نیست��آنچه�واقعی�است�این�است�
که�مبارزه�علیه�فشار�استثمار�و�شدت�بی�حقوقی�سرمایه،�تجلی�واقعی�ستیز�علیه�
سرمایه�و�سرمایه�داری�است،�موضوع�این�ستیز�می�تواند�سنار�سی�شاهی�افزایش�
دستمزد،�پرداخت�حقوق�معوقه،�ممانعت�از�بیکارسازی،�تعلق�گرفتن�دستمزد�کامل�
کارگر�به�کارخانگی،�برابری�حقوق�دوره�بیکاری�با�دستمزد�زمان�اشتغال،�امحاء�
قدرت�سیاسی�بورژوازی�و�باالخره�برنامه�ریزی�شورائی�و�سوسیالیستی�کار�و�تولید�
باشد��آنچه�مرز�میان�مبارزه�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�و�جنبش�رفرمیستی�این�طبقه�
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را�تعیین�می�کند�مطلقاً�کوچک�و�بزرگ�بودن�حجم�توقعات�روز،�وسعت�دائره�رفاهی�
مطالبات�یا�رنگ�و�لعاب�ظاهری�سیاسی�بودن�و�نبودن�شعارهای�فی�الحال�کارگران�
نیست��شعار�مشارکت�کارگران�در�برنامه�ریزی�تولید،�با�تمامی�صورت�زیبا�و�ابهتی�که�
همراه�دارد،�چه�بسا�یک�شعار�تمام�عیار�رفرمیستی�باشد�و�بالعکس�مبارزه�توده�های�
کارگر�برای�تحمیل�دستمزدهای�معوقه�خود�بر�سرمایه�داران�و�دولت�آنها�ممکن�است�
رویکرد�روشن�ضد�کار�مزدی�این�کارگران�را�به�نمایش�گذارد��مبارزه�در�داربست�
جنبش�رایج�اتحادیه�ای�ولو�که�میلیون�ها�بیرق�سرخ�ممهور�به�داس�و�چکش�را�بر�
فراز�سر�خود�حمل�کند،�و�کوبنده�ترین�شعارهای�ضد�رژیمی�را�تا�اعماق�آخرین�
کهکشان�ها�یله�سازد،�باز�هم�مبارزه�ای�در�همه�وجوه�رفرمیستی�و�منحل�در�تار�و�پود�
ماندگاری�نظام�بردگی�مزدی�است��کمااینکه�صف�آرائی�های�سیاسی�سوسیالیست�
نمایانه�جنبش�سندیکالیستی�اقمار�اردوگاه�شوروی�سابق�دقیقاً�از�این�دست�بود��
عکس�این�قضیه�در�مورد�مبارزات�خودجوش�و�خودپوی�کارگرانی�صدق�می�کند�
که�زیر�فشار�استثمار�و�توحش�و�بی�حقوقی�های�هولناک�نظام�سرمایه�داری،�با�اتکاء�به�
قدرت�مستقل�طبقاتی�خویش،�با�کوبیدن�لگد�به�تمامی�قوانین�و�عرف�و�شرع�و�رسوم�
سرمایه،�بدون�هیچ�باور�به�موازین�ارتجاعی�اجماع�و�سازش�طبقاتی،�با�یقین�کامل�به�
وقوع�حمام�خون�های�بربرمنشانه�در�صحنه�جدال�علیه�سرمایه،�آری�در�دل�تمامی�این�
محاسبات�و�معادالت،�پا�به�میدان�کارزار�نهاده�اند�تا�به�میزان�وسع�خویش�و�متناسب�
با�توان�پیکارشان�آوار�خواسته�های�روز�خود�را�بر�سر�بورژوازی�خراب�کنند��جنبش�
اخیر�به�تمام�و�کمال�ضد�کار�مزدی�است�ولو�که�محتوای�مطالبه�روزش�ممانعت�
از�اخراج�چند�کارگر�باشد،�در�حالی�که�جنبش�نخست�تا�مغز�استخوان�رفرمیستی�
است،�هر�چند�که�در�هر�گام�صدها�بار�شعار�سیاسی�علیه�رژیم�حاکم�بر�زبان�راند�و�

بی�انقطاع�فریاد�سوسیالیسم�سوسیالیسم�سر�دهد�
جنبش�جاری�طبقه�کارگر�ایران�در��150واحد�بزرگ�صنعتی�باال�یا�در�هر�مرکز�
کار�و�تولید�دیگر،�در�همان�حال�که�با�نازل�ترین�مطالبات،�بسیار�پراکنده�و�بی�سازمان،�
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بدون�داشتن�هیچ�مانیفست�مدون�یا�افق�شفاف�ضد�کار�مزدی،�فاقد�توان�الزم�برای�
اعمال�قدرت�وسیع�و�در�غیاب�شعارهای�تند�و�تیز�ضد�رژیمی�به�پیش�می�تازد،�به�
طور�واقعی�یک�جنبش�خودپوی�ضد�سرمایه�داری�مستعد�اشتعال�و�باردار�احتراق�
است��اینکه�این�جنبش�در�این�سطح�زمینگیر�شده�است�نه�ناشی�از�تمکین�استراتژیک�
سندیکالیستی�و�رفرمیستی�به�میثاق�همزیستی�با�سرمایه�و�ماندگاری�نظام�بردگی�
مزدی�که�کاماًل�بالعکس�محصول�فشار�قدرت�سرکوب�سرمایه�و�نابرابری�بیش�از�حد�
توازن�قوای�روز�او�در�مقابل�فشار�این�سرکوبها�است��توده�های�کارگر�به�میزان�توان�
روز�خود�با�نظام�سرمایه�داری�در�جنگند��آنجا�که�نمی�جنگند�صرفاً�به�این�دلیل�است�
که�توان�جنگیدن�را�در�ساختار�صف�آرائی�فی�الحال�خود�موجود�نمی�یابند��کارنامه�
حال�و�گذشته�تأثیر�تندنس�های�اجتماعی�مختلف�درون�و�بیرون�جنبش�کارگری�ایران�
را�نیز�حداقل�تا�لحظه�حاضر�نمی�توان�و�نباید�به�حساب�رویکرد�توده�های�این�جنبش�
گذاشت��اپوزیسیون�های�مختلف�چپ�و�راست�سرمایه�از�حزب�توده�و�جبهه�ملی�و�
اشرار�سازمان�یافته�تحت�قیادت�قوام�و�سید�ضیاء�گرفته�تا�ارتجاع�پان�اسالمیستی�و�
بعدها�دار�و�دسته�دوم�خرداد�یا�گرایشات�مشابه�هر�کدام�در�دوره�های�خاصی�از�تاریخ�
حیات�طبقه�کارگر�ایران�برای�بسط�نفوذ�خود�در�جنبش�کارگری�تالش�کرده�اند��با�همه�
اینها�آنچه�واقعی�است�این�است�که�رویکرد�خودجوش�سرکش�و�رادیکال�ضد�کار�
مزدی�طبقه�کارگر�با�تمامی�بی�افقی�ها،�بی�سازمانی�ها،�تحمل�سرکوب�ها،�ضعف�ها�و�
فرسودگی�های�عمیقی�که�با�خود�همراه�داشته�است�هیچگاه�بر�ساحل�تسلیم�و�تمکین�
به�انتظارات�یا�راهبردهای�این�جریانات�لنگر�نکشیده�است��دلیل�این�امر�روشن�است�
اما�به�هیچ�وجه�موضوع�بحث�ما�در�این�نوشته�نمی�باشد��آنچه�در�دوره�ای�از�تاریخ�
حیات�سرمایه�داری�موجب�انقیاد�جنبش�کارگری�کشورهای�غربی�به�داربست�پوسیده�
و�ضد�سوسیالیستی�رویکرد�اتحادیه�ای�و�سندیکالیستی�شد�در�فضای�مبارزات�جاری�
طبقه�کارگر�ایران�علیه�سرمایه�غائب�بوده�است�و�برای�همیشه�غائب�خواهد�ماند��
تقالها�و�رؤیابافی�های�بسیار�کهنه�جغدهای�ویرانه�نشین�روز�سندیکالیسم�و�حزب�
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سازان�کمونیست�نمای�سندیکالیست�هم�بر�همین�اساس�به�طور�مسلم�هیچ�راهی�
به�تسخیر�جنبش�کارگری�ایران�نخواهد�برد��به�اصل�موضوع�باز�گردیم،�سطح�بسیار�
نازل�مطالبات�کارگران�در�شرائط�روز�به�هیچ�وجه�گواه�هیچ�کاهشی�در�سرکشی�
فشار�خودپوی�ضد�کار�مزدی�جنبش�توده�های�کارگر�نیست��هیچ�گزارشی�در�هیچ�
کجا�به�دست�هیچ�کسی�نیافتاده�است�که�بیانگر�بی�تفاوتی�توده�های�کارگر�به�راه�
حلهای�عملی�ضد�کار�مزدی�در�مبارزات�روز�آنان�باشد��در�بدترین�حالت�سخن�از�
موقعیت�ضعیف�جنبش�کارگری�برای�تحقق�عاجل�این�مطالبات�است��ضدیت�با�کار�
مزدی�امروز�در�روند�عمومی�کارزار�طبقاتی�کارگران�علیه�صاحبان�سرمایه�و�دولت�
سرمایه�داری�عماًل�از�دائره�خودانگیختگی�سرشتی�جنبش�کارگری�پا�فراتر�نهاده�است��
بحث�سازمانیابی�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�در�سطحی�قابل�توجه�میان�توده�های�
کارگر�جا�باز�نموده�است��امروز�دیگر�فقط�این�گروه�و�آن�حزب�کاغدی�میراث�دار�
امپریالیسم�ستیزی�خلقی�و�جنبش�های�سوسیال�بورژوائی�اردوگاهی�یا�منتقد�اردوگاه�
نیست�که�لیست�وعده�های�حاکمیت�»دموکراتیک«�یا�»سوسیالیستی«!!�خود�را�پیش�
پای�کارگران�پهن�می�کنند،�بالعکس�فعالین�اندرونی�رادیکال�جنبش�روز�آنها�نیز�
هستند�که�بسیار�صریح�و�شفاف�منشور�مطالبات�ضد�سرمایه�داری�و�ضد�کار�مزدی�را�
به�عنوان�بستر�واقعی�سازمانیابی�و�پیکار�سازمان�یافته�طبقاتی�با�توده�وسیع�کارگران�در�
میان�گذاشته�و�می�گذارند��رویکرد�کارگران�به�اعمال�قدرت�مستقیم�طبقاتی�در�دوره�
اخیر�پدیده�بسیار�مهمی�است�که�در�کارنامه�بالندگی�و�پیشرفت�جنبش�ضد�کار�مزدی�
آنان�ورق�خورده�است��کارگران�یخچال�سازی�خرم�اباد�در�مصاف�خود�علیه�صاحبان�
سرمایه�دقیقاً�به�قدرت�ضد�کارمزدی�خود�اتکاء�کردند،�آنان�از�محل�کار�خود�راهی�
تهران�شدند��در�این�شهر�مطالبات�خود�را�در�پیش�روی�عوامل�سرمایه�قرار�دادند�
و�متعاقب�آن�امتناع�کارفرمایان�از�قبول�این�مطالبات�را�با�گروگان�گرفتن�مدیرعامل�
شرکت�پاسخ�گفتند��این�کار�توسط�کارگران�بسیاری�جاهای�دیگر�نیز�صورت�گرفته�
است��توسل�کارگران�الستیک�البرز،�هفت�تپه،�صدرای�بوشهر�به�بستن�جاده�ها�یا�
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دروازه�های�ورودی�کارخانه�ها�دقیقاً�تجلی�رویکرد�کارگران�به�اعمال�قدرت�مستقل�
طبقاتی�و�ضد�کار�مزدی�است��این�کارگران�بر�خالف�توصیه�های�مکرر�جغدهای�
خرابه�نشین�سندیکالیست�در�ایران�یا�اروپا،�بساط�نذر�و�نیاز�به�حوزه�اعجاز�سندیکا�
نکشاندند�و�درخواست�پروانه�کسب�برای�تأسیس�یک�دکان�چانه�زنی�سندیکالیستی�
را�راه�حل�پیکار�خود�در�مقابل�دشمن�بورژوازی�نساختند��اگر�قرار�است�جنبش�
رادیکال�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�در�چهره�مجسم�طبقاتی�خود�شناسائی�گردد،�
طالیگان�واقعی�عروج�این�جنبش�را�باید�در�درون�همین�رویکردها�مشاهده�نمود��
آنچه�امروز�در�شهر�شوش�و�منطقه�هفت�تپه�و�صدرا�و�الستیک�البرز�و�ایران�برک�
و��150کارخانه�مشابه�دیگر�جریان�دارد،�تجلی�واقعی�صف�آرائی�و�کارزار�عریان�
دو�طبقه�متخاصم�اجتماعی�در�مقابل�همدیگر�است��آنچه�کارگران�هفت�تپه�های�در�
روزهای�اعتصاب�اخیر�خود�در�جا�به�جای�خیابان�های�شهر�شوش�به�نمایش�نهادند،�
به�طور�واقعی�با�خیزش�پرشکوه�کارگران�پاریس�در�روزهای�انقالب�ژوئن��1848
قابل�مقایسه�است�و�سخن�مارکس�پیرامون�ابهت�آن�خیزش�درباره�مبارزات�روز�این�

کارگران�نیز�مصداق�دارد�

شدت رویاروئی ها و وسعت میدان کارزار
��5000کارگر�هفت�تپه�بیش�از��2سال�است�که�مبارزه�طبقاتی�همیشگی�خود�
علیه�سرمایه�را�به�سطح�یک�کارزار�فرسایشی�مستمر�و�مشتعل�بسط�داده�اند��در�طول�
فقط�یک�سال��11اعتصاب�مهم�برای�تحمیل�مطالبات�خود�بر�بورژوازی�سازمان�
داده�اند��یک�ماه�تمام�است�که�یک�جنگ�مستمر�روزمره�با�صاحبان�سرمایه�و�دولت�
سرمایه�داری�را�بسیار�امیدوار�و�مصصم�به�پیش�می�برند��میدان�جنگ�را�از�قلمرو�
کارخانه�به�خیابانهای�شهرها�و�جاده�های�مواصالتی�استان�بسط�داده�اند��آنان�در�پیچ�
و�خم�این�مبارزه�خشماگین�و�نابرابر،�از�همه�همزنجیرانشان�در�سراسر�ایران�و�جهان�
استمداد�کرده�اند��فقط�در�شهر�شوش��5000زن�و�کودک�به�صفوف�فشرده�پیکار�آنان�
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ملحق�گردیده�اند�و�همدوش�و�متحد�با�آنان�وارد�صحنه�مصاف�شده�اند��اعتصاب،�
راه�پیمائی�ها،�راهبندان�ها�و�اشکال�مختلف�مبارزه�کارگران،�قدم�به�قدم�با�تهاجم�قوای�
سرکوب�سرمایه�رو�به�رو�شده�است�اما�کارگران�با�اراده�ای�آهنین�و�استوار�دست�به�

مقاومت�زده�و�هر�روز�نیرومندتر�از�روز�قبل�به�مبارزه�خویش�ادامه�داده�اند�
آنچه�در�مورد�کارگران�نیشکر�هفت�تپه�گفتیم�با�اندکی�تغییر،�کم�یا�زیاد،�درباره�
کارگران�بسیاری�واحدهای�صنعتی�و�مراکز�کار�دیگر�سرمایه�نیز�صدق�می�کند��
کارگران�ایران�برک�گیالن�به�دنبال�ماهها�اعتراض�و�تحصن�و�ستیز�از�رشت�به�
تهران�می�آیند��در�اینجا�محوطه�مقابل�دفتر�مرکزی�شرکت�را�به�مرکز�تجمع�خود�
تبدیل�می�کنند،�در�حاشیه�خیابان�های�شهر�تهران�پیرامون�شدت�استثمار�خویش�و�
همزنجیرانشان�دست�به�افشاگری�می�زنند��عناصر�مرکبه�توحش�سرمایه�و�اجزاء�
تشکیل�دهنده�نظم�بشرستیز�تولید�سرمایه�داری�را�در�افشاگری�های�خود�فریاد�می�زنند�
و�بر�ضرورت�تحقق�بی�قید�و�شرط�خواسته�هایشان�پای�می�فشارند��کارگران�با�به�
کارگیری�قدرت،�سرانجام�سرمایه�دار�را�مجبور�به�قبول�بخشی�از�مطالبات�خویش�
می�کنند،�اما�همزمان�شماری�از�نمایندگان�آنان�آماج�توطئه�کارفرمایان�قرار�می�گیرند�
و�تهدید�به�اخراج�می�شوند��متعاقب�این�وضعیت�کارگران�بدون�هیچ�تسامح،�تعرض�
سرمایه�دار�صاحب�کارخانه�را،�با�تعرض�متقابل�پاسخ�می�گویند���260کارگر�چرخ�
تولید�و�کار�را�به�طور�کامل�از�کار�می�اندازند�و�باز�با�اتکاء�به�قدرت�متحد�طبقاتی�

خود�همزنجیرانشان�را�به�سر�کار�باز�می�گردانند�
پروسه�طوالنی�مدت�مبارزات�خشماگین�و�پرشور�کارگران�کارخانه�الستیک�البرز�
در�تهران�را�نیز�غالب�کارگران�ایران�دنبال�کرده�و�نسبت�بدان�حساسیت�داشته�اند��این�
مبارزات�چند�ماه�به�درازا�کشیده�است�و�هنوز�هم�پایان�نیافته�است���2000کارگر�برای�
هفته�های�ممتد�دست�از�کار�کشیدند،�مبارزات�خود�را�از�محیط�کارخانه�به�جاده�های�
اطراف�منتقل�کردند��جاده�های�مواصالتی�شهرها�را�مسدود�ساختند�و�گام�به�گام�با�
صراحت�اعالم�داشتند�که�تا�تحقق�کامل�همه�مطالبات�خویش�به�مبارزه�ادامه�خواهند�
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داد��پروسه�پیکار�این�کارگران�از�پاره�ای�جهات�شبیه�جنگ�جاری�همزنجیرانشان�در�
نیشکر�هفت�تپه�بود�و�بسان�آنها�درس�های�قابل�توجهی�برای�کارگران�همه�مناطق�

دیگر�همراه�داشت�
ما�از�داغ�بودن�مبارزات�کارگران�در��150واحد�صنعتی�بزرگ�کشور�یاد�کردیم��
پیداست�که�بررسی�جزء�به�جزء�یا�حتی�بسیار�مختصر�کارزار�همه�کارگران�این�
واحدها�کار�دشواری�است��به�همین�دلیل�این�بخش�بحث�را�هر�چه�بیشتر�فشرده�
اعتصاب�در�تمامی� ایران�صدرا،� اعتصابات�مکرر�کارخانه�کشتی�سازی� می�کنیم��
نساجی�ها�به�دفعات�مکرر،�راهپیمائی�ها�و�تحصن�های�هر�هفته�کارگران�شمار�کثیری�
از�کارخانه�های�قزوین،�راه�پیمائی�و�اجتماع�یک�هزار�نفری�کارگران�در�خیابان�های�
بجنورد،�مبارزات�کارگران�عسلویه،�یخچال�سازی�خرم�آباد،�اعتراضات�همیشه�جاری�
کارگران�خودروسازی�ها،�همه�و�همه�ازوسعت�اوجگیری�بی�سابقه�جنبش�کارگری�
در�طول��3دهه�بعد�از�وقوع�قیام�بهمن��5۷حکایت�دارند��هیچ�تردیدی�نیست�که�
طبقه�کارگران�ایران�در�تمامی�این�دوره�از�آغاز�تا�امروز�در�پروسه�جنگ�و�ستیز�
مدام�با�سرمایه�بوده�است�اما�دامنه�مبارزات،�شمار�اعتصابات�و�اعتراضات،�تعداد�
کارگران�شرکت�کننده�در�این�خیزش�ها،�تحصن�ها�و�اعتصابات�و�تکرار�دفعات�
حضور�کارگران�در�این�اعتصابات�در�قیاس�با�تمامی�سال�ها�و�همه�دهه�های�دیگر�یک�

رشد�کمی�و�کیفی�بسیار�چشمگیر�را�در�پیش�روی�ما�قرار�می�دهد�

استحکام بیشتر همبستگی ها و همپیوندی های طبقاتی
از�وسعت�دامنه�مبارزات�که�بگذریم،�همبستگی�و�همپیوندی�طبقاتی�خودجوش�
توده�های�کارگر�در�روند�مبارزات�روز�نیز�یک�پدیده�بسیار�مهم،�تعیین�کننده�و�
امیدبخش�است��از�دوره�های�خاص�مانند�فاصله�سال�های��1320تا��1332یا�روزهای�
قبل�از�وقوع�قیام�بهمن��5۷که�چشم�پوشیم،�ابراز�حمایت�های�دو�سال�اخیر�کارگران�
مراکز�مختلف�کار�از�اعتراض�ها�و�مبارزات�همدیگر�بسیار�کم�سابقه�است��در�شب�
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حمله�نیروهای�سرکوب�سرمایه�به��2000کارگر�مبارز�متحصن�در�کارخانه�الستیک�
مبارزه�طبقاتی� داد�که�در�جای�خود�و�در�شرائط�روز� البرز�حادثه�ای�رخ� سازی�
بسیار�پرشور�و�هیجان�آفرین�بود��کارگران�مرکز�آتش�نشانی�و�حوادث�تهران�بر�طبق�
حکم�صادره�فرمانده�قوای�سرکوب�به�محل�احضار�شده�بودند�تا�در�عملیات�قلع�و�
قمع�کارگران�الستیک�مشارکت�جویند��این�کارگران�درست�در�لحظه�شروع�تهاجم�
نیروهای�پلیس�از�دستور�فرماندهی�قوای�انتظامی�سرپیچی�کردند�و�از�پاشیدن�آب�
سرد�بر�روی�همزنجیران�خود�اجتناب�نمودند��جسارت�و�شجاعت�کارگران�آتش�
نشانی�به�حق�تجلی�یک�صحنه�حماسی�بود��این�عده�در�شرائطی�دست�به�این�کار�
می�زدند�که�خطر�اخراج،�زندان�و�همه�تهدیدهای�جدی�دیگر�بر�فراز�سر�خودشان�و�
کودکان�و�افراد�خانواده�آنان�آماده�فرود�بود،�خطری�که�عماًل�رخ�داد�و�کارگران�همراه�

صدها�همزنجیر�دیگر�خویش�در�الستیک�سازی�البرز�راهی�زندان�گردیدند�
همبستگی�و�رشته�محکم�اتحاد�میان�کارگران�در�جریان�اعتصاب�چندین�هفته�ای�
توده�های�کارگر�نیشکر�هفت�تپه�باز�هم�بیشتر�و�بیشتر�خود�را�نمایان�ساخت��در�
اینجا�جمعیت�وسیعی�از�سکنه�شهر�شوش،�کوچک�و�بزرگ�به�صفوف�کارگران�
پیوستند�و�با�دست�کشیدن�از�کار�و�زندگی�و�مدرسه�و�درس�خویش�عماًل�به�
حمایت�از�مبارزات�آنان�برخاستند��در�یکی�از�روزهای�راه�پیمائی،�شمار�افراد�ملحق�
شده�به�صف�مبارزات�کارگران�معترض�از�مرز��5000نفر�گذشت�و�این�امر�به�
نوبه�خود�دولت�سرمایه�داری�را�تا�حدود�زیادی�به�ورطه�وحشت�فرو�برد��جمعیت�
عظیم�انسان�هائی�که�به�حمایت�از�کارگران�در�راهپیمائی�وسیع�این�روز�شرکت�
می�کردند�با�یقین�کامل�به�خطر�تهاجم�تاتارگونه�نیروهای�انتظامی�دولت�سرمایه�به�
صفوف�وسیع�راهپیمایان�به�این�کار�مبادرت�می�ورزیدند��این��5000نفر�بامداد�آن�
روز�خانه�خود�را�ترک�نمی�گفتند�تا�در�یک�کارناوال�شادی�مشارکت�نمایند،�کاماًل�
بالعکس�به�روشنی�روز�می�دانستند�که�به�استقبال�هجوم�هر�چه�سبعانه�تر�اشراری�
می�روند�که�سازمان�دادن�حمام�خون�از�مبارزات�کارگری�مشغله�سرشتی�دولت�
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متبوع�و�مناسبات�اجتماعی�بشرستیزانه�مورد�دفاع�آنان�است��دامنه�همبستگی�ها�و�
همدلی�ها�اما�مطلقاً�به�همین�جا�محدود�نماند��درست�در�فردای�همان�روز�کارگران�
لوله�سازی�شرکت�نفت�در�اهواز�با�صدور�یک�اطالعیه�مراتب�حمایت�کامل�خود�
را�از�اعتصاب�کارگران�نیشکر�اعالم�داشتند،�آنان�در�اطالعیه�خویش�شبیخون�قوای�
سرکوب�سرمایه�به�راهپیمائی�روز�پیش�کارگران�و�زنان�و�کودکان�آنها�را�محکوم�
کردند��بر�ضرورت�تحقق�بدون�قید�و�شرط�مطالبات�کارگران�پای�فشردند�و�بسیار�
صریح�اعالم�داشتند�که�با�همه�توانشان�در�کنار�کارگران�نیشکر�علیه�استثمار�و�

جنایات�سرمایه�داری�مبارزه�خواهند�نمود�
دائره�همنوائی�ها�و�پشتیبانی�ها�از�این�حد�نیز�گذشت��به�دنبال�انتشار�اطالعیه�
حمایتی�کارگران�لوله�سازی�شهر�اهواز،�کارگران�بسیاری�از�کارخانه�ها�و�مراکز�کار�
دیگر�هم�شروع�به�صدور�اطالعیه�و�اعالم�حمایت�از�خیزش�توده�های�کارگر�هفت�
تپه�نمودند��گروههائی�از�کارگران�واحدهای�صنعتی�پارس�خودرو،�نفت�پارس،�
تأسیسات� تهران،�معدن�فسفات�میگون،�برق�و� تهران،�متروی� برق� نیروگاههای�
ماشین�سازی�ال�نود،�آبیک�قزوین�و�سایر�مراکز�صنعتی�و�شرکت�های�ساختمانی�
یا�راهسازی�تهران�در�زمره�این�حمایت�کنندگان�بودند��شاید�گفته�شود�که�کارگران�
هیچ�یک�از�این�کارخانه�ها�و�مراکز�تولیدی�از�محدوده�ابراز�همبستگی�لفظی�پا�فرا�
نگذاشتند��در�هیچ�کجا�هیچ�تالشی�برای�بسط�دادن�این�حمایت�ها�به�حیطه�عمل�
و�به�طور�مثال�سازمان�دادن�اعتصابات�و�از�کار�انداختن�چرخ�کار�و�تولید�مشاهده�
نشد��چنین�کمبود�مهمی�مسلماً�وجود�داشت،�اما�نباید�فراموش�کنیم�که�بحث�بر�
سر�موقعیت�یک�جنبش�تاریخاً�سرکوب�شده،�آسیب�دیده�و�زیر�فشار�اپوزیسیون�
باید� انتظارات� است�� ایران� سرمایه�داری� دوزخ� فراخنای� در� بورژوائی،� بافی�های�
بسیار�رادیکال�اما�در�همان�حال�ماتریالیستی�و�مبتنی�بر�تعمق�مارکسی�سنگالخ�های�
مادی�سخت�و�توانفرسای�مبارزه�طبقاتی�باشد��با�همه�این�ها�توجه�به�این�نکته�
این�مدت� اهمیت�است�که�دامنه�همدوشی�ها�و�همرزمی�ها�در�طی� بسیار�حائز�



303 جنبش�کارگری�ایران،�موقعیت�کنونی�مبارزه����

مطلقاً�در�صدور�اطالعیه�و�طومارنویسی�و�اعالم�مواضع�لفظی�محدود�نمانده�است��
وقوع�تظاهرات�مشترک،�همزمان،�برنامه�ریزی�شده�و�نسبتاً�سازمان�یافته�بیش�از�
هزار�کارگر�کارخانه�های�متعدد�و�پراکنده�شهر�صنعتی�قزوین�علیه�بیکارسازی�ها�
و�عدم�پرداخت�دستمزدهای�معوقه،�از�سنخ�اعالم�حمایت�های�مکتوب�کارگران�
نیز�نبود��در�این�جا�یک�حرکت�گسترده�جمعی�و�متحد�بود�که�فشار�نیرومند�خود�
را�بر�صاحبان�سرمایه�و�دولت�آنها�وارد�می�ساخت��راهپیمائی�هزار�نفری�کارگران�
شهر�بجنورد�را�نیز�باید�به�همین�سان�قضاوت�کرد��در�این�جا�تمامی�کارگران�یک�
شهر�بودند�که�بامدادان�یک�روز�از�مراکز�بسیار�متفرق�کار�و�تولید�به�هم�پیوند�
می�خوردند�و�نیروی�متحد�خود�را�در�خیابان�های�شهر�در�مقابل�سرمایه�به�نمایش�
می�نهادند��در�همان�حال�که�خیل�عظیم�همزنجیران�خویش�در�سطح�شهر�را�به�

حمایت�از�خواسته�های�خود�فرا�می�خواندند�
شاخص�رشد�همبستگی�ها�و�صف�آرائی�های�متحد�کارگران�در�این�دو�سال�
البرز،�ضهر� تپه،�الستیک� به�آنچه�که�در�مورد�کارگران�هفت� را�نمی�توان�صرفاً�
صنعتی�قزوین�یا�کارخانه�های�پراکنده�بجنورد�رخ�داده�است�محدود�دید��درست�
در�همان�روزی�که�اطالعیه�اعالم�حمایت�کارگران�لوله�سازی�شرکت�نفت�اهواز�
از�اعتصاب�همزنجیران�خویش�در�نیشکر�هفت�تپه�در�شهرهای�خوزستان�دست�
به�دست�می�گشت�کارگران�بیکار�چندین�کارخانه�نساجی�شمال�ایران�هم�با�انتشار�
یک�اطالعیه�به�حمایت�از�مبارزات�کارگران�کارخانه�ایران�برک�رشت�برخاستند��
نمونه�این�نوع�پشتیبانی�و�ابراز�همدردی�ها�در�طول�این��2سال�در�درون�طبقه�کارگر�
ایران�و�در�ارتباط�با�مبارزات�و�خیزش�های�درون�این�طبقه،�مسلماً�بسیار�بیشتر�
از�مواردی�است�که�در�اینجا�اشاره�شد،�اما�حتی�در�همین�حد�نیز�اوالً�احساس�
نیاز�مبرم،�حیاتی�و�عاجل�جنبش�کارگری�ایران�به�سازمانیابی�این�همبستگی�ها�و�
ثانیاً�رخساره�های�واقعی�رویکرد�طبقه�کارگر�به�تحقق�عملی�و�اثرگذار�آن�در�بطن�

پراتیک�مبارزه�طبقاتی�را�تا�حدود�بسیار�زیادی�به�معرض�دید�می�کشد�
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توسل به راهکارهای تعرضی متناظر با اعمال قدرت طبقاتی
از�بررسی�وسعت�مبارزات�و�دامنه�همرزمی�های�جمعی�و�طبقاتی�کارگران�خارج�
شویم�و�به�راهکارهای�ابتکاری�و�خودپوی�پیشبرد�اعتراضات�توسط�آنان�در�طول�این�
دو�سال�نگاهی�بیاندازیم��متوقف�نشدن�در�اعتصابات�و�گسترش�مبارزه�از�فضای�بسته�
کارخانه�ها�به�خیابان�ها،�معابر�و�محل�های�پرجمعیت�شهرها�از�ابتکارات�و�شیوه�های�
خالق�کار�کارگران�در�این�دوره�بوده�است��نمونه�های�بجنورد�و�قزوین�را�باالتر�
اشاره�کردیم��در�این�دو�شهر�توده�های�وسیع�کارگر�خیابان�ها،�میادین�عمومی�شهر�و�
محوطه�های�جلوی�کارخانه�ها�را�مرکز�اعتراضات�پرشور�خود�قرار�دادند��آنان�عماًل�
به�ریسمان�قدرت�همزنجیران�خویش�در�سطح�شهر�و�در�درون�کارخانه�های�دیگر�
آویختند��اقدام�آنان�بدون�نیاز�به�هیچ�تئوری�پردازی�و�نظریه�بافی،�عماًل�این�واقعیت�
را�فریاد�می�زد�که�به�خیابان�ها�و�به�محوطه�مقابل�کارخانه�ها�می�آیند�تا�اوالً�درد�و�رنج�
و�استثمار�و�بی�حقوقی�مشترک�خود�را�با�کارگران�دیگر�در�میان�نهند�و�ثانیاً�نیروی�
اعتراض�و�قدرت�تأثیرگذاری�آنان�را�برای�تحمیل�مطالبات�خود�بر�صاحبان�سرمایه�و�
دولت�سرمایه�داری�به�کمک�طلبند��در�مورد�کارگران�هفت�تپه�و�چگونگی�گسترش�
مبارزات�آنان�به�خیابان�های�مرکز�شهر�شوش�نیاز�به�توضیح�نیست��توسل�کارگران�
به�این�راهکار�با�دستاوردهای�بسیار�پر�ارجی�در�زمینه�تأثیرگذاری�بر�مجامع�کارگری�
و�افکار�عمومی�به�ویژه�در�استان�خوزستان�همراه�بود��ابتکار�توده�های�کارگر�در�کار�
بسط�اعتصاب�به�شهر�شوش�عماًل�مبارزه�میان��5000کارگر�نیشکر�علیه�صاحبان�
سرمایه�را�به�مبارزه�بسیار�وسیع�تری�میان�دهها�هزار�سکنه�کارگر�این�شهر�با�دولت�

سرمایه�داری�مبدل�ساخت�
راهبندان�ها�نیز�از�جمله�تاکتیک�های�ابتکاری�مؤثر�کارگران�در�طول�همین�دوره�
دو�ساله�بوده�است��بستن�جاده�ها�و�خطوط�مواصالتی�میان�شهرها�در�جنبش�های�
اجتماعی�دوره�های�پیش�و�حتی�در�همین�دهه�جاری�به�دفعات�زیاد�اتفاق�افتاده�
است،�اما�راهبندان�های�اخیر�یک�تمایز�اساسی�با�همه�آنها�داشته�است��در�گذشته�های�
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دور�و�نزدیک�اگر�چه�همه�جا�کارگران�و�فقط�کارگران�بودند�که�برای�ابراز�نارضائی�
خویش�نسبت�به�رژیم�دست�به�این�اقدامات�می�زدند،�اما�برنامه�ریزی�و�سازماندهی�
آنها�بسیار�به�ندرت�توسط�خود�توده�های�کارگر�صورت�می�گرفت��از�این�گذشته�
جنبش،�خیزش�و�اعتراضی�که�این�راهکار�را�به�کار�می�بست،�به�طور�معمول،�نه�
تجلی�یک�صف�بندی�مستقل�و�شفاف�کارگری�علیه�استثمار�و�مظالم�و�جنایات�
سرمایه�داری،�بلکه�در�بیشتر�موارد�مبین�تبعیت�توهم�آمیز�توده�های�کارگر�از�این�و�آن�
اپوزیسیون�ارتجاعی�و�ضد�کارگری�بورژوازی�در�جریان�تسویه�حساب�های�درونی�
جناح�های�مختلف�این�طبقه�بود��راهبندان�های�اخیر�کاماًل�بالعکس،�ابتکار�خودپو�
و�اقدام�برنامه�ریزی�شده�آحاد�توده�های�کارگر�عاصی�از�استثمار�و�سیه�روزی�های�
سرمایه�داری�برای�وارد�ساختن�فشار�بر�این�نظام�و�مجبور�ساختن�صاحبان�سرمایه�
و�دولت�آنها�به�قبول�مطالبات�روزشان�بوده�است��این�راهبندان�ها�همه�جا�با�استقبال�
عمومی�کارگران�و�انبوه�انسان�های�ناراضی�و�فرودست�مواجه�شده�است��انسداد�
جاده�میان�تهران�و�اسالمشهر�نه�فقط�با�انتقاد�هیچ�کارگر�راننده�این�مسیر�مواجه�نشد�
که�حمایت�جدی�همه�رانندگان�کامیون�های�حامل�بار،�رانندگان�سرویس�های�ایاب�
و�ذهاب�واحدهای�صنعتی�و�وسائل�نقلیه�متعلق�به�کارخانه�ها�را�به�دنبال�داشت��این�
مسأله�در�مورد�کارگران�نیشکر�هفت�تپه�و�راهبندان�های�چند�روزه�جاده�های�شوش�و�
اهواز�و�اندیمشک،�از�این�هم�پردستاوردتر�بود��در�اینجا�غالب�رانندگان�وسائط�نقلیه�
خودروهای�خود�را�رها�ساختند�و�به�صفوف�فشرده�کارگران�مبارز�ملحق�گردیدند�

سرمایه، ظرفیت مقاومت و راهکارهای تقابل با جنبش کارگری
رسم�و�سنت�چپ�بین�المللی�این�بوده�است�و�کماکان�این�است�که�بند�بند�منحنی�
مبارزه�طبقاتی�را�با�افت�و�خیر�وضعیت�اقتصادی�نظام�سرمایه�داری�اندازه�گیری�کند��
تأثیرات�متقابل�این�دو،�مسلماً�یک�رابطه�واقعی�و�بسیار�تنگاتنگ�است��ردگیری�این�
پیوند�را�پیش�از�همه�و�بیشتر�از�هر�کسی�در�تحلیل�ها�و�نوع�ردیابی�های�مارکس�
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نمود�� مشاهده� می�توان� دوران،� آن� در� کارگری� روز�جنبش� پیرامون�سیر�حوادث�
در�شروع�سال�های�دهه��50در�قرن�نوزدهم�هنگامی�که�بحران�اقتصادی�روز�نظام�
سرمایه�داری�اندک�اندک�فروکش�کرد�و�سرمایه�اجتماعی�ممالک�اروپای�غربی�و�

امریکا�دور�جدیدی�از�رونق�را�آغاز�کرد�مارکس�نوشت:
»با�این�کامیابی�عمومی�که�در�آن�نیروهای�مولد�جامعه�بورژوائی�تا�آخرین�حد�
فراوانی�که�در�چهارچوب�روابط�بورژوائی�مقدور�است�توسعه�می�یابد�سخنی�
از�یک�انقالب�واقعی�نمی�تواند�در�میان�باشد،�چنین�انقالبی�فقط�در�ادواری�
امکان�پذیر�است�که�هر�دوی�این�عوامل،�نیروهای�مولد�نوین�و�شکل�های�
بورژوائی�تولید�به�تصادم�با�یکدیگر�برخیزند��یک�انقالب�نوین�تنها�در�نتیجه�
بحرانی�جدید�امکان�دارد�ولی�انقالب�درست�همان�قدر�قطعی�است�که�این�

بحران«�
پیداست�که�ارزیابی�مارکس�از�رابطه�میان�افت�و�خیزهای�بحران�سرمایه�داری�در�
یک�سوی�و�عروج�و�نزول�جنبش�کارگری�در�سوی�دیگر�بر�روی�نوع�مشغله�ها�و�
حوزه�های�دخالتگری�او�در�کار�پیشبرد�مبارزات�روز�طبقه�کارگر�هم�تأثیر�می�گذاشت��
تمرکز�بر�سیر�حوادث�لحظه�به�لحظه�جنبش�و�جستجوی�رادیکال�ترین�پاسخ�مناسب�
به�هر�گام�و�هر�فاز�مبارزات�کارگران�در�یک�دوره�و�اختصاص�بخش�اعظم�توانائی�ها�
به�تعمیق�هر�چه�بیشتر�نقد�ضد�کار�مزدی�شیوه�تولید�سرمایه�داری�در�دوره�ای�دیگر،�
از�آثار�تبعی�همین�تأثیر�گذاری�ها�بوده�است��در�سال�های�پایانی�همان�دهه�باال�در�
شرائطی�که�تک�لرزه�های�وقوع�مجدد�بحران�سرمایه�داری،�شیرازه�حیات�این�نظام�
را�تکان�می�داد،�مارکس�در�نامه�ای�به�انگلس�نوشت�که:�»من�شب�و�روز�دیوانه�وار�
دارم�روی�برنهاده�مطالعات�اقتصادی�خویش�کار�می�کنم��طوری�که�پیش�از�طوفان�
من�دست�کم�رؤس�کلی�روشنی�در�دست�خواهم�داشت«�در�این�روزها�مارکس�
و�انگلس�هر�دو�با�دقت�و�موشکافی�زایدالوصفی�منحنی�نوسانات�بازار�و�پروسه�
بازتولید�سرمایه�اجتماعی�کشورهای�اروپائی�را�دنبال�می�کردند��نگاه�آنان�همه�جا�به�
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سوی�بحران�اقتصادی�سرمایه�داری�بود�که�چگونه�جنبش�انقالبی�کارگران�را�احیاء�
خواهد�کرد�

مسیر�کندوکاو�مارکس�تنها�طریق�علمی�تحلیل�و�تنها�شیوه�درست�ماتریالیستی�و�
رادیکال�برای�تدارک�آگاهانه�و�سنجیده�انقالب�کارگری�بود�اما�این�نحوه�تلقی�و�تبیین�
بسان�همه�آموزش�های�دیگر�انقالبی�و�ماتریالیستی�مارکس�بعدها�توسط�گرایشات�
مختلف�سوسیال�بورژوائی�سخت�دچار�تحریف�شد��رابطه�متقابل�و�تنگاتنگ�میان�
پروسه�وقوع�بحران�های�اقتصادی�سرمایه�داری�و�اعتالی�جنبش�کارگری�همیشه�و�
در�همه�دوره�ها�یک�اصل�است�اما�تمامی�چند�و�چون�تغییر�هر�کدام�از�این�دو�پدیده�
و�تبعات�آن�بر�روی�روند�تأثیرات�متقابل�آن�ها�را�نیز�باید�با�همان�نگاه�مارکس،�به�
دقت�تمام�کاوش�کرد��نظام�سرمایه�داری�چند�دهه�متوالی�است�که�در�سطح�سراسری�
و�بین�المللی�فشار�یک�بحران�سهمگین�و�مزمن�را�در�تمامی�تار�و�پود�حیات�خود�
حمل�می�کند��فشار�این�بحران�در�همان�سطح�بین�المللی�نیز�با�تمامی�کوبندگی�و�
قدرت�بر�سطح�معیشت�و�امکانات�و�ساختار�زندگی�توده�های�کارگر�دنیا�تحمیل�
می�گردد��بحران�ها�بدون�هیچ�زیاد�و�کم�در�شالوده�وقوع�خود�از�همان�مکانیسمی�
تبعیت�می�کنند�و�از�همان�سرچشمه�ای�فرا�می�جوشند�که�مارکس�توضیح�داده�است�
اما�سیمای�ظاهری�بروز�آنها�و�چگونگی�وارد�شدن�فشار�آنها�بر�زندگی�بخش�های�
مختلف�طبقه�کارگر�جهانی�دچار�پاره�ای�تغییرات�گردیده�است��جای�این�بحث�
مسلماً�نه�در�اینجا�و�نه�در�هیچ�نوشته�مختصری�از�این�دست�نیست��اشاره�کوتاه�
و�کاماًل�حاشیه�ای�من�به�این�موضوع�صرفاً�بر�روی�محور�نوع�نگاه�به�رابطه�میان�
راه�حل�های�روز�جنبش�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�با�شرائط�اقتصادی�روز�نظام�
سرمایه�داری�در�ایران�یا�در�هر�کجای�دیگر�دنیا�می�چرخد��واقعیت�این�است�که�
سوای�رویکردهای�خالص�ناسیونالیستی�که�معموالً�زیر�لوای�چپ،�به�صورت�بسیار�
عوامفریبانه�ای�هر�شکل�امکان�بهبود�معیشت�توده�های�کارگر�ایران�را�به�رونق�بیش�و�
بیشتر�انباشت�سرمایه�قفل�می�کنند،�تمامی�احزاب�و�گروههای�میلیتانت�و�سرنگونی�
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طلب�طیف�رفرمیسم�چپ�نیز�در�مورد�رابطه�میان�مطالبات�روز�پیش�پای�جنبش�
کارگری�و�موقعیت�و�ظرفیت�انعطاف�سرمایه�اجتماعی�ایران�در�حل�و�فصل�این�
مطالبات�آگاهانه�یا�ناآگاهانه�دست�به�وارونه�پردازی�و�جعل�حقایق�می�زنند��شرائط�
نیست�� نوزدهم� قرن� نیمه�دوم� دنیای�سرمایه�داری،�شرائط�سال�های�شروع� امروز�
وضعیت�چند�دهه�اخیر�این�نظام�حتی�با�آنچه�که�در�نیمه�اول�قرن�بیستم�وجود�
داشت�نیز�تفاوت�های�بسیار�فاحش�دارد��شیوه�تولید�کاپیتالیستی�حتی�در�جوامعی�که�
سرمایه�های�اجتماعی�آنها�متشکل�از�عظیم�ترین�و�غول�پیکرترین�تراست�های�عظیم�
صنعتی�و�مالی�دنیا�است،�در�جوامعی�که�قلمروهای�مستقیم�انباشت�و�استثمار�بی�هیچ�
حد�و�مرز�آن�ها�هیچ�لحظه�ای�غروب�آفتاب�را�به�چشم�نمی�بیند،�آری�در�این�کشورها�
نیز�نه�فقط�قادر�به�هیچ�نوع�بهبودی�در�وضعیت�زندگی�هیچ�کارگری�نیست�که�مطلقًا�
ظرفیت�تحمل�امکانات�اجتماعی�و�معیشتی�روز�توده�های�کارگر�را�هم�دارا�نیست��
اشاره�مارکس�در�فرمولبندی�باال�دائر�بر�امکان�توسعه�نیروهای�مولد�جامعه�بورژوائی�
تا�آخرین�حد�فراوانی�در�چهارچوب�مقدور�روابط�بورژوائی�اشاره�ای�مربوط�به�دوران�
گذشته�نظام�بردگی�مزدی�است��شیوه�تولید�سرمایه�داری�دیرزمانی�است�که�در�هیچ�
نقطه�ای�از�دنیا�چنین�امکان�و�توان�و�ظرفیتی�را�با�خود�به�همراه�ندارد��اگر�امروز�در�
بخش�ناچیزی�از�جهان�سرمایه،�هنوز�هم�کارگران�می�توانند�با�فروش�نیروی�کار�خود�
و�با�بهای�فروش�این�نیرو،�کاریکاتور�پوسیده�ای�از�یک�رفاه�مستهلک�را�دستمایه�
رضایت�خود�سازند�صرفاً�به�این�دلیل�است�که�کارگر�ویتنامی�و�چینی�و�هندی�و�
چادی�و�سیرالئونی�و�چند�میلیارد�نفوس�کارگری�دیگر�فشار�سهمگین�معیشتی�ناشی�
از�یک�دستمزد��800بار�کمتر�و�فشار�بسیار�سهمگین�تر�نداشتن�هیچ�دستمزدی�را�بر�

گرده�خود�حمل�می�کنند�
تاریخی� انحطاط� کنونی� فاز� مورد� در� وضعیت� این� قبول� طبیعی� نتیجه� اولین�
سرمایه�داری�این�است�که�طرح�هر�نوع�راهبرد،�تحلیل�و�آلترناتیوی�برای�جنبش�
کارگری�که�متناظر�با�بسیج�و�سازمانیابی�بالواسطه�توده�های�این�جنبش�علیه�کار�
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مزدی�نباشد�یک�راه�حل�عمیقاً�کاپیتالیستی�برای�ماندگارسازی�این�جنبش�در�داربست�
رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�است��توصیه برپائی هر نوع سازمان های توده ای با 
هر اسم و رسم که پروسه تحقق مطالبات و انتظارات روز طبقه کارگر را به محور 
تعرض مستقیم علیه کار مزدی پیوند نزند معنایش در بهترین حالت این است که 
نظام سرمایه داری قادر است پاسخ شایسته به این انتظارات و پذیرش مطلوب 
همه این مطالبات را با پروسه بازتولید و خودگستری متعارف خود پیوند بزند. 
چیزی که مطلقاً واقعیت ندارد و القاء آن به توده های کارگر سوای عوامفریبی 
عریان هیچ چیز دیگری نمی باشد.�سرمایه�داری�تاریخاً�این�مرحله�را�پشت�سر�نهاده�
است�که�بتواند�در�چهارچوب�شرائطی�به�نام�دوره�های�رونق،�هم�به�ملزومات�ارزش�
افزائی�و�حصول�نرخ�سود�متناظر�با�توسعه�خودپوی�اقتصادی�خود�جواب�گوید�و�
هم�وضعیت�معیشتی�نیروی�کار�را�بهبود�بخشد�یا�حتی�همان�سطح�موجودش�را�
تضمین�نماید��تمامی�آنچه�را�که�سرمایه�در�روزگار�مارکس�و�سال�های�طوالنی�پس�
از�آن،�علی�العموم�در�شرائط�وقوع�بحران�ها�به�گونه�ای�بسیار�هولناک�تر�و�ددمنشانه�تر�
از�همیشه�بر�بشریت�کارگر�و�فرودست�تحمیل�می�کرد�امروز�در�لحظه�لحظه�تداوم�
حیات�خود�در�وسیع�ترین�سطح�و�با�بیشترین�شدت�و�فشار�ممکن�بر�میلیاردها�نفوس�
کارگری�دنیا�تحمیل�می�کند��در�چنین�وضعی�توصیه�برپائی�تشکل�ها�و�طرح�راه�
حلهائی�که�کارگران�را�به�حصول�خواسته�های�روزشان�بدون�تعرض�کوبنده�به�شالوده�
حیات�کار�مزدی�حواله�می�دهند،�آگاهانه�یا�ناآگاهانه�دشمنی�بی�تردید�با�کارگران�هر�

کشور�و�کل�طبقه�کارگر�جهانی�است�
آیا�این�بدان�معنی�است�که�سرمایه�داری�در�حال�حاضر�توسعه�نمی�یابد،�نرخ�اضافه�
ارزش�ها�در�اوج�سیر�نمی�کند؟�رشد�اقتصادی�سرمایه�اجتماعی�کشورها�چشمگیر�
نیست؟�یا�حجم�سرمایه�هائی�که�ساالنه�پیش�ریز�می�شود�اندک�است؟�بالعکس،�پاسخ�
این�پرسش�ها�منفی�است��واقعیت�این�است�که�سرمایه�داری�کماکان�این�مشکالت�
را�حل�و�فصل�می�کند�اما�این�کار�را�صرفاً�به�بهای�نابودی�بشریت�انجام�می�دهد��با�
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نیروی�کار�ساعتی��۷0سنت�کارگر�هندی،�با��۷0ساعت�کار�هفتگی�کارگر�سنگاپوری،�
با�نیروی�کار�شبه�رایگان�میلیونها�کودک�خردسال،�با�بیکارسازی�یک�میلیارد�کارگر�
جویای�کار،�با�استثمار�ماوراء�مرزهای�توحش�زن�بنگالی�در�عمق�کومه�های�نمور�و�
تاریک،�با�محو�پرشتاب�مدارس�و�بیمارستان�ها،�با�تعطیل�ساختن�کارخانه�ها�و�انتقال�
پروسه�کار�به�آلونک�های�بیماری�زای�محل�سکونت�نفرین�شدگان�کارگر،�با�تدارک�
بشرستیزترین�جنگ�ها�و�در�یک�کالم�با�سالخی�عظیم�ترین�بخش�بشریت�است�که�
کماکان�به�حیات�خود�ادامه�می�دهد��همه�این�ها�به�این�معنی�است�که�اگر�در�دوره�های�
پیش،�رونق�سرمایه�با�اشتغال�بیشتر�نیروی�کار�یا�شانس�دستیابی�کارگر�به�درهم�
و�دیناری�افزایش�دستمزد�همراهی�می�شد��امروز�این�معادله�کاماًل�معکوس�است��
اگر�مارکس�و�انگلس�در�سال��1850میالدی�در�انتظار�ظهور�رخساره�های�بحران�
سرمایه�داری�بودند�تا�موج�نوین�جنبش�توده�بردگان�مزدی�را�استقبال�کنند�امروز�
سراسر�دنیای�توده�های�کارگر�میدان�تاخت�و�تاز�سفاکانه�ترین�تهاجمات�سرمایه�با�

هدف�چالش�بحران�دیرپای�ذاتی�و�ساختاری�خود�است�
همه�آنچه�که�درباره�سرمایه�و�نظام�سرمایه�داری�به�صورت�عام�مطرح�کردیم�در�
مورد�موقعیت�روز�سرمایه�اجتماعی�ایران�نه�فقط�به�تمام�و�کمال�مصداق�دارد�که�در�
ابعاد�بسیار�عظیم�تر�و�هولناک�تری�صدق�می�کند�و�موضوعیت�دارد��سرمایه�داری�ایران�
در�طول�دو�دهه�اخیر�یک�دوره�طالئی�توسعه�انباشت�را�پشت�سر�نهاده�است��میزان�
اضافه�ارزش�ناشی�از�استثمار�طبقه�کارگر�جهانی�که�در�چهارچوب�دورپیمائی�سرمایه�
بین�المللی�و�مبادالت�میان�سرمایه�اجتماعی�کشورها�توسط�طبقه�سرمایه�دار�ایران�
تصاحب�شده�است�در�طول�چند�سال�اخیر�تا��4برابر�دوره�های�قبل�افزایش�نشان�داده�
است��عظیم�ترین�بخش�این�اضافه�ارزش�ها�در�مجاری�مختلف�پیش�ریز،�به�سرمایه�
الحاقی�دولت�یا�سرمایه�داران�خصوصی�تبدیل�گردیده�است��متوسط�سرانه�تولید�فوالد�
در�سال�تا�سطح�میانگین�بین�المللی�باال�رفته�است،�حجم�نقدینگی�سرمایه�داران�بخش�
خصوصی�در�باالی��130تریلیون�تومان�سیر�می�کند،�95%�داروهای�مورد�مصرف�در�
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بازار�داخلی�و�توسط�واحدهای�صنعتی�متعلق�به�سرمایه�داران�ایرانی�تولید�می�شود��
تجهیزات�نظامی�فراورده�کارتل�ها�و�کارخانه�های�ایران�به��5۷کشور�صادر�می�شود،�
صنایع�اتوموبیل�سازی�به�صورت�بی�سابقه�ای�توسعه�یافته�است�و�اتوموبیل�های�تولید�
شده�توسط�نیروی�کار�شبه�رایگان�طبقه�کارگر�ایران�در�بازار�بسیاری�از�کشورها،�از�
جمله�بازار�ممالک�اروپائی�به�فروش�می�رسد��در�همین�سال�ها�بزرگترین�مجتمعات�
مس�خاورمیانه�توسط�دولت�بورژوازی�احداث�و�راه�اندازی�شده�است��در�طول�فقط�
یک�سال�حجم�و�بهای�صادرات�غیرنفتی�کشور�تا�سطح�دو�برابر�افزایش�داشته�است�

و�صدها�تحوالت�و�حوادث�اقتصادی�دیگر�از�این�سنخ�رخ�داده�است�
پروسه�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�ایران�در�سال�های�اخیر�به�اعتبار�مجموعه�منکشفی�
از�فعل�و�انفعاالت�باال�یک�نرخ�رشد�اقتصادی�چشمگیر�را�نیز�در�ترازنامه�اقتصادی�
همین�دوره�ثبت�کرده�است�و�بر�اساس�گزارش�صندوق�بین�المللی�پول�حتی�میزان�
درآمد�سرانه�را�نیز�از�سطح��3500دالر�امریکا�به�رقمی�باالتر�از��۷000دالر�افزایش�
داده�است��اولین�سؤالی�که�در�اینجا�مطرح�می�شود�این�است�که�روند�واقعی�این�
انباشت�های�عظیمی�که�در�حوزه�های�مختلف� آیا� باید�دید؟� را�چگونه� رخدادها�
صنعتی�صورت�گرفته�است،�نرخ�اضافه�ارزش�های��1200درصدی�موحشی�که�
محقق�گردیده�است،�حضور�گسترده�تری�که�در�بازار�جهانی�سرمایه�داری�نصیب�
سرمایه�های�ایرانی�شده�است،�مشارکت�بسیار�وسیع�تری�که�سرمایه�اجتماعی�ایران�در�
استثمار�پرولتاریای�جهانی�به�دست�آورده�است�و�شاخص�های�دیگری�از�این�دست�
نشانه�غلبه�سرمایه�داری�ایران�بر�بحران�دیرپای�اقتصادی�خود�می�باشد؟؟!!�پاسخ�به�

طور�قطع�منفی�است�
بحران�با�تمامی�قدرت�کماکان�در�تار�و�پود�پروسه�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�ایران�
می�پیچد�و�مؤلفه�های�باال�حتی�لیست�بسیار�مطولی�از�این�مؤلفه�ها�هیچ�نشانی�از�کاهش�
شدت�این�بحران�نمی�دهند��این�که�چرا�چنین�است؟�سرچشمه�غیرقابل�عالجی،�
سراسری�بودن�و�مزمن�شدن�بحران�کنونی�سرمایه�داری�در�سطح�جهانی�چیست�



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری312

ومکانیسم�پیچ�و�تاب�یا�منحنی�شدت�و�ضعف�و�فراز�و�فرود�آن�در�بخش�های�
مختلف�سرمایه�بین�المللی�چگونه�می�باشد�؟�همه�و�همه�موضوعاتی�هستند�که�نیازمند�
بحث�مشروح�می�باشند�و�هیچ�مجالی�برای�پرداختن�به�آنها�در�اینجا�موجود�نیست��در�
یک�عبارت�کوتاه�می�توان�خالصه�کرد�که�سرمایه�بین�المللی�به�رغم�همه�تفاوت�میان�
بخش�های�مختلف�آن،�در�کل�ساختار�پیوسته�جهانی�اش،�زیر�فشار�متوسط�بسیار�
باالی�ترکیب�ارگانیک�و�فشار�پرشتاب�پروسه�فعلیت�گرایش�رو�به�افت�نرخ�سود،�
بار�یک�بحران�مزمن�سراسری�را�با�خود�حمل�می�کند��بخش�های�مختلف�سرمایه�
جهانی�به�لحاظ�چگونگی�حمل�بحران،�تحمل�عوارض�خنثی�سازی�گرایش�نزولی�
نرخ�سود،�فرایند�سرشکن�شدن�بار�بحران�یا�عوارض�خنثی�سازی�پروسه�وقوع�آن�بر�
زندگی�بخش�های�مختلف�طبقه�کارگر�دنیا�و�مسائلی�مانند�اینها�با�هم�تفاوت�دارند�

پیرامون�درجه�شدت�پیچش�بحران�در�ساختار� ما� با�بحث�مشخص� در�رابطه�
اقتصاد� ایران،�فقط�کافی�است�که�وضعیت�دهه�اخیر� باز�تولید�سرمایه�اجتماعی�
سرمایه�داری�را�با�شرائط�رونق�سالهای��1352تا��55خورشیدی�با�هم�مقایسه�کنیم��در�
آن�زمان�توسعه�هر�مقدار�انباشت�با�اشتغال�قابل�توجه،�نیروی�کار�مواجه�بود��حجم�
سرمایه�های�پیش�ریز�این�دوره�دهها�برابر�آن�دوره�است،�حتی�بر�خالف�آنچه�که�اکثر�
محافل�»چپ«�می�پندارند�حجم�سرمایه�های�خارجی�پیش�ریز�شده�در�بازار�داخلی�
ایران�چندین�برابر�آن�سال�هاست،�با�همه�این�ها،�کوه�سرمایه�های�در�حال�انباشت�
نه�فقط�حتی�یک�نفر�از�شمار�بیکاران�نکاسته�است�که�به�طور�بی�امان�تعداد�آنان�
را�در�ابعادی�وسیع�افزایش�داده�است��شاید�تعجب�آور�باشد�اگر�بگوئیم�که�هر�فاز�
جدید�انباشت�با�موج�بیکاری�های�نوین�همراه�بوده�است�و�این�پدیده�کاماًل�طبیعی�
و�جبری�نظام�سرمایه�داری�در�فاز�کنونی�انحطاط�تاریخی�آن�است��در�دوره�نخست�
سطح�دستمزدها�در�واحدهای�صنعتی�آن�روز�فقط�طی��3سال�به�طور�رسمی��3برابر�
و�به�صورت�غیررسمی�تا��6برابر�دچار�افزایش�گردید��در�دوره�اخیر�دستمزدهای�
واقعی�به�شکل�وحشتناکی�سقوط�کرده�است��میزان�این�سقوط�در�حدی�است�که�
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گاه�حتی�30%�سابق�آن�بیشتر�برای�کارگر�باقی�نمانده�است�و�تازه�این�30%�نیز�چند�
ماه،�چند�ماه�پرداخت�نمی�شود��در�آن�ایام�هر�اعتصاب�کارگری�به�رغم�سرکوب،�
با�دستاوردهای�قابل�توجهی�همراه�بود��امروز�تمامی�اعتصاب�ها�سرکوب�می�شوند�
بدون�اینکه�به�حصول�هیچ�بهبودی�در�زندگی�کارگران�منجر�گردند��در�نیمه�اول�دهه�
�50خورشیدی�شمار�کارخانه�ها�هر�روز�بیش�از�روز�پیش�بود��در�دهه�کنونی�انباشت�
عظیم�سرمایه�ها�نه�فقط�با�گسترش�موج�بیکاری�که�با�تعطیل�شمار�کثیر�کارگاه�ها�
آمیخته�است،�پدیده�ای�که�باز�هم�تندنس�طبیعی�و�قهری�شیوه�تولید�سرمایه�داری�در�
وضعیت�تاریخی�موجود�است��لیست�تفاوت�ها�مسلماً�بسیار�طوالنی�تر�از�این�هاست،�
اما�تالش�ما�در�جهت�تشریح�این�تمایزات�نیست��محور�واقعی�بحث�این�است�که�
مشاهده�پاره�ای�شاخص�های�رشد�و�رونق�در�پروسه�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�ایران�
یا�سرمایه�اجتماعی�بسیاری�از�جوامع�مشابه�و�کاًل�دنیای�سرمایه�داری،�مطلقاً�وجود�
سرکش�بحران�در�شریان�حیات�سرمایه�داری�این�کشورها�را�نفی�نمی�کند��شاید�اگر�
بخواهیم�بارزترین�مشخصه�دو�دهه�اخیر�سرمایه�داری�ایران�را�در�یک�جمله�کوتاه�
بیان�این�کنیم�این�بوده�است�که�ادامه�بازتولید�عمومی�سرمایه�ها�را�به�سالخی�هر�چه�
حادتر�و�هارتر�توده�های�طبقه�کارگر�ایران�گره�زده�است��نظام�سرمایه�داری�قادر�به�
تغییر�این�وضعیت�و�غلبه�بر�این�روند�نیست��نه�در�ایران�و�نه�در�هیچ�کجای�جهان�
هیچ�نوع�توسعه�انباشت،�هیچ�سطحی�از�رشد�اقتصادی،�هیچ�درجه�ای�از�افزایش�
بارآوری�کار،�هیچ�انقالب�صنعتی�و�انفرماتیک�و�در�یک�کالم�هیچ�تغییر�و�تحولی�در�
روند�کار�سرمایه،�نه�فقط�قادر�به�هیچ�نوع�حل�و�فصل�معضالت�معیشتی�توده�های�
کارگر�نیست�که�به�طور�قطع�و�با�یقین�مطلق،�با�بیشترین�توان�ممکن�شیرازه�معیشت�
عظیم�ترین�بخش�کارگران�را�در�هم�خواهد�کوبید��آنان�که�جز�این�می�پندارند،�کسانی�
که�تصور�می�کنند�ملزومات�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�ایران�می�تواند�با�نان�بخور�و�
نمیر�توده�های�کارگر�حتی�بخشی�از�کارگران�قابل�جمع�باشد�به�طور�قطع�یا�فریب�
خوردگان�تاریخند�و�یا�در�عداد�بدترین�فریبکاران�می�باشند��این�افراد�می�توانند�دوم�
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خردادی�ها�و�توده�ای�های�رسمی�و�بی�نقاب�باشند��می�توانند�در�صدر�کمیته�مرکزی�
فالن�حزب�با�دهها�پسوند�کمونیست�و�کارگری�و�نوع�این�ها�نشسته�باشند،�شاید�در�
هفت�پس�توی�خرابه�های�این�و�آن�محفل�سندیکالیستی�آشیان�کرده�باشند،�بحث�بر�
اسم�و�رسم�ها�و�ادعا�نیست��پراتیک�اجتماعی�راه�حل�ها�مورد�گفتگوی�ماست��در�این�

باره�چند�سطر�بعدتر�به�صورت�مشخص�تری�بحث�خواهیم�نمود�

راهکارها و چه باید کردها؟
مسائل�باال�کل�طبقه�کارگر�ایران�و�به�ویژه�فعالین�جنبش�کارگری�را�در�برابر�یک�
سؤال�بسیار�اساسی،�سرنوشت�ساز�و�تاریخی�قرار�می�دهد��هیچ�راه�گریزی�برای�
رویارو�شدن�با�این�پرسش�و�پاسخ�روشن�به�آن�وجود�ندارد��سؤال�به�صورت�بسیار�
ساده�اما�بیش�از�حد�مهم�و�جدی�این�است�که�چه�باید�کرد؟�و�راهکارهای�روز�مبارزه�
طبقاتی�در�دل�این�شرائط�مشخص�چه�می�باشد؟�فضای�کارزار�تا�حدود�بسیار�زیادی�
شناخته�شده�و�شفاف�است��توده�های�کارگر�در��150واحد�صنعتی�بزرگ�دارای��50
تا��5000نفر�ماهها�کار�می�کنند�و�دستمزدی�دریافت�نمی�دارند��شدت�استثمار�و�فقر�و�
بیحقوقی�همزنجیران�این�کارگران�در�جاهای�دیگر�نیز�هیچ�دست�کمی�از�آنها�ندارد��
جمعیت�عظیم�کارگران�معلم،�توده�کثیر�کارگران�شرکت�واحد�و�سایر�بخش�های�
و� کشاورزی� و�حوزه�های� و�صنعت�ها� کارگران�ساختمانی،�کشت� نقل،� و� حمل�
در�یک�کالم�کل�طبقه�کارگر�ایران،�همه�جا�با�هیوالی�سنگین�بیکار�شدن،�تعویق�
پرداخت�دستمزدها،�با�خطر�گرسنگی،�بی�بهداشتی،�محرومیت�از�ابتدائی�ترین�امکانات�
معیشتی�و�اجتماعی�مواجه�هستند��بر�شمار�کودکان�خیابانی�هر�روز�اضافه�می�شود،�
تن�فروشی�به�تنها�طریق�امرار�معاش�بخشی�از�نفوس�کارگری�تبدیل�شده�است�و�
بیشتر�و�بیشتر�تبدیل�می�گردد��در�یک�کالم�سایه�شکل�های�مختلف�سیه�روزی�همه�
جا،�قدم�به�قدم�همه�توده�های�کارگر�را�دنبال�می�کند��کارگران�در�مقابل�این�وضعیت،�
در�سطحی�بسیار�وسیع�دست�به�مبارزه�و�عصیان�و�طغیان�زده�اند��از�مبارزات�پرشور�
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معلمان�در�این�دو�دهه،�تا�کارگران�شرکت�واحد،�هفت�تپه،�الستیک�البرز�و�صدرا�
و�عسلویه،�تا�نساجی�ها،�اتوموبیل�سازی�ها�و�سایر�مراکز�دیگر�کار�و�تولید�همه�جا�
فریاد�اعتراض�و�مبارزه�کارگران�بلند�است��این�مبارزات�در�طول�این�دو�دهه،�هر�روز�
پیش�از�روز�پیش�توسعه�یافته�است�و�بدون�هیچ�وقفه�ای�در�حال�توسعه�و�تشدید�
می�باشد��وضعیت�جبهه�متقابل�جنبش�کارگری�را�نیز�بسیار�مختصر�اشاره�کردیم��از�
هیچ�نوع�پاسخی�به�هیچ�سطحی�از�مطالبات�توده�های�کارگر�خبری�نیست��سرمایه�ها�
به�سرعت�در�هم�ادغام�می�گردند�و�در�تالش�برای�دستیابی�به�شرائط�مساعد�بازتولید�
خود�از�حوزه�های�کم�سودتر�به�قلمروهای�پرسودتر�پرواز�می�کنند��نظام�سرمایه�داری�
تاریخاً�به�فازی�پا�نهاده�است�که�سالخی�مدام�معیشت�کارگران�شرط�حتمی�و�قطعی�
ادامه�حیات�آن�است��وضعیت�بهداشت�و�درمان�و�آموزش�و�امکانات�اولیه�اجتماعی�
مورد�نیاز�زندگی�کارگران�که�در�جامعه�ما�همواره�رقت�بار�بوده�است�هر�روز�بیشتر�
از�روز�پیش�رقت�بار�می�گردد��توسعه�سرمایه�داری�نه�اشتغال�نیروی�کار�که�فقط�
بیکاری�و�بیکاری�بیشتر�تولید�می�کند��سرمایه�ها�با�استفاده�از�رقابت�مرگبار�میان�خیل�
عظیم�بیکاران�فشار�استثمار�نیروی�کار�شاغل�را�هر�چه�سفاکانه�تر�تشدید�می�کنند��
هیچ�صاحب�سرمایه�ای�به�اعتراضات�پراکنده�کارگران،�حتی�به�اعتصابات�بزرگ�
چند�هزار�نفری�آنها�وقعی�نمی�گذارد،�اگر�در�بخشی�از�جهان�سرمایه�داری�کاهش�
و�امحاء�امکانات�رفاهی�است�که�میدان�یکه�تازی�سرمایه�علیه�طبقه�کارگر�را�تعیین�
می�کند�در�جامعه�ما�که�هیچ�گاه�هیچ�رفاهی�برای�کارگران�وجود�نداشته�است،�نفس�
پرداخت�دستمزد�به�توده�های�کارگر�میدان�وسیع�این�تاخت�و�تاز�تاتاریستی�را�به�
خود�اختصاص�داده�است��سؤال�بسیار�اساسی�و�حیاتی�باال�در�متن�این�وضعیت�و�
در�گرد�و�خاک�انبوه�ناشی�از�این�موقعیت�معین�تقابل�دو�طبقه�اساسی�جامعه�مطرح�
می�شود��این�سؤال�که�چه�باید�کرد؟�و�راهکارهای�واقعی�طبقه�کارگر�در�فراخنای�

شرائط�موجود�کارزار�چه�می�باشد؟
دو�راه�بیشتر�وجود�ندارد��راهی�که�تغییر�این�وضعیت�و�سرانجام�محو�سرمایه�داری�
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را�می�پوید�و�راهی�که�در�پیچ�و�خم�ماندگاری�این�وضعیت�دور�می�زند�و�در�هر�
لحظه�و�هر�گام�بندهای�گرسنگی�و�فقر�و�ذلت�و�همه�سیه�روزی�های�سرمایه�داری�
را�بر�دست�و�پای�توده�های�کارگر�محکم�تر�و�محکم�تر�می�سازد��راه�نخست�صرفاً�و�
صرفاً�راه�جنبش�لغو�کار�مزدی�است�و�این�بدان�معنی�است�که�کلیه�راههای�دیگر�
با�هر�نشان�و�بیرق�و�رنگ�و�اسم�و�رسمی�که�ممهور�باشد،�همان�راه�دوم�یا�راه�
چرخ�خوردن�در�جهنم�وحشت�و�دهشت�سرمایه�داری�است��درباره�اینکه�حرف�و�
پراتیک�اجتماعی�جنبش�لغو�کار�مزدی�در�دل�این�وضعیت�چه�خواهد�بود،�پاسخ�
بسیار�کنکرت�و�دقیق�است��بنیاد�کار�این�جنبش�بر�اعمال�قدرت�ضد�کار�مزدی�
توده�های�کارگر،�حول�مطالبات�ضد�کار�مزدی،�با�سازمانیابی�ضد�کار�مزدی،�گزینش�
راهکارهای�متناظر�با�اعمال�قدرت�ضد�کار�مزدی،�رژیم�ستیزی�ضد�کار�مزدی،�با�کار�
آگاهگرانه�ضد�کار�مزدی�و�با�استراتژی�شفاف�لغو�کار�مزدی�استوار�است��درباره�هر�
کدام�از�این�مبانی�و�خطوط�عام�کار�من�به�یک�توضیح�بسیار�ساده�و�فشرده�بسنده�

می�کنم�

1. پیوستگی مطالبات عاجل و استراتژی نابودی سرمایه داری
مطالبات�جنبش�ضد�کار�مزدی�به�هیچ�وجه�لیستی�برای�رفع�مایحتاج�معیشتی�و�
رفاهی�حتی�باالترین�سطح�معیشت�و�رفاه�طبقه�کارگر�در�نظام�سرمایه�داری�نیست��
هر�نوع�تلقی�این�گونه،�از�موضوعیت�و�محتوای�این�مطالبات�نه�تجسم�منظر�ضد�کار�
مزدی�بلکه�مسخ�سندیکالیستی�و�سوسیال�بورژوائی�آن�است��مطالبات�در�اینجا�دقیقًا�
رویه�معکوس�و�متضاد�همه�آن�راهبردها�و�انتظاراتی�است�که�سرمایه�برای�بازتولید�
و�ارزش�افزائی�و�خودگستری�و�ماندگاری�خود�بدان�نیاز�دارد��این�مطالبات�درست�
به�همین�دلیل�در�فاصله�میان�پرداخت�حقوق�معوقه�و�جلوگیری�از�بیکارسازی�ها�تا�
تبدیل�آخرین�ثانیه�زمان�کار�اضافی�کارگران�به�زمان�کار�الزم�یا�آخرین�دینار�ارزش�
اضافی�تولید�شده�توسط�آن�ها�به�ارزش�الزم�در�نوسان�است��اینکه�طبقه�کارگر�در�
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زمان�مشخص�و�به�صورت�بالفععل�در�کدام�نقطه�خاص�از�این�محور�طوالنی�پیکار�
سنگر�می�گیرد�و�چه�انتظارات�و�مطالباتی�را�محتوای�مبارزه�طبقاتی�روز�خود�می�سازد�
موضوعی�است�که�صرفاً�توسط�آرایش�قوای�طبقاتی�او�و�دائره�امکاناتش�برای�تمرکز�
قوای�مبارزه�علیه�سرمایه�داری�مشخص�می�گردد��توده�های�کارگر�ممکن�است�در�زیر�
فشار�همه�شکست�ها،�آسیب�ها،�سرکوب�ها،�عقب�ماندگی�ها�و�ضعف�ها�در�موقعیتی�
قرار�گیرد�که�مبارزه�برای�حصول�حقوق�معوقه�به�عنوان�حلقه�اجتناب�ناپذیر�جنگ�
و�ستیز�روز�بر�آنها�تحمیل�شود،�فاجعه�ای�که�هم�اکنون�برای�طبقه�کارگر�ایران�اتفاق�
افتاده�است،�این�یک�عقب�نشینی�هولناک�اضطراری�است�و�معنای�آن�مطلقاً�این�
نیست�که�کارگر�به�صرف�دریافت�بهای�اندک�نیروی�کارش�یا�به�این�سطح�و�آن�
سطح�معیشت�و�حقوق�اجتماعی�در�چهارچوب�نظام�بردگی�مزدی�تمکین�کرده�
است��سرمایه�با�اغتنام�فرصت�از�موقعیت�ضعیف�طبقه�کارگر�و�با�هدف�پاسخ�به�
ملزومات�بازتولید،�خودگستری�و�ماندگاری�خود،�جنبش�این�طبقه�را�به�ورطه�این�
سنگالخ�هولناک�عقب�رانده�است�و�جنبش ضد کار مزدی�درست�با�حضور�هر�
چه�فعال�تر�در�همین�جا،�با�بسیج�همه�امکاناتش،�با�بیشترین�بصیرت�و�آگاهی�الزم،�
تالش�می�کند�تا�خاکریز�بالفعل�پیکار�را�به�یک�سنگر�واقعی�نیرومند�و�توفانی�ضد�کار�
مزدی�مبدل�سازد��در�همین�جا�نرخ�اضافه�ارزش�های��1200درصدی�سرمایه�داران�را�
پیش�روی�توده�های�کارگر�قرار�می�دهد،�کوهساران�عظیم�انباشت�سرمایه�را�جلوی�
چشم�آنان�نقاشی�می�کند،�دفتر�محاسبات�محصول�کار�ساالنه�طبقه�کارگر�را�پیش�
روی�این�طبقه�باز�می�گشاید،�تمامی�پروسه�سرنوشت�و�آدرس�های�تمرکز�و�استقرار�
این�محصول�کار�را�تشریح�می�نماید�و�انگشت�می�گذارد��جنبش�ضد�کار�مزدی�در�
همین�جا�و�در�دل�همین�جنگ�و�ستیز�روز،�منشور�مطالبات�پایه�ای�ضد�کار�مزدی�و�
مانیفست�تدارک�طبقه�کارگر�برای�تبدیل�آخرین�ریال�اضافه�ارزش�های�تولید�شده،�
به�ارزش�الزم�و�به�امکانات�رفاهی�و�معیشتی�توده�های�طبقه�را�نیز�پرچم�پیشاروی�
مبارزات�حاضر�کارگران�می�نماید��سخن صریح، مستند و نیرومند جنبش لغو کار 
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مزدی در دل همین سنگر تدافعی و تحمیلی مبارزه این است که ما باید حقوق 
معوقه خویش را با قدرت پیکار توده های طبقه مان از حلقوم صاحبان سرمایه 
خارج سازیم اما همزمان و بی هیچ قید و شرط خواستار پیوند خوردن سطح 
دستمزدها به محصول اجتماعی کار ساالنه و اختصاص کل این محصول به 
زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، بالندگی و مایحتاج رشد عالی فکری و جسمی 
انسانها می باشیم��در�همین�جا�و�به�عنوان�بندی�از�منشور�مطالبات�پایه�ای�کارگران�
فریاد�می�کشد�که�کارخانگی باید معادل حقوق کامل کارگر شاغل پرداخت گردد، 
بیکاری نه جرم کارگر که جنایت سرمایه داری است و کلیه بیکاران باید دستمزد 
کامل ایام اشتغال را دریافت دارند. در همین جا مستمری مطلوب کل انسان های 
زیر 18 سال را شعار روز کارگران می کند و خواست رایگان شدن کلیه امکانات 
آموزش و درمان بهداشت و نگهداری از سالمندان و مهد کودک ها و دهها امکان 
رفاهی دیگر را غذای فکر کارگران، زمزمه زبان کارگران، محتوای چاره جوئی و 

ترکیب غالب فضای مبارزه طبقاتی توده های کارگر می نماید.
مطالبات�روز�طبقه�کارگر�در�نگاه�جنبش�ضد�کار�مزدی�یک�رشته�پیوسته�انتظارات�
در�فاصله�میان�آنچه�که�فی�الحال�در�سطح�تدارک�قوای�موجود،�امکان�تحمیل�آن�بر�
نظام�سرمایه�داری�وجود�دارد�تا�محو�برچیدن�تام�و�تمام�بنیاد�بردگی�مزدی�است��این�
مطالبات�رنگ�سازش�و�اجماع�بر�چهره�خود�حک�نمی�کند��محتوای�آن�تجسم�عریان�
میزان�قدرت�پیکار�روز�است��افق�لغو�کار�مزدی�در�محتوا�و�ساختار�این�مطالبات�
عریان�است��دو�طبقه�متخاصم�با�هم�در�جنگند��طبقه�کارگر�هر�چه�در�توان�دارد�از�
دشمن�طبقاتی�خود�باز�پس�می�گیرد��سرمایه�داری�به�عنوان�نظام�ساقط�کننده�طبقه�
کارگر�از�کل�هستی�اجتماعی�اش،�آماج�پیکار�است��این�نظام�باید�نابود�گردد�و�هر�
گام�جنبش�کارگری�باید�گامی�در�راستای�تحقق�این�نابودی�باشد��مطالبات�توده�های�
کارگر�نیز�باید�دقیقاً�برش�کنکرت�و�حسابشده�ای�از�این�فرایند�طوالنی�پیکار�ضد�کار�
مزدی�و�برای�محو�کار�مزدوری�را�منعکس�سازد��این مطالبات باید فروپاشی شیرازه 
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روند تولید و بازتولید سرمایه را به نفع ارتقاء معیشت، رفاه و تعالی انسانها هدف 
گیرد. پیوند زدن دستمزد به اختصاص کل محصول اجتماعی ساالنه برای زندگی 
و رفاه و امکانات اجتماعی شهروندان، تعلق حقوق کامل کارگر شاغل به کار 
خانگی، ارجاع بیکاری به ذات سرمایه و تأکید بر انطباق بی چون و چرای حقوق 
انسان های شاغل و بیکار، خواست رایگان شدن همه مایحتاج معیشتی و رفاهی 

کارگران و مانند این ها دقیقاً از چنین مکان و سرشتی برخوردار است.

2. همپیوندی ارگانیک سازمانیابی با محتوای مبارزه ضد کار مزدی
روایت�دو�تشکیالتی�حزب�و�سازمان�های�توده�ای�طبقه�کارگر�در�بنیاد�خود�روایتی�
بورژوائی�و�سوسیال�دموکراتیک�است��این�روایت�اساس�ضد�سرمایه�داری�بودن�
جنبش�کارگری�را�به�طور�کامل�نفی�می�کند،�به�رغم�سیمای�دروغین�ظاهری�اش،�
رهائی�طبقه�کارگر�را�مطلقاً�امر�توده�های�این�طبقه�نمی�بیند،�شیرازه�سرمایه�ستیزی�
طبقه�کارگر�را�از�هم�می�پاشد،�خط�مشی�استقرار�سرمایه�داری�دولتی�و�سوسیالیسم�
بورژوائی�را�جایگزین�مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�برای�محو�کار�مزدوری�می�نماید��سازش�
و�اجماع�با�نظام�سرمایه�داری�را�به�کارگران�دیکته�می�کند،�رژیم�ستیزی�ضد�کار�مزدی�
را�با�اپوزیسیون�نمائی�سرنگونی�طلبانه�بورژوائی�جایگزین�می�سازد،�قدرت�پیکار�
توده�های�کارگر�را�وثیقه�جا�به�جائی�یک�شکل�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�سرمایه�داری�با�
شکل�دیگر�ان�می�نماید�و�در�یک�کالم�ضربات�مرگبار�و�مخربی�را�بر�جنبش�کارگری�
وارد�نموده�و�همچنان�وارد�می�نماید��بحث�سازمانیابی�در�حوزه�نگاه�و�پراتیک�ضد�
کار�مزدی�بحث�متشکل�نمودن�جنبش�توده�های�طبقه�کارگر�علیه�سرمایه�و�تدارک�
اتحاد�سراسری�این�توده�ها،�برای�نابودی�نظام�بردگی�مزدی�است��سازمانیابی�طبقه�
کارگر�نمی�تواند�ظرفی�برای�سازش�و�اجماع�با�بورژوازی�در�یک�سوی�و�ساز�و�
کار�تبعیت�کارگران�از�یک�الیت�ماورای�خود�برای�رژیم�ستیزی�بورژوائی�و�ماوراء�
طبقاتی�در�سوی�دیگر�باشد��سنگ�بنای�تشکل�کارگری�نمی�تواند�بر�پایه�جراحی�
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فعالین�کارگری�از�بدنه�مبارزه�طبقاتی،�تبدیل�آنها�به�یک�الیت�حزبی�باالی�سر�طبقه�
کارگر�و�گسیل�توده�های�کارگر�برای�ساختن�سندیکا�و�اتحادیه�یا�هر�نوع�ظرف�دیگر�

مؤمن�و�منقاد�به�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�استوار�گردد�
رویکرد�ضد�کار�مزدی�شالوده�همه�این�روایت�ها�و�راه�حل�پردازی�های�سوسیال�
رفرمیستی�در�رابطه�با�سازمانیابی�جنبش�کارگری�را�در�هم�می�ریزد��در�اینجا�گفتگو�بر�
سر�متشکل�شدن�جنبش�توده�های�کارگر�و�ضد�سرمایه�داری�متشکل�شدن�این�جنبش�
است��کارگر�نیشکر�هفت�تپه�و�الستیک�البرز�یا�شرکت�واحد�اتوبوسرانی�و�صدرای�
بوشهر�یا�کل�کارگران�دیگر�به�حکم�شرائط�واقعی�زندگی�و�موقعیت�خویش�در�سیطره�
مناسبات�کار�مزدی،�به�صورت�مستمر�علیه�این�مناسبات�و�قدرت�سیاسی�مدافع�آن�
در�جنگ�و�جدال�هستند��پیشنهاد�سندیکاسازی�و�مبارزه�سندیکالیستی�به�جنبش�این�
کارگران�فقط�و�فقط�توصیه�افراد�و�گرایشاتی�می�تواند�باشد�که�بسیار�آگاهانه�و�در�
غیر�این�صورت�ناآگاهانه�برای�خدمت�به�سرمایه�داری�و�علیه�کارگران�کمر�بسته�اند��
این�کارگران�نمی�خواهند�کل�زندگی�و�شانس�زنده�ماندن�خود�یا�همزنجیرانشان�را�
به�ملزومات�سودآوری�سرمایه�ها�و�مصالح�بازتولید�و�ماندگاری�این�نظام�بفروشند،�
آنها�خواستار�زندگی�هر�چه�مرفه�تر،�تضمین�بی�هیچ�قید�و�شرط�معیشت�و�آموزش�
و�بهداشت�و�درمان�و�همه�چیزهای�دیگر�هستند��کارگران�برای�تحمیل�این�مطالبات�
و�انتظارات�بر�سرمایه�پیکار�می�کنند�و�همین�پیکار�آنهاست�که�باید�متشکل�شود��
توده�های�کارگر�هفت�تپه،�الستیک�البرز،�ایران�برک�رشت،�صدرای�بوشهر،�کوره�
پزخانه�های�اورمیه�و�قرچک،�مدارس�یا�نفت�و�گازعسلویه،�جمعیت�های�صنفی�
شکرسازان،�الستیک�سازان،�نساجان،�کشتی�سازان،�آجرپزان�و�معلمان�و�نفتگران�
نیستند،�اینها�تماماً�توده�فروشنده�نیروی�کارند،�همه�آنها�مطالبات�مشترک�و�یکسانی�
دارند��کل�این�کارگران�خواستار�تحمیل�این�مطالبات�بر�سرمایه�هستند�و�برای�این�
کار�مبارزه�می�کنند،�هیچ�بخشی�از�این�کارگران�بدون�اتحاد�و�حمایت�عملی�فعال�
بخش�های�دیگر�قادر�به�حصول�هیچ�مقدار�از�مطالبات�خود�نمی�باشند��تا�لحظه�
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حاضر�شمار�کثیر�اعتصابات�و�خیزش�های�آنان�به�دلیل�تشتت�و�فقدان�رشته�آهنین�
اتحاد�به�شکست�منتهی�شده�است��این�کارگران�و�همه�همزنجیرانشان�در�هر�قلمرو�
کار�و�تولید�تنها�به�عنوان�توده�های�فروشنده�نیروی�کار�با�مطالبات�و�اهداف�مشترک�
طبقاتی�و�از�درون�یک�سازمان�سراسری�متحد�ضد�سرمایه�داری�می�توانند�مطالبات�
روز�خود�را�بر�سرمایه�تحمیل�کنند��کسانی�که�سراسیمه�پیشنهاد�ساختن�انجمن�صنفی�
و�سندیکای�صنف�خاص�را�در�پیش�روی�این�کارگران�پهن�می�کنند،�بسیار�مشخص�
است�که�نه�برای�حل�معضالت�کارگران�بلکه�کاماًل�بالعکس�برای�نجات�بورژوازی�

از�خطر�جنبش�ضد�سرمایه�داری�این�کارگران�تقال�می�نمایند�
سازمانیابی�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�نطفه�بالنده�سازمان�سراسری�برنامه�ریزی�
شورائی�کار�و�تولید�کمونیستی�در�فردای�سرنگونی�دولت�سرمایه�داری�است��در�
کمونیسم�لغو�کار�مزدی�تمامی�آحاد�توده�های�کارگر�هستند�که�از�درون�شوراهای�
خویش�و�زنجیره�سراسری�این�شوراها�کل�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�را�در�راستای�
معنوی�خویش� و� فکری� و� فرهنگی� و� تعالی�جسمانی� واقعی� نیازهای� به� پاسخ�
برنامه�ریزی�می�کنند��در�آنجا�هیچ�نوع�نهاد�باالی�سر�کارگران�موجود�نخواهد�بود،�
وجود�هر�حزب�و�هر�شکل�ارگان�قدرت�متمایز�از�شوراهای�گسترده�و�سراسری�
شهروندان�کارگر�فاقد�هر�شکل�موضوعیت�خواهد�بود��اگر�بنا�است�مبارزه�طبقاتی�
کارگران�به�کمونیسم�لغو�کار�مزدی�منتهی�گردد�–�که�قرار�است�چنین�شود�–�پس�
استخوانبندی�این�دخالتگری�آگاهانه�و�خالق�و�جمعی�کارگران�باید�در�نوع�تشکل�
یابی�پروسه�پیکار�روز�آنها�پدید�آید�و�رشد�کند��سازمانیابی�جنبش�کارگری�باید�
تجلی�امحاء�انفصال�فعاالن�و�آگاهان�از�توده�همزنجیر�خویش�در�روند�روز�مبارزه�
علیه�سرمایه�داری�شود��بحث�بر�سر�این�نیست�که�این�فعالین�بدون�هیچ�معضل�امنیتی�
و�به�طور�آزاد�در�میان�کارگران�حضور�می�یابند��گفتکو�این�است�که�این�فعاالن�و�
آگاهان�و�چاره�گران�در�هر�شرائطی�که�هستند�با�عمل�و�فکر�و�چاره�پردازی�خود�
موجودات�اندرونی�مبارزات�کارگران�باشند�و�راه�ابراز�حیات�سیاسی�خود�را�در�این�
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فرایند�جستجو�کنند�

3. راهکارهای روز جنبش ضد کار مزدی
روایت�خاص�ضد�کار�مزدی�پیرامون�مسأله�سازمانیابی�و�مطالبات�روز�جنبش�
کارگری،�راهکارهای�مناسب�و�کنکرت�ضد�کار�مزدی�را�طلب�می�کند��باالتر�گفتیم�
که�مطالبات�حی�و�حاضر�طبقه�کارگر�از�منظر�سیاسی�و�طبقاتی�این�جنبش�بنیاد�
خود�را�بر�تعرض�به�روند�کار�سرمایه�یا�پروسه�تولید�اضافه�ارزش�استوار�می�سازد،�
سازمانیابی�کارگران�نیز�در�روایت�این�جنبش�همان�پروسه�تمرکز�قوای�طبقاتی�برای�
تحمیل�مطالبات�مذکور�بر�نظام�سرمایه�داری�است��تا�اینجا�اگر�چه�پاره�ای�نکات�
کاماًل�روشن�است�و�مرزهای�واقعی�این�جنبش�با�همه�رویکردهای�دیگر�بسیار�
شفاف�و�برجسته�است�اما�هنوز�جای�پاسخ�به�یک�پرسش�بسیار�اساسی�خالی�
است��این�پرسش�که�طبقه�کارگر�با�فرض�متشکل�شدن�با�توسل�به�کدام�شیوه�ها�
و�راهکارها�می�تواند�مطالبات�خود�را�بر�بورژوازی�تحمیل�نماید��طرح�خواسته�ها�
و�حتی�تشکل�بدون�گزینش�راهکارهای�مؤثر�مورد�نیاز�تحقق�این�خواسته�ها�و�
انتظارات،�هنوز�پراتیک�واقعی�ضد�سرمایه�داری�و�ضد�کار�مزدی�مبارزات�کارگران�
را�توضیح�نمی�دهد�و�تضمین�نمی�کند��طبقه�کارگر�تاریخاً�و�در�سطح�بین�المللی�از�
راهکارهائی�مانند�اعتصاب،�قیام�،�تظاهرات�خیابانی،�تسخیر�کارخانه،�حمله�به�مراکز�
قدرت�سرمایه�در�پیشبرد�جنبش�خود�بهره�گرفته�است��همه�این�راهکارها�در�دوره�ها�
ی�مختلف�متناسب�با�شرائط�روز�و�ظرفیت�اعمال�قدرت�کارگران�از�کارائی�ها�و�
اعتبار�خاص�خود�برخوردارند��در�شرائط�مشخص�جامعه�ایران�و�موقعیت�کنونی�
طبقه�کارگر�واقعیت�این�است�که�بسیاری�از�این�راهکارها�گرهگشای�واقعی�مشکالت�
مبارزه�نمی�باشند��اعتصاب��5000نفری�کارگران�نیشکر�هفت�تپه�تا�تاریخ�نگارش�
این�نوشته�حدود�یک�ماه�به�درازا�کشیده�است��در�طول�سالهای�اخیر�اعتصابات�مهم�
طوالنی�مدت�از�همین�نوع�یا�حتی�گسترده�تر�به�دفعات�رخ�داده�است��مبارزات�
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معلمان،�اعتصاب�رانندگان�شرکت�واحد،�الستیک�البرز�و�مانند�این�ها،�با�مقداری�کم�
و�زیاد�یا�ضعف�و�شدت�در�همین�حدود�برد�داشته�اند��این�اعتصابات�عموماً�بدون�
حصول�هیچ�نتیجه�یا�در�بهترین�حالت�با�دستاوردهای�بسیار�نازل�به�پایان�رسیده�اند�
اما�اینکه�راهکار�مؤثر�در�این�شرائط�چیست؟�سؤالی�است�که�به�نظر�می�رسد�پاسخ�
آن�را�روند�روز�جنبش�کارگری�ایران�کم�و�بیش�از�عمق�به�سطح�کشیده�است�و�
عماًل�در�پیش�پای�خود�قرار�داده�است��این�پاسخ�دقیقاً�همان�است�که�جنبش�ضد�
کار�مزدی�نیز�آن�را�راهکار�طبیعی،�رادیکال�و�کارساز�برای�شکستن�بن�بست�کنونی�
جنبش�کارگری�و�بالندگی�سرمایه�ستیزتر�این�جنبش�می�داند��سرمایه�داری�ایران�یک�
روند�پرشتاب�تمرکز�سرمایه�را�طی�می�کند،�انحالل،�فروپاشی�و�تعطیل�کارگاه�ها،�
حتی�کارگاه�های�دارای��50کارگر�به�باال،�ادغام�این�مراکز�کار�و�تولید�در�هم�و�تشکیل�
تراست�های�بزرگ�صنعتی�و�تجاری�به�جای�واحدهای�منفرد�و�پراکنده،�یک�فرایند�
همیشگی�اقتصاد�روز�سرمایه�داری�ایران�شده�است��سرمایه�داران�با�اتکاء�به�قوای�
سرکوب�دولت�بورژوازی،�بدون�دغدغه�خیال�و�با�فراغ�بال�سرمایه�های�خود�را�
از�حوزه�های�کم�سودتر�به�قلمروهای�بسیار�سودآوتر�منتقل�می�کنند�و�در�این�گذر�
هر�روز�چندین�کارخانه�را�در�این�یا�آن�منطقه�مملکت�تعطیل�می�نمایند��از�این�که�
بگذریم�بخش�هائی�از�اقتصاد�ایران�از�جمله�نساجی�ها،�کارخانجات�تولید�قند�و�شکر�
و�مانند�اینها�به�دلیل�فرسودگی�بیش�از�حد�ماشین�آالت�و�استفاده�از�تکنولوژی�بسیار�
کهنه�در�وضعیت�موجودشان�اصاًل�کیسه�آز�سودجوئی�صاحبان�آنها�را�پر�نمی�کند�
و�سرمایه�داران�مالک�این�کارخانه�ها�رغبتی�هم�به�بازسازی�تکنیکی�این�واحدها�و�
استفاده�از�تکنولوژی�های�مدرن�روز�نشان�نمی�دهند��دلیل�این�امر�کاماًل�معلوم�است��
این�عده�از�سرمایه�داران�ترجیح�می�دهند�که�سرمایه�های�خود�را�به�جای�اختصاص�
به�این�امور�در�عرصه�های�بسیار�پرسودتر�نوین�پیش�ریز�کنند�و�عماًل�این�کار�را�در�

سطحی�وسیع�انجام�داده�اند�و�انجام�می�دهند�
این�نکته�بسیار�قابل�توجه�است�که�شالوده�تأخیر�های�طوالنی�مدت�پرداخت�
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دستمزدهای�کارگران�توسط�صاحبان�سرمایه�ها�درست�از�همین�روند�فرا�می�جوشد��
با�پشتوانه� به�حوزه�های�جدید�و� انتقال�سرمایه�های�خود� سرمایه�داران�در�تدارک�
نیرومند�دولتی�که�دارند�ترجیح�می�دهند�دستمزدهای�کارگران�را�نیز�وثیقه�رفع�کسر�
و�کمبود�انباشت�های�نوین�خود�کنند��آنان�به�طور�مثال�حقوق�صدها�و�هزاران�کارگر�
را�برای�ماههای�طوالنی�اصاًل�پرداخت�نمی�نمایند�و�معادل�آن�را�یکجا�به�سرمایه�های�
در�حال�پیش�ریز�خود�اضافه�می�کنند��محصول�بسیار�زنده�و�برمالی�این�روند�که�
مدت�هاست�در�برابر�دیدگان�همه�ما�قرار�دارد��این�است�که�کارگاه�های�زیادی�پشت�
سر�هم�تعطیل�می�گردند��کارگران�اخراج�می�شوند�و�پرداخت�دستمزدهای�کارگران�

اخراجی،�بعالوه�شاغالن�احتمالی�نیز،�به�بهانه�های�مختلف�به�تعویق�می�افتد�
باالتر�گفتم�که�وضعیت�موجود�و�مقطع�کنونی�حیات�جنبش�کارگری،�راهکار�
روز�مبارزه�را�که�دقیقاً�راهکار�جنبش�ضد�کار�مزدی�است�عماًل�به�جلو�صحنه�فرا�
رانده�است��در�دل�وضعیتی�که�تصویر�کردیم�اشغال�کارخانه�ها،�تشکیل�شوراهای�
ضد�کار�مزدی�توده�های�وسیع�کارگر�و�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�این�کارخانه�ها�توسط�
چنین�شوراهائی�تنها�راه�و�در�همان�حال�رادیکال�ترین�راهکار�برای�مقابله�با�نظام�
سرمایه�داری�است��کارگران�کارخانه�های�فراوانی�که�قباًل�اشاره�شد�به�طور�واقعی�
راه�دیگری�در�مقابلشان�باز�نیست�و�هر�راهی�جز�این�صرفاً�راه�ماندن�و�نابود�شدن�
در�زیر�فشار�تهاجمات�بی�هیچ�حد�و�مرز�نظام�بردگی�مزدی�است��در�اینجا�طرح�
پاره�ای�سؤاالت�کاماًل�مفروض�و�حتی�بدیهی�است��اولین�و�مهمترین�پرسش�این�
خواهد�بود�که�پیروزی�این�راهکار�چگونه�تضمین�می�شود�و�جنبش�کارگری�ایران�
در�این�موقعیت�ضعیف�و�فرسوده�چگونه�می�خواهد�از�عهده�انجام�این�مهم،�تحمل�
مخاطرات�سر�راه�و�اجرای�پراتیک�موفق�این�راهکار�برآید؟�تا�آنجا�که�به�ابعاد�مشکل�
بودن،�مخاطرات�و�سهمگینی�پراتیک�کردن�این�راهکار�یا�راهکاری�نوع�آن�مربوط�
می�شود�جای�هیچ�تردیدی�نیست��اما�فراموش�نکنیم�که�به�قول�معروف�در�»بحبوحه�
دعوا�حلوا�پخش�نمی�کنند«�و�پیروزی�در�هیچ�جنگی�بدون�تحمل�تمامی�دشواری�ها�
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مقدور�نمی�باشد��آنچه�می�تواند�و�باید�مورد�گفتگوی�جدی�قرار�گیرد�درجه�سختی�
کار،�فرساینده�بودن�راه�و�تاوان�های�بسیار�سنگین�مورد�نیاز�پیروزی�نیست��این�اصل�
ممکن�بودن�و�نبودن�پیروزی�و�درجه�احتمال�آن�است�که�می�تواند�به�درستی�مورد�
بررسی�واقع�شود��ما�از�یک�جنگ�واقعی�طبقاتی�گفتگو�می�کنیم��تمامی�دشواری�های�
جنگ�مفروض�می�باشند،�اما�پیروزی�در�این�جنگ�نیز�کاماًل�مقدور�و�ممکن�است��

این�کار�نیازمند�آن�است�که:
الف:�تشکیل�شوراهای�ضد�کار�مزدی�در�هر�کدام�از�مراکز�کار�و�تولید�در�حال�
تعطیل،�نخستین�گام�است��این�شوراها�در�اساس�به�عنوان�ظرف�مبارزه�و�اعمال�
قدرت�کارگران�پدید�می�آیند،�خاص�کارخانه�های�در�حال�تعطیل�نمی�باشند�و�مبارزه�
برای�ایجاد�آن�ها،�تنها�شکل�رادیکال،�موفق�و�ضد�سرمایه�داری�پروسه�سازمانیابی�
توده�های�کارگر�در�همه�جاها�را�تعیین�می�کند��با�همه�اینها�تا�جائی�که�به�کارخانه�های�
در�حال�تعطیل�مربوط�می�گردد،�هدف�مشخص�و�عاجل�آنها�تسخیر�کارخانه�است��
به�بیان�دیگر�در�این�واحدها�اشغال�کارخانه�امر�فوری�و�عاجل�توده�های�کارگر�است�
و�شورا�به�عنوان�ظرف�اعمال�قدرت�کارگران�باید�این�وظیفه�را�دستور�کار�روز�خود�

سازد�
ب:�تشکیل�شوراها�و�تسخیر�کارخانه�اگر�چه�کاری�مهم�و�دشوار�است�اما�این�کار�
با�همه�دشواری�ها�و�معضالت�خود�فقط�نقطه�شروع�رویاروئی�با�دشوارهای�بسیار�
عظیم�تر�بعدی�است��کارخانه�باید�اداره�شود�و�روند�کار�و�تولید�کارگاه�باید�توسط�
آحاد�کارگران�متشکل�در�شوراها�برنامه�ریزی�گردد��برای�اداره�کارخانه�و�برنامه�ریزی�
تولید،�مواد�خام،�وسائل�کمکی،�تکنولوژی�مدرن�و�کارآمد�و�فراوان�چیزهای�دیگر�
الزم�است��برای�تهیه�همه�این�مایحتاج�نیز�مقدم�بر�هر�چیز�پول�مورد�نیاز�است��
شورای�کارگران�باید�بتواند�کل�هزینه�الزم�این�کار�یا�در�واقع�ماشین�آالت،�مواد�خام،�
وسائل�کمکی�و�همه�لوازم�دیگر�را�بر�دولت�سرمایه�داری�تحمیل�کند��این�کار�به�نوبه�
خود�در�گرو�قدرت�است��سطح�و�درجه�ای�از�قدرت�که�دولت�بورژوازی�را�با�همه�
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عظمت�و�سبعیت�ذاتی�و�طبقاتی�اش�مجبور�به�تمکین�نماید��پیداست�که�چنین�میزانی�
از�قدرت�در�ظرفیت�شورای�کارگری�این�کارخانه�و�آن�کارخانه�چند�ده�نفری،�چند�
صد�نفری�یا�حتی�چند�هزار�نفری�هم�نمی�باشد��درست�به�همین�دلیل�شوراها�باید�
متحد�و�همرزم�شوند��شوراهای�همه�کارخانه�های�در�حال�تعطیل،�باید�به�هم�جوش�
بخورند�و�در�درون�یک�شورای�سراسری،�برای�اعمال�قدرت�هر�چه�گسترده�تر�و�

نافذتر�آماده�گردند
ج:�در�یک�برخورد�پراتیک�و�آگاهانه�به�واقعیت�توازن�قوای�طبقاتی�الزم�برای�
پیشبرد�موفق�مبارزه�باید�قبول�کرد�که�تشکیل�شوراهای�کارگری�کارخانه�های�در�
حال�تعطیل،�اتحاد�این�شوراها�و�اعمال�قدرت�گسترده�و�سراسری�آنها�هم�به�هیچ�
وجه�برای�مجبور�ساختن�دولت�سرمایه�داری�به�قبول�مطالبات�بالفعل�کافی�نیست��
همه�این�ها�در�عداد�مقدمات�کار�هستند،�موفقیت�در�انجام�آنها�شرط�حیاتی�برداشتن�
گام�های�اساسی�بعدی�است��ورود�کارگران�حوزه�های�استراتژیک�اقتصاد�به�عرصه�
مبارزه�و�حمایت�عملی�آنها�از�تسخیر�کارخانه�ها�توسط�شوراهای�کارگران،�مؤلفه�
بسیار�تعیین�کننده�و�سرنوشت�سازی�است�که�حضور�آن�تضمین�پیروزی�و�غیبت�
آن�خطر�عظیمی�برای�هر�نوع�پیروزی�است��بدون�کارگران�نفت،�گاز�و�پتروشیمی،�
حمل�و�نقل،�آب�و�برق،�معلمان�مدارس،�پرستاران�و�سایر�کارگران�بیمارستان�ها،�امید�
بسیار�زیادی�به�پیروزی�شوراهای�ضد�سرمایه�داری�در�کار�اشغال�کارخانه�نیست��
اما�هر�میزان�ورود�کارگران�این�حوزه�ها�می�تواند�پوزه�دشمن�را�به�گونه�ای�فاحش�
به�خاک�مالد��یک�روز�اعتصاب�کارگران�حمل�و�نقل�جاده�ها�و�خطوط�مواصالتی�
میان�بندرعباس�با�سایر�شهرها�می�تواند�کل�زنجیره�کار�و�تولید�سرمایه�داری�را�مختل�
سازد��چند�روز�اعتصاب�این�کارگران�باعث�خواهد�شد�که�غالب�کارخانه�ها�مصالح�و�
ماتریال�الزم�برای�پروسه�تولید�را�دریافت�نکنند�و�به�این�سان�روند�کار�سرمایه�دچار�
اخالل�اساسی�گردد��نقش�کارگران�نفت�و�آب�و�گاز�و�برق�شاید�از�این�هم�مهمتر�
باشد��تعطیلی�مدارس�کشور�و�بیمارستان�ها�می�تواند�آخرین�مقاومت�سبعانه�دولت�
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سرمایه�در�مقابل�اراده�مصمم�جنبش�کارگری�را�در�هم�بشکند��کارگران�تمامی�این�
واحدها�و�مراکز�کار�و�تولید�برای�اینکه�بتوانند�از�همزنجیران�خود�در�کارخانه�های�
در�حال�تعطیل�دفاع�کنند�نیازمند�متشکل�شدن�می�باشند��این�کارگران�از�طریق�ایجاد�
شوراهای�ضد�سرمایه�داری�خویش�است�که�می�توانند�قدرت�وسیع�خود�را�به�میدان�
کشند�و�درست�به�همین�دلیل�پروسه�این�همرزمی�و�همجوشی�در�همان�حال�بخش�

مهمی�از�پروسه�سازمانیابی�سراسری�ضد�کار�مزدی�توده�های�کارگر�خواهد�بود�

4. رژیم ستیزی ضد کار مزدی
سنت�رفرمیسم�چپ�میلیتانت�رژیم�ستیزی�فراطبقاتی�است��این�که�یک�حزب�
در�یک�شرائط�خاص�بحرانی�و�فروماندگی�رژیم�سیاسی�حاضر،�زیر�نام�دروغین�
کمونیسم�به�کارگرانی�که�بر�پایه�توصیه�های�همین�حزب�تاریخاً�به�دار�سندیکالیسم�
آویزان�بوده�اند،�دستور�قیام�دهد��حزب�قدرت�را�تسخیر�کند�و�کارگران�هم�به�کارخانه�
باز�گردند�و�به�فروش�نیروی�کار�خود�ادامه�دهند��حالت�کاماًل�معکوس�و�متضاد�این�
رویه�در�مورد�جنبش�ضد�کار�مزدی�مصداق�دارد��مسیر�سرنگونی�دولت�بورژوازی�
در�تلقی�این�جنبش�دقیقاً�از�همان�گذرگاههائی�عبور�می�کند�که�تا�اینجا�تشریح�
کرده�ایم��کارگرانی�که�مطالبات�پایه�ای�ضد�سرمایه�داری�خود�را�مطرح�می�سازند،�
کارگرانی�که�خود�را�برای�تحمیل�مطالبات�ضد�کار�مزدی�بر�سرمایه�سازمان�می�دهند،�
آنان�که�در�همین�راستا�دست�به�تسخیر�کارخانه�می�زنند�و�شوراهای�ضد�کار�مزدی�را�
ظرف�اعمال�قدرت�علیه�سرمایه�می�سازند��کارگرانی�که�برای�پیشبرد�این�هدف�ها�در�
همه�حوزه�های�مختلف�کار�و�تولید�به�هم�پیوند�می�خورند�و�از�درون�مبارزات�روزمره�
برای�حصول�مطالباتشان�به�طور�سراسری�متشکل�می�گردند،�آری�این�کارگران�در�
همین�مسیر�به�صورت�لحظه�به�لحظه�و�گام�به�گام�با�دولت�بورژوازی�نیز�پیکار�
می�کنند��ماشین�دولتی�سرمایه�در�همه�جا�با�تمامی�قدرت�اختاپوسی�خود�برای�دفاع�
از�سرمایه�دست�به�سرکوب�و�قلع�و�قمع�جنبش�آنها�می�زند��در�مقابل�متشکل�شدن�
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آنها،�در�برابر�مطالبات�آنان،�در�برابر�اعتصابات�و�مبارزاتشان،�در�رویاروئی�با�تسخیر�
کارخانه�توسط�آنها،�در�راهبندان�ها�و�در�همه�مقاطع�پیکار�با�همه�سبعیت�در�صحنه�
جدال�حضور�می�یابد�و�جنبش�کارگری�الجرم�هیچ�دقیقه�ای�از�پروسه�کارزار�حاد�
طبقاتی�با�دولت�آزاد�نیست��در�اینجا�مبارزه�با�رژیم�سیاسی�جزء�الیتجزای�مبارزه�علیه�
اساس�سرمایه�داری�است��این�رژیم�درست�در�همین�راستا�و�از�درون�همین�سنگر�
توفانی�ضد�کار�مزدی�است�که�به�دست�پرولتاریای�سوسیالیست�سرنگون�می�گردد�

5. هم پیوستگی و وحدت حوزه های مختلف مبارزه ضد کار مزدی
رفرمیسم�چپ�تاریخاً�جنبش�کارگری�را�قطعه�قطعه�کرده�است�و�هر�کدام�از�این�
قطعات�را�به�نازل�ترین�بها�به�دموکراسی�طلبی�خلقی�و�سوسیال�بورژوائی�فروخته�است��
جنبش�مستقل�زنان،�جنبش�دانشجوئی،�جنبش�بیکاران،�جنبش�محیط�زیست�و�دهها�
جنبش�دیگر�که�در�روایت�احزاب�این�طیف�قرار�است�هر�کدام�سنگری�برای�مبارزه�
دموکراتیک�باشند�و�هیچ�کدام�از�آنها�هیچ�کاری�با�مبارزه�ضد�کار�مزدی�نداشته�باشند��
منشور�مطالبات�پایه�ای�ضد�کار�مزدی�منشور�انتظارات�و�خواسته�های�رادیکال�و�سرمایه�
ستیز�کل�بخش�های�طبقه�کارگر�اعم�از�زن�و�مرد�و�کودک�و�شاغل�و�بیکار�است��
این�منشور�در�همان�حال�میثاق�پیکار�متحد�کل�کارگران�برای�تحقق�این�مطالبات�و�
هموارسازی�راه�مبارزه�تا�نابودی�کل�سرمایه�داری�است��زنان�فقط�در�عمق�جنبش�ضد�
کار�مزدی�است�که�می�توانند�خواسته�های�روز�خود�را�متحقق�سازند��شعار�ممنوعیت�هر�
نوع�دخالت�دولت�در�امر�زندگی�و�ازدواج�و�جدائی�و�پوشش�و�هر�چیز�دیگر�انسان�ها،�
از�بین�رفتن�کار�خانگی�و�تعلق�حقوق�کامل�ایام�اشتغال�به�این�نوع�کار�تا�زمانی�که�وجود�
دارد،�رایگان�شدن�کامل�مهد�کودک�و�آموزش�و�پرورش�و�نگهداری�از�بزرگساالن�و�
معلوالن�و�نوع�این�مطالبات�است�که�بیحقوقی�مضاعف�زنان�را�آماج�حمله�جدی،�زنده�
و�پراتیک�قرار�می�دهد��زنان�در�سنگر�پیکار�سراسری�ضد�کار�مزدی�است�که�می�توانند�
این�مطالبات�را�حصول�کنند��هر�نوع�سخن�از�مبارزه�یا�متشکل�شدن�مجزای�بیکاران�
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از�کارگران�شاغل�تیشه�ای�به�ریشه�کل�جنبش�کارگری�و�از�جمله�به�مبارزات�کارگران�
بیکار�است��کارگر�بیکار�بدون�همگامی�و�همرزمی�کارگر�شاغل�نیروئی�نیست��خواست�
تعلق�کل�دستمزد�شاغالن�به�بیکاران�و�پیوند�خوردن�سطح�دستمزدها�به�اختصاص�کل�
محصول�اجتماعی�ناشی�از�کار�و�تولید�طبقه�کارگر�است�که�می�تواند�راهگشای�حل�
معضالت�بیکاران�و�میثاق�اتحاد�همه�توده�های�کارگر�علیه�نظام�بردگی�مزدی�باشد��
مبارزه�با�آلودگی�محیط�زیست�بدون�مبارزه�مستقیم�علیه�کار�مزدی�سخن�عوامفریبانه�ای�
است�و�دانشجو�نه�موجودی�مریخی�و�خارج�از�مدار�موجودیت�طبقات�اجتماعی�که�
بالعکس�انسانی�متعلق�به�طبقات�مختلف�است��بر�همین�اساس�مبارزه�او�علیه�مظالم�
و�بی�حقوقی�ها�و�برای�آزادی�های�سیاسی�و�اجتماعی�نمی�تواند�تابعی�از�مبارزه�طبقاتی�

جاری�درون�جامعه�نباشد�

6. افق لغو کار مزدی
جنبش�ضد�کار�مزدی�با�مشخصات�باال،�با�مطالباتی�که�گفتیم،�با�نوع�سازمانیابی،�با�پیکار�
مستمر�برای�تحقق�آن�مطالبات،�با�تبدیل�پروسه�پیکار�جاری�به�بستر�کارهای�آگاهگرانه�
ضد�کار�مزدی،�با�کالبدشکافی�مدام�عینیت�کاپیتالیستی�و�بسط�این�کالبدشکافی�به�
پراتیک�مبارزه�روز،�با�بسیج�و�تدارک�هر�چه�گسترده�تر�و�سازمانیافته�تر�تمامی�توده�های�
کارگر�در�کازار�ضد�کار�مزدی،�گام�به�گام�راه�را�برای�تضعیف�و�عقب�نشینی�بیشتر�
سرمایه�داری�و�تعرض�نیرومندتر�پرولتاریای�سوسیالیست�هموار�می�سازد��این�جنبش�در�
همین�مسیر�دولت�بورژوازی�را�ساقط�می�سازد�و�شوراهای�کارگری�ضد�کار�مزدی�را�
که�در�تمامی�طول�پیکار�علیه�سرمایه،�ظرف�اعمال�قدرت�و�تحمیل�مطالباتش�بر�طبقه�
بورژوازی�و�بستر�آگاهی�و�تسلیح�طبقاتی�و�تدارک�ضد�کار�مزدی�اش�بوده�است،�به�

سازمان�سراسری�شورائی�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�کمونیستی�بسط�می�دهد�
در�جائی�از�این�نوشته،�در�شروع�چه�باید�کردها؟�از�وجود�دو�راه�حل�در�پیش�روی�
جنبش�کارگری�ایران�در�موقعیت�کنونی�سخن�گفتیم��راه�حل�ضد�کار�مزدی�را�بسیار�
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مختصر�توضیح�دادیم��این�رویکرد�هم�اکنون�ولو�نه�چندان�نیرومند�در�عمق�جنبش�
کارگری�ایران�و�در�فضای�پراتیک�پیکار�طبقاتی�توده�های�کارگر�بالیده�است��مطالبات�
روز�طبقه�کارگر،�بستر�سازمانیابی�مبارزات�کارگران،�افق�لغو�کار�مزدی،�راهکارهای�روز�
مبارزه�و�همه�مسائل�مربوط�به�مبارزه�طبقاتی�را�با�پراتیک�شفاف�در�میدان�کارزار�علیه�
سرمایه�پهن�کرده�است��ظهور�آگاه،�پراتیک،�افق�دار�و�از�همه�لحاظ�منسجم�این�رویکرد�
در�قلب�جنبش�کارگری�ایران�یک�رخداد�بسیار�مهم�در�تاریخ�حیات�این�جنبش�است��
تا�چند�سال�پیش�فقط�رویکردهای�راست�و�چپ�بورژوائی�بوده�است�که�در�قالب�این�
حزب�و�آن�حزب�و�این�سازمان�یا�آن�گروه�به�نام�کارگران،�به�نام�حزب�کمونیست�
کارگران�و�مانند�اینها�سخن�می�رانده�است��این�وضع�امروز�تغییر�یافته�است�و�کمونیسم�
راستین�لغو�کار�مزدی�با�صف�آرائی�زنده،�پراتیک�و�مصمم�خود�راه�واقعی�پیکار�
سرنوشت�علیه�نظام�سرمایه�داری�را�در�مسیر�جدال�جاری�طبقه�کارگر�ایران�باز�کرده�
است��توده�های�کارگر�برای�رهائی�از�جهنم�شرارت�و�توحش�بردگی�مزدی�سوای�این�

راه�هیچ�راه�دیگری�ندارند�
همه�راههای�دیگر�راه�ماندن�در�دوزخ�سرمایه،�راه�گرسنگی،�فقر،�ذلت،�حقارت،�سیه�
روزی�و�نابودی�است��کلیه�افراد،�احزاب،�محافل،�گرایشات�و�نیروهائی�که�به�راهی�
سوای�راه�جنبش�ضد�کار�مزدی�می�اندیشند�و�کارگران�را�به�مسیری�سوای�این�مسیر�
دعوت�می�کنند�به�راه�دوم�یا�راه�ماندگارسازی�سرمایه�داری�تعلق�دارند��اینکه�اینان�خود�
را�چپ�یا�راست،�کمونیست!!�یا�لیبرال�یا�هر�چیز�دیگر�نام�نهند�در�اصل�ماجرا�هیچ�
تغییری�پدید�نمی�آورد��بحث�مطلقاً�بر�سر�ادعاها،�عقاید،�اسم�و�رسم�ها�و�الفاظ�نیست��
سخن�از�پراتیک�زنده�مبارزه�طبقاتی�است�و�آنچه�اینان�زیر�هر�نامی�پراتیک�می�کنند،�راه�
سرمایه�و�راه�ماندگارسازی�انسان�ها�در�جهنم�بردگی�مزدی�است��این�ادعائی�است�که�

تاریخ�مبارزه�طبقاتی�قرن�بیستم�بهترین�گواه�صحت�آن�است�
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�2۷سال�از�وقوع�قیام�بهمن�و�عمر�دولت�اسالمی�بورژوازی�می�گذرد��هر�روز�
از�این�دوران،�روزی�در�تحکیم�بیشتر�پایه�های�قدرت�این�رژیم،�روزی�در�بهبود�
موقعیت�بورژوازی�و�پروسه�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�ایران�و�باالخره�و�بارزتر�از�
همه�روزی�در�افزایش�فشار�هر�چه�دهشتناک�تر�و�مرگبارتر�بر�شرائط�زندگی�و�کار�
و�امکانات�معیشتی�توده�های�طبقه�کارگر�بوده�است��این�عام�ترین�تصویری�است�
که�می�توان�از�سیر�تحوالت�جاری��2۷ساله�در�درون�جامعه�ایران�به�دست�داد��این�
تصویر�بسیار�هولناک�است�و�محتوای�سیاسی�و�طبقاتی�آن�برای�آگاهان�واقعی�طبقه�
کارگر�به�طور�قطع�بسیار�تکان�دهنده�و�وحشت�آور�است��این�سؤال�با�عظیم�ترین�
اعتبار�و�موضوعیت�تاریخی�اینک�در�برابر�تمامی�فعالین�جنبش�کارگری�ایران�قرار�
دارد�که�ریشه�واقعی�شکست�های�پی�در�پی،�ریشه�های�واقعی�رشد�اقتدار�گام�به�گام�
بورژوازی�و�تضعیف�سنگر�به�سنگر�طبقه�کارگر�ایران�در�طول��2۷سال�مبارزه�مداوم�
طبقاتی�در�کجا�نهفته�است؟�این�سؤال�به�احتمال�زیاد�برای�بسیاری�از�کسانی�که�خود�
را�فعالین�چند�آتشه�مبارزه�طبقاتی�کارگران�می�دانند،�چندان�جدی�نیست�و�چه�بسا�
عجیب�جلوه�کند!�عده�ای�خواهند�گفت�که�همه�چیز�روشن�است!�بورژوازی�قدرت�
داشته�و�با�توحش�و�سرکوب�و�قتل�عام،�موفق�شده�است�جنبش�کارگری�را�به�عقب�

موقعیت طبقات اساسی
و راهکار روز پرولتاریا در ایران
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راند�یا�به�حضیض�قدرت�سوق�دهد��عده�ای�بر�جنب�و�جوش�فعالین�کارگری�و�
بخشهای�قابل�توجهی�از�طبقه�کارگر�در�سالهای�اخیر�انگشت�خواهند�نهاد�و�کل�
تصویر�را�نادرست�خواهند�خواند��بسیاری�نیز�در�برج�عاج�اقتدار�حزب�و�محفل�
خویش�پیرامون�احتمال�سقوط�امروز�و�فردای�دولت�اسالمی�داد�سخن�خواهند�داد�و�
هر�نوع�گفتگو�درباره�روند�ضعف�پرولتاریا�و�اقتدار�فزون�تر�بورژوازی�را�دروغ�تلقی�
خواهند�کرد��این�حرفها�همه�در�درون�و�بیرون�جنبش�کارگری�ایران�نقل�محافل�است�
اما�هیچ�یک�از�این�حرفها�و�عبارت�پردازیها�حرف�دل�فعالین�جنبش�ضد�سرمایه�داری�
و�برای�لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر�نیست��در�اینجا�سخن�از�تغییر�هستی�موجود�است�
و�اگر�در�طول��2۷سال�نه�تغییر�که�ضد�تغییر�حاکم�بوده�است،�باید�به�سهم�خود�در�
قبال�آنچه�رفته�است�حساب�پس�داد��ما�جزء�الینفکی�ازاین�روند�بوده�ایم،�باید�ببینیم�
که�چه�رخ�داده�است؟�هر�کدام�از�دو�طبقه�اساسی�جامعه�چه�کرده�اند؟�و�نقش�ما�زیر�

اسم�و�رسم�فعالین�جنبش�کارگری�چه�بوده�است؟
بورژوازی�گام�به�گام�نیرومندتر�شده�است��طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�سرمایه�داری�
ایران�در�طی�این��2۷سال�یکی�از�موفق�ترین�بخش�های�بورژوازی�بین�المللی�در�
پاسخ�به�نیازهای�انباشت،�ارزش�افزائی�و�خودگستری�سرمایه�اجتماعی�بوده�است��
بورژوازی�ایران�در�همین�راستا�همسان�هارترین�و�درنده�ترین�بخش�طبقه�سرمایه�دار�
جهانی�بار�کل�ملزومات�این�پاسخگوئی�و�کل�بار�بحران�سرمایه�اجتماعی�را�بر�گرده�
توده�های�کارگر�جامعه�بار�کرده�است��تاریخ�این�دوران،�تاریخ�توسعه�قدرت�انباشت�
و�سودآوری�هر�چه�کالن�تر�سرمایه�ها�و�الجرم�تاریخ�گسترش�و�تعمیق�هر�چه�
دردناک�تر�فقر�و�گرسنگی�و�سیه�روزی�توده�های�کارگر�است��فقط�در�فاصله�میان�
سالهای��13۷5تا��1380ارزش�تولیدات�بخش�صنعت�از��83تریلیون�ریال�به��205
تریلیون�و�اضافه�ارزش�ناشی�از�کار�طبقه�کارگر�در�واحدهای�صنعتی�در�طی�همین�
مدت�از��34تریلیون�ریال�به��8۷تریلیون�ریال�افزایش�یافته�است��در�بخش�معادن�
غیرنفتی�در�طول�سالهای�میان��1365تا��1380ارزش�تولیدات�از��۷4میلیارد�ریال�به�
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حدود��6تریلیون�ریال�و�اضافه�ارزش�تولید�شده�توسط�کارگران�این�بخش�تنها�در�
فاصله��13۷0تا��1380از��364میلیارد�ریال�به��4تریلیون�و�ششصد�میلیارد�ریال�جهش�
نموده�است��آمار�و�داده�های�حاصل�از�بخش�کشاورزی�نیز�روند�کاماًل�مشابهی�را�
منعکس�می�نمایند��در�اینجا�ارزش�تولیدات�کارگران�در�سال��13۷0که�در�حوزه�های�
مختلف�زراعت،�باغداری،�دامداری،�مرغداری،�جنگلداری،�پرورش�کرم�ابریشم�و�
زنبور�عسل�اندکی�باالتر�از��11تریلیون�ریال�گزارش�شده�است�در�سال��1380از�مرز�
�136تریلیون�عبور�نموده�است�و�اضافه�ارزش�حاصل�از�کار�کارگران�این�قلمروها�از�
�۷تریلیون�و��400میلیارد�ریال�به�رقم��83تریلیون�ریال�نیل�کرده�است��به�این�داده�ها�
باید�ارقام�کوه�پیکر�اضافه�ارزش�های�نفتی�را�که�سیل�آسا�در�طول�سالهای�اخیر�از�
�18میلیارد�دالر�به�حدود��120میلیارد�دالر�در�سال�صعود�نموده�است�اضافه�کرد�تا�
از�البالی�کل�این�آمارها�موقعیت�سرمایه�اجتماعی�ایران�و�جالل�و�جبروت�تاریخًا�
بی�سابقه�طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�بورژوازی�ایران�را�حدس�زد��یک�چیز�را�در�تکمیل�
این�نکات�فراموش�نکنیم��اینکه�در�فاصله�میان��1380تا��1385بخش�اعظم�این�ارقام�

به�نوبه�خود�به�صورت�حیرت�آسائی�دچار�افزایش�گردیده�است�
دولت�بورژوازی�ایران�به�یمن�این�سودهای�نجومی�و�در�پرتو�استثمار�بدون�هیچ�
حد�و�مرز�توده�های�کارگر،�در�طی�این�چند�سال�به�عظیم�ترین�سرمایه�گذاریها�در�
غالب�بخش�های�اقتصادی�دست�یازیده�است��در�توسعه�تأسیسات�پایه�ای�و�زیربنائی�
تخلیه�محموله�های� تسریع� امکانات� و� بنادر� قبیل� از� ایران� نیاز�سرمایه�داری� مورد�
صنعتی�و�کاالها،�ایجاد�بزرگ�راههای�مواصالتی،�اجرای�بی�امان�عظیم�ترین�طرحهای�
مخابراتی،�شبکه�های�گسترده�سد�سازی�و�آبیاری،�تربیت�نیروی�کار�متخصص�و�
ارزان�در�سطوح�عالی�آموزشی،�مکانیزاسیون�کشاورزی،�انرژی�هسته�ای،�تولید�فوالد،�
پروژه�های�حفاری�و�اکتشاف�در�حوزه�های�نفت�و�گاز�و�همه�قلمروهای�دیگر،�
کالن�ترین�ارقام�سرمایه�را�پیش�ریز�کرده�است��فقط�در�سال��1385بیش�از��310طرح�
عظیم�مخابراتی�به�فاز�بهره�برداری�رسیده�است�و�شمار�طرحهای�در�دست�اجرا،�
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گاه�حتی�در�وسعت�یک�استان�بالغ�بر�چند�صد�می�شود��در�سال�جاری�رشد�ارزش�
صادرات�غیرنفتی�در�قیاس�با�سال�قبل�بالغ�بر�100%�بوده�است�و�برای�نخستین�
بار�در�تاریخ�ایران�مرز��۷میلیارد�دالر�را�پشت�سر�نهاده�است��در�این�سال�دولت�
بورژوازی�ایران�به��4۷کشور�دنیا�در�مقیاس�نسبتاً�کالن�اسلحه�صادر�نموده�است�و�
شرکت�پژو�اتوموبیلهای�ساخت�خود�را�در��30کشور�جهان�و�از�جمله�در�فرانسه�
به�فروش�رسانده�است��متوسط�سرانه�تولید�فوالد�نرخ�سرانه�بین�المللی�تولید�این�
فلز�را�محقق�ساخته�است��صادرات�فوالد�در��3سال�آتی�از�مرز��16میلیون�تن�عبور�
می�کند�و�بزرگترین�مجتمع�مس�خاورمیانه�هم�اکنون�در�استان�آذربایجان�شرقی�وارد�
فاز�بهره�برداری�شده�است��بورژوازی�ایران�در�طول��2سال�گذشته�عالوه�بر�تولید�
95%�داروهای�مورد�مصرف�داخل،�ساالنه��15میلیون�دالر�دارو�به�بازارهای�بین�المللی�
صادر�نموده�است�و�بر�اساس�ارقام�گزارش�شده�توسط�رژیم�این�رقم�تا�پایان�برنامه�
چهارم�مرز��140میلیون�دالر�را�پشت�سر�می�گذارد��در�عرصه�کشاورزی�صنعتی�و�
محصوالت�زراعی�چند�سال�است�که�نیاز�به�واردات�غالت�را�منتفی�ساخته�است�
و�در�برخی�موارد�به�جرگه�ممالک�صادر�کننده�پیوسته�است��ظرفیت�دانشگاهها�و�
مدارس�عالی�یا�مراکز�پرورش�نیروی�کار�متخصص�سرمایه�که�تا�اواخر�عمر�رژیم�
شاه�به��100000نفر�نمی�رسید�اینک�مدتی�است�که�از�رقم��2000000نفر�باالتر�رفته�

است�
طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�بورژوازی�ایران�در�طول�این��2۷سال�با�بهره�گیری�از�
شرائط�خاص�مبتنی�بر�ددمنشانه�ترین�حمام�خونها�و�سرکوب�های�جنبش�کارگری،�
در�همه�قلمروهای�باال�به�فتوحات�نفرت�بار�زیادی�دست�یافته�است��ابعاد�این�
موفقیت�ها�به�محدوده�صرف�اقتصادی�محصور�نیست،�در�عرصه�های�سیاسی�و�در�
حوزه�دیپلوماسی�بین�المللی�دنیای�سرمایه�داری�نیز�سیر�رویدادها�همه�جا�به�نفع�دولت�
اسالمی�سرمایه�به�پیش�رفته�است��بورژوازی�ایران�در�حال�حاضر�نقش�نیرومندترین�
بخش�بورزوازی�خاورمیانه�را�ایفاء�می�کند��دولت�و�سرمایه�داران�ایران�در�نقطه�نقطه�
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جمهوری�های�آسیائی�شوروی�سابق�سرمایه�های�فراوانی�پیش�ریز�کرده�اند�و�رژیم�
اسالمی�به�رقیب�سیاسی�مهم�امریکا�و�اتحادیه�اروپا�در�این�کشورها�مبدل�شده�است��
صادرات�سرمایه�و�کاالی�ایران�به�امارات�متحده�عربی�در�همین�سال�جاری�مرز�
یک�میلیارد�دالر�را�در�نوردیده�است�و�روابط�تنگاتنگ�اقتصادی�بورژوازی�ایران�
با�کشورهای�حوزه�خلیج�در�همه�جا�کفه�رقابت�های�روز�درون�بخشهای�مختلف�
سرمایه�بین�المللی�را�به�نفع�سرمایه�داری�ایران�سنگین�تر�کرده�است��روزی�نمی�گذرد�
که�شمار�کثیر�عمله�و�اکره�سرمایه�در�باالترین�سطح�سیاسی�از�رئیس�جمهمور�و�وزیر�
و�نماینده�مجلس�گرفته�تا�خبره�ترین�کارشناسان�اقتصادی،�سیاسی،�نظامی،�فرهنگی�و�
علمی�با�خدم�و�حشم�سرمایه�در�سایر�جوامع�دنیا�مشغول�مذاکره�و�داد�و�ستد�بر�سر�
حل�و�فصل�مسائل�فیمابین�یا�موضوعات�روز�جهان�سرمایه�داری�نباشند��احمدی�نژاد�
که�بخشی�از�چپ�در�محکمه�تشخیص�ایدئولوژیک�خویش�انتصاب�وی�به�رئیس�
جمهموری�را�توهین�به�ساحت�مقدس�مدنیت�و�دموکراسی�بورژوازی�می�دید!!!�و�
احتمال�قریب�به�یقین�خلع�وی�توسط�حرمت�مداران�تیزبین�سرمایه�را�به�کارگران�
ایران�بشارت�می�داد!!!�امروز�دست�کهنه�کارترین�سیاست�پردازان�بورژوازی�جهانی�
را�در�پاسخ�به�نیازهای�استمرار�سلطه�سرمایه�از�پشت�بسته�است��نقش�رژیم�اسالمی�
در�گروه�موسوم�به�»غیرمتعهدها«!!�از�همه�دوره�های�دیگر�تعیین�کننده�تر�شده�است،�
بورژوازی�غرب�اعم�از�امریکا�و�اتحادیه�اروپا�بیش�از�هر�زمان�دیگر�به�ساز�دولت�
بورژوازی�ایران�می�رقصند�و�دولتهای�روسیه�و�چین،�خوشه�چینی�از�عواید�مجادالت�
فیمابین�این�رژیم�و�امریکا�را�غنیمتی�برای�پیشبرد�اهداف�اقتصادی�و�سیاسی�خود�

تلقی�می�کنند�
آنچه�گفته�شد�بیان�تیتروار�مؤلفه�های�موقعیتی�است�که�بورژوازی�ایران�و�دولت�این�
طبقه�در�طی��2۷سال�گذشته�به�صورت�قدم�به�قدم�در�جریان�کارزار�گسترده�تعمیق�
استثمار�طبقه�کارگر�ایران�و�به�مدد�سرکوب�سراسری�توحش�بار�جنبش�کارگری�
برای�خود�کسب�کرده�است��حال�به�سوی�دیگر�میدان�جنگ،�به�کارنامه�حیات،�کار�
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و�پیکار�طبقه�خویش�نگاه�اندازیم��توصیف�موقعیت�موجود�حیات�اجتماعی�و�سامان�
معیشت�خود�را�بهتر�است�بسیار�زنده،�نه�از�زبان�خویش�که�از�خبرگزاری�»ایلنا«�ارگان�

رسمی�همان�طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�دژخیم�این�طبقه�گوش�کنیم�
1. »پیرمرد�مي��گفت:�مي�بینم�که�دخترم�پنهاني�کجا�مي��رود��چه�کنم�وقتي�نمي��توانم�
حتي�شکمش�را�سیر�کنم���؟�خدا�مي��داند�که�گناه�نیست�اگر�هم�او�را�بسوزانم�و�هم�

خودم�را����«�
2.�»کنار�خیاباني�در�شهرک�"یثرب"�مي��ایستیم��از�نماي�هم�شکل�خانه��ها�پیداست�که�
در�شهرکي�سازماني�هستیم��راهنمای�من�که�خود�از�کارگران�بازخرید�شده�نساجي�
است�کامیون��ها�و�تاکسي��هایي�را�که�در�مقابل�خانه��ها�پارک�شده��اند�نشان�می���دهد�و�

مي��گوید�کارگرها�توی�این�چهارسال�بیکاري�خانه��هایشان�را�به�اینها�فروخته��اند«�
3. »یکي�از�کارگران�که�بیست�سال�سابقه�کار�در�کارخانه�شماره�یک�نساجي�را�
دارد�مي��گوید:�من�از�شانزده�سالگي�که�پدرم�مرد�به�جاي�او�کار�کردم�و�هر�ماه�حق�
بیمه�دادم��حاال�در�چهل�سالگي�که�به�من�کار�دیگري�نمی�دهند�تا�بیمه��ام�کنند��کي�
حاضر�است�من�چهل�ساله�را�استخدام�کند�که�سابقه�بیمه��ام�تکمیل�شود؟�مي�روم�

عملگي�سر�ساختمان��ها�«�
4.�»کارگری�که��18سال�کار�کرده�است�می�گوید:�صبح�زود�می�روم�دور�میدان�برای�
کارگري�ساختمان�شاید�در�هفته�دو�روز�کار�گیرم�بیاید��پول�نان�زن�و�بچه�ام�هم�
نمي��شود��من�چهار�تا�بچه�دارم�که�سه�تایشان�محصل��اند��بزرگ�شده�و�قد�کشیده��اند��
خجالت�می�کشند�روپوش��ها�و�مانتوهای�مدرسه���ای�سه،�چهار�سال�پیش�را�بپوشند��

کفش�و�لباس�هم�که�تکلیفش�روشن�است«�
5.�»زن�کارگر�میانسالی�توضیح�می�دهد:�پنجشنبه�غروب��ها�مي�روم�میدان�میوه�و�تره�
بار�سبزي�ها�و�میوه��هاي�لهیده�و�گندیده�را�جمع�مي���کنم�و�می�آورم�برای�بچه��هایم����

بچه�اند��چه�مي�فهمند�نداری�یعنی�چی؟«�
6.�»کارگر�دیگری�با��20سال�سابقه�کار�می�گوید:�یک�دختر�شانزده�ساله�دارم��
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کمردرد�دارد��دکترها�مي���گویند�باید�آزمایشات�دقیق�انجام�بدهد�اما�من�با�پول�عملگي�
شکم�پنج�تا�بچه�ام�را�هم�نمي���توانم�سیر�کنم��پول�ندارم�معالجه�اش�کنم��بردمش�دکتر�
و�پنج،�شش�هزارتومان�ویزیت�دادم��گفتند�باید�برود�"ام�آر�آی"،�ندارم��شب�و�روز�به�
پشت�افتاده��پاهایش�اختیار�بدنش�نیست��شب�و�نصف�شب�گریه�مي�کند�"بابا�من�را�
ببر�دکتر"�مي�روم�توی�حیاط�مي���نشینم�که�صدایش�را�نشنوم�����با�کدام�پول�ببرمش؟�
خانه�ما�را�ببینید��یک�پتو�انداختیم�و�رویش�نشستیم��هرچه�داشتم�در�این�چهار�سال�

بیکاری�فروختم��خانه��ام�را�هم�فروخته�ام«�
7. »کارگر�دیگری�با��16سال�سابقه�کار�دنباله�حرف�همکارش�را�می�گیرد:�پسر�
دوازده���ساله��ام�پارسال�افتاد�و�دستش�شکست��دکتر�برایش�گچ�گرفت�اما�استخوان�بچه�
ام�بد�جوش�خورد����حاال�مي��گویند�باید�دکتر�متخصص�دست�بچه�را�عمل�کند�که�آن�
هم�پانصد�هزارتومان�خرج�دارد��اگر�مسئولین�چنین�اتفاقي�برایشان�بیافتد����هاشمي،�
خاتمي،�احمدی���نژاد�یا�هرکسي�که�االن�هست�به�فکر�دوا�و�درمانش�نیستند؟�ببینید�
من�چه�دلی�دارم�که�جلوي�چشمم�دست�بچه��ام�دارد�براي�همه�عمر�فلج�مي�شود�و�
به�خاطر�پانصد�هزارتومان�نمي�توانم����یا�همین�همسایه��ام،�شب�تا�صبح�دخترش�از�

درد�به�خودش�می���پیچد��دیوار�به�دیواریم��انگار�توی�خانه�ما�ضجه�مي��زند�«�
8.�»زن�کارگری�می�گوید:�من�هستم�و�چهار�تا�دختر�دم�بخت��او�به�گریه�مي���افتد�
و�به�سختي�از�میان�جمع�خودش�را�دور�مي���کند��یکي�از�کارگرها�آهسته�مي�گوید�
»چهارتا�دختر�جوان�از�هفده�سال�تا�بیست�و�دو�سال�دارد��دیروز�همینجا�داشت�
خودش�را�مي�زد�که�دختر�کوچکم�دو�شب�است�که�خانه�نیامده�و�به�ما�مي�گفت�

برویم�دنبالش��من�نمي���توانم�همه�چیز�را�بگویم���«
 9. »از�اوضاع�زندگي�اش�سئوال�می���کنم��می�گوید�دلم�آنقدر�از�درد�پر�است�که�
نمي���دانم�چطور�بگویم����دخترم�دانشجو�است��هر�روز�مي�رود�سوادکوه��روزی�سه�
هزارتومان�کرایه�ماشین�دارد��در�این�دوسالی�که�دانشجو�شده�من�حتی�نتوانستم�کرایه�
ماشینش�را�بدهم�چه�رسد�به�شهریه����مي���بینم�که�دخترم�پنهاني�کجا�میرود��چه�کنم�



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری340

وقتي�نمي�توانم�حتی�شکمش�را�سیر�کنم���؟�خدا�مي�داند�که�گناه�نیست�اگر�هم�او�را�
بسوزانم�و�هم�خودم�را��این�درد�را�به�کي�بگویم؟�به�من�مي�گوید�تو�نمی���تواني�شکم�

من�را�سیر�کنی����من�چطور�از�او�انتظار�نجابت�داشته�باشم؟«�
10.�»کارگری�توضیح�می�دهد:�ما�برای�اعتراض�به�وضعمان�به�فرمانداري�قائم�شهر�
رفتیم�ناگهان�دیدیم�نیروی�انتظامي�و�ضد�شورش�آمدند�و�براي�ترساندن�ما�رگبار�
هوائی�بستند��بعد�ماشین��های�ارتشی�آمدند�و�با�یک�"تورهای"�مخصوصي�ما�را�مثل�
حیوان�جمع�کردند�و�تحویل�دادند��چرا؟�من�رفته�بودم�که�بگویم�نان�ندارم��که�زن�
و�بچه�ام�گرسنه���اند��من�که�بی�سوادم�جریانات�سیاسي�چه�مي���فهمم�چیست؟�من�با�
یک�عمر�کارگری�عامل�بیگانه��ام؟�می�خواهم�براندازی�کنم؟�من�مي�گویم�نان�ندارم�

آنها�مثل�حیوان�مي���اندازندم�داخل�زندان����«�
نکات�باال�حدیث�حال�و�روزگار�بخش�اعظم�آحاد�توده�های�طبقه�ما�در�جهنم�
سرمایه�داری�ایران�است��همزنجیران�ما�در�سراسر�مملکت�با�تفاوتی�نامحسوس�به�
همین�سان�زجر�می�کشند�و�غالب�آنان�در�بطن�همین�شرائط�و�با�تحمل�لحظه�به�لحظه�
همین�سیه�روزی�ها�غول�عظیم�سرمایه�ای�را�تولید�و�بازتولید�می�کنند�که�کمی�باالتر�
در�توصیف�آن�به�اجمال�حرف�زدیم��اساساً�رمز�حیات�و�زایش�و�رشد�و�کوه�پیکر�
شدن�آن�سرمایه�و�فلسفه�کل�اقتدار�سرمایه�داران�و�دولت�هار�بورزواژی�در�همین�جا�
در�تحمیل�همین�سیه�روزی�ها�و�بی�حقوقی�ها�و�نکبت�و�ادبار�بر�طبقه�ما�نهفته�است��
هر�چه�سرمایه�آماسیده�است�ما�آب�رفته�ایم��هر�چه�سرمایه�ستبر�شده�است�ما�بیشتر�
و�بیشتر�نحیف�شده�ایم��به�هر�میزان�که�سرمایه�داران�مقتدر�و�مقتدرتر�شده�اند�ما�زبون�
و�زبون�تر�گردیده�ایم��هر�چه�دولت�بورژوازی�بر�نیرو�و�اقتدار�خود�افزوده�است�ما�
بیشتر�به�ورطه�فالکت�و�استیصال�و�حقارت�سقوط�کرده�ایم��کشتی�اقتدار�و�عظمت�
سرمایه�داری�بر�دریای�فقر�و�گرسنگی�و�بی�مسکنی�و�مذلت�ما�بادبان�افراشته�است�و�
خون�مکیده�از�کالبد�فرسوده�ما�و�کودکان�ماست�که�سرمایه�را�غول�آسا�و�غول�آساتر�

ساخته�است�
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موقعیت�روز�دو�طبقه�اساسی�جامعه�در�دو�سوی�میدان�مصاف�اینسان�است��
مهمترین�سؤال�این�است�که�چرا؟�و�به�چه�دلیل�سیر�حوادث�سالهای�بعد�از�قیام�بهمن�
اینگونه�به�پیش�رفته�است؟�پاسخ�برای�همه�توده�های�طبقه�ما�تا�حدود�بسیار�زیادی�
ساده�و�روشن�است��جنبش�ما�سرکوب،�سرکوب�و�باز�هم�سرکوب�شده�است��
هر�صدای�ما�در�گلو�خفه�شده�و�هر�نفس�ما�در�سینه�حبس�شده�است��ما�را�بارها�
و�بارها�قتل�عام�کرده�اند،�سرتاسر�جامعه�را�به�زندان�عناصر�آگاه�و�معترض�طبقه�ما�
مبدل�ساخته�اند��وجب�به�وجب�جامعه�گورستان�پیشروان�و�فعالین�جنبش�طبقاتی�ما�
شده�است��این�پاسخی�است�که�مورد�اتفاق�همه�ماست��در�این�هیچ�تردیدی�نیست�
اما�واقعیت�این�است�که�این�پاسخ�در�عین�صحت�تا�حدود�زیادی�ناکافی�است��نظام�
سرمایه�داری�در�هر�قد�و�قیافه�و�حالت،�نظام�اعمال�قهر�و�توحش�علیه�طبقه�کارگر�
است��قرار�نیست�سرمایه�داران�و�دولت�سرمایه�داری�هیچ�نوع�ترحمی�علیه�هیچ�
اعتراض�کارگری�روا�دارند��تحمل�سرکوب،�سبعیت�و�حمام�خون،�بخش�الیتجزای�
مبارزه�طبقاتی�ما�علیه�نظام�سرمایه�داری�است�و�مبارزه�برای�نابودی�این�نظام�به�طور�
طبیعی�از�پیچ�و�خم�تحمل�همین�سبعیت�ها�و�کشتارها�و�جنایت�ها�می�گذرد��بر�همین�
اساس�باید�به�سراغ�موجبات�دیگر�سقوط�خود�به�این�وضعیت�برویم��به�نظر�می�رسد�

که�مروری�در�آنچه�پشت�سر�نهاده�ایم�بازگوی�حقایق�زیادی�باشد�
در�روزهای�پس�از�قیام�بهمن،�در�شرائطی�که�رژیم�اسالمی�سرمایه�با�تمامی�درایت�
و�سبعیت�در�وجب�به�وجب�جامعه�برای�سازماندهی�توحش�فاشیستی�نیروهایش�
علیه�جنبش�ما�در�تالش�بود،�ما�از�کارزار�الزم�و�آگاهانه�برای�سازمان�دادن�جنبش�
طبقاتی�خود�در�مقابل�بورژوازی�به�کلی�فرو�ماندیم��ما�در�پروسه�مبارزات�و�سپس�قیام�
خویش�شرائطی�را�خلق�کرده�بودیم�که�بهره�گیری�آگاهانه�طبقاتی�از�آن�می�توانست�
مبارزه�علیه�سرمایه�داری�را�به�طور�بی�سابقه�ای�ارتقاء�دهد،�اما�قادر�به�چنین�بهره�گیری�
نشدیم�و�این�فرصت�مهم�تاریخی�را�بدون�اخذ�هیچ�نتیجه�از�دست�دادیم��ما�هیچ�
افق�روشنی�در�پیش�روی�خود�نداشتیم�اما�سرتاسر�وجودمان�از�شعله�های�سرکش�
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اعتراض�علیه�استثمار،�بی�حقوقی�و�جنایات�سرمایه�داری�سرشار�بود��می�خواستیم�که�
به�میزان�ظرفیت�و�توان�پیکار�روزمان�مطالبات�اجتماعی�و�طبقاتی�خود�را�بر�دولت�
جدید�بورژوازی�و�کل�نظام�بشرستیز�سرمایه�داری�تحمیل�کنیم�اما�شعارهای�خلق؛�
خلق�و�جمهوری�خلق،�حق�تعیین�سرنوشت�ملی،�توصیه�سندیکا�سازی�و�دعوت�به�
فرقه�گرائی،�ما�را�از�همان�سطح�ستیز�جاری�ضد�سرمایه�داری�هم�باز�داشت��دولت�
بورژوازی�هر�ثانیه�از�زمان�را�برای�انسجام�و�استحکام�بخشیدن�به�قدرت�سیاسی�
و�طبقاتی�خود�مغتنم�شمرد�و�جنبش�ما�غرق�در�توهمات�سوسیال�خلقی�قادر�به�
گذاشتن�هیچ�سنگی�بر�روی�سنگ�برای�سازماندهی�خود�در�مقابل�سرمایه�داری�نشد��
ما�به�گونه�ای�حیاتی�محتاج�اتحاد�و�تشکل�علیه�اساس�کار�مزدی�بودیم،�اما�به�جای�
این�کار�در�جستجوی�تشخیص�تفاوت�سندیکا�و�شورا�انبوه�کالسیک�ها�را�تند�تند�
ورق�می�زدیم!!�و�بخش�بسیار�قابل�توجهی�از�نیروی�پیکارجوی�طبقه�ما�یک�راست�

نقش�ارتش�پیشمرگ�نیروهای�ناسیونالیستی�را�ایفاء�می�کرد�
انقالب�ما� ما�شکست�خوردیم�و�بورژوازی�و�دولتش�بر�ویرانه�های�جنبش�و�
پایه�های�از�سرگیری�هر�چه�گسترده�تر�پروسه�انباشت�سرمایه،�سودآوری�هر�چه�
کالن�تر�سرمایه�ها،�تحکیم�قدرت�سیاسی�خود،�بازسازی�روابط�طبقاتی�خویش�با�
جهان�سرمایه�داری�و�پاسخ�به�تمامی�شروط�و�ملزومات�بقای�نظام�بشرستیز�کاپیتالیستی�
را�استوار�ساخت��بورژوازی�پیروز�شد�ولی�جنبش�ما�از�بین�رفتنی�نبود،�زیرا�که�تا�
سرمایه�داری�باقی�است،�مبارزه�علیه�سرمایه�داری�جبری�ترین�پدیده�هستی�تاریخی�و�
طبقاتی�و�اجتماعی�ماست��مبارزه�کارگران�ادامه�یافت�اما�در�هیأتی�شکست�خورده�و�
منهزم�با�نازلترین�مطالبات،�بدون�داشتن�هیچ�سازمان،�بدون�هیچ�افق�روشن�طبقاتی�و�
بدون�اینکه�قادر�باشیم�حتی�همان�نازل�ترین�مطالبات�خود�را�بر�سرمایه�داران�و�دولت�
آنها�تحمیل�کنیم��بورژوازی�به�یمن�این�وضعیت�توانست�به�فتوحات�خود�در�همه�
عرصه�های�اقتصادی�و�سیاسی�و�بین�المللی�به�گونه�ای�که�گفتیم�ادامه�دهد��فرسودگی�
و�شکست�و�بی�سازمانی�و�تشتت�و�بی�افقی�جنبش�کارگری�به�بورژوازی�امکان�داد�
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تا�استثمار�ما�را�هر�چه�وحشتناکتر�شدت�بخشد،�تا�سطح�معیشت�مان�را�که�قباًل�هم�
هیچ�بود�بسیار�هیچ�تر�گرداند��تا�میلیونها�کودک�خردسال�را�زیر�فشار�گرسنگی�و�فقر�
از�مدرسه�محروم�کند�و�راهی�سیاهچالهای�مرگبار�فروش�نیروی�کار�سازد��تا�میلیونها�
تن�دیگر�از�خردساالن�معصوم�را�به�کودکان�خیابانی�مبدل�سازد��بورژوازی�به�یمن�
موقعیت�مستأصل�جنبش�ما�میلیونها�تن�از�زنان�طبقه�مان�را�مجبور�ساخت�تا�برای�
سیر�کردن�شکم�فرزندانشان�به�تن�فروشی�روی�آرند��میلیونها�تن�از�همزنجیران�مان�
را�ناگزیر�نمود�که�برای�رفع�خطر�مرگ�ناشی�از�گرسنگی�خود�و�خانوار،�راه�فروش�
اعضای�بدن�خویش�در�پیش�گیرند��بورژوازی�بر�آوار�خراب�جنبش�شکست�خورده�
ما�تمامی�این�جنایات�را�علیه�ما�اعمال�کرد�و�در�پروسه�اعمال�این�سبعیت�ها�و�شرارتها�
کوه�سرمایه�هایش�را�کوه�آساتر�ساخت��سرمایه�های�بزرگ�دنیا�را�در�اشتیاق�استثمار�
نیروی�کار�شبه�رایگان�طبقه�مان�از�چهار�گوشه�گیتی�به�سرمایه�های�خود�پیوند�زد��
امنیت�و�ثبات�منبعث�از�حمام�خون�ما�را�وثیقه�تحکیم�موقعیت�بین�المللی�خود�
ساخت،�نرخ�صعودی�اضافه�ارزش�های�ناشی�از�استثمار�ملیونها�همزنجیران�بزرگ�
و�کوچک�و�جوان�و�پیر�و�مرد�و�زن�طبقه�مان�را�نردبان�صعود�خود�به�موقعیت�برتر�
در�عرصه�رقابت�با�بخشهای�دیگر�سرمایه�جهانی�ساخت��سرمایه�به�این�همه�بسنده�
نکرد،�شرائط�خرید�و�فروش�نیروی�کار�ما�را�به�تاریک�ترین�و�توحش�بارترین�عصر�
حیات�بردگی�مزدی�رجعت�داد��تعطیلی�روز�جمعه،�هر�نوع�بیمه،�هر�نوع�استخدام،�
هر�نوع�جبران�خسارت�و�آسیب�های�بدنی،�هر�دینار�بیمه�بیکاری�و�هر�اثری�از�هر�
نوع�دستاورد�مبارزات�ما�یا�مبارزات�سایر�کارگران�دنیا�را�از�دائره�زندگی�و�قلمرو�

فروش�نیروی�کار�ما�محو�ساخت�
طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�بورژوازی�در�طول��2۷سال�با�ما�چنین�کرد�و�طنز�تلخ�
تاریخ�این�بود�که�در�تمامی�طول�این��2۷سال�باز�هم�به�قانون�و�قانونیت�و�قانونمداری�
سرمایه�داران�دل�بستیم��ما�را�به�رژیم�ستیزی�فراطبقاتی�دعوت�کردند�و�نوید�سقوط�
این�رژیم�و�عروج�خود�به�قدرت�سیاسی�و�حل�مشکالت�در�این�گذر�را�از�بام�تا�شام�
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در�گوشمان�ساز�نمودند��همچنان�بر�طبل�دموکراسی�طلبی�خلقی�کوبیدند�و�بخش�
قابل�توجهی�از�توده�های�طبقه�ما�را�زیر�نام�دروغین�کارگر�و�کمونیسم�پیشمرگ�
جنبش�ملی�ساختند��ما�به�صورت�توده�ای�بی�قدرت�بسیار�پراکنده،�به�مبارزات�خود�
علیه�بیکاری،�علیه�گرسنگی،�علیه�جنایات�سرمایه�داری�ادامه�دادیم�و�تا�امروز�ادامه�
می�دهیم��یک�چیز�بسیار�بسیار�روشن�بود��اینکه�با�تداوم�این�روند،�بورژوازی�باز�هم�
روز�به�روز�نیرومندترمی�شد�و�طبقه�ما�لحظه�به�لحظه�مفلوک�تر�و�مفلوک�تر�می�گردید��
این�روند�باید�در�هم�شکسته�می�شد�و�شکستن�آن�یک�راه�بیشتر�نداشت��اینکه�جنبش�
مان�بسیار�شفاف�تر�بر�بستر�واقعی�پیکار�ضد�سرمایه�داری�خود�به�غلیان�افتد��اینکه�
آگاهتر�گام�بردارد،�اینکه�از�اسارت�راهکارهای�رفرمیستی�رها�شود�و�شفافیت�طبقاتی�
سرمایه�ستیز�خود�را�بیشتر�و�بیشتر�به�نمایش�گذارد��فعالین�ضد�سرمایه�داری�جنبش�
ما�با�تالش�ممکن�خود�دست�به�کار�گسستن�این�روند�شدند��آنچه�در�طول�سالهای�
اخیر�در�این�راستا�صورت�گرفته�است�هر�چند�در�مراحل�جنینی�خود�قرار�دارد�اما�
سنگی�بر�روی�سنگ�در�کار�تغییر�توازن�قوای�طبقاتی�به�نفع�جنبش�کارگری�است��
این�روند�در�حال�تغییر�است�نه�به�این�معنی�که�قدرت�پیکار�ما�به�طور�بالفعل�در�
قیاس�با�گذشته�تحول�یافته�است،�بلکه�تنها�به�این�معنی�که�تالش�جاری�هر�چند�
اندک�و�در�سطحی�هر�چند�محدود،�برای�بیرون�کشیدن�شیوه�آرایش�قوای�طبقاتی،�
افق،�هدف�و�راهکار�پیشبرد�مبارزه�مان�از�زیر�آوار�افق�پردازیها�و�راه�حل�بافیهای�

رفرمیسم�راست�و�چپ�آغاز�شده�است�
مبارزه�ما�علیه�سرمایه�داری�اینک�با�نقد�روشن�رفرمیسم�راست�و�چپ�به�هم�آمیخته�
است��این�سخن�که�سرمایه�ستیزی�و�مبارزه�برای�محو�نظام�سرمایه�داری�کار�توده�های�
وسیع�و�عظیم�کارگر�و�نه�کار�نخبگان�فرقه�نشین�مدعی�نجات�ماست،�حرف�دل�
شمار�رو�به�فزونی�از�آحاد�طبقه�کارگر�گردیده�شده�است��در�طول�یک�تاریخ�نسبتًا�
طوالنی�به�ما�القاء�شده�بود�که�کمونیسم�یا�جنبش�محو�کار�مزدی�مبتنی�و�متکی�به�
نوعی�اندیشه�است!!!�که�نه�از�درون�ما�بلکه�از�میان�طبقات�دیگر�زائیده�شده�است!!!�
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که�ما�طبقه�کارگر�در�هستی�اجتماعی�خود�ظرفیت�زایش�جنبش�ضد�کار�مزدی�را�
نداریم!!!�که�ما�نمی�توانیم�چند�و�چون�مبارزه�علیه�بردگی�مزدی�را�با�فکر�و�ذهن�و�
درایت�و�بصیرت�خود�حل�کنیم!!!�که�ما�توده�های�کارگر�فقط�و�فقط�شایسته�مبارزه�
سندیکالیستی�هستیم�و�برای�چگونگی�کشمکش�با�سرمایه�داری�باید�به�فرقه�های�
حامل�اندیشه�رادیکال�رجوع�کنیم!!!�که�مارکس�و�انسانهائی�چون�وی�فعالین�طبقه�
ما�نبوده�اند�بلکه�دانشوران�طبقات�دیگر�بوده�اند!!!�که�جنبش�ما�در�طبیعت�و�سرشت�
خود�سرمایه�ساالر�است�و�اندیشه�رهائی�باید�از�مغز�افاضل�طبقات�باال�تراوش�
گردد!!!�در�تمامی�طول�این�دوران�به�ما�القاء�شده�بود�که�باید�مبارزات�مان�معجونی�از�
سندیکالیسم�و�رژیم�ستیزی�فراطبقاتی�باشد�تا�در�این�راستا�شرائط�عروج�یک�نیروی�
رهائی�بخش!�ماوراء�خود،�به�قدرت�سیاسی�را�فراهم�سازیم�و�در�این�صورت�همه�
کارها�درست�خواهد�شد!!!�یک�قرن�تمام�بورژوازی�ما�را�سرکوب�کرد�و�فرسود�
و�رفرمیسم�راست�و�چپ�از�درون�پوساند��بورژوازی�همه�جا�فعالین�ما�را�به�دار�
آویخت،�رفرمسم�راست�به�قانونیت�و�قانون�مداری�سرمایه�آویزان�ساخت�و�رفرمیسم�
چپ�آنان�را�با�هدف�کارگرنمائی�دروغین�در�پشت�ویترین�های�خود�جاسازی�کرد�

این�روند�اکنون�ترک�برداشته�است�اما�پیکار�برای�در�هم�شکستن�آن�همه�جا�آماج�
حمله�است��دولت�بورژوازی�آنچناکه�سرشت�و�نقش�و�فلسفه�موجودیت�اوست�
با�ماشین�قهر�ارتجاعی�اش�ما�را�سرکوب�می�کند��رفرمیسم�راست�در�مقابل�هر�نوع�
تکاپوی�ضد�سرمایه�داری�ما�هزارها�مشکل�می�آفریند�و�رفرمیسم�چپ�در�سطحی�
وسیع�از�درون�برج�عاج�تئوری�بافی�های�اسکوالستیک�دانشگاهی�تا�تریبونهای�پر�
مالل�حزبی�تا�حتی�در�حاشیه�و�همجوار�جنبش�مان،�ما�را�به�هیستریک�ترین�شکلی�به�
فحاشی�می�بندد��پروسه�آرایش�قوای�متحد�ضد�سرمایه�داری�توده�های�طبقه�ما�شروع�
شده�است�و�این�فرایند�از�همه�سو�آماج�حمله�است�اما�یک�چیز�را�فراموش�نکنیم��
ما�این�بار�با�کوله�بار�عظیمی�از�تجارب�یک�قرن�شکست�به�پیش�می�تازیم��گنجینه�
عظیم�آموزشهای�مارکس،�دستیافتهای�سترگ�انترناسیونال�اول،�درس�های�جاودانه�
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کمون�پاریس،�ذخائر�سرشار�آموزشی�مستخرج�از�شکست�انقالب�اکتبر،�خاطره�های�
دهشتبار�سالیان�دراز�تسلط�جنبشهای�خلقی�و�سوسیال�بورژوائی�بر�جنبش�ما�و�
باالخره�تحلیل�مارکسی�و�طبقاتی�آنچه�در�این�صد�سال�بر�ما�رفته�است�همه�و�همه�
اینک�سالح�دست�ماست��با�به�کارگیری�همه�اینها�قدرت�پیکار�ما�ده�چندان�خواهد�
بود��اما�معنای�واقعی�به�کارگیری�تمامی�این�تجارب�و�تبدیل�آنها�به�سالح�راستین�

مبارزه�طبقاتی�علیه�سرمایه�داری�آن�است�که:
1.�به�طور�واقعی�به�نیروی�طبقه�خود�اعتماد�کنیم��ترهات�دائر�بر�نقش�اندیشه�ها�
و�اندیشمندان�در�تکامل�تاریخ�و�رهائی�بشر�را�یکراست�به�سینه�دیوار�کوبیم��تاریخ�
زندگی�بشر�تاریخ�مبارزه�طبقاتی�است�و�مبارزه�طبقاتی�در�عصر�حاضر�مبارزه�کل�
توده�های�کارگر�برای�نابودی�تمامیت�سرمایه�داری�است��کمونیسم�و�افق�محو�کار�
مزدی�نه�مشتی�اندیشه�ناب�و�آراء�فلسفی�یا�فرمولبندیهای�سیاسی�که�جنبشی�آگاه،�
زنده�و�هدف�دار�برای�تغییر�عینیت�موجود�و�برچیدن�بساط�کار�مزدوری�است��این�
جنبش�از�ما�و�توده�های�طبقه�ما�تشکیل�می�گردد،�اندیشه�و�عمل�و�افق�و�راهکار�و�
بستر�عبور�آن�توسط�ما�تعمق،�تبیین�و�اجرا�می�گردد��سوسیالیسم�جنبش�آگاه�طبقاتی�
ما�علیه�سرمایه�داری�و�برای�محو�سرمایه�داری�است��سوسیالیسم�به�صورت�مشتی�
تجریدات�و�باورها�و�اندیشه�های�خارج�از�یک�جنبش�آگاه�سرمایه�ستیز�برای�نابودی�
سرمایه�داری�وجود�واقعی�ندارد��مارکس�و�همه�ماتریالیست�های�انقالبی�ضد�کار�
مزدی�فعالین�اندرونی�جنبش�طبقاتی�ما،�انسانهائی�از�ما�و�آگاهان�طبقه�ما�هستند��
فعالین�جنبشهای�خلقی�و�سوسیال�بورژوائی�تاریخاً�تالش�کرده�اند�و�هم�امروز�بسیار�
سهمناکتر�تالش�می�کنند�تا�این�شایستگان�بزرگ�جنبش�سرمایه�ستیز�طبقه�کارگر�را�
از�ما�به�گروگان�گیرند��تا�ماتریالیسم�انقالبی�و�آموزشهای�پرارج�مبارزه�طبقاتی�ضد�
سرمایه�داری�مارکس�را�از�جنبش�طبقاتی�معینی�که�وی�عضوی�از�آن�بود�جدا�نشان�
دهند!!!�تا�این�آموزشها�را�در�کوره�پردود�انتظارات�سوسیال�بورژوائی�و�غیرکارگری�
خود�مسخ�کنند،�تا�در�شعاع�این�گروگان�گیری�و�وارونه�پردازی�و�مسخ�آموزش�ها،�
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طبقه�ما�را�پدیده�ای�فاقد�ظرفیت�کمونیسم�و�تفکر�سرمایه�ستیز�و�فرقه�و�حزب�خود�
را�مالک�»سوسیالیسم�علمی«!!�و�»کمونیسم«!!�قلمداد�کنند��آنان�این�کار�را�کرده�و�
می�کنند�تا�به�اعتبار�آن�خطاب�به�جنبش�توده�های�کارگر�بگویند�که�خود�ما�قدرت�
اندیشیدن�مبارزه�طبقاتی�را�نداریم�و�باید�چگونه�اندیشیدن�پیکارمان�را�از�آنها�به�
عاریت�گیریم!!!�باید�بر�سینه�این�نوع�نگاه�به�طبقه�و�جنبش�طبقاتی�خود�و�بر�سینه�
فرقه�ها�و�احزاب�حامل�این�نوع�نگاه�بسیار�محکم�دست�رد�کوبید��اینان�تاریخاً�ما�
را�پیاده�نظام�جنبش�های�ناسیونالیستی،�دموکراسی�طلبانه�و�سوسیال�بورژوائی�خود�
ساخته�اند��تا�حال�چنین�کرده�اند�و�اینک�با�مشاهده�تالش�فعالین�ضد�سرمایه�داری�
برای�گذاشتن�سنگی�بر�روی�سنگ�در�کار�سازمانیابی�این�جنبش،�دست�از�پا�نشناخته�
همه�توان�خود�را�برای�ضربه�زدن�به�این�روند�و�رویکرد�بسیج�نموده�اند��سخت�
می�کوشند�تا�میان�فعالین�ضد�سرمایه�داری�تفرقه�اندازند،�به�این�امید�که�از�آب�گل�
آلود�به�نفع�فرقه�خود�ماهی�گیرند��بر�روی�عناصر�آسیب�پذیر�این�فعالین�همه�جا�
حساب�باز�می�کنند�و�برای�احیاء�و�تقویت�تعلقات�فرقه�ای�در�آنها�از�هیچ�کوششی�
دریغ�نمی�ورزند��بسیار�راحت�آماده�اند�که�جنبشی�را�در�آستان�فرقه�و�حزب�یک�
وجبی�خود�قربانی�سازند��رفرمیسم�چپ�اینک�دیری�است�که�در�تقابل�با�جنبش�
ضد�سرمایه�داری�و�برای�لغو�کار�مزدی�کارگران�بسیار�بیشتر�از�گذشته�خود�را�در�
رفرمیسم�راست�سندیکالیستی�منحل�ساخته�است��آستانبوسی�سازمانهای�بین�المللی�
تا�مغز�استخوان�ضد�کمونیسم�و�ضد�هر�نوع�جنب�و�جوش�ضد�سرمایه�داری،�
تقدیس�بی�قید�و�شرط�سندیکالیسم�در�جنبش�کارگری�ایران،�تالش�برای�اختالل�در�
سازمانیابی�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر،�دل�بستن�به�کشمکشهای�درونی�بورژوازی�
جهانی�و�دخیل�بستن�به�این�مجادالت�در�عرصه�دموکراسی�طلبی�فراطبقاتی�و�
بسیاری�موارد�دیگر�که�همواره�بخشی�از�راهکارها�و�راه�حلها�و�سیاست�های�این�
گرایش�بوده�است�اینک�هر�چه�بیشتر�کل�موجودیت�آن�را�در�خود�غرق�کرده�است��
رفرمیسم�راست�و�چپ�در�وجود�این�سازمان،�آن�حزب�یا�فرقه�و�سندیکا�محدود�



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری348

نمی�شود�و�تالش�جنبش�ضد�سرمایه�داری�برای�طرد�آن�به�طور�قطع�از�بستر�ستیز�با�
فعالین�فرقه�ها�نمی�گذرد��واقعیت�وجودی�این�اشکال�رفرمیسم�در�بطن�جنبش�جاری�

خود�طبقه�کارگر�است�که�باید�آماج�مبارزه�و�انتقاد�و�طرد�واقع�شود�
بیگانگی�احزاب�و�سازمانهای�ابواب�جمعی�رفرمیسم�چپ�به�کمونیسم�یا�جنبش�
ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر،�مقوله�ای�طبقاتی�است�و�مطلقاً�در�مجرد�بی�ارتباطی�
تشکیالتی�با�جنبش�کارگری�خالصه�نمی�شود��آنها�وارثان�جنبشهای�دیگری�سوای�
جنبش�ضد�کار�مزدی�پرولتاریا�هستند�و�افق�اجتماعی�دیگری�سوای�کمونیسم�طبقه�
کارگر�را�دنبال�می�کنند��نمونه�ایفای�نقش�ناسیونالیستی�و�سوسیال�بورژوائی�این�
جریانات�در�جنبش�کارگری�جهانی�را�می�توان�در�کارکرد�احزاب�وابسته�به�کیمنترن�
یا�ناسیونالیسم�چپ�میراث�دار�آن�احزاب�در�طول�دهه�های�متمادی�و�نیز�کارکرد�
بخشی�از�این�گرایش�در�رابطه�با�جنبش�کارگری�کردستان�در�طول�سالهای�پس�از�
قیام�بهمن��5۷مشاهده�نمود��رفرمیسم�چپ�در�طول�سالیان�متمادی�ادعا�نموده�است�
که�بی�ارتباطی�اش�با�طبقه�کارگر�و�بی�توجهی�او�نسبت�به�سازمانیابی�ضد�سرمایه�داری�
طبقه�کارگر�امری�ناشی�از�دیکتاتوری�و�اعمال�قهر�ارتجاعی�بورژوازی�است��وجود�
دیکتاتوری�هار�پلیسی�و�میلیتاریستی�سرمایه�توضیح�واضحات�است�اما�دروغ�و�
ریاکاری�رفرمیسم�چپ�نیز�به�همان�میران�اظهر�من�الشمس�است��احزاب�و�گروههای�
ابوابجمعی�رفرمیسم�چپ�در�طول�سالهای�پس�از�انقالب�بهمن،�با�شمار�کثیر�اعضاء�و�
هوادار�و�کادر�و�رهبر�و�رهرو�و�همه�اشکال�مدارها�و�مدارج�تشکیالتی�با�صدها�کمیته�
مرکزی�و�اجرائی�و�داخل�کشور�و�خارج�کشور�و�تدارکات�و�دفتر�سیاسی�و�دفتر�
نمایندگی�و�حوزه�کشوری�و�حوزه�قاره�ای�و�انجمن�های�عدیده�و�لیست�مطولی�از�
این�اسامی�در�اروپا�و�امریکا�و�کانادا�و�اقیانوسیه�و�همه�جا�حضور�داشته�اند��ماحصل�
کارنامه��25ساله�این�جماعت�کثیر�در�یک�جمله�در�آکسیون�بازیهای�محقر�منفرد�
بی�پژواک�چند�عضو�گروه�در�پیاده�رو�این�خیابان�و�گوشه�پرت�آن�میدان�خالصه�
می�گردد��در�طول�این��25سال�هیچ�بخشی�از�این�جماعت�چند�هزار�نفره�ایرانی�تبار�
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فرقه�ساالر�هیچ�حضوری�در�جنبش�کارگری�جوامع�محل�سکونت�خویش�نداشته�
است�و�هیچگاه�چنین�حضوری�را�الزم�تشخیص�نداده�است��هیچ�حرفی�در�رابطه�
نرانده�است،�هیچ�نقدی�بر�رفرمیسم�راست� جنبش�کارگری�این�جوامع�بر�زبان�
اتحادیه�ای�بر�قلم�جاری�نساخته�است��کار�آنها�در�تمامی�این�مدت�دخیل�بستن�به�
اتحادیه�های�ضد�کمونیسم�و�دشمن�جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر،�آکسیون�
بازی�فراطبقاتی�و�اخیراً�دشمنی�با�فعالین�جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�بوده�

است�
امتناع�از�ارتباط�فعال�طبقاتی�با�فعالین�جنبش�کارگری�جهانی،�بوسه�زدن�بر�آستان�
اتحادیه�های�سرمایه�ساالر،�سکوت�مطلق�نسبت�به�آنچه�نظام�سرمایه�داری�بر�سر�طبقه�
کارگر�جوامع�محل�سکونت�و�کل�طبقه�کارگر�بین�المللی�می�آورد،�محو�شدن�در�رژیم�
ستیزی�فراطبقاتی�ناسیونالیستی،�کینه�نسبت�به�هر�جنب�و�جوش�ضد�کارمزدی،�بسیج�
سراسری�برای�القاء�به�توده�های�کارگر�که�گویا�کمونیسم�فقط�یک�اندیشه�است�و�این�
اندیشه�نه�جزء�ارگانیک�پراکسیس�ضد�کار�مزدی�پرولتاریا�بلکه�تراوش�مغز�دانشوران�
طبقات�باال�است،�نفی�مؤکد�کمونیسم�به�عنوان�یک�جنبش�زنده�طبقاتی�و�نفی�مصرانه�
ظرفیت�طبقه�کارگر�برای�سازمان�دادن�این�جنبش،�در�کنار�پیشینه�قربانی�نمودن�
جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�در�آستان�دموکراسی�طلبی�خلقی،�ناسیونالیسم�و�
سوسیالیسم�بورژوائی،�بر�روی�هم�یک�چیز�مشخص�را�در�مقابل�همه�قرار�می�دهد؟�
اینکه�اجتناب�رفرمیسم�چپ�از�تمایل�به�جنبش�ضد�سرمایه�داری�و�برای�لغو�کار�
مزدی�طبقه�کارگر�یک�مقوله�طبقاتی�است�و�درست�به�همین�دلیل�پروسه�سازمانیابی�
این�جنبش�الجرم�با�نقد�پراکسیس�رفرمیسم�راست�و�چپ�عجین�است��ما�باید�به�
نیروی�عظیم�ضد�سرمایه�داری�طبقه�خویش�و�توان�توده�های�وسیع�طبقه�مان�برای�
سازمان�دادن�کمونیسم�به�عنوان�یک�جنبش�اتکاء�کنیم�و�نقد�مارکسی�رفرمیسم�راست�

و�چپ�بخشی�از�فرایند�فکری�و�عملی�یا�پراکسیس�این�اعتماد�است�
2.�باالتر�دیدیم�که�بورژوازی�در�طول�این��2۷سال�به�یمن�تشدید�لحظه�لحظه�
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استثمار�و�فقر�و�فالکت�و�گرسنگی�طبقه�ما�کوه�آساترین�میزان�سرمایه�را�بر�هم�
انباشته�است��بورژوازی�در�همین�راستا�و�به�یمن�همین�انباشت�های�غول�آسا�از�
یکسوی�موقعیت�خود�را�در�سطح�جهانی�به�میزان�زیادی�استحکام�بخشیده�است�
و�از�سوی�دیگر�رقابت�های�حادتری�را�علیه�خود�دامن�زده�است��عین�همین�فرایند�
در�درون�طبقه�سرمایه�دار�ایران�نیز�در�طول�دهه�اخیر�با�محتوای�خاص�خود�به�
ورطه�تحقق�رفته�است��گسترش�بی�سابقه�انباشت�و�دستیابی�کل�سرمایه�اجتماعی�به�
نرخ�سودهای�خیره�کننده�در�این�دوره،�کشمکش�های�رایج�میان�اقشار�و�گرایشات�
مختلف�بورژوازی�را�در�مقابل�برنامه�ها،�سیاست�ها�و�خط�مشی�عمومی�مسلط�این�
طبقه�بسیار�کمرنگ�ساخته�است�اما�تالش�هر�گرایش�برای�حصول�نقش�و�نفوذ�
مؤثرتر�در�تنظیم�و�اجرای�این�سیاست�ها�و�برنامه�های�مورد�اتفاق�طبقاتی�دچار�هیچ�
کاهشی�نشده�است��نکته�اساسی�در�اینجا�این�است�که�استمرار�مجادالت�و�منازعات�
درونی�بورژوازی�خواه�در�سطح�داخلی�و�خواه�در�وسعت�بین�المللی�در�متن�دوره�
کنونی�حیات�سرمایه�داری�ایران�می�تواند�در�قیاس�با�دوره�های�گذشته،�چشم�انداز�
دلپذیرتری�برای�عروج�و�اعتالی�رفرمیسم�راست�سندیکالیستی�در�پیش�روی�فعالین�
این�گرایش�قرار�دهد��سرمایه�گذاریهای�انبوه�در�همه�قلمروها�و�توسعه�ساختار�مدنی�
متناظر�با�نیازها�و�ملزومات�این�انباشت،�در�همان�حال�که�زیر�فشار�جبر�تمرکز�و�
انحصارپوئی�سرمایه،�بیکاری�را�به�گونه�ای�انفجاری�افزایش�خواهد�داد�اما�اوالً�نیاز�
به�قشری�از�نیروی�کار�متخصص�را�تشدید�می�نماید�و�ثانیاً�افراد�این�الیه�را�برای�
توسل�به�راهکارهای�رفرمیستی�و�سندیکالیستی�مشاجره�با�طبقه�بورژوازی�ترغیب�
می�کند��رفرمیسم�راست�در�طول�دهه�اخیر�با�درک�این�وضعیت�و�با�اغتمام�فرصت�
از�موقعیتی�که�برایش�پیش�آمده�است�سخت�تالش�نموده�است�تا�مهر�موفقیت�خود�
را�بر�روند�اوضاع�فروکوبد��این�گرایش�در�جریان�این�تالش�همه�جا�به�صورت�مؤثر�
و�فعال�از�همیاری�و�همدلی�بخشی�از�بورژوازی�ایران�و�به�طور�مشخص�دار�و�دسته�
اصالحات،�حمایت�سازمان�جهانی�کار�و�کنفدراسیون�اتحادیه�های�آزاد�کارگری�به�
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نمایندگی�از�یک�بخش�سرمایه�جهانی�و�باالخره�پشتیبانی�جدی�و�بی�دریغ�احزاب�و�
فرقه�های�ابوابجمعی�رفرمیسم�چپ�نیز�برخوردار�بوده�است��رفرمیسم�راست�به�رغم�
این�حمایت�وسیع�داخلی�و�بین�المللی�به�طور�واقعی�چشم�اندازی�برای�یافتن�جای�
پای�نیرومند�در�جنبش�کارگری�ایران�ندارد��دلیل�آن�روشن�است��سرکوب�مستمر�
مبارزات�طبقه�کارگر�ایران،�تشدید�بی�حد�و�مرز�استثمار�توده�های�کارگر�و�سلب�هر�
نوع�حق�و�حقوق�اجتماعی�از�کارگران�بخش�الینفکی�از�ملزومات�بازتولید�و�ارزش�
افزائی�سرمایه�اجتماعی�ایران�است��امری�که�در�وضعیت�حاضر�و�حتی�از�مدتها�پیش�
دستور�کار�تاریخی�گریزناپذیر�کل�سرمایه�جهانی�نیز�هست��بی�افقی�و�سترون�بودن�
تالش�رفرمیسم�راست�واقعیتی�شفاف�است�اما�با�همه�اینها�مخاطرات�آن�برای�جنبش�
ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�به�هیچ�وجه�قابل�انکار�نیست��در�جامعه�ای�که�هر�نوع�
جنب�و�جوش�توده�های�کارگر�برای�متشکل�شدن�با�قدرت�تمام�سرکوب�می�شود،�
در�جامعه�ای�که�متحد�شدن�کارگران�ولو�بر�بستر�رفرمیسم�راست�سندیکالیستی�
به�دلیل�فشار�دهشتبار�دیکتاتوری�و�اختناق،�به�طور�باالجبار�شکل�ضد�رژیمی�به�
خود�می�گیرد�و�در�جامعه�ای�که�حمام�خونها�و�شرارتهای�سبعانه�بورژوازی�حتی�
سندیکالیسم�را�لباس�قداست�پوشانده�است،�در�چنین�جامعه�ای�رفرمیسم�راست�به�
هر�حال�می�تواند�در�سطحی�وسیع�جنبش�کارگری�را�به�خود�مشغول�سازد��برای�
درک�اهمیت�خطر�این�تندنس�همین�اندازه�کافی�است�که�هم�اکنون�شماری�از�
پیوندخوردگان�به�جنبش�ضد�سرمایه�داری�در�ایران�کماکان�کوله�بار�توهم�به�آن�را�بر�
شانه�خود�حمل�می�کنند��به�همه�این�دالئل�باید�با�رفرمیسم�راست�به�طور�جدی�مقابله�
کرد،�به�ویژه�که�در�حال�حاضر�همه�اشکال�عدیده�رفرمیسم�در�مقابل�جنبش�ضد�کار�

مزدی�و�برای�لغو�کار�مزدی�جبهه�نسبتاً�متحدی�را�تشکیل�داده�اند�
3.�مبارزه�ما�علیه�سرمایه�داری�نیازمند�یک�سازمانیابی�سراسری�است��در�مورد�
سازمانیابی�سراسری�طبقه�کارگر�در�طول�این�چند�سال�هزاران�صفحه�از�سوی�محافل�
مختلف�به�رشته�تحریر�کشیده�است�و�محتوای�غالب�سایتهای�اینترنتی�گروههای�
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چپ�از�همین�مسائل�آکنده�است��جنبش�ضد�سرمایه�داری�نیز�در�این�گذر�دیدگاهها،�
راهکارها�و�راه�حلهای�خود�را�هر�چه�شفاف�تر�و�دقیق�تر�بیان�کرده�است��آنچه�در�
اینجا�مورد�تأکید�است،�این�است�که�سازمانیابی�سراسری�حول�مطالبات�سراسری�
معنای�واقعی�خود�را�احراز�می�کند�و�جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�جنبشی�
با�مطالبات�سراسری�ضد�سرمایه�داری�است��این�نکته�را�باید�بسیار�جدی�در�مرکز�
توجه�قرار�داد�که�دوران�تأثیر�گذاری�مبارزات�پراکنده�در�این�کارخانه�و�آن�کارخانه،�
این�مرکز�کار�و�آن�مرکز�کار�تاریخاً�به�سر�آمده�است��بحث�مطلقاً�بر�سر�این�نیست�
که�مبارزات�متحد�و�سراسری�کارگران�از�اعتصابات�و�خیزشهای�پراکنده�آنان�بهتر�
است،�سخن�این�است�که�بدون�اتحاد�گسترده�طبقاتی�علیه�سرمایه�داری�امکان�تحمیل�
انتظارات،�حتی�انتظارات�محدود�و�اولیه�بر�بورژوازی�به�میزان�بسیار�زیادی�تقلیل�
یافته�است��واقعیت�این�است�که�در�چند�سال�گذشته�ما�شاهد�اعتصابات�کارگری�
موفقی�در�هیچ�یک�از�کشورها�حتی�برای�دفاع�از�دستاوردهای�تا�کنونی�مبارزات�
خود�نبوده�ایم��وجود�بیکاری�ساختاری�و�چند�صد�میلیونی�توده�های�کارگر�در�سراسر�
جهان؛�افزایش�چشمگیر�ظرفیت�سرمایه�جهانی�برای�جایگزینی�سریع�نیروی�کار،�
درصد�بسیار�باالی�نیروی�کار�متخصص�نسبت�به�میزان�احتیاج�نظام�سرمایه�داری�به�
تخصص�در�دنیا،�رقابت�دهشتناک�میان�نیروی�کار�در�سطح�بین�المللی،�سیر�صعودی�
تاریخاً�بی�سابقه�افزایش�بارآوری�نیروی�کار�که�در�برخی�کشورها�حتی�به�کاهش�
مطلق�شمار�کارگران�نیز�منتهی�شده�است،�مهاجرت�سهل�و�ساده�تر�ارتش�ذخیره�
کار�در�قیاس�با�گذشته�و�عوامل�مشابه،�همه�و�همه�شانس�پیروزی�مبارزات�پراکنده�
علیه�بورژوازی�را�عمیقاً�کاهش�داده�است��عارضه�مستقیم�بسیار�پرزیان�ناشی�از�این�
وضعیت�را�هم�اکنون�در�شکل�افت�بیشتر�و�بیشتر�جنبش�کارگری�در�اروپای�غربی�
و�امریکا�و�کانادا�و�جاهای�دیگر�شاهد�هستیم��توده�های�وسیع�طبقه�کارگر�در�این�
جوامع�زیر�فشار�سلطه�سالیان�دراز�رفرمیسم�منحط�اتحادیه�ای�قادر�به�اعمال�قدرت�
گسترده�و�متحد�علیه�بورژوازی�نمی�باشند��مبارزات�محدود�و�محصور�آنان�در�این�یا�
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آن�کارگاه�هم�نه�فقط�با�موفقیت�همراه�نبوده�است�که�در�بسیاری�موارد�خطر�اخراج�
گسترده�و�جایگزینی�آنها�توسط�کارگران�بیکار�را�همراه�داشته�است��به�تبع�این�
وضعیت�آنچه�که�سایه�خود�را�بر�سر�جنبش�کارگری�سنگین�ساخته�است�هراس�
کارگران�از�مبارزه�و�بی�اعتمادی�آنان�نسبت�به�موفق�بودن�اعتصابات�خویش�است�

پیداست�که�اتحاد�و�سازمانیابی�سراسری�چیزی�نیست�که�به�سادگی�و�در�کوتاه�
مدت�حاصل�آید��بعالوه�توضیح�واضحات�است�که�برای�دستیابی�به�هر�درجه�از�
تشکل�یابی�سراسری�باید�از�درون�این�و�آن�مرکز�کار�و�تولید�آغاز�نمود��نکته�اساسی�
این�است�که�هر�مقدار�تالش،�ستیز�و�جنب�و�جوش�ما�برای�متشکل�شدن�حلقه�ای�
از�زنجیره�مبارزه�طبقاتی�ما�برای�حصول�به�سازمانیابی�سراسری�ضد�سرمایه�داری�
باشد��هیچ�راهی�نیست�جز�اینکه�از�درون�این�کارخانه�و�آن�کارخانه،�این�محله�و�
آن�محله�کارگری،�این�مدرسه�و�آن�مدرسه،�این�یا�آن�بخش�از�کارگران�راننده،�این�
یا�آن�اعتصاب�کارگری،�این�یا�آن�تظاهرات�خیابانی�کارگران،�این�یا�آن�خیزش�و�
مقاومت�توده�های�کارگر،�این�یا�آن�اجتماع�بیکاران�و�در�یک�جمله�این�یا�آن�مرکز�کار�
و�زندگی�و�مبارزه�کارگران�باید�شروع�کرد�اما�بستر�تالقی�همه�این�مبارزات�و�تالشها�
را�باید�حصول�سازمانیابی�سراسری�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�قرار�دهیم��این�
مسأله�که�کارگران�پراکنده�قادر�به�پیشبرد�هیچ�اعتراض�و�مبارزه�پیروزمندی�نیستند،�
در�شرائط�کنونی�تاریخ�معنای�واقعی�خود�را�این�چنین�باز�می�یابد�که�کارگران�مراکز�
کار�متفرق�نیز�نمی�توانند�مطالبات�خود�را�به�شکل�دیرپا�بر�بورژوازی�تحمیل�نمایند��
این�موضوع�بعینه�در�مورد�پدیده�هائی�به�نام�جنبش�بیکاری،�جنبش�زنان،�جنبش�
علیه�آلودگی�محیط�زیست،�جنبش�لغو�کار�کودک،�جنبش�علیه�فقر،�جنبش�علیه�
بی�مسکنی،�علیه�اعتیاد�و�همه�اشکال�دیگر�مبارزه�و�اعتراض�اجتماعی�علیه�بنیان�های�
واقعی�این�مصائب�و�سیه�روزیها�هم�صدق�می�کند��حصول�هیچ�توفیقی�در�هیچ�
کدام�از�این�قلمروها�بدون�آماج�قرار�دادن�بالواسطه�نظام�سرمایه�داری�و�بدون�حمله�
مستقیم�به�فرایند�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�هر�کشور�و�کل�سرمایه�جهانی�ممکن�
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نیست��درست�به�همین�دلیل�تمامی�این�جنب�و�جوشها�و�جنبشها�تنها�به�مثابه�اجزاء�
متحد�و�پیوسته�جنبش�سراسری�ضد�سرمایه�داری�و�برای�لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر�

می�توانند�خصلت�رادیکال�و�چشم�انداز�موفقیت�داشته�باشند�
 4.�جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�در�نهاد�خود�شورائی�است��ما�بارها�و�به�
کرات�در�نوشته�های�مختلف�تصریح�کرده�ایم�که�شورائی�بودن�جنبش�کارگری�اساسًا�
یک�مقوله�صوری�مربوط�به�ظاهر�ساختار�تشکیالتی�نیست��جنبشی�که�قرار�است�
سرمایه�داری�را�نابود�سازد�نمی�تواند�شورائی�نباشد��معنای�واقعی�شورائی�بودن�جنبش�
کارگری�این�است�که�همه�جا�و�در�هر�گام�از�ستیز�طبقاتی�گامی�به�سوی�تضعیف�
بندهای�اقتدار�و�سلطه�مناسبات�سرمایه�داری�بر�شرائط�کار�و�زیست�اجتماعی�خود�
بر�دارد��شورائی�بودن�در�نگاه�ما�رویکرد�مبارزه�طبقاتی�به�بسیج�هر�چه�وسیع�تر�و�
عظیم�تر�قوا�برای�آسیب�زدن�به�اساس�انفصال�کارگران�از�پروسه�کار�و�تولید�اجتماعی�
خویش�و�سرانجام�محو�کامل�این�انفصال�است��جنبش�شورائی�جنبشی�آگاه�و�برای�
خود�است،�نه�به�این�معنی�که�توده�های�کارگر�تشکیل�دهنده�اش�تک�تک،�درس�
آموختگان�»آکادمی�علوم�مبارزه�طبقاتی«!�باشند�بلکه�به�این�اعتبار�که�کل�این�جنبش�
در�راستای�نفی�سرمایه�داری�و�برای�نابودی�این�نظام�پیکار�می�کند��در�اینجا�اساس�
جنب�و�جوش�هر�کارگری�آن�است�که�انسانی�دخالتگر،�خالق،�بصیر�و�آگاه�در�کار�
پیشبرد�بهتر�مبارزه�طبقاتی�علیه�سرمایه�داری�باشد�و�درست�بر�همین�اساس�جنبش�
شورائی�کارگران�بستر�بالندگی�و�بلوغ�و�تدارک�و�آماده�سازی�همه�آحاد�توده�های�
کارگر�برای�حضور�در�برنامه�ریزی�سوسیالیستی�کار�و�تولید�اجتماعی�است��ضد�
سرمایه�داری�بودن�و�شورائی�بودن�در�فرهنگ�مارکسی�مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�و�
در�دنیای�واقعی�این�مبارزه�پدید�ه�های�مترادفی�را�می�سازند��عکس�جنبش�شورائی�
به�تمام�و�کمال�در�مورد�جنبش�اتحادیه�ای�و�سندیکالیستی�صدق�می�کند��در�اینجا�
ریل�تجمع�و�سازمانیابی�کارگران�بهبود�شرائط�زندگی�در�داربست�سلطه�مناسبات�
سرمایه�داری�است،�کارگران�را�دور�هم�جمع�می�کنند�تا�اساس�انفصال�آنان�از�پروسه�
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کار�و�سرنوشت�محصول�کار،�نه�تضعیف�بلکه�تعمیق�شود�و�تحکیم�یابد��سوسیالیسم�
بدون�وجود�یک�جنبش�نیرومند�شورائی�و�ضد�کار�مزدی�مطلقاً�قابل�تحقق�نخواهد�
بود�و�هر�شکل�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�زیر�نام�سوسیالیسم�هر�گاه�مظهر�دخالت�نافذ�
و�آزاد�و�آگاه�همه�آحاد�توده�های�کارگر�نباشد�هیچ�چیز�سوای�سرمایه�داری�دولتی�از�

آب�در�نخواهد�آمد�
سوسیالیسم�بورژوائی�مفهوم�و�مصداق�و�واقعیت�جنبش�شورائی�طبقه�کارگر�را�به�
تمام�و�کمال�تحریف�کرده�است��آنچه�در�سالهای�نخست�بعد�از�قیام�بهمن�در�وسعت�
محافل�چپ�به�نام�شورا�خوانده�شد،�یا�آنچه�بعد�از�آن�تاریخ،�در�ادبیات�سیاسی�
احزاب�میراث�دار�آن�محافل�به�این�اسم�نامیده�شد،�عموماً�رویه�دیگری�از�همان�
سازمانیابی�اتحادیه�ای�بود�که�با�انبوهی�از�تناقض�نام�جدید�را�به�خود�پذیرا�می�شد��
رخساره�های�واقعی�جنبش�کارگری�در�آن�سالها�بیشتر�در�خیزش�ها�و�ابتکارات�
خودجوش�توده�های�کارگر�می�توانست�قابل�رؤیت�باشد��موضوعی�که�پرداختن�به�
آن�در�حوصله�این�مقال�نیست��ساختار�تشکیالتی�جنبش�شورائی�منبعث�از�درونمایه�
بیان�دیگر�این�سیمای�شورائی�داشتن�تشکل� به� بالعکس،� نه� طبقاتی�آن�است�و�
کارگری�نیست�که�به�آن�محتوای�ضد�سرمایه�داری�می�بخشد،�بلکه�بالعکس�محتوا�و�
بار�ضد�سرمایه�داری�مبارزه�کارگران�است�که�سازمانیابی�شورائی�را�راهکار�متشکل�
شدن�می�سازد��درست�بر�همین�اساس�مادام�که�رویکرد�این�یا�آن�بخش�توده�های�
کارگر�تعرض�به�سرمایه،�تالش�برای�اعمال�قدرت�طبقاتی�علیه�رابطه�خرید�و�فروش�
نیروی�کار�و�تاختن�به�سوی�افق�لغو�کار�مزدی�نباشد�نوع�سازمانیابی�کارگران�هم�
مستقل�از�هر�فرم�و�شمایلی�که�به�خود�بگیرد�شایسته�اطالق�نام�شورائی�نخواهد�بود�
آنچه�بطور�واقعی�جنبش�شورائی�کارگران�را�از�جنبش�اتحادیه�ای�یا�هر�جنبش�
رفرمیستی�متمایز�می�سازد،�نه�صرف�ساختار�تشکیالتی�آن�و�نه�میزان�سواد�سیاسی�و�
سطح�مطالعه�آثار�کالسیک�این�و�آن�کارگر�بلکه�ظرفیت�طبقاتی�و�نوع�نگاهی�است�
که�این�جنبش�به�صورت�پراکسیس�و�عینی�در�مبارزه�طبقاتی�احراز�می�کند��نقطه�
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عزیمت�در�اینجا�موقعیت�و�مکان�پرولتاریا�به�صورت�یک�طبقه�ضد�سرمایه�داری�
و�خواهان�نابودی�نظام�بردگی�مزدی�است��هیچ�فعال�کارگری�در�غیاب�چنین�باور�
و�نگاه�و�کارکردی�نمی�تواند�فعال�جنبش�شورائی�یا�ضد�سرمایه�داری�باشد��آنان�
که�با�صدای�بلند�و�به�گونه�ای�بسیار�وقیح�و�توهین�آمیز،�زیر�ادعای�سراسر�دروغ�
»کمونیست�بودن«�توده�های�کارگر�را�به�قول�خودشان،�مشتی�»مش�رجب«�یا�انسانهای�
با�طبیعت�طبقاتی�دوستدار�بردگی�مزدی�توصیف�می�کنند!!�مطلقاً�قادر�به�ایفای�نقش�
یک�فعال�جنبش�شورائی�و�ضد�سرمایه�داری�نیستند��موجودات�منزوی�منجمد�در�
هفت�پستوهای�اسکوالستیک�بافی�که�امروز�یکصدا�از�بیغوله�های�خلوت�اروپا�تا�
محافل�کارگری�متحجر�در�خرافه�بافی�های�چپ�سوسیال�بورژوائی�ایران�و�هر�کجای�
دیگر،�پرچم�شایسته�ساالری�و�دفاع�از�حزب�نخبگان،�پرچم�جایگزین�سازی�مبارزه�
طبقاتی�با�نقش�اندیشه،�پرچم�تحریف�ماتریالیسم�انقالبی�مارکس،�پرچم�نفی�نقش�
تاریخی�و�طبقاتی�پرولتاریا�به�عنوان�یک�طبقه�و�احاله�کامل�این�نقش�به�حزب�ماوراء�
کارگران�را�برافراشته�اند�مستقل�از�هر�اسم�و�رسمی�که�بر�خود�حک�کرده�باشند،�
عماًل�نقش�نیروهای�مزاحم�و�مخالف�سازمانیابی�سراسری�شورائی�ضد�سرمایه�داری�
توده�های�کارگر�را�ایفاء�می�کنند��جنبش�شورائی�پایه�های�حیات�خود�را�بر�هستی�
طبقاتی�توده�های�کارگر�قرار�می�دهد��کارگران�در�سراسر�دنیا�با�استثمار�و�بی�حقوقی�
سرمایه�داری�در�حال�جدالند��افکار،�باورها،�فرهنگ�و�ایدئولوژی�مسلط�که�تبخیرات�
نظم�تولیدی�و�اجتماعی�حاکم�یا�افکار�و�ایدئولوژی�طبقه�مسلط�را�تعیین�می�کنند�به�
کارگران�القاء�می�نمایند�که�باید�اعتراضات�آنها�در�گستره�پذیرش�نظام�حاکم�محدود�
گردد��چیزی�که�هستی�طبقاتی�کارگران�با�آن�در�تعارض�قرار�داد��این�هستی�طبقاتی�
و�سرشت�معترض�آن�به�حکم�سرمایه،�لکوموتیو�پیکار�کارگران�از�یکسو�و�لکوموتیو�
فرایند�آگاهی�طبقاتی�آنان�از�سوی�دیگر�است��مارکس�و�همه�انسانهای�مانند�مارکس�
در�همین�جا�است�که�سر�و�کله�شان�پیدا�می�شود�و�آموزش�های�گرانبار�آنان�در�
همین�جا�است�که�به�سالح�مبدل�می�گردد��این�هستی�اجتماعی�است�که�باید�آگاه�شود�
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و�نه�آگاهی�است�که�باید�برای�خود�وجود�فیزیکی�دست�و�پا�نماید��آگاه�شدن�هستی�
طبقاتی�پرولتاریا�در�مبارزه�وی�علیه�سرمایه�داری�و�فقط�در�بطن�این�مبارزه�است�که�
می�تواند�شاخ�و�برگ�کشد،�بارور�گردد�و�سالح�مادی�پیکار�شود��جنبش�شورائی�
دقیقاً�بستر�این�فراشد�و�فعل�و�انفعال�است��در�اینجا�متشکل�شدن،�ضد�سرمایه�داری�
بودن،�آگاه�شدن�و�مستمراً�به�قله�های�نوین�آگاهی�عروج�کردن،�تدارک�انقالب،�احراز�
آمادگی�برای�جامعه�ساالری�شورائی�کمونیستی،�مبارزه�روزمره�برای�تحمیل�مطالبات�
بر�طبقه�بورژوازی،�مبارزه�علیه�اشکال�عدیده�بی�حقوقی�نظام�سرمایه�داری،�همه�و�

همه�اجزاء�به�هم�پیوسته�یک�جنبش�هستند�
رفرمیسم�راست�و�چپ�هماوا�و�همنهاد�فریاد�می�کشند�که�»شوراها�ارگان�قیام�
هستند«�!!!�و�در�دوره�هائی�که�به�گفته�آنها�»اعتالی�انقالبی«!!�حاکم�نیست،�شوراها�
فاقد�موضوعیت�می�باشند!!!�این�حرف�یک�آیه�پردازی�خشک�عقیدتی�و�مکتبی�و�در�
عالم�واقع�از�بیخ�و�بن�بی�پایه�است��این�فرمولبندی�صرفاً�بیان�انتظارات�و�اتوپی�های�
سوسیالیسم�خلقی�در�دوره�معینی�از�تاریخ�بوده�است�که�تاریخ�مصرف�آن�برای�همین�
گرایش�هم�مدتهاست�به�سر�رسیده�است��کاماًل�معلوم�است�که�اگر�جنبش�کارگری�تا�
لحظه�وقوع�قیام�قادر�به�تشکیل�شوراهای�خود�نشده�باشد�باید�حداقل�در�آن�لحظات�
دست�به�کار�برپائی�آنها�شود��این�مصداق�همان�مثل�معروف�»چشم�بسته�غیب�گفتن�
است«�اما�سؤال�اساسی�این�است�که�چرا�طبقه�کارگر�نباید�جنبش�جاری�خود�را�به�جای�
سندیکالیستی�به�صورت�شورائی�سازمان�دهد؟؟�رفرمیسم�چپ�و�راست�با�این�نوع�
سازمانیابی�طبقاتی�توده�های�کارگر�چه�مشکلی�احساس�می�کنند؟�جواب�برای�احزاب�
ابوابجمعی�این�گرایشات�ناخوشایند�است�اما�هر�کسی�که�خربزه�می�خورد�باید�پای�لرز�
آن�نیز�بایستد��جواب�فقط�این�است�که�اگر�توده�کارگر�خود�را�در�یک�جنبش�وسیع�
شورائی�علیه�سرمایه�داری�و�برای�لغو�کار�مزدی�متحد�و�متشکل�سازد،�آنگاه�احزاب�
طیف�رفرمیسم�فلسفه�وجودی�خود�را�از�دست�می�دهند،�آرزوی�تسخیر�قدرت�سیاسی�
فرقه،�برنامه�ریزی�کاپیتالیستی�کار�و�تولید�توسط�حزب�و�تحمیل�آن�بر�توده�های�کارگر�و�



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری358

بوق�و�کرنا�کردن�همه�اینها�به�نام�سوسیالیسم�و�طبقه�کارگر،�همه�و�همه�باد�هوا�می�شود��
حزب�آنها�زیر�فشار�بی�موضوعیتی�به�بایگانی�تاریخ�می�رود�و�دعاوی�تاریخی�سالیان�
متمادی�آنها�پیرامون�بی�صالحیتی�کارگران�برای�سازمانیابی�ضد�کار�مزدی�و�نیاز�طبقه�
کارگر�به�اندیشه�پردازی�نخبگان�طبقات�باال،�جعل�شجره�نامه�تعلق�آنان�به�آموزشهای�
مارکس�و�ماتریالیسم�انقالبی،�همه�و�همه�بی�اعتبار�از�آب�در�می�آید��شورا�از�دید�این�
جماعت�ارگان�قیام�است�زیرا�فرمان�قیام�باید�از�ناحیه�حزب�ماوراء�کارگران�صادر�شود�
و�شوراها�باید�حوزه�های�سربازگیری�توده�های�کارگر�توسط�حزب�باشند��به�همه�این�
دالئل�است�که�رفرمیسم�راست�و�چپ�مشترکاً�از�ارگان�قیام�بودن�شورا�صحبت�می�کنند�
جنبش�ضد�سرمایه�داری�جنبشی�شورائی�است�و�انحصار�موضوعیت�شوراها�به�
روزهای�انقالب�بحثی�کاماًل�بی�معنا�و�سوسیال�بورژوائی�است��از�لحاظ�تاریخی�نیز�
این�ادعا�عمیقاً�بی�پایه�است��شوراهای�کارگری��1905روسیه�فقط�ارگان�قیام�نبودند�
و�مدتها�قبل�از�پیدایش�وضعیت�انقالبی�در�جامعه�به�ابتکار�خود�کارگران�برپا�شده�
بودند��این�نکته�نیز�برای�همگان�روشن�است�که�بلشویکها�نبودند�که�برپائی�شوراها�
را�به�کارگران�آموختند،�بالعکس�کارگران�روسیه�بودند�که�خیزش�شورائی�را�به�سران�
بلشویسم�یاد�دادند��کمون�پاریس�جلوه�پردرخشش�دیگری�از�جنبش�شورائی�کارگران�
بود��در�اینجا�نیز�سازمانیابی�شورائی�کارگران�در�نقطه�عزیمت�خود�نه�ارگان�قیام�که�
روال�طبیعی�پیکار�جاری�کارگران�علیه�طبقه�بورژوازی�و�نظام�سرمایه�داری�بود��بسیار�
جالب�است�که�کموناردها�نیز�برای�ساختن�شوراها�از�احزاب�فوق�خود�دستور�نگرفتند�
و�حتی�نهاد�کارگری�انترناسیونالیستی�ضد�سرمایه�داری�روز�یعنی�انترناسیونالیسم�اول�
نقش�چندانی�در�این�سازمانیابی�ایفاء�نکرده�بود��شوراهای�کارگری�آستان�انقالب�اکتبر�
نیز�میراث�سنت�جنبش�شورائی�طبقه�کارگر�روسیه�بود�و�صرفاً�به�عنوان�پدیده�ارگان�
قیام�در�صحنه�مجادالت�روز�ظهور�ننمودند��جنبش�شورائی�بستر�بالندگی�آگاهی�طبقاتی�
پرولتاریا�و�عرصه�رشد�توانائی،�تدبیر،�تسلیح،�تدارک�و�آمادگی�کارگران�به�مثابه�یک�
طبقه�در�نبرد�روزمره�علیه�همه�وجوه�تسلط�سرمایه�بر�شرائط�زندگی�و�کار�و�تداوم�این�
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نبرد�تا�محو�نظام�سرمایه�داری�و�استقرار�سوسیالیسم�است��اگر�بناست�با�سرمایه�داری�
مبارزه�کنیم�باید�شورائی�متشکل�شویم�و�متشکل�شدن�شورائی�امر�حی�و�حاضر�و�هر�

دقیقه�و�هر�لحظه�حیات�مبارزه�طبقاتی�ماست�
5.�در�شروع�این�نوشته�ما�به�اختصار�از�رونق�وسیع�انباشت�سرمایه�در�سالهای�اخیر�
و�دستیابی�بورژوازی�ایران�به�کالن�ترین�اقالم�سود�صحبت�کردیم��این�وضعیت�در�
آینده�ای�بسیار�نزدیک�به�طور�قطع�تغییر�اساسی�خواهد�کرد��همه�مؤلفه�های�وضعیت�
حاضر�چشم�انداز�سقوط�سرمایه�اجتماعی�ایران�در�یک�بحران�اقتصادی�محتوم�و�
فرساینده�را�نوید�می�دهد��بحران�آتی�سرمایه�داری�ایران�از�بحران�مزمن�سالهای��1355تا�
اواسط�دهه��۷0خورشیدی�بسیار�سهمگین�تر�خواهد�بود��در�نیمه�دوم�دهه��50سرشکن�
شدن�بار�بحران�بخشهای�دیگری�از�سرمایه�جهانی�به�حوزه�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�
ایران�بود�که�آتش�بحران�را�شعله�ور�ساخت��در�سالهای�آتی�سیر�تمرکز�جاری�سرمایه�
در�جامعه�و�باال�رفتن�ترکیب�ارگانیک�سرمایه�اجتماعی،�تنزل�هولناک�نرخ�سود�را�در�
پی�خواهد�آورد�و�سرشکن�شدن�امواج�بحران�از�سایر�حوزه�های�سرمایه�جهانی،�ابعاد�
فاجعه�را�هولناک�تر�خواهد�ساخت��این�روز�هیچ�دور�نیست�و�جنبش�کارگری�ایران�

باید�با�آمادگی�الزم�به�استقبال�این�وضعیت�بشتابد�
سازمانیابی�شورائی�ضد�سرمایه�داری�جنبش�کارگری�در�هر�سطحی�از�توسعه�و�
پیشروی�که�باشد�در�مواجهه�با�چنین�وضعی�شانس�آن�را�خواهد�یافت�که�عظیم�ترین�
بخش�توده�های�کارگر�را�به�صفوف�خود�پیوند�زند��تدارک�جنبش�شورائی�باید�حتی�
در�همین�حالت�جنینی�خود�راهکارهای�الزم�مصادره�مراکر�کار�و�تولید�و�برنامه�ریزی�
پروسه�کار�توسط�شوراها�را�در�متن�آموزشها�و�بستر�سازیها�و�آینده�پردازیهای�روز�
خود�وارد�سازد��دولت�بورژواژی�این�بار�باید�توسط�جنبش�شورائی�سراسری�ضد�

سرمایه�داری�و�برای�لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر�سرنگون�شود�

�25سپتامبر�2006
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جنبش کارگری، تهاجم سرمایه
و راه ضد سرمایه داری

بیش�از�۷0%�توده�های�طبقه�کارگر�ایران�را�کارگرانی�تشکیل�می�دهند�که�اوالً�بر�پایه�
»قراردادهای«!!!�تحمیلی�کوتاه�مدت�برای�کارفرمایان�خصوصی�یا�دولتی�کار�می�کنند�
و�ثانیاً�دستمزدهای�رایج�ماهانه�آنان�از�رقمی�در�خط�فاصل�میان��50تا�صد�هزار�تومان�
تجاوز�نمی�کند��این�ارقام�نه�توسط�فعالین�جنبش�کارگری�و�نه�از�سوی�گروههای�
چپ�مخالف�دولت�اسالمی�که�بالعکس�به�طور�مستقیم�از�زبان�عوامل�سرکوب�و�
قهر�نظام�سرمایه�داری�در�نهاد�موسوم�به�»شورای�عالی�کار«�بیان�شده�است�و�در�یک�
روزنامه�رسمی�رژیم�)�موج(�درج�گردیده�است��همین�عوامل�در�تکمیل�حرفهای�
خود�اضافه�کرده�اند�که�بالغ�بر�80%�دستمزد�اندک�کارگران�صرف�پرداخت�اجاره�
بهای�مسکن�و�هزینه�های�مربوط�به�دارو�و�درمان�می�شود�و�تنها�20%�آن�به�سایر�

مایحتاج�معیشتی�شان�اختصاص�می�یابد�
شنیدن�این�ارقام�برای�هیچ�کارگر�ایرانی�طبیعتاً�هیچ�تعجبی�به�دنبال�ندارد،�زیرا�
سالیان�درازی�است�که�کل�بود�و�نبود�زندگی�وی�تبلور�واقعی�همین�اعداد�است��او�
چندین�دهه�است�که�وجود�عینی�این�نوع�زندگی�رقت�بار�را�در�سراسر�وجود�خود�
درد�می�کشد��با�همه�اینها،�بررسی�این�نوع�داده�های�ساده�آماری�در�تاریخ�حیات�سی�
سال�اخیر�طبقه�کارگر�ایران�روشنگر�حقایقی�بسیار�جدی�است��درباره�اهمیت�این�
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بررسی�کمی�پائین�تر�صحبت�خواهم�کرد�اما�عجالتاً�سری�به�تاریخ�بزنیم�
�33سال�پیش�یک�کارگر�دارای�حداقل�تخصص�و�دانش�کار�بدون�هیچ�شرط�سواد�
و�مدرک�تحصیلی�در�کارخانه�های�جاده�کرج�در�قبال��8ساعت�کار�روزانه�حدود��28
تومان،�معادل�تقریبی��4دالر�روز�امریکا�دستمزد�دریافت�می�نمود��این�کارگر�برای�
ایاب�و�ذهاب�میان�خانه�و�محل�کار�بدون�پرداخت�کرایه�از�سرویس�حمل�و�نقل�
کارگاه�استفاده�می�کرد�و�در�قبال�یک�وعده�غذای�گرم�نسبتاً�با�کیفیت�یک�تومان�یا�
�13سنت�آن�روز�پرداخت�می�نمود��لباس�کار�را�از�صاحب�کارخانه�می�گرفت�و�در�
پاره�ای�موارد�از�نوعی�»بیمه�درمان«؟!�یا�تخفیف�در�هزینه�دکتر�و�دارو�نیز�برخوردار�
بود��در�سال�یک�ماه�مرخصی�داشت،�مبلغ�ناچیزی�زیر�نام�حق�همسر�و�مبلغ�بسیار�
ناچیزتری�تحت�عنوان�حق�فرزند�به�او�پرداخت�می�گردید��ساعات�کار�هفتگی�وی�
از��48ساعت�تجاوز�نمی�کرد�و�شمشیر�آخته�اخراج�لحظه�به�لحظه�زندگی�او�را�تهدید�

نمی�نمود�
هیچ�تشکل�کارگری�وجود�نداشت�و�اگر�هم�داشت�سندیکا�یا�سندیکاهای�فرمایشی�
محقری�بود�که�ساواک�بر�پایه�یک�برنامه�ریزی�بسیار�حساب�شده�و�سنجیده�دولتی�
در�چهارچوب�سیاست�گذاریهای�عمومی�سرمایه�جهانی�در�برخی�از�کارخانه�ها�بر�
پا�نموده�بود�و�کارگران�نیز�علی�العموم�سوای�یک�نهاد�آلت�دست�دولت�و�کارفرما�
تصویر�دیگری�از�آن�نداشتند��اگر�از�بخش�آموزش�و�درمان�صرفنظر�کنیم،�بیش�
از�90%�کل�کارگران�فاقد�کارنامه�کالس�ششم�ابتدائی�بودند،�جمعیت�کثیری�از�
توده�کارگر�را�نسل�جدید�مهاجرین�روستاها�تشکیل�می�دادند،�پیشینه�مشارکت�آنان�
در�مبارزه�طبقاتی�یا�حداقل�در�جنبش�کارگری�و�جدال�علیه�استثمار�و�بی�حقوقی�
سرمایه�داری�بسیار�محدود�بود،�سایه�سرکوب�و�قلع�و�قمع�اعتصابات�توسط�نیروهای�
نظامی�رژیم�همه�جا�بر�سر�طبقه�کارگر�سنگینی�می�کرد،�اینها�همگی�واقعیات�زندگی�
روز�توده�های�کارگر�بود،�اما�با�وجود�همه�اینها،�امید�به�زندگی،�به�مبارزه،�به�آینده�و�
به�نتایج�قابل�حصول�از�پیکار�روزمره�طبقاتی�در�میان�کارگران�نسبتاً�چشم�گیر�به�نظر�
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می�رسید��آنان�علی�العموم�نه�فقط�به�شرائط�کار،�شدت�استثمار�و�فشار�معضالت�
سهمگین�اقتصادی�و�اجتماعی�موجود�معترض�بودند�که�اعتراض�و�نارضائی�خود�
را�به�طور�مستمر�در�قالب�اعتصابات�کوچک�و�بزرگ�ممتد،�گاه�چندین�هزار�نفری�
و�برای�دوره�های�طوالنی�سه�هفته�ای�یا�کمتر�و�شاید�هم�بیشتر�علیه�کارفرمایان�به�

نمایش�می�نهادند�
از��33سال�پیش�شروع�کردیم��سه�سال�پس�از�آن�تاریخ�دستمزد�روزانه�همان�
کارگران�دارای�حداقل�تخصص�در�همان�کارخانه�های�جاده�کرج،�آبعلی،�مناطق�
صنعتی�اهواز�و�اصفهان،�نفت�یا�غالب�حوزه�های�دیگر�از�مرز��۷0تومان�با�نرخ�ارز�
�10دالر�امریکا�در�روز�باالتر�رفت��فرسایش�دستمزدها�زیر�فشار�تورم�در�طول�این�
�3سال�نسبتاً�اندک�بود،�هر�چند�تفاوت�ناشی�از�فزونی�اجاره�بهای�مسکن�بخش�
قابل�توجهی�از�افزایش�مزدها�را�مستهلک�می�ساخت��وضعیت�بیمه،�دارو�و�درمان�به�
رغم�رقت�بار�بودنش�روندی�رو�به�بهبود�می�پیمود��آنچه�در�شرائط�کار�و�معیشت�و�
حیات�اجتماعی�کارگران�رخ�می�داد�با�درجه�امیدواری�و�اعتماد�آنان�به�مبارزه�طبقاتی�
جاری�شان�کم�و�بیش�همسازی�داشت��از�این�مهمتر�هر�چه�جنبش�کارگری�به�
جلو�می�شتافت�و�هر�چه�توده�های�کارگر�مطالبات�بیشتری�را�بر�بورژوازی�تحمیل�
می�کردند،�دامنه�انتظار�و�توقعات�آنان�نه�کوتاه�که�به�صورت�بسیار�محسوس�وسیع�تر�
و�عمیق�تر�می�گردید��امری�که�از�هر�لحاظ�طبیعی�است�و�جز�این�نیز�نمی�توانست�
باشد��فشار�سهمگین�استثمار�سرمایه�و�محرومیت�از�کلیه�حقوق�اولیه�اجتماعی�و�
انسانی�آنان�را�به�مبارزه�علیه�این�شرائط�مجبور�می�ساخت��بورژوازی�به�رغم�تمامی�
سرکوب�و�توحشی�که�علیه�مبارزات�آنان�اعمال�می�کرد،�در�بسیاری�جاها�مجبور�
به�عقب�نشینی�می�گردید��کارگران�خود�را�در�مقابله�با�صاحبان�سرمایه�و�دولت�
آنها�تا�حدودی�موفق�احساس�می�کردند��همین�احساس،�توأم�با�تداوم�فشار�شدید�
استثمار�و�انبوه�مشکالت�معیشتی،�آنان�را�باز�هم�به�سوی�مبارزه،�به�سوی�سازمان�
دادن�اعتصابات�گسترده�تر�و�به�سوی�طرح�مطالبات�مؤثرتر�فرا�می�راند��اینها�همگی�
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حلقه�های�پیوسته�پروسه�زندگی�و�پیکاری�بود�که�جریان�داشت�
تاریخ�را�به�سمت�جلو�ورق�می�زنیم��سی�سال�پس�از�آن�روزها،�در�سال��1386
خورشیدی،�سطح�دستمزدها�بر�اساس�آنچه�که�در�شروع�این�نوشته�از�قول�منابع�رژیم�
و�از�زبان�عوامل�سرمایه�داری�نقل�کردیم�به�طور�متوسط�به�رقمی�معادل�دو�و�نیم�دالر�
امریکا�سقوط�نموده�است��این�رقم�25%�دستمزدی�است�که�کارگران�در�سال��1356
بر�کارفرمایان�و�دولت�آنها�تحمیل�نموده�بودند��سالی�که�طبقه�کارگر�ایران�در�اعتراض�
به�وضعیت�موجودش�و�در�یورش�علیه�شدت�استثمار�و�توحش�نظام�بردگی�مزدی�
آستانه�وقوع�قیام�بهمن��5۷را�دق�الباب�می�کرده�است�و�مبارزات�گذشته�اش�و�میزان�
آمادگی�روزش�به�نوبه�خود�مؤلفه�مهم�سلسله�جنبان�انقالب�را�تشکیل�می�داده�است��

چند�سؤال�بسیار�اساسی�در�اینجا،�در�پیش�روی�ما�قرار�می�گیرد�
اولین�سؤال�اینکه�چرا�جنبش�کارگری�سال�های�دهه��50به�رغم�تمامی�وجوه�
ضعف�جدی،�به�طور�نسبی،�اینجا�و�آنجا�برخی�مطالبات�محدود�روز�خود�را�بر�
بورژوازی�تحمیل�می�کرد�و�چرا�در�طول�دهه�های��60به�این�سوی�به�ویژه�در�سالهای�
بعد�از�جنگ�ایران�و�عراق�هیچگاه�چنین�موفقیتی�نصیب�این�جنبش�نشده�است؟�
چرا�کارگران�توانستند�به�یمن�اعتصابات�و�اعتراضات�آن�دوران�در�طول�فقط�چند�
سال�سطح�دستمزدها�را�از�زیر��4دالر�به�باالتر�از��10دالر�در�روز�ارتقاء�دهند�اما�در�
طول��30سال�اخیر�ارزش�رسمی�بهای�نیروی�کار�نه�فقط�هیچ�افزایشی�نداشته�است�
که�تا�سطح�25%�آن�سالها�کاهش�یافته�است؟�سؤال�دیگری�که�در�همین�رابطه�و�به�
عنوان�رویه�مکمل�سؤال�باال�مطرح�می�شود،�این�است�که�چرا�بورژوازی�در�دوره�
نخست�به�پاره�ای�عقب�نشینی�ها�در�مقابل�مبارزات�کارگران�دست�می�زد،�در�حالی�
که�دوره�دوم�به�طور�کلی�و�جدای�از�برخی�استثنائات�بسیار�محدود،�به�هیچ�وجه�
شاهد�چنین�عقب�نشینی�ها�نیستیم؟�جستجوی�پاسخ�این�پرسش�ها�از�این�روی�مهم�
است�که�درک�روشن�طبقاتی�آنها�می�تواند�بر�روی�رویکرد�روز�جنبش�کارگری�در�
همه�زمینه�های�مربوط�به�سازمانیابی�و�طرح�مطالبات�و�افق�پیش�روی�و�در�یک�کالم�
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چگونگی�پیشبرد�مبارزه�طبقاتی�تأثیر�جدی�داشته�باشد�
پیش�از�شروع�جستجوی�جواب�یادآوری�این�نکته�هم�ضروری�است�که�طبقه�کارگر�
ایران�در�شرائط�موجود�در�بسیاری�موارد�نسبت�به�سالهای�دهه��50پیشرفت�های�بس�
مهم�را�پشت�سر�نهاده�است��میزان�تحصیل�کرده�هایش�قابل�قیاس�با�آن�ایام�نیست��
سطح�آگاهی�و�دانش�طبقاتی�اش�بسیار�فراتر�رفته�است��بازمانده�های�بینش�و�فرهنگ�
ناشی�از�گذشته�دور�دهقانی�را�وسیعاً�پاالیش�کرده�است��از�لحاظ�کثرت�جمعیت�تا�
چند�برابر�آن�دوره�دچار�افزایش�گردیده�است��آشنائی�عمومی�اش�با�مسائل�سیاسی�
و�رخدادهای�روز�دنیا�دهها�بار�افزون�تر�از�گذشته�است��فعالین�واقعی�و�اندرونی�اش�
به�لحاظ�ابراز�ستیز�راستین�و�عملی�با�نظام�سرمایه�داری�حتی�از�مدعیان�چپ�نمای�
حزبی�هم�جلوتر�رفته�اند�و�پاره�ای�تحوالت�دیگر�که�همگی�اجزاء�یک�رشد�چشمگیر�
تاریخی�را�برای�این�طبقه�تصویر�می�کند��از�اینها�که�بگذریم�برخی�مؤلفه�ها�مانند�فشار�
سرکوب�و�قهر�عریان�نظامی�بورژوازی�نیز�در�هر�دو�دوره�تقریباً�یکسان�بوده�است��از�
مسائلی�مانند�حق�اعتصاب،�آزادی�تشکل�و�همه�حقوق�مدنی�و�اجتماعی�یا�آزادیهای�
سیاسی�دیگر�در�هیچ�کدام�از�این�دو�دوره�هیچ�رد�و�نشانی�وجود�نداشته�است��در�
یک�کالم�آنچه�که�سد�راه�تعرض�و�پیکار�و�تحمیل�مطالبات�روز�بر�بورژوازی�است�
در�همه�این�دوره�ها�با�شدت�تمام�موجود�بوده�است،�عواملی�مانند�کثرت�جمعیت،�
رشد�آگاهی�طبقاتی،�وسعت�دانش�سیاسی�و�امکانات�ارتباط�گیری�فعال�تر�و���نیز�
به�نفع�طبقه�کارگر�دچار�تغییر�شده�است�اما�با�همه�اینها�جنبش�کارگری�در�دوره�
نخست�به�گونه�چشمگیری�به�پیش�می�تازد،�در�حالی�که�در�دوره�های�بعد�به�رغم�
حادترین�مبارزات�نه�فقط�هیچ�مطالبه�جدیدی�را�بر�بورژوازی�تحمیل�نمی�کند،�که�
۷5%�مایحتاج�معیشت�و�امکانات�زیستی�خود�را�به�نفع�فزونی�سود�سرمایه�ها�از�
دست�می�دهد؟�چگونگی�این�ماجرا�موضوع�آن�سؤال�اساسی�است�که�باالتر�مطرح�
کردیم�و�به�نظر�می�رسد�که�پاسخ�درست�آن�می�تواند�به�پیشبرد�بهتر�و�مؤثرتر�پروسه�

پیکار�طبقاتی�روز�ما�کمک�نماید�
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طیف�نیروهای�اجتماعی�یا�افراد�و�گرایشات�سیاسی�متفاوت�طبیعتاً�پاسخ�های�
متفاوتی�برای�این�پرسش�دارند��نخستین�پاسخ�آماده�بسیاری�از�افراد�یا�گروههای�
سیاسی�چپ�این�است�که�دولت�اسالمی�ایران�در�طی�عمر�خود�قادر�به�بازسازی�
اقتصاد�کاپیتالیستی�ایران�نشده�است!!�سرمایه�اجتماعی�ایران�در�پیشبرد�پروسه�ادغام�
خود�در�سرمایه�جهانی�موفق�نبوده�است!!�رژیم�سیاسی�حاکم�قادر�به�تضمین�ثبات�
سیاسی�در�جامعه�نیست�و�بورژوازی�جهانی�برای�پیش�ریز�سرمایه�در�بازار�داخلی�
ایران�احساس�امنیت�نمی�کند!!�هماورد�طلبی�و�رقابت�جوئی�جمهوری�اسالمی�با�
امریکا�و�دولت�های�غربی�آینده�سرمایه�گذاری�در�ایران�را�تاریک�می�کند!!�رژیم�
قادر�به�جذب�سرمایه�های�خارجی�نشده�است�و�حتی�سرمایه�داران�داخلی�هم�بخش�
عظیمی�از�سرمایه�های�خود�را�به�کشورهای�دیگر�منتقل�نموده�اند!!�عضویت�ایران�
در�سازمان�تجارت�جهانی�با�مشکل�مواجه�است�و�این�امر�به�نوبه�خود�موقعیت�
سرمایه�داری�ایران�در�عرصه�بین�المللی�را�سست�و�تمایل�سرمایه�ها�برای�انباشت�
در�حوزه�های�مهم�داخلی�کشور�را�کاهش�می�دهد!!�این�افراد�یا�جریانات�بر�نوع�این�
مؤلفه�ها�انگشت�می�گذارند�و�بالفاصله�نتیجه�می�گیرند�که�طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�
بورژوازی�ایران�زیر�فشار�سرریز�این�معضالت�و�عوارض�حاد�اقتصادی�آنها�قادر�
به�بهبود�وضع�معیشتی�توده�های�کارگر�نبوده�است�و�مادام�که�اسیر�این�تنگناها�است�
توان�پاسخ�به�مطالبات�اولیه�آنها�را�پیدا�نخواهد�کرد!!�بسیاری�از�این�جریانات�از�درون�
همین�تحلیل�ها!!�تعمیق�فروماندگی�جمهوری�اسالمی�و�عروج�جنبش�سرنگونی�
ادبیات�حزبی�و� به�خود�وعده�می�دهند�و�محتوای� طلب�توده�ای�را�شب�و�روز�
گروهی�خویش�را�با�گزارش�مشکالت�دامنگیر�رژیم�شروع�و�با�عبارات�پرطمطراق�
گریزناپدیری�انقالب�و�سردادن�هر�چه�غلیظ�تر�شعارهای�سرنگونی�به�پایان�می�برند�
استدالل�باال�همانگونه�که�اشاره�شد�بیشتر�از�ناحیه�طیف�موسوم�به�»چپ�رادیکال«!!�
ایران�صورت�می�گیرد��نمایندگان�فکری�بخشی�از�بورژوازی�درون�ساختار�قدرت�
سیاسی،�طیف�اپوزیسیون�چپ�نمای�لیبرال�یا�سوسیال�رمانتیسیست�ناسیونالیست�
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و�حتی�گروههائی�از�رفرمیسم�راست�سندیکالیستی�درون�و�بیرون�جنبش�کارگری�
ایران�پاسخ�سؤال�باال�را�به�صورت�دیگری�فرمولبندی�می�کنند��از�دید�اینان�»کمبود�
رشد�صنعتی�جامعه«!!�»توسعه�ناکافی�سرمایه�داری�در�ایران«!!!�و�به�زعم�برخی�از�آنها�
»سرمایه�داری�نبودن�مملکت«!!!»�موقعیت�بسیار�ضعیف�و�توسری�خور�بورژوازی�
صنعتی«!!!�دست�باال�یا�اصاًل�تسلط�بالمنازع�سرمایه�تجاری!!!�وجود�بورژوازی�رانت�
خوار!!!�»تک�پایه�بودن�اقتصاد�جامعه«!!!�و�اتکاء�گسترده�دولت�به�درآمدهای�نفتی!!!�
تکیه�دولتمردان�بر�واردات�کاال�و�کم�بها�دادن�به�انباشت�سرمایه�در�قلمروهای�اساسی�
تولید!!!�موقعیت�ضعیف�سرمایه�اجتماعی�برای�تولید�کاالهای�صادراتی�و�لیست�
مفصلی�از�این�عوامل�را�پیش�می�کشند�و�این�عوامل�را�موجد�وضعیت�بد�اقتصادی�
موجود�می�پندارند!!!�این�ها�می�گویند�که�سیاست�های�رژیم�این�وضعیت�را�پدید�آورده�
و�در�راستای�بازتولید�و�توسعه�و�تعمیق�آن�سیر�می�کند!!!�به�اعتقاد�اینان،�همین�علل�
و�موجبات�اقتصادی�و�سیاسی،�بورژوازی�بیچاره�و�مستضعف�و�مظلوم�ایران!!�را�در�
چنان�وضعی�قرار�داده�است�که�به�رغم�دنیائی�انسانیت�و�انسان�اندیشی!!!�بضاعت�
بذل�رفاه�به�طبقه�کارگر�را�ندارد�و�الجرم�توده�های�کارگر�نیز�ناگزیر�به�تحمل�وضع�

اسفبار�موجود�می�باشند!!!
میان�آنچه�گروه�نخست�می�گوید�و�گروه�دوم�طبیعتاً�تفاوت�های�اساسی�وجود�
دارد��اما�واقعیت�این�است�که�اگر�نوع�نگاه�و�تبیین�طیف�دوم�به�گونه�ای�فاحش�
ناسیونالیستی،�ارتجاعی،�ضد�سوسیالیستی�و�ضد�کارگری�است،�تحلیل�و�منظر�
شناخت�طیف�اول�نیز�عمیقاً�نادرست�و�به�طور�جدی�گمراه�کننده�است��افراد�طیف�
دوم�در�هر�کجا�که�ایستاده�اند�و�زیر�هر�نام�و�نشان�و�پرچمی�که�حرف�می�زنند�به�
طور�قطع�با�سر�ارتجاع�بورژوازی�به�جامعه،�جهان،�مبارزه�طبقاتی�و�سرنوشت�طبقه�
کارگر�نظر�می�اندازند��عناصر�یا�گروههائی�از�این�مجموعه�در�سالهای�اخیر�در�مقام�
عالمان�دروغین�»مارکسیست«!!�و�در�همان�حال�ابوابجمعی�شرمگین�جار�و�جنجال�
»دوم�خرداد«�رو�به�طبقه�کارگر�سخن�رانده�اند�و�حتی�عماًل�دست�به�کار�مشارکت�



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری368

در�پروسه�سازمانیابی�جنبش�کارگری�شده�اند��اینها�کوشیده�و�می�کوشند�تا�توده�های�
از� بهتر�خود�دست�در�دست�بخش�هائی� برای�زندگی� متقاعد�کنند�که� را� کارگر�
بورژوازی�بگذارند��خواستار�انباشت�هر�چه�گسترده�تر�در�حوزه�های�صنعتی�شوند�و�
توسعه�سیاسی�جامعه�کاپیتالیستی�و�مشارکت�بالسویه�همه�بخش�های�طبقه�سرمایه�دار�
در�برنامه�ریزی�اقتصادی،�سیاسی�و�اجتماعی�جامعه�را�دنبال�نمایند��اینان�انجام�این�
کارها�را�به�طبقه�کارگر�توصیه�می�کنند�و�از�کارگران�می�خواهند�که�با�سازمان�دادن�
خویش�بر�ساختار�دولت�و�نظم�سیاسی�موجود�به�نفع�تقویت�نقش�اصالح�طلبان�
نئولیبرال�بورژوازی�فشار�آرند��به�کمک�همین�بخش�بورژوازی�موقعیت�اثرگذاری�
طبقه�خویش�در�قراردادها�و�قوانین�مربوط�به�تعامل�میان�کار�و�سرمایه�را�بهبود�
بخشند�و�سرانجام�در�همین�راستا�همراه�با�افزایش�هر�چه�بیشتر�سود�سرمایه�ها�
وضعیت�معیشتی�خود�را�نیز�بهتر�سازند!!!�حرفهای�این�جماعت�تا�به�آنجا�عقب�مانده،�
بی�معنی�و�بی�اساس�است�که�برخی�از�»چپ«!!�نمایان�آنها،�احتماالً�وقتی�خودشان�
هم�فرمولبندی�دقیق�حرفها�را�از�زبان�دیگران�بشنوند�دچار�نوعی�تعجب�شوند�و�
داستان�آن�کرباس�باف�را�زنده�کنند�که�خودش�هم�کرباس�بافت�خود�را�در�ازای�
مزد�کار�خود�قبول�نداشت��با�همه�اینها�فراموش�نکنیم�که�بخش�وسیعی�از�گروههای�
مدعی�جانبداری�دو�آتشه�از�»مارکسیسم«!!!�و�پرولتاریا�و�»مارکس�شناسان�بی�بدیل«!!!�
به�همین�دار�و�دسته�تعلق�دارند��آقایان�مرتضی�محیط،�رحیم�زاده�اسکوئی،�سران�
حزب�رنجبران،�نشریه�آوای�کار،�سندیکالیست�های�راست�شرکت�واحد،�عده�ای�از�
چهره�های�اصلی�دست�اندر�کار�تشکیل�کمیته�پیگیری�و����همگی�به�این�طیف�تعلق�
دارند��درباره�حرفها،�نظریات�و�پراتیک�این�جماعت�خواه�آنانی�که�در�بیرون�جنبش�
کارگری�پرچم�دفاع�از�رشد�بیشتر�سرمایه�داری�و�انباشت�صنعتی�گسترده�تر�را�بر�
دوش�حمل�می�کنند�و�خواه�کسانی�که�در�این�کمیته�و�آن�کمیته�فعال�سازمانیابی�
جنبش�کارگری�هستند�ما�در�مقاالت�دیگر�به�تفصیل�صحبت�نموده�ایم�و�در�اینجا�از�
پرداختن�به�چند�و�چون�ضد�کارگری�نوشته�ها�و�گفته�هایشان�صرفنظر�می�کنیم��اما�
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در�مورد�تحلیل�های�طیف�نخست�با�اینکه�باز�هم�تا�زیاد�بحث�شده�است،�توضیح�
مختصر�برخی�نکات�را�الزم�می�بینیم�

مؤلفه�های�مورد�اشاره�اینان�اوالً�واقعیت�ندارند�و�ثانیاً�یا�مهمتر�از�آن،�در�شالوده�
خود�به�یک�تبیین�درست�مارکسی�از�مسائل�روز�دنیای�سرمایه�داری�متکی�نمی�باشند��
ارجاع�دادن�تعرض�سرمایه�علیه�سطح�معیشت�و�امکانات�زیستی�توده�کارگر،�به�
معضالت�خاص�اقتصادی�سرمایه�داری�ایران،�اوالً�غیرواقعی�است�و�ثانیاً�بسیار�راست�
روانه�و�گمراه�کننده�است��کاهش�مستمر�سطح�واقعی�دستمزدها،�سالخی�حداقل�
معیشت�و�بهای�نیروی�کار،�از�بین�بردن�امکانات�آموزش،�بهداشت،�درمان�و�برخی�
تسهیالت�رفاهی�و�اجتماعی�کارگران،�نابود�ساختن�امنیت�شغلی�آنان،�جایگزینی�
پدیده�استخدام�ثابت�و�بلندمدت�نیروی�کار�با�قراردادهای�کوتاه�مدت�و�لیست�
بلند�باالئی�از�این�تغییرات�در�شرائط�موجود�دنیای�سرمایه�داری�به�هیچ�وجه�خاص�
جامعه�ایران�یا�جوامعی�مانند�ایران�نیست��ریشه�این�حوادث�را�نمی�توان�در�خوب�
پیش�نرفتن�پروسه�ادغام�سرمایه�اجتماعی�این�و�آن�کشور�در�ساختار�سراسری�
سرمایه�جهانی�کند�و�کاو�نمود��انزوای�سیاسی�دولتها،�وجود�یا�عدم�ثبات�سیاسی�
در�جوامع،�عوارض�رقابت�یا�فشار�بخشی�از�بورژوازی�بین�المللی�بر�بخشی�دیگر�و�
سایر�مشکالت�ویژه�اقتصادی�دامنگیر�دولت�ها�نیز�به�هیچ�وجه�پایه�واقعی�تهاجم�رو�
به�عمق�و�گسترش�دولت�سرمایه�داری�ایران�یا�دولت�بورژوازی�جاهای�دیگر�علیه�
وضعیت�معیشتی�طبقه�کارگر�را�به�درستی�نشان�نمی�دهد��اگر�ریشه�این�تهاجمات�
و�سالخی�ها�در�این�جا�قرار�دارد�پس�وقوع�همه�این�حوادث�مشابه�و�تعرضات�
فاحش�سرمایه�به�زندگی�طبقه�کارگر�حتی�در�نیرومندترین�و�پیشرفته�ترین�قطبهای�
صنعتی�جهان�سرمایه�داری�از�کجا�ناشی�می�گردد؟�میزان�واقعی�مزدها�در�سراسر�
جهان�از�جمله�در�تمامی�کشورها�حوزه�یورو�و�امریکا�به�گونه�ای�بارز�دچار�کاهش�
گردیده�است��اگر�در�جهنم�سرمایه�داری�ایران�هر�سال�چند�مدرسه�تأسیس�شده�
است�در�زیر�سایه�عظیم�ترین�انحصارات�صنعتی�و�مالی�جهان�و�در�قلمرو�نمایندگی�
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سیاسی�همین�انحصارات�غول�پیکر�توسط�سوسیال�دموکراسی�هر�سال�بخش�قابل�
توجهی�از�مدارس�برای�همیشه�تعطیل�گردیده�اند��اگر�در�چهاردیوار�بازتولید�سرمایه�
اجتماعی�ایران�و�در�شرائط�نبود�هیچ�نشانی�از�هیچ�تشکل�کارگری�شمار�پزشکان�
و�پرستاران�چندتائی�افزایش�یافته�اند،�در�جامعه�عظیم�ترین�غولهای�صنعتی�و�حوزه�
اقتدار�بزرگترین�اتحادیه�های�کارگری،�شمار�کارکنان�بخش�درمان�تا�30%�کاهش�
یافته�است��پروسه�ارجاع�نحوه�استخدام�نیروی�کار�به�شرکت�های�آدم�فروشی�و�
امحاء�امنیت�شغلی�کارگران�هم�پیش�از�همه�و�البته�پس�از�امریکا،�در�غول�بی�بدیل�
صنعتی�حوزه�یورو�یعنی�آلمان�آغاز�شده�است�و�از�آن�روز�تا�حال�با�سرعت�حداکثر�
به�پیش�می�تازد��نرخ�باالی�بیکاری�پدیده�رایج�همه�کشورهای�عظیم�صنعتی�دنیاست�
و�اختصاص�به�ایران�و�کشورهای�مشابه�ندارد��کمی�پائین�تر�درباره�چند�و�چون�
موضوعیت�و�مکان�خاص�این�رخدادها�در�فاز�کنونی�تاریخ�سرمایه�داری�توضیح�
خواهم�داد،�در�اینجا�فقط�تأکید�بر�این�است�که�تعرض�سرمایه�علیه�سطح�زندگی�
توده�های�کارگر�پدیده�ای�سراسری�و�بین�المللی�است��پدیده�ای�که�روز�به�روز�تعمیق�

می�شود،�توسعه�می�یابد�و�خاص�این�یا�آن�کشور�نیست�
صرفنظر�از�مسأله�باال،�آنچه�قرار�است�در�سیطره�تسلط�نظام�بردگی�مزدی�و�مادام�
که�این�نظام�باقی�است�تضمین�کننده�زندگی�بهتر�یا�حق�و�حقوق�بیشتر�کارگران�باشد�
به�طور�قطع�سود�افزون�تر�صاحبان�سرمایه�و�درآمدهای�هنگفت�تر�دولت�سرمایه�داری�
نیست��این�فقط�سطح�مبارزه،�سازمانیافتگی�نیروی�اعتراض�توده�های�کارگر�و�ظرفیت�
اعمال�قدرت�آنان�علیه�بورژوازی�است�که�چند�و�چون�سطح�معیشت�و�رفاه�اجتماعی�
آنان�را�تعیین�می�کند��امریکا�بالغ�بر�33%�کل�درآمد�ناخالص�ساالنه�جهان�را�به�خود�
اختصاص�داده�است�اما�وضعیت�زندگی�و�امکانات�رفاهی�طبقه�کارگر�در�آنجا�نه�
فقط�از�تمامی�کشورهای�اروپای�غربی�و�کانادا�بسیار�نازل�تر�است�که�اساساً�شباهتی�
هم�به�این�جوامع�ندارد��با�توجه�به�همه�این�نکات،�جستجوی�ریشه�مقاومت�طبقه�
سرمایه�دار�یا�دولت�بورژوازی�ایران�در�مقابل�جنبش�کارگری�و�امتناع�سرسخت�آنها�
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از�قبول�کمترین�مطالبات�روز�کارگران،�در�مسائلی�مانند�فقدان�ثبات�سیاسی�و�امنیت�
سرمایه�یا�عدم�موفقیت�بورژوازی�در�پیشبرد�پروسه�ادغام�سرمایه�اجتماعی�ایران�در�
سرمایه�جهانی،�راه�نیافتادن�دولت�اسالمی�به�سازمان�تجارت�جهانی�و�کاًل�وضعیت�

بد�اقتصادی�اساساً�تبیینی�بی�پایه،�غیرواقعی�و�سخت�رفرمیستی�است�
استدالل�این�طیف�سوای�آنچه�گفتیم�و�عالوه�بر�عدم�انطباق�با�واقعیت�های�عینی�
جهان�حاضر،�به�لحاظ�چند�و�چون�سیر�حوادث�و�مجموعه�برنامه�ریزی�ها�و�سیاست�
گذاریهای�اقتصادی�بورژوازی�ایران�در�طول�دو�دهه�اخیر�نیز�درست�نیست�و�منطبق�
بر�داده�های�موجود�نمی�باشد��سرمایه�داری�ایران�در�چند�سال�گذشته�به�یمن�تشدید�
هر�چه�دهشتبارتر�استثمار�توده�های�کارگر�و�سالخی�هولناک�بهای�نیروی�کار�این�
طبقه،�یک�نرخ�رشد�اقتصادی�میان�10% تا�۷%�در�سال�را�محقق�ساخته�است��در�
شرائط�کنونی�جهان�تنها�کشورهائی�مانند�چین�و�هندوستان�موفق�به�حصول�چنین�
نرخ�رشدی�بوده�اند��بر�اساس�گزارشات�صندوق�بین�المللی�پول،�تولید�ناخالص�سرانه�
در�کشور�در�ظرف�مدت�کوتاهی�از��3500به�نزدیک��8000دالر�امریکا،�افزایش�یافته�
است�و�این�در�شرائطی�است�که�سطح�زندگی�و�اشتغال�و�همه�چیز�طبقه�کارگر�به�

گونه�ای�فاحش�و�رقت�آور�به�قهقرا�رفته�است�
تحلیل�های�رایج�چپ�در�مورد�موقعیت�روز�سرمایه�داری�ایران�به�طور�معمول�با�
انبوهی�از�تناقض�همراه�است��این�تحلیل�ها�به�چند�و�چون�واقعی�ابعاد�عظیم�استثمار�
طبقه�کارگر�ایران�توسط�سرمایه�سخت�بی�تفاوتی�نشان�می�دهند،�در�سطح�آه�و�ناله�
پوپولیستی�پیرامون�بیکاری�و�سطح�نازل�دستمزد�و�فقر�کارگران�متوقف�می�مانند�و�
درباره�سرنوشت�کار�و�حاصل�استثمار�وحشتناک�یک�جمعیت�عظیم�چند�ده�میلیونی�
کارگر�کاماًل�سکوت�می�کنند��اگر�گرسنگی�و�فقر�و�بی�مسکنی�طبقه�کارگر�به�خاطر�
استثماری�است�که�می�شود�پس�سرنوشت�اضافه�ارزش�های�ناشی�از�این�استثمار�چه�
شده�است؟�آیا�همه�این�کوه�اضافه�ارزشها�در�شکم�حریص�چندتا�دزد�دفن�شده�
است؟�یا�اینکه�به�کوه�عظیم�سرمایه�های�پرسود�طبقه�سرمایه�دار�تبدیل�گردیده�است��
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نتیجه�این�نوع�نگاه�به�رابطه�کار�و�سرمایه�این�است�که�از�یک�سوی�بر�سیه�روزی�
مستمر�کارگران�انگشت�نهاده�می�شود،�اما�از�سوی�دیگر�در�همان�جا�چنین�وانمود�
می�گردد�که�گویا�بورژوازی�بیچاره�ایران!!�هم�قادر�به�دیناری�سرمایه�گذاری�نشده�و�
در�کار�توسعه�انباشت�و�افزایش�حجم�پیش�ریز�سرمایه�هایش�بد�جوری�با�شکست�

مواجه�بوده�است!!
واقعیت�این�است�که�بورژوازی�ایران�در�طول�این��3دهه�و�به�ویژه�در��20سال�
اخیر،�به�همان�میزان�که�فشار�استثمار�نیروی�کار�را�افزایش�داده�است،�به�همان�اندازه�
که�بر�ابعاد�سیه�روزی�توده�های�کارگر�افزوده�است،�به�همان�مقدار�که�دامنه�فقر�و�
فالکت�و�گرسنگی�و�بی�حقوقی�کارگران�را�توسعه�داده�است،�به�همان�میزان�هم�
حجم�سرمایه�های�خویش،�قلمرو�انباشت�این�سرمایه�ها�و�نرخ�اضافه�ارزشهایش�را�
وسعت�بخشیده�و�باال�برده�است��عالوه�بر�این�اگر�مباحثات�ناسیونالیستهای�غرق�
در�رؤیاهای�»سرمایه�داری�مستقل�ملی«�و�آه�و�ناله�های�این�جماعت�پیرامون�»اقتصاد�
رانتی«�و�»مشکل�رانت�خواران«�را�کنار�بگذاریم،�باید�قبول�کنیم�که�سیل�عظیم�اضافه�
ارزش�های�نفتی�در�سطحی�بسیار�وسیع�به�سرمایه�تبدیل�شده�و�هر�روز�می�شود��در�
همین�رابطه�رد�پای�افزایش�ساالنه��60میلیارد�دالری�این�توده�عظیم�اضافه�ارزش�
سرریز�به�حلقه�سامان�پذیری�سرمایه�اجتماعی�ایران�در�چند�سال�گذشته�را�نیز�باید�
در�گسترش�چشمگیر�انباشت�و�افزایش�سرمایه�های�پیش�ریز�در�حوزه�های�مختلف�
اقتصادی�دنبال�نمود��بورژوازی�ایران�در�وهله�نخست�با�استمداد�از�نرخ�سودهای�
کالن�ناشی�از�تعمیق�بی�مرز�استثمار�چند�ده�میلیون�کارگر�ایرانی�و�در�وهله�دوم�
به�یمن�دریافت�حجم�تاریخاً�بی�سابقه�اضافه�ارزشهای�نفتی�ناشی�از�کار�اضافی�
پرولتاریای�بین�المللی،�به�سرمایه�گذاری�های�انبوهی�در�عرصه�های�مختلف�دست�
زده�است��بخش�نظامی�یکی�از�این�حوزه�ها�است�و�محصول�آن�برای�بورژوازی�
این�است�که�هم�اکنون�به��5۷کشور�دنیا�اسلحه�و�تجهیزات�نظامی�با�کیفیت�نسبتًا�
باال�صادر�می�نماید��سرمایه�گذاریهای�انبوهی�در�قلمرو�تولید�اتوموبیل�صورت�گرفته�
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است�و�دولت�اسالمی�بورژوازی�در�شروع�سال��85به��30کشور�جهان�از�جمله�به�
فرانسه�اتوموبیل�صادر�نموده�است��در�طول�برنامه�چهارم�اقتصادی�ظرفیت�تولید�
فوالد�به�زیر�سقف��40میلیون�تن�رسیده�است�و�در�همین�دوره�بالغ�بر�یک�میلیون�
و��500هزار�واحد�مسکونی�تأسیس�و�تسلیم�بازار�تجارت�مسکن�گردیده�است��
گسترش�حوزه�تولید�دارو�و�پیوستن�ایران�به�جرگه�صادر�کنندگان�مواد�داروئی�در�
سالهای�اجرای�همان�برنامه�رخ�داده�است��هم�اکنون�تأسیس�بزرگترین�مجمتع�مس�
خاور�میانه�در�آذربایجان�در�دستور�دولت�سرمایه�داری�است�و�مجموعه�سرمایه�
انباشت�شده�در�حوزه�های�نفت�و�گاز�عسلویه�از�مرز��۷میلیارد�دالر�باالتر�رفته�است��
شمار�طرحهای�بزرگ�و�کوچک�اقتصادی�و�حجم�سرمایه�ای�که�به�ویژه�در��10سال�
اخیر�در�عرصه�های�گوناگون�کشاورزی،�نفت�و�گاز�و�پتروشیمی،�مخابرات،�آب�و�
برق،�ساختن�بنادر�و�شبکه�های�مواصالتی،�توسعه�دانشگاهها،�اکتشاف�و�بهره�برداری�
از�ذخائر�زیر�زمینی،�توریسم،�تولید�خودرو�و�مانند�این�ها�صورت�گرفته�است،�همه�
و�همه�از�توسعه�سرمایه�گذاری�های�کالن�حکایت�دارند��رشد�مبادالت�خارجی��30
میلیون�دالری�سال��1355به�رقمی�معادل��120میلیارد�دالر�در�سال�جاری�یک�شاهد�
بارز�این�مدعاست��یکی�از�مسائل�مورد�مشاجره�میان�دولت�احمدی�نژاد�و�جناح�های�
رقیب�وی�در�درون�طبقه�بورژوازی،�اختصاص�مبالغ�هنگفتی�از�درآمدهای�نفتی�به�
اجرای�پروژه�های�زود�بازده�و�کم�هزینه�بوده�است��رقبای�منتقد،�توسل�به�این�طرحها�
و�سرمایه�گذاری�ها�را�بی�توجهی�به�اهمیت�گسترش�انباشت�در�حوزه�های�اساسی�
صنعت�قلمداد�می�کنند�و�پیشبرد�این�پروسه�را�با�ملزومات�تبدیل�ایران�به�یک�غول�
اقتصادی�و�صنعتی�سرمایه�داری�در��20سال�آینده�یا�آنچه�که�خود�»سند�چشم�انداز«�
می�نامند�در�مغایرت�می�بینند��اما�واقعیت�آن�است�که�همین�بخش�از�اضافه�ارزش�های�
نفتی�هم�مانند�بیشتر�بخش�های�دیگرش�صرف�سرمایه�گذاری�شده�است�و�به�سرمایه�
طبقه�سرمایه�دار�تبدیل�گردیده�است��پیداست�که�ترکیب�ارگانیک�سرمایه�در�این�
قلمروها�پائین،�بارآوری�اجتماعی�کار�نازلتر�و�نقش�سرمایه�های�پیش�ریز�شده،�در�
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افزایش�قدرت�رقابت�سرمایه�اجتماعی�ایران�در�سطح�جهانی�ناچیز�است،�اما�این�
سرمایه�گذاری�ها�نقش�مهمی�در�توسعه�دامنه�استثمار�نیروی�کار،�بهره�گیری�گسترده�
از�نیروی�کار�شبه�رایگان�طبقه�کارگر�و�افزایش�نرخ�سود�سرمایه�ها�به�طور�کلی�داشته�
است��در�مورد�سرمایه�گذاری�های�خارجی�و�سرازیر�شدن�خیل�عظیم�سرمایه�های�
خارجی�به�حوزه�انباشت�داخلی�ایران�نیز�کافی�است�به�قراردادهای�متعدد�میان�
دولت�بورژوازی�با�ممالکی�مانند�چین،�هندوستان،�ایتالیا،�فرانسه،�ژاپن،�روسیه،�آلمان،�
برزیل،�امارات�متحده�عربی،�ونزوئال،�سوئد،�نروژ�و�بسیاری�کشورهای�دیگر�دنیا�
در�حوزه�های�مختلف�صنعت،�کشاورزی،�تجارت،�ساختمان�و�سایر�بخش�ها�گوشه�
چشمی�انداخته�شود�تا�حجم�سرمایه�های�صادر�شده�به�بازار�داخلی�از�یک�سوی�و�
سرمایه�گذاری�های�متقابل�بورژوازی�ایران�در�این�کشورها�از�سوی�دیگر�کم�و�بیش�

مورد�تخمین�قرار�گیرد�
داده�های�باال�همگی�گویای�این�حقیقت�است�که�بر�خالف�ادعای�برخی�تحلیلگران،�
مسائلی�از�قبیل�انزوای�سیاسی�رژیم،�عدم�ادغام�در�اقتصاد�جهانی�یا�تحریم�ها�و�
فشارهای�اقتصادی�امریکا�و�اروپا،�تا�آنجا�که�به�روند�سرمایه�گذاری�ها،�توسعه�نرخ�
انباشت�سرمایه�ها�و�حصول�سودهای�کالن�برای�صاحبان�سرمایه�مربوط�می�شود،�تأثیر�
منفی�چندانی�نداشته�است��بورژوازی�ایران�با�تشدید�روز�به�روز�هر�چه�مرگبارتر�
استثمار�دهها�میلیون�کارگر�در�طول�این�سال�ها،�توانسته�است�به�رغم�همه�موانع�
موجود،�رکوردهای�تعیین�کننده�تازه�ای�را�در�زمینه�پیش�ریز�سرمایه�و�افزایش�میزان�
سود�کسب�نماید��بر�همین�پایه�تالش�برای�برقراری�ارتباط�میان�وضعیت�بد�اقتصادی�
بورژوازی�و�امتناع�دولت�اسالمی�سرمایه�از�قبول�مطالبات�طبقه�کارگر�نیز�سوای�
ماهیت�راست�روانه�اش�با�هیچ�شواهد�مستند،�واقعی�و�آماری�پشتیبانی�نمی�شود��با�
توجه�به�همه�این�نکات�باید�روشن�شده�باشد�که�آناتومی�موقعیت�کنونی�مصاف�
طبقاتی�میان�پرولتاریا�و�بورژوازی�و�درک�معضالت�اساسی�جنبش�کارگری�در�این�
راستا�نیازمند�کندوکاو�مؤلفه�های�دیگری�است�که�در�داربست�تحلیل�های�رایج،�عمومًا�
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گور�و�گم�هستند��مقایسه�ای�که�در�آغاز�این�نوشته�میان�سطح�زندگی�طبقه�کارگر�ایران�
در�شرائط�روز�با��30سال�پیش�انجام�گرفت�در�رابطه�با�وسیع�ترین�بخش�طبقه�کارگر�
بین�المللی�مصداق�دارد،�در�حالی�که�وضع�زندگی�و�امکانات�رفاهی�بخش�باقیمانده�
نیز�به�طور�بسیار�چشمگیری�به�قهقرا�رفته�است��برای�فهم�درست�این�تغییرات�نباید�
و�نمی�توان�از�جا�به�جائی�سیاست�ها�و�نوع�برنامه�ریزی�ها�یا�تفاوت�رویکردهای�دولتها�
آغاز�نمود��اینها�همه�به�نوبه�خود�تبعات�رخدادهای�اقتصادی�جاری�در�عمق�رابطه�
کار�و�سرمایه�در�سطح�جهانی�هستند�و�الجرم�برای�کندوکاو�خود�آنها�و�مقدم�بر�
هر�چیز�برای�درک�موقعیت�مبارزه�طبقاتی�و�تقابل�میان�پرولتاریا�و�نظام�سرمایه�داری�
باید�هر�چه�بیشتر�از�سطح�به�عمق�رفت��در�طول��15سال�گذشته�فقط�حجم�سرمایه�
گذاریهای�خارجی�در�کشور�چین�از�رقم�ساالنه��3میلیارد�دالر�به�رقمی�متجاوز�از��۷2
میلیارد�دالر�و�به�بیان�دیگر�حدود��25برابر�افزایش�یافته�است��در�همین�مدت�استثمار�
کارگر�چینی�توسط�سرمایه�به�صورت�بسیار�هولناکی�تشدید�شده�است�و�وضعیت�
زندگی�طبقه�کارگر�این�کشور�هیچ�بهتر�از�شروع�دهه��90قرن�پیش�نیست��بررسی�
این�ارقام�در�سطح�بین�المللی�به�مراتب�وحشت�انگیزتر�و�بسیار�تکان�دهنده�تر�است��
در�طول�دوره�تاریخی�مذکور�حجم�کل�سرمایه�گذاری�های�خارجی�کشورها�از��25
میلیارد�دالر�به��1400میلیارد�دالر�صعود�نموده�است��در�همین�فاصله�زمانی�روند�
بیکارسازی�کارگران�دنیا،�فرایند�تشدید�و�تعمیق�و�توسعه�استثمار�آنان،�فزونی�فقر،�
گرسنگی�و�محرومیت�توده�های�عظیم�کارگر�از�امکانات�اولیه�معیشتی�و�اجتماعی�یا�

ساده�ترین�حقوق�انسانی�نیز�به�صورت�فاجعه�باری�فوران�کرده�است�
معضل�واقعی�توده�های�کارگر�در�هیچ�کجای�جهان�امروز،�کمبود�رشد�اقتصادی،�
فقدان�امنیت�انباشت�سرمایه!!!�فرار�سرمایه�ها،�عدم�ادغام�در�ساختار�اقتصاد�جهانی�و�
نوع�این�مسائل�نیست��انگشت�نهادن�بر�این�مؤلفه�ها�نه�فقط�هیچ�نوع�اشاره�ای�به�هیچ�
واقعیتی�نمی�باشد�که�بالعکس�حداکثر�توهم�آفرینی�در�میان�توده�های�کارگر�و�گمراه�
سازی�آگاهانه�یا�ناآگاهانه�مبارزه�طبقاتی�آنان�است��همه�این�تحلیل�ها�یک�واقعیت�
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بسیار�شفاف،�بدیهی�و�بسیار�روشن�تر�از�هر�قضیه�بدیهی�هندسی�را�مورد�انکار�یا�
بی�توجهی�قرار�می�دهند�

عصاره�این�حقیقت�عریان،�ورود�دیرباز�نظام�سرمایه�داری�به�فازی�است�که�در�
درون�آن،�در�سطح�بین�المللی،�نرخ�انباشت�سرمایه�به�طور�مستمر�به�صورت�غول�آسا�
رو�به�اوج�می�رود،�در�حالی�که�سطح�معیشت،�بهای�واقعی�نیروی�کار،�میزان�اشتغال�
و�هر�آنچه�که�مربوط�به�زندگی�و�حقوق�انسانی�و�اجتماعی�کارگران�است�به�گونه�ای�
بسیار�هولناک�رو�به�افول�می�رود��همه�آمار�و�ارقام�منتشره�از�سوی�مراکز�پژوهشی�و�
آماری�بورژوازی�با�تمامی�برجستگی�و�صراحت�الزم�این�حقیقت�را�تأیید�می�نمایند��
موضوعی�که�کل�عینیت�موجود�و�آنچه�که�بر�سر�تمامی�توده�های�کارگر�دنیا�می�رود�
تبلور�آشکار�و�مجسد�آن�است��جهان�به�گونه�بسیار�موحشی�از�سرمایه�آکنده�است�
و�ثانیه�به�ثانیه�آکنده�تر�می�گردد��همزمان�توده�عظیم�نیروی�کار�فوج�فوج�از�کار�بیکار�
می�شوند�و�لشکر�عظیم�ارتش�نوپای�ذخیره�کار�در�پشت�دروازه�های�تسخیر�ناپذیر�
کاریابی�در�باتالق�گرسنگی�غوطه�می�خورند��در�طول�چند�دهه�اخیر�نرخ�اضافه�
ارزش�ها�در�همه�جای�جهان�در�مقیاس�خیره�کننده�ای�سیر�صعودی�داشته�است،�اما�
سرعت�افزایش�نرخ�انباشت�سرمایه�در�همه�جا�از�شتاب�نرخ�اضافه�ارزش�ها�باالتر�
بوده�است�و�در�همین�راستا�تنزل�بهای�واقعی�نیروی�کار�و�سطح�معیشت�توده�های�
کارگر�پدیده�عام�و�سراسری�جهان�سرمایه�داری�بوده�است��باالتر�به�مورد�ایران�اشاره�
کردیم��در�فاصله��30سال�نرخ�اضافه�ارزش�از�300%�به�1200%�جهش�نموده�است��
نرخ�انباشت�سرمایه�کوه�آسا�باال�رفته�است�و�سطح�معیشت�توده�های�کارگر�تا��%25
سالهای�پیش�از�این�دوره�تنزل�کرده�است��بیکاری�تا�حدود�30%�دچار�افزایش�
گردیده�است�و�سایر�امکانات�زیستی�نیز�همه�جا�روند�نزولی�و�نابودی�داشته�است�

در سطح  سرمایه داری  نظام  کنونی  فاز  اساسی  ترتیب شاخص های  این  به 
بین المللی را باید در سیر جهش وار نرخ انباشت سرمایه، سیر تصاعدی نرخ 
متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه ها و افزایش افراطی سطح بارآوری کار اجتماعی، 
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نیاز بسیار بسیار کمتر سرمایه ها به نیروی کار در حالتی که حجم انباشت سرمایه 
مستمراً رو به اوج است و گسترش عوارض قهری آن به صورت بیکارسازی های 
چند صد میلیونی و فرا میلیاردی، فشار همه سویه سرمایه جهانی برای تشدید هر 
چه عمیق تر استثمار طبقه کارگر و افزایش هولناک نرخ اضافه ارزش ها، پیشی 
گرفتن افزایش نرخ انباشت از تفاوت نرخ اضافه ارزش در سطح بین المللی به رغم 
تمامی فشار سهمگینی که بر سطح معیشت کارگران وارد شده و می شود، توسعه 
تاریخاً بی سابقه فقر، آوارگی، گرسنگی اعتیاد، فحشاء، بی مسکنی، بی آموزشی، 
بی بهداشتی و تمامی بلیه های اجتماعی و مصائب بشری، باید جستجو نمود. 

پدیده هائی که ما همه جا شاهد توسعه بی مهار آنها می باشیم.
روند اقتصادی منبعث از شاخص های اساسی فوق قهراً و به صورت اجتناب 
ناپذیری با افول آنچه که در بخشی از دنیا نام دموکراسی بر خود دارد، سقوط 
دوره تاکنونی حیات جنبش اتحادیه ای و تغییر نقش اتحادیه های کارگری از ابزار 
سازش طبقاتی میان کارگران و بورژوازی به ابزار تحمیل تمامی سیاست های 
نئولیبرالی بر توده های کارگر، از بین رفتن تفاوت های متعارف میان احزاب سوسیال 
دموکرات و سوسیال بورژوا به طور کلی با جریانات نئولیبرال سرمایه، حدت 
تاریخاً بی سابقه رقابت میان بلوک بندی های جدید درون سرمایه جهانی در عین 
توسل جامع االطراف همه این قطب ها به اتخاذ رویکردهای واحد و سیاست های 
اقتصادی مشترک در سطح سراسری برای فشار فزاینده بر زندگی طبقه کارگر 
بین المللی، جنگ افروزیهای عنان گسیخته قدرت های مسلط سرمایه داری، عروج 
باز هم گسترده تر جریانات ارتجاعی و فاشیستی از نوع مذهبی و ناسیونالیستی 
با بهره گیری از امواج کوبنده نارضائی توده های کارگر و زحمتکش در خالء 
بدیل نیرومند سوسیالیستی و پاره ای رویدادهای دیگر این نوعی همراهی خواهد 
گردید. رخدادها و عوارضی که باز هم به طور گسترده و در همه جای جهان در 
مقابل انظار عمومی مردم کارگر دنیا قرار گرفته است و هر روز بیش از روز پیش 
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زندگی آنان را زیر فشار قرار می دهد.
اگر�نکات�باال�را�به�عنوان�شاخص�های�اساسی�فاز�جاری�نظام�سرمایه�داری�به�طور�
جدی�مطمح�نظر�قرار�دهیم�و�اگر�تئوری�های�بی�پایه�و�بی�بنیاد�ناسیونالیستی،�سوسیال�
رمانتیسیستی�و�همه�آنچه�که�امروز�آبشخور�فکری�طیف�رفرمیسم�چپ�را�تعیین�
می�کند،�به�صورت�جدی�به�دور�اندازیم،�آنگاه�در�مورد�چه�باید�کردها�و�چه�نباید�
کردهای�پیش�روی�جنبش�کارگری�جهانی�و�از�جمله�جنبش�کارگری�ایران�نیز�باید�
به�شیوه�ای�متفاوت�با�جریانات�یاد�شده�بیأندیشیم�و�عماًل�گام�برداریم��طبقه�کارگر�

ایران�باید�یقین�کند�که:
1.�هر�روز�ماندن�نظام�سرمایه�داری�روزی�در�تعمیق�مرگبار�شدت�استثمار�و�کلیه�
اشکال�بیحقوقی�اجتماعی�وی�خواهد�بود��مسائلی�مانند�اینکه�سرمایه�اجتماعی�ایران�
در�سرمایه�جهانی�خوب�ادغام�شده�است�یا�پروسه�ادغام�آن�بد�پیش�رفته�است،�حجم�
سرمایه�های�خارجی�سرریز�به�بازار�داخلی�زیاد�یا�کم�بوده�است؟�سرمایه�ها�در�کدام�
حوزه�ها�انباشت�شده�و�در�کجاها�انباشت�نشده�است،�برنامه�ریزی�کاپیتالیستی�کار�و�
تولید�توسط�این�جناح�یا�آن�جناح�صورت�می�گیرد،�بورژوازی�صنعتی�یا�غیرصنعتی�
است�که�حکم�می�راند،�دولت�بورژوازی�عربده�دینداری�و�اسالم�پناهی�سر�می�دهد،�یا�
هر�روز�سرود�ای�وطن�می�خواند،�یا�اصاًل�قرار�است�به�شیوه�امثال�»چاوز«�و�»کاسترو«�
علم�سوسیالیسم�بر�افرازد،�یا�هر�اگر�و�مگر�دیگر�به�طور�قطع�هیچ�دردی�از�توده�های�
طبقه�وی�دوا�نمی�کند��این�حرف�جای�هیچ�برو�و�برگرد�ندارد�که�هر�شکل�و�حالت�
و�هر�نوع�چهره�آرائی�این�نظام�بطور�قطع�با�تشدید�روز�به�روز�استثمار،�گرسنگی،�
بی�داروئی،�بی�آموزشی،�تبعیضات�مرگبار�جنسی،�خیابانی�شدن�بیشتر�کودکانش�و�
کلیه�اشکال�دیگر�ستمکشی�و�محرومیت�و�فالکت�اقتصادی�و�اجتماعی�او�همراه�

خواهد�بود�
2. هر�نوع�امید�بستن�به�مبارزه�قانونی�و�هر�گونه�تالش�برای�برپائی�تشکلی�که�
ظرف�گفتگو�و�تعامل�با�سرمایه�داران�یا�دولت�آنها�باشد�از�بیخ�و�بن�محکوم�به�
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شکست�است��دلیل�این�امر�فقط�ماهیت�سازشکار�سندیکالیسم�و�واقعیت�انحالل�
تا�مغز�استخوان�جنبش�اتحادیه�ای�در�ملزومات�ماندگاری�نظام�بردگی�مزدی�نیست��
اینکه�جنبش�سندیکالیستی�چنین�است�فقط�بخشی�از�فاجعه�است��بخش�دیگر�آن�
استیصال�و�بن�بست�قطعی�مبارزات�اتحادیه�ای�در�کار�بهبود�وضعیت�معیشت�و�
افزایش�دستمزد�کارگران�حتی�در�چهارچوب�رفرمیسم�راست�ارتجاعی�در�جامعه�ای�
مانند�ایران�است��این�نکته�ای�است�که�باالتر�توضیح�دادیم��طبقه�کارگر�ایران�باید�به�
کمک�تمامی�تجارب�گذشته�خود�و�همزنجیران�طبقاتی�اش�در�جاهای�دیگر�خوب�
دریافته�باشد�که�در�گستره�مبارزه�قانونی�و�جنبش�سندیکائی�قادر�به�حصول�هیچ�
بهبودی�در�شرائط�کار�و�معیشت�خود�نخواهد�بود��در�دوزخ�سرمایه�داری�ایران�فقط�
مبارزه�رادیکال�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�نیست�که�آماج�وحشیانه�ترین�سرکوب�ها�
است��جنبش�سندیکالیستی�نیز�اگر�قرار�باشد�نانی�به�سفره�کارگر�برساند�به�طور�
حتم�با�استقبال�طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�وی�مواجه�نخواهد�شد��نسخه�واقعی�جنبش�
سندیکالیستی�و�اتحادیه�ای�در�ایران�همان�است�که�از�دیرباز�تا�حاال�توسط�دولتها�
پیچیده�شده�است��سندیکاهای�دست�ساخت�قوام،�سید�ضیاء،�حزب�زحمتکشان�
بقائی،�ساواک�شاه،�شوراهای�اسالمی�و�خانه�کارگر�مدل�های�واقعی�جنبش�اتحادیه�ای�
در�سرمایه�داری�ایران�هستند��اگر�بناست�کارگران�علیه�سرمایه�داری�ولو�برای�نان�
روزمره�خود�و�فرزندانشان�مبارزه�کنند�باید�مرزهای�جنبش�اتحادیه�ای�را�از�همان�

آغاز�پشت�سر�گذارند�
3.�مبارزات�پراکنده�کارگران�در�کارگاهها،�مدرسه�ها،�بیمارستانها،�مؤسسات�حمل�
و�نقل،�فروشگاهها،�شرکتهای�عظیم�صنعتی�و�تجاری�و�کاًل�مراکز�کار�و�تولید،�به�
رغم�همه�اهمیت�اساسی�و�تعیین�کننده�ای�که�دارند�در�قیاس�با�دوره�های�پیشین�
از�شانس�پیروزی�کمتری�برخوردارند��دلیل�این�امر�کاهش�نقش�این�مبارزات�و�
اعتصابات�در�خواباندن�چرخ�تولید�و�اختالل�روند�کار�سرمایه�و�وارد�ساختن�فشار�
سنگین�بر�صاحبان�سرمایه�نمی�باشد��مشکل�این�سطح�مبارزات�سرسختی�و�عزم�
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جزم�سرمایه�داران،�دولت�بورژوازی�و�در�یک�کالم�نظام�سرمایه�داری�برای�گریز�
از�قبول�مطالبات�کارگران�به�هر�بها�و�هر�شکل�است��در�فاصله�سالهای��52تا��56
کمتر�اعتصابی�توسط�کارگران�در�واحدهای�مختلف�صنعتی�یا�هر�مرکز�کار�دیگر�
ایران�صورت�می�گرفت�که�کارفرمایان�و�دولت�را�به�قبول�خواسته�های�کارگران�
وادار�نسازد،�اما�در�حال�حاضر�به�هیج�وجه�چنین�نیست��در�آن�دوره�تن�دادن�به�
مطالبات�توده�های�کارگر�از�پاره�ای�جهات�برای�سرمایه�داران�اقدامی�عقالنی�تلقی�
می�شد��احتیاج�مبرم�به�نیروی�کار�و�معضل�جایگزین�سازی�فوری�کارگران،�سطح�
بسیار�پائین�تر�اختالف�میان�نرخ�انباشت�سرمایه�و�نرخ�تولید�اضافه�ارزش�در�مقیاس�
بین�المللی�و�فشار�کمتر�این�مؤلفه�ها�بر�روی�پروسه�بازتولید�سرمایه�در�جوامعی�مانند�
ایران�در�قیاس�با�دوره�کنونی�موجب�می�شد�که�دولت�بورژوازی�توسل�به�قهر�عریان�
و�سرکوب�را�به�صورت�تنها�مکانیسم�مقابله�با�اعتصابات�به�ویژه�در�شرائط�رونق�
اقتصادی�اینجا�و�آنجا�مورد�تردید�قرار�دهد��این�امر�در�وضعیت�روز�جهان�و�به�طور�
خاص�در�فضای�کارزار�طبقه�کارگر�ایران�علیه�بورژوازی�اصاًل�مصداق�ندارد��به�دلیل�
همه�آنچه�که�باالتر�زیر�نام�شاخص�های�مهم�این�فاز�از�حیات�نظام�سرمایه�داری�بر�
شمردیم،�پاسخ�رد�توأم�با�بدترین�سرکوب�ها�و�در�صورت�تشتت�و�بی�سازمانی�و�
موقعیت�بسیار�ضعیف�جنبش�کارگری�بدون�سرکوب،�تنها�راه�حل�بورژوازی�در�
مقابل�مبارزات�روز�کارگران�است��در�چنین�وضعی�پیداست�که�اعتصابات�پراکنده�و�
جنب�و�جوش�های�متشتت�درون�مراکز�مختلف�کار�و�تولید�از�ظرفیت�چندان�زیادی�

برای�تحمیل�مطالبات�کارگران�بر�بورژوازی�برخوردار�نمی�باشد�
4.�برای�غلبه�بر�معضل�باال،�تنها�راه،�تالش�جامع�االطراف�برای�سازمانیابی�سراسری�
طبقه�کارگر�و�ایجاد�یک�ظرف�اعمال�قدرت�جمعی�علیه�کارفرمایان،�دولت�بورژوازی�
و�کل�نظام�سرمایه�داری�است��بورژوازی�مصمم�است�که�به�کمک�کلیه�امکاناتش،�با�
توسل�به�هارترین�شیوه�های�سرکوب�و�با�استفاده�از�موقعیت�ضعیف�جنبش�کارگری�
در�مقابل�هر�خواست�کارگران،�هر�چند�اندک�سخت�ایستادگی�کند��این�مقاومت�
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حکم�محرز�سرمایه�است�که�از�بطن�همه�شاخصها�و�مؤلفه�های�فاز�حاضر�سرمایه�داری�
می�جوشد��راه�چاره�جنبش�کارگری�در�مقابل�این�وضعیت�سوای�توسل�متقابل�به�
اعمال�قدرت�گسترده�سراسری�چیز�دیگری�نمی�تواند�باشد��تمامی�رخدادهای�اخیر�
درون�جنبش�کارگری�ایران�شاهد�بسیار�زنده�اهمیت�این�موضوع�هستند��در�طول�این�
چند�دهه�دامنه�مبارزات�توده�های�کارگر�از�دوره�های�دیگر�وسیعتر�و�شمار�اعتصابات�
بسیار�افزون�تر�بوده�است��اما�بخش�اعظم�این�اعتصابها�و�خیزش�ها�به�هیچ�موفقیتی�
دست�نیافته�اند��پدیده�ای�که�به�نوبه�خود�تأثیر�منفی�زیادی�بر�روی�کل�جنبش�کارگری�
داشته�است��نومیدی�از�مبارزه�را�در�میان�کارگران�دامن�زده�است،�روند�متشکل�شدن�
آنان�را�زیر�فشار�قرار�داده�است�و�سطح�انتظارات�آنان�را�تنزل�داده�است��غلبه�بر�این�
وضعیت�در�گرو�سازمانیابی�سراسری�علیه�سرمایه�داری�است��شکی�نیست�که�این�
یکی�از�دشوارترین،�پرسنگالخ�ترین�و�پیچیده�ترین�وظائفی�است�که�پیش�روی�طبقه�
کارگر�قرار�داد�اما�پیشبرد�این�پروسه�نه�فقط�به�مثابه�امر�اجتناب�ناپذیر�مبارزه�طبقاتی�
پرولتاریا�به�طور�کلی،�بلکه�حتی�به�عنوان�راهکار�تحمیل�مطالبات�روز�کارگران�بر�

بورژوازی�برای�توده�های�کارگر�دنیا�الزامی�گردیده�است�
5.�روند�سازمانیابی�سراسری�کارگران،�سوای�جریان�روز�مبارزات�توده�های�کارگر�
و�عمق�زندگی�و�کار�و�مراودات�جاری�آنان،�هیچ�معبر�و�بستر�دیگری�ندارد��مشکل�
جنبش�کارگری�فقدان�تشکل�فعالین�نیست��ایجاد�تشکل�خاص�فعالین�نه�در�راستای�
سازمانیابی�سراسری�طبقه�کارگر�که�پاره�ای�اوقات�در�جهت�گسست�بندهای�انسجام�
و�اتحاد�کارگران�عمل�می�کند��همه�تجارب�با�صدای�بلند�فریاد�می�زنند�که�ایجاد�
تشکلی�از�فعالین�زیر�هر�نام�و�نشانی�که�باشد،�مادام�که�آحاد�این�فعالین�به�طور�واقعی�
انسانهای�حی�و�حاضر�و�نافذ�و�تأثیرگذار�درون�جنبش�جاری�کارگران�نیستند�هیچ�
کمکی�به�متشکل�شدن�طبقه�کارگر�نمی�کند��تشکل�فعالین�نمی�تواند�خود�را�جایگزین�
تشکل�توده�های�کارگر�سازد��این�حرف�درست�که�اتفاق�نظر�و�همکاری�و�اتحاد�
فعالین�حتی�بدون�پیوند�ریشه�ای�نافذ�و�تعیین�کننده�آنان�با�مبارزات�روز�کارگران�
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می�تواند�به�سازمانیابی�جنبش�کارگری�کمک�کند،�در�موراد�زیادی�نتیجه�نادرست�
به�بار�آورده�است��این�نوع�تشکلها�این�تفاوت�اساسی�را�با�سکت�های�سیاسی�چپ�
نمای�موسوم�به�حزب�یا�احزاب�دارند�که�افراد�آنها�به�طور�واقعی�کارگرند��اما�مجرد�
این�مؤلفه�کفاف�نمی�دهد��گره�واقعی�مسأله�اینجاست�که�بحث�سازمانیابی�کارگران�
در�اساس�بحث�متشکل�شدن�جنبش�کارگری�و�نه�گفتگوی�متشکل�شدن�این�یا�
آن�فعال�کارگری�با�هم�است��اتحاد�فعالین�کارگری�فقط�تا�جائی�در�مسیر�کمک�به�
متشکل�شدن�جنبش�طبقاتی�آنان�است�که�هر�کدام�در�گوشه�ای�یا�بخشی�یا�حلقه�ای�
از�کارزار�سراسری�کارگران�علیه�سرمایه�داری،�کمک�کننده�به�گشایش�میدان�اعتراض،�
بسیج�کننده،�مورد�اعتماد�توده�کارگر،�دارای�قدرت�رتق�و�فتق�مشکالت�مبارزه�و�
مانند�اینها�باشند��در�غیر�این�صورت�ولو�اینکه�صدها�کارگر�فعال�در�یکجا�و�در�
درون�یک�تشکیالت�دست�در�دست�هم�گذارند�به�تشکلی�جدا�از�جنبش�کارگری�
تبدیل�می�شوند�و�اتحاد�آنان�در�ادامه�کار�دستخوش�همان�فجایعی�می�شود�که�تاریخًا�
گروههای�زیر�نام�دروغین�»احزاب�کمونیست«!!�دستخوش�آن�شده�اند��فعال�کارگری�
برای�این�که�در�سازمانیابی�جنبش�طبقه�خود�نقشی�ایفاء�کند�قبل�از�هر�چیز�باید�عماًل�
و�به�صورت�حی�و�حاضر�در�پراتیک�روزمره�خود�فعال�مبارزات�کارگران�در�محیط�
کار�و�زندگی�خویش�باشد��باید�در�هر�اعتصاب�کارگری�که�در�درون�این�مراکز�روی�
می�دهد�نقشی�جدی�داشته�باشد�و�در�پروسه�سازمانیابی�این�اعتصابات�نقش�اساسی�
ایفاء�کند��سازمانیابی�جنبش�از�همین�جاهاست�که�آغاز�می�گردد��یک�اعتصاب�به�
ویژه�اعتصابات�بزرگ�و�نسبتاً�بزرگ�از�نخستین�بگومگوهای�پشت�دستگاههای�کار�و�
درون�اتوبوس�و�شب�نشینیهای�داخل�خانه�ها�تا�لحظه�وقوع�و�تعطیل�چرخ�تولید،�تا�
طول�دوران�مقاومت�کارگران�و�سرانجام�پیروزی�یا�شکست،�فضائی�خلق�می�کند�که�
همه�دقایق�آن�می�تواند�عناصر�متشکله�پروسه�رشد،�بلوغ�و�سازمانیابی�کارگران�باشد��
فعال�کارگری�در�اینجا�است�که�باید�دست�به�کار�ارتقاء�آگاهی�و�پیوند�زدن�کارگران�
و�جستجوگر�راه�تداوم�این�پیوندها�باشد��در�این�جا�است�که�همراه�با�همزنجیرانش،�
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با�کشف�توانائیها�و�ناتوانیها،�نقاط�قوت�و�ضعف،�نیازها�و�امکانات�موجود،�همه�
تالش�خود�را�برای�تبدیل�مراودات�جاری�کارگران�به�یک�استخوانبندی�با�ثبات�
اتحاد�طبقاتی�به�کار�می�گیرد��با�تمامی�توان�خود�می�کوشد�تا�پایان�اعتصاب�نه�پایان�
ارتباطات،�همدلیها�و�همرزمیها،�بلکه�فاز�بهره�گیری�از�دستاوردها�و�تجارب�برای�
تحکیم�همه�این�مسائل�باشد��فعالین�کارگری�تنها�در�صورت�داشتن�چنین�روابطی�و�
حضور�در�متن�چنین�وضعیتی�است�که�نقش�خود�را�در�سازمانیابی�سراسری�جنبش�
کارگری�ایفاء�می�نمایند��پیداست�که�در�این�صورت�به�هم�پیوستن�فعالین�نه�تشکل�
فعالین�کارگری�بلکه�جزء�پیوسته�و�بسیار�زنده�ای�از�پروسه�متشکل�شدن�جنبش�

کارگری�است�
6.�سازمانیابی�سراسری�طبقه�کارگر�نیازمند�چرخیدن�مبارزات�روز�کارگران�بر�
محور�مطالبات�سراسری�و�پایه�ای�ضد�سرمایه�داری�آنان�است��کارگران�در�کارخانه�ها�
و�مراکز�کار�مختلف�طبیعتاً�برای�حصول�خواسته�های�مشخصی�دست�به�مبارزه�
می�زنند��آنان�در�تعیین�مطالبات�خویش�به�طور�معمول�انتخاب�نمی�کنند��در�وضعیت�
موجود�عموماً�زیر�فشار�فقر�و�گرسنگی�و�از�هم�پاشیدن�شیرازه�زندگی�است�که�
مسأله�دستمزد�بیشتر�یا�هر�مطالبه�معیشتی�دیگر�را�پیش�می�کشند��با�این�حال�واقعیت�
این�است�که�حتی�در�همین�شرائط�نیز�مطالبات�کارگران�به�صورت�اتوماتیک�و�
بدون�نیاز�به�هیچ�گزینش�یا�شور�و�مشورتی�در�همه�حوزه�ها�و�در�همه�مناطق�
کشور�یکسان�و�در�همین�گذر�سراسری�است��از�این�که�بگذریم�در�جامعه�ایران�و�
غالب�جوامع�دیگر�جهان،�سطح�نازل�معیشت،�محرومیت�های�گسترده�اجتماعی�و�
بی�حقوقی�هولناک�سیاسی�در�سطحی�است�که�اساساً�مقوله�حداقل�معیشت�و�حقوق�
اجتماعی�برای�همه�توده�های�کارگر�در�داربست�یک�مطالبات�عام�و�سراسری�قابل�
فرمولبندی�است��بهای�اندک�نیروی�کار،�عدم�دسترسی�به�امکانات�دارو�و�درمان�
و�آموزش�و�مهد�کودک�و�مراقبت�از�سالمندان،�معضل�مشترک�و�همه�جا�گیر�کل�
کارگران�از�معلم�و�بهیار�و�پرستار�و�کارگر�صنعتی�گرفته�تا�کارگر�بخش�نظافت�و�
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حمل�و�نقل�و�تجارت�و�تمامی�قلمروهای�دیگر�است�
طرح�خواسته�های�مشخص�جاری�و�عاجل�کارگران�مراکز�مختلف�کار�و�تولید�در�
چهارچوب�پدیده�ای�به�نام�مطالبات�پایه�ای�سراسری�کارگران�این�خاصیت�را�دارا�
است�که�می�تواند�ریسمان�پیوندی�میان�توده�های�کارگر�در�سراسر�جامعه�باشد��این�
مطالبات�در�همان�حال�بستر�آموزش�و�تعمیق�آگاهی،�سنگر�فراگیر�همرزمی�و�همدلی�
و�کانون�بسیج�طبقاتی�کارگران�در�هر�فاز�مبارزه�و�ریل�انتقال�جنبش�آنان�از�فازی�به�

فاز�دیگر�علیه�نظام�سرمایه�داری�خواهد�بود�
7. شورائی�بودن�سازمانیابی�کارگران�شرط�اساسی�و�اجتناب�ناپذیر�دستیابی�جنبش�
کارگری�به�ظرفیت�طبقاتی�الزم�برای�ستیز�با�نظام�بردگی�مزدی،�تحمیل�مطالبات�
روزمره�بر�بورژوازی�و�حتی�چالش�تهاجمات�روز�کارفرمایان�علیه�شرائط�کار�و�
سطح�زندگی�کارگران�در�این�یا�آن�کارخانه�و�هر�نوع�محل�کار�است��شورائی�بودن�
جنبش�کارگری�بر�خالف�آنچه�در�ادبیات�غالب�نیروهای�چپ�مشاهده�می�شود،�نه�
در�روابط�دموکراتیک�درون�ساختار�تشکیالت،�نه�در�مجرد�ایجاد�یک�ظرف�سازمانی�
دموکراتیک�متفاوت�با�سندیکا،�بلکه�با�حضور�دخالتگر�و�نافذ�آحاد�هر�چه�بیشتر�طبقه�
کارگر�در�فرایند�مبارزه�طبقاتی�ضد�سرمایه�داری،�ظرفیت�مراودات�متشکل�کارگران�
برای�باال�بردن�بی�وقفه�آگاهی�و�شناخت�طبقاتی�کارگران،�تأمین�شرائط�الزم�برای�
آشنائی�هر�چه�عمیق�تر�توده�های�کارگر�به�دورنمای�سوسیالیستی�مبارزه�طبقاتی�و�

مانند�اینهاست�که�خصلت�نما�می�گردد�
8.�رفرمیسم�چپ�با�جدا�سازی�فعالین�کارگری�از�بدنه�جنبش�توده�ای�و�طبقاتی�
آنان،�مسخ�و�متحجر�نمودن�این�فعالین�در�منافع�محدود�و�محقر�سکتی،�محروم�
ساختن�فرایند�مبارزه�طبقاتی�از�وجود�این�فعالین،�استحاله�نقش�طبقاتی�آنان�به�
متعصبان�کور�گروهی�و�ایجاد�دشمنی�حاد�فرقه�ای�میان�آنها،�تاریخاً�و�عماًل�ضربات�
بسیار�سنگینی�بر�روند�مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�وارد�ساخته�است��طرح�این�موضوع�
شاید�برای�برخی�از�فعالین�و�دست�اندرکاران�سازمانیابی�جنبش�کارگری�چندان�
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قابل�قبول�نباشد��طیف�احزاب�یا�سازمانهای�رفرمیسم�چپ�با�مبارزات�روز�کارگران�
بی�ارتباط�و�بیگانه�هستند�و�همین�مسأله�سبب�می�شود�که�دعوی�تأثیر�نقش�مخرب�
آنها�در�روند�سازمانیابی�ضد�سرمایه�داری�و�کل�مبارزه�طبقاتی�توده�های�کارگر�عجیب�
به�نظر�آید��این�تعجب�قابل�فهم�است،�اما�واقعیت�این�است�که�نقش�تخریبی�این�
طیف�در�رابطه�با�جنبش�کارگری�نه�در�چهارچوب�موجودیت�حزبی�و�گروهی�فی�
الحال�آنها،�بلکه�از�ورای�پیشینه�تاریخی�موجودیت�آنها�قابل�کندوکاو�است��شمار�
زیادی�از�فعالین�کارگری�با�سابقه�ایران�به�نوعی�با�حلقه�ای�از�زنجیر�پاره�این�رفرمیسم�
در�ارتباط�است��احزاب�و�گروههای�این�طیف�در�جنبش�کارگری�و�مبارزات�جاری�
طبقه�کارگر�هیچ�نوع�حضوری�ندارند،�اما�آنان�با�این�یا�آن�فعال�کارگری�نوعی�
مراوده�سکتی�دارند��این�مسأله�سبب�می�شود�که�به�محض�جمع�شدن��4فعال�جنبش�
کارگری،�اکثر�این�احزاب�و�گروهها�برای�مصادره�آنها�بسیج�می�شوند��در�همین�
جاست�که�ارتباط�چند�فعال�کارگری�به�میدان�جدال�حزبها�برای�تحقق�منافع�سکتی�
احزاب�بدل�می�شود�و�تشتت�و�تفرقه�فعالین�کارگری�را�به�دنبال�می�آورد��به�بیان�دیگر�
معضل�اساساً�در�وجود�گروهها�و�احزاب�به�اعتبار�موجودیت�تشکیالتی�آنها�نیست،�
معضل�در�وجود�فعالینی�است�که�خود�به�شدت�و�به�صورت�پیشینه�دار،�فرهنگ�و�

منش�و�سنت�و�همه�چیز�رفرمیسم�چپ�را�با�خود�حمل�می�کنند�
جنبش�کارگری�ایران�برای�هموارسازی�راه�صف�آرائی�در�مقابل�بورژوازی�و�برای�
اینکه�کفه�توازن�قوای�موجود�را�که�به�صورت�وحشتناکی�به�زیان�او�و�به�نفع�نظام�
سرمایه�داری�است�به�هم�زند�باید�ملزومات�جدی�باال�را�در�وجود�خود�اثبات�و�نقاط�
ضعف�اساسی�موجود�را�گام�به�گام�از�حیات�خویش�پاالیش�سازد��فعالین�کارگری�
نیز�باید�بدانند�که�هر�نوع�تقال�در�راهی�سوای�این�نه�خدمت�به�توده�های�کارگر،�نه�
رویکرد�سوسیالیستی�و�نه�تقویت�جنبش�کارگری�که�بالعکس�در�راستای�به�شکست�
کشاندن�مبارزات�کارگران،�علیه�سوسیالیسم�و�تضعیف�موقعیت�پرولتاریا�در�مبارزه�
طبقاتی�است��اگر�بخواهیم�کل�گفته�های�خود�را�در�یک�کالم�خالصه�کنیم��آن�کالم�
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این�است��بورژوازی�در�ایران�و�در�سطح�جهانی�آماده�است�تا�با�حداکثر�درندگی�و�با�
استفاده�از�تمامی�امکانات�عظیم�اجتماعی�و�زرادخانه�های�هولناک�نظامی�اش�هر�گام�
مبارزات�کارگران�کشورها�حتی�برای�افزایش�دستمزد�را�به�عقب�راند��این�امر�راهکار�
جبری�تداوم�حیات�سرمایه�داری�در�فاز�کنونی�حیات�تاریخی�آن�است��توده�های�
کارگر�در�مقابل�این�صف�آرائی�مصمم�سرمایه�با�مبارزات�پراکنده،�با�آویختن�به�دار�
قانون�و�خزیدن�در�باتالق�سندیکالیسم،�با�حلق�آویز�کردن�خود�به�دار�احزاب�ماوراء�
خویش�قادر�به�حداقل�دفاع�از�بهای�نیروی�کار�خود�نیز�نخواهند�بود��حتی�برای�این�
کار�باید�به�طور�سراسری�در�یک�جنبش�نیرومند�ضد�سرمایه�داری�متشکل�گردید�و�
باید�که�چند�وچون�این�متشکل�شدن�را�حول�محور�مطالبات�پایه�ای�ضد�سرمایه�داری،�

در�عمق�مبارزات�روزمره�و�با�رویکرد�شفاف�ضد�کار�مزدی�پی�گیری�کرد�
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بر�پایه�مصوبات�جدید�دولت�بورژوازی،�80%�از�صنایع�و�مراکز�کار�و�تولید�
اجتماعی�که�پیش�از�این�تحت�مالکیت�دولت�بوده�است�به�سرمایه�داران�خصوصی�
واگذار�می�شود��در�این�رابطه�آنچه�که�واجد�هیچ�اهمیتی�برای�هیچ�کارگری�نباید�
باشد،�بحث�خصوصی�بودن�یا�دولتی�بودن�سرمایه�هاست�و�آنچه�که�حائز�باالترین�
میزان�اهمیت�است�مکان�واقعی�این�جا�به�جائیها�در�شرائط�کار�و�استثمار�و�هست�و�
نیست�زندگی�اجتماعی�ماست��دولت�و�مالکان�خصوصی�سرمایه�هر�دو�همسان�هم�

و�از�جنس�همدیگر�سیمای�تشخص�و�شکل�حقوقی�مالکیت�سرمایه�اند�
�ما�با�سرمایه�طرف�هستیم�و�هر�جنگ�و�جدال�با�سرمایه�داران�خواه�خصوصی�
و�خواه�دولتی�صرفاً�پرتوی�از�ستیز�بنیادی�و�سراسری�و�طبقاتی�ما�با�سرمایه�است��
به�هر�حال�بحث�اصاًل�بر�سر�دولتی�ماندن�و�نماندن�سرمایه�ها�نیست��سخن�بر�سر�
حقایق�زمینی�و�اجتماعی�تغییراتی�است�که�زیر�نام�و�نشان�توسعه�خصوصی�سازی�
و�اجرای�اصل��44قانون�رژیم�اسالمی�علیه�همه�سطوح�معیشت�و�حیات�اجتماعی�ما�
در�شرف�وقوع�است��این�اقدامات�در�شرائطی�صورت�می�گیرد�که�حدت�کشمکش�
دولت�های�بورژوازی�امریکا�و�ایران�بر�سر�چگونگی�تقسیم�اضافه�ارزش�های�ناشی�
از�استثمار�ما،�سایه�شوم�جنگ�و�حمام�خون�را�نیز�از�همه�سو�بر�سر�تمامی�توده�های�

توفان تعرض سرمایه شدت می گیرد.
چاره کارگران چیست؟
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طبقه�ما�در�خاورمیانه�سنگین�ساخته�است��همه�چیز�گواه�تنگ�و�تنگ�تر�شدن�هر�چه�
بیشتر�حلقه�های�محاصره�معیشت�و�حیات�اجتماعی�ما�توسط�سرمایه�جهانی�به�طور�
کلی�در�ماههای�آتی�است��پس�به�سراغ�برنامه�های�تنظیم�شده�بورژوازی،�سرنوشت�
خویش�در�پروسه�تحمل�این�نقشه�های�ضد�انسانی�و�مهمتر�از�همه�به�سراغ�تکلیف�

کار�و�پیکار�خود�در�مقابل�حادثه�های�در�شرف�وقوع�برویم�
معنای�واقعی�»خصوصی�سازیها«�و�آنچه�که�اکنون�زیر�نام�»اصل��44قانون�اساسی«�
انجام�می�گیرد،�این�است�که�از�این�تاریخ�به�بعد�بیش�از�95%�کل�قلمروهای�اقتصادی�
جامعه�به�طور�کامل�در�اختیار�مالکان�خصوصی�سرمایه�قرار�می�گیرد��خصوصی�سازی�
اسم�رمزی�برای�تهاجم�هر�چه�حادتر�بورژوازی�به�سطح�معیشت،�امکانات�زیستی�و�
حقوق�اجتماعی�توده�های�کارگر�با�هدف�استحکام�بیشتر�پایه�های�سودآوری�و�قدرت�
سرمایه�اجتماعی�ایران�است��روندی�که�جوهر�حیات�سرمایه�و�در�همان�حال�اجبار�
خاص�فاز�کنونی�انحطاط�نظام�کاپیتالیستی�است��این�روند�به�صورت�بسیار�فاحش�
در�جامعه�ما�در�همه�دوره�های�حیات�رژیم�اسالمی�علیه�کارگران�اعمال�گردیده�است،�
اما�آنچه�اینک�در�شرف�انجام�است�موج�مهلک�تری�از�این�فرایند�است��فاز�تازه�ای�
از�روند�تمرکز�سرمایه�در�بستر�تحقق�است��این�فاز�در�وهله�اول�مقتضای�جبری�
موقعیت�کنونی�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�ایران�و�در�وهله�دوم�و�بعنوان�تکمله�همین�
امر،�جزئی�از�پیش�شرطهای�قطعی�مراکز�برنامه�ریزی�سراسری�سرمایه�جهانی�مانند�
صندوق�بین�المللی�پول،�بانک�جهانی�و�صندوق�تجارت�بین�المللی�است��بورژوازی�
ایران�در�طول�چند�دهه�اخیر�به�یمن�خانه�خرابی�میلیونها�نفوس�کارگری�جامعه�و�
تصرف�سهم�هر�چه�کالن�تر�اضافه�ارزش�های�نفتی�ناشی�از�استثمار�کارگران�دنیا،�
در�پاره�ای�از�زمینه�ها�مانند�گسترش�مستمر�حجم�انباشت�صنعتی،�ایجاد�جاذبه�قوی�
برای�سرریز�شدن�سرمایه�های�عظیم�بین�المللی،�توسعه�تأسیسات�پایه�ای�سرمایه�داری،�
حضور�مؤثر�در�بازار�جهانی�سرمایه�و�مانند�اینها�به�موفقیت�های�زیادی�دست�یافته�
است��هر�چه�توده�های�کارگر�مفلوک�تر�و�گرسنه�تر�شده�اند،�بر�قدرت�انباشت�و�
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ظرفیت�ارزش�افزائی�سرمایه�به�همان�اندازه�افزوده�شده�است��سودهای�افسانه�ای�
بخش�های�مختلف�سرمایه�در�این�سالها،�تدارک�سرمایه�ها�در�راستای�حضور�و�رقابت�
گسترده�در�بازارهای�بین�المللی،�تالش�بورژوازی�برای�باالبردن�بارآوری�کار�اجتماعی�
و�استثمار�هر�چه�ژرف�تر�نیروی�کار�و�برخی�مؤلفه�های�دیگر،�همه�و�همه�مبرمیت�
فازی�تازه�از�تمرکز�سرمایه�را�در�دستور�کار�طبقه�سرمایه�دار�ایران�قرار�داده�است��
تحقق�این�فاز�یا�ادغام�فزاینده�سرمایه�های�پراکنده�همراه�با�خصوصی�سازی�ها�و�
تضمین�شرائط�الزم�برای�رقابت�سخت�تر�درون�ساختار�سرمایه�اجتماعی�و�بین�المللی�
محور�مهم�برنامه�ریزی�های�جاری�بورژوازی�ایران�را�تعیین�می�کند��تحقق�این�پروسه�
درست�به�همان�اندازه�که�نیاز�سرمایه�داری�ایران�است�نیاز،�تقاضا�و�شرط�و�شروط�
مراودات�فیمابین�بورژوازی�و�صندوق�جهانی�پول�و�سازمان�تجارت�بین�المللی�و�
مانند�اینها�نیز�هست��گفتیم�که�بحث�اصلی�کندوکاو�پی�آوردهای�این�فرایند�در�
زندگی�توده�های�کارگر�است��بر�اساس�غالب�برآوردها�و�پیش�بینی�ها،�در�طی�چند�
سال�آتی�شمار�کثیری�از�واحدهای�کوچک�صنعتی�کشور�در�سرمایه�های�بزرگ�ادغام�
خواهند�شد��روند�خصوصی�سازیها�و�تسلط�سرمایه�داران�خصوصی�بر�کارتل�ها�و�
تراست�های�صنعتی�و�مالی�موجود،�توسعه�هر�چه�بیشتر�واردات�و�باالخره�هجوم�
سهمگین�تر�سرمایه�های�بین�المللی�به�قلمرو�انباشت�داخلی�جای�چندانی�برای�ادامه�
بازتولید�سرمایه�های�خرد�و�پراکنده�باقی�نخواهد�گذاشت��اولین�اثر�تعیین�کننده�این�
وضعیت�برای�طبقه�کارگرغرق�شدن�بیش�از�پیش�در�کام�امواج�جدید�بیکاری�است��
شمار�جمعیت�بیکار�به�سرعت�رو�به�فزونی�خواهد�رفت��کافی�است�به�تعداد�کنونی�
این�نوع�کارگاهها�و�فروشگاهها�در�کل�ساختار�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�نگاهی�
بیاندازیم�تا�آثار�تعطیلی�محتوم�بیشترین�شمار�آنها�بر�روند�توسعه�بیکاری�را�حدس�
بزنیم��فراموش�نکنیم�که�روند�تمرکز�سرمایه�تنها�متوجه�بخش�صنعت�نیست،�این�
روند�با�درجاتی�کمتر�قلمروهای�تجاری�و�حمل�و�نقل�و�در�ابعادی�شاید�بیشتر�
بخش�کشاورزی�را�نیز�آماج�پاالیش�اندرونی�سرمایه�قرار�خواهد�داد��تخمین�شمار�
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کسانی�که�در�این�گذر�بیکار�می�شوند�و�به�شمار�کثیر�بیکاران�کنونی�می�پیوندند�تا�
حدودی�دشوار�است��اما�در�این�میان�یک�چیز�بالتردید�است��اینکه�محصول�تحقق�
این�پروسه�گسترش�بیکاری�در�ابعادی�کاماًل�فاجعه�آمیز�خواهد�بود��نگاه�به�آمارهای�
زیر�هر�چند�که�فاقد�دقت�و�صحت�الزم�هستند،�باز�هم�می�تواند�تا�حدودی�در�این�

زمینه�روشنگر�باشد�
در�جامعه�ما�تا�سال��13۷۷خورشیدی�بالغ�بر��321326کارگاه�صنعتی�بزرگ�و�
کوچک�وجود�داشته�است��از�این�تعداد�حدود��30۷955واحد�کارگاه�های�دارای��1تا�
�9کارگر،��11۷39واحد�کارگاههای�دارای��10تا��49کارگر،��1131واحد�کارگاههای�
دارای��50تا��99کارگر�و�باالخره��1393واحد�کارگاههای�دارای��100کارگر�به�باال�
بوده�اند��در�فاصله�میان�سالهای��13۷۷تا��1380از�تغییرات�شمار�کارگاههای�با�کمتر�از�
�10کارگر�اطالعی�در�دست�نداریم�اما�بر�اساس�ارقام�منتشره�از�سوی�مرکز�آمار�ایران،�
تعداد�کارگاههای�دارای��10تا��49کارگر�از��11۷39به��8109و�شمار�کارگاههای�
دارای��50تا��99کارگر�از�رقم��1131به��1249و�سرانجام�تعداد�مراکز�تولیدی�دارای�

�100کارگر�و�بیشتر�از��1393واحد�به��1629واحد�تغییر�یافته�اند�
مشاهده�می�کنیم�که�در�دوره�سه�ساله�منتهی�به�سال��1380خورشیدی�از�شمار�
کارگاههای�دارای�کمتر�از��50کارگر�بالغ�بر��3630واحد�کاسته�شده�است،�در�حالی�
که�در�طول�همین�فاصله�زمانی،�بر�تعداد�کارگاههای�دارای��50تا��99کارگر��118
واحد�و�بر�کارگاههای�با��100کارگر�و�بیشتر،��236واحد�افزوده�شده�است��پروسه�
تغییرات�جاری�به�دقت�نشان�می�دهد�که�شمار�کارگاههای�کوچکتر�به�طور�مستمر�در�
حال�کاهش�و�بالعکس�تعداد�مراکز�تولیدی�بزرگ�بطور�بارز�در�حال�افزایش�است��
همانگونه�که�گفتیم�از�تغییرات�مربوط�به�شمار�واحدهای�صنعتی�با�کمتر�از��10کارگر�
هیچ�رقمی�در�سالنامه�مرکز�آمار�منتشر�نشده�است�اما�این�تعداد�به�طور�قطع�دچار�
کاهش�بسیار�جدی�شده�است��بهترین�دلیل�صحت�این�مدعا�را�می�توان�در�کاهش�

چشمگیر��31درصدی�شمار�کارگاههای�دارای�کمتر�از��50کارگر�مشاهده�نمود�
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داده�های�فوق�صرفاً�تصویری�از�روند�تمرکز�سرمایه�در�بخش�صنعت�در�طول�یک�
دوره�سه�ساله�منتهی�به��1380را�در�پیش�روی�ما�قرار�می�دهد��این�تغییرات�طبیعتًا�
در�سایر�بخشهای�اقتصادی�نیز�با�همین�شتاب�به�وقوع�پیوسته�است�و�در�قلمروهائی�
مانند�کشاورزی�و�دامداری�و�پرورش�طیور�حتی�از�شتاب�و�وسعتی�بیشتر�برخوردار�
بوده�است��با�همه�اینها�آمارهای�مورد�گفتگو�تماماً�به�گذشته�تعلق�دارند�و�حتی�
چگونگی�وقوع�این�روند�در��6سال�اخیر�را�هم�منعکس�نمی�سازند��آنچه�اینک�اساس�
بحث�ماست�تسریع�خاص�این�فرایند�در�سالهای�آتی�است��تا�همین�امروز�قریب�
�28085واحد�زراعی،��38000واحد�دامداری�و��25000واحد�پرورش�طیور�در�جامعه�
مشغول�کار�و�تولید�هستند��از�این�تعداد�به�طور�قطع�بیش�از�۷0%�واحدهای�کوچک�
هستند��سخن�بر�سر�این�نیست�که�کلیه�این�واحدها�یا�حتی�اکثریت�غالب�آنها�یکباره�
از�نقشه�اقتصادی�جامعه�محو�می�گردند،�مسلماً�چنین�حادثه�ای�رخ�نمی�دهد،�کمااینکه�
در�صنعتی�ترین�بخش�جهان�سرمایه�داری�نیز�کماکان�شمار�قابل�توجهی�مراکز�کار�و�
تولید�کوچک�در�چهارچوب�تقسیم�کار�عمومی�سرمایه،�در�کنار�عظیم�ترین�تراستهای�
تولیدی�و�مالی�به�کار�خود�ادامه�می�دهند��جوهر�گفتگوی�کنونی�ما�روند�جاری�تمرکز�
سرمایه�در�ایران�است�و�اینکه�مقتضای�این�روند�ناممکنی�تداوم�بازتولید�سرمایه�های�
کوچک،�حدت�رقابت�در�ساختار�سرمایه�اجتماعی،�اجبار�این�سرمایه�ها�به�ادغام�در�
همدیگر�و�بازآفرینی�پروسه�بازتولید�خود�در�قالب�سرمایه�های�بزرگ�و�تراستهای�
صنعتی�با�ظرفیت�رقابت�باال�در�بازار�داخلی�و�بین�المللی�است��تمامی�برنامه�ریزیهای�
دولت�سرمایه�داری�ایران،�از�جمله�خصوصی�سازی�بیش�از�95%�سرمایه�ها،�کلیه�
شرط�و�شروط�حضور�فعال�سرمایه�اجتماعی�ایران�در�عرصه�بین�المللی�و�باالخره�
تمامی�پیش�شرطهای�تعیین�شده�برای�این�حضور�فعال،�از�جانب�صندوق�بین�المللی�
پول�و�سازمان�تجارت�جهانی،�همه�و�همه�این�روند�را�پشتیبانی�و�بدرقه�می�کنند��
روندی�که�بارآورد�محتوم�آن�برای�طبقه�کارگر�ایران�افزایش�میلیونها�بیکار�به�جمعیت�

چندین�میلیونی�بیکاران�کنونی�است�
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گسترش�انفجارگونه�بیکاری،�رقابت�درون�توده�های�طبقه�ما�برای�فروش�نیروی�
کار�را�سخت�تشدید�خواهد�کرد�و�مصائب�ناشی�از�حدت�رقابت،�به�نوبه�خود�بر�
وسعت�سیه�روزیهای�کنونی�ما�به�گونه�ای�چشمگیر�خواهد�افزود��وقتی�که�در�شرائط�
موجود�عده�کثیری�از�ما�برای�یافتن�چند�روز�کار�مجبوریم�روزهای�زیادی�بدون�هیچ�
دستمزدی�کار�کنیم،�زمانی�که�اشتغال�چند�روزه�ما�در�اینجا�و�آنجا�به�امضاء�اوراق�
سفید�فاقد�هر�نوع�تعیین�بهای�نیروی�کارمان�گره�خورده�است،�وقتی�که�هم�اکنون�
زیر�فشار�فقر�و�بیکاری�برای�قاپیدن�یک�ماه�کار�از�دست�همزنجیران�خویش،�همسان�
شکست�خوردگان�جنگها،�تسلیم�نامه�بی�قید�و�شرط�به�دست�سرمایه�داران�می�دهیم،�
در�یک�کالم�وقتی�که�وضعیت�روز�ما�چنین�است�پیداست�که�در�فردای�سرشکن�

شدن�امواج�جدید�بیکاری�به�چه�روزی�خواهیم�افتاد�
افزایش�بیکاری،�تشدید�فزاینده�رقابت�میان�کارگران�برای�یافتن�کار،�عوارض�
مرگبار�این�رقابت�به�زیان�ما�و�به�نفع�صاحبان�سرمایه،�تنها�بخشی�از�پیامدهای�حتمی�
برنامه�ریزی�ها�و�رویکردهای�جاری�نظام�سرمایه�داری�است��بورژوازی�در�جامعه�ما�
و�در�سطح�جهانی�مصمم�است�تا�به�عنوان�تنها�راه�کاهش�تخفیف�بار�بحرانها،�با�
بهره�گیری�از�موقعیت�بسیار�ضعیف�جنبش�بین�المللی�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر،�
سطح�معیشت�و�امکانات�اجتماعی�کل�کارگران�شاغل�را�نیز�به�یک�زندگی�محقر�
آلونک�نشینانه�مفلوک�و�سراسر�ذلت�تنزل�دهد��آنچه�امروز�زیر�نام�اجرای�اصل��44
قانون�اساسی�یا�پدیده�خصوصی�سازی�جریان�دارد،�صرفاً�بخش�الیتجزائی�از�این�
پروسه�است��گفتگو�بر�سر�این�است�که�سرمایه�آنچنانکه�واقعیت�وجودی�اوست،�به�
طور�مطلق�و�فارغ�از�هر�گونه�قید�و�شرط�و�فشار�و�مانع�و�رادع�»جهان�مطاع«�باشد��
مصالح�ارزش�افزائی�و�تولید�سود،�تمامی�جزئیات�و�کل�هست�و�نیست�زندگی�بشر�
را�به�طور�مطلق�در�عنان�اختیار�گیرد��کشمکش�های�درونی�میان�بخشهای�مختلف�
بورژوازی�با�هم،�به�حکم�سرمایه�و�بر�اقتضای�منطق�درونی�ارزش�افزائی�سرمایه�
بدون�دخالتهای�دولتی�حل�و�فصل�شود��فشار�سهمگین�فقر�و�فالکت�و�گرسنگی�
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و�بیکاری�و�بی�خانمانی،�توده�های�کارگر�را�آنچنان�به�باتالق�فروماندگی�و�بی�قدرتی�
سوق�دهد�که�از�وحشت�مرگ�به�تب�رضایت�دهند�و�زیر�فشار�رقابت�همزنجیران�
برای�فروش�نیروی�کار،�از�سازمان�دادن�پیکار�طبقاتی�برای�محو�رابطه�خرید�و�فروش�
نیروی�کار�باز�مانند��فرایند�خصوصی�سازی�بستر�تحقق�این�هدفها�برای�بورژوازی�
است��آنچه�که�در�طول�چند�دهه�اخیر�از�سوی�دولت�سرمایه�داری�و�طبقه�سرمایه�دار�
ایران�بر�ما�تحمیل�شده�است�نیز�جملگی�در�این�راستا�بوده�است��سالخی�آخرین�
ته�مانده�های�قوت�الیموت�چندین�میلیون�نفوس�کارگری�شاغل�در�کارگاههای�
دارای�کمتر�از��10کارگر،�توسط�دولت�های�رفسنجانی�و�خاتمی�نه�ناشی�از�سود�
ناکافی�سرمایه�های�این�واحدها�که�شالق�قهر�سرمایه�برای�بازگستری�شرائط�اجبار�
و�انقیاد�هر�چه�حادتر�کارگران�به�فروش�شبه�رایگان�نیروی�کار�خویش�بوده�است��
این�اقدامات�در�همان�حال�نقش�طالیگان�تهاجم�سرمایه�برای�تحمیل�شرائط�مذکور�
بر�کل�توده�های�کارگر�در�گامهای�بعدی�را�ایفاء�می�کرد��موضوعی�که�اینک�زیر�نام�

اجرای�اصل��44قانون�اساسی�سرمایه،�شکل�واقعی�و�عمومی�به�خود�می�گیرد�
روند�خصوصی�سازیها�پاسخ�مقتضی�بورژوازی�به�نیازهای�اساسی�بازتولید�سرمایه�
اجتماعی�در�این�دوره،�خواه�در�قلمرو�تعرض�بیشتر�به�سطح�زندگی�توده�های�کارگر�
و�خواه�در�جهت�حضور�گسترده�تر�و�سودآورتر�در�بازار�جهانی�است��این�فرایند�در�
همان�حال�صفوف�الیه�های�مختلف�طبقه�بورژوازی�را�در�مقابل�طبقه�کارگر�ایران�
بیش�از�پیش�استحکام�خواهد�بخشید��بخش�قابل�توجهی�از�صاحبان�سرمایه�های�
پراکنده�که�مالکیت�انفرادی�سرمایه�های�خود�را�به�نفع�روند�عمومی�تمرکز�سرمایه�
اجتماعی�از�دست�می�دهند،�به�شرکای�ذی�نفوذ�تراستهای�اقتصادی�ارتقاء�موقعیت�
و�منافع�خواهند�داد�و�حصه�های�کالن�تری�از�اضافه�ارزش�های�تولید�شده�توسط�
توده�های�کارگر�ایران�و�جهان�را�نصیب�خود�خواهند�ساخت��استثمار�فوق�دهشتبار�
چند�ده�ملیون�فروشنده�نیروی�کار�در�طول�چند�دهه�اخیر�شرائط�تحقق�این�انتظار�را�

به�میزان�زیادی�در�اختیار�طبقه�بورژوازی�ایران�قرار�داده�است�
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صاحبان�سرمایه�بقای�نظام�سرمایه�داری�و�سرنوشت�کار�و�زندگی�کارگران�در�این�
نظام�را�این�چنین�تدبیر�کرده�اند�و�مصممند�که�آنچه�را�تا�کنون�بر�ما�تحمیل�نموده�اند�
با�حدت�بیشتر�ادامه�دهند��اما�همه�اینها�باز�هم�بخشی�از�فاجعه�هولناکی�است�که�
آنان�برای�ما�تدارک�دیده�اند��جنگ�و�ستیز�روزافزون�بخش�های�مختلف�بورژوازی�
جهانی�بر�سر�چگونگی�تقسیم�اضافه�ارزشهای�حاصل�از�کار�توده�های�کارگر�دنیا�
دیری�است�که�در�خاور�میانه�کل�زندگی�ما�و�همه�همزنجیران�نفرین�شده�ما�در�این�
منطقه�را�به�شمع�سر�راه�طوفان�توحش�مبدل�ساخته�است��هر�چه�ما�تولید�کرده�ایم�
یک�راست�به�سرمایه،�به�سکوی�اقتدار�طبقه�سرمایه�دار�و�به�باروی�قدرت�دولت�
بورژوازی�تبدیل�شده�است�و�رژیم�اسالمی�اینک�از�ورای�همین�باروی�قدرت،�
به�نمایندگی�از�کل�طبقه�سرمایه�دار�ایران�توان�آن�را�یافته�است�که�برای�اخذ�سهم�
افزونتر�از�استثمار�پرولتاریای�جهانی�با�بخشهای�دیگر�بورژوازی�بین�المللی�وارد�
جدال�شود��در�آن�سوی�قضیه�نیز�قطبهای�مسلط�تر�سرمایه�جهانی،�زیر�فشار�موقعیت�
آسیب�پذیر�اقتصادی�خود�نه�مهیای�باج�دادن�که�آماده�پاالیش�این�نوع�باج�خواهی�ها�
از�ساختار�سراسری�نظم�سیاسی�سرمایه�می�باشند��همه�چیز�گواه�آن�است�که�حتی�
این�کشمکشها�نیز�در�شرائط�موجود،�با�توجه�به�موقعیت�بسیار�ضعیف�جنبش�
بین�المللی�طبقه�ما،�نه�در�راستای�فرسایش�توان�دشمنانمان،�بلکه�بالعکس�در�جهت�
تشدید�هولناک�تر�وضعیت�کار�و�زندگی�و�مبارزه�ما�به�پیش�می�تازد��بحث�لزوماً�بر�
سر�منتهی�شدن�این�مجادالت�به�جنگ�میان�رژیم�اسالمی�و�قطبهای�مسلط�تر�سرمایه�
جهانی�نیست��گفتگوی�اصلی�این�است�که�تاوان�همه�این�صف�و�صف�کشی�های�
کرکس�وار�را�باز�هم�توده�های�وسیع�طبقه�ما�خواهند�پرداخت��هر�فشاری�از�ناحیه�
امریکا�و�دولتهای�غربی�برای�باج�خواهی�از�رژیم�اسالمی،�نه�بر�بورژوازی�ایران�و�
دولت�سرمایه�داران�که�یک�راست�شالق�وار�بر�گرده�فرسوده�ما�فرود�خواهد�آمد��
طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�وی�در�ایران�در�هیچ�قلمروی�از�حدت�این�مناقشات�بازنده�
نبوده�است،�کاماًل�بالعکس�کلیه�بار�کشکمکش�ها�را�بر�زندگی�ما�سرشکن�ساخته�
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است�و�بسیار�نیرومندتر�از�سابق�تعرضات�گسترده�تری�را�به�معیشت�مفلوک�وار�
ما�برنامه�ریزی�نموده�است��جنگ�ارتجاعی�دولتهای�عراق�و�ایران،�جنگ�خلیج�و�
تهاجم�سراسری�سرمایه�جهانی�به�مردم�ستمزده�و�گرسنه�عراق،�جنگ�تجاوزکارانه�
بورژوازی�امریکا�علیه�افغانستان،�لشکرکشی�سبعانه�امریکا�و�اقمارش�به�عراق�و�اینک�
تهاجم�وحشیانه�اسرائیل�و�امریکا�به�لبنان،�همه�و�همه�در�راستای�تقویت�بورژوازی�
در�منطقه�نتیجه�داده�است�و�همه�اینها�موقعیت�دولت�اسالمی�را�در�مقابل�جنبش�
طبقه�ما�تقویت�نموده�است��آنچه�امروز�در�خاور�میانه�می�گذرد�و�فضای�سراسر�
جنگ�آلود�این�منطقه�به�عنوان�تبخاله�رقابت�های�اقتصادی�درون�سرمایه�جهانی،�حتی�
با�چشم�پوشی�از�احتمال�تهاجم�نظامی�مستقیم�امریکا�به�ایران،�باز�هم�به�طور�قطع�
دستاویزی�برای�سرریز�بیشترین�فشار�معیشتی�و�سیاسی�و�اجتماعی�بر�ما�خواهد�
گردید��تنها�مردارخواران�پست�بورژوازی�و�نیروهای�مرتجع�منحطی�چون�سلطنت�
طلبان،�مجاهدین،�حزب�دموکرات�کردستان�ایران�و�عراق�یا�اتحادیه�میهنی�و�الدعوه�و�
مجلس�اعال�هستند�که�در�انتظار�دریافت�جیفه�کثیف�قدرت�در�ماشین�دولتی�سرمایه�
به�دار�این�نوع�جنگ�افروزیها�دخیل�می�بندند��آنچه�گفتیم�بیان�ساده�و�تیترواری�است�
از�وضعیت�روزهای�آتی�زندگی�ما�در�سیطره�حاکمیت�سرمایه�داری�و�طرح�ها�و�
نقشه�های�بشرکشی�که�بورژوازی�برای�کل�توده�های�طبقه�ما�تدارک�دیده�است��سؤال�
بسیار�حیاتی�این�است�که�چه�باید�کرد؟�و�در�مقابل�طوفان�سهمگین�تعرضات�دشمن�
که�به�طور�قطع�روز�به�روز�سهمگین�تر�و�مرگبارتر�خواهد�شد،�چه�می�توانیم�بکنیم؟
در�پاسخ�این�سؤال�عده�ای�به�سیاق�سنت�دیرینه�خویش�چاره�کار�را�در�مطالبه�حق�
تشکل�از�دولت�سرمایه�داری،�ساختن�سندیکا،�توسل�به�قانونیت�و�قانونساالری�و�
مدنیت�کاپیتالیستی�و�در�یک�کالم�دمیدن�در�تنور�جنبش�اتحادیه�ای�جستجو�می�کنند��
از�سربازان� معروف�گروهی� تاریخی� در�گزینه� تنها� را� این�جماعت� وصف�حال�
ناسیونالیست�ژاپن�در�روزهای�بعد�از�پیروزی�کامل�متفقین�در�جنگ�دوم�امپریالیستی�
و�تسلیم�بی�قید�و�شرط�دولت�این�کشور�می�توان�سراغ�گرفت��سربازان�ژاپنی�در�آن�
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ایام�عزم�جزم�کردند�که�با�خط�پرواز�خیال�به�عالم�رؤیا�هبوط�کنند،�شکست�ژاپن�را�
یکسره�دروغ�تلقی�نمایند�و�افسانه�شکست�ناپذیری�»مام�میهن«�را�تا�روز�آخر�عمر�
در�وجود�خویش�زنده�نگه�دارند��آنان�دستجمعی�به�جنگلها�پناه�بردند�و�تا�واپسین�
لحظات�حیات�با�ایمان�عمیق�به�شکست�نخوردن�کشورشان!�در�عمق�بیشه�زارها�
زندگی�کردند��مرزبانان�غیور�جنبش�اتحادیه�ای�نیز�می�توانند�نسبت�به�امکان�معجزه�
و�کرامات�سندیکاهای�قانونی�فانوس�همان�نوع�رؤیاها�را�در�دل�خود�مشتعل�نگاه�
دارند�اما�اینان�یک�چیز�را�نباید�فراموش�کنند،�اینکه�سربازان�اولتراناسیونالیست�ژاپن�
کمی�صداقت�داشتند�و�فقط�خودشان�را�گول�زدند،�در�حالی�که�اینها�کارگران�جهان�
را�گول�می�زنند�و�برای�دفن�جنبش�ضد�سرمایه�داری�این�طبقه�در�گورستان�منافع�
بورژوازی�سماجت�می�ورزند��اینان�نمی�توانند�چشمان�خود�و�کارگران�مخاطب�خود�
را�بر�فاجعه�انحالل�بی�قید�و�شرط�اتحادیه�های�کارگری�اروپای�شمالی�و�غربی،�
امریکا�و�سایر�نقاط�دنیا�در�مصالح�سودآوری�سرمایه�جهانی�ببندند��دوستداران�جنبش�
اتحادیه�ای�متحدین�چپ�نمائی�هم�دارند��اینها�نیز�در�عمل�بر�چاره�سازی�راهکارهای�
گروه�نخست�اصرار�دارند،�با�این�تفاوت�که�در�گیر�و�دار�تالش�برای�سفت�کردن�پیچ�
و�مهره�های�فرقه�های�رو�به�زوال�خود�کمتر�امکان�آن�را�می�یابند�که�در�کار�ساختن�

اتحادیه�های�قانونی�شریک�گردند�
عده�ای�به�درستی�بطور�مدام�از�ضرورت�مبارزه�برای�افزایش�دستمزدها�سخن�
می�گویند��موضوعی�که�اهمیت�آن�توضیح�واضحات�است�و�همواره�و�در�همه�
جای�این�دنیا،�یک�قلمرو�گسترده�و�سراسری�پیکار�طبقه�ما�را�تعیین�می�کند�اما�اوالً�
صرف�مبارزه�برای�افزایش�دستمزد�لزوماً�یک�مبارزه�واقعی�و�مؤثر�و�موفق�برای�
افزایش�دستمزدها�نیست،�ثانیاً�حتی�افزایش�دستمزدها�نه�فقط�متضمن�هیچ�بهبودی�
در�زندگی�ما�نیست�که�معموالً�منحنی�نزولی�سطح�معیشت�مان�را�نیز�هیچ�کندتر�
نساخته�و�نمی�سازد،�ثالثاً�و�از�همه�مهمتر�و�اساسی�تر�افزایش�دستمزد�مسأله�ای�است�
که�نتیجه�داشتن�یا�نداشتن�آن�صرفاً�بخش�شاغل�کارگران�را�شامل�می�گردد��تمام�
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بحث�کنونی�ما�بر�سر�این�است�که�در�آتیه�ای�نه�چندان�دور�بخش�عظیمی�از�طبقه�
ما�هیچ�کاری�و�الجرم�هیچ�دستمزدی�نخواهند�داشت��باید�مزدی�باشد�تا�سخن�از�
افزایش�آن�گفت،�در�حالی�که�هم�اینک�میلیونها�کارگر�به�کلی�فاقد�هر�نوع�دستمزد�
هستند�و�زیر�فشار�روند�جاری�ارزش�افزائی�سرمایه�میلیونها�کارگر�دیگر�نیز�به�این�
جمعیت�ملحق�خواهند�گردید��شایسته�شأن�انسانی�هیچ�کارگری�نیست�که�با�فرو�
رفتن�در�الک�افزایش�دیناری�به�بهای�فروش�نیروی�کار�حراج�خود،�سرنوشت�توده�
عظیم�همزنجیران�فاقد�کار�و�شکم�گرسنه�و�تن�عریان�میلیونها�کودک�و�پیر�و�جوان�
خانواده�های�آنها�را�به�دست�فراموشی�بسپارد��شاید�گفته�شود�که�توده�کارگر�بیکار�
نیزاز�طریق�اتحاد�و�مبارزه�و�تشکل�مشکالت�خویش�را�حل�خواهد�کرد��این�حرفی�
است�که�باید�آن�را�در�آرشیو�مهمالت�تاریخ�جاسازی�کرد��در�نیمه�نخست�سده�
نوزدهم�میالدی�کارگران�بیکار�قاره�اروپا�در�قالب�جنبش�بیکاری�این�یا�آن�کشور�
و�بدون�حمایت�انترناسیونالیستی�همزنجیرانشان،�حداقل�در�سراسر�قاره،�قادر�به�
تحمیل�مطالبات�خود�بر�سرمایه�داران�نشدند،�چگونه�ممکن�است�چند�میلیون�کارگر�
بیکار�در�دنیائی�که�کارگر�لهستانی�با�کار�ساعتی��10کرون�خود�انبوه�کارگران�شاغل�
سوئدی�را�از�کار�بیکار�می�کند،�در�جامعه�ای�مانند�ایران�و�در�زیر�سیطره�قدرت�
دولت�سرمایه�داری�اسالمی�بدون�مبارزه�متحد،�همدوش،�سازمان�یافته�و�ارگانیک�کل�

بخش�های�طبقه�خویش�دیناری�از�چنگال�بورژوازی�خارج�سازد؟!!!
و�باالخره�رادیکال�ترین�و�مصم�ترین�بخش�فعالین�جنبش�کارگری�از�مبرمیت�
سازمانیابی�ضد�سرمایه�داری�توده�های�کارگر�سخن�می�گویند�و�عماًل�در�این�گذر�گام�
بر�می�دارند��این�قولی�است�که�جملگی�بر�آنیم�اما�نفس�مبارزه�یا�تالش�برای�متشکل�
شدن�امر�همیشگی�طبقه�کارگر�و�فعالین�جنبش�کارگری�است��بعالوه�متحد�شدن�
و�سازمانیابی�نمی�تواند�خود�را�به�خطوط�کلی�هدف�ها�و�ضرورت�ها�آویزان�سازد،�
نمی�توان�به�صرف�تأکید�و�پافشاری�بر�اهمیت�نابودی�نظام�سرمایه�داری�کارگران�را�
در�یک�جنبش�واقعی�سرمایه�ستیز�متحد�و�متشکل�نمود��جنبش�ضد�سرمایه�داری�
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و�برای�لغو�کار�مزدی�جنبشی�به�معنای�طبقاتی�کلمه�رادیکال�و�متضمن�وحدت�
ارگانیک�استراتژی�و�تاکتیک�است��پروسه�سازمانیابی�این�جنبش�همه�جا�از�خاکریزها�
و�مواضعی�گذر�می�کند�که�وحدت�مطالبات�جاری�کارگران�و�مبارزه�طبقاتی�آنها�علیه�
اساس�کار�مزدی�را�در�خود�منعکس�می�کند��درست�به�همین�دلیل�هر�لحظه�از�روند�
متشکل�شدن�کارگران�در�اینجا�لحظه�ای�از�مبارزات�جاری�آنها�حول�مطالبات�معین�
روز�و�در�همان�حال�لحظه�ای�از�فرایند�سراسری�مبارزه�علیه�موجودیت�نظام�بردگی�
مزدی�است��با�توجه�به�اهمیت�اساسی�این�مسأله�از�یکسوی�و�مؤلفه�های�مهم�مربوط�
به�وضعیت�سیاسی�و�اجتماعی�روز�است�که�تالش�ما�برای�پیشبرد�پروسه�متشکل�

شدن�توده�های�طبقه�مان�می�تواند�بر�محورهای�اساسی�زیر�متمرکز�گردد�
بر�دستمزد�بخش�شاغل� این�هدف�که�دیناری� با� نه�فقط� اول:�متشکل�شویم،�
همزنجیران�مان�اضافه�شود��پیشتر�گفتیم�که�افزایش�دستمزد�در�بهترین�حالت�و�حتی�
با�فرض�حصول،�فقط�این�ستون�و�آن�ستون�کردن�بار�فالکت�کارگرانی�است�که�
دستمزدی�دارند��تکلیف�انبوه�چندین�میلیونی�بیکاران�در�این�گذر�چه�می�شود؟�این�
مسأله�در�مورد�بسیاری�از�مطالبات�دیگر�هم�صدق�می�کند��ما�باید�روند�سازمانیابی�
جنبش�طبقاتی�خود�را�با�محور�اساسی�پیکار�سراسری�حول�تحقق�مطالبات�پایه�ای�
بزنیم��مطالباتی�که�حق�مفروض�و�یقینی�کل�آحاد� ضد�سرمایه�داری�به�هم�گره�
توده�های�طبقه�ماست�و�حاصل�جمع�کل�آنها�صرفاً�تل�خاکی�بسیار�کوچکی�بر�
دامنه�سلسله�جبال�عظیم�کار�و�تولیدی�است�که�هر�روز�و�هر�ساعت�زیر�فشار�اجبار�
زندگی�در�دوزخ�سیاه�سرمایه�داری�انجام�می�دهیم��مجموعه�ای�از�مطالبات�که�یک�
سطح�معین�معیشت،�رفاه�و�حقوق�اجتماعی�و�انسانی�را�برای�ما�تضمین�کند��مسکن�
مدرن�با�آب�و�برق�و�امکانات�رایگان،�بهداشت�و�دکتر�و�دارو�و�درمان�رایگان،�
آموزش�و�پرورش�رایگان�در�همه�سطوح،�مهد�کودک�و�مراقبت�سالمندان�بدون�هیچ�
نوع�هزینه،�ممنوعیت�هر�نوع�دخالت�دولت�در�کار�متشکل�شدن�و�متحد�شدن�و�
اعتراض�و�پیکار�طبقاتی�ما�علیه�سرمایه�داری،�محورهای�اساسی�این�مطالبات�پایه�ای�
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ضد�کار�مزدی�را�تعیین�می�کنند��این�مطالبات�حقوق�اولیه�محتوم�کلیه�آحاد�انسانها�اعم�
از�شاغل�و�بیکار،�زن�و�مرد،�کودک�و�پیر�و�جوان�مستقل�از�رنگ�و�نژاد�و�جنسیت�و�
قومیت�و�هر�چیز�دیگر�است��این�مطالبات�می�تواند�محتوای�منشور�روز�مبارزه�طبقه�
ما�در�کلیه�مراکز�کار�و�تولید�باشد��ما�جمعیتی�از�اصناف�و�اهل�حرفه�های�متفرق�در�
این�کارگاه�و�آن�کارخانه،�این�فروشگاه�و�آن�مزرعه،�این�بیمارستان�و�آن�مدرسه،�این�
بندر�و�آن�معدن�نمی�باشیم��یک�طبقه�اجتماعی�علیه�نظام�سرمایه�داری�هستیم��طبقه�ای�
که�خواهان�نابودی�این�نظام�است�و�در�این�راستا�و�بعنوان�لحظه�ای�از�فرایند�پیکار�
طبقاتی�اش،�با�این�منشور�مشخص�در�مقابل�بورژوازی�می�ایستد��مطالبات�ما�پایه�
وحدت�و�همپیوندی�مبارزات�کل�توده�های�طبقه�ماست��ما�این�امکانات�را�برای�همه�
کارگران�اعم�از�بیکار�یا�شاغل،�صنعتی�یا�کشاورزی،�کارگر�بخش�توزیع�و�فروش�یا�

معلمان�و�بخش�اموزش،�بهیار�یا�راننده�و�همه�کارگران�دیگر�می�خواهیم�
تشکل�حول�این�منشور�به�دور�از�هر�نوع�شعارپردازی�تشکل�علیه�سرمایه�داری�
است،�زیرا�که�این�مطالبات�متناظر�با�الزام�اختالل�در�نظم�ارزش�افزائی�و�بازتولید�
سرمایه�اجتماعی�و�جهانی�است��تحمیل�هر�کدام�از�این�مطالبات�بر�بورژوازی�گامی�
در�جهت�مختل�نمودن�روند�کار�و�سرمایه�و�آوردن�فشار�بر�گلوگاه�تنفسی�نظام�
سرمایه�داری�است��ما�در�سنگر�جدال�حول�این�مطالبات�برخالف�رفرمیسم�راست�و�
چپ،�برخالف�سندیکاستایان�و�فرقه�بازان�و�بر�خالف�کاهنان�معبد�احزاب،�از�عقد�
قرار�و�قرارداد�و�قبول�همزیستی�مسالمت�آمیز�با�بورژوازی�عزیمت�نمی�کنیم،�بلکه�
بطور�واقعی�به�موجودیت�سرمایه�حمله�می�کنیم�و�بسیج�گسترده،�آگاه�و�سراسری�
خویش�علیه�این�نظام�را�سازمان�می�دهیم��بورژوازی�در�نقشه�خود،�بیکاری�میلیونها�
تن�از�همزنجیران�ما�را�هدف�گرفته�است�و�می�کوشد�تا�بیکاری�این�بخش�را�به�
اهرمی�کارساز�برای�تنزل�دستمزدهای�شاغالن�بدل�کند��پاسخ�ما�به�سرمایه�و�دولت�
سرمایه�داران�منشور�مطالبات�پایه�ای�ضد�سرمایه�داری�و�متشکل�شدن�سراسری�حول�
این�منشور�است��تنها�از�این�طریق�است�که�می�توانیم�نقشه�دشمن�را�نقش�بر�آب�
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کنیم�و�نیروی�پراکنده�شاغالن�و�بیکاران�طبقه�ما�به�جای�آنکه�همسان�بردگان�اسیر�
روم�باستان�با�نبرد�مرگ�خود�علیه�هم،�بساط�عیش�برده�داران�و�در�اینجا�بساط�
عشق�سودهای�نجومی�سرمایه�داران�را�رونق�بخشند،�یکجا�و�متحد�علیه�برنامه�روز�
بورژوازی�و�علیه�بنیاد�موجودیت�سرمایه�داری�وارد�میدان�گردند��بورژوازی�عزم�جزم�
کرده�است�تا�با�فشار�بر�سطح�نازل�زندگی�و�حقوق�اجتماعی�ما�کل�جنبش�طبقاتی�
مان�را�به�بدترین�عقب�نشینی�ها�و�به�قبول�مرگبارترین�شرائط�معیشتی�مجبور�سازد�و�
ما�با�پیش�کشیدن�این�منشور�تالش�می�کنیم�تا�حمله�دشمن�را�با�اتحاد�سراسری�حول�

مطالبات�ضد�سرمایه�داری�پاسخ�گوئیم�
آیا�طرح�این�مطالبات�آنسان�که�سندیکالیست�ها�و�رفرمیسم�چپ�نمای�فرقه�گرا�
تبلیغ�می�کنند�فقط�یک�اتوپی�است�و�با�مبارزات�جاری�کارگران�ایران�و�جهان�همخون�
و�همجوش�نمی�باشد��این�تصور�کاماًل�تسلیم�طلبانه،�رفرمیستی�و�بورژوا�پسند�است��
بانیان�و�مبلغان�این�حرف�بفهمند�یا�نفهمند�بعینه�همان�نیمه�نخست�فرمولبندی�معروف�
»هگل«�را�تکرار�می�کنند،�اینکه�فقط�»آنچه�واقعی�است�معقول�است«�اینها�قادر�به�درک�
این�مهم�نیستند�که�آنچه�معقول�است�نیز�می�تواند�واقعیت�یابد�و�برای�اینکه�واقعیت�
یابد�باید�موضوع�روز�مبارزه�طبقاتی�شود��اینان�صریح�و�بی�پرده�اعالم�می�کنند�که�
کارگران�شایسته�این�نیستند�که�از�داشتن�یک�زندگی�مرفه�و�شرافتمندانه�با�تضمین�
مسکن�و�بهداشت�و�آموزش�و�سایر�امکانات�اجتماعی�و�انسانی�رایگان�حرف�بزنند�
و�بهتر�است�به�همان�دنیار�و�درهم�افزایش�دستمزد�رضایت�دهند��رفرمیسم�راست�
سندیکالیستی�و�بازوی�مسلح�فرقه�گرای�چپ�آن�تاریخاً�قادر�به�درک�قدرت�پیکار�
کارگران�و�فرایند�واقعی�بسیج،�عروج�و�خیزش�آگاهانه�و�سازمانیافته�این�قدرت�علیه�
سرمایه�نبوده�و�نیستند��در�دوران�حاکمیت�فئودالیسم�توصیه�ریش�سفیدان�درون�و�
حاشیه�جنبشهای�دهقانی�این�بود�که�مطالبات�خود�را�منطبق�بر�عقالنیت�طرح�کنند�
و�از�چهارچوب�کاهش�بهره�مالکانه�پا�فرا�نگذارند��رفرمیسم�راست�و�چپ�درون�
و�بیرون�جنبش�کارگری�نیز�میراث�دار�همان�ریش�سفیدانند��اینان،�حتی�رفرمیسم�
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مسلح�چپ�نما�در�همان�حال�که�مشت�های�قهرمانانه�سرنگونی�طلبی�فراطبقاتی�اش�
سینه�آسمان�را�نشانه�می�رود،�برای�کارگران�سوای�تقاضای�دستمزد�افزون�تر�از�آستان�
قدرت�سرمایه�هیچ�نسخه�دیگری�ندارند��وعظ�و�اندرزهای�عقالنیت�طلبانه�ریش�
سفیدان�عصر�سرواژ�راه�به�هیچ�کجا�نبرد�و�تاریخ�را�نیروهای�طبقاتی�معینی�به�پیش�
بردند�که�شعارهای�روز�خود�را�بر�پروسه�پیکار�برای�نابودی�مناسبات�عصر�منطبق�
ساختند��در�دوره�ما�نیز�موفقیت�از�آن�رفرمیسم�راست�و�چپ�نخواهد�بود��تاریخ�صد�
سال�اخیر�این�را�به�وضوح�ثابت�کرده�است��چرخ�تاریخ�را�جنبش�نیرومند�ضد�کار�
مزدی�طبقه�کارگر�به�دست�خواهد�گرفت�و�منشور�مطالبات�ضد�سرمایه�داری�بیانیه�
حقوق�پایه�ای�حی�و�حاضر�این�جنبش�در�مقیاس�وسیع�اجتماعی�و�انترناسیونالیستی�
است��آنچه�ممکن�بودن�و�نبودن�حصول�خواسته�های�ما�در�مبارزه�را�تعیین�می�کند،�
هر�چه�نازلتر�بودن�و�محافظه�کارانه�تر�بودن�آنها�نیست��کاماًل�بالعکس�توان�جنگیدن�
و�قدرت�پیکارطبقاتی�ماست�که�تعیین�می�کند�تا�کجا�می�توانیم�به�پیش�تازیم��طرح�
این�مطالبات�و�تدارک�قوا�برای�تحمیل�آنها�نه�نشان�زیادت�طلبی�یا�اتوپیک�بودن�که�
بیان�نازل�ترین�سطح�انتظارمان�در�قبال�سرمایه�و�ثروتی�است�که�آفریده�ایم،�سرمایه�
و�ثروتی�که�سراسر�جهان�را�آنچنان�آکنده�است�که�هیچ�راه�تنفسی�برای�ما�باقی�

نگذاشته�است�
دوم:�جنبش�ضد�سرمایه�داری�بطور�کلی�و�از�جمله�مبارزه�برای�تحمیل�منشور�
مطالبات�پایه�ای�بر�بورژوازی�نیازمند�یک�سازمانیابی�سراسری�شورائی�است��شورا�
یک�سازماندهی�اخص�تاکتیکی�با�هدف�اجرای�یک�مأموریت�معین�مقرر�در�یک�
لحظه�تاریخی�مشخص�نیست��این�سخن�که�گویا�»شورا�صرفاً�ارگان�قیام�است«!!!�
نه�حرف�طبقه�ما،�نه�سخن�کمونیسم�پرولتاریا�بلکه�نسخه�پردازی�رفرمیسم�راست�و�
چپ�برای�انحراف�از�مبارزه�علیه�اساس�کار�مزدی�است��از�ما�می�پرسند�که�اگر�شورا�
فقط�ارگان�قیام�نیست�پس�با�سندیکاها�و�تشکلهای�کارگری�غیر�دولتی�دیگر�چه�فرق�
دارد؟�پاسخ�ما�شفاف�است��مشخصات�اساسی�سازمانیابی�شورائی�توده�های�کارگر�در�
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کلی�ترین�خطوط�خود�اینها�است:
1. ظرف�تحمیل�مطالبات�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�بر�نظام�سرمایه�داری�است�
و�آنچه�ما�زیر�نام�مطالبات�پایه�ای�طرح�می�کنیم�نیز�دقیقاً�از�همین�جنس�است��مسکن�
مدرن�رایگان،�آموزش�و�پرورش�رایگان�در�همه�سطوح،�بهداشت�و�دارو�و�دکتر�
و�درمان�رایگان،�مهد�کودک�رایگان،�تعیین�سطح�مزدها�و�معیشت�و�رفاه�اجتماعی�
بر�اساس�سطح�محصول�کار�و�تولید�اجتماعی،�ممنوعیت�کامل�دخالت�دولت�در�
متشکل�شدن�و�مبارزه�و�نوع�زندگی�انسانها�و�مانند�اینها،�عماًل�متضمن�اختالل�کامل�

در�روند�ارزش�افزائی�و�بازتولید�سرمایه�است�
2.�جنبش�شورائی�به�کسب�هیچ�مجوزی�از�دولت�بورژوازی�نیاز�ندارد��ما�طبقه�ای�
در�جامعه�سرمایه�داری�اما�علیه�موجودیت�این�نظام�هستیم�و�متشکل�شدن�خویش�
را�برای�حصول�همین�هدف�یعنی�نابودی�سرمایه�داری�می�خواهیم��برای�این�کار�
نمی�توانیم�به�قانونیت�و�قراردادیت�و�مدنیت�و�منطق�سرمایه�رجوع�کنیم��سازمانیابی�
ما�حتی�برای�تحمیل�حصول�همین�مطالبات�پایه�ای�حی�و�حاضر�نیز�به�حکم�محتوای�
اجتماعی�اش�نمی�تواند�به�دار�قانون�و�نظم�سرمایه�آویزان�گردد��این�تنها�قدرت�
متحد�طبقاتی�ماست�که�می�تواند�تکیه�گاه�واقعی�ما�در�کار�ظهور،�بالندگی،�توسعه�و�
اقتدار�این�تشکل�باشد��ما�با�کمک�فعالین�اندرونی�آگاه�خویش�حول�مطالبات�روز�
خود�و�چگونگی�پیشبرد�مبارزه�جمعی�و�سراسری�برای�حصول�آنها�به�به�هم�پیوند�
می�خوریم،�متحد�می�شویم�و�متشکل�می�گردیم��فعالین�آگاهتر�و�با�تجربه�تر�ما�تمامی�
آگاهی،�ابتکار،�تجربه،�خالقیت،�هشیاری،�دانش،�فداکاری،�چاره�پردازی�و�قدرت�
هدایت�خود�را�در�همین�جا�و�در�کار�سازمانیابی�شورائی�ما�علیه�سرمایه�به�منصه�

ظهور�می�رسانند�
3.�سازمانیابی�شورائی�میدان�دخالتگری�وسیع،�خالق�و�نافذ�همه�آحاد�کارگران�
در�همه�تصمیم�گیریها،�سیاست�ها،�برنامه�ریزی�ها�و�چه�باید�کردن�و�نکردنها�است��
در�اینجا�هیچ�نهاد�ماوراء�اراده�عمومی�آحاد�کارگران�وجود�ندارد��هیچ�هیأت�مدیره،�
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هیچ�کمیته�مرکزی،�هیچ�دفتر�سیاسی�و�هیچ�نیروئی�قانم�مقام�کارگران�نمی�شود��حق�
انتخاب�و�تعیین�نماینده�به�هیچ�روایت�بورژوائی�حقوق،�از�جمله�به�روایت�رایج�
رفرمیسم�راست�و�چپ،�ارجاع�نمی�گردد��هر�نماینده�در�هر�لحظه�که�کارگران�اراده�
کنند،�از�مأموریت�خود�عزل�می�شود،�نماینده�شدن�مطلقاً�پست�و�مقام�و�مرتبه�نیست�
و�موقعیتی�برای�هیچ�منافع�متمایز�اقتصادی�یا�نوع�تصمیم�گیری�به�جای�توده�های�

کارگر�ایجاد�نمی�کند�
4.�تشکل�شورائی�هسته�روینده�و�بالنده�سازمان�سراسری�حضور�مستقیم�و�آگاه�
و�نافذ�و�آزاد�همه�توده�های�طبقه�ما�در�کار�برنامه�ریزی�سوسیالیستی�کار�و�تولید�
اجتماعی�در�روزهای�بعد�از�سرنگونی�دولت�سرمایه�است��برای�اینکه�کار�مزدوری�
محو�گردد�باید�به�حیات�هر�نوع�دولت�و�نظم�سیاسی،�اجتماعی،�مدنی�و�اقتصادی�
ماوراء�توده�های�کارگر�به�طور�کلی�پایان�داده�شود��این�کار�در�گرو�نمو�و�بلوغ�
جنبشی�است�که�در�تداوم�پیکار�خود�قادر�به�تحقق�چنان�تحولی�عظیم�باشد��از�درون�
تشکل�های�کارگری�مستقل�نمای�نسخه�پیچی�شده�توسط�رفرمیسم�راست�و�چپ�
و�آویختن�این�تشکالت�به�یک�سکت�ایزوله�مکتبی�به�نام�حزب،�مطلقاً�سوسیالیسم�
مارکسی�و�کارگری�بیرون�نخواهد�آمد��سازمانیابی�شورائی�طبقه�کارگر�در�همان�
حال�که�ظرف�مبارزه�جاری�طبقه�کارگر�برای�تحمیل�مطالبات�ضد�سرمایه�داری�روز�
بر�بورژوازی�است��تنها�شکل�سازمانیابی�متضمن�آمادگی�و�تدارک�توده�های�کارگر�
برای�استقرار�سازمان�شورائی�سراسری�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�اجتماعی�نیز�می�باشد�
5. در�شکل�شورائی�سازمانیابی�کارگران،�مبارزه�علیه�کلیه�اشکال�ستم�و�بیحقوقی�
موجود�با�مبارزه�علیه�موجودیت�نظام�سرمایه�داری�به�فرایندی�واحد�مبدل�می�گردد��
دیکتاتوری�و�خفقان�و�ستمکشی�انسانها،�تبعیضات�جنسی�و�نژادی�و�قومی،�آلودگی�
محیط�زیست�و�تمامی�شرارت�ها�و�جنایات�دیگری�که�علیه�انسانها�در�هر�نقطه�
دنیا�اعمال�می�شود،�همه�و�همه�یا�از�ذات�سرمایه�می�جوشند�و�یا�نقش�اهرمها�و�
مکانیسم�های�ضروری�بازتولید�سرمایه�جهانی�را�ایفاء�می�کنند��مبارزه�علیه�هر�کدام�
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از�این�اشکال�ستم�و�شرارت�و�بی�حقوقی�بدون�مبارزه�مستقیم�علیه�سرمایه�داری�
امکان�ندارد�و�آنانکه�این�دو�را�از�هم�تفکیک�می�کنند�سوای�فریب�و�توهم�هیچ�
چیز�دیگری�تحویل�کارگران�نمی�دهند��در�کلیه�این�قلمروها�تنها�و�تنها�قدرت�اتحاد�
و�آگاهی�و�تشکل�طبقاتی�کارگران�است�که�می�تواند�این�مظالم�و�جنایات�را�تقلیل�
دهد��رفرمیسم�راست�و�چپ�در�مقابل�این�سخن�جنجال�می�کند�که�در�هر�جامعه�
سرمایه�داری�سوای�کارگران�اقشار�دیگری�و�از�جمله�اقشاری�از�بورژوازی�نیز�مورد�
اجحاف�و�ستم�هستند�و�از�این�روی�باید�مبارزه�برای�دموکراسی�را�از�مبارزه�علیه�
اساس�سرمایه�داری�تفکیک�نمود!!!�حرف�اینان�دروغ�محض�است��اقشار�بورژوازی�
بر�سر�چگونگی�تحمیل�نظم�سیاسی�و�تولیدی�سرمایه�داری�بر�توده�های�طبقه�ما�با�
هم�کشمکش�دارند��در�جریان�این�کشمکش�و�ستیزها�طبیعتاً�به�بسیاری�جنایتها�علیه�
هم�دست�می�زنند��مبارزه�ما�علیه�ستمکشی،�مظالم،�تبعیضات�و�بی�حقوقی�ها�مطلقاً�از�
جنس�دموکراسی�خواهی�و�آزادی�طلبی�آنها�نیست��آنچه�آنان�زیر�نام�حق�به�محتوای�
جدال�خود�تبدیل�کرده�اند�در�نگاه�طبقاتی�ما�عین�بی�حقوقی�است،�آنچه�آنان�آزادی�
نام�می�نهند�برای�ما�اسارت�کامل�در�چنگال�استثمار�و�تجاوزگری�سرمایه�است��با�
همه�اینها�هر�گام�پیکار�طبقاتی�ضد�سرمایه�داری�ما�علیه�دیکتاتوری�و�خفقان�و�ستم�
سرمایه�گامی�در�راه�رهائی�بشریت�از�این�مظالم�است�و�اقشار�و�گروههای�مختلف�
غیرکارگری�دموکراسی�طلب�نیز�می�توانند�از�نتایج�آن�منتفع�گردند��این�ما�و�جنبش�
ما�نیست�که�باید�خود�را�در�گورستان�انتظارات�اصالح�جویانه�آنها�دفن�کند،�این�
آنانند�که�می�توانند�از�مواهب�پرارج�انسانی�مبارزات�ضد�سرمایه�داری�ما�بهره�برگیرند��
جنبش�شورائی�ما�بستر�ادغام�مبارزه�علیه�همه�بی�حقوقی�ها�در�همه�قلمروهای�حیات�
اجتماعی�با�مبارزه�مستقیم�علیه�اساس�سرمایه�داری�است��وقتی�ما�در�مطالبات�پایه�ای�
روز�خویش�از�ممنوعیت�هر�نوع�دخالت�دولت�بورژوازی�در�کار�متشکل�شدن�و�
متحد�شدن�و�مبارزه�خود�سخن�می�گوئیم�محو�هر�نوع�دیکتاتوری�و�خفقان�و�زندان�
و�شکنجه�و�اعدام�را�فریاد�می�کنیم��وقتی�ما�از�تضمین�معیشت�و�رفاه�اجتماعی�و�
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مسکن�و�بهداشت�و�آموزش�و�همه�امکانات�همگانی�سراسر�رایگان�برای�همه�آحاد�
جامعه�حرف�می�زنیم،�پیداست�که�عالی�ترین�نوع�مبارزه�علیه�بی�حقوقی�انسانها،�علیه�
تبعیضات�جنسی�و�قومی�و�مانند�اینها�را�به�پیش�می�بریم��در�اینجاست�که�مبارزه�علیه�
دیکتاتوری�و�خفقان�و�تبعیض�به�درستی�با�مبارزه�علیه�سرمایه�به�هم�آمیخته�است�و�

شوراها�تبلور�سازمانیابی�طبقاتی�توده�های�ما�برای�پیشبرد�این�پیکار�است�
6.�سازمانیابی�شورائی�کارگران�بدیل�طبقاتی�رادیکال�ضد�کار�مزدی�و�برای�محو�
کار�مزدی�توده�های�کارگر�در�مقابل�راه�حلهای�سوسیال�بورژوائی�شایسته�ساالرانه،�
نخبه�پرستانه�و�انحالل�جویانه�ای�است�که�تاریخاً�برای�تجزیه�جنبش�کارگری�به�
تشکیالت�نخبگان�و�فرقه�ماوراء�کارگران�در�یکسوی�و�دکه�های�سندیکالیستی�تکدی�
توده�های�کارگر�از�سرمایه�در�سوی�دیگر�تالش�کرده�اند��در�اینجا�فعال�کمونیست�
طبقه�کارگر�موجودی�زمینی�و�فردی�از�آحاد�کارگران�است�که�کل�آگاهی،�توان�چاره�
پردازی�و�قدرت�تدبیر�و�هدایت�خود�را�در�عمق�مبارزات�جاری�کارگران�به�غلیان�
می�اندازد�و�بر�رویکرد�و�ظرفیت�ستیز�طبقه�اش�علیه�سرمایه�تأثیر�می�گذارد��جنبش�
کارگری�به�مفهوم�واقعی�طبقاتی�و�ضد�سرمایه�داری�خود�تجلی�می�کند�و�پیشروان�
و�غیرپیشروان،�آگاهان�و�کمتر�آگاهان،�درس�خوانده�ها�و�درس�نخوانده�هایش�بسان�
سلولهای�حیاتی�یک�ارگانیسم�علیه�سرمایه�می�جنگند��شایسته�ساالران�و�شخصیت�
پرستان�مدعی�داشتن�نقش�فعال�در�جنبش�کارگری،�سخن�ما�در�نقد�تجزیه�تشکیالتی�
این�جنبش�به�سندیکالیسم�و�حزب�نخبگان،�را�به�مزورانه�ترین�شکلی�تحریف�کرده�
و�به�نفی�اهمیت�سازمان�یابی�کمونیستی�طبقه�کارگر�تعبیر�می�کنند��اینان�هم�آگاهانه�
دروغ�می�گویند�و�هم�اصل�سازمان�یابی�کمونیستی�کارگران�را�با�نگاه�بورژوازی�
می�کاوند��جنبش�کارگری�تنها�و�تنها�از�درون�یک�سازمانیابی�نیرومند�شورائی�ضد�
سرمایه�داری�است�که�می�تواند�به�استخوانبندی�راستین�کمونیستی�خود�دست�یابد��
تشکل�کمونیستی�کارگران�یک�فرقه�مکتبی�بوروکراتیک�مرده�منجمد�باالی�سر�
کارگران�با�مشتی�شعارهای�تند�و�تیز�سرنگونی�طلبانه�فراطبقاتی،�ناسیونالیستی�و�
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دموکراسی�خواهانه�با�شماری�آدمهای�منزوی�تشنه�قدرت�و�تسلط�بر�طبقه�کارگر�
نمی�باشد��سازمان�یابی�کمونیستی�واقعی�کارگران�ظرف�حضور�گسترده�فعالین�حی�
و�حاضر�در�اعماق�جنبش�جاری�ضد�سرمایه�داری�توده�های�کارگر�است�و�این�
فعالین�تنها�از�درون�سازمانیابی�سراسری�شورائی�توده�های�کارگر�است�که�می�توانند�
چنان�رابطه�زنده�جنبشی�و�سازمانی�و�سیاسی�با�هم�برقرار�کنند��مخالفان�فرقه�گرای�
جنبش�ضد�کار�مزدی�می�گویند�که�جنبش�کارگری�متشکل�از�گرایشات�گوناگون�
است�و�قبول�وجود�واقعی�این�گرایشات�متضمن�آن�است�که�حقانیت�وجود�موازی�
سازمانیابی�سندیکالیستی�برای�عامه�کارگران�و�حزب�متشکل�از�شایستگان�و�فرزانگان�
را�هم�قبول�کنیم!!!�این�حرف�عمیقاً�ضد�سوسیالیستی�و�رفرم�پرستانه�است��رفرمیسم�
و�نسخه�پیچی�مبارزه�برای�بهبود�زندگی�با�قبول�جاودانگی�بردگی�مزدی�در�همان�
حال�که�گرایشی�در�درون�جنبش�کارگری�است،�بنیاد�آن�بر�القاء�باژگونه�رابطه�خرید�
و�فروش�نیروی�کار�در�ذهن�و�تفکر�کارگران�استوار�است��رفرمیسم�در�جنبش�
کارگری�وجود�دارد�به�این�دلیل�که�کارگران�زیر�فشار�تسلط�افکار�و�ایدئولوژی�
و�فرهنگ�و�حقوق�و�ارزشهای�اجتماعی�تبخیر�شده�از�بطن�رابطه�سرمایه�با�سر�
بورژوازی�به�عینیت�موجود�نگاه�می�اندازند��رفرمیسم�در�عین�حال�می�تواند�بیان�انتظار�
بخشی�از�طبقه�کارگر�باشد�که�منافعی�جدا�از�منافع�کل�طبقه�کارگر�برای�خود�قائل�
هستند��صرف�وجود�رفرمیسم�به�عنوان�یک�گرایش�در�جنبش�کارگری�مطلقاً�دلیل�
بر�حقانیت�این�گرایش�و�محق�بودن�آن�در�تسخیر�فضای�مبارزه�و�اعتراض�و�اهداف�
و�افق�اجتماعی�طبقه�کارگر�نیست��با�رفرمیسم�باید�قاطعانه�پیکار�کرد�و�توده�های�
کارگر�را�علیه�آن�بسیج�کرد��سازمانیابی�شورائی�سراسری�ضد�سرمایه�داری�کارگران�
بدیل�واقعی�طبقاتی�جنبش�کارگری�در�مقابل�سندیکالیسم�و�فرقه�گرائی�است�و�
تحقق�آن�متضمن�پیروزی�سوسیالیسم�پرولتاریا�بر�گرایشات�مذکور�است��منتقدین�
شوراها�و�جنبش�ضد�کار�مزدی�می�گویند�که�انتظار�متشکل�شدن�همه�کارگران�
در�تشکالت�شورائی�ضد�سرمایه�داری�به�معنای�خط�کشیدن�بر�روی�موجودیت�
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گرایشات�سندیکالیستی�و�رفرمیستی�و�تجویز�انشعاب�آنان�از�سازمانیابی�سراسری�
طبقه�کارگر�است��این�حرف�کاماًل�نادرست�است��ما�برای�سازمانیابی�توده�های�کارگر�
علیه�سرمایه�داری�یعنی�تنها�تشکل�متضمن�منافع�کل�پرولتاریا�مبارزه�می�کنیم�و�اگر�
گرایشاتی�این�نوع�سازمانیابی�را�بر�نمی�تابند،�آنهایند�که�از�طبقه�خویش�منفصل�
می�شوند�و�به�انحالل�جنبش�خود�در�مصالح�و�منویات�سرمایه�رضایت�می�دهند��
جنبش�ضد�کار�مزدی�حضور�هیچ�گرایش�خواهان�وحدت�طبقاتی�کارگران�در�
شوراهای�ظرف�پیکار�و�اعتراض�علیه�نظام�کاپیتالیستی�را�نفی�نمی�کند��بالعکس�
از�حضور�این�گرایشات�استقبال�می�نماید��درست�به�همان�سان�که�پیشینیان�ما،�
کمونیستهای�راستین�انترناسیونال�اول�حضور�گرایشات�متفاوت�و�متمایز�با�خود�
را�نفی�ننمودند��آنان�با�تمامی�قوا�و�با�بیشترین�بصیرت�الزم�طبقاتی�تالش�کردند�
تا�انترناسیونال�آنان�بیشترین�وحدت�جنبش�کارگری�بین�المللی�را�در�جبهه�کارزار�

سراسری�علیه�نظام�بردگی�مزدی�تضمین�کند�
7.�شوراها�به�همان�اندازه�که�ظرف�پیکار�روز�کارگران�علیه�سرمایه�هستند،�ظرف�
آموزش�و�بالندگی�سیاسی�و�کسب�دانش�طبقاتی�کارگران�نیز�می�باشند��رفرمیسم�
چپ�آگاهی�طبقاتی�را�مشتی�فرمولبندیهای�مکتبی�انباشته�در�مغز�سران�فرقه�ها�تعبیر�
می�کند��درک�آنان�از�آگاهی�درکی�سراسر�هگلی�و�غیرمارکسی�است��آنان�رهائی�
کارگران�از�انگاره�ها،�ذهنیت�ها،�باورها�و�دید�و�دریافتهای�بورژوائی�را�نه�در�جنبش�
آگاه�ضد�کار�مزدی�آنها�و�نه�در�پراکسیس�شفاف�طبقاتی�شان�علیه�سرمایه�داری�
که�در�یادگیری�مکتبی�مفاهیم�و�فرمولبندیهای�فلسفی�و�اقتصادی�می�جویند��این�
عده�به�همین�سان�آموزشهای�مارکس�را�نه�سالح�مادی�پیکار�جاری�پرولتاریا�علیه�
سرمایه�که�دانش�تفسیر�واقعیت�های�موجود�و�حربه�ای�در�دست�نخبگان�برای�کسب�
صالحیت�رهبری�توده�های�همج�الرعاء�و�بی�دانش�می�بینند��ایادی�رفرمیسم�راست�
و�چپ�برای�فرقه�ماوراء�کارگران�نقش�نبوت�و�منجی�قائل�می�گردند�و�از�کل�طبقه�
کارگر�می�خواهند�که�جنبش�خود�را�به�دار�آگاهی�و�دانش�و�اجتهاد�نخبگان�بیاویزند��
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عکس�همه�این�ها�در�مورد�جنبش�شورائی�سرمایه�ستیز�کارگران�صائب�و�صادق�
است��شوراها�بستر�مناسب�ارتقاء�و�توسعه�آگاهی�توده�های�کارگر�به�روایت�درست�
مارکسی�و�طبقاتی�آن�است��در�این�جا�هستی�آگاه�جنبش�کارگری�جایگزین�اجتهاد�
و�فتوای�سکت�نخبگان�می�شود��فعالین�بصیر�و�با�درایت�طبقه�کارگر�بطور�مستمر�
پروسه�کار�و�استثمار�طبقه�کارگر�را�با�نگاه�مارکسی�برای�توده�های�طبقه�خود�تشریح�
مارکسی�می�کنند��آناتومی�روند�ارزش�افزائی�سرمایه�و�استثمار�نیروی�کار�را�به�هستی�
آگاه�آنها�بسط�می�دهند�و�در�همین�گذر�آگاهی�به�عینیت�موجود�کاپیتالیستی�را�ذهنیت�
بیدار�و�سالح�پیکار�توده�های�کارگر�می�سازند��شوراها�ظرف�وحدت�عین�و�ذهن�در�
مبارزه�طبقاتی�و�بستر�وحدت�ارگانیک�مبارزه�و�آگاهی�طبقاتی�است��منشور�مطالبات�
ضد�سرمایه�داری�ما�بستر�پیشبرد�وسیع�ترین�و�غنی�ترین�فعالیتهای�آگاهگرانه�در�میان�
توده�های�کارگر�می�باشد��برگ�برگ�کتاب�کاپیتال،�ایدئولوژی�آلمانی،�فقر�فلسفه،�نقد�
فلسفه�حق�هگل،�دستنوشته�های�اقتصادی�وسیاسی،�گروندریسه�و�سایر�آثار�مارکس�
باید�در�همین�میدان�و�درست�در�عمق�کارزار�جاری�حول�همین�مطالبات�به�ذهن�
کارگران�سرشکن�شود��مدافعان�حزب�بازی�فرقه�ای�زیر�نام�فعال�این�و�آن�کمیته�
کارگری�با�توسل�به�بدترین�تهمتها�و�ضد�انسانی�ترین�تحریفات�ادعا�می�کنند�که�
گویا�نقد�ما�بر�فرقه�گرائی�مترادف�با�کم�اهمیت�ساختن�آموزش�متون�مارکسی�در�
میان�کارگران�است!!!�اینان�اصرار�دارند�که�از�پذیرش�هر�حقیقتی�رویگردان�باشند��
نمی�خواهند�ببیند�که�ما�از�دیرباز�تا�امروز�همه�حرفمان�این�بوده�و�این�است�که�کاپیتال�
تشریح�رابطه�کار�و�سرمایه�است�و�باید�در�بطن�پیکار�جاری�کارگران�دنیا�چراغ�راه�
آنها�برای�دوختن�چشم�به�تمامی�زوایای�استثمار�و�بی�حقوقی�و�فالکت�و�سقوط�
خود�از�هستی�در�نظام�سرمایه�داری�باشد��ما�همراه�با�طرح�این�مطالبات�کل�روند�کار�
جامعه�کاپیتالیستی،�کل�پروسه�بازتولید�سرمایه�اجتماعی،�کل�محصول�کار�و�استثمار�
طبقه�کارگر،�کل�کار�اضافی�و�الزم�توده�های�طبقه�مان�در�این�راستا،�سرنوشت�کار�
و�زندگی�خویش،�موضوعیت�و�مکان�آنچه�خواسته�ایم�و�همه�آنچه�را�که�مربوط�به�
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رابطه�کار�و�سرمایه�است،�با�نگاه�و�زبان�کاپیتال�در�پیش�روی�توده�های�همزنجیر�
خود�آفتابی�می�کنیم��ما�در�بطن�مبارزه�برای�سازمانیابی�خویش�حول�منشور�مطالبات�
پایه�ای�ضد�سرمایه�داری،�تشریح�مارکسی�رابطه�کار�مزدی�را�جریان�مستمر�فکر�و�
ذهن�و�گفت�و�شنود�توده�هایمان�می�سازیم��آموزش�کاپیتال�برای�ما�این�معنی�را�
دارد،�معنانی�که�با�روایت�متافیزیکی�هگل�وار�فرقه�ها�از�زمین�تا�آسمان�تفاوت�دارد��
ما�در�کارزار�سازمانیابی�طبقه�مان�حول�منشور�مطالبات�پایه�ای،�فرایند�انفصال�خود�از�
پروسه�کار�و�محصول�کارمان،�قدرت�بتواره�سرمایه،�سقوط�خویش�از�هستی�در�نظام�
سرمایه�داری�و�همه�آموزشهای�مارکس�در�این�گذر�را�گفتمان�لحظه�لحظه�زندگی�
مان�می�کنیم�و�در�همین�راستا�هر�لحظه�از�مبارزات�جاری�خود�حول�مطالبات�روز�
را�به�سنگری�برای�مبارزه�آگاهتر،�متحدتر،�و�قدرتمند�تر�علیه�سرمایه�داری�و�با�هدف�
محو�نهائی�نظام�سرمایه�داری�مبدل�می�سازیم��مبارزه�ما�حول�منشور�مطالبات�پایه�ای�
ضد�سرمایه�داری�بستر�وحدت�ارگانیک�مبارزه�برای�خواسته�های�عاجل،�متشکل�
شدن�علیه�سرمایه�در�مقیاس�سراسری�مستقل�از�نوع�شغل�یا�بی�شغلی�و�رشته�و�
کارخانه،�مبارزه�علیه�تمامی�بی�حقوقی�ها�در�کلیه�قلمروهای�حیات�اجتماعی�و�پیوند�
جامع�االطراف�و�ارگانیک�همه�اینها�با�جنبش�سراسری�طبقاتی�برای�نابودی�کامل�
نظام�سرمایه�داری�است��محتوای�منشور�حقوق�پایه�ای�ضد�سرمایه�داری�ما�مطالبات�
برحق�کلیه�کارگران�دنیا�در�همین�لحظه�حی�و�حاضر�تاریخی�است��این�منشور�
می�تواند�میثاق�اتحاد�همه�همزنجیران�ما�در�سراسر�جهان،�پایه�مشخص�وحدت�و�
همبستگی�بین�المللی�ما�در�پیشبرد�یک�مبارزه�سراسری�برای�تحقق�مطالبات�مشترک�
روز،�بنیاد�حمایت�کارساز�و�فعال�کارگران�کلیه�کشورها�از�مبارزات�همدیگر�و�سنگر�
پیوند�آگاهانه�طبقاتی�کل�طبقه�بین�المللی�ما�برای�تدارک�کارزار�انترناسیونالیستی�برای�
محو�تمامیت�سرمایه�داری�باشد��تاریخ�مبارزه�طبقاتی�امروز�بیش�از�هر�زمان�دیگری�
مبرمیت�این�همبستگی�طبقاتی�و�انترناسیونالیستی�را�در�پیش�روی�ما�قرار�داده�است�
و�منشور�مطالبات�پایه�ای�با�رویکرد�روشن�محو�موجودیت�سرمایه�داری�سنگ�بنائی�
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برای�تحقق�این�همبستگی�جهانی�است�
8��شوراها�با�بدیل�شفاف�و�کنکرت�لغو�کار�مزدی�به�پیش�می�تازند��سوسیالیسم�
برای�رفرمیسم�چپ�مشتی�باور�و�ایده�آل�است�که�به�صورت�مجموعه�ای�از�احکام�
و�آرزو�ها�و�انتظارات�وجود�سکت�و�دعوی�آن�در�زعامت�جنبش�کارگری�را�اعتبار�
می�بخشد��آنچه�اینان�برنامه�حزبی�می�نامند�در�واقع�نه�کیفرخواستی�علیه�سرمایه�داری�
که�صرفاً�ادعانامه�ای�در�مقابل�طبقه�کارگر�با�محتوای�ادعای�رهبری�این�طبقه�توسط�
سکت�و�خلع�صالحیت�رهبری�جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�توسط�خود�
طبقه�است��روایت�رفرمیسم�چپ�و�احزاب�موجود�از�برنامه�بیش�از�آنکه�بدیل�
سوسیالیستی�پرولتاریا�در�مقابل�عینیت�موجود�سرمایه�داری�باشد�مشتی�وعده�و�وعید�
مریخی�در�وصف�بهشت�آن�جهانی�خدایان�است��جنبش�ضد�سرمایه�داری�طرح�این�
شکلی�بدیل�طبقاتی�کارگران�را�عمیقاً�مردود�می�داند�و�به�جای�آن�بر�منشور�مشخص�
برنامه�ریزی�سوسیالیستی�کار�و�تولید�اجتماعی�موجود�تکیه�می�کند��منشور�شفاف�و�
کنکرتی�که�توسط�شوراها�با�توجه�به�سطح�تولید�و�کار�و�امکانات�اجتماعی�موجود،�با�
هدف�تضمین�باالترین�سطح�معیشت�و�رفاه�و�تعالی�جسمی�و�روحی�شهروندان،�بر�
اساس�یایان�دادن�به�بساط�کار�مزدی�و�استقرار�سازمان�شورائی�سراسری�برنامه�ریزی�
کار�و�تولید�تنظیم�می�گردد��این�منشور�آلترناتیو�حی�و�حاضر�طبقه�کارگر�در�مقابل�

برنامه�ریزی�کاپیتالیستی�کار�و�تولید�است�
9.�شوراها�مبارزه�برای�سرنگونی�رژیم�سیاسی�را�از�مبارزه�برای�تحقق�مطالبات�
با�روایت� پایه�ای�منفصل�نمی�کنند��یک�تفاوت�جنبش�شورائی�ضد�سرمایه�داری�
رفرمیسم�راست�و�چپ�از�جنبش�کارگری�در�گسست�از�نگاه�انحالل�طلبانه�سرنگونی�
طلبی�فراطبقاتی�قرار�دارد��شوراها�ظرف�پیکار�کارگران�برای�تحمیل�مطالبات�جاری�
ضد�سرمایه�داری�بر�بورژوازی�هستند�و�درست�در�متن�همین�مبارزه�و�از�درون�
همین�شوراها�است�که�جنگ�علیه�دولت�بورژوازی�نیز�با�سنگین�ترین�و�ژرف�ترین�
بار�طبقاتی�خود�جریان�می�یابد��باالتر�توضیح�دادیم�که�در�منظر�سیاسی�جنبش�ما�
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مبارزه�علیه�مظالم�و�جنایات�و�دیکتاتوری�و�بیحقوقی�های�سرمایه�داری�از�مبارزه�علیه�
اساس�سرمایه�داری�قابل�تفکیک�نیست�و�رفرمیسم�راست�و�چپ�با�انفصال�این�دو�از�
همدیگر�عماًل�جنبش�کارگری�را�در�جار�و�جنجال�دموکراسی�طلبانه�و�رفرم�جویانه�
اقشار�غیرکارگری�و�بخشهائی�از�بورژوازی�اپوزیسیون�منحل�می�سازد��شوراها�بستر�
وحدت�و�آمیختگی�ارگانیک�مبارزه�برای�سرنگونی�دولت�بورژوازی�با�مبارزه�برای�
تحمیل�مطالبات�ضد�سرمایه�داری�روز�بر�بورژوازی�است��قدرت�سیاسی�سرمایه�باید�
توسط�جنبش�ضد�کار�مزدی�توده�های�کارگر�سرنگون�شود�و�تنها�در�این�صورت�
است�که�جنبش�شورائی�کارگران�با�انقالب�پیروزمند�خود�قادر�به�جایگزینی�نظم�
اجتماعی�موجود�با�سازمان�شورائی�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�سوسیالیستی�می�گردد�

سرمایه� افزائی� ارزش� مجاری� انسداد� و� تولید� خواباندن�چرخ� اعتصاب،� سوم:�
متعارف�ترین�سالح�کار�ماست،�اما�اعتصاب�در�محدوده�این�کارخانه�و�آن�کارخانه�به�
ویژه�در�شرائط�کنونی�تاریخ�گره�از�کار�ما�نمی�گشاید��در�طول�سالهای�گذشته،�خواه�
در�ایران�و�خواه�در�سراسر�جهان�شمار�اعتصابات�کارگری�در�واحدهای�صنعتی�یا�
سایر�مراکز�کار�و�تولید،�حتی�مراکز�کار�و�تولید�دارای�هزاران�کارگر�بسیار�باال�اما�
دستاورد�این�اعتصابات�و�مبارزات�بالعکس�بسیار�ناچیز�و�قابل�چشم�پوشی�بوده�است��
بسیج�هر�چه�گسترده�تر�و�سراسری�تر�توان�طبقاتی�در�هر�قلمرو�مبارزه�علیه�سرمایه�
یک�اصل�همیشگی�مبارزه�طبقاتی�ماست،�اما�شرائط�روز�دنیای�سرمایه�داری�اهمیت�
این�مسأله�را�میلیون�برابر�ساخته�است��نظام�سرمایه�داری�به�یمن�موقعیت�ضعیف�
جنبش�ما،�به�یمن�فقر�و�فالکت�گسترده�توده�های�طبقه�ما�و�به�یمن�رقابت�مرگبار�
میان�بخشهای�مختلف�طبقه�مان�از�قدرت�مانور�بسیار�زیادی�در�مقابل�اعتصابات�
محدود�و�پراکنده�کارگری�برخوردار�است��امروز�بدون�مبارزه�متحد�و�سراسری�در�
سطح�جامعه�و�به�طور�واقعی�در�سطح�جهانی�حتی�قادر�به�تحمیل�انتظارات�اولیه�روز�
خود�بر�بورژوازی�هم�نمی�باشیم��سراسری�بودن�مطالبات�پایه�ای�ضد�سرمایه�داری�
ما�صرفنظر�از�اینکه�واقعیت�جریان�زندگی�و�مقتضای�طبیعی�موقعیت�مشترک�کل�
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طبقه�مان�در�زیر�سلطه�نظام�سرمایه�داری�است�از�این�ویژگی�مهم�نیز�برخوردار�است�
که�می�تواند�سیمان�اتحاد�همه�توده�های�کارگر�در�مقیاس�جامعه�و�حتی�در�وسعت�
جهان�موجود�برای�مبارزه�مشترک�و�از�جمله�برای�سازماندهی�اعتصابات�همزمان�
علیه�بورژوائی�باشد��مطالبات�ما�سراسری�است�و�سازمانیابی�شورائی�ما�باید�قدرت�
متحد�طبقه�مان�را�در�مجاری�مختلف،�از�جمله�در�راه�اندازی�اعتصابات�همپیوند�در�

مقابل�بورژوازی�به�مصاف�کشد�
چهارم:�پیش�تر�توضیح�دادیم�که�طبقه�ما�در�آستانه�وقوع�یک�بیکارسازی�انفجار�
گونه�قرار�دارد��واحدهای�صنعتی�فراوانی�زیر�فشار�روند�تمرکز�سرمایه�در�سرمایه�های�
بزرگتر�ادغام�خواهند�گردید��سرمایه�داران�زیادی�در�جستجوی�انباشت�سرمایه�های�
خویش�در�حوزه�های�سودآورتر�و�با�بارآوری�کار�بیشتر�قلمروهای�کنونی�کار�و�
تولیدشان�را�رها�خواهند�کرد��در�هر�کدام�از�این�موارد�شمار�کثیری�از�همزنجیران�
نمی�تواند�در� اقدامات� نوع� این� به� ما� پاسخ� داد�� از�دست�خواهند� را� ما�کار�خود�
برگزاری�تظاهرات�و�اجتماع�در�مقابل�این�یا�آن�نهاد�دولتی�خالصه�شود��بی�نتیجه�
بودن�این�شکل�اعتراضات�توضیح�واضحات�است��از�شکوائیه�نویسی�ها�و�توسل�به�
سازمانهای�منحط�بین�المللی�دارای�نام�و�نشان�کارگری�هم�کمترین�نتیجه�ای�عایدمان�
نمی�شود��هزاران�عریضه�نگاری�سازمان�جهانی�کار�و�کنفدراسیون�اتحادیه�های�آزاد�
کارگری�به�مقامات�دولت�اسالمی�تا�حال�هیچ�دیناری�به�معیشت�هیچ�کارگری�
کمک�نکرده�است��ابراز�جانبداری�این�سازمانها�از�خواسته�های�طبقه�کارگر�ایران�
سوای�توهم�پراکنی�بیشتر�در�ذهن�کارگران�و�ارضاء�برخی�از�فعالین�متوهم�حاصل�
دیگری�نداشته�است��آزموده�را�آزمودن�خطاست�و�تداوم�این�نوع�فعالیتها�عالج�
دردی�نیست��باید�راهکار�جدیدی�اتخاذ�کرد��این�راهکار�جدید�می�تواند�از�جنس�
همان�چیزی�باشد�که�رفقای�همزنجیر�ما�در�آرژانتین�از�مدتها�پیش�به�آن�توسل�
جسته�اند��سرمایه�داران�می�گویند�که�سرمایه�های�آنها�در�شکل�کنونی�سود�دلخواهشان�
را�تضمین�نمی�کند!!!�جواب�ما�به�آنها�این�است�که�آنان�هر�کاری�می�خواهند�انجام�
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دهند��آنچه�آنان�می�گویند�سوداور�نیست�محصول�مستقیم�کار�و�تولید�و�رنج�سالیان�
دراز�و�نسلهای�متولی�همزنجیران�ماست��ما�آن�را�با�کمال�میل�تصرف�می�کنیم،�
دنیاری�هم�به�سرمایه�دار�پرداخت�نمی�نمائیم��خودمان�از�درون�سازمانیابی�شورائی�
خویش�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�را�به�عهده�می�گیریم��ما�دچار�توهم�نیستیم��می�دانیم�
این�اقدامات�متضمن�تغییری�در�اساس�رابطه�کار�و�سرمایه�نمی�باشد،�اما�حلقه�ای�
از�نجیره�پیکار�ضد�سرمایه�داری�ماست��ما�در�این�گذر�به�فرایند�بازتولید�سرمایه�
اجتماعی�حمله�می�کنیم�و�پاسخ�سرمایه�به�ملزومات�ارزش�افزائی�بیشتر�و�بیشترش�
را�با�پاسخ�خویش�برای�اختالل�روند�انباشت�کاپیتالیستی�به�نفع�بهبود�کار�و�معیشت�
خود�جایگزین�می�سازیم��شاید�انجام�این�کار�در�لحظه�حاضر�و�در�حالی�که�هنوز�
پراکنده�ایم�بسیار�دشوار�و�یا�محال�به�نظر�بیاید��شاید�با�خود�بگوئیم�که�چنین�انتظاری�
در�موقعیت�کنونی�اتوپیک�و�خیالپردازانه�است��تردیدی�نیست�که�خیلی�ها�چنین�
می�اندیشند�و�رفرمیسم�راست�و�چپ�نیز�با�تمامی�توان�این�نوع�اندیشیدن�را�در�میان�
کارگران�تبلیغ�و�تقویت�می�کند��اما�مراجعه�به�ظرفیت�پیکار�جنبش�کارگری�حتی�توان�
بالفعل�آن�نشان�می�دهد�که�طرح�این�راهکارها�به�هیچ�وجه�اتوپیک�نیست��فراموش�
نکنیم�که�توده�کارگر�آرژانتین�با�ما�تفاوت�چندانی�ندارند��در�آرژانتین�هم�دولت�
بورژوازی�با�تمامی�درندگی�اش�حکومت�می�کند��در�آنجا�هم�ارتش�با�همه�اقتدار�به�
هر�حرکت�کارگری�یورش�می�برد��با�تمامی�اینها،�آنان�شوراهایشان�را�تشکیل�دادند�و�
در�طول�مدتی�کمتر�از��2سال�از�درون�همین�شوراها�بیش�از��50واحد�بزرگ�نساجی�
را�از�دست�صاحبان�آنها�خارج�ساختند��بگاه�مصادره�هر�کدام�از�این�واحدها،�ارتش�
آرژانتین�به�بیرحمانه�ترین�شکلی�برای�تار�و�مار�نمودن�کارگران�وارد�میدان�شد،�اما�
عزم�راسخ�کارگران�متشکل�در�شوراها�قدرت�توحش�ارتش�را�در�هم�شکست�و�
کارخانه�ها�را�به�تصرف�در�آورد��جای�هیچ�شکی�نیست�که�دولت�بورژوازی�نه�
فقط�برای�در�هم�شکستن�مبارزات�ما�و�جلوگیری�از�مصادره�کارگاهها�همه�نیروی�
پلیسی�و�نظامی�خود�را�بسیج�خواهد�کرد�که�هر�اقدام�ما�برای�اداره�و�برنامه�ریزی�
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تولید�را�نیز�از�هر�طریق�ممکن�مختل�خواهد�ساخت��بورژوازی�همه�این�کارها�را�
خواهد�کرد��اما�به�یاد�داشته�باشیم�که�مبارزه�طبقاتی�میان�ما�و�سرمایه�همین�است��
آنان�که�تصور�می�کنند�با�سندیکا�سازی�و�مبارزه�قانونی�و�نوشتن�عریضه�و�توسل�به�
سازمانهای�جهانی�سرمایه�می�توان�حق�و�حقوق�خود�را�از�نظام�سرمایه�داری�حصول�
کرد�یا�متوهمند�و�یا�کارشان�توهم�پراکنی�است��بر�سر�چنین�کسانی�مسلماً�همان�
خواهد�رفت�که�بر�سر�سندیکای�شرکت�واحد�رفت��سرنوشتی�که�البته�رفرمیسم�
راست�سندیکالیستی�و�رفرمیسم�چپ�فرقه�گرای�سوسیال�بورژوا�آن�را�تقدیس�کرده�

و�تقدیس�می�کنند!!!
پنجم:�تدارک�ما�برای�مصادره�مراکز�کار�و�تولید،�همراه�با�اداره�و�برنامه�ریزی�پروسه�
کار�آن�ها،�نه�فقط�در�مورد�کارگاههای�در�حال�تعطیل،�بلکه�به�سطحی�بسیار�وسیعتر�
نیز�قابل�تعمیم�است��کلیه�واحدهای�تحت�مالکیت�دولت�بورژوازی�که�اینک�در�
حال�انتقال�به�بخش�خصوصی�هستند�می�تواند�توسط�ما�مصادره�شوند��هیچ�کس�و�
هیچ�نیروئی�شایسته�تر�از�ما�در�تصرف�این�واحدها�نیست��مبارزه�ما�بر�سر�مسائلی�
مانند�»طرح�طبقه�بندی�مشاغل«!!�می�تواند�جای�خود�را�به�مبارزه�برای�برنامه�ریزی�
کار�و�تولید�مراکز�اقتصادی�توسط�طبقه�ما�تغییر�ریل�دهد��در�این�روزها�بورژوازی�
به�بیشترین�شعبده�بازیها�و�توهم�پراکنی�ها�دست�یازیده�است�که�گویا�مراد�از�اجرای�
اصل��44و�روند�خصوصی�سازی،�واگذاری�مؤسسات�اقتصادی�به�»مردم�«�است��
جواب�ما�به�این�شعبده�بازیها�بسیار�صریح�این�است�که�بسیار�خوب!�ما�نه�فقط�
»مردم«�هستیم�که�آفرینندگان�واقعی�این�سرمایه�ها�و�ثروتها�و�مؤسسات�اقتصادی�
هستیم��ما�این�واحدها�را�تصرف�می�کنیم�و�کار�و�تولید�آنها�را�بر�اساس�نیازهای�
معیشتی�همگان�و�تضمین�رفاه�همگانی�و�در�راستای�تحقق�مطالبات�پایه�ای�ضد�
سرمایه�داری�خود�سازمان�می�دهیم��یکبار�دیگر�تأکید�می�کنیم�که�مصادره�این�واحدها�
توسط�ما�متضمن�نفی�مناسبات�کاپیتالیستی�و�رفع�استثمار�توده�هایمان�توسط�سرمایه�
نیست،�بلکه�عرصه�ای�از�جدال�طبقاتی�ما�علیه�سرمایه�و�گامی�در�جهت�تحکیم�
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پایه�های�قدرت�جنبش�طبقاتی�مان�در�مقابل�نظام�بردگی�می�باشد�
ششم: راهکار�فوق�در�پاره�ای�از�قلمروهای�دیگر�مبارزه�طبقاتی�ما�نیز�قابل�پیگیری�
و�اعمال�است��بی�مسکنی�و�هزینه�کمرشکن�اجاره�بهای�مسکن�زندگی�عظیم�ترین�
بخش�طبقه�ما�را�تیره�و�تار�ساخته�است��بر�اساس�گزارشات�دولت�بورژوازی�ایران�
در�همین�لحظه�حاضر�بالغ�بر��200000واحد�استیجاری�متعلق�به�صاحبان�مستغالت�
فقط�در�شهر�تهران�وجود�دارد�که�مردم�کارگر�و�زحمتکش�جامعه�به�دلیل�اجاره�بهای�
باالی�آنها�قادر�به�اجاره�کردن�آنها�نیستند��به�این�تعداد�می�توان�شمار�کثیر�مجتمعات�
و�اماکنی�را�اضافه�نمود�که�توسط�دولت�بورژوازی�به�مراکز�استقرار�نیروهای�سرکوب�
مبارزات�ما�یا�برنامه�ریزی�»مدنی«�این�سرکوب�اختصاص�داده�شده�اند��مصادره�این�
اماکن�و�سکونت�رایگان�در�آنها�می�تواند�قلمرو�مععینی�از�جنبش�طبقه�ما�برای�تحقق�

مطالبات�پایه�ای�خود�باشد�
هفتم:�رفرمیسم�راست�و�چپ�به�روال�معمول�بلوا�بر�پای�می�کنند�که�کارگران�در�
شرائط�موجود�به�هیچ�وجه�از�آمادگی�الزم�برای�سازمانیابی�شورائی�برخوردار�نیستند��
باالتر�نشان�دادیم�که�درک�آنها�از�شورا�درکی�بورژوا�رفرمیستی،�سوسیال�خلقی�و�
غیرکارگری�است��اما�سوای�آن�از�از�اینان�می�پرسیم�که�منظورشان�از�عدم�آمادگی�
کارگران�بطور�واقعی�چیست؟�اینکه�کارگران�ایران�ضرورت�سازمانیابی�برای�مبارزه�
علیه�سرمایه�داری�را�درک�نمی�کنند�و�نسبت�به�اهمیت�آن�شناخت�ندارند��بدبختانه�
شمار�زیادی�از�فاضل�نمایان�مکتبی�متحجر�در�فرمولبندیهای�آکادمیک�رفرمیسم�چپ،�
به�رغم�زندگی�کارگری�که�دارند�چنین�می�پندارند��همین�چند�ماه�پیش�یکی�از�اینها�در�
نقد�نوشته�ای�از�من�به�صورت�بسیار�زشتی�تصریح�کرده�بود�که�توده�کارگر�مشتی�»مش�
رجبها«�هستند�که�قادر�به�فهم�هیچ�چیز�نمی�باشند��در�مقابل�این�افراد�باید�گفت�که�لطفًا�
کارگران�را�با�خود�قیاس�نکنید��آنها�اگر�دقیقه�ای�از�هراس�دستگیری�و�زندان�و�شکنجه�
دژخیمان�بورژوازی�آرامش�یابند�یکراست�به�سازمانیابی�جنبش�خود�می�پردازند��نه�فقط�
خود�را�سازمان�می�دهند�که�در�صورت�فراغت�از�فشار�توهم�پراکنیهای�رفرمیسم�راست�
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و�چپ،�کارخانه�و�پروسه�تولید�را�نیز�از�دست�کارفرمایان�و�دولت�آنها�می�گیرند��تاریخ�
جنبش�کارگری�در�همه�جای�دنیا�گواه�صادق�این�واقعیت�است��آیا�منظور�از�عدم�
آمادگی�کارگران�این�است�که�آنان�بسیار�قانون�گرا،�مدنیت�پرست�و�مؤمن�به�قداست�
نظم�سرمایه�می�باشند؟!�این�تصور�بی�پایه�است�و�پیرایه�زشتی�است�که�از�جانب�فرقه�
گرایان�و�سندیکالیست�ها�به�جنبش�کارگری�بسته�می�شود��کارگران�ایران��100سال�است�
که�با�زیر�پا�گذاشتن�قانون�و�کوبیدن�نظم�سرمایه�به�سینه�دیوار�اعتصاب�و�مبارزه�می�کنند��
به�مراکز�دولتی�حمله�می�نمایند��به�قیام�دست�می�یازند�و�یک�بار�هم�انقالب�کرده�اند��
آیا�مراد�از�این�عدم�آمادگی�سطح�نازل�سواد�و�آگاهی�طبقاتی�است؟!!�احساس�نیاز�به�
متشکل�شدن�و�مبارزه�علیه�استثمار�و�جنایات�و�بیحقوقی�های�سرمایه�داری�یک�واکنش�
خودجوش�و�طبیعی�در�مقابل�استثمار�و�ستم�سرمایه�داری�است�و�داشتن�آن�در�گرو�
گرفتن�نمره�قبولی�در�امتحانات�ویژه�کالسیکها�نمی�باشد��شاید�گفته�شود�که�غیرقانونی�
بودن�شورا�و�رادیکال�بودن�محتوای�مبارزات�جاری�آن�مانعی�بر�سر�راه�تشکیل�آن�
است��این�حرف�حقیقت�دارد�اما�اوالً�مگر�در�جوامعی�مانند�ایران�ساختن�تشکل�های�
دیگری�که�کمترین�ظرفیت�مبارزه�علیه�سرمایه�داری�داشته�باشند�با�استقبال�و�آغوش�باز�
بورژوازی�رو�به�رو�شده�و�می�شود؟!!�مگر�ساختن�تشکلهائی�که�فاقد�هر�نوع�گنجایش�
الزم�برای�مبارزه�علیه�سرمایه�هستند�هیچ�دردی�از�هیچ�کارگری�دوا�می�کند؟!�با�توجه�
به�همه�این�نکات�طرح�یک�سؤال�هر�چه�بیشتر�الزم�و�جدی�می�گردد��این�که�پس�
همه�هیاهوها�درباره�اتوپیک�تلقی�کردن�سازمانیابی�شورائی�ضد�سرمایه�داری�کارگران�
از�کجا�نشأت�می�گیرد؟�پاسخ�ساده�و�بسیار�روشن�است��اینکه�رفرمیسم�راست�و�چپ�
هیچ�حقانیتی�برای�جنبش�ضد�سرمایه�داری�کارگران�قائل�نیستند�و�توده�های�کارگر�را�
دارای�چنین�ظرفیتی�نمی�بینند��از�دید�آنان�کارگران�باید�سندیکالیستی�اعتراض�کنند�و�
سندیکالیستی�متشکل�شوند��نخبگان�سکت�نشین�نیز�باید�زیر�نام�حزب�کمونیست�
طبقه�کارگر�برای�خود�دفتر�و�دستکی�به�پا�کنند،�آنان�حق�دارند�که�خود�را�رهبر�جنبش�
کارگری�بدانند�و�جنبش�کارگری�باید�اوامر�صادره�آنها�را�مطاع�پندارد��سکت�در�روز�
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معینی�آهنگ�تسخیر�قدرت�می�کند�و�کارگران�وظیفه�دارند�که�سکت�را�به�قدرت�
برسانند�و�متعاقب�آن�تحت�حاکمیت�سیاسی�و�برنامه�ریزی�کاپیتالیستی�کار�و�تولید�

توسط�حزب،�راهی�کارخانه�ها�و�فروش�نیروی�کار�خود�گردند�
هشتم:�ما�حول�مطالبات�پایه�ای�ضد�سرمایه�داری�به�صورت�شورائی�متحد�و�متشکل�
می�گردیم�تا�از�درون�آنها�قدرت�وسیع�و�متحد�طبقاتی�مان�را�وارد�میدان�مصاف�با�
سرمایه�کنیم��پیداست�که�از�برپائی�شوراهای�محل�کار�آغاز�می�کنیم��حرف�ما�فی�الحال�
با�هر�دوست،�هر�همزنجیر،�هر�کارگر�این�و�آن�کارگاه،�مزرعه�یا�فروشگاه،�هر�معلم�
و�پرستار،�هر�راننده�و�روزنامه�نگار�و�نظافتچی،�هر�فروشنده�نیروی�کار�اعم�از�مولد�
یا�غیرمولد،�یدی�یا�فکری�ضرورت�متشکل�شدن�شورائی�حول�مطالبات�پایه�ای�ضد�
سرمایه�داری�است��ما�از�اینجا�از�تشکیل�شوراهای�مراکز�کار�و�تولید�حول�این�خواسته�ها�
آغاز�می�کنیم،�کار�بعدی�ما�این�است�که�شوراها�را�به�هم�پیوند�زنیم��در�زنجیره�ارتباط�
شوراهاست�که�قدرت�پیکار�کارگر�نفت�و�برق�و�آب�و�ذوب�آهن�و�معلم�و�بهیار�
و�راننده�و�بندر�و�کشاورزی�و�کل�توده�بردگان�مزدی�سرمایه�را�یک�کاسه�می�کنیم��
این�کار�را�باید�در�سراسر�جهان�و�به�صورت�انترناسیونالیستی�انجام�دهیم��ما�هیچ�راه�
دیگری�برای�رهائی�خویش�از�چنگال�خشم�قهر�و�استثمار�و�توحش�سرمایه�در�پیش�
روی�نداریم��این�تنها�راه�است�و�هر�چه�رفرمیسم�راست�و�چپ�تا�کنون�به�هم�بافته�و�
همچنان�می�بافند�بیراهه�محض�است��در�وضعیت�موجود�شمار�بسیار�کثیری�از�کسانی�
که�خود�را�ابواب�جمعی�جنبش�کمونیستی�طبقه�کارگر�این�کشور�و�آن�کشور�می�نامند!!�
در�جاهای�دیگر�دنیا�و�در�جوار�کارگران�سایر�کشورها�زندگی�می�کنند��تاریح�حضور�
سیاسی�این�فعالین�در�جوامع�اخیر�تا�آنجا�که�به�ایرانی�ها�بر�می�گردد،�اگر�نه�عموماً�اما�
وسیعاً�تاریخ�آکسیون�بازیهای�چند�نفره�دموکراسی�طلبانه�و�رژیم�ستیزانه�ماوراء�طبقاتی�
در�حاشیه�این�و�آن�خیابان�با�صدائی�فاقد�هر�نوع�قدرت�پژواک�اجتماعی،�بعالوه�
آویختن�گاه�و�بیگاه�به�دار�پوسیده�سازمان�های�معلوم�الحال�سرمایه�پرست�موسوم�به�
اتحادیه�های�کارگری�زیر�نام�جلب�حمایت�برای�کارگران�ایران،�بعالوه�دمیدن�در�تنور�
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فرقه�گرائی�و�تالش�برای�انفصال�فعاالن�کارگری�درون�جنبش�کارگری�با�هدف�کسب�
وجهه�کارگری�برای�سکت�خود�بوده�است��اینان�در�طول�این�مدت�طوالنی�اگر�به�
کمونیسم�طبقه�کارگر�و�به�جنبش�ضد�کار�مزدی�کارگران�باور�داشتند�می�توانستند�به�
جای�پاسداری�از�حرمت�و�کرامت�فرقه،�به�جای�ایمان�الیزال�به�تعلقات�ناسیونالیستی�
دموکراسی�طلبانه�ایرانی،�به�جای�دخیل�بستن�به�اتحادیه�های�فرسوده�و�ایفای�نقش�دالل�
مظلمه�میان�کارگران�ایران�و�سازمانهای�کارگری�ضد�کارگر،�آری�به�جای�همه�اینها�
می�توانستند�در�جنبش�کارگری�جوامع�محل�سکونت�و�در�جنبش�بین�المللی�کارگران�
دنیا�در�جستجوی�یک�جای�پا�و�ارتباط�زمینی�و�طبقاتی�و�اجتماعی�باشند��اگر�آنان�چنین�
می�کردند،�آنسان�که�کموناردهای�مهاجر�چنان�کردند،�آنگونه�که�کارگران�مهاجر�ایرانی�
در�باکو�کم�و�بیش�به�چنین�راهی�شتافتند،�به�یقین�امروز�سنگی�بر�روی�سنگ�در�کار�
ارتباط�انترناسیونالیستی�جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�ایران�با�سایر�همزنجیران�
طبقاتی�اش�بر�زمین�هشته�شده�بود��آنان�چنین�نکردند،�به�این�دلیل�روشن�که�نه�اهل�
جنبش�ضد�سرمایه�داری�پرولتاریا�بودند�و�نه�به�این�جنبش�باور�داشتند��انجام�این�مهم�
وظیفه�ای�است�که�امروز�به�طور�هر�چه�اساسی�تر�و�خطیرتر�بر�شانه�فعالین�واقعی�ضد�
سرمایه�داری�در�سطح�بین�المللی�سنگینی�می�کند��امروز�ما�شاهد�جنب�و�جوش�هائی�در�
جنبش�کارگری�در�سطح�جهانی�از�نوع�تالش�فعالین�ضد�سرمایه�داری�این�جنبش�در�
ایران�هستیم��پیوند�این�تالش�ها�با�هم،�مبارزه�برای�تحکیم�این�پیوندها�و�هموارسازی�
راه�اتحاد�انترناسیونالیستی�بخش�های�مختلف�جنبش�ضد�سرمایه�داری�و�برای�محو�کار�
مزدی�طبقه�کارگر�موضوعی�است�که�باید�محور�و�مرکز�ثقل�همه�فعالیتهای�ما�قرار�گیرد��
مطالبات�پایه�ضد�سرمایه�داری�و�سازمانیابی�شورائی�این�مطالبات�با�دورنمای�کنکرت�
لغو�کار�مزدی،�همپیوندی�انترناسیونالیستی�برای�تحمیل�این�مطالبات�بر�نظام�کاپیتالیستی�

می�تواند�نقطه�عزیمت�روشن�ما�در�این�مصاف�باشد�

آبان�1385
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تشدید استثمار نیروی کار،
ترک تحصیل فرزندان خانواده های کارگری

بر�اساس�گزارش�منابع�رسمی�دولت�بورژوازی�اسالمی�فقط�در�طول�سال�جاری�
بیش�از��400000دانش�آموز،�در�سطوح�مختلف�ابتدائی�و�راهنمائی�مجبور�به�ترک�
تحصیل�شده�اند��سایت�اینترنتی�»ایران�اکونومیست«�به�نقل�از�روزنامه�همشهری�
ضمن�درج�این�خبر�تصریح�می�کند�که�اگر�شمار�افراد�ناگزیر�به�ترک�تحصیل،�در�
همه�دوره�های�مختلف�پیش�دانشگاهی،�دبیرستانها�و�هنرستانها�را�به�این�تعداد�اضافه�
کنیم،�به�طور�قطع�به�رقم�بسیار�هولناک�یا�در�واقع�هولناک�تری�مواجه�خواهیم�شد��
این�گزارش�می�افزاید�که�فقط�از�میان�دانش�آموزان�کالس�های�اول�تا�پنجم�مدارس�
کشور،�در�طول�همین�سال،��204081نفر�و�از�جمعیت�محصالن�مرحله�راهنمائی�

�208520نفر�دست�از�تحصیل�کشیده�و�مدرسه�را�ترک�گفته�اند�
�محرومیت�کودکان�از�تحصیل�حتی�از�نازل�ترین�سطح�آموزش�عمومی،�در�قلمرو�
استثمار�و�قدرت�و�استیالی�نظام�سرمایه�داری�پدیده�ای�عادی،�همیشه�جاری�و�همه�
جا�معمول�است��هیچ�سالی�نبوده�و�نیست�که�صدها�هزار�کودک�ایرانی�زیر�فشار�
معضالت�حاد�معیشتی�و�اشکال�گوناگون�فشارهای�سهمگین�اجتماعی،�محیط�مدرسه�
و�درس�را�رها�نکنند��شمار�این�دانش�آموزان�در�پاره�ای�از�سال�ها�حتی�تا�مرز�%10 
کل�جمعیت�دانش�آموزی�کشور�اوج�می�گیرد��مطابق�آمارهای�منتشره�از�سوی�مراکز�
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رسمی�رژیم�تنها�در�سال��13۷8خورشیدی�قریب�1660000دانش�آموز�ابتدائی�و�
دبیرستانی�مجبور�به�ترک�تحصیل�گردیده�اند�

�سؤال�اساسی�این�است�که�ترک�تحصیل�کنندگان�چه�کسانی�هستند؟�چرا�مبادرت�
به�این�کار�می�کنند�و�ریشه�اساسی�این�معضل�وحشت�آور�اجتماعی�در�کجا�قرار�
دارد��پاسخ�بسیار�شفاف�و�بیش�از�حد�کفایت�بدیهی�است��همه�آنان�که�ناگزیر�به�
ترک�مدرسه�و�درس�می�شوند،�بدون�استثناء�کودکان�و�نوجوانان�متعلق�به�خانواده�های�
کارگری�هستند��چرا�این�کار�را�می�کنند؟�صرفاً�به�این�دلیل�که�شرائط�زندگی�و�کار�و�
امکانات�اجتماعی�پدران�و�مادرانشان�هر�گونه�امکان�آموزش�و�ادامه�تحصیل�را�از�آنان�
سلب�می�نماید��این�جمعیت�عظیم�نفرین�شدگان�جهنم�سرمایه�و�محکومان�بربریت�
و�شرارت�نظام�سرمایه�داری�در�زیر�چتر�حاکمیت�و�برنامه�ریزی�دولت�بورژوازی�
اسالمی�ایران�هستند��این�توده�کثیر�کودک�و�نوجوان�مجبور�به�ترک�تحصیل�می�شوند�
زیرا�مجبورند�برای�امرار�معاش�خویش�و�برای�کمک�به�هزینه�خورد�و�خوراک�و�
داروی�افراد�بیمار�خانواده�شان�به�بازار�فروش�نیروی�کار�روی�آرند�و�هنوز�چشم�
به�دنیای�زندگی�نگشوده�طوق�لعنت�بردگی�مزدی�را�بر�شانه�خود�سفت�کنند��اینان�
مدرسه�را�ترک�می�گویند�زیرا�زندگی�در�سیاهچالهای�فقر�و�فاقه�و�فالکت�هر�نوع�
توان�و�نای�آموختن�و�سوادآموزی�را�از�آنها�سلب�می�کند��آنها�دست�به�ترک�تحصیل�
می�زنند�زیرا�قادر�به�تهیه�کتاب�و�کفش�و�دفتر�و�قلم�و�مایحتاج�آموزشی�خود�نیستند��
اینها�محیط�مدرسه�را�وداع�می�گویند�زیرا�غم�گرسنگی�مادر،�برهنگی�خواهر،�بیماری�
پدر�و�نداری�خانواده�هیچ�توش�و�توانی�برای�یادگیری�در�کالبد�فسرده�بی�روح�و�

رمق�آنها�باقی�نمی�گذارد�
�هر�سال�بخش�عظیمی�از�کودکان�و�نوجوانان�مجبور�به�ترک�تحصیل�می�شوند،�
تنها�به�این�دلیل�که�پدران�و�مادران�آنان�کارگرند��به�این�دلیل�که�بهای�بازتولید�نیروی�
کار�والدینشان�کفاف�نان�بخور�و�نمیر�خانواده�را�نمی�دهد��به�این�دلیل�که�شدت�
توحش�سرمایه�و�فشار�سهمگین�استثمار�والدین�کارگرشان�توسط�بورژوازی�ایران�و�
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نظام�سراسر�جنایت�سرمایه�داری�آنان�را�به�باتالق�بی�انتهای�فقر�و�نداری�و�گرسنگی�
فرو�رانده�است��این�جمیعت�عظیم�راهی�سوای�ترک�تحصیل�در�پیش�پای�خود�
نمی�بینند�زیرا�که�پدرانشان�و�مادرانشان�چند�سال،�چند�سال�برای�بورژوازی�کار�

می�کنند�و�حتی�دستمزد�نازل�سنار�و�سی�شاهی�خود�را�دریافت�نمی�دارند�
بیمارستان�و�دارو�و�درمان،�مخارج�مهد�کودک� بهای�دکتر�و� �هزینه�تحصیل،�
و�نگهداری�فرزندان،�هزینه�مراقبت�پیران�و�سالخوردگان،�بهای�ایاب�و�ذهاب�و�
بهداشت�عمومی�محیط�زندگی،�همسان�هزینه�های�خورد�و�خوراک�و�پوشاک�و�
اجاره�مسکن�و�همه�چیزهای�دیگر�در�چهاردیوار�جهنم�سرمایه�داری،�اجزاء�متصل�
بهای�نیروی�کار�کارگر�را�تعیین�می�کنند��تأمین�و�تضمین�و�تکمیل�همه�اینها�در�
باالترین�سطوح�ممکن�باز�هم�بخش�بسیار�نامحسوس�و�ناچیزی�از�ارزش�تولید�شده�
توسط�کارگران�را�تشکیل�می�دهد��هر�نوع�کاهشی�در�هر�کدام�این�اقالم�نشانه�ای�از�
تهاجم�بربرمنشانه�بورژوازی�به�بهای�نیروی�کار�طبقه�کارگر�با�هدف�باال�بردن�هر�
چه�بیشتر�و�کوه�آساتر�اضافه�ارزشی�است�که�این�طبقه�تولید�می�کند��غول�سترگ�
سرمایه�های�در�هم�تنیده�ای�که�سراسر�جامعه�ایران�از�کرانه�های�خزر�تا�سواحل�خلیج�
را�در�کام�خود�فرو�برده�است�و�جهان�عظیم�سرمایه�هائی�که�در�سرتاسر�کره�خاکی�
مجال�هر�نوع�تنفس�را�از�بشریت�سلب�نموده�است،�همه�و�همه�اضافه�ارزشهائی�
هستند�که�طبقه�کارگر�جهانی�تولید�کرده�اند��این�سرمایه�های�غول�پیکر�سود،�سود�و�
باز�هم�سود�می�خواهند�تا�انبوه�تر�و�باز�هم�انبوهتر�شوند��سود�کالن�تر�و�کالنتر�این�
سرمایه�ها�در�سراسر�جهان�در�گرو�آن�قرار�گرفته�است�که�بهای�بازتولید�نیروی�کار�
کارگران�دنیا�هر�چه�حقیرتر�و�حقیرتر�شود��آموزش�و�بهداشت�و�دارو�و�درمان�و�نان�
و�پوشاک�و�سرپناه�و�مدرسه�و�دکتر�و�مهدکودک�و�همه�هست�و�نیست�توده�کارگر�
روی�زمین�از�همه�سو�در�معرض�تهاجم�توحش�بار�سرمایه�است�تا�از�این�طریق�
نرخ�سود�مطلوب�سرمایه�ها�تضمین�گردد��تا�سرمایه�ها�باز�هم�انبوه�تر�شوند،�تا�باز�هم�
سود�سرشارتر�طلب�کنند،�تا�باز�هم�تهاجم�سرمایه�برای�کاهش�و�ناچیزتر�کردن�بهای�
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نیروی�کار�کارگران�هارتر�گردد،�تا�سرمایه�همه�چیز،�همه�جهان�هستی�و�بشریت�هیچ�
چیز�و�باز�هم�هیچ�چیزتر�گردد�

�طبقه�کارگر�ایران�همیشه،�در�همه�دوره�ها�و�تحت�همه�شرائط�مجبور�بوده�است�
که�نیروی�کار�خویش�را�به�نازل�ترین�بها�به�صاحبان�سرمایه�بفروشد��توده�های�کارگر�
ایران�هیچگاه،�در�هیچ�دوره�ای�و�تحت�هیچ�شرائطی�قادر�نشده�اند�که�حتی�هزینه�
آموزش�و�درمان�و�ایاب�و�ذهاب�و�اجاره�بهای�مسکن�و�مخارج�مهد�کودک�فرزند�
و�هزینه�معاش�دوره�پیری�و�از�کارافتادگی�خود�را�به�عنوان�جزء�مسلم�و�محرز�بهای�
نیروی�کار�شبه�رایگانشان�بر�بورژوازی�تحمیل�نمایند��نظام�جنایت�ساالر�و�بشر�کش�
سرمایه�داری�همواره�و�در�همه�مراحل�حیات�ننگینش�بر�روی�تمامی�این�بخش�از�
بهای�بازتولید�نیروی�کار�کارگران�خط�سیاه�کشیده�است��طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�
سرمایه�داری�ایران�امروز�که�قتل�عام�سراسری�حداقل�معیشتی�کارگران�دنیا�به�تنها�
راهکار�حفظ�نرخ�سودها�تبدیل�شده�است�بیش�از�هر�زمان�دیگری�آخرین�لقمه�های�
نان�کارگران�را�در�آستانه�سودآوری�افزونتر�سرمایه�ها�قربانی�می�سازد��اگر�هر�سال�
صدها�هزار�و�بسیاری�سالها�میلیونها�کودک�خردسال�یا�نوجوان�ایرانی�مجبور�به�ترک�
مدرسه�و�دست�کشیدن�از�درس�و�بحث�و�تحصیل�می�شوند،�پدیده�ای�است�که�صرفًا�

از�اینجا�نشأت�می�گیرد�
�وجود�مدرسه�و�تحصیل�انسانها�در�نظام�سرمایه�داری�صرفاً�راهکاری�برای�تربیت�
نیاز�سرمایه�است��دولتهای�سرمایه�داری�خواه�در� نیروی�کار�در�سطوح�مختلف�
مقام�مالکیت�بخشهای�عظیمی�از�سرمایه�اجتماعی�کشورها�و�خواه�در�نقش�نهاد�
برنامه�ریزی�نظم�تولیدی،�سیاسی،�مدنی�و�اجتماعی�جامعه�سرمایه�داری�به�مسأله�
آموزش�و�پرورش�و�ارتقاء�سطح�دانش�انسانها�فقط�و�فقط�از�همین�زاویه�نظر�
می�اندازند��تعبیر�عینی�این�حقیقت�شوم�آن�است�که�آدمها�به�طور�کلی�و�از�جمله�
آموزش�و�تربیت�و�تعالی�فکری�آنها�در�خارج�از�مدار�نیاز�ارزش�افزائی�سرمایه�برای�
طبقه�سرمایه�دار�و�دولتهای�سرمایه�داری�هیچ�موضوعیتی�ندارند��درست�بر�همین�
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اساس�دولتهای�بورژوازی�از�هر�سنخ�و�قماش�که�باشند�مدرسه�و�دانشگاه�می�سازند،�
هنگامی�که�نیروی�کار�درس�خوانده�و�دارای�سطوح�مختلف�تخصص�نیاز�سرمایه�
است�و�مدرسه�ها�و�دانشگاهها�را�بر�می�چینند�در�زمانی�که�بازار�خرید�و�فروش�نیروی�
کار�به�اندازه�الزم�اشباع�است��هیچ�بی�جهت�نیست�که�از��15سال�پیش�تا�امروز،�
کشورهای�اسکاندیناوی�این�ثروتمندترین�بخش�دنیای�سرمایه�داری�هر�سال�شمار�

کثیری�از�مدرسه�ها�را�در�هم�ادغام�می�کنند�یا�به�طور�کلی�بر�می�چینند�
�آنچه�حکم�عام�و�منطق�درونی�پویه�سرمایه�است،�در�دوزخ�سرمایه�داری�ایران�و�
جوامع�مشابه�باز�هم�با�حدت�و�سهمگینی�بسیار�افزونتری�زندگی�توده�های�کارگر�
را�آزار�داده�و�می�آزارد��در�اینجا�شرط�و�شروط�ارزانی�بیش�از�حد�بهای�نیروی�کار�
هیچگاه�فرصت�نداده�است�که�حداقل�امکانات�آموزشی�و�تسهیالت�الزم�درس�
خواندن�برای�توده�کثیر�فرزندان�خانواده�های�کارگری�فراهم�گردد��اختالف�شمار�
محصالن�دوره�ابتدائی�با�راهنمائی�و�سپس�دبیرستان�بسیار�فاحش�است�و�کاهش�
تعداد�راه�یافتگان�دانشگاهها�و�مدارس�عالی�نسبت�به�دانش�آموزان�سالهای�اخر�
دبیرستان�بسیار�هولناک�است��سرمایه�در�همه�جای�جهان�موجود،�میزان�احتیاج�خود�
به�نیروی�کار�و�سطوح�معین�تخصص�این�نیرو�را�مکتوب�و�نامکتوب،�سازمان�یافته�
و�بی�سازمان،�با�برنامه�و�بی�برنامه�بر�زندگی�و�سرنوشت�و�چه�شدن�و�چه�نشدن�
انسانها�تحمیل�می�کند��سرمایه�اجتماعی�ایران�نیز�در�هر�مقطع�در�هر�سطح�مشخص�
بارآوری�کار�و�ترکیب�آلی�و�سایر�مؤلفه�های�بازتولیدش�نسبت�به�روند�آموزش�و�
پرورش�و�مدرسه�سازی�و�توسعه�دانشگاهها�و�در�همان�حال�محروم�سازی�بخش�
عظیمی�از�کودکان�و�نوجوانان�خانواده�های�کارگری�تصمیم�گرفته�است��جمعیت�
کثیری�از�این�جماعت�کم�سن�و�سال�را�به�عنوان�نیروی�کار�ساده�مورد�احتیاج�بازار�
کار�سرمایه�داری�در�همان�دوره��5ساله�ابتدائی�از�ریل�درس�و�بحث�خارج�ساخته�
است��جمعیت�وسیع�دیگری�را�پیش�از�پایان�دوره�راهنمائی�به�گروه�نخست�ملحق�
ساخته�است�و�باالخره�بقیه�السیف�این�تسویه�خودپوی�نهادین�سرمایه�داری�را�در�
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پشت�مرزهای�ورودی�مدارس�عالی�و�دانشگاهها�غربال�کرده�است��این�کار�نیازمند�
هیچ�بخشنامه�و�اساسنامه�و�دستورالعمل�و�سهمیه�بندی�و�طرح�جدول�یا�هیچ�ساز�
و�کار�خاصی�نیست��سرمایه�خود�در�پویه�طبیعی�استثمار�نیروی�کار�و�در�روند�
عادی�ارزش�افزائی�به�همه�این�شرارت�ها�دست�می�یازد��سرمایه�فقط�به�جوشکار�و�
تراشکار�و�ریخته�گر�و�برقکار�و�نجار�و�کفشگر�احتیاج�ندارد،�به�اندازه�هر�کدام�از�
اینها�به�بردگان�مزدی�مأمور�فروش�مواد�مخدر�هم�نیازمند�است��سرمایه�فقط�محتاج�
نیروی�کار�دانش�اموختگان�متخصص�برای�کار�در�صنایع�با�ترکیب�آلی�باال�نیست��
تجارت�زنان�و�خرید�و�فروش�آنان�به�عنوان�کارگران�سکس�هم�نیاز�جدی�سودآوری�
سرمایه�است��سرمایه�فقط�کارگر�فنی�و�درس�خوانده�نیاز�ندارد،�کار�کودکان�برده�
بدون�هیچ�اشنائی�با�هیچ�الفبای�هیچ�زبانی�نیز�یک�شرط�الزم�جریان�سیل�سود،�
در�پهندشت�پیش�ریز�سرمایه�است��سرمایه�داری�به�همه�این�انواع�بردگان�مزدی�
نیاز�دارد��جمعیت��1660000نفری�محصالن�ترک�تحصیل�کرده�دوره�های�ابتدائی�
و�متوسطه�سال��13۷8هیچ�جای�دوری�نرفته�اند��آنان�به�طور�قطع�به�جمع�بردگان�
مزدی�سرمایه�در�حوزه�های�مختلف�یاد�شده�ملحق�گردیده�اند��نظام�سرمایه�داری�
نظام�وحشت�انگیزی�است�که�در�توحش�و�استثمار�و�انسان�ستیزی�به�هیچ�مرزی�
تمکین�نکرده�و�نمی�کند��به�کوری�چشم�کسانی�که�شب�پره�وار�و�سفیهانه�یا�بسیار�
آگاهانه�جنجال�می�کنند�که�گویا�پهن�کردن�بساط�در�حوزه�های�سودجوئی�شرم�آور،�
کار�سرمایه�تجاری�و�عارضه�غیبت�سرمایه�صنعتی�است!!!�این�نه�این�شکل�و�ان�
شکل�خاص�سرمایه�که�وجود�عام�سرمایه،�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�و�نظام�
سرمایه�داری�است�که�با�انسانها�چنین�می�کند،�تا�حال�چنین�کرده�است�و�مادام�که�باقی�

است�به�طور�قطع�چنین�خواهد�کرد�

 چاره کار چیست و چه باید کرد؟
�پاسخ�بسیار�روشن�است��ترک�تحصیل�این�توده�وسیع�کودک�و�نوجوان�صرفًا�
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قطره�جنایتی�از�اقیانوس�بی�کران�جنایت�و�استثمار�نظام�سرمایه�داری�است��این�دولت�
دژخیم�بورژوازی�است�که�در�مقام�مجری�مصالح�و�منویات�ارزش�افزائی�سرمایه�ها،�
امکان�درس�خواندن�میلیونها�کودک،�نان�و�آب�و�دکتر�و�داروی�این�کودکان�و�خانواده�
آنها،�آلونک�سکونت�اینان،�کلیه�ملزومات�و�مایحتاج�رشد�جسمی�و�روحی�آنها،�بنیاد�
زندگی�و�زیست�انسانی�آنان�و�همه�چیز�آنها�را�در�پای�تضمین�سود�هر�چه�انبوهتر�
سرمایه�ها�قربانی�کرده�است�و�قربانی�می�کند��همه�چیز�به�سادگی�آب�خوردن�نابود�
می�شود�تا�به�نیازهای�هستی�سرمایه�پاسخ�داده�شود��برای�مقابله�با�این�وضعیت،�
برای�جلوگیری�از�ترک�تحصیل�هرساله�میلیون�ها�کودک�معصوم،�برای�بستن�مسیر�
گسیل�این�میلیونها�دختر�و�پسر�بی�گناه�به�حوزه�تجارت�سکس�توسط�سرمایه�داران�
ضد�بشر،�برای�جلوگیری�از�تحقق�اهداف�صاحبان�سرمایه�در�خرید�و�فروش�این�
انسانها�به�صورت�برده،�برای�مقابله�با�توطئه�شوم�باندهای�پلید�سرمایه�در�کار�تبدیل�
این�جوانان�و�کودکان�به�عامالن�فروش�مواد�مخدر،�آری�برای�همه�اینها�باید�با�تمامی�
قدرت،�گلوی�سرمایه�را�فشار�داد��سرمایه�است�که�این�انسانها�را�به�ژرفنای�چنین�
گردابی�پرتاب�کرده�است�و�پرتاب�می�کند��برای�رهائی�آنان�نیز�باید�با�سرمایه�و�نظام�

سرمایه�داری�در�جنگ�شد�
�آموزش�رایگان�و�اجباری�با�تضمین�کامل�کلیه�مایحتاج�معیشتی،�کتابهای�درسی،�
وسائل�تحصیل،�امکانات�رفاهی،�بهداشتی،�دارو�و�درمان،�تفریح،�هزینه�غذا�و�مسکن�
باید�به�یک� تا�آخرین�سطوح�تحصیل� و�پوشاک�برای�همه�کودکان�و�نوجوانان�
مطالبه�بالفعل�طبقه�کارگر�و�به�یکی�از�خواسته�های�اساسی�روز�جنبش�کارگری�
تبدیل�شود��این�مطالبه�جزء�الیتجزائی�از�مطالبات�پایه�ای�ضد�سرمایه�داری�توده�های�
کارگر�ایران�است��مطالباتی�که�در�کلی�ترین�خطوط�خود،�بهداشت�و�دکتر�و�دارو�
و�درمان�و�آموزش�و�پرورش�و�مسکن�و�مهد�کودک�و�مراقبت�از�سالمندان�و�ایاب�
و�ذهاب�رایگان�همراه�با�امکانات�معیشت�و�رفاه�متناسب�با�سطح�موجود�محصول�
کار�و�تولید�اجتماعی�برای�کلیه�توده�های�کارگر�اعم�از�شاغل�و�بیکار�و�زن�و�مرد�
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و�پیر�و�جوان�و�مستقل�از�هر�نوع�تعلقات�را�در�بر�می�گیرد��طبقه�کارگر�ایران�با�کار�
و�تولید�روزمره�خود�سال�بعد�از�سال�و�نسل�بعد�از�نسل�آنچنان�کوهی�از�ثروت�و�
نعم�و�امکانات�آفریده�است�که�ثمن�بخس�ان�برای�تأمین�و�تضمین�همه�این�مایحتاج�
معیشتی�و�رفاهی�و�زندگی�مرفه�اجتماعی�و�انسانی�کفایت�می�دهد��این�آفریده�ها�
و�کل�این�محصول�اینک�به�جای�اینکه�در�خدمت�معاش�و�رفاه�و�راحت�جان�ما�
باشد�یکجا�به�سرمایه�و�به�نیروی�مادی�مسلط�بر�هست�و�نیست�ما�مبدل�گردیده�
است��دولتمردان�و�ساختار�اختاپوسی�دولت،�میلیونها�مزدور�ارتشی،�سپاهی،�پلیس،�
بسیجی،�ژاندارم،�روضه�خوان،�مجتهد،�متخصص،�کارشناس،�مدیر،�مشاور،�قاضی،�
زندانبان،�جالد�و�در�یک�کالم�شبکه�ای�متشکل�از�دهها�میلیون�خدم�و�حشم�همه�و�
همه�از�قدرت�سرمایه�قدرت�می�گیرند،�همه�برای�استثمار�عمیق�تر�و�سهمگین�تر�ما�
کارگران�توسط�سرمایه�برنامه�ریزی�می�کنند�و�برنامه�ها�و�سیاست�های�سودآورسازی�
بیشتر�سرمایه�را�با�توپ�و�تفنگ�و�بیدادگاه�و�زندان�و�صدور�حکم�اعدام�بر�ما�تحمیل�
می�نمایند��همه�اینها،�همه�این�نیروی�چندین�ده�میلیونی�از�محل�آنچه�ما�تولید�می�کنیم�
ارتزاق�می�کنند�تا�طوق�بردگی�سرمایه�را�بر�گردن�ما�محکمتر�سازند��تا�فشار�استثمار�
سرمایه�را�بر�ما�مضاعف�تر�سازند،�تا�نان�و�کفش�و�لباس�بچه�های�ما،�دکتر�و�دارو�و�
درمان�کودکانمان،�مدرسه�و�آموزش�و�امکانات�درسی�نوباوگانمان�را�به�سود�و�سود�
باز�هم�بیشتر�سرمایه�مبدل�گردانند��سرنوشت�کار�و�تولید�و�مرارت�طبقه�ما�چنین�
است��ما�جهانی�از�ثروت�و�امکانات�آفریده�ایم��محصول�کار�ما�در�چهارچوب�یک�
برنامه�ریزی�آزاد�انسانی�فارغ�از�تسلط�مناسبات�سرمایه�داری�برای�دستیابی�همه�ما�به�
باالترین�سطح�رفاه�و�راحتی�و�تعالی�فکری،�حتی�برای�بی�نیازی�کامل�ما�از�اجبار�به�
کار�روزانه�کفاف�می�دهد�و�این�در�شرائطی�است�که�ما�بسان�بردگان�مزدی�سرمایه�در�
منجالب�گرسنگی�و�بی�دانشی�و�بی�بهداشتی�و�فقر�و�بی�مسکنی�و�محرومیت�از�همه�
چیز�دست�و�پا�می�زنیم��بچه�هایمان�میلیون،�میلیون�زیر�فشار�گرسنگی�مدرسه�را�ترک�
می�گویند��برای�بچه�هایمان�قادر�به�تهیه�کتاب�و�لوازم�آموزشی�نیستیم��کودکانمان�از�
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فرط�سوء�تغذیه�و�کمبود�رشد�جسمی�و�لولیدن�در�آلونکهای�نمور�بیماری�زا،�نای�
درس�خواندن�ندارند�و�مجبور�به�ترک�تحصیل�می�شوند�

�ترک�تحصیل�کودکان�ما�بلیه�ای�است�که�نظام�سرمایه�داری�بسان�کلیه�بالیای�
موجود�دیگر،�بر�ما�تحمیل�می�کند��برای�رهائی�از�شر�این�بلیه�باید�به�جنگ�این�نظام�
رفت��آموزش�رایگان�و�اجباری�با�تضمین�کامل�کلیه�مایحتاج�معیشتی�و�کتابهای�
درسی،�وسائل�تحصیل،�امکانات�رفاهی،�بهداشتی،�دارو�و�درمان،�تفریح،�هزینه�غذا�
و�مسکن�و�پوشاک�برای�همه�کودکان�و�نوجوانان�تا�آخرین�سطوح�تحصیل�مطالبه�
بسیار�کنکرت�و�حداقلی�است�که�باید�مبارزه�برای�تحقق�آن�را�به�سنگری�پیوسته�با�
همه�سنگرهای�دیگر�میدان�کارزار�طبقاتی�تبدیل�کنیم��بهای�کل�این�امکانات�صرفًا�

قطره�ناچیزی�است�از�اقیانوس�بی�کران�سرمایه�و�ثروتی�که�هر�سال�تولید�می�کنیم�
نظام� بر� سرمایه�داری� ضد� پایه�ای� مطالبات� کل� با� همراه� مطالبه� این� تحمیل� �
سرمایه�داری�امری�صددرصد�ممکن،�عملی�و�به�طور�بالفعل�قابل�اجراست��رفرمیسم�
راست�سندیکالیستی�و�رفرمیسم�چپ�فرقه�گرای�خویشاوند�آن�تاریخاً�به�ما�القاء�کرده�
است�که�تصور�حصول�این�مطالبات،�تصوری�عبث�است!!!�آنان�همیشه�چاره�کار�
را�به�سندیکابازی�منحط�رفرمیستی�در�یکسوی�و�رژیم�ستیزی�توخالی�فراطبقاتی�و�
دموکراسی�جویانه�از�سوی�دیگر�ارجاع�داده�اند��سرمایه�است�که�ما�را�استثمار�می�کند،�
سرمایه�است�که�بر�ما�حکم�می�راند،�سرمایه�است�که�سرنوشت�کار�و�معاش�و�حیات�
اجتماعی�ما�را�تقریر�می�کند،�تمامی�استثمار�و�کلیه�اشکال�محرومیت،�بی�حقوقی،�
ستمکشی،�تبعیضات�جنسی�و�قومی،�مذلت�ها،�حقارت�ها�و�سیه�روزیهای�ما�از�
سرمایه�است��مبارزه�علیه�این�استثمار�و�علیه�کلیه�اشکال�بی�حقوقی�و�فقر�و�تبعیض�و�
فالکت�نیز�تنها�و�تنها�از�مسیر�کارزار�توفنده�علیه�سرمایه�داری�عبور�می�کند��مطالبات�
پایه�ای�ضد�سرمایه�داری�ما�از�جمله�مطالبه�آموزش�رایگان�و�اجباری�با�تضمین�کامل�
کلیه�مایحتاج�معیشتی،�کتابهای�درسی،�وسائل�تحصیل،�امکانات�رفاهی،�بهداشتی،�
دارو�و�درمان،�تفریح،�هزینه�غذا�و�مسکن�و�پوشاک�برای�همه�کودکان�و�نوجوانان�تا�
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آخرین�سطوح�تحصیل�نیز�جزء�الیتجزائی�از�مبارزه�سراسری�ما�علیه�این�نظام�است��
این�مبارزه�به�طور�قطع�شانس�پیروزی�دارد�و�برای�پیروزی�آن�راهی�نیست�سوای�
اینکه�در�میدان�سراسری�کارزار�ضد�سرمایه�داری�متحد�و�متشکل�گردیم��باید�که�
سنگر�مبارزه�برای�تحمیل�این�مطالبات�بر�بورژوازی�را�با�سنگر�مبارزه�برای�تحمیل�
همه�مطالبات�دیگر�بر�سرمایه،�در�جوار�هم�و�در�رابطه�درونی�و�تنگاتنگ�با�هم�
برپای�داریم��هر�گام�پیشروی�در�هر�کدام�از�این�سنگرها�گامی�در�تسهیل�پیشروی�
طبقه�ما�در�همه�سنگرهاست��جنگ�از�درون�تمامی�این�خاکریزهای�افراشته،�تجلی�
جنگ�واقعی�طبقه�ما�برای�استحکام�قالع�مقاومت�و�تعرض�سراسری�ضد�کار�مزدی�
است��از�درون�این�سنگرهای�به�هم�پیوسته�مبارزه�طبقاتی�است�که�ما�لحظه�به�لحظه�
نیرومندتر�می�شویم،�آگاهتر�می�گردیم،�با�سرمایه�در�همه�ساختار�وجودی�اش،�با�
استثمارش،�با�بی�حقوقی�هایش،�با�تبعیضاتش،�با�آلودگی�محیط�زیستش،�با�دولت�و�
قدرت�سیاسی�اش،�با�قانونیت�و�قانونمداری�اش،�با�مدنیت�اش!�و�با�همه�چیزش�
می�جنگیم��همه�اینها�موضوع�جنگ�و�سنگرهای�متنوع�پیکار�طبقاتی�ماست�و�از�درون�
همین�جنگ�سراسری�است�که�ما�کل�نظام�سرمایه�داری�را�به�زیر�می�کشیم�و�برای�
همیشه�در�عمق�رسوبات�به�هم�انباشته�تاریخ�دفن�می�کنیم��ما�می�توانیم�که�مطالبات�
روز�خود�را�بر�نظام�سرمایه�داری�تحمیل�کنیم،�برای�این�کار�باید�در�یک�تشکل�

سراسری�ضد�سرمایه�داری�و�برای�محو�کار�مزدی�متشکل�گردیم�
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مشاجرات�میان�دولت�سرمایه�داری�اسالمی�و�قطب�های�قدرت�سرمایه�جهانی،�
متحدان� و� امریکا� دولت� می�شود�� گام�حادتر� به� گام� ایران� معضل�هسته�ای� حول�
غربی�اش�بر�سر�تشدید�تحریم�ها�و�تصویب�طرح�چهارم�خویش�در�»شورای�امنیت«�
پای�می�فشارند��دولت�های�سرمایه�داری�روسیه�و�چین�روند�چانه�زنی�های�معمول�
بازاری�و�سودجویانه�خود�با�شرکای�رقیب�را�برای�رسیدن�به�توافق�نهائی�بر�سر�
محتوای�قطعنامه�تحریم�پشت�سر�می�گذارند��رسم�این�دو�دولت�آن�است�که�آخور�و�
توبره�تاراج�اضافه�ارزش�های�حاصل�استثمار�طبقه�کارگر�بین�المللی�را�به�هم�دوزند�و�
از�هر�دو�جا�به�اندازه�کافی�سهم�بردارند��برای�چند�ماهی�زیر�نام�مخالفت�با�تحریم�ها�
از�یک�سوی�بازار�شراکت�خود�با�دولت�اسالمی�را�گرم�تر�سازند�و�از�سوی�دیگر�
امتیازات�هر�چه�بیشتری�از�دولت�امریکا�و�دیگران�دریافت�کنند�تا�سرانجام�پس�از�
حصول�همه�اهداف،�پای�قطعنامه�های�تحریم�را�امضاء�بگذارند��این�روند،�این�بار�
هم�به�نقطه�پایان�خود�نزدیک�گردیده�است�و�همه�شواهد�بر�محتوم�بودن�تصویب�
و�اجرای�طرح�چهارم�تحریم�ها�حکایت�دارد��دولت�امریکا�به�این�نیز�اکتفاء�نکرده�
است��اوباما،�سران�پنتاگون،�کنگره،�سنا�و�همه�اجزاء�ماشین�قهر�قدرت�این�کشور�
به�دنبال�عبور�از�پیچ�و�خم�تمامی�ترفندهای�دیپلوماتیک،�مدام�از�گزینه�های�مختلف�

سرمایه جهانی و بحران هسته ای ایران
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حرف�می�زنند،�تهدید�می�کنند�و�گفتگوی�احتمال�حمله�نظامی�را�چاشنی�همه�این�
تهدیدها�می�سازند��دولت�اوباما�در�همین�مدت�دنیائی�زد�و�بند،�رفت�و�آمد�و�نشست�
و�برخاست�ها�راه�انداخته�است�تا�شاید�اجماع�دولت�های�عربی�و�کل�منطقه�خاورمیانه�
را�حول�محور�میدان�داری�خود�در�جدال�با�حاکمان�سرمایه�در�ایران�فراهم�گرداند��
در�مقابل�سیر�حوادث�باال�دولت�سرمایه�داری�ایران�نیز�بیکار�ننشسته�است��بازار�
عربده�کشی�ها�و�جار�و�جنجال�ها�بیش�از�پیش�داغ�شده�است��شاخ�و�شانه�کشی�های�
توأم�با�وحشت�و�هراس�سقف�کهکشان�ها�را�شکاف�داده�است��ابعاد�عوامفریبی�ها�و�
ترفندبافی�ها�به�اوج�رفته�است،�تالش�برای�نبش�قبر�همه�اهرم�ها�و�ساز�و�کارها،�باج�
دهی�ها،�عقب�نشینی�ها،�خرید�فرصت�ها�و�همه�شگردها�و�شعبده�بازی�های�دیگر�با�
هدف�کاهش�فشار�قطب�های�قدرت،�مشغله�مدام�روز�شده�است�و�بسیاری�کارهای�

دیگر�که�در�همین�راستا�صورت�گرفته�است�یا�در�حال�صورت�گرفتن�است�
اولین�سؤالی�که�در�این�گذر�و�در�کنار�همه�داد�و�قال�ها،�غوغاها�و�خط�و�نشان�
کشیدن�ها�مطرح�می�گردد�این�است�که�اصل�ماجرا�چیست؟�در�پشت�همه�این�عربده�
کشی�های�متقابل�چه�چیز�خوابیده�است��آیا�واقعاً�نفس�مسأله�هسته�ای�است�که�این�
همه�صف�و�صف�کشی�ها،�جنگ�و�ستیزها�و�جار�و�جنجال�ها�را�در�عرصه�جهانی�
یا�سایر�دولت�های�غربی�در�تدارک�مهار� امریکا� آیا�دولت� سبب�گردیده�است؟!�
مخاطرات�هسته�ای�هستند�و�در�این�راستاست�که�با�جمهوری�اسالمی�سر�جدال�
دارند؟!�آیا�دولت�سرمایه�داری�ایران�در�دعاوی�پر�سر�و�صدای�خود�دائر�بر�نظامی�
نبودن�برنامه�هسته�ای�خود�راست�می�گوید؟!!�آیا�شالوده�مشاجرات�و�مقابله�جوئی�ها�
در�هر�حال�بر�سر�راست�و�دروغ�بودن�حرف�های�سران�سرمایه�در�ایران�و�هراس�و�

وحشت�دولت�های�غربی�از�فاجعه�هسته�ای�شدن�جمهوری�اسالمی�است؟
در�پاسخ�این�سؤال�ها،�قبل�از�هر�چیز�باید�دو�موضوع�را�از�هم�تفکیک�کرد��
مسأله�نخست�اینکه�بسیاری�از�دعاوی�و�گفته�های�طرفین�درباره�هم�می�تواند�درست�
باشد�و�مسأله�دوم�اینکه�بنیاد�واقعی�جنگ�و�جدال�ها�هیچ�ربطی�به�این�ادعاها�و�
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اتهامات�ندارد��از�موضوع�نخست�شروع�کنیم��هیچ�عقل�سلیمی�در�هیچ�کجای�کره�
ارض�حاضر�به�قبول�این�دعوی�نیست�که�گویا�دولت�سرمایه�داری�ایران�در�تدارک�
تولید�سالح�هسته�ای�نمی�باشد��یا�اینکه�مثاًل�کل�صدر�و�ذیل�کارهایش�در�ساختن�
چند�نیروگاه�و�دستیابی�به�ذخائر�انرژی�الزم�خالصه�می�شود��هر�کارگر�آگاه�یا�هر�
انسانی�که�کمترین�شناخت�از�جمهوری�اسالمی�داشته�باشد،�بسیار�خوب�می�داند�که�
سکانداران�سفینه�حیات�این�رژیم�نه�فقط�از�تولید�سالح�هسته�ای�دریغ�ندارند،�که�در�
به�کارگیری�آن�علیه�بشریت�نیز�هیچ�تردیدی�به�خود�راه�نمی�دهند��چه�کسی�قادر�
است�از�درون�کارنامه�سی�ساله�این�رژیم�اجتناب�از�پیگیری�چنین�طرح�یا�هدفی�را�
استخراج�کند��رژیمی�که�بنیاد�هستی�خود�را�بر�حمام�خون�بدون�هیچ�مرز�و�محدوده�
انسان�ها�با�هدف�حفظ�حاکمیت�نظام�بردگی�مزدی�قرار�داده�است�چرا�با�همه�توان�
در�تکاپوی�تولید�بمب�هسته�ای�نباشد؟!�بر�اساس�آنچه�کارشناسان�یا�حتی�خود�
دولتمردان�جمهوری�اسالمی�می�گویند،�همه�ساز�و�کارها�و�کارافزارهای�اجرای�این�
طرح�در�دست�رژیم�ایران�قرار�دارد،�لحظه�لحظه�حیات�این�دولت�نیز�دستیازی�به�هر�
سبعیتی�از�جمله�تولید�و�کاربرد�تسلیحات�هسته�ای�را�تأیید�می�کند��به�این�ترتیب�تا�
جائی�که�به�حدس�و�گمان�ها�و�پیش�بینی�ها�در�مورد�برنامه�اتمی�ایران�مربوط�می�شود�
بسیاری�از�جار�و�جنجال�ها،�اتهامات�و�دعاوی�دولت�های�غربی�می�تواند�کم�و�بیش�
واقعیت�داشته�باشد��هراس�و�وحشت�آن�ها�و�به�طور�مثال�خطر�تغدیه�اتمی�گروه�های�
تروریستی�توسط�سران�قدرت�سیاسی�سرمایه�در�ایران�هم�ممکن�است�بجا�تلقی�
گردد��حال�به�سویه�دیگر�ماجرا�نظر�اندازیم��در�این�سوی�اولین�سؤالی�که�پیش�پای�
هر�انسان�جستجوگری�قرار�می�گیرد�این�است�که�چرا�دولت�های�غربی�بسیاری�از�
قدرت�های�حی�و�حاضر�اتمی�و�بسیار�موحش�تر�و�مخاطره�آمیز�تر�از�دولت�ایران�را�
فرشتگان�صلح�می�دانند�و�در�این�میان�تمامی�رسالت�جنگ�زدائی!!،�تسلیحات�ستیزی!!�
و�اتم�گریزی!!�خود�را�بر�روی�خطر�این�رژیم�متمرکز�ساخته�اند��چرا�از�بزرگترین�
قدرت�اتمی�بالفعل�منطقه�یعنی�اسرائیل�که�بیش�از��60سال�است�کل�خاورمیانه�را�
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تهدید�به�نابودی�می�کند�با�همه�توان�دفاع�می�کنند،�چرا�پاکستان،�این�قدرت�اتمی�دیگر�
منطقه�را�که�بند�بند�ساختار�اجتماعی�و�دولت�و�همه�چیزش�میدان�شبیخون�هارترین�
و�نیرومندترین�ارتش�های�تروریستی�دنیاست�مورد�حمایت�همه�جانبه�قرار�می�دهند،�
چرا�در�مقابل�سال�ها�فعالیت�های�هسته�ای�بی�مهار�هند�سکوت�مطلق�اختیار�کرده�اند،�
بعالوه�مگر�نه�این�است�که�خود�آنها�صاحبان�عظیم�ترین�زرادخانه�های�اتمی�جهان�
هستند،�مگر�نه�این�است�که�در�گذشته�عماًل�منطقه�ای�از�جهان�را�توسط�همین�سالح�
به�آتش�کشیده�اند�و�نابود�ساخته�اند��اساساً�فلسفه�تولید�این�همه�کالهک�ها�و�بمب�ها�
چیست؟�اگر�قرار�است�استفاده�نکنند�چرا�ساخته�اند�و�اگر�استفاده�از�آن�در�دستور�
است�چرا�درباره�دیگران�این�همه�هیاهو�راه�می�اندازند��چرا�در�رابطه�با�خود�و�هیچ�
کدام�از�موارد�باال�هیچ�مشکل�تسلیحات�هسته�ای�یا�خطر�تهاجمات�اتمی�ندارند�اما�

در�مورد�ایران�راه�اندازی�جنگ�هسته�ای�حتمی�و�قریب�الوقوع�است!!
هیچ�ذکاوت�چندانی�الزم�نیست�تا�انسان�ها�دریابند�که�آنچه�زیر�نام�معضل�هسته�ای،�
ایران�و�خواه� از�سوی� اشغال�کرده�است،�خواه� را� پهندشت�جدال�روز�دولت�ها�
دولت�های�دیگر،�در�اساس�خود،�مشکل�هسته�ای�نیست��یا�به�بیان�دیگر�چنین�مشکلی�
اگر�وجود�دارد�یا�به�هر�میزانی�که�وجود�دارد،�رویه�تبعی�موضوع�است�و�اساس�
معضل�را�باید�در�جای�دیگری�کاوش�کرد��قصد�ما�نیز�اشاره�ای�کوتاه�به�چیزی�است�
که�بنمایه�واقعی�دعواها�را�تشکیل�می�دهد��کل کشمکش از آغاز تا امروز، از زمان 
استقرار دولت اسالمی تا حال، گوشه کاماًل تعیین کننده ای از کشمکش روز درون 
طبقه سرمایه دار جهانی است. کشمکش و جنگی که بنیاد آن بر چگونگی توزیع 
اضافه ارزش ها، تقسیم مالکیت سرمایه ها و تعیین سهم قطب ها و دولت های 
مختلف سرمایه داری، در ساختار قدرت نظام بردگی مزدی قرار دارد.�در�سال�های�
قبل�از�وقوع�قیام�بهمن��5۷رژیم�شاه�در�وسیع�ترین�سطح،�دست�به�کار�تدارک�طرح�ها�
و�برنامه�ریزی�ها�برای�احراز�نقش�مسلط�در�منطقه�خاورمیانه�بود��سرمایه�اجتماعی�
ایران�و�رژیم�سلطنتی�نماینده�آن�به�ظرفیت�موجود�و�شرائط�مساعد�کشور�برای�
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دستیابی�به�این�مکان�رجوع�می�نمود�و�بر�وجود�آمادگی�الزم�برای�نیل�به�این�هدف�
اتکاء�می�کرد��رژیم�شاه�این�سیاست�و�تحقق�این�هدف�را�در�چهارچوب�ادغام�هر�چه�
عمیق�تر�سرمایه�اجتماعی�ایران�و�ساختار�قدرت�خود�در�قطب�غربی�سرمایه�جهانی�
و�مقدم�بر�همه�سرمایه�داری�امریکا�دنبال�می�نمود��جمهوری�اسالمی�از�همان�لحظه�
نخست�پیدایش،�به�گونه�ای�بسیار�حادتر�و�هارتر�در�جستجوی�حصول�همان�اهداف�
و�پیمودن�راه�های�تحقق�آن�ها�بود،�این�رژیم�اما�با�زلزله�انقالب،�از�اعماق�رسوبات�
کهنه�تاریخ�به�فضا�پرتاب�شده�بود،�از�دل�شرائطی�بیرون�می�آمد�که�هیاهوی�جدال�با�
امریکا�و�جنجال�های�توخالی�»امپریالیسم�ستیزی«�خلقی،�نیاز�حتمی�داغ�ساختن�تنور�
عوامفریبی�ها�و�ترفندهایش�علیه�انقالب�کارگران�و�فرودستان�را�تشکیل�می�داد��دولت�
جدید�سرمایه�سوای�این�ها�برای�تعیین�حصه�سرمایه�داری�ایران�در�مالکیت�سرمایه�ها�
و�سودها�و�برای�تعیین�مکان�خود�در�ساختار�قدرت�سرمایه�جهانی�به�رؤیاها�و�
افق�هائی�بسیار�پهناورتر�از�رژیم�شاه�چشم�می�دوخت��شرائط�روز،�شرائط�رونق�بازار�
امپریالیسم�ستیزی�باژگونه�بخشهائی�از�بورژوازی�دنیا،�در�قالب�های�راست�یا�»چپ«�
بود��شرائطی�که�قطب�بندی�روز�جهان�سرمایه�داری�هم�به�تاخت�و�تاز�هر�چه�بیشتر�
این�رویکردها�و�جنبش�ها،�مستقل�از�پوشش�راست�یا�»چپ«�آن�ها�کمک�شایان�
می�کرد��جمهوری�اسالمی�بر�فراز�این�وضعیت،�بنیاد�کار�خود�را�بر�این�قرار�داد�که�
اوالً�با�داغ�نگه�داشتن�تنور�غرب�ستیزی،�بر�روی�سیالب�عظیم�ناآگاهی�ها�و�توهمات�
ضد�امپریالیسم�خلقی�توده�های�عاصی�کشورهای�منطقه�و�دنیا�سوار�شود،�ثانیاً�از�
قطب�بندی�های�موجود�حداکثر�بهره�برداری�را�برای�تحکیم�ساختار�قدرت�خود�
بنماید،�ثالثاً�هر�جنب�و�جوش�مخالف�خود�و�مقدم�بر�همه�صدای�اعتراض�کارگران�
را�با�تمامی�قدرت�در�هم�کوبد��چهارم�اینکه�با�استمداد�از�این�راهکارها�و�سالح�ها،�
خود�را�به�عنوان�قدرت�برتر�خاورمیانه�به�امریکا�و�دولت�های�متحدش�تحمیل�
نماید��پنجم�و�باالخره�آنکه�بر�ورای�دستاورد�همه�این�شعبده�بازی�ها،�سیاست�ها�
و�نقشه�ها�به�اهداف�اصلی�خود�پیرامون�باج�خواهی�از�رقیبان�و�موقعیت�ممتازتر�و�
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پرسودتر�سرمایه�داری�ایران�دست�یابد��جمهوری�اسالمی�در�طول��30سال�حاکمیت�
سیاه�خود�برای�رسیدن�به�این�هدف�تالش�کرده�است�و�در�این�راستا،�شکست�ها�و�

موفقیت�هائی�را�پشت�سر�نهاده�است�
آنچه�دولت�اسالمی�در�طول�این�سال�ها�انجام�داده�است�به�هیچ�وجه�کاهش�
ارتباط�با�سرمایه�داری�امریکا�یا�اروپا�یا�هیچ�کشور�دیگری�را�دنبال�نمی�کرده�است��
این�تالش�ها�و�جدال�ها�مطلقاً�در�راستای�کاستن�از�منافع�هیچ�قطب�سرمایه�جهانی�در�
ایران�نیز�نبوده�است��جلب�سرمایه�های�امریکائی�و�اروپائی�و�ژاپنی�و�روسی�و�چینی�
و�هر�کجای�دیگر�برای�انباشت�هر�چه�پرسودتر�در�بازار�داخلی�کشور�همواره�و�در�
تمامی�آنات�در�صدر�برنامه�های�دولت�های�مختلف�اسالمی�سرمایه�قرار�داشته�است��
برای�این�کار�تمامی�دولتمردان�جمهوری�اسالمی�از�اصولگرا�تا�اصالح�طلب�از�دادن�
هر�باج�و�خراج�و�امتیازی�نیز�دریغ�نداشته�اند��بحث�بر�سر�کاهش�حجم�سرمایه�ها�
و�سودهای�این�دولت�ها�در�حوزه�انباشت�داخلی�ایران�نبوده�است�و�نیست��تمامی�
گفتگوها�حول�سهیم�بودن�هر�چه�بیشتر�و�عظیم�تر�سرمایه�اجتماعی�ایران�و�وزن�
قدرت�دولت�سرمایه�داری�اسالمی�در�کفه�توازن�قوا�و�قدرت�سرمایه�جهانی�دور�
می�زده�است��طبقه�سرمایه�دار�امریکا�و�دولت�های�قطب�غربی�سرمایه�جهانی�این�نوع�
باج�خواهی�ها،�زیادت�طلبی�ها�و�شاخ�و�شانه�کشیدن�های�دولت�اسالمی�را�مطابق�میل�
خود�نمی�دیده�اند�و�همواره�در�تدارک�مهار�آن�بوده�اند��هیچ�کدام�این�دولت�ها�هیچ�
اختالف�دیگری�با�این�رژیم�نداشته�اند��بر�خالف�پاره�ای�تحلیل�های�رفرمیستی�محور�
کشمکش�ها�هیچ�گاه�اسالم�سیاسی�و�موضوعاتی�از�این�قبیل�نبوده�است��پیداست�که�
هر�دو�طرف�به�اندازه�کافی�از�ساز�و�کارهای�خاص�خود�در�این�گذر�سود�جسته�اند،�
یکی�اسالم�را�سالح�جنگ�و�عوامفریبی�خود�ساخته�است�و�دیگری�به�حبل�المتین�

دموکراسی�و�»حقوق�بشر«�آویخته�است�
آنچه�واقعی�است�این�است�که�هم�اسالم�اولی�و�هم�دموکراسی�دومی�از�صدر�تا�
ذیل�و�در�تمامی�ذرات�هستی�خود�فقط�سرمایه�و�سود�و�قدرت�سرمایه�داری�است��
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کشمکش�ها�نیز�هیچ�چیز�سوای�کشمکش�میان�بخش�های�مختلف�سرمایه�بر�سر�
میزان�مالکیت�و�حجم�سود�و�ابعاد�قدرت�نیست��این�مشاجرات�همچنان�ادامه�دارد��
جمهوری�اسالمی�در�طول�این�مدت�برگ�های�برنده�ای�را�به�دست�آورده�است�که�
به�اعتبار�داشتن�آن�ها�به�باج�خواهی�ها�و�زیادت�جوئی�های�خود�تداوم�می�بخشد،�
در�همان�حال�که�شکست�های�فاحشی�را�نیز�متحمل�شده�است��شکست�هائی�که�
به�قدرت�های�حریف�و�رقیب�مجال�می�دهد�تا�خود�را�حتی�االمکان�از�شر�این�باج�
خواهی�ها�خالص�کنند�یا�حداقل�فشار�آن�را�کمتر�سازند��جمهوری�اسالمی�در�عراق�
موقعیت�تعیین�کننده�ای�دارد�و�بسیاری�از�احزاب�یا�نیروهای�شریک�در�ساختار�
قدرت�دولتی�عراق�عمله�و�اکره�پیشینه�دار�دولت�اسالمی�هستند،�سران�سرمایه�در�
تهران�از�همپیوندی�نهانی�بسیار�نیرومندی�با�طالبان�و�غالب�نیروهای�افغانی�در�حال�
جنگ�با�امریکا�و�ناتو�برخوردارند��حماس�در�فلسطین�و�حزب�اهلل�در�لبنان�همچنان�
دست�در�دست�دولت�سرمایه�داری�ایران�دارند��توان�این�رژیم�در�همراه�ساختن�
دولت�هائی�مانند�چاوز�و�بشار�اسد�و�لوال�و�دولت�روز�بلیوی�و�برخی�حکومت�های�
دیگر�نیز�هیچ�کم�نیست��دو�قطب�مهم�دنیای�سرمایه�داری،�ممالک�چین�و�روسیه�
نیز�منافع�سرشار�و�گسترده�ای�در�بازار�داخلی�سرمایه�داری�ایران�دارند�و�در�سنگین�
ساختن�کفه�قدرت�رژیم�ایران�نقش�های�تعیین�کننده�ای�ایفاء�می�کنند��تحمل�این�
وضعیت�و�میدان�داری�رژیم�اسالمی�به�این�شکل�صالح�حال�امریکا�و�دولت�های�
غربی�نیست��تمرکز�بر�سر�مسأله�هسته�ای�از�اینجا�نشأت�می�گیرد��تبدیل�شدن�به�یک�
قدرت�هسته�ای�تا�جائی�که�به�جمهوری�اسالمی�مربوط�است�دستیابی�به�سالحی�
برای�تشدید�سهم�خواهی�هر�چه�افزون�تر�در�تقسیم�اضافه�ارزش�های�حاصل�استثمار�
طبقه�کارگر�بین�المللی،�حصه�بزرگتر�در�مالکیت�سرمایه�جهانی�و�مشارکت�عظیم�تر�
در�تقسیم�قدرت�بین�المللی�سرمایه�است��هدف�واقعی�خط�و�نشان�رفتن�های�دولت�
امریکا�و�متحدان�غربی�اش�نیز�مقابله�هر�چه�نیرومندتر�با�همین�روند�و�تضعیف�هر�
چه�بیشترموقعیت�باج�خواهی�ها�و�زیادت�طلبی�های�جمهوری�اسالمی�است��مرکز�
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ثقل�ماجرا�اینجاست�و�در�پرتو�توجه�به�کانون�اصلی�غائله�است�که�می�توان�پدیده�
بحران�هسته�ای�ایران�را�نیز�دقیق�تر�کندوکاو�کرد��کاخ�سفید�و�بورژوازی�امریکا�در�
حوزه�استیالجوئی�بین�المللی�خود�و�در�پهنه�منافع�و�مصالح�سرمایه�اجتماعی�این�
کشور�در�سطح�جهانی،�در�بسیاری�جاها،�با�معضل�باج�خواهی�ها�و�زیادت�طلبی�های�
دولت�سرمایه�داری�ایران�مواجه�است��در�عراق،�در�افغانستان،�در�فلسطین�و�کل�
خاورمیانه،�در�مراودات�خود�با�قطب�های�بزرگ�قدرت�سرمایه�جهانی�مانند�چین�و�
روسیه،�در�امریکای�التین�کم�و�بیش�تبعات�این�غائله�را�در�پیش�روی�خود�می�بیند��
دولت�امریکا��20سال�است�که��26میلیون�توده�های�کارگر�نفرین�شده�عراق�را�در�
شعله�های�جنگی�همه�جا�گستر�خاکستر�ساخته�است،�اما�به�رغم�همه�این�حمام�
خون�ها�و�جنگ�افروزی�ها،�باز�هم�باندهای�مختلف�مافیای�قدرت�عراق،�در�ختم�
»انتخابات�دموکراتیک«!�راهی�ایران�می�گردند�تا�در�جوار�مرقد�معصومه�قم،�مسیر�
واقعی�ائتالف�را�جستجو�کنند!!!�و�مبانی�تقسیم�ماشین�دولتی�سرمایه�با�هم�را�کشف�
نمایند!!!�وسعت�دخالت�و�اثرگذاری�دولت�بورژوازی�ایران�در�افغانستان�از�کشور�
عراق�کمتر�نیست،�تالش�های�چند�ساله�امریکا�برای�تحقق�اهداف�خود�در�فلسطین�
از�خطر�کارشکنی�های�جمهوری�اسالمی�بر�حذر�نمانده�است�و�هم�پیمانی�کاستروها،�
لوالها�و�چاوزها�با�احمدی�نژاد�نیز�پدیده�خوش�یمنی�برای�حاکمان�سرمایه�در�امریکا�
نیست��اگر�قرار�است�قطب�مسلط�سرمایه�جهانی�دنبال�بهبود�موقعیت�خود�در�همه�
این�حوزه�ها�و�از�این�طریق�در�سطح�بین�المللی�باشد،�پیداست�که�باید�میزان�فشار�بر�
حکام�سرمایه�در�ایران�را�افزون�تر�سازد��پروژه�هسته�ای�جمهوری�اسالمی�نقطه�تعیین�
کننده�و�بسیار�حساسی�را�در�این�استراتژی�فشار�تشکیل�می�دهد،�خاکریزی�است�که�
حریف�تمرکز�قوا�در�آن�را�برگ�برنده�کار�خود�ساخته�است�و�با�تصرف�آن�می�تواند�

کفه�توازن�قدرت�را�تا�حدود�زیادی�به�نفع�خود�تغییر�دهد�
�حال�به�آن�سوی�جدال،�به�دولت�اسالمی�سرمایه�نظر�اندازیم��این�دولت�سوای�
آنچه�در�باال�گفتیم�و�سوای�مکان�ویژه�پروژه�هسته�ای�در�دل�استراتژی�مقابله�جوئی�ها�
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و�سهم�خواهی�بین�المللی�اش،�برای�التیام�دردهای�ی�کشنده�روز�خود،�بیش�از�هر�
زمان�دیگری�به�گسترش�کشمکش�با�امریکا�نیاز�دارد��جمهوری�اسالمی�به�تشدید�
این�مشاجرات�نیازمند�است�تا�به�یمن�آن�چند�کار�حیاتی�را�برای�بقای�استیالی�
خود�انجام�دهد��نخست�اینکه�جنبش�اعتراضی�رو�به�اعتالی�توده�های�کارگر�را�
باز�هم�بیشتر�سرکوب�کند��در�این�رابطه�باید�کمی�توضیح�داد��رژیم�برای�اجرای�
این�سناریو�به�طور�معمول�خود�را�محتاج�پیش�کشیدن�یا�سرهم�بندی�مستمسک�
ندیده�است�و�فی�الحال�نیز�نمی�بیند��سرکوب�و�حمام�خون�مبارزات�طبقه�کارگر�
یا�هر�جنبش�اعتراضی�دیگر�چیزی�نیست�که�نیازمند�توجیه،�استدالل�و�اقامه�برهان�
باشد��رژیم�ها�دست�به�قتل�عام�می�زنند،�به�این�دلیل�که�راه�دیگری�برای�مهار�موج�
اعتراض�و�عصیان�توده�های�کارگر�در�پیش�روی�خود�نمی�بینند�و�کارگران�زیر�فشار�
گرسنگی،�فقر،�بی�داروئی،�بی�مسکنی�و�سایر�اشکال�سیه�روزی�به�پیکار�روی�می�نهند،�
در�حالی�که�ارتش�و�پلیس�و�همه�نیروهای�قهر�و�توحش�سرمایه�را�آماده�کشتار�
خویش�می�بینند��دومی�مقاومت�در�مقابل�تهاجم�سرمایه�یا�تعرض�به�شیرازه�حیات�
سرمایه�داری�را�شرط�حتمی�بقای�زندگی،�رفاه،�آزادی�و�نجات�خود�از�بردگی�مزدی�
می�بیند�و�اولی�کاربرد�سرکوب�و�قهر�و�حمام�خون�را�نیاز�جبری�استمرار�تسلط�و�
حاکمیت�خود�می�یابد،�مبانی�استدالل�و�توجیه�سرکوب�مبارزات�کارگران�برای�هر�
دولت�سرمایه�داری�به�ویژه�برای�هارترین�و�درنده�ترین�آن�ها،�از�نوع�دولت�اسالمی�
سرمایه،�همیشه�به�اندازه�کافی�و�تا�چشم�کار�می�کند�بر�روی�میزها�پهن�است��»اقدام�
علیه�امنیت،�قانون،�نظم،�قدرت،�ثبات�نظام�و����«�کیفرخواست�همه�جا�باز�و�همه�جا�
کارساز�دولت�سرمایه�است�و�در�یک�کالم،�دولتی�مانند�جمهوری�اسالمی�هیچگاه�
خود�را�نیازمند�تشکیل�و�تکمیل�پرونده�توجیه�برای�راه�اندازی�سیالب�های�خون�
ندیده�است�و�نمی�بیند��به�همین�دلیل�کوبیدن�بر�طبل�انرژی�هسته�ای�و�تشدید�جدال�
با�امریکا�یا�غرب�نیز�علی�االصول�نباید�به�عنوان�تالش�برای�یافتن�بهانه�های�سرکوب�
به�حساب�آید��آنچه�در�این�راستا�اساسی�است�نه�یافتن�دستاویز�قهر�بلکه�مستمسک�
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مهم�دیگری�است��دولت�سرمایه�می�کوشد�تا�گسترش�چالش�با�امریکا�را�سالحی�
برای�انصراف�توده�های�کارگر�از�طرح�مطالبات�خود�و�عقب�نشینی�جنبش�کارگری�
از�توسعه�پیکار�حول�این�مطالبات�نماید��حصول�این�هدف�برای�حاکمان�سرمایه�
از�توفیق�در�سرکوب�قهرآمیز�و�بربرمنشانه�مبارزات�کارگران�بسیار�مهم�تر�است��
آخرین�برد�دستاوردهای�کشتار�هیچ�چیز�نیست،�جز�این�که�توده�های�کارگر�از�طرح�
خواست�های�خود�دست�بردارند�و�نسبت�به�عواقب�پیکار�خود�علیه�سرمایه�تا�سرحد�
ممکن�مأیوس�گردند��جمهوری�اسالمی�در�محاسبات�خود�چنین�می�پندارد�که�گرمی�
بازار�جدال�با�امریکا،�تحریم�های�اقتصادی�بیشتر�و�بیشتر�کشورهای�غربی�علیه�ایران،�
پیش�کشیدن�خطر�حمله�نظامی�این�کشورها�و�ورود�هر�چه�افزون�تر�در�فضای�
کشمکش�و�جنگ،�به�او�امکان�می�دهد�تا�فضای�رعب�و�وحشت�هر�چه�متراکم�تری�
را�بر�جامعه�و�بر�زندگی�توده�های�کارگر�مستولی�گرداند��بند�بعدی�محاسبات�او�
این�است�که�در�چنین�فضای�وحشت�و�دهشت،�جنبش�کارگری�فرایند�عروج�خود�
را�قیچی�می�کند،�از�پیگیری�مطالبات�روزش�باز�می�ایستد،�باز�هم�از�توقعات�خود�
می�کاهد�و�باز�هم�دامنه�انتظاراتش�را�کاهش�می�دهد،�بیشتر�از�آنچه�تا�امروز�به�قهقرا�
رفته�است،�راه�قهقرا�پیش�می�گیرد،�به�سیاق��30سال�گذشته�از�هراس�مرگ�عاجل�
به�مردن�تدریجی�ذلت�بار�رضایت�می�دهد،�هر�چه�بیشتر�و�فاجعه�بارتر�به�خود�القاء�
می�کند�که�فاقد�توان�جنگیدن�است،�که�حاصل�پیکارش�هیچ�خواهد�بود،�که�متشکل�
شدن�درد�او�را�عالج�نخواهد�کرد،�که�اعمال�قدرت�کارا�علیه�سرمایه�در�ظرفیت�او�

نیست�
محاسبات�دولت�سرمایه�در�رابطه�با�نیاز�به�جار�و�جنجال�با�امریکا،�تا�جائی�که�به�
جنبش�کارگری�مربوط�است،�حول�این�محور�می�چرخد��در�این�باره�پائین�تر�باز�هم�
بحث�می�کنیم�اما�عجالتاً�به�سایر�انتظارات�و�اهداف�رژیم�از�تعمیق�چالش�ها�بپردازیم��
دومین�انتظار�جناح�مسلط�قدرت�سیاسی�سرمایه�این�است�که�با�تشبث�به�حدت�
مشاجرات،�غائله�اصالح�طلبان�حکومتی�را�در�هم�کوبد،�رژیم�را�تا�سرحد�ممکن�
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انسجام�بخشد�و�تشتت�موجود�درون�بورژوازی�را�تقلیل�دهد��تحقق�این�هدف�اما�
پیچ�و�خم�خاص�خود�را�دارد��تشدید�مجادالت�با�امریکا�شاید�یکی�از�مؤثرترین�
سالح�ها�برای�کاهش�تشتت�بلوک�قدرت�سرمایه�و�انسجام�درون�طبقه�سرمایه�دار�
باشد��فراموش�نکنیم�که�اصالح�طلبان�از�دیرباز�و�در�این�روزها�بسیار�بیشتر،�پشت�سر�
هم�فریاد�می�زنند�که�در�صورت�تعرض�قدرت�های�غربی�آماده�اتحاد�آهنین�با�جناح�
مسلط�قدرت�سیاسی�هستند��این�موضوع�کم�یا�بیش�در�مورد�سایر�بخش�های�طبقه�
بورژوازی�نیز�صدق�می�کند��باند�احمدی�نژاد،�سپاه�پاسداران�و�بیت�رهبری،�از�تشدید�
مجادالت�خویش�با�امریکا،�بر�روی�حصول�این�هدف�یعنی�زمینگیر�کردن�اصالح�
طلبان�و�انسجام�حاکمیت�در�زیر�چتر�هژمونی�خود�حساب�بسیاری�باز�می�کنند،�به�
انتظارات�زیادی�چشم�دوخته�اند�و�در�این�راستا�پاشنه�آشیل�رقبای�اصالح�طلب�را�

خوب�نشانه�گیری�کرده�اند�
رژیم�از�طراحی�گسترش�چالش�با�غرب�حصول�هدف�های�فوق�را�به�خود�نوید�
می�دهد��خواب�و�خیال�های�واهی�دوران�جنگ�با�دولت�عراق�را�در�الشه�پوسیده�اش�
زنده�می�سازد،�چنین�می�پندارد�که�یک�بار�دیگر�مائده�آسمانی�جدیدی�بر�زمین�هبوط�
خواهد�کرد،�باز�هم�جهنم�بردگی�مزدی�برای�او�نعمت�باران�خواهد�شد�و�در�ژرفنای�
این�نعم�و�به�یمن�آن�ها�جنبش�کارگری�را�بیش�از�پیش�زمینگیر�خواهد�کرد�و�هر�
صدای�سهم�خواهی�رقبای�اصالح�طلب�یا�سایر�اپوزیسیون�های�درون�و�حاشیه�
قدرت�سیاسی�را�در�هم�خواهد�کوبید��این�ها�همه�رؤیاهای�دولت�سرمایه�است،�
اما�این�رؤیاها�رویه�معکوسی�هم�دارد��رویه�کابوس�ها�و�طوفان�ها��شرائط�اقتصادی�
و�سیاسی�سرمایه�داری�ایران�و�موقعیت�دولت�اسالمی�تا�آنجا�ویران�است�که�هر�
میزان�تشدید�مجادالت�او�با�رقبای�بین�المللی�می�تواند�گامی�در�فرسایش�و�تضعیف�
هر�چه�بیشتر�کل�رژیم�سیاسی�و�نظام�سرمایه�داری�ایران�باشد��نتیجه�نخسِت�رونق�
بازار�کشمکش�و�جنگ�افروزی،�گسترش�دامنه�تحریم�های�اقتصادی�ایران�از�سوی�
دولت�های�غربی�است��همه�عوارض�این�تحریم�ها�یک�جا�و�در�ابعاد�هولناک�بر�سر�



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری446

و�روی��50میلیون�نفوس�توده�های�طبقه�کارگر�ایران�آوار�خواهد�شد��تحریم�ها�هزینه�
تشکیل�و�پیش�ریز�بخش�ثابت�سرمایه�ها�را�در�عظیم�ترین�حوزه�سرمایه�اجتماعی�
ایران�به�گونه�ای�چشمگیر�باال�می�برد��سرمایه�داران�و�دولت�سرمایه�در�دل�چنین�
وضعی�نه�فقط�هیچ�قطره�تقلیل�در�دریای�بی�حدود�سودهای�خود�را�تحمل�نخواهند�
کرد�بلکه�فرصت�را�برای�خروش�بیشتر�امواج�این�سودها�مساعد�خواهند�یافت��طبقه�
سرمایه�دار�و�دولت�هار�اسالمی�این�طبقه،�کل�مخارج�افزایش�سرمایه�گذاری�ها�و�کل�
هزینه�سودخواهی�های�افزون�تر�را�یکجا�و�با�سبعیت�هر�چه�بی�مرزتر�بر�سفره�تاراج�
شده�و�سراسر�خالی�طبقه�کارگر�سرشکن�می�سازند��محصول�مستقیم�این�فرایند،�باز�
هم�گسترش�انفجارآسای�گرسنگی�و�فقر�و�فحشاء�و�اعتیاد�و�کارتون�خوابی�و�همه�
بلیه�های�دیگر�معیشتی�و�اجتماعی�دامنگیر�توده�های�کارگر�خواهد�بود��باالتر�گفتیم�
که�جمهوری�اسالمی�بر�روی�وقوع�این�رویداد�به�نفع�خویش�و�با�چشمداشت�کنترل�
توحش�بار�جنبش�کارگری�حساب�باز�کرده�است�اما�دستیابی�حاکمان�سرمایه�به�این�
هدف�موکول�به�وجود�شرائطی�است�که�سالهاست�از�دسترس�رژیم�خارج�گردیده�
است��طبقه�کارگر�امروز�ایران،�طبقه�کارگر�دهه��60خورشیدی�و�سال�های�پس�از�
شکست�انقالب�بهمن�نیست��این�طبقه�به�لحاظ�صف�آرائی�مستقل�طبقاتی�در�مقابل�
نظام�بردگی�مزدی،�در�فرسوده�ترین�وضعیت�قرار�دارد�اما�در�عین�حال�در�سراسر�
پهندشت�جهنم�سرمایه�داری�در�زیر�فشار�موج�قهر�و�کشتار�و�حمام�خون�دولت�
سرمایه�به�صورت�پراکنده،�بی�سازمان�و�بی�افق�در�سنگر�اعتراض،�اعتصاب،�تظاهرات�
خیابانی،�ترتیب�دادن�راهپیمائی�ها�و�نشان�دادن�آمادگی�انفجار�و�عصیان�حضور�دارد��
کوه�توهمات�پیشین�کارگران�فرو�ریخته�است،�سراسر�وجود�آنان�ماالمال�از�خشم�
است�و�آنچه�جنبش�کارگری�را�به�حال�تسلیم�واداشته�است،�فقط�فقدان�صف�بندی�
مستقل�و�سازمان�یافته�ضد�کار�مزدی�است��سالح�»امریکا�ستیزی«،�ناسیونالیسم�و�
ارتجاع�دینی�بسیار،�بسیار�زنگ�خورده�تر�و�فرسوده�تر�و�چندش�بارتر�از�آن�است�که�
هیچ�کارگری�را�دچار�توهم�و�فریب�سازد��در�چنین�وضعی�تحقق�رؤیاهای�جمهوری�
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اسالمی�در�حوزه�بهره�گیری�از�ابزار�توسعه�چالش�با�دولت�های�غربی�سرمایه،�برای�
تحمیل�سیر�قهقرا�و�عقب�نشینی�بر�جنبش�کارگری�کار�چندان�ساده�ای�نخواهد�
بود��تحریم�های�جدید�به�احتمال،�نتایج�متضاد�به�بار�آرد��توسعه�دامنه�کشمکش�ها�
و�گسترش�ابعاد�تحریم�ها�چه�بسا�وضعیت�بحرانی�و�فاجعه�بار�بازتولید�سرمایه�
اجتماعی�ایران�را�بسیار�بحرانی�تر�کند،�شیرازه�اقتصاد�سرمایه�داری�را�بیشتر�به�ورطه�
فروپاشی�فرو�راند،�در�همین�راستا�اقیانوس�خشم�توده�های�کارگر�را�طوفانی�تر�و�
امواج�کوبنده�طوفان�ها�را�پرخروش�تر�بر�سر�و�روی�مالکان�دوزخ�سرمایه�فرو�ریزد��
گسترش�ابعاد�بحران�اقتصادی�می�تواند�تشتت�درون�ساختار�قدرت�سرمایه�را�نیز�
تعمیق�کند�و�جدال�باندهای�حاکمیت�بر�سر�چگونگی�نجات�نظام�بردگی�مزدی�از�

گرداب�را�حادتر�گرداند�
جناح�مسلط�قدرت�دولتی،�در�کنار�همه�ترفندبازی�ها�که�با�هدف�بهره�گیری�از�
جنجال�ستیز�با�دولت�های�غربی�و�تبدیل�این�مشاجرات�به�سالحی�علیه�جنبش�
کارگری�یا�ابزاری�برای�تسویه�حساب�با�رقبای�درون�طبقاتی�خود�راه�انداخته�است،�
به�هیچ�وجه�از�عواقب�هولناک�تحریم�ها�نیز�غافل�نیست��دولت�احمدی�نژاد�در�
هراس�از�همین�عوارض�به�شکل�های�مختلف�و�از�راه�های�گوناگون�کوشیده�است�
و�همچنان�می�کوشد�که�ضمن�گرم�نگاه�داشتن�بازار�جنجال�ها�حتی�االمکان�فشار�
تحریم�های�احتمالی�را�کاهش�دهد��کمپین�رژیم�برای�جلب�همراهی�دولت�هائی�مانند�
اوگاندا،�برزیل�و�سایر�اعضای�غیردائم�»شورای�امنیت«�حتی�به�بهای�پرداخت�بسیاری�
باج�و�خراج�ها،�توسل�به�دولت�های�ترکیه�و�برزیل�برای�نوعی�واسطه�گری�در�زمینه�
مبادله�اورانیوم�غنی�شده�و�از�همه�مسخره�تر�و�ریشخندبارتر،�ضیافت�وزیر�امور�
خارجه�احمدی�نژاد�در�امریکا�و�نوع�این�ها،�همه�و�همه�ابعاد�وحشت�رژیم�از�عواقب�
تحریم�ها�و�تقالی�هیستریک�او�برای�کاهش�مخاطرات�احتمالی�را�بر�مال�می�سازد�

بحث�را�جمع�و�جور�کنیم��اینکه�کدامیک�از�این�حاالت�محقق�گردد،�کفه�کدام�
احتمال�سنگین�تر�شود�و�در�مجموع�چه�روی�دهد�سؤالی�است�که�پاسخ�آن�را�فقط�
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موقعیت�پیکار�جنبش�کارگری�ایران�خواهد�داد��یک�چیز�بسیار�بدیهی�است��آنچه�
قرار�است�و�می�تواند�باروت�انفجار�جنبش�واقعی�توده�های�کارگر�علیه�وضعیت�
موجود�باشد،�نه�فرایند�تشدید�مشاجرات�درونی�ساختار�قدرت�سیاسی،�نه�وقوع�
تحریم�های�اقتصادی�دولت�های�غربی،�نه�مجرد�تعمیق�فقر�و�گرسنگی�و�دیکتاتوری�
و�فشارهای�گوناگون�معیشتی�یا�سیاسی�بر�خیل�عظیم�بردگان�مزدی�و�نه�هیچ�عامل�
دیگری�از�این�سنخ�است��تمامی�این�عوامل�حتی�از�این�ظرفیت�نیز�برخوردارند�که�
ضرباتی�کاری�را�بر�روند�رشد�و�سازمانیابی�ضد�سرمایه�داری�پیکار�طبقه�کارگر�وارد�
سازند��تحریم�های�اقتصادی�همان�گونه�که�گفتیم،�تا�ریال�آخر�آن�از�محل�تاراج�نان�
خالی�روزانه�کارگران�پرداخت�خواهد�شد�و�هیچ�دیناری�از�سود�صاحبان�سرمایه�
نمی�کاهد،�جدال�میان�بخش�های�مختلف�طبقه�سرمایه�دار�و�جناح�های�درون�قدرت�
سیاسی�می�تواند�زمینه�ساز�دهشتبارترین�اشکال�انحراف�و�گور�و�گم�شدن�مبارزات�
روز�توده�های�کارگر�در�منجالب�خواب�و�خیال�ها�و�دورنمابافی�های�شوم�این�و�
آن�باند�قدرت�سرمایه�گردد��هیچ�چیز�هولناک�تر،�بدفرجام�تر�و�فاجعه�آفرین�تر�از�
این�نیست�که�طبقه�کارگر�جامعه�ای�سرنوشت�زندگی�و�مبارزه�خویش�را�به�دار�
مشاجرات�درونی�رژیم�سیاسی�حاکم�یا�جدال�میان�قطب�های�مختلف�قدرت�سرمایه�
حلق�آویز�کند��هیچ�چیز�فاجعه�بارتر�از�این�نیست�که�توده�های�کارگر�جامعه�ای�برای�
تعیین�پیچ�و�خم�مسیر�پیکار�طبقاتی�خود�به�منحنی�جدال�سرمایه�داران،�دولت�های�
سرمایه�داری�و�قطب�های�قدرت�سرمایه�بین�المللی�دل�بندند��طبقه�کارگر�در�هر�حال،�
در�دل�هر�شرائطی�و�در�عمق�هر�موقعیتی�به�تنها�و�تنها�چیزی�که�می�تواند�رجوع�
کند،�تنها�و�تنها�چیزی�که�می�تواند�شالوده�واقعی�تمامی�محاسباتش�را�تشکیل�دهد�
و�تعیین�کند،�قدرت�طبقاتی�سازمان�یافته،�آگاه،�متحد�و�شورائی�او�در�مقابل�نظام�
بردگی�مزدی�است��جواب�همه�سؤال�ها�در�اینجا�انباشته�است،�توده�های�کارگر�در�
طوفانی�ترین�دریاهای�حوادث�هستی�شنا�خواهند�کرد،�اگر�که�توان�پیکار�ضد�کار�
مزدی�الزم�برای�این�شناگری�را�سازمان�داده�باشند،�اگر�آگاهی،�اشراف�و�شناخت�
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طبقاتی�ضد�سرمایه�داری�متناسب�با�این�شنا�کردن�را�پدید�آورده�باشند��جواب�اینکه�
سیر�رویدادهای�روز�به�کجا�خواهد�انجامید�و�طبقه�کارگر�در�این�گذر،�چه�نقشی�
ایفاء�خواهد�کرد�همه�و�همه�در�همین�جا�قرار�دارد��این�جواب�از�جنس�شعار�
و�فرمولبندی�های�عقیدتی،�اصول�مرامی،�چکامه�های�حزبی،�رؤیابافی�های�سکتی�یا�
آسمان�و�ریسمان�بافی�های�مسلکی�نیست��گفتگو�از�قدرت�مبارزه�طبقاتی،�از�جنگ�
میان�دو�طبقه�اساسی�با�تمامی�مؤلفه�ها�و�شروط�و�قید�و�بندهای�واقعی�زمینی�و�
طبقاتی�آن�است��به�میزانی�که�طبقه�کارگر�ایران�متحدتر�و�متشکل�تر�شود،�به�میزانی�
که�توده�های�این�طبقه�ضد�سرمایه�داری�تر،�ضد�کار�مزدی�تر�و�با�دورنمای�شفاف�تر�
لغو�کار�مزدی�متحد�و�متشکل�شوند،�به�میزانی�که�سازمانیابی�و�تشکل�آن�ها�شورائی�تر�
و�سرمایه�ستیزتر�باشد،�به�میزانی�که�شورائی�و�ضد�کار�مزدی�متشکل�شدن�آنان�
سراسری�تر�گردد،�به�میزانی�که�طبقه�کارگر�ایران�از�سنگر�ضد�سرمایه�داری�خود�با�
همزنجیران�بین�المللی�اش�رابطه�همرزمی�تنگاتنگ�تری�برقرار�کند،�به�میزانی�که�در�
همه�این�کارها�موفق�تر�گام�بردارد،�به�همان�میزان�هم�کل�محاسبات�بورژوازی�ایران�
و�جهان�را�بیشتر�و�بیشتر�بمباران�خواهد�کرد�و�به�همان�میزان�مهر�قدرت�خود�را�
بیشتر�و�بیشتر�بر�روند�اوضاع�خواهد�کوبید��اینکه�در�دل�شرائط�حاضر�چه�باید�کرد؟�
پرسشی�است�که�پاسخ�آن�بسیار�شفاف�و�بدون�ابهام�است��باید�برای�تمرکز�قوای�
هر�چه�سازمان�یافته�تر،�آگاه�تر،�شورائی�تر،�ضد�سرمایه�داری�تر�و�سراسری�تر�توده�های�
کارگر�علیه�کل�سرمایه�و�علیه�موجودیت�نظام�سرمایه�داری�تالش�نمود��این�حلقه�
است�که�باید�آن�را�با�تمامی�قدرت�در�دست�گرفت�و�کوبید��صحبت�را�به�پایان�
بریم��ماجرای�هسته�ای�ایران�کشمکشی�در�درون�سرمایه�جهانی�است��این�کشمکش�
نه�فقط�هیچ�ارتباطی�به�طبقه�کارگر�ندارد�که�در�کل�و�از�سوی�هر�دو�قطب�جدال�
صرفاً�جنگی�جنایتکارانه�علیه�هست�و�نیست�توده�های�فروشنده�نیروی�کار�است��این�
کشمکش�بدون�هیچ�اگر�و�اما�جنگ�کثیف�مردارخواران�برای�بردن�سهم�افزون�تر�از�
الشه�تیرباران�شده�و�سالخی�شده�ما�توده�های�کارگر�است��هر�میزان�موفقیت�برای�
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هر�کدام�از�دو�سوی�جدال�شکستی�بسیار�موحش�و�سهمگین�برای�جنبش�ماست��
هر�گام�دولت�امریکا�و�کشورهای�غربی�یا�کاًل�قطب�های�قدرت�سرمایه�جهانی�در�این�
گذر�گامی�در�راستای�تحمیل�بدترین�فاجعه�ها�بر�هستی�معیشتی�و�اجتماعی�ماست،�
هر�میزان�چالش�طلبی�و�هماوردجوئی�جمهوری�اسالمی�با�هر�دولت�و�هر�قطب�
قدرت،�صرفاً�چاه�ویلی�است�که�برای�دفن�هست�و�نیست�توده�های�طبقه�ما�حفاری�
می�گردد��کل�تحریم�ها�در�تمامی�وسعت�و�برد�تأثیرش�بر�روی�زندگی�اش�و�الش�
ما�سرشکن�خواهد�شد�و�سرمایه�داران�و�دولت�آن�ها�ریال�به�ریال�هزینه�هایش�را�از�
نان�خالی�و�زندگی�تاراج�رفته�کودکان�ما�برداشت�خواهند�کرد��هر�رویداد�نظامی�
از�هر�دو�سوی�آشیان�ویران�ما�را�ویران�تر�خواهد�ساخت��بار�همه�چیز،�بار�تمامی�
خط�و�نشان�رفتن�ها،�عربده�جوئی�ها�و�هماوردطلبی�ها�از�هر�دو�سوی�بر�سر�ما�آوار�
می�گردد��هر�تالش�دولت�اسالمی�سرمایه�در�این�راستا�بمبی�است�که�در�شیرازه�

حیات�توده�های�طبقه�ما�منفجر�می�شود�
در�قبال�این�مجادالت�و�روند�تشدید�آن�ها�حرف�ما�شفاف�است��جنگ�آن�ها�از�هر�
سنخ�جنگ�همه�آن�ها�علیه�ماست��جنگ�ما�جنگی�علیه�همه�آن�ها،�علیه�کل�سرمایه�و�
علیه�اساس�موجودیت�سرمایه�داری�است��ما�فقط�مخالف�جنگ�افروزی�آن�ها�نیستیم،�
با�صلح�و�آشتی�آن�ها�با�هم،�نیز�مخالفت�داریم��در�ضدیت�مطلق�و�جامع�االطراف�
با�اساس�هستی�آن�ها،�با�کل�وجود�نظام�بردگی�مزدی�قرار�داریم،�دشمن�بی�هیچ�
چون�و�چرای�هر�نوع�همسوئی�با�هر�کدام�از�طرفین�جدال�می�باشیم�و�هر�نوع�این�
همسوئی�ها�را�جنایتی�سترگ�و�سهمگین�علیه�بشریت�می�دانیم��ما�علیه�تحریم،�علیه�
جنگ،�علیه�صلح،�علیه�هر�نفس�کشیدن�سرمایه�ایم��وظیفه�عاجل�و�مبرم�آحاد�طبقه�
ماست�که�برای�سازمانیابی�سراسری،�شورائی�و�ضد�سرمایه�داری�خود�تالش�کنیم��
حول�منشور�مطالبات�پایه�ای�ضد�کار�مزدی�متحد�شویم،�در�مقابل�کل�سرمایه�صف�
مستقل�طبقاتی�ضد�سرمایه�داری�خود�را�تشکیل�دهیم��با�توسل�به�قدرت�متحد�ضد�
کار�مزدی،�سطوح�هر�چه�بیشتر�مطالبات�توده�های�طبقه�مان�را�بر�سرمایه�تحمیل�
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نمائیم��در�همین�راستا�جنبش�خویش�را�نیرومندتر�و�آگاه�تر�و�افق�دارتر�سازیم�تا�
سرانجام�نظام�بردگی�مزدی�را�مقهور�قدرت�خود�کنیم�و�سایه�شوم�وجودش�را�از�
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توپ�و�تشر�و�تحریم�در�راهند�تا�جای�خود�را�به�تحمل�و�تعامل�بسپارند��خانم�
کلینتون�از�طلوع�ستاره�امید�در�ژنو�سخن�می�گوید،�بارک�اوباما�رؤیت�هالل�این�ستاره�
را�در�کاخ�سفید�تصدیق�می�کند،�سعید�جلیلی�و�ویلیام�برنز�زیج�رصد�ستاره�آشتی�
را�در�سوئیس�می�آرایند،�وزیر�خارجه�دولت�اسالمی�در�همان�روز�راهی�واشنگتن�
می�شود�تا�دست�دولتمردان�امریکائی�را�بفشارد�و�باالخره�عربده�های�تحریم�تحریم،�
سارکوزی�و�مرکل�و�گوردون�نیز�عجالتاً�فروکش�می�کند��چه�شده�است؟�چه�اتفاقی�
روی�داده�است؟�چه�تغییراتی�پدید�آمده�است��»ستاره�امید«�چه�صیغه�ای�است�و�از�
کجا�سر�بر�کرده�است؟�پاسخ�را�باید�در�آنچه�روی�داده�و�در�شرف�روی�دادن�است�
جستجو�نمود��جمهوری�اسالمی�جام�زهر�دوم�را�تا�قطره�آخر�نوش�کرده�است��البته�
به�این�امید�که�نوشداروی�حیات�وی�در�مقابله�با�موج�عظیم�خیزش�ها�و�اعتراضات�
احتمالی�آتی�توده�های�کارگر�باشد��ظاهر�ماجرا�این�است�که�دولت�احمدی�نژاد�در�
چهارچوب�مذاکرات�هسته�ای�به�بخش�اعظم�خواست�ها�و�انتظارات�دولت�امریکا�و�
متحدان�غربی�او�پاسخ�مساعد�داده�است��تا�اینجا�حقیقت�دارد�اما�ماجرا�به�همین�جا�
ختم�نمی�شود��قبل�از�هر�چیز�باید�تصریح�کنیم�که�آنچه�حتی�در�همین�حوزه�روی�داده�
است�از�مرز�تعلیق�غنی�سازی�فراتر�است،�جناح�مسلط�قدرت�سیاسی�روز�سرمایه�در�

دولت اسالمی سرمایه، مساله هسته ای
و تعامل با بورژوازی جهانی
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ایران�حاضر�به�توافقی�شده�است�که�بر�پایه�آن�عظیم�ترین�بخش�اورانیوم�غنی�شده�
خود�را�زیر�نظر�آژانس�بین�المللی�انرژی�اتمی�به�روسیه�یا�کشور�دیگری�از��5قدرت�
بزرگ�اتمی�دنیا�تحویل�می�دهد�و�در�مقابل�فقط�مقدار�اورانیوم�مورد�احتیاج�بخش�
هسته�ای�بیمارستان�ها�و�مراکز�مهم�درمانی�را�از�آن�ها�بازخرید�می�کند،�همزمان�شرائط�
الزم�برای�بازدید�مأموران�آژانس�از�همه�مراکز�و�حوزه�های�فعالیت�هسته�ای�ایران�را�
فراهم�می�سازد،�از�هر�نوع�کارشکنی،�اختالل�و�ایجاد�مانع�بر�سر�راه�این�بازرسی�ها�
خودداری�می�ورزد�و�باالخره�اینکه�به�غنی�سازی�اورانیوم�مورد�نیاز�خویش�در�خارج�
از�مرزهای�کشور�رضایت�داده�است��محصول�این�توافقات�تا�همین�جا�از�کل�آنچه�
که�امریکا�و�دولت�های�غربی�از�جمهوری�اسالمی�درخواست�می�کرده�اند،�کل�آنچه�که�
دو�قطعنامه�شورای�امنیت�با�هدف�تحمیل�آن�ها�بر�دولت�احمدی�نژاد،�صادر�گردیده�
است�و�کل�آنچه�که�برای�تأمین�و�تضمین�آن�ها�فرساینده�ترین�تحریم�های�اقتصادی�بر�
دنیای�گرسنگی�ها�و�فقر�و�بدبختی�های��50میلیون�نفوس�توده�های�کارگر�ایران�سربار�
شده�است،�نه�تنها�کمتر�نیست�که�افزون�تر�هم�هست��این�واقعیتی�است�که�روی�
داده�است،�مافیای�مسلط�قدرت�سیاسی�سرمایه�در�ایران�به�دنبال�سال�ها�عربده�کشی�
و�رجزخوانی�و�عوامفریبی�و�جار�و�جنجال�های�شوم�فریبکارانه،�در�نهایت�زبونی�
و�ذلت�به�آنچه�دولت�های�غربی�همراه�شرکای�روسی�و�چینی�آن�ها�می�خواسته�اند�
نیست��سهل�است،�حل� این�حد�محدود� به� توافقات� دائره� اما� یکجا�تن�داده�اند،�
بحران�هسته�ای�حتی�بخش�اصلی�آن�نیز�نمی�باشد��طرفین�عزم�جزم�کرده�اند�که�بر�
کرانه�دریای�خونی�که�در�طول�سالیان�متمادی�از�کشتار�توده�های�کارگر�دنیا�به�راه�
انداخته�اند�و�بر�تل�ویرانه�سر�به�فلک�کشیده�ای�که�از�خاکستر�هستی�صدها�میلیون�
انسان�در�ایران�و�خاور�میانه�و�آسیای�وسطی�بر�پا�نموده�اند�اینک�عظیم�ترین�معضالت�
بقای�خود�و�نظام�بردگی�مزدی�را�با�هم�به�شور�بنشینند�و�محتوای�داد�و�ستد�سازند��
نجات�جمهوری�اسالمی�از�باتالق�مرگ�و�جستجوی�راه�چاره�برای�غرب�در�دو�
آتشزار�قتل�عام�و�خون�و�وحشت،�افغانستان�و�عراق�نیز�حلقه�های�تعیین�کننده�ای�در�



455 دولت�اسالمی�سرمایه،�مساله�هسته�ای����

زنجیره�سازش�ها�و�تعامل�ها�هستند��تعامل�هائی�که�قرار�است�و�همیشه�چنین�است�
که�هر�دو�سوی�آن،�هر�دو�جبهه�بورژوازی�برندگان�حتمی�ماجرا�باشند�و�همه�تاوان�
فاجعه�بار�این�بردها�را،�طبقه�کارگر�بین�المللی�و�بسیار�بسیار�بیش�از�همه،�کارگران�
ایران�و�عراق�و�افغانستان�و�فلسطین�و�کل�منطقه�خاور�میانه�بپردازند��اینکه�هر�کدام�
از�این�جوامع�در�شرائط�روز�چه�وضعی�دارند،�اینکه�در�طول�سال�های�طوالنی�چه�
بر�سر�طبقه�کارگر�در�این�مناطق�رفته�است�و�اینکه�در�دل�اوضاع�حاضر�فراز�و�فرود�
مبارزه�طبقاتی�در�جامعه�ایران�چگونه�است�موضوعات�کم�و�بیش�روشنی�هستند��
با�همه�این�ها�برای�بررسی�فضای�گفتگوهای�جاری�میان�دولت�اسالمی�سرمایه�
و�قدرت�های�عظیم�دنیای�سرمایه�داری،�مروری�کوتاه�بر�روی�آنچه�در�دو�کشور�

همسایه�جمهوری�اسالمی�جریان�دارد،�الزم�به�نظر�می�رسد�
تاریخ�سرمایه�داری�تاریخ�جنگ�علیه�بشریت�است��جنگ�های�تبهکارانه�ای�که�فقط�
میلیون�ها�و�گاه�ده�ها�میلیون�بردگان�مزدی�سکنه�زمین�را�در�کام�شعله�های�آتش�
خاکستر�نمی�سازد�بلکه�قربانیان�و�نسل�های�متوالی�قربانی�شدگان�را�به�تحمل�کل�
خسارات�آتش�افروزی�ها�و�سبعیت�های�سرمایه�هم�مجبور�می�گرداند��جنگ�ها�برای�
جنگ�افروزان�و�برای�دولت�های�بورژوازی�در�هر�حال�نعمت�است�و�با�هدف�
دستیابی�به�مائده�های�عظیم�سود�طراحی�می�گردند،�با�همه�این�ها�در�مواردی�هر�چند�
نادر�چه�بسا�به�لقمه�ای�گلوگیر�تبدیل�شوند��هر�دو�جنگ�دولت�امریکا�و�متحدانش�
در�دو�کشور�افغانستان�و�عراق�را�می�توان�از�این�دست�به�حساب�آورد��در�اینجا�آنچه�
»آسان�می�نمود�اول�به�بوی�سود«�اینک�باتالق�یا�باتالق�هائی�شده�است�که�خروج�
از�آن�ها�برای�جنگ�افروزان�نیازمند�تقبل�سهمگین�ترین�هزینه�ها�است��آنچه�بر�سر�
چند�ده�میلیون�برده�مزدی�در�هر�دو�دوزخ�گند�و�خون�رفته�است�هیچ�دست�کمی�
از�سرنوشت�محکومان�آشویتس،�بوخنوالت،�داخائو،�وستربروک�و�درانسی�ندارد�اما�
باز�هم�هیچ�نشانه�ای�از�پایان�این�هولوکاست�قابل�رؤیت�نیست��یک�ویژگی�بارز�
این�قربانگاه�ها�حساب�کشی�ها�و�شاخ�و�شانه�رفتن�های�مدام�مردارخواران�سرمایه�با�
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همدیگر�و�افزودن�بار�تسویه�حساب�ها�و�حساب�کشی�های�خود�بر�مصیبت�ها�و�آالم�
و�گرسنگی�ها�و�قتل�عام�های�سراسری�طبقه�کارگر�افغانستان�و�عراق�بوده�است��هر�
دو�جنگ�از�همان�آغاز�خوان�الوان�گسترده�ای�شد�که�دولت�سرمایه�داری�اسالمی�در�
بند�بند�آن،�گام�به�گام،�بسیار�ماهر�و�چیره�دست�در�پشت�سر�جنگ�افروزان�کاخ�
سفید�و�ناتو�و�نیروهای�ائتالف�مشغول�شیار�دلمه�های�خون�گردد��رژیم�اسالمی�در�
هر�دو�جا�برای�این�کار�از�همه�امکانات�الزم�برخوردار�بود��در�افغانستان�از�همان�
نخستین�سال�های�بعد�از�وقوع�قیام�بهمن�و�به�ویژه�به�دنبال�لشکرکشی�شوروی�به�
آن�کشور�برای�بسط�دامنه�نفوذ�خود�در�میان�گروه�های�اپوزیسیون�مخالف�اشغالگری�
اردوگاه�سرمایه�داری�دولتی�تالش�کرد�و�دستاورد�ترفندهایش�را�به�عنوان�سرمایه�ای�
مهم�برای�دخالتگری�ها�و�توطئه�های�بعدی�خود�بر�هم�انباشت���8سازمان�شیعه�که�در�
آن�سال�ها�در�ایران�تربیت�شده�و�آموزش�می�دیدند�بعدها�با�تشکیل�»حزب�وحدت�
اسالمی«�برای�ایفای�چنین�نقشی�آمادگی�یافتند��سوای�این�ها�گروه�های�افراطی�ماوراء�
ارتجاعی�از�دار�و�دسته�ربانی�گرفته�تا�حکمتیار�و�نیروهای�اطراف�احمد�شاه�مسعود�
نیز�هر�کدام�به�گونه�ای�و�در�سطحی�به�دار�قدرت�رژیم�آویزان�بودند��در�عراق�دست�
جمهوری�اسالمی�از�این�هم�بازتر�بود��در�اینجا�هیچ�اپوزیسیون�دیکتاتوری�حزب�
بعث�نبود�که�کم�یا�بیش�سر�در�آخور�مالکان�دوزخ�سرمایه�در�ایران�نداشته�باشد،�
احزاب�و�نیروهائی�که�قرار�بود�با�مدرن�ترین�تانک�ها،�موشک�ها�و�غول�پیکرترین�
هواپیماهای�جنگی�امریکا�و�متحدانش�به�کاخ�قدرت�سرمایه�داری�عراق�پرتاب�شوند،�
همه�و�همه�از�هواداران�»حزب�الدعوه«�گرفته�تا�»مجلس�اعالی�انقالب�اسالمی«�تا�
ناسیونالیست�های�کرد�یا�دست�پروردگان�مستقیم�جمهوری�اسالمی�بودند�و�یا�در�عداد�
اعوان�و�انصار�و�محبان�این�رژیم�قرار�می�گرفتند��مسأله�به�اینجا�ختم�نمی�شد،�وجود�
این�مراودات�تنگاتنگ�گسترده�بهترین�فرصت�ها�را�به�دولت�اسالمی�سرمایه�داری�
ایران�تفویض�می�کرد�تا�از�درون�آن�هر�گونه�که�می�خواهد�و�هر�اندازه�نیاز�دارد�به�

برپائی�شبکه�های�وابسته�و�مزدور�تروریستی�در�هر�دو�کشور�همسایه�دست�یازد�
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جنگ�های�جنایتکارانه�امریکا�علیه�دوزخ�نشینان�نفرین�شده�افغانی�و�عراقی�بساط�
این�فرصت�جوئی�بربرمنشانه�را�در�پیش�پای�جمهوری�اسالمی�باز�کرد�و�به�این�ترتیب�
یک�بخش�وسیع�قاره�آسیا�از�کرانه�های�مدیترانه�و�فلسطین�و�لبنان�و�بین�النهرین�گرفته�
تا�پاکستان�و�افغانستان�و�جمهوری�های�آسیائی�سابق�شوروی�به�پررونق�ترین�بازار�
داد�و�ستد�و�حسابکشی�و�باج�خواهی�و�باج�دهی�میان�این�رژیم�و�قطب�های�دیگر�
سرمایه�جهانی�تبدیل�شد��این�وضع�سال�ها�است�که�ادامه�دارد�و�جمهوری�اسالمی�به�
دالیل�گوناگون�بخش�قابل�توجهی�از�علل�بقای�خود�را�مدیون�آن�است��بنیاد�سیاست�
خارجی�رژیم�این�بوده�است�که�در�دائره�محاسبات�قدرت�در�سطح�جهانی�و�در�
قلمرو�توزیع�اضافه�ارزش�های�حاصل�استثمار�طبقه�کارگر�بین�المللی�از�سهم�مقتضی�
و�کافی�برخوردار�باشد��دست�یازیدن�به�هر�کاری�در�وجب�به�وجب�کشورهای�
جنگ�زده�افغانستان�و�عراق�و�توسعه�زمینه�های�باج�خواهی�از�دولت�های�غربی�در�
این�مناطق�از�جمله�راهکارهای�مهم�حصول�هدف�باال�بوده�است��رژیم�از�طریق�
دخالتگری�همه�نوعی�و�گسترده�در�هر�دو�کشور،�به�قطب�ها�و�قدرت�های�مسلط�
بین�المللی�هشدار�می�داده�است�که�بدون�احتساب�موقعیت�و�نقش�او�در�معادالت�
قدرت�و�محاسبات�توزیع�اضافه�ارزش�ها�موفق�به�حصول�اهداف�خود�نخواهند�شد�
وجود�این�منازعات�اکنون�برای�هر�دو�سوی�کشمکش�بیش�از�پیش�اهمیت�یافته�
است��هر�دو�طرف�در�موقعیتی�قرار�گرفته�اند�که�بسیار�بیشتر�از�گذشته�آسیب�پذیرند،�
بیشتر�از�گذشته�زیر�فشار�قرار�دارند،�بیشتر�از�گذشته�مجبور�به�دادن�امتیاز�هستند�و�
بسیار�بیشتر�از�گذشته�نیاز�دارند�که�از�هر�فرصتی�برای�امتیاز�خواهی�سود�جویند��
بورژوازی�امریکا�زیر�فشار�سهمگین�یک�شکست�بسیار�مفتضحانه�در�عراق�مجبور�
به�عقب�نشینی�و�آغاز�خروج�نیروهای�هار�خود�گردیده�است��اوباما�در�شرائطی�
این�کار�را�انجام�می�دهد�که�هنوز�در�عراق�به�لحاظ�تأمین�ثبات�سرمایه�و�استقرار�
یک�دولت�با�ثبات�سرمایه�داری�هیچ�سنگی�بر�روی�سنگ�استوار�نشده�است��شمار�
کشتگان�جنگ�های�داخلی�از�گذشته�کمتر�نشده�است،�مجادالت�میان�احزاب�و�دار�و�
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دسته�های�مختلف�بورژوازی�برای�تثبیت�مکان�خود�در�قدرت�سیاسی�و�تعیین�سهم�
خویش�در�مالکیت�سرمایه�اجتماعی�همچنان�حاد�است،�شالوده�اقتصاد�جامعه�از�هم�
پاشیده�است�و�نبود�حداقل�نظم�سیاسی�هیچ�مجالی�برای�بازسازی�چرخه�بازتولید�
سرمایه�پدید�نیاورده�است��کابوس�فقر،�گرسنگی،�بیکاری،�بیماری،�بی�مسکنی،�بی�آبی�
و�هراس�لحظه،�لحظه�از�افتادن�به�تله�انفجارها،�کل��26میلیون�سکنه�جامعه�را�در�خود�
پیچیده�است�و�هیچ�بارقه�امیدی�به�سوی�زندگی�در�پیش�روی�آنان�باقی�نگذاشته�
است��بورژوازی�امریکا�چنین�جهنمی�برپا�کرده�است�و�بدون�اینکه�حتی�به�اهداف�
واقعی�جنگ�افروزی�های�تجاوزکارانه�و�بربرمنشانه�خود�دست�یافته�باشد�مجبور�به�

خروج�ارتش�خود�از�این�دوزخ�گردیده�است�
در�افغانستان�موقعیت�امریکا�و�متحدانش�از�عراق�هم�بسیار�فجیع�تر،�بی�سر�و�
سامان�تر،�شکننده�تر�و�شکست�آمیزتر�است��سران�ناتو�هر�روز�مأیوس�تر�کارنامه�
شکست�های�پی�در�پی�خود�را�به�روزنامه�ها�و�رسانه�ها�گزارش�می�کنند�و�بر�روی�
آخرین�وعده�های�خویش�پیرامون�پیروزی�احتمالی�خط�می�کشند��ارتش�دژخیم�
هستی�کش�و�نفرت�آفرین�طالبان�هر�روز�جمعیت�عظیم�تری�از�زنان�و�کودکان�و�
مردم�آواره�و�مفلوک�را�کشتار�می�نمایند،�شمار�تلفات�نیروهای�ناتو�هر�دم�افزایش�
می�یابد��رعب�و�هراس�ناشی�از�حتمی�بودن�شکست�شیرازه�قوای�عظیم�ترین�دژ�
شقاوت�و�جنگ�افزوری�سرمایه�جهانی�را�از�هم�پاشیده�است��قدرت�هائی�که�قلع�
و�قمع�دیوصفتان�طالبان�را�به�عنوان�وعده�امروز�و�فردای�خود�جار�می�زدند،�اکنون�
همه�جا�در�تدارک�دعوت�از�سران�این�قوم�و�ددمنشان�شریک�آن�ها�برای�مشارکت�
وسیع�در�ماشین�قدرت�سیاسی�سرمایه�داری�افغانستان�می�باشند��سران�تاتو�این�روزها�
سخت�در�تکاپو�هستند�تا�کابوس�عروج�مجدد�طالبان�به�عرش�اعالی�حاکمیت�را�
برای�ده�ها�میلیون�برده�مزدی�و�انسان�های�فرودست�داغ�لعنت�خورده�افغانی�نوعی�
طلوع�فجر�آرامش�جلوه�دهند�و�از�این�طریق�برای�بازگشت�این�دژخیمان�زمینه�های�

مساعد�ذهنی�فراهم�سازند�
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دولت� که� می�دانند� خوب� بسیار� ناتو� و� اروپا� اتحادیه� سران� امریکا،� بورژوازی�
سرمایه�داری�اسالمی�ایران�در�افتادن�آنان�به�این�گرداب�در�هر�دو�جا�نقش�قابل�توجه�
دارد،�امروز�برای�هیچ�کس�جای�هیچ�تردیدی�باقی�نمانده�است�که�هم�بخشی�از�قوای�
متحد�طالبان�در�ایران�توسط�نیروهای�نظامی�جمهوری�اسالمی�آموزش�می�بینند�و�هم�
سپاه�پاسداران�در�تشدید�و�تعمیق�جنگ�داخلی�درون�کشور�عراق�از�نقشی�تعیین�
کننده�برخوردار�است��ظاهر�این�مسأله�به�ویژه�در�رابطه�با�طالبان�شاید�اندکی�متعارض�
جلوه�کند�اما�آنچه�در�پشت�این�رویه�بیرونی�متعارض�جریان�دارد�همکاری�های�بسیار�
وسیع�و�حسابشده�ای�است�که�میان�دولت�ایران�و�اشرار�همقطار�طالبان�چه�از�لحاظ�
اموزش�نظامی�و�چه�در�حوزه�تهیه�سالح�و�امکانات�جنگی�به�صورت�بسیار�بارز�و�
سرکش�موجود�است��جمهوری�اسالمی�توانسته�است�در�پویه�عمل�به�رقبای�غربی�
خود�تفهیم�کند�که�بدون�او�قادر�به�کنترل�اوضاع�عراق�و�مهار�تاخت�و�تازهای�بی�عنان�
طالبان�نخواهند�بود��بورژوازی�امریکا�و�دولت�های�غربی�این�واقعیت�را�باور�کرده�اند�
و�بسیار�خوب�دریافته�اند�که�بدون�همکاری�قدرت�سیاسی�روز�سرمایه�در�ایران�باید�
هزینه�های�بسیار�سهمگینی�را�در�عرصه�های�یاد�شده�بپردازند��هزینه�هائی�که�تا�همین�
امروز�هم�برای�آنان�به�اندازه�کافی�کمرشکن�گردیده�است��تا�اینجا�فقط�از�تنگناها�و�
گره�خوردگی�های�کار�یک�طرف�گفتیم،�فقط�از�معضالت�درهم�تنیده�سران�واشنگتن�
و�ناتو�و�اتحادیه�اروپا�در�رابطه�با�خاورمیانه�حرف�زدیم�و�فراموش�نکنیم�که�حتی�در�
همین�محدوده�هم�هیچ�کالمی�از�فلسطین�و�لبنان�و�دنیای�باج�خواهی�ها�و�حساب�
کشی�های�دیرینه�دو�طرف�در�این�مناطق�به�میان�نکشیدیم��پیداست�که�باید�مسائل�کل�
نواحی�را�به�آنچه�اشاره�شد�اضافه�کنیم�تا�طول�و�عرض�واقعی�نیاز�بورژوازی�امریکا�
و�متحدانش�به�خالصی�از�باج�خواهی�های�دولت�اسالمی�سرمایه�داری�و�جایگزینی�

این�زیادت�طلبی�ها�با�همکاری�هر�چه�بیشتر�لمس�گردد�
چشم� و� کاری� زخم�های� آسیب�پذیری�ها،� به� کنیم،� نگاه� ماجرا� دیگر� سوی� به�
اسفندیارهای�هالکت�زائی�که�رژیم�اسالمی�سرمایه�در�مقابل�رقبا�دارد��موج�عصیان�و�
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خیزش�و�خشم�میلیون�ها�انسان�معترض�علیه��30سال�حاکمیت�دیکتاتوری�و�خفقان�
و�فشار�و�سنگسار�و�قتل�عام�و�زن�کشی�و�کودک�کشی�و�گرسنگی�و�بیکاری�و�فقر�
و�آوارگی،�عماًل�سفینه�حیات�جمهوری�اسالمی�را�با�شتاب�به�سوی�غرق�فرو�رانده�
است��کار�به�جائی�رسیده�است�که�سران�دستگاه�اختاپوسی�قهر�نظامی�رژیم�اعتراف�
می�کنند�که�در�طول�این�سه�ماه�با�چشم�خویش�مرز�سرنگونی�را�رؤیت�نموده�اند�و�
لحظات�سقوط�را�نظاره�کرده�اند��شیرازه�حیات�سرمایه�در�سطحی�وسیع�از�هم�پاشیده�
است�و�سقف�حاکمیت�دچار�شکافی�عمیق�شده�است��جناح�مسلط�رژیم�تمامی�
توان�خود�را�در�تیر�کرده�است�تا�خیزاب�سرکش�اعتراضات�گسترده�توده�ای�را�از�پای�
بیاندازد�اما�هنوز�موفقیت�چندانی�کسب�نکرده�است�و�اطمینان�الزم�به�ادامه�بقای�خود�
را�به�دست�نیاورده�است��دوران�ثبات��30ساله�که�با�سیالب�خون،�با�شبیخون�مستمر�
به�بهای�محقر�نیروی�کار�ده�ها�میلیون�کارگر�و�افزودن�آن�به�کوه�اضافه�ارزش�ها،�
با�سوزاندن��50میلیون�نفوس�توده�های�کارگر�در�کوره�های�سودسازی�سرمایه�و�با�
استمداد�از�نبش�قبر�تمامی�اشکال�بشرستیزی�مدفون�در�تاریخ�پاسداری�می�شد،�به�
طور�آشکار�در�هم�ریخته�است��جمهوری�اسالمی�در�شرائطی�به�این�گرداب�افتاده�
است�که�طغیان�بی�مهار�بحران�سرمایه�داری�به�نوبه�خود�جستجوی�راه�خالص�را�
برایش�دشوارتر�ساخته�است��وضعیت�روز�جامعه�ایران،�سرکشی�موج�اعتراضات،�
تعمیق�شکاف�در�ساختار�حاکمیت�و�همه�معضالت�تل�انبار�شده�دیگر�جمهوری�
اسالمی،�ظرفیت�باج�خواهی�30ساله�رژیم�از�رقبای�جهانی�خود�را�به�شدت�کاهش�
داده�است،�اعتبار�سوددهی�حضور�او�در�باشگاه�همپیوندان�را�نیز�پائین�آورده�است،�
زخم�های�کهنه�و�کاری�او�برای�قبول�کوبنده�ترین�باج�خواهی�ها�از�همه�سو�سر�باز�
کرده�است��ورق�کاماًل�برگشته�است�و�عصر�باج�گیری�ها�جای�خود�را�به�بدترین�و�
فاجعه�بارترین�باج�پردازی�های�تحویل�داده�است��برای�اینکه�باقی�ماند،�برای�اینکه�
موج�خشم�و�قهر�میلیون�ها�انسان�معترض�عاصی�را�مهار�و�سرکوب�کرد،�برای�اینکه�
رقبای�حکومتی�را�به�اندازه�کافی�زمینگیر�و�مطیع�و�منقاد�و�آرام�ساخت،�برای�اینکه�
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با�بحران�عظیم�اقتصادی�سرکش�دست�و�پنجه�نرم�نمود،�برای�اینکه�معضالت�مرگبار�
�2600واحد�صنعتی�در�دست�تعطیل�را�تعدیل�کرد،�برای�اینکه�مصالح�و�مواد�مورد�
نیاز�چرخه�باز�تولید�سرمایه�اجتماعی�را�از�چنگ�تحریم�های�فرساینده�خارج�کرد،�
برای�اینکه�شتاب�بی�عنان�بیکارسازی�ها�و�افزایش�بی�هیچ�مهار�شمار�بیکاران�را�اندکی�
کندتر�ساخت،�برای�اینکه�زمینه�های�وقوع�احتراق�های�عظیم�تر�و�طغیان�های�نیرومندتر�
توده�ای�را�تا�سرحد�امکان�از�تالطم�بازداشت،�آری�برای�این�کارها�باید�تغییر�ریل�
داد��باید�عقب�نشست�و�دست�به�پسگردهای�باب�طبع�بورژوازی�امریکا�و�شرکای�

جهانی�وی�زد�
�دولت�های�غربی�موقعیت�فرسوده�حریف�را�خوب�درک�کرده�اند�و�زمان�را�برای�
انجام�پاره�ای�معامالت�به�نفع�خویش�بسیار�مناسب�یافته�اند��مسأله�هسته�ای�درست�
در�همین�جا�است�که�جا�و�مکان�خاص�روز�را�پیدا�می�کند��این�کشمکش�سال�ها�
جریان�داشته�است�اما�در�دل�وضع�جاری،�در�پشت�بن�بست�های�جدی�دامنگیر�
هر�دو�طرف�و�در�شرائط�سرکشی�دل�مشغولی�های�خاص�طرفین،�اعتبار،�کاربرد�
و�موضوعیت�ویژه�ای�پیدا�کرده�است��برای�دولت�اوباما�و�متحدان�غربی�او�فرصتی�
پدید�آمده�است�تا�بر�پرونده�باج�خواهی�های�دولت�اسالمی�سرمایه�داری�ایران�حتی�
االمکان�مهر�بایگانی�کوبند��مسأله�هسته�ای�نه�امروز�و�نه�در�گذشته�های�دور�یا�نزدیک�
هیچگاه�محور�اصلی�جدال�نبوده�است��هر�دو�طرف�در�این�زمینه�به�صورت�افراطی�
جنجال�کرده�اند،�یکی�آن�را�خطر�عظیم�قرن�نامیده�است�تا�از�ورای�این�گزافه�گوئی�ها�
راه�تهاجم�خویش�برای�تنگ�تر�ساختن�حلقه�فشار�علیه�حریف�را�هموار�سازد�و�راه�
زیادت�خواهی�او�را�سد�بندد��دیگری�بسیار�شیادوار�و�دجال�صفت�آن�را�معجزه�کبیر�
قدرت�می�خواند�تا�به�این�ترتیب�وجود�اختاپوسی�درنده�و�خون�آشام�نظام�بردگی�
مزدی�و�حاکمیت�اسالمی�آن�را�برای��50میلیون�نفوس�توده�های�کارگر�قربانی�این�
نظام�دژخیم،�با�الک�رشد�صنعت�و�تکنیک�بیاراید��با�همه�این�ها�مثل�روز،�روشن�است�
که�بحران�هسته�ای�در�تمامی�طول�این�مدت�نه�موضوع�واقعی�جدال�بلکه�مستمسکی�
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برای�اعمال�فشار�هر�چه�بیشتر�طرفین�بر�همدیگر�بوده�است��دوره�این�بهره�گیری�
برای�دولت�اسالمی�سرمایه�داری�ایران�اینک�نه�فقط�به�انتها�رسیده�است�که�با�رویه�
کاماًل�متضاد�خود�جایگزین�شده�است��بقای�رژیم�در�برابر�سیل�قهر�توده�های�عاصی�
کارگر�و�فرودست�به�سازش�بسیار�ذلیالنه�و�رذیالنه�او�در�برابر�رقبای�غربی�موکول�
گردیده�است��وقت�آن�رسیده�است�که�در�همه�حوزه�ها،�در�عراق،�در�افغانستان�و�
در�گفتگوهای�هسته�ای�عجالتاً�میثاق�همکاری�جای�جار�و�جنجال�های�تب�آلود�
تروریستی�و�باج�خواهانه�را�پر�کند��از�یاد�نبریم�که�روزها�قبل�از�مذاکرات�اخیر�ژنو،�
قبل�از�مذاکره�مستقیم�جلیلی�و�ویلیام�برنز،�پیش�از�دیدار�حضوری�متکی�و�دولتمردان�
امریکائی�در�واشنگتن،�شاهد�وقوع�مالقات�دیگری�نیز�در�شهر�الهه�هلند�بودیم��این�
دیدار�در�حاشیه�اجالس�موسوم�به�»کنفرانس�بین�المللی�افغانستان«�میان�محمد�مهدی�
آخوندزاده�معاون�وزارت�امور�خارجه�ایران�و�هالبروک�دیپلمات�امریکائی�روی�
می�داد��در�آن�روز�نیز�به�روال�آنچه�که�بعدها�در�ژنو�و�همزمان�در�واشنگتن�اتفاق�افتاد�
همه�و�از�جمله�خانم�کلینتون�دیدار�را�بسیار�مهم�و�امیدآفرین�تلقی�کردند��رسانه�ها�
از�بی�سابقه�بودن�و�اهمیت�زایدالوصف�آن�سخن�راندند�و�همه�آن�را�نشانه�هائی�از�
شروع�دوره�جدیدی�در�روابط�میان�دولت�های�ایران�و�امریکا�قلمداد�کردند��بحث�
را�خالصه�کنیم��ما�پیش�تر�در�نوشته�های�دیگر�تصریح�کرده�بودیم�که�خروش�خشم�
و�عصیان�توده�های�کارگر�و�فرودست،�رژیم�را�به�موقعیتی�فرو�رانده�است�که�برای�
چالش�آن�به�طور�قطع�راه�مماشات�با�رقبای�غربی�و�همه�رقبای�بین�المللی�دیگر�را�
در�پیش�خواهد�گرفت��این�روند�دیری�است�که�آغاز�شده�است،�نه�فقط�دولت�های�
غربی�که�روسیه�و�چین�نیز�پروسه�فشار�خود�برای�عقب�راندن�هر�چه�بیشتر�شریک�
و�تن�دادن�او�به�زیان�های�سنگین�در�حوزه�معامالت�اقتصادی�و�بده�و�بستان�های�
دیپلوماتیک�را�تشدید�کرده�اند��آنچه�در�کنفرانس�کشورهای�حاشیه�خزر�روی�داد�فقط�
نمود�کوچکی�از�ماجراهای�بزرگ�ردیف�شده�در�راه�است��در�اینجا�چند�سؤال�پیش�
می�آید��اولین�سؤال�آنکه�اگر�رژیم�زیر�فشار�موج�مبارزات�توده�های�ناراضی�به�چنین�
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ورطه�ای�از�احساس�فروماندگی�و�عجر�سقوط�کرده�است،�اگر�واقعاً�به�دلیل�استیصال�
و�درماندگی�ناشی�از�فشار�جنبش�اعتراضی�روز�به�چنین�عقب�نشینی�های�سهمگین�
در�برابر�امریکا�و�دولت�های�غربی�یا�سایر�دولت�ها�دست�می�زند،�پس�چرا�به�هیچ�
وجه،�هیچ�مقدار�در�برابر�اعتراضات�ده�ها�میلیون�انسان�کارگر�و�فرودست�جامعه�
عقب�نشینی�نمی�کند؟�چرا�حتی�به�تالش�جامع�االطراف�و�بیش�از�حد�استیصال�آمیز�
و�زبونانه�اصالح�طلبان�برای�سازش�با�خود�رضایت�نمی�دهد؟�این�سؤال�مهمی�است،�
پاسخ�آن�نیز�ساده�و�سرراست�است��تا�جائی�که�به�مسأله�میان�رژیم�و�توده�های�کارگر�
و�فرودست�مربوط�می�شود،�هر�گام�عقب�نشینی�دولت�سرمایه�فقط�گامی�به�سوی�
مرگ�حتمی�است��نه�فقط�جمهوری�اسالمی�که�هیچ�دولت�سرمایه�داری�دیگر�نیز�تا�
سرحد�توان�و�تا�آخرین�لحظه�امید�به�بقای�خود�دست�به�هیچ�میزان�پسگرد�در�مقابل�
موج�اعتراض�و�انتظار�کارگران�نمی�زند��تاریخ�همه�جا�حاکی�است�که�آغاز�این�عقب�
نشینی�ها�همان�و�رفتن�تا�نقطه�نهائی�نابودی�همان��سرنوشت�رژیم�شاه�در�این�زمینه�
نمونه�بسیار�گویائی�است��کوه�عظیم�دردها،�رنج�ها،�شدت�استثمار،�فقر�و�فالکت�و�
حقارت�و�ستمکشی�توده�های�کارگر�آبستن�سهمگین�ترین�آتشفشان�ها�است،�زمانی�
که�عقب�نشینی�دولت�سرمایه�شروع�شود�معنایش�فقط�این�است�که�اوالً�آتشفشان�
آنکه�قدرت� ثانیاً� انفجار�است�و� اشتعال�و� برای� انسان�ها�در�اوج�سرکشی� خشم�
سرکوب�رژیم�یارای�مهار�انفجار�را�از�دست�داده�است��درست�به�همین�دلیل�تصور�
پسگرد�حاکمیت�نظام�بردگی�در�ایران�در�مقابل�موج�خشم�و�قهر�و�اعتراض�توده�های�
کارگر�و�ناراضی�بدون�آنکه�رژیم�آخرین�بارقه�های�امید�به�ماندگاری�خود�را�از�
دست�داده�باشد،�یک�خیال�کاماًل�عبث�است��اما�چرا�جمهوری�اسالمی�حتی�با�ایادی�
تسلیم�و�زبون�و�خوار�اندرونی�خود،�با�دار�و�دسته�اصالح�طلبان،�با�جماعت�جالد�
و�کارگرکش�و�بشرستیزی�که�این�رژیم�کل�هستی�خود�را�مدیون�وجود�آن�ها�است،�
با�نیروهائی�که�در�طول��30سال�کلیه�بربرمنشی�ها،�حمام�خون�ها،�دنیای�گرسنگی�
و�ذلت�و�فقر�و�بیکاری�و�بدبختی�را�بر��50میلیون�نفوس�توده�های�کارگر�تحمیل�
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کرده�اند�تا�از�موجودیت�اختاپوسی�نظام�بردگی�مزدی�و�دولت�هار�اسالمی�سرمایه�
دفاع�کنند،�آری�چرا�حتی�به�راحتی�حاضر�به�اجابت�استغاثه�های�اینان�هم�نیست؟�باز�
هم�پاسخ�ساده�است��واقعیت�این�است�که�در�اینجا�خود�اصالح�طلبان�مطرح�نیستند،�
مافیای�مسلط�قدرت�سیاسی�سرمایه�ابداً�از�مشتی�اصالح�طلب�هراس�ندارد��فشار�
سنگینی�که�بر�آنان�وارد�می�سازد�به�خاطر�دلهره�از�هماوردی�ها�و�رقابت�جوئی�های�
آن�ها�نیست،�اساساً�جریان�اصالح�طلبی�به�طور�واقعی�و�حتی�در�محاسبات�جناح�
مسلط�بسیار�بی�ارزش�تر�و�مبتذل�تر�از�آن�است�که�نیاز�به�تار�و�مار�داشته�باشد��آنچه�
مافیای�احمدی�نژاد�و�خامنه�ای�و�سپاه�پاسداران�و�کل�این�طیف�را�به�قلع�و�قمع�این�
جماعت�سوق�داده�است،�صرفاً�وحشت�آن�ها�از�بهره�برداری�های�طبیعی�و�اجتناب�
ناپدیر�توده�های�کارگر�و�سایر�نیروهای�معترض�از�وجود�اختالف�در�ساختار�قدرت�
سیاسی�سرمایه�است��دار�و�دسته�مسلط�خوب�می�دانند�که�توده�انسان�های�معترض�
و�عاصی�همین�شکاف�را�مجرای�انفجار�آتشفشان�قهر�خود�خواهند�ساخت��وجود�
اصالح�طلبان�تنها�از�این�زاویه�است�که�برای�رژیم�به�مثابه�یک�خطر�تلقی�می�گردد��
نکته�مهم�این�است�که�دیکتاتوری�هار�سرمایه�با�علم�به�موقعیت�بسیار�متزلزل�خود�
قادر�به�تحمل�چنین�خطری�نیست�و�درست�به�همین�دلیل�عزم�جزم�کرده�است�که�
به�بود�و�بقای�جریان�اصالح�طلبی�به�عنوان�یک�نیروی�مخالف�پایان�بخشد��شاید�
گفته�شود�چرا�این�نیرو�را�برای�روز�مبادا�و�برای�مهار�آتشفشان�خشم�توده�های�کارگر�
نگه�نمی�دارد؟�این�نیز�سؤال�درستی�است�اما�پاسخ�آن�است�که�مافیای�حاکم�سرمایه�
سرکوب�را�تنها�راه�نجات�سفینه�حیات�خود�از�مهلکه�می�پندارد�و�ایفای�نقش�اصالح�

طلبان�برای�بقای�نظام�را�هیچ�کارساز�نمی�بیند�
به�این�ترتیب�روشن�است�که�چرا�دولت�اسالمی�سرمایه�در�شرائطی�که�همه�
سنگرهای�رقابت�و�باج�خواهی�را�یکی�پس�از�دیگری�به�دولت�های�رقیب�غربی�
و�سایر�باج�خواهان�تسلیم�می�کند�باز�هم�به�هیچ�میزان�عقب�نشینی�در�مقابل�موج�
مبارزات�روز�کارگران�و�توده�های�عاصی�دست�نمی�زند�و�چرا�حتی�همه�آه�و�ناله�و�
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استغاثه�های�طیف�اصالح�طلب�برای�مماشات�و�همدلی�و�همپیوندی�را�بالجواب�
می�گذارد��با�این�توضیح�به�محور�اصلی�بحث�خویش�باز�می�گردیم��جمهوری�اسالمی�
زیر�فشار�استیصال�و�در�هراس�از�سرنگونی�دوره�مجادالت�و�باج�خواهی�خویش�در�
مقابل�دولت�امریکا�و�متحدانش�را�تا�سرحد�نیاز�تعدیل�می�کند�و�دور�تازه�ای�از�تعامل�
و�داد�و�ستد�و�مدارا�را�آغاز�می�نماید��جای�تردیدی�نیست�که�بورژوازی�امریکا�و�
قدرت�های�غربی�از�این�چرخش�استقبال�خواهند�کرد�و�برای�بهره�گیری�حداکثر�از�
آن�کوشش�خواهند�کرد��دولت�سرمایه�داری�اسالمی�ایران�با�توجه�به�موقعیت�محتضر�
روز�خود�امیدوار�است�که�به�یمن�آنچه�در�مقابل�این�پسگرد�مذلت�بار�به�چنگ�
می�آورد�از�کوه�معضالت�سر�راه�بقای�خود،�حتی�االمکان�بکاهد��آیا�چنین�خواهد�
شد�یا�همه�چیز�معکوس�خواهد�گردید،�پاسخ�را�فقط�از�جنبش�کارگری�ایران�باید�
پرسید؟�تا�اینجا�چند�چیز�روشن�است��همه�شواهد�با�صدای�بلند�پایان�دور�دیگری�
از�ابراز�حیات�علم�و�کتل�اصالح�طلبی�یک�بخش�بورژوازی�را�بانگ�می�زند��اصالح�
طلبان�از�روز�شروع�جار�و�جنجال�و�میدان�داری�های�خود�تا�حال�هیچ�گاه�به�اندازه�
امروز�مفلوک�و�مقهور�نبوده�اند��موج�توهم�بخش�هائی�از�توده�کارگر�و�فرودست�
عاصی�جامعه�به�آن�ها�مدت�هاست�که�پس�رفته�است�و�آخرین�نیروهای�متوهم�به�
آنان�نیز�زیر�فشار�واقعیت�های�روز�مجبور�به�ترک�این�توهمات�خواهند�شد��باند�
مسلط�قدرت�سیاسی�وجود�آن�ها�را�مایه�اختالل�در�یکدستی�و�انسجام�حاکمیت�
سرمایه�داری�می�داند�و�مصمم�است�تا�به�موجودیت�اپوزیسیونی�آن�ها�پایان�بخشد��
حرف�این�جناح�در�مقابل�اصالح�طلبان�بسیار�سرراست�است،�اینکه�جار�و�جنجال�
اصالح�طلبی�را�کنار�بگذارند�و�از�ناخن�پا�تا�موی�سر�با�حاکمان�روز�سرمایه�همنظر�
و�هماوا�گردند��رویکرد�اصالح�طلبی�برای�قدرت�های�غربی�نیز�جاذبه�ای�ندارد��
اعتبار�و�نقش�این�جماعت�در�دائره�محاسبات�دولت�امریکا�و�متحدانش�کم�و�بیش�
از�سنخ�همان�چیزی�است�که�جناح�مسلط�قدرت�سیاسی�سرمایه�در�ایران�درباره�
آن�ها�می�اندیشد��این�نکته�ای�است�که�خود�اصالح�طلبان،�جریاناتی�از�نوع�حزب�
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توده�و�اکثریت،�غالب�محافل�چپ،�سلطنت�طلبان�و�خیلی�های�دیگر�آن�را�به�گونه�ای�
بسیار�وارونه�درک�کرده�اند�و�درک�می�کنند��همه�این�ها�تصورشان�این�بوده�است�که�
اصالح�طلبان�نیروی�بسیار�مطلوب�و�باب�طبع�دولت�های�غربی�هستند�و�بالعکس�
جناح�مسلط�قدرت�سیاسی�سرمایه�در�ایران�برای�امریکا�و�اقمارش�تابو�است!!!�این�
سخن�در�مورد�جریان�اصالح�طلبی�فقط�تا�جائی�مصداق�دارد�که�این�جماعت�برای�
تسلیم�بالشرط�در�مقابل�مصالح�و�انتظارات�و�چشمداشت�های�دولت�های�غربی�هیچ�
دریغ�ندارند،�اما�مشکل�این�دولت�ها�به�صرف�انقیاد�بی�قید�و�شرط�اصالح�طلبان�
حل�نمی�گردد��آنان�به�تمامی�شرائط�الزم�برای�ثبات�سرمایه�فکر�می�کنند�و�خواهان�
استقرار�رژیمی�هستند�که�برای�تضمین�سودآوری�سرمایه�ها�از�هیچ�قتل�عام�و�سبعیتی�
دریغ�نورزد،�اصالح�طلبان�برای�ایفای�چنین�نقشی�از�حداکثر�آمادگی�برخوردارند�
اما�مجرد�آمادگی�آن�ها�هیچ�تضمینی�برای�موفق�بودن�آن�ها�در�انجام�این�رسالت�به�
دست�قدرت�های�بزرگ�سرمایه�جهانی�نمی�دهد��دولت�های�غربی�هر�گونه�جا�به�
جائی�قدرت�و�تغییر�در�شرائط�سیاسی�روز�را�دریچه�خطری�به�سوی�فروپاشی�
شیرازه�بقای�سرمایه�داری�می�بینند�و�از�این�لحاظ�سخت�از�وقوع�آن�وحشت�دارند��
واقعیت�این�است�که�دولت�جمهوری�اسالمی�در�ساختار�روز�خود�تا�جائی�که�به�
ظرفیت�و�آمادگی�و�قدرت�سرکوب�آن�علیه�جنبش�کارگری�مربوط�می�شود�برای�
دولت�های�غربی�مطلوب�ترین�آلترناتیو�است��وجوه�نامتناسب�و�نامطلوب�این�رژیم�
برای�قدرت�های�فائقه�سرمایه�جهانی�صرفاً�پاره�ای�زیادت�طلبی�ها،�باج�خواهی�و�
کارشکنی�هایش�می�باشد��این�همان�جنبه�ها�و�کارکردهائی�است�که�اینک�با�شروع�
دوره�جدید�تعامل،�قرار�است�به�نفع�آنچه�دولت�امریکا�می�خواهد،�اصالح�گردد��
جمهوری�اسالمی�در�شرائط�طغیان�موج�قهر�و�مبارزات�روز�توده�های�کارگر�و�
فرودست�تنها�راه�چاره�کار�و�طریق�نجات�را�آغاز�این�دوره�و�تن�دادن�به�تمامی�
خواست�های�رقبا�دیده�است�اما�این�فقط�نقطه�آغاز�کار�است��آنسوی�پل�نیز�رودخانه�
است��جناح�مسلط�بورژوازی�هیچ�چشم�اندازی�برای�برد�در�این�گذر�ندارد��رقبای�
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کرکس�وار�مردار�خوار�با�درک�درجه�استیصال�و�ناتوانی�غریق�بسیار�مصممند�که�
حریف�باج�خواه�را�تا�آخرین�نقطه�ممکن�عقب�رانند��جمهوری�اسالمی�باید�همه�
مواضع�تا�کنونی�خود�را�با�آغوش�باز�تسلیم�کند��معضل�فقط�انصراف�از�غنی�سازی�
اورانیوم�و�بستن�پرونده�هسته�ای�نیست��گفتگو�به�صورت�بسیار�جدی�پیرامون،�عراق،�
افغانستان،�فلسطین،�لبنان�و�همه�جاهای�دیگر�نیز�هست��قطب�های�بزرگ�قدرت�
سرمایه�جهانی�چشم�به�چرخشی�دوخته�اند�که�حاصل�مستقیم�آن�یک�دولت�اسالمی�
سرمایه�داری�بدون�هیچ�ساز�و�برگ�و�اقتدار�برای�اخالل�و�دخالتگری�و�عربده�کشی�
و�زیادت�طلبی�در�سطح�جهانی�باشد��رویدادهای�همین�چند�روز�بهترین�شواهد�این�
واقعیت�هستند��درست�در�همان�روزی�که�نمایندگان�اعزامی�دولت�اسالمی�در�ژنو�و�
واشنگتن�برای�بزرگترین�مماشات�ها�اعالم�آمادگی�می�کنند،�کنگره�امریکا�از�مبرمیت�
تحریم�های�سنگین�تر�علیه�رژیم�سخن�می�گوید��در�اجالس�صندوق�جهانی�پول�بر�
ضرورت�این�تحریم�تأکید�می�شود�و�اعمال�فشار�هر�چه�افزون�تر�بر�بانک�های�دولتی�
ایران�محور�بخشی�از�گفتگوها�قرار�می�گیرد��متعاقب�این�رویدادها�دو�مأمور�هسته�ای�
ایران�در�عربستان�و�گرجستان�نیز�توسط�پلیس�این�کشورها�دستگیر�و�به�دولت�امریکا�
تحویل�می�گردند��بسیار�روشن�است�که�این�اقدامات�و�تهدیدات�نه�با�هدف�اخالل�
در�تعامل�و�ایجاد�مانع�بر�سر�سازش�ها�که�صرفاً�مکمل�آن�ها�است��هدف�آن�است�
که�طرف�ایرانی�تعامل�از�موضعی�هر�چه�فرسوده�تر�و�فرومانده�تر�و�زبون�تر�در�عرصه�
داد�و�ستد�حضور�یابد،�هدف�آن�است�که�دولت�اسالمی�کفاره�تمام�زیادت�طلبی�های�

سی�ساله�خود�را�هر�چه�خوارتر�و�خفت�بارتر�پس�دهد�
آخرین�نکته�بحث�حاضر�این�است�که�اگر�اوضاع�چنین�است،�اگر�دولت�اسالمی�
سرمایه�دوره�جدید�تعامل�و�داد�و�ستد�خود�با�قدرت�های�غربی�را�آغاز�کرده�است،�
اگر�عمر�اصالح�طلبان�حکومتی�حداقل�در�شرائط�موجود�در�آستانه�افول�است،�اگر�
رژیم�به�یمن�این�تعامل�و�سازش�ها�می�تواند�بار�تحریم�های�تا�کنونی�و�آتی�را�از�شانه�
خود�بردارد،�اگر�گرفتن�پاره�ای�امتیازات�اقتصادی�از�کشورهای�غربی�برای�دولت�
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اسالمی�به�مسأله�ای�محتمل�بدل�می�گردد،�در�این�صورت�فضای�اجتماعی�الزم�برای�
کارزار�طبقاتی�توده�های�کارگر�و�دولت�سرمایه�داری�چه�تغییراتی�خواهد�یافت؟�آیا�
بدتر�خواهد�شد�یا�مساعدتر�خواهد�گردید؟�پاسخ�این�سؤال�می�تواند�مشروح�باشد�اما�
جواب�واقعی�بسیار�کوتاه�است��آنچه�سرنوشت�جنگ�طبقاتی�میان�توده�های�کارگر�
و�نظام�سرمایه�داری�را�تعیین�می�کند�در�بنیاد�خود�نه�این�مؤلفه�ها�که�موضوع�ریشه�ای�
دیگری�است��سخن�اینجاست�که�طبقه�کارگر�ایران�تا�چه�میزان�خود�را�علیه�نظام�
بردگی�مزدی�متحد�و�متشکل�و�آگاه�و�آماده�کارزار�خواهد�ساخت��تا�چه�میزان�در�
سازمانیابی�ضد�سرمایه�داری�خود�پیش�خواهد�تاخت،�تا�کجا�راهکارهای�مؤثر�اعمال�
قدرت�علیه�سرمایه�را�اتخاذ�خواهد�نمود؟�به�چه�میزان�مخاطرات�توهم�به�جریان�
اصالح�طلبی�را�از�سر�خود�رفع�خواهد�کرد،�در�چه�سطحی�خطر�رفرمیسم�راست�
سندیکالیستی�را�دفع�خواهد�ساخت��آنچه�سرنوشت�کارزار�توده�های�کارگر�و�سرمایه�
را�رقم�می�زند�اینهاست��تأثیر�آشتی�یا�ستیز�دولت�سرمایه�داری�با�رقبای�بین�المللی�اش�

در�این�گذر�هر�چند�مهم�اما�به�هر�حال�فرعی�است�

چهارم�اکتبر�2009
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جنبش جاری
 و چشم انداز میدان داری طبقه کارگر

برای�خیلی�ها�آنچه�در�طول�این��3ماه�در�جامعه�ایران�رخ�داده�است،�هیچ�چیز�سوای�
کشمکش�میان�بخش�های�مختلف�بورژوازی�بر�سر�حفظ�موقعیت�یا�تحکیم�بیشتر�
پایه�های�قدرت�خود�در�ساختار�حاکمیت�سیاسی،�حصه�افزون�تر�در�مالکیت�سرمایه�
اجتماعی�و�نقش�برتر�در�برنامه�ریزی�نظم�تولیدی�و�اجتماعی�سرمایه�نمی�باشد!!�این�
کشمکش�به�طور�قطع�واقعیت�دارد�و�عمق�و�وسعت�و�مناسبت�آن�نیز�بر�قضا�بسیار�
بیشتر�از�آن�حدی�است�که�صاحبان�این�نوع�تحلیل�ها�پنداشته�اند�و�می�پندارند��بحث�
بر�سر�نادیدن�یا�کمرنگ�کردن�این�مجادالت�و�واقعیت�نیست��گفتگو�اینجا�است�
که�خالصه�کردن�آنچه�در�این�مدت�روی�داده�است�و�در�آینده�روی�خواهد�داد،�در�
صف�بندی�متقابل�و�متعارض�بخش�های�مختلف�بورژوازی،�قلم�گرفتن�صریح�درک�
ماتریالیستی�تاریخ�و�مبارزه�طبقاتی�است��مارکس�در�تشریح�تمایز�میان�تحلیل�خویش�
و�نوشته�های�»پرودون«�و�»هوگو«�پیرامون�کودتای��2دسامبر�لوئی�بناپارت،�ضمن�
بازگوئی�ماحصل�حرف�های�آنان�تأکید�می�کند�که:�»����و�اما�خود�من�برعکس�نشان�
می�دهم�که�نبرد�طبقاتی�در�فرانسه�چگونه�اوضاع�و�احوال�و�وضعیتی�به�وجود�آورد�
که�در�نتیجه�آن�ها،�آدم�کم�مایه�دلقک�مآبی�توانست�قیافه�قهرمانان�را�به�خود�بگیرد���«�
این�حرف�من�هیچ�ربطی�به�هیچ�نوع�مقایسه�میان�اوضاع�آن�روز�فرانسه�و�امروز�ایران�
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ندارد�و�چنین�قیاسی�بیش�از�حد�بی�معنی�است��سخن�بر�سر�نوع�نگاه�به�رویدادهای�
درون�جامعه�سرمایه�داری�و�مبارزه�طبقات�در�این�جامعه�است��سرمایه�داری�و�هر�
جامعه�طبقاتی�فقط�از�یک�طبقه�تشکیل�نشده�است!!!�وقتی�از�جهنم�بردگی�مزدی�
حرف�می�زنیم�نمی�توان�فقط�سرمایه�داران�و�منازعات�کرکس�وار�مردارخوارانه�آنان�
را�دید،�اما�بر�روی�هستی�طبقه�ای�که�کل�سرمایه�اجتماعی�و�هست�و�نیست�جامعه�
موجود�محصول�کار�و�استثمار�اوست،�بر�روی�نقش�مبارزه�طبقاتی�و�فرایند�همیشه�
جاری�جدال�این�طبقه�علیه�سرمایه،�بر�روی�تأثیری�که�مبارزه�طبقاتی�و�کارزار�مستمر�
وی�بر�روی�روند�تشدید�مشاجرات�درون�بورژوازی�دارد�و�بر�روی�خیلی�مسائل�

دیگر�یکراست�پرده�ضخیم�استتار�انداخت�
روایت�فوق�از�رویدادهای�جاری،�همه�چیز�را�در�جدال�سرمایه�داران�و�نارضائی�
اقشار�غیرکارگری�خالصه�کردن،�بر�رابطه�میان�این�جنگ�و�ستیزها�با�تناقضات�در�
حال�انفجار�شالوده�نظام�سرمایه�داری�در�یک�سوی�و�سیل�سرکش�مبارزه�طبقاتی�میان�
پرولتاریا�و�بورژوازی�در�سوی�دیگر�پرده�کشیدن،�در�تاریخ�حیات�چپ�ایران�پیشینه�
ممتد�دارد��از�یاد�نبریم�که�این�نیروها�تا�همین�امروز�در�تحلیل�ها�و�گزارشات�خود�
پیرامون�پروسه�وقوع�قیام�بهمن��5۷حتی�در�مواردی�که�پرهیجان�و�کارگرزده�از�نقش�
توده�های�کارگر�سخن�می�رانند�کل�صدر�و�ذیل�حرفشان�این�است�که:�انقالب�وقتی�
پیروز�شد�که�کارگران�هم�به�میدان�آمدند!!!�مبارزه�طبقاتی�درون�جامعه�و�نقش�سلسله�
جنبان�مبارزات�چند�ساله�توده�های�کارگر�و�فاکتورهای�تعیین�کننده�دیگر�کارزار�دو�
طبقه�اساسی�جامعه،�در�ایجاد�شرائط�سال��5۷و�وقوع�قیام،�در�همه�این�تحلیل�ها�غائب�
است��دلیل�این�امر�روشن�است��نیروهای�سیاسی�مورد�گفتگو،�مبارزه�طبقه�کارگر�
علیه�سرمایه�و�استثمار�سرمایه�داری�را�مبارزه�طبقاتی�به�حساب�نمی�آورند��رژیم�
ستیزی�فراطبقاتی�برایشان�همه�چیز�است،�سوسیالیسم�آنان�نیز�در�عمل�و�در�خارج�از�
دائره�لفظ�بافی�ها�و�جنجال�ها،�تغییر�رژیم�سیاسی�و�جایگزینی�شکلی�از�برنامه�ریزی�
کار�و�تولید�سرمایه�داری�با�شکل�دیگر�آن�است��در�چنین�منظر�اجتماعی�طبیعی�است�
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که�بر�نقش�جنبش�کارگری�سال�های��52تا��56در�تکوین�حوادث�منتهی�به�قیام�بهمن�
�5۷خط�کشیده�می�شود��به�همین�سیاق�برای�تأثیر�جدی�پروسه�پیکار�چند�دهه�و�
چند�سال�اخیر�کارگران�بر�روی�نضج�و�شکل�گیری�روند�رخدادهای�روز،�طغیان�
اعتراضات�جاری�و�شعله�ور�شدن�مجادالت�درونی�جناح�های�بورژوازی�هم�هیچ�جا�
و�مکانی�منظور�نمی�گردد��این�نکته�را�من�در�جاهای�دیگر�بحث�کرده�ام�و�توضیح�

بیشتر�آن�را�الزم�نمی�بینم��به�اصل�موضوع�باز�گردیم�
جنبش�حاضر�تجلی�مصاف�مستقیم�طبقه�کارگر�علیه�سرمایه�یا�حتی�علیه�سرمایه�داران�
و�دولت�سرمایه�داری�نیست،�اما�رخدادهای�روز�نه�در�دوره�سلطنت�فتحعلیشاه�قاجار�
و�نه�در�دل�کویر�لوت�فئودالیسم�آن�ایام�که�در�جامعه�ای�با�پیشینه�توسعه��100ساله�
و�تسلط�جامع�االطراف��50ساله�سرمایه�داری�روی�داده�است��از�کل�جمعیت��۷0
میلیونی�این�جامعه�بیش�از��50میلیون�را�نفوس�توده�های�کارگر�تشکیل�می�دهند��
طبقه�ای�که�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�و�نظم�تولیدی�و�سیاسی�و�مدنی�و�اجتماعی�و�
فرهنگ�و�همه�چیز�جامعه�را�به�دست�دارد�طبقه�سرمایه�دار�است،�مشاجرات�جناح�ها�
مشاجره�آن�ها�بر�سر�چگونگی�تداوم�استیالی�نظام�بردگی�مزدی�و�تحمیل�آن�بر�
توده�های�کارگر�است��هر�نوع�بی�حقوقی،�ستمکشی،�قتل�عام�آزادی،�زن�کشی�و�مثله�
کردن�اندام�کودکان�یا�هر�جنایت�و�شرارت�دیگری�که�در�هر�گوشه�این�جامعه�اتفاق�
افتد�از�مهبل�نیازهای�سرمایه�می�جوشد�و�در�پاسخ�به�پیش�شرط�های�بقای�کار�مزدی�
شکل�می�گیرد��در�چنین�جامعه�ای�چگونه�می�توان�شاهد�اعتراضات�میلیونی�بود�و�
توده�های�کارگر�را�نیروی�وسیع�حاضر�آن�ندید،�شاید�گفته�شود�که�کارگران�هستند�
اما�نه�برای�خود�که�برای�بخش�هائی�از�بورژوازی،�غرق�در�بحر�توهم�و�ناآگاهی�و�
حلق�آویز�به�دار�قدرت�سرمایه�و�بر�همین�اساس�بودن�آن�ها�فاجعه�بارتر�از�نبودنشان�
است��به�همان�سان�که�شرکت�چند�صد�میلیون�کارگر�در�رویدادهای�شروع�دهه��90
سده�پیش�در�کشورهای�مختلف�اردوگاه�سرمایه�داری�دولتی�موسوم�به�»کمونیسم«!!�
به�آن�سیاق�که�اتفاق�افتاد�فقط�فسیل�شدگی�ماوراء�افراطی�توده�های�کارگر�در�عمق�
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رسوبات�متراکم�ضد�کارگری�و�کمونیسم�ستیزانه�را�نشان�می�داد��طرح�موضوع�در�
این�قالب�بسیار�قابل�بحث�است��حضور�کارگران،�به�هر�میزان�در�هر�کجای�جهان،�
در�هر�برهه�تاریخ،�در�زیر�پرچم�هر�بخش�بورژوازی،�راست�یا�چپ،�با�هر�نشان�
و�انگ�بیش�از�حد�فاجعه�بار�است�اما�برخورد�به�این�ماجرا�را�نمی�توان�در�مجرد�
همین�فرمولبندی�ها�و�صدور�این�نوع�احکام�خالصه�نمود��صرف�توهم�کارگران�و�
غلطیدن�آن�ها�به�ورطه�باور�به�عوامفریبان�سیاستمدار�سرمایه�یا�راه�حل�ها�و�دروغ�
پردازی�های�این�و�آن�رویکرد�بورژوائی�هستی�طبقاتی�توده�های�کارگر�و�ابعاد�رنج�
و�درد�و�شدت�استثمار�و�بی�حقوقی�و�کوه�بدبختی�ها�و�مصائب�دامنگیرشان�را�یک�
باره�ذوب�نمی�کند�و�تبخیر�نمی�نماید��وجود�این�توهم�یا�حتی�وفور�و�سرکشی�آن،�
کمونیست�ها�و�فعالین�آگاه�جنبش�کارگری�را�هم�بی�وظیفه�نمی�کند،�حدود�وظائف�
و�مسؤلیت�طبقاتی�و�تاریخی�آن�ها�را�هم�به�صدور�یک�برگ�احضار�و�توصیه�خانه�
نشینی�به�کارگران�تقلیل�نمی�دهد!!�توهم�کارگران�به�بورژوازی�در�نوع،�حجم،�درجه�
غلظت�و�قوام�یا�ظرفیت�تغییر�و�جا�به�جائی�خود�می�تواند�اشکال�متفاوتی�به�خود�
بگیرد��آنان�گاه�با�دنیائی�از�رنج�ها�و�دردها،�با�کوله�بار�عظیمی�از�مطالبات�و�یقین�به�
حقانیت�آنچه�می�خواهند،�موج�اعتراض�خود�را�به�دار�اپوزیسیون�نمائی�یک�گرایش�
بورژوائی�درون�یا�حاشیه�قدرت�سیاسی�حلق�آویز�می�کنند��گاه�اصاًل�چنین�نیست،�
بلکه�کل�مصالح�کار�و�زندگی�و�خیر�و�شر�سرنوشت�خود�را�با�منشور�قدرت�سرمایه�
و�سود�سرمایه�داران�پیوند�می�زنند��در�مواردی�چنین�می�پندارند�که�همسوئی�آن�ها�با�
بخشی�از�بورژوازی�راهی�برای�تعمیق�هر�چه�بیشتر�شکاف�در�ساختار�حاکمیت�و�
تضعیف�کل�نظام�اجتماعی�مسلط�است��زمانی�هم�دچار�این�خوشخیالی�می�گردند�که�
گویا�بورژوازی�به�دلیل�احتیاج�بیش�از�حد�به�حمایت�آن�ها�مجبور�به�دادن�امتیازهای�
مهم�است��در�شرائطی�حتی�فکر�می�کنند�که�همراهی�آن�ها�با�جناحی�از�منتقدین�
درون�ساختار�متشتت�قدرت�سیاسی�نوعی�تاکتیک�به�نفع�تقویت�جنبش�خود�و�
بهبود�موقعیت�کارزار�اجتماعی�و�طبقاتی�خویش�است!!�تمامی�حاالت�باال�حکایت�
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سقوط�توده�های�کارگر�در�مرداب�توهم�به�اپوزیسیون�نمائی�گرایشاتی�از�بورژوازی�
در�جامعه�است،�همه�این�اشکال�بیش�از�حد�هولناک�و�فاجعه�بارند��هر�کدام�آن�ها�سد�
مقاومی�بر�سر�راه�صف�آرائی�مستقل�ضد�سرمایه�داری�و�ضد�کار�مزدی�جنبش�آن�ها�
است،�بقای�هر�یک�از�این�حالت�ها�بدون�شک�داالن�باز�وسیعی�برای�تاخت�و�تاز�
بی�عنان�گرایشاتی�از�طبقه�سرمایه�دار�در�قلمرو�حیات�جنبش�کارگری�و�مسخ�و�تباه�
کردن�و�به�شکست�کشاندن�این�جنبش�است��این�ها�همه�در�عداد�مفروضات�هستند�
اما�تفاوت�میان�این�اشکال�مختلف�و�چگونگی�فشار�آن�ها�بر�مبارزات�روز�طبقه�کارگر�
موضوعی�است�که�نمی�تواند�در�محاسبات�فعاالن�کمونیست�اندرونی�جنبش�کارگری�
و�تعیین�تاکتیک�های�آنان�برای�سازمانیابی�ضد�کار�مزدی�توده�های�کارگر�غائب�باشد��
آنچه�اینک�و�در�دل�اوضاع�جاری�در�مورد�موقعیت�طبقه�کارگر�و�رابطه�آن�با�جنبش�
گسترده�روز�مورد�توجه�ما�است�نیز�دقیقاً�ضرورت�تعمق�در�همین�تفاوت�ها�است��
تنها�در�این�صورت�است�که�می�توان�ارزیابی�درستی�از�نقش�حاضر�جنبش�کارگری�
در�سیر�رویدادها�داشت،�راهکارهای�موفق�میدان�داری�ضد�کار�مزدی�هر�چه�بیشتر�

این�جنبش�را�بازشناسی�کرد�و�این�بازشناسی�را�پایه�پراتیک�روز�قرار�داد�
در�جنبش�جاری،�برخالف�آنچه�خیلی�ها�می�پندارند،�شاخص�هائی�حضور�دارد�
که�در�هیچ�یک�از�خیزش�های�گذشته�یا�دوره�های�قبلی�عروج�اعتراضات�و�مبارزات�
گسترده�توده�های�کارگر�و�فرودست�ایران�به�صورت�حال�و�با�برجستگی�و�قدرت�
بروز�و�اثرگذاری�امروز�حضور�نداشته�است��این�شاخص�ها�مهمند�و�به�ویژه�یکی�از�
آن�ها�مهمترین�فاکتور�است،�واقعیت�این�شاخص�ظرفیت�باالتر�خودانگیختگی�ضد�
سرمایه�داری�طبقه�کارگر،�قیچی�شدن�محدود�اما�قابل�توجه�رشته�های�درهمرفتگی�
اجتماعی�این�طبقه�با�اپوزیسیون�های�روز�بورژوازی�و�در�یک�کالم�سطح�انفصال�
طبقاتی�خودپوی�بخش�وسیعی�از�توده�های�کارگر�از�راهبردها�و�افق�پردازی�های�
این�یا�آن�گروه�از�نمایندگان�سیاسی�و�فکری�نظام�بردگی�مزدی�است��شاخص�مهم�
دیگر�شرائط�روز�جامعه�سرمایه�داری�ایران�و�وسعت�توان�بخش�های�مختلف�طبقه�
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سرمایه�دار�برای�مهار�یا�منکوب�کردن�جنبش�کارگری�است��این�هر�دوتا�از�بیشترین�
اهمیت�برخوردارند��تار�و�پود�ترکیب�فاکتور�نخست�قابل�تعمق�است�و�باید�آن�را�
آنسان�که�هست�و�بدون�هیچ�پیشداوری�و�خوشباوری�یا�اغراق�کندوکاو�کرد��طبقه�
کارگر�ایران�به�طور�قطع�طبقه�کارگر�دوران��12ساله�منتهی�به�کودتای��28مرداد�
یا�سال�های�قبل�از�وقوع�قیام�بهمن��5۷نیست��همه�عناصر�و�داده�های�اجتماعی�یا�
جامعه�شناختی�جنبش�جاری�با�خیزش�ها،�شورش�ها�و�سیل�اعتراضات�آن�دو�دوره�
علی�العموم�قابل�تشبیه�است�اما�موقعیت�جنبش�کارگری�در�یک�سوی�و�بورژوازی�
در�سوی�دیگر�یا�به�بیان�دیگر�سیمای�صف�آرائی�طبقات�اساسی�جامعه�و�پویه�
درونی�این�صف�آرائی،�مؤلفه�های�مهم�و�خصلت�نمائی�هستند�که�دوره�حاضر�را�از�

دوره�های�یاد�شده�متمایز�می�سازند�
باالتر�به�حضور�قابل�توجه�و�وسیع�کارگران�در�رویدادهای��2ماه�اخیر�اشاره�
کردم��برای�کسانی�که�طبقه�کارگر�را�به�صد�ها�تکه�متمایز�تقسیم�نمی�نمایند�و�بر�سر�
هر�تکه�تاج�افتخار�»خرده�بورژوا«�بودن�نمی�گذارند،�برای�افرادی�که�طبقات�را�با�
نگاه�مارکس�می�کاوند�و�کارگر�را�جدا�از�نوع�کارش�با�هستی�اجتماعی�او�به�عنوان�
فروشنده�نیروی�کار،�منفصل�از�کار�و�ساقط�از�هر�نوع�دخالت�آزاد�در�سرنوشت�
زندگی�و�محصول�کارش�داوری�می�کنند،�برای�اینان�بسیار�روشن�است�که�وسیع�ترین�
بخش�توده�شرکت�کننده�در�حوادث�اخیر�کارگران�بوده�اند��گستردگی�حضور�آنان�
در�روزهای�شروع�موج�مبارزات�جاری�نه�فقط�در�قیاس�با�دهه��20که�حتی�در�
مقایسه�با�روزهای�شروع�خیزش�ها�و�اعتراضات�سال�های��56و��5۷بسیار�بیشتر�
و�انبوه�تر�بود��این�مسأله�در�جای�خود�واجد�اهمیت�است�اما�آنچه�من�بر�آن�تأکید�
دارم�نه�این،�که�مؤلفه�دیگری�است��همان�مؤلفه�ای�که�پیش�تر�به�عنوان�بارزترین�و�
مهمترین�شاخص�موقعیت�طبقه�کارگر�در�جنبش�جاری�از�آن�یاد�شد��من�بر�رشد�
پروسه�انفصال�طبقاتی�خودپوی�کارگران�از�افق�پردازی�های�اپوزیسیون�های�بورژوائی�
انگشت�نهادم��در�این�زمینه�اجازه�دهید�پیش�از�بررسی�موضوع،�چند�کلمه�ای�در�مورد�
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اصل�پروسه�گسست�توده�های�کارگر�از�رویکردهای�غیرکارگری�و�ضد�کارگری�
گفتگو�کنیم�و�منظر�شناخت�ماتریالیسم�پراتیک�و�کمونیسم�لغو�کار�مزدی�به�مسأله�
را�دقیق�تر�بکاویم��گسست�برای�طبقه�کارگر،�همان�گونه�که�به�کرات�تشریح�شده�
است،�یک�مقوله�مجرد�نظری�و�عقیدتی�نیست��اگر�نه�یک�کارگر،�اگر�نه�همه�فعاالن�
کارگری،�حتی�اگر�اکثریت�غالب�توده�های�کارگر�یاد�بگیرند�که�سرمایه�چیزی�سوای�
کار�اضافی�آنان�نیست،�بیاموزند�که�دستمزدشان�فقط�بهای�بازتولید�نیروی�کارشان�به�
ثمن�بخس�است،�خوب�به�خاطر�بسپارند�که�بردگان�مزدی�منفصل�از�کار�و�پروسه�
کار�و�سرنوشت�محصول�کار�و�زندگی�خویش�هستند��اگر�غالب�کارگران�همه�این�
نکات�را�در�ال�به�الی�متون�آموزشی�بخوانند�و�در�همین�راستا�مطالب�کتاب�کاپیتال�
یا�سایر�آثار�مارکس�را�در�حافظه�خود�جاسازی�و�قفسه�بندی�کنند،�باز�هم�لزوماً�ما�
یک�جنبش�آگاه�کارگری�گسسته�از�راهبردها�و�توهم�پردازی�ها�و�راه�حل�بافی�های�
رویکردهای�مختلف�بورژوازی�نخواهیم�داشت��عکس�این�قضیه�نیز�کاماًل�مصداق�
دارد��وقتی�مارکس�در�مورد�کارگران�انگلیس�و�فرانسه�تصریح�می�کرد�که�»اینجا�
نیازی�نیست�توضیح�بدهم�که�بخش�بزرگی�از�پرولتاریای�انگلیسی�و�فرانسوی�هم�
اکنون�از�وظیفه�تاریخی�خویش�آگاه�شده�اند�و�پیگیرانه�می�کوشند�تا�این�آگاهی�را�به�
سوی�روشنی�تام�پیش�ببرند«�)�خانواده�مقدس(،�هنوز�متون�نقد�اقتصاد�سیاسی�وی�
و�از�جمله�هیچ�کدام�از�مجلدات�کاپیتال�در�هیچ�کجا�انتشار�نیافته�بود�و�پیداست�که�
هیچ�کارگر�انگلیسی�آن�ها�را�نخوانده�بود��آگاهی�طبقاتی�و�پروسه�گسست�پرولتاریا�
از�افق�ها�و�انگاره�سازی�های�ریخته�گری�شده�مناسبات�بردگی�مزدی�یک�پراکسیس�
معین�طبقاتی�و�یک�جنبش�متعین�اجتماعی�ضد�سرمایه�داری�و�کار�مزدی�است��این�
پراتیک�و�جنبش�است�که�سطح�آگاهی�و�درایت�یا�شناخت�طبقه�کارگر،�درجه�آزادی�
وی�از�طوق�توهمات�و�وارونه�بافی�ها�و�افکار�طبقه�مسلط�و�حد�و�حدود�صف�
مستقل�طبقاتی�وی�در�مقابل�سرمایه�و�طبقه�سرمایه�دار�را�توضیح�می�دهد��بحث�اساسًا�
بر�سر�این�نیست�که�این�و�آن�کارگر�یا�حتی�کل�کارگران�دانش�ریاضی�خویش�برای�
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محاسبه�میزان�اضافه�ارزش�های�تولید�شده�توسط�طبقه�خود�را�تا�چه�اندازه�عمق�
داده�اند�و�صیقل�زده�اند��معضل�واقعی�این�است�که�آنان�عماًل�و�در�بطن�مبارزات�
جاری�و�اجباری�روزمره�تا�کجا�قدرت�ضد�سرمایه�داری�و�معترض�به�بردگی�مزدی�

خویش�را�سازمان�داده�و�علیه�سرمایه�اعمال�کرده�اند�
مالک�استقالل�پوئی،�آگاهی�و�گسست�توده�های�کارگر�از�رویکردهای�بورژوائی�
ابعاد�و� را�باید�در�آنچه�گفته�شد�جستجو�نمود،�در�همین�راستا�و�برای�بررسی�
درجه�توسعه�این�گسست�نیز�باید�مؤلفه�های�معینی�را�در�نظر�گرفت��اعمال�قدرت�
آگاهانه�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�فرایندی�است�که�از�یک�سوی�توسط�فرهنگ،�
ایدئولوژی،�باورها،�سنن�و�اندیشه�های�مسلط�موجود�مهار�می�شود�و�از�سوی�دیگر�
توسط�دستگاه�قهر�پلیسی�و�نظامی�سرمایه�سرکوب�می�گردد��عوارض�این�دو�شکل�
سالخی�عین�هم�نیستند�هر�چند�که�هر�دو�کوبنده�ترین�ضربات�را�بر�شکل�گیری،�قوام�
و�بالندگی�صف�مستقل�ضد�کار�مزدی�کارگران�وارد�می�سازند��اولی�جنبش�کارگری�
را�با�همه�افق�ها�و�انتظاراتش�در�خود�منحل�می�سازد��نمود�بارز�این�نوع�انحالل�و�
پوسیدگی�از�درون�و�فرسودگی�از�بیرون�را�می�توان�در�رابطه�میان�رفرمیسم�راست�
اتحادیه�ای،�سوسیال�دموکراسی،�کمونیسم�بورژوائی�و�ناسیونالیسم�چپ�با�جنبش�
کارگری�کشورها�مشاهده�نمود��در�تمامی�این�موارد�طبقه�کارگر�نه�فقط�به�هیچ�
گسست�طبقاتی�از�راهبردها�و�دورنماپردازی�های�ضد�کارگری�و�ارتجاعی�بورژوائی�
نائل�نمی�گردد،�نه�فقط�به�هیچ�سطحی�از�صف�مستقل�ضد�کار�مزدی�دست�نمی�یابد�
که�از�آن�بدتر،�انحالل�خویش�در�ساختار�نظم�سرمایه�و�این�یا�آن�رویکرد�بورژوائی�
را�عین�آگاهی،�استقالل�و�صف�مستقل�طبقاتی�و�احیاناً�کمونیسم�و�جنبش�یا�حتی�
جامعه�کمونیستی�خود�تلقی�می�کند!!�عامل�نخست�یعنی�سرکوب�و�کشتار�آزادی�های�
سیاسی�تأثیرات�مخرب�خود�را�بر�پروسه�گسست�توده�های�کارگر�از�راه�حل�ها�و�
افق�های�بورژوائی�بر�جای�می�نهد،�اما�آثار�و�عوارض�آن�از�نوع�حالت�دوم�نیست��در�
اینجا�نیز�مبارزات�کارگران�به�عقب�رانده�می�شود،�انتظارات�آنان�رو�به�قهقرا�می�رود،�
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بر�فرایند�بلوغ�آگاهی�آن�ها�آتش�می�افتد،�هر�نوع�سازمانیابی�و�اتحاد�و�اعمال�قدرت�و�
صف�بندی�ضد�سرمایه�داریشان�متوقف�می�گردد،�همه�این�ها�روی�می�دهد�اما�جنبش،�
اعتراضات،�انتظارات�و�میزان�آگاهی�و�ظرفیت�مبارزه�ضد�کار�مزدی�کارگران�برعکس�
حالت�قبلی�در�نسخه�نویسی�ها�یا�راهبردهای�اپوزیسیون�های�مختلف�طبقه�بورژوازی�
منحل�و�منجمد�نمی�شود��تفاوت�فاحشی�است�میان�توده�های�کارگری�که�زیر�فشار�
قهر�و�سرکوب�قادر�به�اعمال�قدرت�و�تحمیل�خواسته�های�خود�بر�سرمایه�داران�یا�
دولت�سرمایه�نشده�اند�و�اینکه�همین�کارگران�اعمال�اراده�مستقل�و�به�کار�گرفتن�
نیروی�متحد�ضد�سرمایه�داری�خویش�برای�تحمیل�انتظاراتشان�بر�طبقه�سرمایه�دار�را�

عجالتاً�از�دستور�کار�مبارزه�طبقاتی�خود�خارج�ساخته�باشند�
اگر�درجه�استقالل�کارگران�از�افکار�و�رویکردهای�طبقه�مسلط�را�نه�در�سواد�
مکتبی�بلکه�در�سطح�جنب�و�جوش�های�پراتیک�آن�ها�جستجو�کنیم،�اگر�عقب�نشینی�
این�جنبش�زیر�فشار�سرکوب�را�با�افتادن�آن�به�ورطه�انجماد�و�انحالل�در�نسخه�
نویسی�های�بورژوازی�یکی�نپنداریم،�آنگاه�باید�میان�ضعیف�بودن�و�بی�سازمانی�یا�
نازل�بودن�خواسته�های�روز�جنبش�کارگری،�با�متوهم�بودن�کارگران�به�گرایشات�
مختلف�بورژوائی�یا�عدم�انفصال�آن�ها�از�افق�پردازی�های�بورژوازی�هم�فرق�قائل�
گردیم��با�این�توضیح�به�نقطه�شروع�گفتگو�باز�می�گردم�و�به�سراغ�جنبش�جاری�و�
موقعیت�طبقه�کارگر�در�دل�اوضاع�روز�می�روم��گفتیم�که�در�میان�صف�آرائی�حاضر�
جنبش�کارگری�با�وضعیتی�که�این�جنبش�در�دوره�های�تاریخی�پیشین�مانند�طول�دهه�
�20یا�سه�سال�آخر�دهه��30و�چند�سال�پیش�از�قیام�بهمن�داشته�است�به�لحاظ�درجه�
گسست�از�راه�حل�ها�و�راهبردهای�این�یا�آن�جناح�بورژوازی�تفاوت�بسیار�تعیین�
کننده�ای�وجود�دارد��سایر�عوامل�مربوط�به�پیدایش،�فعل�و�انفعاالت�و�ترکیب�شرائط�
این�دوره�ها�تقریباً�مشترک�و�همانندند��زلزله�در�بنیان�مادی�نظام�اجتماعی�مسلط،�
انتقال�لرزه�ها�به�ساختار�قدرت�سیاسی،�شکاف�عمیق�در�حاکمیت�و�فروماندگی�آن�
در�مهار�مبارزات�مردم�و�الجرم�راه�افتادن�موج�طغیان�اعتراضات�توده�های�کارگر،�
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مؤلفه�های�مشترک�همه�این�برهه�های�تاریخی�هستند��اما�در�مورد�موقعیت�طبقه�
کارگر�و�درجه�گسست�جنبش�کارگری�از�اپوزیسیون�های�بورژوائی�اصاًل�این�طور�
نیست��در�دهه��20طبقه�کارگر�ایران�به�رغم�حضور�وسیع�خود�در�عرصه�مجادالت�
اجتماعی�روز�و�با�اینکه�وزن�سنگینی�را�در�کفه�توازن�قوای�درون�جامعه�داشت�اما�
فاقد�ابتدائی�ترین�نقش�مستقل�طبقاتی�و�ضد�سرمایه�بر�سیر�رخدادها�بود��حزب�توده�
و�در�سطحی�بسیار�محدودتر�جریانات�لیبرال�ناسیونالیستی�درون�جبهه�ملی�زمام�هر�
فعل�و�انفعال�درون�جنبش�کارگری�را�در�دست�داشتند�و�فعالین�کارگری�به�جای�
آنکه�در�تدارک�تشکیل�صف�مستقل�ضد�سرمایه�داری�توده�های�طبقه�خود�باشند�
همه�توان�خویش�را�صرف�حلق�آویزی�جنبش�کارگری�به�دار�رهبری�احزاب�چپ�
و�راست�سرمایه�و�تبدیل�این�جنبش�به�سکوی�مناسبی�برای�عروج�حزب�توده�به�
صفه�قدرت�سیاسی�می�کردند��انبوه�توده�های�کارگر�میدان�دار�بودند��کارگران�زیادی�
دلباخته�کمونیسم�بودند،�کمونیسم�برای�آن�ها�آرمان�رهائی�از�استثمار،�بی�حقوقی،�
تبعیض،�گرسنگی،�کسب�آزادی�های�سیاسی�و�اجتماعی�و�انسانی�و�همه�چیز�بود�اما�
این�کمونیسم�و�تمامی�انتظارات�و�امیدهای�مترتب�بر�آن�به�نقش�آفرینی�حزبی�ارجاع�
می�شد�که�سوای�جرثومه�عروسکی�اردوگاه�سرمایه�داری�دولتی�هیچ�چیز�دیگری�
نبود�و�در�سر�سپردگی�به�نظام�بردگی�مزدی�از�حاکمان�روز�سرمایه�هیچ�دست�کم�
نداشت��حضور�توده�های�کارگر�در�طوفان�مبارزات�این�سال�ها�و�تأثیرگذاری�گسترده�
جنبش�آن�ها�بر�روند�رخدادها،�نه�فقط�هیچ�سطحی�از�استقالل�ضد�سرمایه�داری�
طبقه�آن�ها�را�منعکس�نمی�ساخت�که�بالعکس�کل�نفوذ�و�قدرت�پیکار�این�طبقه�را�
یکراست�به�هیزم�خشک�و�شعله�ور�تنور�قدرت�بخشی�از�بورژوازی�تبدیل�می�نمود��
بر�پایه�روایت�رایج�چپ�گویا�پیوستن�کارگران�به�مبارزه�سیاسی�علیه�رژیم�حاکم�گواه�
بارز�آگاهی�طبقاتی�و�انفصال�آن�ها�از�سیاست�ها�و�باورها�و�افکار�مسلط�در�جامعه�
است!!!�این�روایت�رفرمیستی�و�منبعث�از�نگاه�رفرمیسم�چپ�یا�راست�به�مبارزه�
طبقاتی�است��کارگران�ممکن�است�ماهرترین�شناگران�دریای�سیاست،�ارتش�مسلح�
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سازمان�یافته�و�حاضر�در�میدان�جنگ�علیه�رژیم�مسلط�روز�و�اعضای�بسیار�وفادار�
یک�حزب�سیاسی�باشند�اما�با�همه�این�ها�سوای�آلت�فعل�این�یا�آن�رویکرد�درون�
طبقه�سرمایه�دار�بودن�هیچ�نقش�دیگری�ایفاء�نکنند�و�از�هیچ�سطح�استقالل�طبقاتی�در�
مقابل�سرمایه�و�نظام�سرمایه�داری�برخوردار�نباشند��وضع�طبقه�کارگر�ایران�و�فعالین�
جنبش�کارگری�در�سال�های�مورد�بحث�چنین�بود�و�حضور�گسترده�توده�های�کارگر�

در�مبارزه�سیاسی�هیچ�سطحی�از�صف�مستقل�طبقاتی�آنان�را�به�نمایش�نمی�نهاد�
وضعیت�جنبش�کارگری�در�دوره�پیش�از�وقوع�قیام�بهمن�با�آنچه�در�مورد�سال�های�
دهه��20گفتیم�تفاوت�داشت،�اما�در�این�زمان�نیز�به�لحاظ�گسست�از�افق�ها�و�راه�
حل�های�اقشار�بورژوازی�در�موقعیتی�بسیار�نازل�سیر�می�کرد��حوادث�منتهی�به�قیام�
در�پایه�های�واقعی�خود�برآیندی�از�میدان�داری�گسترده�توده�های�کارگر�در�اعتصابات�
سال�های��53تا��56در�یک�سوی�و�بحران�اقتصادی�حاد�نظام�سرمایه�داری�از�سوی�
دیگر�بود��کارگران�شیرازه�عروج�خیزش�های�نیمه�دوم�دهه��50را�مستقر�ساختند�اما�
به�محض�ورود�اپوزیسیون�های�سیاسی�سرمایه�به�صحنه�رویدادهای�سیاسی�یک�
به�گذاشتن�هیچ�سنگی�بر�روی�سنگ�در�کارزار� باختند�و�قادر� راست�میدان�را�
مستقل�ضد�سرمایه�داری�و�تشکیل�صف�مستقل�طبقاتی�خود�نگردیدند��حضور�
آن�ها�در�خیزش�های�سیاسی�سرنگون�طلبانه�هیچ�رنگ�و�نشانی�از�کارزار�آگاه�ضد�
سرمایه�داری�به�خود�نگرفت�و�در�فاصله�قیام�تا�حمام�خون�های�سال��60نیز�به�رغم�
جنب�و�جوش�های�وسیع�در�مراکز�کار�و�تولید،�در�راه�پیمائی�ها،�اجتماعات�و�جنگ�
و�ستیزهای�خیابانی�علیه�بیکاری�یا�سایر�حوزه�های�مبارزه�طبقاتی،�در�مسأله�اساسی�
مورد�بحث�یعنی�استقرار�شالوده�ای�برای�جدال�سازمان�یافته�خود�علیه�بردگی�مزدی�

آمادگی�بالفعل�چشمگیری�از�خود�نشان�ندادند�
بحث�درباره�دوره�های�باال�و�چگونگی�ایفای�نقش�طبقه�کارگر�را�کوتاه�می�کنیم�
و�وارد�سیر�رویدادهای�روز�و�حضور�کارگران�در�جنبش�جاری�می�شویم��شواهد�
زیادی�وجود�دارد�که�بخش�حاضر�طبقه�کارگر�در�عرصه�کشاکش�دو�ماه�اخیر�



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری482

آگاه�تر،�مستقل�تر،�با�شناخت�عمیق�تری�از�اپوزیسیون�های�درونی�قدرت�سیاسی،�با�
درک�شفاف�تری�از�مطالبات�خود�و�حتی�سازمان�یافته�تر�از�گذشته�عمل�کرده�است��
برای�روشن�تر�شدن�مسأله�شاید�الزم�باشد�درباره�چند�و�چون�واقعی�اقشاری�از�طبقه�
کارگر�که�بیشترین�حضور�را�در�پهنه�حوادث�این�دو�ماه�داشته�اند،�اندکی�صحبت�
شود��این�قشر�بیشتر�از�همه�مدرسه�رفته�ها،�دانش�آموزان،�دانشجویان�و�جوانان�
دختر�و�پسر�خانواده�های�کارگری�هستند�که�در�کنار�تمامی�بی�حقوقی�های�سیاسی�
و�اجتماعی،�محرومیت�از�تمامی�آزادی�ها،�تحمل�همه�اشکال�کشنده�تبعیض�و�فشار�
انفجارآور�حقارت�ها�و�توهین�ها،�درد�نداری�و�فقر�و�بدبختی�های�ناشی�از�تشدید�
بی�عنان�استثمار�پدران�و�مادرانشان�توسط�سرمایه�را�نیز�در�سراسر�وجود�خویش�
زجر�می�کشند��بیکاری،�ناامیدی،�تاریکی�مرگبار�افق�زیست�آتی،�محکوم�بودن�به�
بیکاری�و�گرسنگی�در�آینده�نزدیک�و�همه�دردها�و�رنج�های�دیگر،�زندگی�آنان�
را�در�خود�کالفه�کرده�است��این�ها�در�جوشش�سیل�خشم�جاری�درون�محله�ها�و�
خیابان�ها�و�مراکز�اجتماع�و�راه�پیمائی�ها�نقش�فعال�دارند�و�در�سازمان�دادن�اعتراضات�
و�کشاندن�جمعیت�به�میدان�ها�بیشترین�رل�را�بازی�نموده�اند��در�کنار�این�گروه�ها�
حضور�بخش�های�دیگری�از�طبقه�کارگر،�از�جمله�معلمان،�پرستاران�و�رانندگان�نیز�
به�نوبه�خود�چشمگیر�بوده�است��بیکاران�نیروی�قابل�توجهی�از�معترضین�را�تشکیل�
می�دهند،�کارگران�راننده�تاکسی�عماًل�ساعات�کار�خود�در�خیابان�های�شهرها�را�به�
همراهی�و�هماهنگی�و�همرزمی�با�توده�های�شرکت�کننده�در�جنگ�و�ستیزهای�
خیابانی�تبدیل�کرده�اند��این�ها�نکات�واقعی�و�مهم�حوادث�این�مدت�بوده�است�اما�
محور�اساسی�گفتگو�را�رها�نکنیم��اینکه�بخش�قابل�توجهی�از�توده�های�کارگر�در�
پروسه�خیزش�ها�و�اعتراضات�جاری�در�سطح�شهرها�و�محالت�حضور�کاماًل�مؤثر�
داشته�اند،�هیچ�پدیده�تازه�ای�در�تاریخ�جنبش�کارگری�ایران�نیست��در�رویدادهای�
سال�های��20و�دوره�منتهی�به�قیام�بهمن�هم�سابقه�داشته�است��بحث�بر�سر�مؤلفه�هائی�
است�که�چگونگی�حضور�و�مشارکت�کارگران�در�سیل�اعتراضات�این�دوره�را�از�
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دوره�های�پیش�متمایز�ساخته�است�و�می�سازد��این�مؤلفه�ها�عبارتند�از:
1. کارگران�به�طور�واقعی�تالش�داشتند�تا�سیاهی�لشکر�اپوزیسیون�های�درون�
قدرت�سیاسی�سرمایه�نشوند��گزارشات�شاهدان�عینی�آگاه�تأکید�دارد�که�کارگران�
بوده�اند�که�همه�جا�دست�به�کار�خنثی�سازی�تقالی�اصالح�طلبان�برای�سکانداری�
موج�مبارزات�توده�ای�و�جایگزینی�شعارهای�ماوراء�ارتجاعی�آن�ها�با�شعارهای�دیگر�
شده�اند��آنچه�تا�امروز�بر�زبان�الیه�های�کارگری�حاضر�در�سیل�اعتراضات�جاری�شده�
است�هیچ�سطحی�از�مطالبات�کارگران�حتی�نازل�ترین�انتظارات�روز�آنان�را�منعکس�
نمی�کند�اما�دلیل�این�کار�تا�حدود�زیادی�روشن�است��اگر�نسل�جوانی�از�طبقه�
کارگر�انتخابات�را�مجرای�آتشفشان�خشم�ها،�محرومیت�ها،�سرکوفت�ها،�سرکوب�ها،�
یأس�ها�و�انتظارات�خویش�کردند�پیداست�که�برای�عریان�سازی�مطالبات�و�اهداف�
واقعی�خود،�برای�بیرون�آوردن�این�خواسته�ها�و�انتظارات�از�الی�خاکروبه�ها�و�دود�و�
بخارها�و�خاکسترهای�مسیر�انفجار�باید�مقداری�دست�و�پنجه�نرم�نمایند�و�از�مارپیچ�
حوادث�روز�به�جلو�بشتابند��به�نظر�می�آید�که�روزهائی�طول�کشید�تا�ارتجاعی�ترین�و�
فریبکارانه�ترین�شعارها�از�نوع�»یاحسین«�و�»رأی�ما�را�پس�بده«،�از�پیش�روی�توده�های�
معترض�جاروب�گردد�و�جای�آن�ها�با�مرگ�بر�والیت�فقیه�و�مرگ�بر�دیکتاتور�و�نوع�
آن�ها�پر�شود��اصالح�طلبان�در�روزهای�نخست�به�کمک�یک�دنیا�امکانات�و�سازمان�
دهی�ها�و�ارتباطات�گسترده�خویش�بر�روند�اعتراضات�تسلط�داشتند�و�همه�چیز�را�
کنترل�می�کردند�اما�زمان�این�تسلط�چندان�به�درازا�نکشید،�شعارهای�دیگری�جای�آه�
و�ناله�های�ماوراء�ارتجاعی�و�انسان�ستیز�فرموله�شده�توسط�آنان�را�پر�کرد��این�شعارها�
همان�گونه�که�چند�بار�تکرار�کردیم�هنوز�هیچ�نشانی�از�اهداف�و�افق�ها�و�خواست�ها�
کارگران�نداشت�اما�در�همان�حال�وقوع�یک�پروسه�عبور�برای�طرح�صریح�و�شفاف�
مطالبات�روز�آنان�را�در�برابر�انظار�قرار�می�داد��آنچه�این�جا�اهمیت�داشت�فاصله�
گیری�های�خودجوش�و�نسبتاً�روشن�کارگران�از�حرف�ها،�انتظارات�و�دورنما�پردازی�
هر�دو�بخش�قدرت�سیاسی�سرمایه�بود،�پیداست�که�از�اینجا�تا�نقطه�انفصال�واقعی�
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طبقاتی�از�راه�حل�بافی�ها�و�راهبردهای�بورژوائی�به�طور�کلی�هنوز�راه�بسیار�دور�
و�درازی�در�پیش�بود�و�همچنان�در�پیش�است��در�این�رابطه�دو�نکته�دیگر�را�نیز�
فراموش�نکنیم��پروسه�تالش�کارگران�برای�جدا�ساختن�صف�خویش�از�هواداران�
اصالح�طلبی�به�هیچ�وجه�در�دائره�تمایز�شعارها�چرخ�نخورد�و�به�این�جا�محدود�
نماند���80درصد�راهکارهائی�که�برای�ادامه�مبارزات�انتخاب�می�شد�و�اساساً�نفس�
تداوم�بالنده�اعتراضات�در�اشکال�عصیان�آمیز�علیه�نظم�حکومتی�و�سیاسی�روز�همه�
جا�ابتکارات�این�بخش�کارگران�را�به�نمایش�می�نهاد��اینان�بودند�که�طغیان�علیه�نظم�
سیاسی�حاکم�را�بر�اصالح�طلبان�و�دار�و�دسته�های�آن�ها�تحمیل�می�نمودند،�توضیح�
واضحات�است�که�گروه�های�ریز�و�درشت�منادی�آرایش�نظام�بر�ادامه�کشمکش�خود�
با�رقبای�طبقاتی�مسلط�در�ساختار�حاکمیت�سیاسی�سرمایه�سخت�اصرار�داشتند��هر�
دو�جناح�جنگ�جاری�را�جنگ�تعیین�سرنوشت�خویش�از�یکسو�و�کارزار�تعیین�
سرنوشت�نظام�از�سوی�دیگر�می�دانستند��هر�یک�از�دو�بخش�مافیای�قدرت�سیاسی،�
کل�نظام�بردگی�مزدی�را�به�لحاظ�سرکشی�بیش�از�حد�تناقضات�درونی�آن،�به�لحاظ�
موقعیت�بسیار�متزلزل�پویه�ارزش�افزائی�سرمایه�ها�و�بازتولید�کل�سرمایه�اجتماعی�
و�مهمتر�از�همه�به�لحاظ�چشم�انداز�طغیان�سراسری�توده�های�کارگر�به�شدت�در�
معرض�خطر�می�دیدند��هر�کدام�آن�ها�نسخه�خودویژه�خویش�برای�نظم�تولیدی�
و�سیاسی�و�اجتماعی�و�روابط�بین�المللی�سرمایه�را�تنها�نسخه�نجات�و�بقای�نظام�
تلقی�می�کردند��هر�دو�جناح�بر�همین�اساس�در�تدارک�تعیین�تکلیف�با�سیاست�ها�
و�برنامه�ریزی�های�همدیگر�بودند�و�در�این�میان�ادامه�جنبش�موجود�و�گسترش�آن�
برای�اصالح�طلبان�جنبه�کاماًل�حیاتی�داشت��همه�این�نکات�با�تمامی�قوت�و�اعتبار�
خود�واقعیت�دارند�اما�فراموش�نکنیم�که�وحشت�و�هراس�موج�سواران�جنبش�سبز�
از�هر�مقدار�جنب�و�جوش�اعتراضی�توده�های�ناراضی�و�عاصی�میلیون�ها�بار�از�ترس�
و�اضطراب�آنان�نسبت�به�رقبای�حکومتی�شان�بیشتر�و�سهمگین�تر�بود��موقعیت�و�
شرائط�اصالح�طلبان�در�دل�جنبش�موجود�مطلقاً�قابل�قیاس�با�موقعیت�ارتجاع�هار�
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پان�اسالمیستی�یا�طیف�جریانات�لیبرال�بورژوازی�در�روزهای�قبل�از�وقوع�قیام�بهمن�
�5۷نبود�و�اساساً�نمی�توانست�باشد،�بسیاری�از�نیروهای�چپ�این�تفاوت�مهم�را�به�
صورت�کاماًل�معکوس�و�متضاد�با�آنچه�هست�در�عدسی�چشم�خویش�تصویر�و�
رتوش�کرده�اند��اپوزیسیون�های�مختلف�بورژوازی�در�آن�سال�ها�از�امکانات�و�شرائط�
بسیار�زیادی�برای�مهار�اعتراضات�کارگران�و�توده�های�فرودست�به�نفع�خویش�و�
برای�تسویه�حساب�با�رژیم�شاه�برخوردار�بودند��جنبش�کارگری�تجربه��30سال�
اخیر�را�نداشت��اکثریت�قریب�به�اتفاق�توده�های�کارگر�زیر�فشار�آوار�انباشته�شده�
سالیان�دراز�توهم�نسبت�به�آن�اپوزیسیون�ها�یا�طیف�رفرمیسم�چپ�نما�بسیار�ساده�تر�
از�امروز�به�دام�عوامفریبی�های�این�و�آن�بخش�ارتجاع�بورژوازی�می�افتادند��در�آن�
ایام�نیروهای�هار�صف�کشیده�برای�شبیخون�علیه�جنبش�وسیع�کارگران�و�فرودستان�
هنوز�پیشینه�حضور�در�حاکمیت�سیاسی�سرمایه�و��30سال�کشتار�و�قتل�عام�و�قلع�
و�قمع�جنبش�کارگری�را�نداشتند�و�به�همین�دلیل�شانس�آن�ها�برای�استفاده�از�توهم�
توده�های�کارگر�و�زحمتکش�بسیار�بیشتر�از�امروز�بود��در�آن�زمان�اکثریت�عظیمی�
از�کارگران�زیر�فشار�توهم،�نفس�سقوط�رژیم�شاه�را�نقطه�پایان�گرسنگی�ها،�رنج�ها،�
دردها�و�سیه�روزی�ها�می�دانستند�و�همین�موضوع�باعث�می�شد�که�آنان�همه�حساب�
کشی�ها�و�حسابرسی�ها�و�طرح�انتظارات�مستقل�خویش�را�به�روزهای�بعد�از�پایان�
عمر�آن�رژیم�موکول�نمایند��در�آن�روزها�وضع�چنین�بود�و�اپوزیسیون�های�هار�و�
ماوراء�ارتجاعی�بورژوازی�بر�برآیند�همین�وضع�از�برگ�های�برنده�زیادی�برای�مهار�
جنبش�کارگری�برخوردار�بودند��دار�و�دسته�اصالح�طلبان�در�شرائط�روز�به�هیچ�وجه�
از�چنین�امتیازات�و�برگ�های�برنده�برخوردار�نیستند�و�به�همین�دلیل�خواستار�تداوم�
خیزش�های�خیابانی�در�ابعاد�گسترده�و�غیرقابل�کنترل�هم�نبوده�اند�و�نمی�باشند��آنان�
از�همان�روزهای�آخر�خرداد�سخت�در�تقال�بودند�تا�به�جنگ�و�ستیزهای�خیابانی�
پایان�داده�شود�و�همه�چیز�در�مجاری�قانون�و�قانونیت�و�نظم�سرمایه�نقش�اهرم�های�
دلخواه�متناظر�با�بهبود�و�تقویت�موقعیت�آنان�را�بازی�نماید��ادامه�اعتراضات�در�سطح�
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خیابان�ها،�محالت�و�پشت�بام�ها�و�جاهای�دیگر�نه�اقدام�آنان�و�هوادارانشان�و�نه�در�
راستای�خواست�آن�ها،�که�کاماًل�بالعکس�حاصل�تالش�خودانگیخته�و�خودپوی�
جوانان�پسر�و�دختر�خانواده�های�کارگری،�بیکاران،�زنان،�معلمان،�رانندگان�و�سایر�
الیه�های�کارگری�حاضر�در�پروسه�کارزارها�بود��شاید�همان�هفته�نخست�سرکشی�
موج�رویدادها�تمام�نشده�بود�که�سران�علم�و�کتل�جنبش�سبز�با�همه�توان�خود�برای�
مهار�اعتراضات�و�کنترل�آن�ها�چه�در�زمینه�شعارها�و�چه�در�قلمرو�راهکارها�به�راه�
افتادند��هیاهوی�پر�از�وقاحت�موسوی�پیرامون�اهمیت�حفظ�نظام،�اسالمیت�نظام،�
اصالت�و�تقدس�قانون�اساسی،�اجتناب�از�خشونت�و�رفتار�فراقانونی�و�نوع�این�ها�به�
ترجیع�بند�کالم�او�تبدیل�شد��موضوعی�که�به�نوبه�خود�از�سوی�کارگران�حاضر�در�
صحنه�کارزار�به�عنوان�محملی�جهت�افشاء�گسترده�عوامفریبی�ها�و�وارونه�بافی�های�

دار�و�دسته�اصالح�طلب�مورد�استفاده�قرار�گرفت�
2.�کارگران�حاضر�در�روند�کارزار�سوای�پویه�بالنده�جدا�کردن�حرف�ها،�شعارها�و�
راهکارها�از�اصالح�طلبان،�خود�را�به�هیچ�روابط�فرقه�ای�و�سکتی�خاصی�هم�آویزان�
نساختند��اگر�از�میان�این�کارگران�کسانی�احیاناً�به�توده�ای�ها،�اکثریتی�ها�یا�نیروهای�
مشابه�تعلق�داشتند�تا�آنجا�در�منجالب�مجادالت�کارگرستیزانه�بخش�های�مختلف�
حاکمیت�سیاسی�سرمایه�غرق�بودند�که�اساساً�در�هیچ�زمینه�ای�به�هیچ�میزانی�از�
اصالح�طلبان�قابل�تفکیک�واقع�نمی�شدند��این�جماعت�به�تبعیت�از�رهبران�خود،�
بسیار�کاتولیک�تر�از�پاپ�به�»جنبش�سبز«�نرد�عشق�می�باختند،�از�شعارهای�شوم�
آنان�دفاع�می�نمودند�و�از�سازمان�دهندگان�آکسیون�های�آن�بودند��گروه�ها،�محافل�
و�احزاب�طیف�رفرمیسم�میلیتانت�نیز�هیچ�نوع�ارتباطی�در�هیچ�سطحی�و�به�هیچ�
شکلی�با�سیر�رویدادهای�روز�نداشتند��صدرنشینان�این�محافل�در�بزم�مدیائی�ماوراء�
مریخی�خود،�یا�چگونگی�صدور�رهبر�برای�جنبش�را�با�هم�شور�می�کردند�و�یا�از�
زمین�و�آسمان�و�کوه�و�هامون�فقط�جدال�جناح�های�حاکمیت�را�می�دیدند�و�کل�
توده�های�میدان�دار�مبارزه�و�رویدادهای�روز�را�خدم�و�حشم�اصالح�طلبان�و�سالکان�
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شستشوی�مغزی�شده�سران�جنبش�سبز�می�نامیدند!!!�جمعیت�کارگران�دخیل�در�راه�
پیمائی�ها،�جنگ�و�ستیزها�و�آکسیون�های�ممتد�پراکنده�بدون�هیچ�نوع�تماسی�با�هیچ�
یک�از�محافل�طیف�رفرمیسم،�راست�یا�چپ،�مسالمت�جوی�یا�میلیتانت�به�صورت�
خودجوش�و�مستقل�و�متکی�به�خود،�مارپیچ�کارزار�برای�دفع�و�طرد�بیشتر�نفوذ�
اصالح�طلبان�را�پشت�سر�می�نهادند��هر�کسی�سیر�رخدادها�را�با�دقت�و�بصیرت�
دنبال�کرده�باشد�بدون�شک�دامنه�و�عمق�این�اثرگذاری�کارگران�بر�روند�جنبش�را�
بسیار�خوب�مشاهده�نموده�است��هیچ�زمان�زیادی�از�راه�افتادن�سیل�اعتراضات�
نگذشته�بود�که�تظاهرات�و�راه�پیمائی�ها�و�آکسیون�های�شبانه�و�روزانه�به�میزان�
زیادی�از�آلودگی�ها�و�پایاب�های�عفونی�جنجال�انتخابات�آالیش�شد،�هر�چه�خشم�
و�نارضائی�و�عصیان�بود�بر�سر�رژیم�سیاسی�و�دیکتاتوری�و�بی�حقوقی�های�سیاسی�
و�اجتماعی�آوار�گردید��هیچ�گفتگوی�معمول�سنتی�از�زنده�باد�فالن�فرد�و�بهمان�
جریان�و�حزب�و�دار�و�دسته�بر�سر�جنب�و�جوش�ها�و�خیزش�ها�سایه�نیأنداخت��
عصیان�علیه�دیکتاتوری�و�درندگی�و�وجوه�مختلف�حیات�حاکمیت�سیاسی�هر�چه�
بیشتر�اوج�گرفت�و�فریاد�شد�اما�هیچ�بدیل�اصالح�طلبی�یا�دورنمابافی�های�توهم�
بار�بورژوائی�دیگر�به�مثابه�وجه�ایجابی�آن�چه�نفی�می�شد،�بر�سر�زبان�ها�نیفتاد��این�
مسأله�خود�به�یکی�از�وجوه�تمایز�بسیار�مهم�و�قابل�توجه�این�جنبش�در�قیاس�با�سیل�
پرخروش�اعتراضات�منتهی�به�قیام�بهمن�سال��5۷تبدیل�گردید،�در�آن�سال،�در�همان�
روزهائی�که�میلیون�ها�انسان�بر�سنگفرش�خیابان�ها�پای�می�کوبیدند�و�آماده�تسخیر�
پادگان�های�رژیم�شاه�بودند�جامعه�و�جنبش�و�موج�خشم�و�قهرها�و�راه�پیمائی�ها�
در�گرد�و�غبار�بسیار�متراکم�و�عظیم�و�به�شدت�خفقان�آوری�در�حال�خفه�شدن�
بود��هنوز�هیچ�نشده�و�به�هیچ�کجا�نرسیده�،�بدیل�اختاپوسی�آکنده�از�گند�و�خون�
و�وحشتی�افعی�وار�همه�چیز�را�در�کنترل�خود�داشت��جنبش�موجود�چنین�نبود�و�
کرکسان�مردارخواری�که�آرزوی�بلعیدن�اعتراضات�و�مصادره�موج�عصیان�ها�را�در�
سر�داشتند�عماًل�در�مقابل�فشار�سرکش�نیروی�مخالف�مماشات�جوئی�های�اصالح�
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طلبانه،�مجبور�به�عقب�نشینی�می�شدند��این�نیرو�از�آسمان�به�زمین�هبوط�نکرده�بود،�
پروسه�دفع�توهم�بافی�ها�و�عوامفریبی�های�علم�و�کتل�موج�سبزی�ها�را�رفرمیسم�چپ�
میلیتانت�هم�نظم�و�نسق�نمی�کرد�و�جهت�نمی�داد��بار�کارگری�ناشی�از�حضور�وسیع�
جوانان�خانواده�های�کارگری�و�اقشاری�از�کارگران�با�سطح�قابل�توجهی�از�شناخت�
و�آگاهی�خودانگیخته�طبقاتی�بود�که�این�روند�را�جان�می�بخشید�و�قوام�می�داد��هیچ�
اغراق�نیست�اگر�گفته�شود�که�از�هفته�های�دوم�و�سوم�به�بعد�جویبارهای�نیرومند�
کارگری�درون�سیالب�های�سراسری�اعتراضات�خیابانی�یا�جنگ�و�ستیزهای�درون�
محله�ها�و�متروها�و�پشت�بام�ها�و�کوچه�ها�تالش�داشتند�که�از�جمعیت�هوادار�اصالح�
طلبان�و�جنبش�سبز�عماًل�خاکریزهائی�بسازند�و�از�پشت�این�خاکریزها�نیرومندتر�
به�قدرت�سیاسی�روز�حمله�کنند��به�عبارت�دیگر�به�جای�آنکه�مانند�گذشته�دنباله�
روی�منفعل�و�آلت�فعل�یک�بخش�از�بورژوازی�در�تسویه�حساب�با�بخشی�دیگر�
شوند،�به�طور�واقعی�ابتکار�عمل�را�به�دست�گیرند�و�از�وجود�اصالح�طلبان�برای�
تعرض�مؤثرتر�و�گسترده�تر�علیه�کل�نظام�و�قدرت�سیاسی�استفاده�کنند��یک�بار�
دیگر�تأکید�می�کنم�که�طرح�این�نکات�مطلقاً�متضمن�هیچ�نوع�چشم�پوشی�بر�غیبت�
بسیار�فاحش،�دردناک�و�فاجعه�آمیز�صف�مستقل�کارگری�یا�حتی�حداقل�مطالبات�
و�انتظارات�و�اعتراضات�آگاهانه�روز�توده�های�کارگر�در�سیر�رخدادهای�روز�نیست��
به�کرات�در�نوشته�های�مختلف�تأکید�شده�است�و�در�همین�جا�نیز�چند�مرتبه�تکرار�
کرده�ایم�که�آنچه�تا�حاال�از�جانب�کارگران�مطرح�شده�است�هیچ�بارقه�و�نشانی�از�
هیچ�سطح�صف�بندی�مستقل�طبقاتی�و�آگاهانه�ضد�سرمایه�داری�آنان�در�جنبش�
ندارد��بحث�حاضر�اصاًل�بر�سر�اثبات�وجود�هیچ�اثری�از�چنین�صف�آرائی�در�هیچ�
میزانی�نیست،�چیزی�که�در�اینجا�بر�آن�اصرار�می�شود�این�است�که�اوالً�الیه�های�
قابل�توجهی�از�کارگران�در�این�رویدادها�به�صورت�فعال�حضور�داشته�اند�و�ثانیاً�و�
مهم�تر�از�همه�آنکه�رویکرد�این�مشارکت�و�دخالتگری�یک�رویکرد�گسست�از�راه�
حل�پردازی�ها،�افق�سازی�ها،�انتظارات�و�انتظارآفرینی�های�جناح�اصالح�طلب�یا�سایر�
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اپوزیسیون�هائی�بورژوائی�بوده�است��هر�روز�که�از�سیر�رویدادها�می�گذشته�است،�
این�گسست�به�نوبه�خود�تعمیق�می�گردیده�است،�پدیده�موسوم�به�موج�سبز�قادر�به�
مهار�این�رویکرد�گسست�آمیز�کارگری�نبوده�است�و�به�میزان�زیادی�حتی�در�زیر�

فشار�آن�نیز�قرار�داشته�است�
3. سوای�شرکت�نسبتاً�گسترده�الیه�های�کارگری�به�شکلی�که�توضیح�دادیم،�
واکنش�کارگران�و�فعالین�کارگری�در�سطح�جامعه�و�در�پاره�ای�مراکز�کار�به�سیر�
رویدادها�نیز�در�جای�خود�کاماًل�مهم�و�قابل�تعمق�بود��از�هفته�ها�پیش�از�وقوع�
انتخابات�»کمیته�هماهنگی�برای�ایجاد�تشکل�کارگری«�با�مرور�رویدادهای�روز،�کار�
انتشار�مستمر�بسیاری�مقاالت�و�متون�آگاهگرانه�آموزشی�پیرامون�انتخابات،�تحلیل�
موقعیت�سرمایه�داری�ایران،�تناقضات�سرکش�پروسه�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�در�
شرائط�روز،�مسأله�سرریز�گسترده�و�طغیان�آمیز�موج�بحران�سرمایه�جهانی�به�حوزه�
بازتولید�سرمایه�داری�ایران،�حدت�و�وسعت�هر�چه�بیشتر�مشاجرات�بخش�های�
مختلف�بورژوازی،�وقوع�زلزله�در�پایه�های�مادی�و�اقتصادی�نظام،�انعکاس�آن�در�
سقف�قدرت�سیاسی�و�تعمیق�فاحش�شکاف�حاکمیت�را�منتشر�ساخت��کمیته�
هماهنگی�در�این�متون�برای�کارگران�توضیح�داد�که�در�دل�چنین�شرائطی�چه�باید�
کرد؟�چرا�باید�انتخابات�را�تحریم�نمود،�چرا�نباید�به�مجرد�تحریم�بسنده�کرد،�چرا�
پایه�ای� یافته�شورائی�ضد�سرمایه�داری�حول�منشور�مطالبات� مبارزه�سازمان� باید�
طبقه�کارگر�را�آلترناتیو�انتخابات�و�جنگ�و�ستیزهای�انتخاباتی�کرد��فعالین�کمیته�
این�بحث�ها�را�متناسب�با�روند�تحوالت�اوضاع�دنبال�کردند�و�بالفاصله�پس�از�
روز�انتخابات�و�راه�افتادن�سیل�اعتراضات�توده�ای،�فراخوان�اتحاد�فعاالن�کارگری�
برای�تالش�هر�چه�گسترده�تر،�فعال�تر�و�آگاهانه�تر�برای�سازمانیابی�شورائی�ضد�
سرمایه�داری�کارگران�را�صادر�نمودند��در�تحلیل�ها،�فراخوان�ها�و�نوشته�های�متنوع�و�
مستمر�کمیته�هماهنگی�تمامی�راهکارهای�جنبش�کارگری�برای�اعمال�قدرت�متحد�
شورائی�و�طبقاتی�علیه�سرمایه�و�نظام�سرمایه�داری�مورد�بررسی�قرار�گرفت��به�دور�
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از�هر�نوع�مجامله�پردازی�و�بدون�هیچ�تالشی�برای�استتار�کمبودها،�باید�اذعان�کرد�
که�آنچه�فعالین�کمیته�هماهنگی�در�طول�این�روزها�و�در�رابطه�با�سیر�رخدادهای�روز�
انجام�دادند،�مستقل�از�دامنه�نفوذ�اجتماعی�و�عملی�آن،�به�لحاظ�توجه�به�پیش�شرط�ها�
و�زمینه�ها�و�ملزومات�دخالتگری�مستقل�سوسیالیستی�و�ضد�کار�مزدی�کارگران�در�
جنبش�جاری�روز�از�اهمیت�زیادی�برخوردار�بود��از�این�که�بگذریم،�تا�جائی�که�
به�واکنش�عملی�جنبش�کارگری�به�روند�مبارزات�توده�ای�مربوط�می�شود،�شاهد�دو�
شکل�متمایز�عکس�العمل�ها�بودیم��شکل�نخست�مشتمل�بر�اعتراضات�کارگران�علیه�
بربرمنشی�ها�و�حمام�خون�های�جناح�مسلط�دولت�سرمایه�بود��در�این�زمینه�می�توان�
به�اقدام�پرستاران�بیمارستان��1000تختخوابی�در�همان�فردای��29خرداد�در�اعتراض�
به�قتل�عام�آن�روز�اشاره�نمود،�پرستاران�برای�چند�ساعت�دست�از�کار�کشیدند�و�از�
این�طریق�فاجعه�کشتارها�را�محکوم�ساختند��در�روزهای�بعد�کارگران�ایران�خودرو�
با�صدور�اطالعیه�ای�حمایت�خود�را�از�روند�اعتراضات�اعالم�داشتند��در�هیچ�یک�
از�این�واکنش�ها�نه�فقط�هیچ�اشاره�ای�به�انتخابات�و�جار�و�جنجال�های�دار�و�دسته�
اصالحات�نشد�که�به�ویژه�کارگران�ایران�خودرو�در�اطالعیه�نخست�و�بیانیه�بعدی�
خود�با�صراحت�بر�لزوم�مشارکت�مستقل�همزنجیرانشان�و�صف�آرائی�آنان�حول�

مطالبات�روز�طبقه�کارگر�تأکید�نمودند�
شکل�دوم�واکنش�ها،�تأثیرپذیری�مبارزات�روز�کارگران�در�مراکز�کار�از�خیزش�ها�و�
اعتراضات�خیابانی�بود��در�چند�کارخانه،�کارگران�بر�شدت�مبارزات�روزمره�خویش�
برای�دریافت�حقوق�معوقه،�جلوگیری�از�اخراج�ها�و�سایر�مطالبات�افزودند��در�قیاس�
با�روزهای�قبل�از�موضعی�نیرومندتر�با�سرمایه�داران�گالویز�شدند��به�مقاومت�های�
مؤثرتری�در�برابر�تعرضات�سرمایه�داران�دست�زدند��در�همین�راستا�این�نکته�نیز�قابل�
توجه�است�که�هم�دولت�و�هم�کارفرمایان�خصوصی�در�مواردی�به�عقب�نشینی�هائی�
در�برابر�این�مقاومت�ها�روی�نمودند��نمونه�بسیار�بارز�این�عقب�نشینی�را�می�توان�در�
تصمیم�سرمایه�داران�دولتی�ذوب�آهن�اصفهان�مشاهده�نمود��مدت�های�مدیدی�بود�که�
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کارگران�ذوب�آهن�برای�تحمیل�پاره�ای�مطالبات�خود�بر�کارفرمایان�تالش�می�کردند،�
در�ماه�اسفند�سال�پیش�به�یک�حرکت�متحد�جمعی�نیز�دست�یازیدند�و�برای�چند�
روز�چرخ�کار�و�تولید�را�متوقف�ساختند��با�همه�این�ها�هیچ�کدام�از�خواسته�های�
کارگران�محقق�نشد،�اما�در�روزهای�اخیر�و�به�دنبال�طغیان�موج�اعتراضات�خیابانی،�
ناگهان�اعالم�شد�که�پاره�ای�از�مطالبات�کارگران�پرداخت�خواهد�گردید��سخن�را�
کوتاه�کنیم�و�آنچه�را�گفتیم�جمع�و�جور�نمائیم��طبقه�کارگر�ایران�در�طول��30سال�
حاکمیت�جمهوری�اسالمی�آماج�سبعانه�ترین�و�هارترین�ترین�اشکال�توحش�نظام�
بردگی�مزدی�قرار�گرفت��استثمار�توده�های�کارگر�هر�لحظه�از�لحظه�قبل�شدیدتر�شد،�
بیکاری�و�گرسنگی�و�فقر،�محرومیت�از�ابتدائی�ترین�امکانات�معیشتی�و�اجتماعی�همه�
جا�دهان�باز�کرد�و�تمامی�هستی�کارگران�را�در�خود�بلعید،�حداقل�امکانات�دارو�و�
درمان�و�بهداشت�و�آموزش�و�هر�مایحتاج�دیگر�انسانی�به�طور�کامل�از�دسترس�آن�ها�
خارج�شد،�کارتون�خوابی�در�کنار�خیابان�ها�طریق�طبیعی�بیتوته�کردن�فرزندان�آن�ها�
شد،�تن�فروشی�برای�امرار�معاش�و�نان�فرزند�به�اجبار�غیرقابل�گریز�شمار�انبوهی�
از�زنان�طبقه�کارگر�تبدیل�گردید��هر�نجوای�اعتراضی�کارگران�در�کارخانه�و�مراکز�
کار�و�هر�کجای�جامعه�در�سینه�خفه�شد���30سال�قتل�عام�معیشت�و�حمام�خون�هر�
نوع�آزادی،�توده�های�کارگر�را�از�هستی�ساقط�ساخت��جوانان�این�طبقه�هزار�هزار�به�
جوخه�اعدام�سپرده�شدند��زن�ستیزی،�زن�کشی�و�فشار�تبعیضات�کشنده�جنسی�بنیاد�
موجودیت�زنان�کارگر�را�آتش�زد،�میلیون�ها�کودک�کار�در�سیاه�چال�های�سود�سازی�
سرمایه�پرپر�گشتند،�هر�نوع�امید�و�احساس�آنان�به�زندگی�بمباران�شد�و�هر�شکل�
امکان�رشد�متعارف�انسانی�را�از�دست�دادند��نظام�بردگی�مزدی�و�دولت�جمهوری�
اسالمی�به�مثابه�نهاد�حاکمیت�سیاسی�آن،�تمامی�این�جنایات�را�در�مقیاس�و�اشکال�

غیرقابل�توصیف�بر��50میلیون�نفوس�کارگری�جامعه�تحمیل�کرد�
سونامی�وحشت�و�دهشت�و�گند�و�خون�سرمایه�علیه�هست�و�نیست�طبقه�کارگر�
ایران�توسط�همه�بخش�های�قدرت�سیاسی�سرمایه�و�کلیه�جناح�های�رقیب�درون�
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ساختار�حاکمیت�بورژوای�از�مافیای�مسلط�کنونی�گرفته�تا�اصالح�طلبان�به�یکسان�
و�به�صورت�انداموار�و�متحد�سکانداری�شد��نیروهائی�که�از�مدت�ها�پیش�تا�امروز�
لباس�اصالحات�و�جنبش�سبز�بر�تن�پوشیده�اند�در�پاسداری�از�جهنم�سرمایه،�در�
اشتعال�این�دوزخ�پلشت�با�خون�و�گوشت�و�پوست�کارگران،�در�سازماندهی�تمامی�
کشتارها�و�حمام�خون�های�سرمایه�علیه�توده�های�کارگر�و�در�راه�اندازی�کوره�های�آدم�
سوزی�این�جهنم�هیچ�دست�کمی�از�سایر�رقبای�سفاک�و�دژخیم�و�فاشیست�خویش�
نداشته�اند��درباره�اینکه�چرا�اینان�امروز�به�این�درجه�از�تعارض�و�اختالف�رسیده�اند�
در�جاهای�دیگر�به�تفصیل�صحبت�نموده�ایم��آنچه�اینجا�مورد�بحث�است�این�است�
که�اینک�شیرازه�حیات�سرمایه�داری�ایران�زیر�فشار�تناقضات�سرکش�بی�مهار�خود�
و�حدت�باز�هم�بیشتر�و�عظیم�تر�این�تناقضات�بر�اثر�طغیان�سیل�بحران�سرمایه�داری�
جهانی�سخت�دچار�زلزله�شده�است��موج�این�زلزله�با�همه�قدرت�به�سقف�حاکمیت�
سیاسی�سرمایه�انتقال�یافته�است��مجادالت�میان�اصالح�طلبان�و�رقبای�مسلط�آن�ها�
در�قدرت�سیاسی�سرمایه�چند�دهه�است�که�وجود�داشته�است�اما�در�شرائط�روز�نه�
موضوعیت�این�جدال�از�قماش�چند�سال�پیش�است�و�نه�ابعاد�و�شدت�آن�شباهت�
با�آن�سال�ها�دارد��هر�کدام�از�دو�بخش�حاکمیت،�راه�حل�ها،�راهبردها،� چندانی�
برنامه�ها�و�سیاست�های�خود�را�تنها�نسخه�نجات�نظام�بردگی�مزدی�می�پندارند�و�
در�صدد�حذف�همدیگر�هستند��این�کشمکش�در�انتخابات�و�دوره�زمانی�پس�از�
آن�به�اوج�رسید��مجادالت�و�اختالفات�و�انتخابات�نقش�منفدی�را�یافتند�که�ذخائر�
عظیم�نارضائی�ها،�عصیان�ها،�اعتراضات�و�کوه�سر�به�فلک�کشیده�درد�و�رنج�های�
ناشی�از�گرسنگی�ها،�بیکاری�ها،�زن�کشی�ها�و�زن�ستیزی�ها،�تبعیضات�کشنده�جنسی،�
بی�حقوقی�ها�و�حقارت�های��30ساله�ده�ها�میلیون�انسان�کارگر�و�فرودست�جامعه�
به�صورت�آتشفشان�از�درون�آن،�از�عمق�به�سطح�آمد��بسیاری�از�احزاب،�محافل�
و�گروه�های�طیف�رفرمیسم�چپ�مثل�همیشه�قادر�به�درک�هیچ�گوشه�ای�از�سیر�
ماجرا�نشدند��آن�ها�فقط�هالل�انتخابات،�قیافه�اختاپوسی�جناح�ها�و�سیمای�جدال�
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مردارخواران�را�در�آفاق�مه�گرفته�افکار�خویش�رؤیت�کردند،�فقط�بورژوازی�را�و�
مجادالت�درونی�آن�را�دیدند،�همه�چیز�را�جنگ�جناح�ها�پنداشتند،�سرمایه�داری�و�
قتل�عام�سی�ساله�آخرین�ته�مانده�های�معیشت�توده�های�کارگر�توسط�سرمایه�را�دقت�
نکردند�و�عوارض�آن�بر�روی�موج�انفجارها�را�به�حساب�نیاوردند��در�نشریات�خود�از�
دنیای�گرسنگی�و�فقر�و�بیماری�و�بی�بهداشتی�و�بی�داروئی�و�کارتون�خوابی�و�فحشاء�
و�اعتیاد�دامنگیر�کارگران�احیاناً�حرف�زدند،�اما�تأثیر�این�سیه�روزی�ها�بر�آمادگی�
توده�های�کارگر�برای�یافتن�نوعی�فرصت�و�استفاده�از�هر�فرصت�برای�اعتراض�
آتشفشان�آسا�علیه�وضع�موجود�را�تعمق�ننمودند��جنگ�و�ستیز�روز�به�روز�کارگران�
در�این�چند�دهه�و�به�ویژه�در�این�چند�سال�را�در�مراکز�کار�مشاهده�کردند�اما�ظرفیت�
انفجار�میلیون�ها�جوان�طبقه�کارگر�در�خارج�از�کارخانه�و�به�هر�بهانه�و�محمل�دیگر�
را�متوجه�نشدند��این�بخش�از�رفرمیسم�چپ�خواه�سندیکالیست�و�خواه�میلیتانت�زیر�
فشار�چنین�کورچشمی�چاره�ای�نداشتند�جز�اینکه�اوالً�حضور�کارگران�معترض�به�
بربریت�سرمایه�داری�در�سیر�رویدادهای�روز�را�انکار�کنند�و�به�همه�آن�ها�مدال�افتخار�
سرمایه�داران�باالی�شهر�عطا�نمایند،�ثانیاً�توده�های�کارگر�حاضر�در�موج�انفجار�را�
مورد�سرزنش�قرار�دهند�و�از�آن�ها�بخواهند�که�هر�چه�زودتر�به�خانه�های�خویش�باز�
گردند!!!�رفرمیسم�چپ�این�کار�را�در�شرائطی�انجام�داد�که�انبوه�جوانان�دانش�آموز�و�
دانشجو�و�معلم�و�پرستار�و�راننده�و�خیل�بیکاران�طبقه�کارگر�در�خیابان�ها�و�میدان�ها�
و�محله�ها�و�پشت�بام�ها�با�گلوی�خود�علیه�وضع�موجود�فریاد�می�زدند،�با�دست�های�
خود�شنیع�ترین�جنایات�قوای�سرکوب�را�عکس�می�گرفتند�و�یکراست�به�سراسر�دنیا�
مخابره�می�نمودند،�با�چنگ�و�دندانشان�تهاجم�شعارها�و�آه�و�ناله�های�موج�سبز�و�
جریان�اصالح�طلبی�را�از�میدان�کارزار�به�حاشیه�می�راندند�و�با�مغز�خویش�چگونگی�
تداوم�جنبش،�بالندگی�آن�و�تحمیل�این�تداوم�و�بالندگی�بر�هر�دو�بخش�مسلط�و�
حاشیه�قدرت�سیاسی�سرمایه�را�اندیشه�می�نمودند��این�کارگران�البته�و�صد�البته�که�
در�هیچ�کجا�به�هیچ�میزانی�و�در�هیچ�سطحی�قادر�به�نمایش�صف�بندی�مستقل�و�
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آگاه�طبقاتی�خود�نیز�نبودند�و�نشدند��تفاوت�بسیار�بارزی�است�میان�مبارزه�توده�های�
کارگر�در�کارخانه�ها�و�در�بطن�شرائط�روزمره�کار�و�استثمار،�با�مبارزه�ای�که�جوانان�
یا�الیه�های�مختلف�طبقه�کارگر�در�درون�شط�وسیع�اعتراضات�فراگیر�اجتماعی�علیه�
وضعیت�روز�خود�راه�می�اندازند��در�حالت�نخست�مطالبات�معین�مربوط�به�افزایش�
بهای�نیروی�کار،�کاهش�فشار�استثمار،�بهبود�شرائط�کار،�مقابله�با�تهاجم�سرمایه�برای�
تشدید�استثمار�و�به�هر�حال�مسائل�بالواسطه�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�محور�
کشمکش�ها�و�جنگ�و�ستیزها�است��در�حالت�دوم�در�پاره�ای�موارد�می�تواند�چنین�
نباشد�و�حتی�به�طور�معمول�چنین�نیست��در�اینجا�کارگران�در�سطحی�وسیع�به�
خیابان�ها�می�ریزند،�رژیم�سیاسی�حاکم�آماج�اعتراض�قرار�می�گیرد��این�اعتراض�در�
بسیاری�اوقات�منحصر�به�توده�های�کارگر�نیست��اقشار�دیگری�و�از�جمله�بخش�هائی�
از�خود�طبقه�سرمایه�دار�نیز�در�پروسه�جدال�حضور�دارند��نکته�بسیار�مهم�این�است�
که�هر�کسی�و�هر�قشر�و�طبقه�ای�مطالبات�و�انتظارات�و�اهداف�ویژه�خود�را�دارد��
کارگران�هم�با�دردها�و�رنج�ها�و�نارضائی�ها�و�خواسته�ها�و�امیدهای�خود�حضور�
می�یابند��مشکل�اساسی�این�است�که�بورژوازی�و�اقشار�غیرکارگری�با�بهره�گیری�از�
همه�امکانات�جامعه�موجود،�بهره�گیری�از�کلیه�اهرم�های�اقتصادی،�سیاسی،�فرهنگی،�
فکری�و�اجتماعی�حاضر،�بهره�گیری�از�کل�دستگاه�مهندسی�افکار�و�دنیای�تیره�و�
تار�مه�آلودگی�ها�و�فرارسته�های�شوم�وارونه�پردازانه�و�مسخ�ساز�رابطه�تولید�اضافه�
ارزش�و�با�استفاده�از�تمامی�ظرفیت�این�مکانیسم�ها�برای�راهبرد�سیل�اعتراض�و�
نارضائی�و�خشم�و�انتظار�طبقه�کارگر�به�گنداب�پرتعفن�تمایالت�و�اهداف�و�منافع�
خویش�تالش�می�کند��بورژوازی�این�کار�را�در�مراکز�کار�و�در�همه�جاهائی�که�پاشنه�
پیکار�بر�محور�مسائل�بالواسطه�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�می�چرخد�به�این�
شکل�نمی�تواند�انجام�دهد�اما�در�حالت�دوم�می�تواند�و�برای�تحقق�آن�به�هر�تقالئی�
دست�می�زند��این�کاری�است�که�سرمایه�داران�و�نمایندگان�فکری�و�سیاسی�آن�ها�
می�کنند�اما�کمونیست�و�فعالین�ضد�کار�مزدی�در�چنین�وضعی�نمی�توانند�و�بسیار�
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مسخره�خواهد�بود�اگر�اقدام�بورژوازی�را�با�توصیه�خانه�نشینی�به�کارگران�پاسخ�
گویند��این�بورژوازی�است�که�باید�اخراج�شود�و�این�کارگران�هستند�که�باید�حتمًا�
بمانند،�سرسختانه�بمانند،�باید�پرچم�مطالبات�ضد�سرمایه�داری�خود�را�در�بند�بند�سیر�
رویدادها�به�اهتزار�در�آورند،�باید�جنبش�را�به�میدان�مشق�قدرت�طبقاتی�خود�تبدیل�
کنند،�کارزارهای�گسترده�خیابانی�را�به�اعتصاب�روز�درون�مراکز�کار�و�تولید�و�راهکار�
تصرف�کارخانه�و�همه�راهکارهای�دیگر�ضد�سرمایه�داری�به�هم�پیوند�زنند��جنبش�
خود�را�در�همه�این�حوزه�ها�و�میدان�ها�به�صورت�شورائی�و�ضد�کار�مزدی�سازمان�
دهند��گام�به�گام�و�سنگر�به�سنگر�جنبش�طبقاتی�ضد�سرمایه�داری�خویش�را�تقویت�
کنند،�افق�پیکار�را�شفاف�تر�سازند،�آگاهی�خود�را�باالتر�برند،�راه�سرنگونی�دولت�
بورژوازی�را�تسطیح�نمایند،�برای�برنامه�ریزی�سراسری�کار�و�تولید�توسط�شوراهای�
ضد�کار�مزدی�متشکل�از�همه�آحاد�طبقه�خود�آماده�شوند�و�باالخره�در�همین�راستا�
نظام�بردگی�مزدی�را�نابود�سازند��کمونیست�ها�باید�چنین�کنند،�درست�عکس�آنچه�
رفرمیسم�چپ�به�ظاهر�میلیتانت�تاریخاً�انجام�داده�است�و�اینک�نیز�انجام�می�دهد��همه�
شواهد�حاکی�است�که�طبقه�کارگر�ایران�در�شرائط�روز�بیش�از�هر�دوره�دیگر�تاریخ�
مبارزه�طبقاتی�صد�ساله�اش�برای�افراشتن�پیکار�ضد�کار�مزدی�آمادگی�دارد�و�تالش�
من�در�این�نوشته�آن�بود�که�نشان�دهم�بخشی�از�طبقه�کارگر�در�سیر�رویدادهای�
روز�رخساره�های�این�آمادگی�را�کم�و�بیش�از�خود�ظاهر�ساخته�است��این�فرصت�
را�باید�مغتنم�شمرد،�باید�دست�به�کار�شد�و�برای�صف�آرائی�ضد�کار�مزدی�هر�چه�

نیرومندتر�کارگران�به�همه�تالشهای�ممکن�دست�زد�
عده�ای�می�گویند�که�موج�اعتراضات�خیابانی�دیر�یا�زود�خاموش�خواهد�شد�و�
پسرفت�نسبی�موج�جنبش�در�این�روزها�را�شاهد�مدعای�خود�می�گیرند��کسانی�
که�این�تصور�را�دارند�معموالً�حرفشان�این�است�که�اصالح�طلبان�از�صحنه�خارج�
می�گردند�یا�با�جناح�مسلط�مطابق�معمول�آشتی�خواهند�کرد،�بورژوازی�به�سرکوب�
ادامه�خواهد�داد�و�راه�تداوم�موج�اعتراضات�سد�خواهد�شد��بانیان�این�تصور�دارای�
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نیستند�� روز� توده�ای� طغیان�های� و� انفجارها� واقعی� زمینه�های� از� درستی� شناخت�
غلبه�رژیم�بر�طوفان�خشم�و�قهر�توده�های�عاصی�برای�مدتی�کوتاه�به�یمن�دستگاه�
اختاپوسی�کشتار�و�حمام�خون�هیچ�پدیده�قابل�انکاری�نیست،�اما�پندار�مرگ�و�پایان�
آنچه�راه�افتاده�است�بی�پایه�و�از�سنخ�همان�تحلیل�هائی�است�که�پیش�تر�درباره�آن�ها�
گفتگو�کردیم��صاحبان�این�تحلیل�ها�همان�کسانی�هستند�که�جنبش�کارگری�را�فقط�
پدیده�درون�مراکز�صنعتی�می�دانند�و�هر�چه�خارج�از�این�مؤسسات�روی�دهد�حتمًا�

به�حساب�»خرده�بورژواها«�یا�»بورژواها«�می�گذارند!!
جدا�از�اینکه�افراد،�محافل�و�گروه�ها�چه�می�اندیشند�واقعیت�این�است�که�آنچه�روی�
داد�و�کماکان�روی�می�دهد�و�حتماً�خواهد�داد،�مطلقاً�مخلوق�انتخابات�نبود،�اصالح�
طلبان�نبودند�که�میلیون�ها�انسان�معترض�را�به�خیابان�ها�کشیدند،�جنبش�کارگری�هم�
به�هیچ�وجه�در�جنب�و�جوش�درون�مراکز�کار�و�تولید�خالصه�نمی�شود��میلیون�ها�
کارگر�اصاًل�هیچ�محل�کار�ثابتی�ندارند�و�هیچ�سرمایه�داری�خریدار�مستقیم�نیروی�
کار�آنان�و�پرداخت�کننده�بهای�نیروی�کارشان�نمی�باشد��همه�زمینه�ها،�علل�و�عوامل�
اقتصادی�و�سیاسی�و�اجتماعی�که�در�طول��30سال�بر�هم�انباشته�شده�بود�و�به�طغیان�
موج�اعتراضات�انجامید،�دنیای�بی�حقوقی،�گرسنگی،�تحقیر،�ناامیدی،�بیکاری،�فشار�
و�خفقانی�که�میلیون�ها�انسان�کارگر�و�فرودست�را�واداشت�تا�از�هر�فرصتی�و�از�
جمله�مضحکه�ای�به�نام�انتخابات�برای�طغیان�خشم�خود�دستاویز�سازند،�آری�همه�
این�ها�نه�فقط�در�ابعادی�عظیم�تر�از�گذشته�بر�سر�جای�خود�باقی�هستند�که�در�طول�
ماه�های�آتی�بسیار�کوبنده�تر�و�عظیم�تر�و�غیرقابل�تحمل�تر،�آرامش�جهنم�گند�و�خون�
و�وحشت�سرمایه�را�غیرممکن�خواهند�ساخت��در�طول�یک�سال�اخیر�بیش�از��600
کارخانه�به�طور�کامل�تعطیل�شده�است��در�همین�دو�ماه�اخیر��150مؤسسه�مهم�
اقتصادی�دیگر�به�شمار�کارخانه�های�تعطیل�شده�اضافه�گردیده�است��حجم�نقدینگی�
آن�هم�در�شرائطی�که�مجاری�انباشت�هر�چه�بیشتر�مسدود�می�شود،�در�یک�تغییر�
سریع�ناگهانی�تا�2۷%�تنزل�کرده�است،�قدرت�خرید�در�سطح�عام�تا��52درصد�و�
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دستمزدهای�واقعی�طبقه�کارگر�بسیار�بیشتر�از�این�دچار�کاهش�گردیده�است��بهای�
اوراق�سهام�در�مورد�صنایعی�مانند�فوالد�یک�تنزل��44درصدی�را�پشت�سر�نهاده�
است�و�همچنان�با�سرعت�در�حال�تنزل�است،�عظیم�ترین�غول�های�صنعتی�کشور�
مانند�خودروسازی�ها،�تولید�الیاف�و�صنایع�ذوب�تا�مرز�ورشکستگی�پیش�رفته�اند��
حجم�و�میزان�اضافه�ارزش�های�نفتی�سرریز�به�حوزه�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�ایران�
به�یک�سوم�سال�پیش�رسیده�است��حجم�مبادالت�بانکی�به�نصف�نزدیک�گردیده�
است��غالب�سرمایه�گذاری�های�کلیدی�و�استراتژیک�در�حوزه�نفت�و�گاز�زیر�فشار�
بحران�اقتصادی�و�کاهش�اضافه�ارزش�های�نفتی�به�حالت�تعطیل�در�آمده�اند��شمار�
کثیری�از�قراردادهای�بسیار�پرسود�اقتصادی�دولت�سرمایه�داری�با�بخش�های�دیگر�
سرمایه�جهانی�از�نوع�طرح�انتقال�گاز�به�هند�و�پاکستان�و�طرح�های�مهم�مخابراتی�
به�طور�جدی�دچار�مخاطره�شده�اند��کارخانه�های�تولید�وسائل�خانگی�60%�ظرفیت�
تولید�خود�را�از�دست�داده�اند،��150شرکت�بزرگ�صنعتی�در�خطر�اخراج�از�بورس�
قرار�گرفته�اند�و�حوادث�بسیار�تعیین�کننده�دیگری�که�همه�و�همه�در�طول�همین�چند�
ماه�روی�داده�اند��در�کنار�این�رویدادها�موقعیت�جمهوری�اسالمی�در�سطح�جهانی�و�
در�مقابل�رقبای�منطقه�ای�و�بین�المللی�آن�به�شدت�تضعیف�شده�است��دولتی�که�تا�
چندی�قبل�در�برابر�حریفان�باج�خواهی�می�کرد�اینک�سوای�باج�دهی�در�گسترده�ترین�
سطوح�هیچ�چاره�ای�ندارد،�همه�جا�مجبور�به�باج�دادن�و�کوتاه�آمدن�و�عقب�نشینی�
است،�این�عقب�نشینی�ها�مطلقاً�در�چهاردیوار�دیپلوماسی�و�مراودات�سیاسی�محصور�
نمی�ماند،�بالعکس�همه�جا�با�تاوان�ها�و�هزینه�های�بسیار�سهمگین�اقتصادی�همراه�
خواهد�بود��در�مبادالت�بازرگانی�و�در�داد�و�ستد�آنچه�که�نیاز�جبری�پروسه�بازتولید�
سرمایه�اجتماعی�است�باید�گام�به�گام�هزینه�های�سهمگین�تحمل�نماید،�باید�مقادیر�
بسیار�انبوه�تری�از�اضافه�ارزش�ها�را�به�نفع�رقیبان�و�شرکای�اقتصادی�از�دست�بدهد�و�
همه�این�ها�در�بطن�این�وضعیت�آشفته�و�بی�سرو�سامان�اقتصادی�و�سیاسی،�وضعیت�

سرمایه�داری�ایران�و�دولت�اسالمی�سرمایه�را�وخیم�و�وخیم�تر�خواهد�ساخت�
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برای�لحظه�ای�در�نظر�بیاوریم�که�در�طول��30سال�گذشته،�در�دوره�هائی�که�دولت�
سرمایه�داری�به�رغم�معضالت�اقتصادی�با�موج�نیرومند�و�سرکوبگر�بحران�به�شکل�
حاضر�مواجه�نبوده�است،�چه�به�روزگار�طبقه�کارگر�ایران�آورده�است��شرح�آنچه�در�
این�گذر�بر�توده�های�کارگر�رفته�است�خود�نیازمند�نگارش�کتاب�ها�است�اما�بدون�
چنین�کاری�هم�می�توان�آثار�این�جنایات�مرگبار�سرمایه�داری�را�در�بند�بند�هستی��50
میلیون�کارگر�و�خانواده�های�آن�ها�لمس�کرد��طبقه�کارگر�ایران�در�تمامی�این�چند�دهه�
علیه�این�درندگی�ها،�این�تشدید�بی�مهار�استثمار�و�بی�حقوقی�ها�به�طور�مدام�مبارزه�
نموده�است��سیل�عصیان�و�خشم�و�اعتراضات��3ماه�اخیر�نیز�تا�آنجا�که�به�کارگران�
بر�می�گردد،�گوشه�ای�از�واکنش�آن�ها�در�مقابل�همین�سبعیت�ها�و�بربرمنشی�ها�بوده�
است��مسأله�اساسی�در�اینجا�و�در�دل�این�شرائط�آن�است�که�اگر�در�گذشته�چنین�
بوده�است�و�آثار�آن�چنین�است�که�مشاهده�می�کنیم�در�روزها�و�ماه�های�آتی�وضع�
چگونه�پیش�خواهد�رفت؟�شیرازه�اقتصاد�نظام�بردگی�مزدی�سخت�دچار�زلزله�
شده�است��مؤلفه�ها�و�داده�های�آماری�باال�میزان�قدرت�این�زلزله�را�تاحدود�قابل�
توجهی�آشکار�می�سازد��در�چنین�وضعی�هیچ�دلیلی�برای�غلبه�دولت�بورژوازی�بر�
موج�طغیان�ها�باقی�نیست��فشار�قهر�و�سرکوب�می�تواند�این�موج�را�کند�نماید�و�
یا�اشکال�پیچ�و�تاب�و�درجه�سرکشی�آن�را�دچار�نوسان�و�تغییر�سازد،�اما�مهار�آن�
بسیار�دشوار�است��یک�بار�دیگر�تکرار�می�کنیم�که�سیل�اعتراضات�این�دوره�مخلوق�
انتخابات�نبود�و�گروه�های�اصالح�طلب�نیز�نبودند�که�میلیون�های�توده�عاصی�کارگر�
را�به�خیابان�ها�آوردند��ریشه�حوادث،�حتی�مجادالت�درون�بورژوازی�را�باید�در�
عمق�تناقضات�سرکش�نظام�سرمایه�داری�کنکاش�کرد،�همین�تناقضات�از�این�به�بعد�
با�سرکشی�و�سرکوبگری�بسیار�تعیین�کننده�تری�دست�به�کار�هموارسازی�راه�برای�
طغیان�های�بسیار�نیرومندتر�بعدی�خواهد�بود��طبقه�کارگر�بر�شدت�مبارزات�خود�
خواهد�افزود��این�مبارزات�به�هیج�وجه�در�حصار�کارخانه�ها�و�مدارس�و�بیمارستان�ها�
و�مراکز�کار�محصور�نخواهد�ماند��چند�میلیون�بیکار،�چندین�میلیون�جوان�دانش�آموز�
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و�دانشجوی�طبقه�کارگر،�زنان�خانه�دار�و�الیه�های�دیگر�این�طبقه،�خیابان�ها،�میدان�ها�
و�محالت�و�همه�فضای�خفقان�زده�جهنم�سرمایه�داری�را�میدان�کارزار�خواهند�کرد��
جنبش�کارگری�درون�کارخانه�ها�با�خشم�و�عصیان�و�مشت�های�گره�کرده�کارگران�
عاصی�خارج�از�مراکز�کار�به�هم�پیوند�خواهد�خورد��باید�با�تدارک�کافی�به�استقبال�
این�وضعیت�شتافت��باید�این�شرائط�مهم�تاریخی�را�درک�کرد�و�برای�تبدیل�آن�به�

جنگ�سرنوشت�پرولتاریا�علیه�هستی�سرمایه�به�همه�تالش�های�ممکن�دست�زد�
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میخ های آخر تابوت »اصالح طلبی«

از�تعمیق�بیشتر�شکاف�در�سقف�قدرت�رژیم�اسالمی�سخن� این�روزها�همه�
از� عده�ای� گسست� می�کنند،� اشاره� بندی�ها� جناح� دامنه� گسترش� به� می�گویند��
سرمایه�داران�بازار�و�مراجع�باالنشین�حوزه�ها�از�دار�و�دسته�احمدی�نژاد�را�تأکید�
می�نمایند،�تمرد�رئیس�دولت�از�پذیرش�مصوبات�مجلس،�اخطار�الریجانی�به�دولت،�
پرخاش�تند�و�تیز�توکلی�یا�مطهری�به�دولتیان،�سخنان�مشائی�و�عربده�های�مخالف�
امامان�جمعه،�رویکرد�جناح�حاکم�و�مافیای�نظامیان�به�شعبده�بازی�های�ناسیونالیستی�
و�لیست�بلندباالئی�از�این�جنگ�و�جدل�ها�را�با�شرح�و�بسط�مورد�استناد�قرار�می�دهند�
تا�از�درون�آن�فروپاشی�انسجام�باقی�مانده�اختاپوس�جمهوری�اسالمی�و�نزدیکی�

بیش�و�بیشتر�آستان�فروپاشی�یا�سرنگونی�آن�را�استنتاج�کنند!
صاحبان�تحلیل�ها�تعارضات�جناح�ها�یا�چگونگی�روابط�عناصر،�نهادها�و�باندهای�
قدرت�را�نقطه�عزیمت�می�گیرند��مسائلی�که�واقعیت�دارند�و�به�اندازه�کافی�»اظهرمن�
الشمس«�هستند��مشکل�اساسی�نه�غیرواقعی�بودن�مستندات�که�منظر�و�نوع�نگاه�
طبقاتی�حاکم�بر�استنتاجات�است��تحلیل�ها�از�اقتصاد،�پویه�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�
و�از�سیمای�روز�مبارزه�طبقاتی�جاری�آغاز�نمی�کنند�تا�رد�پای�مشاجرات�درون�
قدرت�سیاسی�را�پی�گیرند��از�دومی�شروع�می�کنند�و�در�همین�جا�چرخ�می�خورند��
دولت�را�به�مثابه�نهاد�برنامه�ریزی�نظم�سرمایه�مطمح�نظر�قرار�نمی�دهند�تا�میزان�
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احتمال�فروپاشی�یا�ظرفیت�محتمل�ماندنش�در�موقعیت�موجود�سیاسی�را�جستجو�
نمایند��به�جای�این�کار،�ریشه�همه�فعل�و�انفعاالت�درونی�دولت�را�در�تمایالت�و�
باورهای�ایدئولوژیک�نیروهای�متشکله�آن�کندوکاو�می�کنند��این�تحلیل�ها�تا�جائی�که�
به�طبقه�کارگر�و�جنبش�ضد�سرمایه�داری�این�طبقه�مربوط�می�شود،�نه�فقط�چراغ�راه�
نیست،�که�حفاری�گمراهه�است��رویکرد�ضد�کار�مزدی�موضوع�را�به�گونه�ای�دیگر�

می�بیند�
جامعه�سرمایه�داری�روند�کار،�تقسیم�کار،�مناسبات�و�فرارسته�های�مدنی،�سیاسی،�
حقوقی�و�فرهنگی�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�است��دولت�در�این�جا،�نهاد�نظم�
و�قدرت�و�برنامه�ریزی�و�اعمال�قهر�سرمایه�است��هر�مقدار�تقلیل�توان�سرکوب�یا�
مماشات�این�دولت�با�بهبود�معاش�کارگران،�در�گرو�تعرض�متشکل�و�نیرومند�کارگر�
علیه�بردگی�مزدی�است��تا�اینجا�صحبت�از�جامعه�سرمایه�داری�به�طور�عام�است��
سرمایه�داری�هر�جامعه،�جزء�الیتجزائی�از�سرمایه�جهانی�است�و�پروسه�بازتولید�آن،�
بخش�الینفک�تقسیم�کار�جهانی�سرمایه�می�باشد��بخش�های�مختلف�سرمایه�بین�المللی�
بارآوری�کار�اجتماعی،�قدرت�رقابت،�وسعت� به�لحاظ�شرائط�مختلف�تولیدی،�
حضور�در�بازار�جهانی�و�میزان�اضافه�ارزشی�که�از�استثمار�پرولتاریای�دنیا�نصیب�
خود�می�سازند،�با�هم�تفاوت�دارند��موقعیت�و�مکان�سرمایه�اجتماعی�ایران�در�تقسیم�
کار�جهانی�سرمایه�طوری�است�که�به�یمن�تسلط�بر�منابع�سرشار�نفتی،�بخش�عظیمی�
از�اضافه�ارزش�های�تولید�شده�توسط�توده�های�کارگر�جهان�را�به�چرخه�بازتولید�
خود�جذب�می�کند��در�همان�حال�به�دلیل�متوسط�نازل�تر�بارآوری�کار،�ترکیب�آلی�
پائین�تر�و�توان�محدود�در�عرصه�رقابت�های�جهانی،�در�قیاس�با�برخی�کشورها،�حصه�
کمتری�از�اضافه�ارزش�های�بین�المللی�را�به�خود�اختصاص�می�دهد��این�امر�پاشنه�
آشیل�مهمی�برای�سرمایه�داری�ایران�است��اوالً�دستیابی�حوزه�های�مختلف�انباشت�به�
نرخ�سودهای�طالئی�را�در�گرو�اتخاذ�موحش�ترین�میزان�شدت�استثمار�و�بی�حقوقی�
توده�های�کارگر�قرار�می�دهد،�ثانیاً�کل�ساختار�ارزش�افزائی�سرمایه�اجتماعی�را�حوزه�



503 میخ�های�آخر�تابوت�»اصالح�طلبی«����

همیشه�باز�سرریز�بار�بحران�های�مستمر�و�ساختاری�سرمایه�بین�المللی�می�کند��این�
پاشنۀ�آشیل،�جبر�تقسیم�کار�جهانی�سرمایه�است��سرمایه�داری�ایران�در�قعر�این�
وضعیت�برای�احراز�نرخ�سود�مطلوب�و�متناسب�با�نیازهای�بازانباشت،�خودگستری�
و�تأمین�سرمایه�های�الحاقی�انبوه،�فقط�یک�راه�دارد،�این�که�شالق�شدت�استثمار�را�
هر�چه�کوبنده�تر�بر�گرده�توده�های�کارگر�فرود�آرد،�بهای�نیروی�کار�را�در�پائین�ترین�
مدار�ممکن�نگه�دارد�و�راه�دستیابی�کارگران�به�حداقل�امکانات�رفاهی�را�از�بیخ�و�
بن�مسدود�سازد��سرمایه�داری�ایران�در�همین�راستا�و�برای�حصول�همین�هدف�هر�
فریاد�اعتراض�توده�های�کارگر�علیه�هر�میزان�شدت�استثمار�یا�سلب�آزادی�ها�را�در�
گلو�خفه�می�سازد��کل�فضای�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�و�زندگی�اجتماعی�
بردگان�مزدی�را�جهنم�گند�و�خون�و�وحشت�می�کند��در�اینجا�کشتار�هر�نوع�حق�و�
حقوق�انسانی�شرط�الزم�ادامه�روند�انباشت�است��سرمایه�داری�ایران�برای�بقای�خود�
به�چنین�شرائط،�فضا�و�ساز�و�کاری�نیازمند�است�و�در�عمق�این�جهنم�پردهشت�
است�که�موج�سهمگین�آزادی�کشی�و�کشتار�حقوق�انسانی�از�همه�سو�بر�سر�و�روی�
زندگی��50میلیون�نفوس�توده�های�کارگر�سرریز�است��آپارتاید�وحشیانه�جنسی،�
نابودی�آزادی�بیان�و�عقیده�و�اندیشه�و�مطبوعات�و�حق�تشکل،�بکارگیری�ابزارهای�
دینی�سرکوب�و�خفقان،�ضدیت�سبعانه�علیه�سکوالریسم،�اجبار�معیشتی�کودکان�به�
کار�طاقت�فرسا�و�محرومیت�بخش�عظیم�خردساالن�از�ابتدائی�ترین�امکانات�آموزش�
و�پرورش�یا�دنیائی�انسان�ستیزی�های�دیگر،�برای�سرمایه�داری�ایران�درست�همان�
نقشی�را�دارد�که�دستگاه�تنفس�یا�سیستم�گردش�خون�برای�هر�موجود�زنده،�در�هر�

گوشه�جهان�داراست�
دولت�در�جهنم�سرمایه�داری�ایران�از�هر�نوع،�زیر�هر�نام،�سلطنتی،�جمهوری،�
دموکراتیک،�لیبرال،�الئیک�و�سکوالر،�دینی�و�ایدئولوژیک،�چند�حزبی،�تک�حزبی،�
متعلق�به�هر�رویکرد�هر�بخش�بورژوازی،�باید�دیکتاتوری�هار،�ابزار�تشدید�استثمار�
نیروی�کار،�ساز�و�کار�سلب�کلیه�آزادی�ها�و�حقوق�اولیه�انسانی�بردگان�مزدی،�نهاد�
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حراست�از�آپارتاید�موحش�جنسی،�ماشین�کشتار�حقوق�کودکان�و�خفه�ساختن�هر�
از� رویکردی� اینکه� تصور� باشد�� سرمایه� توحش� میزان� هر� علیه� اعتراض� صدای�
بورژوازی�با�هر�پیشینه�و�ادعا�و�سیاست�و�افق،�چپ�یا�راست�یا�هر�نام�و�نشان�دیگر،�
خالف�این�عمل�کند،�تصوری�واهی�و�ضد�واقعی�است��هر�بخش�بورژوازی�و�هر�
شکل�دولت�سرمایه�داری�در�هر�شرائطی�در�مقابل�هر�میزان�کاهش�استثمار�توده�های�
کارگر�یا�هر�سطحی�از�مطالبات�اولیه�معیشتی،�سیاسی�و�انسانی�آن�ها�در�هر�یک�از�
قلمروهای�حیات�اجتماعی�با�همه�قوای�ممکن�مقاومت�خواهد�کرد��در�اینجا�معبر�
مبارزه�طبقاتی�بسیار�پر�پیچ�و�خم،�پرسنگالخ،�پرهزینه�و�دشوار�است��برای�اینکه�
بورژوازی�گامی�عقب�بنشیند،�صف�آرائی�و�آرایش�قوای�نیرومندی�را�از�طبقه�کارگر�
طلب�می�کند��آرایش�قوائی�که�در�ظرفیت�رفرم�طلبی�اتحادیه�ای�نیست��هیچ�حزب�
سازی�دموکراتیک�و�جنبش�پردازی�رفرمیستی�ظرف�تأمین�و�تضمین�آن�نمی�باشد،�
وضع�در�اینجا�این�گونه�است�و�همه�آنانی�که�جز�این�می�اندیشند،�یا�فریبکارند�یا�اسیر�
توهم�هستند��این�سخن�که�گویا�توحش�خونبار�دینی،�زن�ستیزی،�قانون�قصاص�و�
سنگسار،�کودک�آزاری،�»ضعف�انکشاف�مدنی«!!�»فروماندگی�فرهنگی«!!�سیستم�
حقوقی�سبعانه�و�مانند�این�ها،�از�جمله�دولت�دیکتاتوری�و�استبداد�سیاسی�سرکوبگر�
بافی� تاریخند«!!�خرافه� یا�روبنای�دوره�های�کهنه� پیشین� تولیدی� اشکال� »بازمانده�
نمایندگان�فکری�اپوزیسیون�های�بورژوازی�است��دولت�سرمایه،�بخش�از�همه�لحاظ�
ارگانیک�و�الینفک�رابطه�اجتماعی�سرمایه�و�سازمان�نظم�تولیدی،�سیاسی،�مدنی،�
حقوقی،�فرهنگی�و�همه�چیز�سرمایه�است��دولت�ها�نیستند�که�برای�سرمایه�تعیین�
تکلیف�می�کنند��سرمایه�است�که�تکلیف�دولت�خود�را�تعیین�می�کند�و�تا�جائی�که�به�
ایران�یا�هر�جامعه�سرمایه�داری�مشابه�بر�می�گردد�حکم�سرمایه�است�که�دولت�چنین�
باشد�و�با�طبقه�کارگر�و�هر�صدای�معترض�چنان�کند��تاریخ�صد�سال�اخیر�ایران�قصه�
گویای�بداهت�این�واقعیت�است��این�تاریخ�به�دو�بخش�قابل�تقسیم�است��دهه�های�
نخست�آن�شاهد�وجود�دولت�هائی�است�که�در�عین�پاسداری�از�حریم�مالکیت�ارضی�
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انباشت�سرمایه�و�راهگشای�وقوع� به�کار�هموارسازی�راه� فئودال،�دست� اشراف�
تحوالت�سیاسی،�اجتماعی�متناسب�با�این�روند�بوده�اند��دولت�های�دوره�های�بعدی�
همگی�نهاد�اعمال�قدرت�و�ابزار�قهر�سرمایه�بوده�و�هستند��در�این�میان�و�در�متن�این�
فرایند�طوالنی��100ساله،�اگر�دولتی�در�استقرار�دیکتاتوری�هار،�کشتار�آزادی�ها�و�
سالخی�ابتدائی�ترین�حقوق�انسانی�توده�های�کارگر،�تعللی�نشان�داده�است،�صرفاً�یک�
دلیل�داشته�است��موقعیت�فرسوده�بورژوازی�و�حضور�گسترده�توده�های�عاصی�
کارگر�در�میدان�کارزار،�امکان�یکه�تازی�توحش�را�از�طبقه�سرمایه�دار�سلب�می�کرده�
است��در�هیچ�کجای�این�تاریخ،�هیچ�دولتی،�برای�هیچ�روزی،�هیچ�روی�توافقی،�به�
هیچ�سطحی�از�آزادی�های�سیاسی،�حق�بیان�و�تشکل�و�مطبوعات،�کاهش�فشار�
تبعیضات�جنسی�یا�کاستن�از�بار�جنایات�سرمایه�داری�علیه�طبقه�کارگر،�در�هیچ�یک�
از�عرصه�های�حیات�اجتماعی�از�خود�نشان�نداده�است��در�طول�عمر��2ساله�دولت�
مصدق�که�اوالً�برای�لیبرال�های�بورژوا،�نماد�بارز�بهشت�آزادی�ها�بود!!!�و�ثانیاً�میدان�
داری�توده�های�کارگر�فرصت�استقرار�تخت�و�شالق�دیکتاتوری�هار�را�به�بورژوازی�
نمی�داد،�باز�هم�حتی�حزب�اردوگاهی�سرمایه�)�حزب�توده(�قادر�به�کسب�مجوز�برای�
فعالیت�های�سیاسی�خود�نشد��اشکال�مختلف�فعالیت�این�حزب�از�کارهای�انتشاراتی�
و�تظاهرات�خیابانی�تا�برگزاری�جلسات�حزبی�و�هر�کار�دیگر�به�صورت�زیرزمینی�
و�»غیرقانونی«�انجام�می�گرفت�و�فقط�یک�روز�پیش�از�وقوع�کودتای�بیست�و�هشتم�
مرداد�بیش�از��600عضوش�توسط�پلیس�دولت�مصدق�دستگیر�و�زندانی�شد��همه�
چیز،�همه�تار�و�پود�تاریخ�صد�ساله�و�حداقل�شناخت�مارکسی�از�سرمایه،�از�موقعیت�
سرمایه�داری�ایران�در�تقسیم�کار�جهانی�سرمایه�داری�و�از�ملزومات�بازتولید�سرمایه�
اجتماعی�ایران�این�حقیقت�را�فریاد�می�زند�که�تا�سرمایه�داری�هست�و�تا�سرمایه�قادر�
به�استقرار�نظم�تولیدی،�اجتماعی�و�قدرت�سیاسی�خود�است،�تصور�هر�میزان�کاهش�
فشار�استثمار�کارگران�یا�تقلیل�هر�اندازه�فشار�دیکتاتوری،�خفقان،�سرکوب،�آپارتاید�
جنسی�و�کشتار�حقوق�اولیه�اجتماعی�انسان�ها�در�جامعه،�فقط�رؤیابافی�است��در�این�
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میان�یک�چیز�را�نباید�از�یاد�برد��اینکه�سالح�دیکتاتوری�همه�وقت�کارساز�نمی�ماند�
و�در�مقاطعی�از�تاریخ�حتی�کل�کارائی�و�برد�اثرگذاری�خود�را�از�دست�می�دهد��هر�
چه�تناقضات�درونی�سرمایه�حادتر�گردد،�هر�چه�ظرفیت�سرمایه�برای�احراز�نرخ�سود�
مطلوب�تضعیف�شود،�هر�چه�شرائط�ارزش�افزائی�و�بازتولید�سرمایه�رو�به�وخامت�
گذارد،�هر�چه�فشار�استثمار�و�ستم�و�جنایات�سرمایه�بخش�های�عظیم�تری�از�طبقه�
کارگر�را�به�کارزار�کشد،�سالح�دیکتاتوری�کندتر�می�شود�و�درست�در�چنین�شرائطی�
است�که�بخش�های�مختلف�بورژوازی�به�جان�هم�می�افتند،�درباره�چگونگی�بقای�
سرمایه�به�راه�حلهای�متفاوت�می�آویزند��هر�رویکرد�بورژوازی�تا�وقتی�که�در�ماشین�
دولتی�سرمایه�جائی�دارد،�درنده�ترین�شکل�دیکتاتوری�را�علیه�توده�های�کارگر�اعمال�
می�کند��همین�رویکرد�به�محض�آنکه�کشتی�حیات�سرمایه�را�اسیر�طوفان�بیند�از�
ناخن�پا�تا�موی�دست�به�کار�سواری�بر�موج�نارضائی�توده�های�معترض�می�گردد،�
جنجال�ستیز�با�دیکتاتوری�راه�می�اندازد،�منادی�دموکراسی،�حقوق�بشر�و�جامعه�مدنی�
می�شود،�به�همه�این�ترفندها�می�آویزد�تا�کوه�خشم�کارگران�را�نردبان�قدرت�خود�کند،�
تا�راه�را�برای�عروج�خود�به�ماشین�دولتی�و�اعمال�دیکتاتوری�علیه�طبقه�کارگر�هموار�
سازد��در�همین�راستا�جناح�هائی�از�بورژوازی�خواه�در�قدرت�سیاسی�و�خواه�در�
موقعیت�اپوزیسیون�حتی�دچار�این�پندار�شده�اند�یا�بوده�اند�که�می�توان�جهنم�گند�و�
خون�و�دهشت�سرمایه�داری�ایران�را�با�کاریکاتور�دروغینی�از�آنچه�در�چند�کشور�
سرمایه�داری�دنیا،�به�»دموکراسی«�موسوم�است�جایگزین�نمود!!!�این�پندار،�آمیزه�عمیقًا�
موهومی�از�عوامفریبی�در�یک�سوی�و�خودفریبی�و�متوهم�شدن�به�توهم�توده�های�
ناراضی�از�سوی�دیگر�است��این�معجون�فریبکاری�و�خودفریبی�در�تاریخ�حیات�
بورژوازی�ایران�پیشینه�ای�طوالنی�دارد�و�گذشت�زمان�گام�به�گام�بر�شدت،�وسعت�
و�عمق�گندیدگی�آن�افزوده�است��زمانی�دهخداها،�صوراسرافیل�ها،�ملک�المتکلمین�ها،�
عارف�ها�و�فرخی�ها،�پیشقراوالن�ساده�دل�آن�بودند،�روزگاری�مصدق�و�احزاب�درون�
جبهه�ملی�به�آن�می�آویختند،�در�روزهای�قیام�بهمن�کاریکاتور�کریه�دینی�آن�را�



507 میخ�های�آخر�تابوت�»اصالح�طلبی«����

بازرگان�و�عناصری�از�نهضت�آزادی�عصای�سحر�خود�می�دیدند�و�سرانجام�در�
متعفن�ترین�و�منفورترین�فرم�استحاله�اش،�بساط�جادو�و�جنبل�آدمخواران�جنبش�
اصالحات�شد��تاریخ�مبارزه�طبقاتی�در�ایران�بر�سینه�این�دجال�بازی�بورژوازی�دست�
رد�نهاده�است��ژرفای�این�فریب�را�افشاء�و�دست�فریبکاران�را�رسوا�کرده�است��
سرمایه�در�اینجا،�در�تمامی�ادوار�بهترین�و�وفادارترین�نمایندگانش�را�نه�از�میان�لیبرال�
نمایان،�متوهمان�و�توهم�بافان�که�یکراست�از�صفوف�جالدان�و�حمام�خون�ساالران�
عشقی�ها،� اسرافیل�ها،� صور� آخوندزاده�ها،� است�� کرده� انتخاب� سرمایه�دار� طبقه�
طالبوف�ها�و�همانندان�نبودند�که�کشتی�حیات�سرمایه�در�فاز�انکشاف�را�میان�موج�ره�
بردند،�بالعکس�رضاخان�و�رضاخان�ها�بودند�که�در�منتهای�سبعیت�همه�چیز،�هر�صدا�
و�هر�فریاد�نارضائی،�از�جمله�رؤیابافی�های�دموکراسی�مآبانه�گروه�اول�را�در�زیر�چرخ�
قدرت�سرمایه�له�کردند��اینان�بودند�که�مانیفست�واقعی�سرمایه�را�پراتیک�کردند�و�
نشان�دادند�که�جهنم�آتی�سرمایه�داری�ایران�جای�گفتگوهای�نان�و�پوشاک�و�سقف�
باالی�سر�و�انتشار�روزنامه�آزاد�و�حق�تظاهرات�یا�تشکل�و�نوع�این�ها�نیست��آنچه�
جماعت�نخست�می�گفتند،�هیچ�ربطی�به�زندگی�و�و�انتظار�توده�های�کارگر�یا�دهقان�
آن�روز�نداشت،�از�صدر�تا�ذیل�حرف�سرمایه�بود،�اما�کلید�قفل�انکشاف�و�تسلط�
سرمایه�نیز�نمی�توانست�باشد��برای�کارگران�فقط�فریب�بود�و�سرمایه�نیز�آن�را�
ریسمان�ناخواسته�و�بازدارنده�ای�بر�دست�و�پای�خود�می�دید��حرف�واقعی�سرمایه�را�
رضاخان�می�زد�و�سرمایه�قدرت�واقعی�رضاخان�ها�می�شد��داستان�مصدق�و�احزاب�
درونی�جبهه�ملی�از�این�هم�موحش�تر�شد��اینان��12سال�تمام�زمین�و�زمان�زندگی�
بردگان�مزدی�و�توده�در�حال�خلع�ید�را�از�توهم�آکندند�و�محصول�این�توهم�بافی�را�
مصالح�معماری�بنای�حاکمیت�سرمایه�داری�ساختند،�اما�باز�هم�گزینه�واقعی�سرمایه�
نه�این�جماعت�که�کودتای�بیست�و�هشتم�مرداد�و�دیکتاتوری�هار�محمدرضاخانی�
بود��در�اینجا�نیز�توده�های�کارگر�فریب�خوردگان�واقعی�بودند��سرمایه�به�نمایندگان�
خیالباف�خود،�به�رؤیابافان�استقرار�مدنیت،�سکوالریسم�و�دموکراسی�جواب�منفی�
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داد��باز�هم�سرمایه�قدرت�خود�را�به�نمایندگان�واقعی�اندرونی�تر�و�قتل�عام�ساالرتر�
تفویض�کرد��داستان�باند�بازرگان�و�نهضت�آزادی�در�روزهای�قیام�بهمن�و�روزهای�
متعاقب�آن�رسواتر�از�آن�است�که�نیازمند�توصیف�باشد��اما�طرح�یک�نکته�در�همین�
جا�ضروری�است��بورژوازی�»اصالحات�جوی«�ایرانی�هر�چه�زمان�می�گذشت،�هر�
چه�سرمایه�جهانی�و�بخش�ایرانی�آن،�سهمگین�تر�زیر�فشار�تناقضات�اندرونی�خود�
فرو�می�ماند،�به�همان�اندازه�هم�دلق�اصالحاتش�را�بی�بهاتر�به�جرعه�صدقات�رقیبان�
و� دهخداها� از� وفادارش� احزاب� و� مصدق� می�فروخت،� طبقاتی� درون� درنده�تر�
هر�خواست� با� دشمنی� در� غیرسکوالرتر،� غیرمدرن�تر،� غیرالئیک�تر،� آخوندزاده�ها�
کارگران�سرکوبگرتر�و�در�عرصه�همدلی�و�همنوازی�با�پرچمداران�دیکتاتوری�هار�
سرمایه�تسلیم�تر�بودند��فاصله�بازرگان�و�حزب�و�دار�و�دسته�اش�با�مصدق�از�فاصله�
میان�احزاب�جبهه�ملی�و�مصدق�با�صوراسرافیل�ها،�عشقی�ها�و�آخوندزاده�ها�بسیار�
دور�و�درازتر�بود��بازرگان�و�نهضت�آزادی�نه�فقط�از�لیبرالیسم�و�مدنیت�و�مدرنیسم�
بردگی مزدی�میراث�نیاکان�قرن�هجدهمی�خود�بضاعتی�نداشتند�که�در�سکوالرستیزی،�
مدرنیسم�زدائی،�الئیک�کشی،�بدترین�شکل�تحجر�دینی�و�جنگ�با�هر�نوع�آزادی�و�
حقوق�انسانی�هم�هر�چه�بیشتر�غرق�بودند��اینان�فقط�به�درد�این�می�خوردند�که�با�
جلوس� راه� هموارسازی� برای� سفیانی� خروج� مظهر� خود،� صباح� چند� عروج�
وحشی�ترین�وحوش�مافیای�قدرت�سرمایه�باشند��با�همه�این�ها�سرمایه�حتی�در�
بازرگان�نیز�لیافت�اعمال�حاکمیت�و�استیالی�خود�را�باز�نیافت،�حتی�او�را�نیز�به�دور�
افکند�و�زمام�کار�و�تدبیر�بقای�خود�را�به�جناحی�داد�که�برای�تبدیل�جهنم�سرمایه�داری�
ایران�به�بزرگترین�تپه�های�اجساد�کشتکان�کارگر�و�توده�های�ناراضی�از�همه�هارتر�
بود��»اصالح�طلبی«�بورژوازی�در�ایران�چنین�فرایندی�داشته�است،�فرایندی�که�قصه�
گویای�تاریخ�حیات�سرمایه�در�سطح�جهانی�نیز�هست،�تاریخی�که�فقط�حدیث�
نظام� درونی� تضادهای� حدت� و� تراکم� حدیث� نیست،� سرمایه� انباشت� توسعه�
سرمایه�داری�نیز�هست��فاز�کنونی�تاریخ�فاز�تعطیلی�همه�دکان�های�لیبرال�نمایانه،�فاز�
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یکه�تازی�های�سبعانه�نئولیبرالی،�دینی،�کشتارساالری�و�آتش�افروزی�سرمایه�علیه�
آخرین�بازمانده�های�معیشتی�و�امکانات�اجتماعی،�علیه�همه�اشکال�اعتراض�و�ابراز�
وجود�توده�های�کارگر�حتی�ابراز�وجود�مسالمت�جویانه،�محقر�و�سازشکارانه�است��
در�دل�این�فاز�حیات�سرمایه،�سرنوشت�اصالح�طلبی�بورژوازی�ایران�چیزی�جز�این�
نمی�توانست�باشد�که�این�بار،�در�شروع�قرن�بیست�و�یکم،�در�کثیف�ترین�نقطه�
پلیدترین�طویله�اوژیاس�تاریخ�بار�اندازد��مشتی�عمله�و�اکره�کشتار�و�جماعتی�از�نبش�
قبرشدگان�کهنه�ترین�گورستان�های�تحجر�پان�اسالمیستی�و�دشمن�خونی�هر�نوع�
سکوالریسم،�آزادی�یا�حق�و�حقوق�ابتدائی�انسانی�عبای�جنبش�اصالحات�تن�کنند�
و�راه�رهائی�نظام�بردگی�مزدی�از�چنگال�خشم�و�قهر�آشکار�یا�نهفته�توده�های�کارگر�
را�از�این�طریق�دنبال�نمایند��در�جامعه�ما�چنین�شد�و�آخر�و�عاقبت�رویکرد�اصالح�
طلبی�سرمایه�این�گردید،�اما�طنز�زیبا�و�درس�آموز�تاریخ�آن�بود�و�این�شد�که�سرمایه�
حتی�اینان�را�از�بارگاه�قدرت�خود�دور�اندازد�و�تمامی�مدال�های�مکسوبه�لیاقت�آن�ها�
برای�حضور�در�سفینه�حاکمیت�سرمایه�داری�را�باطل�سازد��شاید�گفته�شود�و�حق�
است�ادعا�گردد�که�آنچه�رفته�است�تقدیر�کار�این�بخش�بورژوازی�ایران�یا�هر�جامعه�
نوع�ایران�نبوده�است�و�می�توانست�نباشد��این�حرف�غلط�است��هیچ�چیز�مقدر�
نیست�و�تاریخ�زندگی�بشر�از�هیچ�تقدیری�تبعیت�نمی�کند�اما�مبارزه�طبقاتی�محاسبات�
و�معادالت�بسیار�خشک�و�دیالکتیک�ویژه�خود�را�دارد��چرا�رویکرد�اصالح�طلبی�
بورژوازی�در�ایران�از�آغاز�تا�فرجام�محکوم�به�شکست�بوده�است؟�فقط�به�این�دلیل�
که�سرمایه�داری�ایران�با�رجوع�به�همه�مؤلفه�های�اندرونی�متناظر�با�مکان�خود�در�
تقسیم�کار�جهانی�سرمایه�داری،�پذیرای�مماشات�با�هیچ�سطح�از�مطالبات�و�انتظارات�
طبقه�کارگر�در�هیچ�یک�از�عرصه�های�حیات�اجتماعی�نیست��اگر�سرمایه�از�سرکوب�
دست�بردارد،�خواست�ها�و�توقعات�سرکوب�شده�معیشتی،�انتظارات�منکوب�شده�
آزادی�خواهانه،�اعتراض�علیه�آپاتارید�جنسی،�علیه�کودک�آزاری،�علیه�قتل�عام�حقوق�
اولیه�انسانی�حالت�طغیان�می�گیرد��چیزی�که�برای�سرمایه�قابل�تحمل�نیست�و�سالح�
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اصالح�طلبی�در�مقابل�آن�کند�و�بی�تأثیر�است��بورس�بازان�اصالحات�تاریخاً�فقط�تا�
آنجا�پیش�رفته�اند�که�موج�توهم�توده�های�عاصی�را�نردبان�عروج�خود�کنند�و�به�عرش�
قدرت�سرمایه�پا�نهند،�اما�درست�در�همین�جاست�که�عمر�موج�پایان�می�می�گیرد��
کارگران�و�معترضان�بی�حقوقی�ها،�مابه�ازاء�معیشتی،�رفاهی،�سیاسی�و�اجتماعی�
توهمات�خود�را�می�خواهند�و�این�همان�چیزی�است�که�سرمایه�آن�را�میوه�ممنوعه�
اعالم�کرده�است��در�همین�جاست�که�سرکوب�طغیان�ها،�محور�اساسی�دستور�کار�
سرمایه�می�شود�و�رویکرد�اصالح�طلبی�دو�راه�بیشتر�در�پیش�پای�خود�نمی�بیند،�یا�
سرکوب�کند�و�در�راه�اندازی�حمام�خون�دست�رقبا�را�از�پشت�ببندد�و�یا�جای�خود�
را�با�شتاب�حداکثر�به�رقیبان�بسپارد��رویکرد�اصالح�طلبی�مستقل�از�اینکه�کدام�از�این�
دو�راه�را�پیش�گیرد،�در�هر�دو�حال�به�پایان�کار�خود�رسیده�است��رویدادی�که�چند�
بار�در�تاریخ�رخ�کرده�است�و�وقوع�آن�نه�مقدر�که�مقتضای�جبری�مبارزه�طبقاتی�در�
جامعه�ما�بوده�است��چراغ�عمر�اصالح�طلبی�همواره�و�در�همه�دوره�ها�پیش�از�آنکه�
افروخته�شود،�رو�به�خموشی�می�رفته�است��به�این�دلیل�که�پایه�های�هستی�اش�بر�
واقعیت�توان�و�ظرفیت�سرمایه�داری�ایران�اتکاء�نداشته�است،�برِگ�بازی�سرمایه�برای�
شرائط�حاد�بحران�بوده�است��ساز�و�کاری�که�سرمایه�می�خواسته�است�تا�به�یمن�آن�
و�عرض� را�طول� رسالتش� دامنه� ماند�� امان� در� توده�های�عاصی� تعرض� از�خطر�
توهمات�کارگران�و�انسان�های�معترض�به�توحش�سرمایه�تعیین�می�کرده�است�و�با�
فروکشی�این�توهم�ها�عمر�میدان�داری�او�پایان�می�یافته�است��اینجا�و�درست�در�همین�
جا�بوده�است�که�سرمایه�بسیار�یکدل�و�مصمم�کار�خود�را�به�کاردان�یعنی�کارگزاران�
مصمم�اعمال�دیکتاتوری�هار�و�نیروهای�آماده�قتل�عام�هر�نفس�اعتراضی�کارگران�
می�سپرده�است��آنچه�در�چند�سال�اخیر�در�حوزه�جدال�جناح�های�مختلف�بورژوازی�
جریان�داشته�است�برگی�از�همین�سناریو�است��تفاوت�این�برگ�با�برگ�های�پیشین�
شاید�این�است�که�چهارمیخ�شدن�تابوت�این�رویکرد�را�بانگ�می�زند��علم�و�کتلی�که�
در�دوم�خرداد��13۷6توسط�جماعتی�با�پیشینه�راه�اندازی�حمام�خون�های�هفت�هزار،�
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هفت�هزار،�زن�کشی،�کودک�کشی�و�سالخی�حداقل�معیشتی��50میلیون�نفوس�
توده�های�کارگر�زیر�نام�»جنبش�اصالحات«�وارد�میدان�شد�فاقد�هر�مقدار�ظرفیت�
برای�غلبه�بر�کوه�معضالت�سرکش�سرمایه�داری�ایران�بود��با�همه�این�ها�به�یمن�
موقعیت�فرومانده�و�شکست�خورده�جنبش�کارگری�ایران�چند�صباحی�فرصت�
داشت�تا�حکم�نهائی�خلع�صالحیت�خود�را�از�سوی�سرمایه�دریافت�دارد��این�حکم�
�8سال�بعد�صادر�شد��مافیای�سازمان�یافته�اقتصادی،�نظامی،�پلیسی،�ایدئولوژیک،�
سیاسی،�تروریستی،�ناسیونالیستی�و�فاشیستی�احمدی�نژاد،�سپاه�پاسداران�و�شرکا،�
عالی�ترین�گزینه�ای�بود�که�سرمایه�می�توانست�برای�استمرار�حاکمیت�خود�و�برای�
تحمیل�سیه�روزی�های�این�حاکمیت�بر�طبقه�کارگر�و�توده�های�عاصی�از�زرادخانه�
خود�بیرون�آرد��آنچه�در��6سال�اخیر�توسط�این�جناح�قدرت�سرمایه�انجام�گرفته�
است�درست�همان�چیزی�است�که�نیاز�قهری�سرمایه�برای�استمرار�پروسه�ارزش�
افزائی�و�استیالی�خود�است��سرمایه�داری�ایران�در�شرائط�حاضر�تاریخی�و�دوره�های�
آتی،�برای�کمترین�تضمین�بقای�خود�به�شکل�معینی�از�برنامه�ریزی�کار�و�تولید،�نظم�
سیاسی،�اعمال�دیکتاتوری�هار�در�داخل�و�دیپلوماسی�جدال�در�سطح�بین�المللی�
محتاج�است��ادغام�جامع�االطراف�و�انداموار�مالکیت�دولتی�و�خصوصی�سرمایه،�نظم�
سیاسی�و�ساختار�قدرت�دولتی�سرمایه،�نظم�تولیدی�و�ارزش�افزائی�و�دورچرخی�
سرمایه،�ماشین�سرکوب�و�اعمال�قهر�فیزیکی�سرمایه،�نهادهای�سرکوب�فکری�و�
عقیدتی�سرمایه،�قدرت�بسیج�فاشیستی�و�ناسیونالیستی�سرمایه،�روابط�تروریستی�و�
باج�خواهانه�در�سطح�جهانی�و�یک�کاسه�کردن�همه�این�ها�با�هم،�یک�شاخص�مهم�
این�استراتژی�الزامی�است��دولت�اسالمی�سرمایه�داری�با�حداکثر�شتاب�در�راستای�
حصول�این�موقعیت�و�احراز�این�روابط�و�ساختار�پیش�می�تازد�و�تا�هم�امروز�به�اندازه�
کافی�پیش�رفته�است��همگان�می�دانند�که�بیش�از�80%�کل�سرمایه�اجتماعی�ایران�در�
مالکیت�مستقیم�دولتمردان�و�نیروهای�متشکله�سپاه�پاسداران�یا�بسیج�و�سایر�نهادهای�
نظامی�قرار�دارد��یک�روایت�بسیار�نادرست�از�تمرکز�مالکیت�این�بخش�عظیم�سرمایه�
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در�دست�شبکه�های�میلیتاریستی�جمهوری�اسالمی�این�است�که�گویا�این�کار�متضمن�
اقتصادی�و�اجتماعی�سرمایه�یا� استقرار�نوعی�برنامه�ریزی�دولتی�مالکیت�و�نظم�
جایگزینی�سرمایه�داری�مبتنی�بر�مالکیت�خصوصی�و�بازار،�با�سرمایه�داری�دولتی�
است��بحث�مطلقاً�بر�سر�این�نیست�که�خصوصی�بودن�و�دولتی�بودن�سرمایه�داری�
هیچ�نوع�تفاوتی�برای�توده�های�کارگر�دارد��هر�نوع�توهم�کارگران�به�چنین�تفاوتی�
فاجعه�گمراهی�و�غلطیدن�به�ورطه�کجراهه�است��نکته�مورد�گفتگو�بد�و�بدتر�کردن�
سرمایه�داری�دولتی�و�خصوصی�نیست��سخن�این�است�که�تمرکز�مالکیت��80درصد�
سرمایه�اجتماعی�ایران�در�سپاه�پاسداران�و�نهادهای�مشابه،�ربط�زیادی�به�سرمایه�داری�
دولتی�ندارد��در�اینجا�دولت�یا�حتی�نهادهای�میلیتاریستی�دولتی�نیستند�که�مالکیت�
کل�این�سرمایه�ها�را�در�اختیار�دارند،�دولتمردان،�فرماندهان�و�امرا�و�صفه�نشینان�قدرت�
سپاه�فقط�به�اعتبار�موقعیت�خویش�در�برنامه�ریزی�نظم�سیاسی،�تولیدی�و�اجتماعی�
سرمایه�مکان�و�موقعیت�آحاد�طبقه�سرمایه�دار�را�احراز�نکرده�اند،�همه�این�ها�به�طور�
قطع�وجود�دارد،�اما�مزید�بر�تمامی�این�مؤلفه�ها،�جمعیت�کثیری�از�دولتیان،�نیروهای�
بسیج،�امرا�و�فرماندهان�سپاه،�عناصر�بیت�رهبری�و�طیف�سیاستگذاران�و�تصمیم�
گیران�هر�کدام�مالکان�خصوصی�مستقیم�بخش�های�متشکله�این�80%�سرمایه�اجتماعی�
کشور�نیز�هستند��غالب�کارخانه�ها،�واحدهای�تجاری،�کشت�و�صنعت�ها،�مراکز�
بزرگ�مالی،�معادن�و�مؤسسات�صاحب�این�سرمایه�ها�متعلق�به�سهامداران�خصوصی�
هستند�و�این�سهامداران�عموماً�دولتمردان�جمهوری�اسالمی�و�فرماندهان�رده�های�
مختلف�سپاه�پاسداران�می�باشند��پیداست�که�پاره�ای�از�مراکز�عظیم�صنعتی،�نظامی،�
بانک�ها،�تأسیسات�بندری�و�شبکه�های�حمل�و�نقل�وابسته�به�قرارگاه�خاتم�االنبیاء�یا�
صندوق�اقتصاد�مهر�وضعیتی�متفاوت�دارند،�اما�شمار�شرکت�ها،�مراکز�تولیدی�یا�
تجاری�تعاون�سپاه�و�مؤسسات�مالی�و�اعتبار�که�در�مالکیت�سهامداران�خصوصی�و�
دولتمردان�جمهوری�اسالمی�یا�رؤسای�سپاه�و�بسیج�قرار�دارند،�به�هیچ�وجه�کم�
نیستند��در�طول�چند�دهه�اخیر�مجموعه�ای�از�جا�به�جائی�ها�در�شکل�حقوقی�مالکیت�
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سرمایه�ها�در�جامعه�روی�داده�است��با�سقوط�رژیم�شاه،�کارخانه�ها،�شرکت�ها،�بانک�ها�
و�مراکز�صنعتی�و�مالی�زیادی�از�صاحبان�خصوصی�پیشین�آن�ها�گرفته�شد�و�در�
سیطره�مالکیت�بنیاد�مستضعفان،�بنیاد�شهید،�کمیته�امام�و�صدها�نهاد�نوپای�دیگر�قرار�
گرفت��در�دوران�رفسنجانی،�در�چهارچوب�سیاست�های�ادغام�هر�چه�بیشتر�سرمایه�
اجتماعی�ایران�در�سرمایه�جهانی�و�تحقق�پیش�شرط�های�صندوق�بین�المللی�پول،�کل�
مؤسسات�دولتی�در�معرض�خصوصی�سازی�واقع�شد��سرمایه�های�مصادره�شده�
روزهای�قیام�که�تا�آن�زمان�در�کنترل�انحصارات�و�تراست�های�صنعتی�و�مالی�مختلف�
قرار�داشت،�به�مالکیت�سرمایه�داران�جدیدی�در�آمد�که�همگی�از�دولتمردان،�رؤسای�
انتقال� بسیج،�امرای�سپاه�یا�شرکت�ها�و�بنگاه�های�اقتصادی�سپاه�پاسداران�بودند��
مالکیت�صنایع،�بانک�ها�و�مؤسسات�عظیم�اقتصادی�به�دولتمردان�و�نظامیان�بعدها�
دامنه�بسیار�وسیع�تری�گرفت�و�در�تداوم�خود،�مخصوصاً�به�موازات�تشدید�اختالف�
میان�بخش�های�مختلف�بورژوازی،�بیش�از��80درصد�کل�سرمایه�اجتماعی�را�در�
شمول�خود�قرار�داد��نکته�مهم�این�است�که�جا�به�جائی�باال�فقط�یک�روند�مجرد�نقل�
و�انتقال�مالکیت�سرمایه�ها�نبود،�بلکه�بخشی�از�یک�فرایند�سراسری�تحول�را�در�
ساختار�مالکیت�و�قدرت�و�نظم�سیاسی�و�اجتماعی�سرمایه�داری�ایران�تعیین�می�کرد��
بخشی�از�بورژوازی�نه�فقط�مالکیت�80%�کل�سرمایه�ها�را�به�چنگ�می�آورد،�که�
موقعیت�خود�را�در�سازمان�سراسری�کار�سرمایه�داری�به�عنوان�تنها�نیروی�فعال�
مایشاء،�قاهر�و�بی�رقیب�تثبیت�می�نمود��شاخص�اصلی�در�این�فرایند�وجه�سازمان�
یافتگی�سراسری�تسلط�این�بخش�از�طبقه�سرمایه�دار�است��این�تسلط�همه�عرصه�های�
مالکیت�و�تمامی�قلمروهای�برنامه�ریزی�تولید�و�انباشت،�تجارت�داخلی�و�خارجی،�
امنیتی،� سیاست،�فرهنگ،�آموزش،�دانشگاه�ها،�بهداشت�و�درمان،�سیستم�پلیسی،�
نظامی،�نهادهای�ایدئولوژیک�یا�شستشوی�مغزی،�دیپلوماسی�بین�المللی�و�همه�چیز�را�
فرا�می�گیرد�و�کل�زندگی�توده�های�کارگر�را�زیر�شالق�توحش�خود�می�کشد��این�
سازماندهی�ربط�چندانی�به�سرمایه�داری�دولتی�ندارد،�برای�مالکیت�خصوصی�سرمایه�
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نه�فقط�محدودیتی�ایجاد�نمی�کند،�که�از�همه�لحاظ�در�خدمت�آن�است،�دولتمردان،�
فرماندهان،�رؤسا�و�امرای�نهادهای�نظامی�و�پلیسی،�آن�را�الزمه�پاسداری�حریم�
مالکیت�خصوصی�سرمایه�های�خود�می�بینند،�در�همان�حال�که�نقش�اساسی�تری�برای�
آن�قائل�هستند��نقش�دفاع�از�کیان�سرمایه�و�شالوده�حیات�سرمایه�داری،�نقشی�که�
این�شکل� ایفای�آن�نمی�باشد�� به� قادر� بورژوازی�بدون�داشتن�چنین�سازماندهی�
سازمان�کار�و�سازمانیابی�نظم�تولیدی�و�سیاسی�و�اجتماعی�برای�بقای�سرمایه�داری�
ایران�به�همان�اندازه�حیاتی�و�کارساز�است�که�پدیده�موسوم�به�دموکراسی�در�غرب�
در�طول�قرن�بیستم�تا�حال�برای�ماندگارسازی�سرمایه�مهم�و�چاره�ساز�بوده�است��
این�دو�به�رغم�تفاوت�های�فاحش�یا�ویژگی�های�کاماًل�متضادی�که�دارند،�در�رهاسازی�
سرمایه�از�خطر�جنبش�کارگری�و�در�چالش�تنگناها�و�معضالت�رابطه�تولید�اضافه�
ارزش�نقش�مشترکی�را�بازی�می�کنند��دموکراسی�و�جامعه�مدنی�نوع�غربی�ساختار�
قدرت�سرمایه�در�عرصه�های�سیاست،�حقوق،�مدنیت،�فرهنگ،�قانون،�قراردادهای�
اجتماعی،�اخالق،�معیارها�و�ارزش�های�جمعی�و�سایر�حوزه�های�زیست�اجتماعی�
انسان�است،�البیرنت�بسیار�تو�در�توی�ماالمال�از�ساز�و�کارهای�جوراجوری�است�که�
چاله�و�چاه�های�فراوانی�برای�جلوگیری�از�عروج�آگاهی�و�موج�مبارزه�ضد�کار�مزدی�
طبقه�کارگر�دارد��نوع�غربی�مدنیت�و�دموکراسی�اما�بازتاب�عقب�نشینی�و�مماشات�
سرمایه�در�مقابل�موج�مبارزات�توده�های�کارگر�در�دوره�ای�از�تاریخ�است��انعکاس�
توازن�قوای�طبقاتی�موجود�در�درون�نظام�بردگی�مزدی�است��بسیاری�از�قرارها،�
قوانین،�مبانی�حقوق،�مراودات�مدنی،�نهادهای�تشکل�توده�ای�و�قراردادهای�اجتماعی�
که�مفصلبندی�جامعه�مدنی�در�غرب�را�می�سازند،�لزوماً�مطلوب�خاطر�سرمایه�داران�
نیستند�بلکه�از�سوی�طبقه�کارگر�بر�سرمایه�داران�و�دولت�آن�ها�تحمیل�شده�است��با�
همه�این�ها،�ساختار�مدنی�موجود�تا�زمانی�که�هست�مبین�تسلط�مطلق�سرمایه�بر�
جنبش�کارگری�و�نشان�پیروزی�کامل�بورژوازی�در�کارزار�خود�با�طبقه�کارگر�است��
نظام� دادن� تن� پیش�تر�گفتیم� مؤلفه�هائی�که� به� توجه� با� ایران�و�جوامع�مشابه� در�
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سرمایه�داری�و�طبقه�سرمایه�دار،�به�الگوی�غربی�جامعه�مدنی�حتی�به�کاریکاتوری�ترین�
شکل�آن�خواب�و�خیال�است��جامعه�مدنی�سرمایه�در�ایران�همین�سازمان�کار�
اختاپوسی�و�البیرنت�توحش�و�کشتار�و�قهری�است�که�جناح�مسلط�بورژوازی،�
مافیای�احمدی�نژادی�و�شرکای�نظامی�و�والئی�او�بر�پا�داشته�است��مدنیت�سرمایه�
در�اینجا�این�است�و�همین�سازمان�کار�و�نظم�اجتماعی�و�دیکتاتوری�هار�و�عریان�
است�که�باید�نقش�دموکراسی�و�جامعه�مدنی�در�کشورهای�غربی�را�ایفاء�کند��در�
شکل�نخست�به�انسان�های�معترض�و�عاصی�القاء�شده�است�که�جامعه�موجود�جامعه�
همگان�است!!�دولت�نهاد�قدرت�کل�جامعه�است!!�قانون�و�حقوق�و�قراردادها�و�
ساختار�نظم�سیاسی�و�مدنی�حافظ�منافع�همه�آحاد�جامعه�است!!�آنچه�وجود�دارد�
کاخ�قدرت�سرمایه�نیست!!�مسلخ�استثمار�توده�های�کارگر�نیست!!�ابزار�تسلط�سرمایه�
بر�هست�و�نیست�بردگان�مزدی�نیست!!�پهندشت�تبدیل�کار�توده�های�کارگر�به�
سرمایه�و�برج�خدائی�سرمایه�نیست!!�هیچ�کدام�اینها�نیست!!�همگان�در�برابر�قانون�
برابرند!!�همه�حق�رأی�دارند!!�همه�چیز�مال�همه�است!!�و�هر�کس�شکایتی،�نارضائی�
یا�اعتراضی�دارد�همین�جا�رجوع�کند!!�و�در�درون�همین�ظرف�و�سازمان�خیز�بردارد�
و�فریاد�سر�دهد��به�سیستم�حقوقی�رجوع�نماید،�سندیکا�سازد،�اتحادیه�بر�پای�دارد،�
انجمن�های�گوناگون�عضو�شود،�تظاهرات�کند،�روزنامه�منتشر�نماید،�حزب� در�
تأسیس�کند،�به�نهاد�ویژه�رفع�تبعیض�بیاویزد،�سازمان�برابرسازی�آدم�ها�تشکیل�دهد�
و�هر�کار�دیگری�که�می�خواهد�انجام�دهد�و�همه�این�ها�تا�آنجا�انجام�گیرد�که�هیچ�
خطری�متوجه�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�نشود��جامعه�مدنی�یا�الگوی�غربی�
تقابل�سرمایه�با�جنبش�ضد�کارمزدی�این�است�اما�این�الگو�در�جامعه�ایران�و�جوامع�
مشابه�مطلقاً�قابل�تحقق�نبوده�است�و�هیچ�گاه�نخواهد�شد��در�جهنم�سرمایه�داری�
ایران�ادغام�مالکیت،�سیاست،�قدرت�سیاسی،�حقوق،�برنامه�ریزی�تولید�و�تجارت�و�
گردش�سرمایه،�مناسبات�اجتماعی،�ماشین�قهر�پلیسی،�دستگاه�سرکوب�میلیتاریستی،�
سیستم�شستشوی�مغزی�دینی،�دیپلوماسی�بین�المللی�و�همه�چیز�سرمایه�در�هم�و�
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تبدیل�همه�این�ها�به�ابزار�تسلط�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار،�بدیل�قهری�جامعه�
مدنی�نوع�غربی�سرمایه�است��در�این�بدیل�فاشیستی�هیچ�جائی�برای�جریان�یافتن�
هیچ�شکایت�و�اعتراضی�نیست،�رسم�سرمایه�این�نیست�که�اعتراضات�و�مخالفت�ها�
را�بشنود�تا�آن�ها�را�از�خونمایه�ضد�سرمایه�داری�پاالیش�کند�و�به�مسیر�منویات�بردگی�
مزدی�ره�برد��به�جای�این�کار�آن�ها�را�یکراست�خفه�می�سازد�و�در�هم�می�کوبد��بند�
بند�این�ساختار�عهده�دار�انجام�همین�نقش�است�و�همه�با�هم�ارگانیک�هستند�و�از�
بیشترین�هارمونی�برخوردارند��سرمایه�دار�بهای�نیروی�کار�را�با�تمامی�قدرت�سالخی�
می�کند،�دولت�این�سالخی�را�با�قدرت�پلیس�و�ارتش�و�بسیج�بر�طبقه�کارگر�تحمیل�
می�کند،�بسیج�و�پلیس�و�حقوق�سرمایه�اعتراض�کارگر�را�در�هم�می�کوبد��مرزبانان�
میهن�سرمایه�او�را�مهدورالدم�می�خوانند،�مفتی�شرع�سرمایه�حکم�به�اعدام�می�دهد��
دستگاه�قضائی�سرمایه�سنگسار�می�کند��سپاه�و�ارتش�و�نمایندگان�فکری�و�ولی�فقیه�
سرمایه�دستور�جهاد�برای�فتح�جهان�صادر�می�کنند�و�نسخه�مدیریت�دنیا�می�پیچند��
همه�این�عناصر�و�نهادها�و�دستگاه�ها�شریک�مالکیت�سرمایه�اند،�همه�سیاست�سرمایه�
را�برنامه�ریزی�و�اعمال�می�کنند��همگی�منافع�سرمایه�داری�ایران�را�در�سطح�جهان�به�
همه�طریق،�با�ساز�و�کار�تروریستی،�آشوب�سازی،�باج�خواهی،�سناریوی�اتمی،�
تهدیدات�نظامی�و�غیرنظامی،�تسلیحات�مدرن،�زرادخانه�های�جهل�و�شستشوی�
مغزی�از�نوع�دینی،�ناسیونالیستی�و�هر�شکل�سبعیت�دیگر�دنبال�می�کنند��نظام�بردگی�
مزدی�در�ایران�فقط�همین�شکل�سازمان�کار،�همین�نوع�برنامه�ریزی�قدرت�و�نظم�و�
سیاست�را�می�خواهد��رویکرد�اصالح�طلبی�در�اینجا�رویکردی�ناقص�الخلقه،�سقط�
شده�و�از�همان�لحظه�والدت�اسیر�مرگ�حتمی�بوده�است��این�نوزاد�علیل�عاجز�
محکوم�به�مرگ�در�طول�حیات�سراسر�بیمار�و�رسوا�و�زبون�و�دوروی�خود�لحظه�به�
لحظه�فرسوده�تر،�منفورتر�و�مردنی�تر�شده�است��اصالح�طلبی�امروز�تابوت�چهارمیخی�
است�که�توسط�متوهمانش�به�سوی�گورستان�تشییع�می�شود��یک�نکته�را�فراموش�
نکنیم،�معنای�این�سخن�اصاٌل�این�نیست�که�از�این�به�بعد�هیچ�دار�و�دسته�بورژوازی�
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چنین�علم�و�کتلی�راه�نخواهد�انداخت��تا�بورژوازی�هست�چند�شقه�است�و�شقه�های�
مغضوب،�معزول�و�اپوزیسیون�به�هر�حال�برای�فریب�توده�های�کارگر�و�سوار�شدن�
بر�موج�خشم�و�قهر�آن�ها،�به�هر�حشیشی�متشبث�خواهند�شد،�هر�فریبی�را�به�هم�
خواهند�بافت�و�از�جمله�گفتگوی�اصالحات�را�هم�نشخوار�خواهند�کرد��سخن�از�
تعطیل�چنین�دکانداری�ها�نیست��بحث�بر�سر�بی�پایه�بودن،�مریخی�بودن�و�باد�هوا�
بودن�این�رویکرد�در�جهنم�سرمایه�داری�ایران�است�و�اینکه�این�بی�مایگی�و�غیرزمینی�
بودن�و�میرا�بودن�امروز�به�نقطه�اوج�خود�رسیده�است��نکته�بعدی�که�اساسی�تر�و�
درواقع�یک�علت�مهم�پیش�کشیدن�این�بحث�است�سرنوشت�همه�محافل،�نیروها�و�
جهت�گیری�هائی�است�که�از�دیرباز�تا�امروز�خود�را�به�دار�اصالح�طلبی�بورژوازی�
آویخته�اند��اگر�بخشی�از�بورژوازی�که�تاریخاً�مشاجرات�اندرونی�خود�با�رقبای�
طبقاتی�را�لباس�اصالحات�تن�کرده�است،�محکوم�به�سرنوشت�باالست،�تکلیف�
سندیکاسازان،�سندیکالیست�ها�و�پرچمداران�رفرمیسم�اتحادیه�ای�بسیار�روشن�تر�از�آن�
است�که�نیازمند�گفتگو�باشد��داستان�این�جماعت�به�طور�قطع�مصداق�همان�ضرب�
المثل�معروف�است�که�»عرض�خود�می�برد�و�زحمت�دیگران�می�دارد«�با�این�تفاوت�
اساسی�که�در�اینجا�نیروی�آماج�مزاحمت،�توده�های�طبقه�کارگر�ایران�است�و�این�
طبقه�است�که�تاریخاً�بار�توهم�پردازی�و�فریبکاری�های�رفرمیسم�کاًل�و�از�جمله�
رفرمیسم�راست�اتحادیه�ساالر�را�پرداخته�است��جنبش�کارگری�هیچ�چاره�ای�ندارد�
جز�اینکه�تکلیف�خود�را�با�هر�جار�و�جنجال�اصالح�طلبی�و�از�جمله�با�رفرمیسم�
سندیکائی�و�سندیکالیستی�درون�طبقه�کارگر�برای�همیشه�تسویه�کند��صد�سال�تاریخ�
مبارزه�طبقاتی�در�ایران�فریاد�می�زند�که�راه�هر�نوع�رفرم�در�چهارچوب�حاکمیت�
سرمایه�بر�روی�توده�های�کارگر�مسدود�است��جنبش�کارگری�حتی�برای�کمترین�
مطالبه�خود�مجبور�به�صف�آرائی�نیرومند�و�اعمال�قدرت�سازمان�یافته�طبقاتی�علیه�
سرمایه�است��گره�کار�دقیقاً�در�همین�جا،�در�ملزومات�همین�صف�آرائی�و�سازمانیابی�
نهفته�است��با�مبارزات�پراکنده�و�محدود،�حول�مطالباتی�از�نوع�لغو�قراردادهای�موقت�
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کار�چندانی�از�پیش�نمی�رود،�صد�سال�است�که�پیش�نرفته�است�و�هیچ�دستاوردی�
به�بار�نیاورده�است��باید�علیه�سرمایه�و�حول�محور�مطالبات�واقعی�ضد�کار�مزدی�
متشکل�گردید،�باید�در�همین�جهنم�بردگی�مزدی�به�یک�قدرت�مهم�طبقاتی�تبدیل�
شد،�بدون�این�قدرت�ما�هیچ�هستیم�و�تا�همیشه�به�صورت�هیچ�باقی�خواهیم�ماند��
برای�اینکه�از�این�وضع�خارج�گردیم�باید�دست�در�دست�هم�نهیم�اما�هر�نوع�اتحاد�
و�تشکل�و�اعتراض�هم�لزوماً�چاره�ساز�نمی�باشد��این�مسأله�بسیار�مهمی�است�که�
اکثریت�قریب�به�اتفاق�فعالین�کارگری�از�آن�چشم�می�پوشند�و�حتی�به�گونه�فاجعه�
باری�حقیقت�آن�را�از�توده�های�کارگر�پنهان�می�دارند��بحث�اساسی�این�است�که�باید�
قدرت�گردیم��برای�اینکه�قدرت�شویم�کافی�نیست�که�خواستار�پاره�ای�مطالبات�
دنیائی�جار�و�جنجال�ضد� با� به�هر�شکل�حتی� تنظیم�منشور�خواست�ها� باشیم،�
سرمایه�داری�هم�مشکلی�را�از�ما�حل�نمی�کند��برای�تبدیل�شدن�به�قدرت�و�میدان�
داری�کارساز�قدرتمندانه،�مهم�تر�از�هر�چیز�آن�است�که�عماًل�و�در�عرصه�جدال�روز�
طبقاتی�اثبات�کنیم�که�افقی�فراتر�از�افق�موجودیت�نظام�بردگی�مزدی�در�پیش�روی�
داریم��بدون�داشتن�این�افق،�بدون�طرح�این�افق،�بدون�آگاهی�و�اشراف�نسبت�به�چند�
و�چون�واقعی�این�افق�و�بدون�پیکار�متحد�سازمان�یافته�ضد�کار�مزدی�برای�تحقق�
این�افق�ما�نمی�توانیم�قدرت�گردیم��با�تشکیل�سندیکا�و�گشایش�باب�چون�و�چرا�با�
سرمایه�داران�یا�دولت�سرمایه�داری�ما�قدرت�نمی�شویم،�بالعکس�بر�کل�قدرت�طبقاتی�
خود�چوب�حراج�می�زنیم��با�سردادن�شعارهای�غلیظ�و�پرطمطراق�ضد�سرمایه�داری�
اما�خزیدن�در�الک�همان�مطالبات�رفرمیستی�دموکراتیک�مآبانه�نیز�نه�فقط�یک�قدرت�
کارساز�ضد�کار�مزدی�نمی�شویم�که�راه�سوار�شدن�سوارکاران�ورشکسته�اصالحات�
را�بر�موج�خشم�و�قهر�و�پیکار�خود�هموار�می�سازیم��ما�باید�به�سرمایه�داران،�به�دولت�
سرمایه�داری�و�به�نظام�بردگی�مزدی�به�صورت�واقعی�و�عملی�اعالم�کنیم�که�خواهان�
برچیدن�بساط�سرمایه�و�سرمایه�داری�هستیم��باید�اخطار�کنیم�که�نسخه�واقعی�تغییر�
عینیت�موجود�را�در�دست�داریم،�باید�هر�چه�شفاف�تر�فریاد�زنیم�که�می�خواهیم�رابطه�
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تولید�اضافه�ارزش�را�از�جهان�براندازیم،�خواسته�ها�و�انتظارات�ما�همه�مطالبات�و�
انتظاراتی�است�که�جامعه�سرمایه�داری�و�جهنم�سرمایه�داری�ایران�پاسخگوی�آن�ها�
نیست،�هیچ�گاه�نبوده�است�و�هر�روز�بیشتر�از�روز�قبل�با�آن�ها�سر�جنگ�دارد��ما�
قصد�فریب�خود�نداریم��بسیار�خوب�می�دانیم�که�در�شرائط�استیالی�سرمایه�در�
بهداشت،� افزایش�دستمزدی�واقعی،�دارو،�درمان،� از� نه�فقط�سخنی� ایران� جامعه�
از� الغاء�کار�کودکان،�نگه�داری�بی�مزد� آموزش�و�پرورش�و�مهد�کودک�رایگان،�
سالمندان،�برچیدن�بساط�کار�خانگی،�آزادی�سازمانیابی،�مبارزه�و�فعالیت�سیاسی،�رفع�
تبعیضات�کشنده�جنسی�و�مانند�این�ها�نخواهد�بود�که�حتی�امکان�فروش�نیروی�کار�
و�اتزاق�با�بهای�نازل�آن�نیز�از�بخش�اعظم�توده�های�طبقه�ما�سلب�خواهد�شد��برای�
رهائی�از�این�وضعیت�هیچ�چاره�ای�نداریم�جز�اینکه�عماًل�اثبات�کنیم�که�آهنگ�
نابودی�حتمی�سرمایه�داری�را�داریم��منشور�مطالبات�ما�باید�مانیفست�جنگ�واقعی�
طبقه�ما�علیه�بردگی�مزدی�باشد،�پیداست�که�مجرد�منشور�نویسی�دردی�از�ما�دوا�
نخواهد�کرد،�هیچ�آبی�را�از�آب�تکان�نخواهد�داد�و�هیچ�خفته�ای�را�از�خواب�بیدار�
نخواهد�ساخت��باید�متحد�و�متشکل�شویم�و�اتحاد�و�تشکل�ما�باید�حول�منشوری�
صورت�گیرد�که�پیام�آمادگی�برای�برپائی�جامعه�ای�نو�و�جهانی�دیگر�باشد��منشوری�
که�مشتی�انتظار�را�به�دار�حاکمیت�سرمایه�می�آویزد،�منشوری�که�از�دولت�سرمایه�داری�
می�خواهد�تا�به�جای�دینی�بودن�الئیک�باشد،�تا�ستم�ملی�را�کنار�بگذارد،�تا�تبعیضات�
جنسی�را�ملغی�سازد،�تا�آزادی�تشکل�عطا�کند،�تا�روزنامه�ها�را�اجازه�انتشار�دهد،�تا�
قراردادهای�موقت�کار�را�لغو�نماید،�تا�دستمزدهای�سنار�و�سی�شاهی�را�به�وقت�
پرداخت�کند،�تا�بیکاری�را�کاهش�دهد�و�نوع�این�ها،�منشور�پیکار�ضد�سرمایه�داری�
طبقه�کارگر�نیست��منشور�جنگ�ضد�کار�مزدی�ما�نمی�تواند�طومار�التجاء�توده�های�
طبقه�ما�به�آستان�قدرت�سرمایه�و�دولت�سرمایه�داری�باشد��این�منشور�باید�بسیار�
شفاف�اعالم�دارد�که�خواستار�محو�رابطه�سرمایه�است�و�برای�این�کار�دورنمای�بسیار�
روشن�عملی�دارد��باید�این�دورنما�را�بسیار�شفاف�و�عریان�و�عینی�تصویر�کند،�باید�
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اعالم�کند�که�خواست�ما�برای�بهداشت�و�درمان�و�آموزش�و�همه�چیز،�بدون�هیچ�
داد�و�ستد�پولی،�خواست�ما�برای�یک�زندگی�انسانی�آزاد�و�ماالمال�از�رفاه�یک�
خواست�بسیار�جدی�است�و�با�این�عزم�مصمم�و�اراده�بسیار�قاطع�پشتیبانی�می�شود�
که�اگر�بورژوازی�تسلیم�نشود�ما�نظام�سرمایه�داری�را�بر�سر�او�خراب�خواهیم�کرد�و�
کل�عینیت�موجود�را�تغییر�خواهیم�داد��باید�ضد�کار�مزدی�متحد�و�متشکل�شد�و�
منشور�ما�برای�این�سازمانیابی�و�اتحاد�باید�تجلی�همه�وجوه�پیکار�ضد�کار�مزدی�ما�
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جنبش کارگری ایران، تاریخ بی تشکیالتی
و نقش کمونیسم بورژوائی

دیری�است�که�گفتگو�پیرامون�اهمیت�متشکل�شدن�کارگران�ایران�نقل�همه�محافل�
است��از�طیف�سندیکالیست�های�داخل�و�خارج�گرفته�تا�گروههای�متعدد�چپ�
میلیتانت�و�سرنگونی�طلب،�از�چپ�مدعی�"کمونیسم�کارگری"�تا�وراث�سرگردان�
امپریالیسم�ستیزی�سوسیال�خلقی�همه�و�همه،�بطور�بی�امان�از�ضرورت�متشکل�
شدن�کارگران�سخن�میگویند��این�گفتگو�اکنون�همه�جا�داغ�است�و�برای�محافل�
مختلف�چپ�به�مسأله�ای�محوری�در�کارزار�گفت�و�شنودهای�جاری�گروهی�تبدیل�
شده�است��در�این�میان�هیچکس��به�طرح�و�بررسی�این�پرسش��نمی�پردازد�که�تجربه�
یک�قرن�پیکار�مستمر�کارگران�ایران�و�از�جمله�فرایند�تالش��کارگران�در�زمینه�سر�و�
سامان�دادن�به�امر�تشکل�خویش��چه�درسهای�اساسی�را�در�پیش��روی�ما�قرار�داده�
است��اینکه�کارگران�خود�امر�متشکل�شدن�خویش��را�چگونه،�در�کدام�بستر�و�با�کدام�
جهتگیری�و�مضمون�دنبال�کرده�اند؟�اینکه�پیشینه�پیگیری�یا�ناپیگیری�کارگران�در�کار�
این�تشکل�یابی�چه�بوده�و�چیست؟�اینکه�فعالین�کمونیست�در�بطن�و�متن�واقعیت�
رویکرد�و�نگاه�و�پراتیک�جاری�کارگران�چگونه�می�توانند�به�نیازهای�طبقاتی�روند�
این�تشکل�یابی�پاسخ�دهند�و����،�معموالً�مگر�در�موارد�کمیاب�مکانی�در�این�مباحثات�
اشغال�نکرده�است��مقاله�حاضر�بناست�دفتر�این�معضل�را�در�پیش��روی�فعالین�
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کمونیست�جنبش��لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر�بازگشاید��آنچه�که�در�گرد�و�خاک�انبوه�
کارگرستائی�یا�دود�و�غبار�متراکم�کمونیسم�نمائی�رایج�پدیده�ای�فاقد�اهمیت�کندوکاو�
است�برای�فعالین�جنبش��لغو�کار�مزدی�مسأله�ای�سخت�قابل�تأمل،�گرهگاهی�بسیار�
حساس��در�کارزار�طبقاتی�و�عرصه�ای�برای�جستجوی�راه�حلـی�شفاف�در�کار�
سازمانیابی�طبقاتی�توده�های�کارگر�است��سؤال�بسیار�اساسی�این�است�که�فرایند�
واقعی،�زمینی�و�بالفعل�تکاپو�یا�پیکار�کارگران�برای�امر�تشکل�و�متحد�شدن�خویش��
از�چه�گذرگاههائی�عبور�کرده�است�و�اینک�در�چه�وضعی�است�و�بر�پایه�کدام�عوامل�
بنیادی�اینگونه�است؟�از�البالی�کاوش��این�تاریخ�و�واقعیت�های�نهفته�در�آن�است�که�
می�توان�رمز�و�راز�پراکندگی�تاکنونی�جنبش��کارگری�را�هر�چه�ملموس��تر�دریافت�و�
در�همین�گذر�عوامل�ریشه�ای�این�پراکندگی�را�به�چالش��طلبید�و�راه�برون�رفت�این�

جنبش��از�چنبره�مشکالت�سازمانیابی�طبقاتی�اش�را�جستجو�نمود�

طبقه کارگر ایران و معضل دیرپای تشکل یابی
تاریخ�حیات�اجتماعی�طبقه�کارگر�ایران�تاریخی�آکنده�از�مبارزه�و�جنگ�و�ستیز�
علیه�استثمار�و�توحش��و�ستم�سرمایه�داری�است�اما�یک�شگفتی�بارز�این�حیات�
طوالنی�پیکار،�تندنس��کاماًل�گسسته�و�بی�قوام�توده�های�کارگر�برای�سر�و�سامان�
دادن�به�امر�تشکل�طبقاتی�خویش��است��در�طول�صد�سال�مبارزه�مستمر�و�غالبًا�
خونبار�کارگران�ایران�تنها�سه�دوره�زمانی�کوتاه�را�می�توان�از�شمول�این�نگاه�کلـی�
مستثنی�ساخت��دوره�اول�با�بخش��پایانی�نخستین�دهه�از�سده�بیستم�شروع�و�تا�سال�
�1929ادامه�می�یابد��عمر�دوره�دوم�نیز�تا�همین�حد�کوتاه�است�و�از�فاصله�میان�
�1942تا��1953تجاوز�نمی�کند��دوره�سوم�از�هر�دوی�این�دوره�ها�بسیار�کوتاهتر�و�
به�یکی�دو�سال�پیش��و�پس��قیام�بهمن��5۷محدود�می�گردد��اگر�عمر�این�سه�دوره�
زودگذرا�را�که�مجموعاً�از��30سال�تجاوز�نمی�کند،�از�یک�قرن�تاریخ�مبارزه�مستمر�
غیرمسالـمت�آمیز�و�عموماً�خونین�جنبش��کارگری�ایران�کسر�کنیم�در�مابقی��۷0
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سال�آن�ما�شاهد�جنب�و�جوش��چشمگیر�و�مؤثر�توده�های�کارگر�برای�دستیابی�به�
یک�تشکل�استخواندار�و�پایدار�طبقاتی�نمی�باشیم��در�فاصله�میان�کودتای�سیاه��28
مرداد��32تا�سال��1356گفتگوی�برپائی�یک�تشکیالت�استوار�کارگری�حدیث�داغ�
جنبش��کارگری�نیست�و�این�در�حالـی�است�که�طبقه�کارگر�ایران�در�طی�همین�دوره�
اعتصابات�بسیار�عظیمی�را�سازماندهی�می�کند�و�خیزش�های�خونبار�متعددی�را�در�
قلمروهای�مختلف�کار�و�تولید�بنمایش��می�گذارد��اعتصاب�بیش��از��30�000کارگر�
کوره�پزخانه�های�تهران�در�خرداد�سال��1338که�پس��از�مقاومتی�متحد�و�یکپارچه�
سرانجام�با�اشغال�تمامی�مراکز�کار�توسط�نیروهای�دژخیم�رژیم�سرمایه�داری�شاه�و�
کشتار�سبعانه�متجاوز�از��50کارگر�در�هم�کوبیده�شد��اعتصاب�سه�هفتگی�کل�معلمان�
در�سراسر�جامعه�در�سال�1340،�اعتصابات�متعدد�و�متوالـی�کارگران�کارخانه�های�
مختلف�اصفهان�در�فاصله��32تا�40،�اعتصاب�مجدد�کارگران�کوره�پزخانه�های�تهران�
در�سال�1341،�اعتصاب�کارگران�نفت،�سد�دز،�نانوائیها�و�فراوان�اعتصابات�دیگر�که�
همگی�در�طول�سالهای�دهه��30و��40رخ�داده�است،�اما�از�همه�اینها�بسیار�مهم�تر�
و�اساسی�تر�فاصله�میان�شروع�دهه��50تا�وقوع�قیام�بهمن�است��این�دوره�بدون�
تردید�یکی�از�طوفانی�ترین�دوره�های�مبارزه،�اعتصاب�و�جنگ�و�ستیز�کارگران�با�
سرمایه�داران�در�سراسر�جامعه�و�در�تمامی�طول�تاریخ�حیات�جنبش��کارگری�ایران�
است��دوره�ای�که�مطابق�آمارهای�رسمی�دولتی�در�سال��1355هر�کارگر�ایرانی�سه�

بار�در�اعتصاب�شرکت�نموده�بود�
در�دوره�خفقان�تیره�و�تار�رضاخانی�نیز�مبارزات�کارگران�به�راه�خود�ادامه�داد�و�
باالخره�از�سال��1360تا�زمان�حاضر�ما�شاهد�مبارزات�و�خیزش�های�بسیار�گسترده�
توده�های�کارگر�ایران�در�قلمروهای�مختلف�کار�و�تولید�و�همه�عرصه�های�زندگی�
اجتماعی�هستیم��در�یک�کالم�اعتصاب،�اعتراض�،�خیزش�های�خیابانی�و�اشکال�
گوناگون�مبارزات�طبقه�کارگر�هیچگاه،�حتی�در�زیر�فشار�هارترین�و�سبعانه�ترین�
دیکتاتوریهای�سرمایه�خواه�نوع�سلطنتی�و�خواه�نوع�اسالمی�آن�متوقف�نگردیده�



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری526

است�اما�تالش��برای�سازمان�یافتن�و�بوجود�آوردن�یک�تشکیالت�استخواندار�و�
قابل�اتکاء�طبقاتی�مکان�واقعی�خود�را�در�فرایند�این�مبارزات�اشغال�نکرده�است��
بعداً�خواهم�گفت�که�آنچه�که�در�طول�این�دوره�ها�حتی�در�طی�سالهای��1320تا�
�1332بعنوان�اتحادیه�یا�هر�نوع�تشکل�دیگر�کارگری�بر�پا�گردیده�است�نه�منبعث�
از�مبارزات�جاری�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�که�بطور�غالب�آلترناتیوی�در�مقابل�

سازمانیابی�راستین�جنبش��لغو�کار�مزدی�توده�های�کارگر�بوده�است�
تا�اینجای�مطلب�با�هیچ�راز�نهفته�یا�حرف�تازه�ای�مواجه�نیستیم��این�واقعیت�که�
کارگران�ایران�در�طی�دوره�های�مذکور�بطور�فعال�دست�اندرکار�سازمان�دادن�جنبش��
طبقاتی�و�ضد�سرمایه�داری�خود�نبوده�اند�پدیده�ای�روشن�است��گروههای�چپ�نیز�
هر�کجا�خود�را�ملزم�به�ابراز�نظری�در�این�رابطه�دیده�اند�به�رغم�پاره�ای�کلـی�بافیها،�
نهایتاً�منکر�این�واقعیت�نشده�اند،�اما�مسأله�اساسی�نه�اعتراف�به�واقعیت�پدیده�بلکه�
کالبدشکافی�رمز�و�راز�واقعی�آن�است��چپ�عموماً�و�بدون�احساس��نیاز�به�ژرفکاوی�
طبقاتی�و�اجتماعی�موضوع،�دلیل�مسأله�را�یک�راست�در�کارکرد�دیکتاتوری�و�نبود�
آزادیهای�سیاسی�درون�جامعه�کندوکاو�کرده�است��نوعی�تبیین�که�بنا�بر�درونمایه�
طبقاتی�آن�اتفاقاً�چپ�و�راست�را�یکجا�به�هم�گره�زده�و�با�هم�همصدا�ساخته�است��
بعنوان�مثال�هم�حبیب�الجوردی�و�حزب�توده�یا�اکثریت�و�برخی�گروههای�دوم�
خردادی�ریشه�فقدان�تشکلهای�کارگری�را�به�کمبود�توسعه�سیاسی�یا�نبود�دموکراسی�
و�فضای�باز�سیاسی�ارجاع�داده�اند�و�هم�"حزب�کمونیست�ایران"�و�"حزب�کمونیست�
کارگری"�یا�طیف�خط��3و�شبکه�عریض��و�طویل�بازماندگان�چریکهای�فدائی�فشار�
خفقان�و�سرکوب�پلیسی�رژیمها�را�تعیین�کننده�ترین�دلیل�فروماندگی�توده�های�
کارگر�در�سازمان�دادن�جنبش��خویش��دانسته�اند��چرا�چپ�قادر�به�فرا�رفتن�از�تحلیل�
های�نوع�"الجوردی"�و�حزب�توده�ای�نشده؟�نکته�ای�است�که�در�گوشه�ای�از�این�
نوشته�بدان�اشاره�خواهد�شد�اما�در�همین�جا�باید�تصریح�کرد�که�برخی�محافل�
چپ،�بویژه�عناصر�منفرد�چپ�در�مواردی�کوشیده�اند�که�در�کنار�عامل�دیکتاتوری�
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بعنوان�علت�مهم�عدم�تشکل�یابی�کارگران�به�علل�دیگری�نیز�اشاره�کنند��بعضاً�حتی�
تالش��کرده�اند�تا�اهمیت�این�یا�آن�مؤلفه�دیگر�را�در�مقابل�عامل�سرکوب�و�قهر�و�
خفقان�رژیمها�بسیار�برجسته�سازند��آنچه�مهم�است�این�است�که�در�هیچ�یک�از�
این�کوشش�ها�و�کنکاش�ها�ما�شاهد�جهتگیری�نگاهها�به�سوی�ریشه�واقعی�و�بنیادی�
معضل�نبوده�و�نمی�باشیم��بررسی�این�دید�و�دریافت�ها�اساساً�موضوع�نوشته�حاضر�
نیست،�با�این�حال�بی�مناسبت�نخواهد�بود�اگر�برای�دقیق�تر�شدن�بیشتر�مسأله�چند�

و�چون�برخی�از�آنها�را�بطور�گذرا�و�فشرده�مرور�کنیم�
"علی�آشتیانی"�در�مقاله�ای�زیر�عنوان»�تداوم�و�گسیختگی�در�سازماندهی�مبارزات�

طبقه�کارگر«�ضمن�رد�عامل�دیکتاتوری�به�مثابه�تنها�فاکتور�مؤثر�و�اساسی�در�امر�
پراکندگی�توده�های�طبقه�کارگر�ایران�بر�نقش��تعیین�کنندة�"پرولتریزه�شدن�دهقانان�
مهاجر�و�بافت�روستائی�و�پوپولیستی،�مذهبی�کارگران�ایران"�بعالوه�"جابجائی�محمل�
مبارزه�جنبش��کمونیستی�از�کارگاهها�به�مدارس��و�دانشگاهها�از�دهه�40"�به�بعد�یا�
عوامل�دیگری�از�این�دست�انگشت�تأکید�مي�گذارد��ایشان�معتقدند�که�در�فاصله�
سالهای��1285تا��1299و��1320تا��1332عواملی�مانند�مهاجرت�بخشی�از�کارگران�
به�روسیه�و�تأثیرپذیری�آنان�از�جنبش��کارگری�نیرومند�آن�دیار،�ارتباط�روشنفکران�
ایرانی�با�این�کارگران،�تداوم�نظام�صنفی�بعنوان�یک�سامان�جامعه�سنتی�یا�رابطه�
مستقیم�فعالین�سوسیالیست�آن�روزگار�با�مبارزات�توده�های�مردم�در�دوره�نخست�و�
دخالتگری�حزب�توده�در�طی�دوره�دوم�سبب�گردید�که�طبقه�کارگر�ایران�در�سطحی�
گسترده�به�کار�سازماندهی�خویش��بپردازد�اما�در�سایر�دوره�ها�به�دلیل�فقدان�این�
مؤلفه�ها،�گسسته�شدن�سنت�کار�تشکیالتی�و�بویژه�و�از�همه�مهمتر�تغییرات�وسیع�
در�بافت�اجتماعی�طبقه�کارگر�و�غلبه�عناصر�نوپای�فاقد�تجارب�مبارزات�اتحادیه�ای،�
از�اهمیت�سازمانیابی�خود�غافل�ماند��از�مقاله�"علی�آشتیانی"�که�بگذریم�پژوهندگان�
منفرد�دیگری�نیز�کوشیده�اند�که�در�کنار�فاکتور�دیکتاتوری�به�عوامل�مؤثر�دیگر�اشاره�
کنند��آصف�بیات�به�نوبه�خود��بر�مؤلفه�هائی�مانند�آگاهی�به�معنای�"هویت�ها�و�
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تصورات�اجتماعی�منبعث�از�موقعیت�کارگران�در�روابط�کار"،�"سنت�سازمانگری"،�
"کیفیت�رهبری"،�"کوروپوراتیسم"�و�مانند�اینها�انگشت�نهاده�است�

نکات�مورد�تأکید�مقاالت�"آشتیانی"�و�"بیات"�بعالوة�عامل�دیکتاتوری�که�طبیعتًا�
مورد�تأیید�آنان�نیز�هست،�در�مجموع�منعکس��کننده�خطوط�اساسی�و�محتوای�غالب�
تمامی�نقد�و�بررسی�هائی�است�که�تا�امروز�توسط�جریانات�چپ�یا�اشخاص��منفرد�
پیرامون�علل�و�زمینه�های�استمرار�پراکندگی�طبقه�کارگر�ایران�در�معرض��مطالعه�
خوانندگان�قرار�گرفته�است��سخن�اصلـی�من�این�است�که�کل�مؤلفه�های�فوق�در�
عین�حال�که�هر�کدام�به�سهم�خود�تأثیری�بارز�و�با�شدت�و�ضعف�متفاوت�بر�روی�
روند�پراکنده�ماندن�و�متشکل�نشدن�طبقه�کارگر�ایران�داشته�است�اما�هیچکدام�عامل�

بنیادی�و�سرنوشت�ساز�این�روند�نبوده�و�نیستند�
دیکتاتوری�بطور�قطع�مانعی�عظیم�بر�سر�راه�متشکل�شدن�کارگران�است�اما�شواهد�
فراوانی�در�دست�است�که�کارگران�در�زیر�فشار�هارترین�و�متمرکزترین�دیکتاتوری�ها�
هم�خود�را�متشکل�ساخته�اند��پاره�ای�از�تشکلهای�کارگری�امریکای�التین�بطور�
مشخص��در�شیلـی�و�بولیوی�یا�سازمانهای�کارگری�افریقای�جنوبی�و�حتی�فیلیپین�
از�این�نوع�بوده�اند��از�این�گذشته�هر�اعتصاب�و�اعتراض��و�مبارزه�کارگران�الجرم�از�
یک�سازماندهی�خفته�و�نامرئی�اما�بسیار�با�صالبت،�خودجوش�،�متحد�و�پرقدرت�
برخوردار�است��نوعی�سازماندهی�که�از�اعماق�استثمارشوندگی�و�ستمکشی�و�شرائط�
کار�و�زیست�و�انتظارات�مشترک�توده�فروشنده�نیروی�کار�مایه�و�مالط�می�گیرد�و�
هیچ�نوع�دیکتاتوری�حتی�سبعانه�ترین�و�فاشیستی�ترین�آن�نیز�قادر�به�جلوگیری�
از�تحقق�آن�نیست��اعتصابات�چندین�هزار�نفری�کارگران�ایران�در�مراکز�بزرگ�و�
کوچک�کار�در�نیمه�نخست�دهه�50،�از�ذوب�آهن�و�نفت�و�گروه�صنعتی�شهریار�یا�
کفش��ملـی�و�ایران�ناسیونال�و�ارج�و�مینو�و�گروه�صنعتی�بهشهر�گرفته�تا�نساجی�ها،�
الستیک�سازیها�وکشت�و�صنعت�ها،�تا�قیام�سراسری�کارگران�کوره�پزخانه�های�
اطراف�تهران�همه�و�همه�از�چنین�سازمانیابی�خفته�و�خودجوشی�برخوردار�بودند�و�
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با�توسل�به�همین�شیوه�تشکل�گاهی�اوقات�تا�سه�هفته�تمام�در�مقابل�وحشیانه�ترین�
تهاجمات�رژیم�شاه�پایداری�کردند�

سنت�سازمانگری�نیز�با�همه�مؤثر�بودنش��نمی�تواند�به�مثابه�عامل�تعیین�کننده�
متشکل�شدن�و�نشدن�کارگران�مورد�بحث�قرار�گیرد��نقطه�عزیمت�کارگران�در�مبارزه�
بطور�کلـی�و�از�جمله�فرایند�متشکل�شدن�آنان�نمی�تواند�سنت�باشد��سنت�ها�حاصل�
پروسه�پیکارند�و�طبیعی�است�که�بنوبه�خود�بر�چند�و�چون�کارکردها�و�جهتگیریهای�
بعدی�پیکار�کارگران�تأثیر�دارند�اما�به�هر�حال�عنصر�سرنوشت�ساز�این�روند�نیستند��
طبقه�کارگر�ایران�در�دهه��19۷0به�رغم�باال�بودن�درصد�شمار�کارگران�جوان�یا�
سرریز�مستمر�نسل�خلع�ید�شده�و�مبدل�به�نیروی�کار�مزدی�شده�دهقانان،�باز�هم�
در�قیاس��با�دورة��1906تا��1920بی�سنت�تر،�بی�پیشینه�تر�و�نوپاتر�نبوده�است��این�
حکم�در�مورد�طبقه�کارگر�ایران�از�قیام�بهمن��135۷به�این�سوی�قطعاً�با�استحکام�و�
اطمینان�بیشتری�صادق�است��سایر�مؤلفه�های�مورد�اشاره�پژوهشگران�یاد�شده�حتی�
از�دو�عامل�باال�هم�کمتر�تعیین�کننده�و�سرنوشت�سازند�و�مجموع�آنها�در�هر�حال�
پاسخگوی�پرسش��اساسی�ما�نمي�باشد��بدین�ترتیب�این�سؤال�اساسی�همچنان�در�
مقابل�کلیه�فعالین�راستین�یا�مدعیان�تعلق�به�طیف�فعالین�جنبش��کارگری�ایران�قرار�
دارد�که�به�راستی�چرا�توده�های�کارگر�ایران�در�طول�این��100سال�کمترین�موفقیتی�
در�کارزار�متشکل�شدن�خویش��بدست�نیاورده�اند؟�چرا�طبقه�کارگر�ایران�تا�زمان�

حاضر�در�این�سطح�از�پراکندگی�و�بی�تشکلـی�باقی�مانده�است؟
پاسخ�واقعی�و�شفاف�این�سؤال�بر�پایه�آنچه�تاریخ�دور�و�نزدیک�جنبش��کارگری�ایران�
و�جهان�تصدیق�میکند�یا�آنچه�که�نگاه�ژرف�درک�مادی�تاریخ�از�کاوش��سرگذشت�
این�جنبش��استخراج�مي�نماید�این�است�که�عوارض��شکست�کمونیسم�طبقه�کارگر�
در�روسیه�دهه�سوم�قرن�بیستم�و�متعاقب�آن�عقب�نشینی�کمونیسم�مارکسی�در�سطح�
بین�الـمللـی،�عروج�سوسیالیسم�اردوگاهی،�برآمد�گسترده�جنبش�های�ناسیونالیستی�
و�سوسیال�خلقی�در�جهان،�پیوند�شوم�ضد�کارگری�و�ضد�کمونیستی�دو�جریان�
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اخیر�با�هم،�منزوی�شدن�کمونیسم�جنبش��لغو�کار�مزدی�و�تأثیرات�مرکب�و�مشترک�
همه�این�مؤلفه�ها�بر�روی�موقعیت�دوره�به�دوره�جنبش��کارگری�ایران�علت�اساسی�
و�ریشه�محوری�عدم�موفقیت�طبقه�کارگر�ایران�در�کار�سازمان�دادن�جنبش��طبقاتی�
خود�بوده�است��این�نه�یک�نظریه�پردازی�مکتبی�یا�استنتاج�عقیدتی�بلکه�واقعیتی�
است�که�چگونگی�آن�را�می�توان�در�البالی�حقایق�تاریخ�و�آنچه�بر�سر�طبقه�کارگر�
رفته�است�کندوکاو�نمود��ببینیم�تاریخ�جنبش��کارگری�ایران�در�این�زمینه�معین�چه�

می�گوید�و�چه�درس�هائی�را�در�پیش��روی�ما�قرار�مي�دهد؟
نخستین�جرقه�پیکار�کارگر�ایرانی�برای�اتحاد�و�تشکل�را�باید�در�متن�زندگی�و�کار�
و�مبارزه�کارگران�فراری�به�باکو�و�سایر�شهرهای�مختلف�قفقاز�و�ترکستان�روسیه�
در�شروع�سده�پیش��جستجو�نمود��این�جنب�و�جوش�کارگری�که�خیلی�سریع�در�
جریان�موسوم�به��"حزب�عدالت"�صف�آرائی�کرد،�اگر�چه�تحت�تأثیر�فضای�مسلط�
چپ�روز�و�موازین�کار�بلشویسم،�خود�را�»حزب«�نامید�اما�بیشتر�از�آنکه�اسیر�سنت�
لنینی�حزب�سازی�باشد،�تالش�خودپوی�ضد�سرمایه�داری�توده�کارگر�مهاجر�برای�
سازمانیابی�قدرت�مبارزه�خود�را�منعکس�می�ساخت��»حزب�عدالت«�بر�همین�مبنی�
و�تا�جائی�که�به�رویکرد�خودجوش�و�طبقاتی�توده�کارگر�عضوش�مربوط�می�شد،�
ویژگی�هائی�را�با�خود�حمل�می�کرد��جهتگیری�ضد�سرمایه�داری�داشت��قلمروهای�
مختلف�مبارزه�کارگران�را�در�یک�مفصلبندی�سرمایه�ستیز�به�هم�پیوند�می�زد��جامعیت�
طبقاتی�و�اتحاد�بخش�های�مختلف�طبقه�کارگر�در�مبارزه�علیه�سرمایه�داری�را�دنبال�
می�نمود��پروسه�سازمانیابی�و�مبارزه�روز�کارگران�را�بر�بستر�همبستگی�های�پراتیک�

انترناسیونالیستی�پیش�می�برد�
"حزب�عدالت"�در�تعابیر�عقیدتی،�سیاست�های�رسمی�و�روایت�تحزبش،�به�طور�

قطع�از�توهمات�ناسیونالیستی،�سوسیال�دموکراتیک�یا�انگاره�های�کمونیسم�خلقی�
رنج�می�برد��اما�این�آالیش�ها�به�رغم�تأثیراتش،�رویکرد�ضد�سرمایه�داری�مبارزات�
توده�های�عضو�را�مهار�نمی�نمود��»حزب«�در�کل�ساختارش��از�رهبران�گرفته�تا�بدنه�
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و�همه�افرادش��متشکل�از�کارگران�بود��توده�کثیر�مزدبگیرانی�که�زیر�فشار�استثمار�
و�ستم�و�توحش��همه�نوعی�سرمایه�داری،�از�خانه�و�کاشانه�خود�آواره�شده�و�در�
جستجوی�یافتن�کار�و�تأمین�معیشت�راهی�آذربایجان�روسیه�شده�بودند��در�آنجا،�
در�متن�شرائط�کار�و�ارتزاق�و�زندگی،�ضرورت�مبارزه�متحد،�دستجمعی�و�سراسری�
علیه�سرمایه�داران�و�کل�نظام�سرمایه�داری�را�با�همه�گوشت�و�پوست�لـمس��می�
کردند��مساوات�چی�ها،�دموکرات�های�وطنی،�سوسیال�دموکرات�ها،�"سوسیالیست�
ها"�و�����از�همه�سو�آهنگ�اصالحات،�سازش��طبقاتی،�ناسیونالیسم،�مذهب،�مبارزه�
برای�"میهنی�آباد"�را�در�گوش��آنان�ساز�می�کردند،�توده�های�کارگر�نیز�طبیعتاً�از�تحمل�
فشار�این�سموم�و�زرق�و�برق�دروغین�این�کژراهه�ها�در�امان�نبودند�اما�راه�خود�را�
نه�سوی�"هموطنان�مصلح"،�نه�سمت�عشاق�توسعه�صنعتی�"میهن�آباء�و�اجدادی"،�نه�
طرف�وعده�نویسان�مساوات�و�رفاه�در�سیطره�بردگی�مزدی،�که�یکراست�به�سمت�
همجوشی�و�همپیوندی�با�کارگران�روس،�به�سوی�پیکار�عظیم�اجتماعی�و�طبقاتی�
علیه�اساس��کار�مزدوری،�به�سوی�انترناسیونالیسم�کارگری�و�کمونیسم�و�مانیفست�
کمونیسم�حفاری�می�کردند��اکثریت�غالب�و�قریب�به�اتفاق�این�توده�فراری�فروشنده�
نیروی�کار�کاپیتال�و�مانیفست�نخوانده�بودند��آنان�زیر�مهمیز�فقر�و�ادبار�و�نکبت�
سرمایه�داری�از�داشتن�سواد�خواندن�هم�محروم�بودند��اما�زندگی،�شرائط�و�سرنوشت�
کارشان�همان�چیزی�بود�که�زمینه�های�مادی�نقد�مارکسی�اقتصاد�سیاسی�و�محتوای�
آموزش�های�کاپیتال�را�تعیین�می�کرد،�اعتراض��علیه�این�وضعیت�را�می�آفرید�و�
پروسه�پیکار�ضد�سرمایه�را�اجتناب�ناپذیر�می�ساخت��اینان�در�بند�بند�وجودشان�
استثمار�سبعانه�سرمایه�داری�را�درد�می�کشیدند�و�حقارت�و�زبونی�و�نابرابری�منبعث�
از�بردگی�مزدی�را�لـمس��مي�کردند��راه�نجات�واقعی�از�برهوت�سوزان�گرسنگی�
و�حقارت�را�می�جستند�و�در�کارزار�این�جستجو�مساواتیان،�دموکراتها،�سوسیال�
دموکراتها�یا�سوسیالیست�ها�را�نه�از�جنس��خود�که�ابوابجمعی�طبقاتی�دشمنان�خویش��
می�دیدند��بالعکس��نوید�محو�استثمار،�انقالب�کارگری�و�برچیدن�طبقات�که�از�صور�
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جنبش�کارگری�و�حنجره�کارگر�کمونیست�روسی�ساز�می�شد�او�را�به�مانیفست،�به�
کمونیسم�و�به�مارکس��سمت�می�داد��تشکیل�»حزب�عدالت«�در�بطن�شرائط�کار�و�
زندگی�و�مبارزه�و�جهتگیری�اجتماعی�و�طبقاتی�کارگران�مهاجر�ایرانی�در�باکو�توسط�
پیشگامان�آشنا،�مورد�اعتماد،�صاحب�نفوذ،�خوشنام�و�فداکار�همین�کارگران�اعالم�
گردید�و�فردای�آن�روز�توده�وسیع�فراری�فروشنده�نیروی�کار�ملتهب�و�دست�از�پا�
نشناخته�از�تمامی�مناطق�دور�و�نزدیک�برای�اعالم�تعلق�به�تشکل�طبقاتی�خود�بسوی�
محله�صابونچی�هجوم�بردند��تمامی�جلسات�از�جمله،�کنگره�مؤسس��بر�روی�نیمکت�
های�شکسته�و�کثیف�کارگران�معادن�نفت�تشکیل�شد�و�کمیته�های�کار�و�ارگانهای�
پیشبرد�فعالیت�تشکیالت�از�میان�هزاران�کارگری�انتخاب�گردید�که�از�بام�تا�شام�با�
ریسمان�و�دلو،�نفت�اعماق�چاهها�را�به�سطح�زمین�منتقل�می�آوردند��در�درون�»حزب�
عدالت«�همه�بخش�های�کارگران�مهاجر�دست�در�دست�هم�صف�واحدی�را�در�
مقابل�تشکلهای�متعدد�و�گرایشات�مختلف�بورژوازی�تشکیل�می�دادند��معلمی�که�به�
کارگران�و�فرزندان�آنها�درس��می�داد،�بهیار�و�طبیب�و�پرستاری�که�کارگران�را�مداوا�
مي�کرد،�کارگران�فنی�و�ساده،�همه�و�همه�در�تشکیالتی�واحد�با�هدف�مبارزه�علیه�
استثمار�و�علیه�مظالم�و�ستمکشی�و�بیحقوقی�جامعه�طبقاتی�به�هم�پیوند�می�خوردند��
»حزب«�از�یکسو�ظرف�همدوشی�و�همرزمی�کارگر�مهاجر�ایرانی�با�کارگر�بلشویک�
روسی�بود�و�از�سوی�دیگر�همین�کارگر�مهاجر�را�به�فعال�ترین�شکل�ممکن�در�پیکار�

جاری�همزنجیران�طبقاتی�اش�در�داخل�جامعه�ایران�به�میدان�می�کشید�

"حزب کمونیست ایران" و سرنوشت سازمانیابی کارگران

اگر�آنچه�بر�سینه�تاریخ�ثبت�است�یا�شاهدان�عینی�رخدادها�گفته�اند�درست�باشد�
باید�سخن�قبلی�خود�را�تأکید�کنیم�که�»حزب�عدالت«�کارگران�ایرانی�در�باکو�کمتر�به�
سنت�"حزب�انقالبیون�حرفه�ای"�و�بیشتر�به�سیره�کار�انترناسیونال�اول�گرایش��داشت��
این�داوری�اما�در�مورد�شروع�پروسه�متشکل�شدن�کارگران�در�درون�جامعه�آن�روز�
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ایران�اساساً�صادق�نیست��در�اینجا�اولین�تالش��توده�های�کارگر�برای�اتحاد�و�تشکل�
از�پا�در�میانی�بختک�وار�و�فرصت�طلبانه�یک�حزب�مشروطه�طلب�ناسیونالیست،�
یعنی�"حزب�دموکرات"�داغدار�است��عمر�این�دوره�بسیار�کوتاه�و�در�گفتگوی�حاضر�
ما�اساساً�هیچ�سوژه�ای�برای�ارجاع�نیست��معضل�اساسی�به�سالهای��1918و�پس��
از�آن،�به�دوران�ظهور�و�دخالتگری�"حزب�کمونیست�ایران"�بر�مي�گردد��به�نظر�می�
رسد�که�نطفه�های�اولیه�شکست�تالش�ها�و�خیزش�های�تاریخی�کارگران�ایران�برای�
سازمانیابی�طبقاتی�خویش��را�باید�در�بطن�سیاست�ها�و�دیدگاههای�مسلط�سوسیال�
دموکراتیک�و�سوسیال�خلقی�این�زمان�و�بعد�جستجو�نمود��مقدم�بر�هر�چیز�باید�
تأکید�کرد�که�بر�خالف�باورهای�رایج�گذشته�و�حال،�ریشه�معضل�یا�شالوده�شکست�
آمیزی�و�بی�فرجامی�تالش��"حزب�کمونیست�ایران"�در�رابطه�با�تشکل�طبقه�کارگر�
را�نباید�در�بی�توجهی�جریان�مذکور�به�اهمیت�سازمان�دادن�و�متحد�نمودن�کارگران�
دید��همه�شواهد�و�اسناد�حاکی�است�که�اوالً�استقبال�خودجوش��و�ارگانیک�توده�های�
کارگر�آن�ایام�برای�متشکل�شدن�بسیار�چشمگیر�و�خیره�کننده�است�و�ثانیاً�تالش��
حزب�کمونیست�برای�"سازمان�دادن�کارگران" مناطق�مختلف�و�حتی�موفقیت�هایش��
تا�جائی�که�به�انتظارات�و�اهداف�مترتب�بر�این�تالش�ها�مربوط�می�شد،�تا�حدود�

زیادی�گسترده�است�
مطابق�آنچه�گزارش��شده�است�تا�پایان�سال��1921کارگران�چاپخانه�ها،�نانوائي�ها،�
بخش�های�مختلف�بازار،�پست�و�تلگراف�و�تلفن،�کفاشی�ها�و�دوزندگي�ها�در�سطح�
قابل�توجهی�پروسه�سازمان�دادن�اعتراضات�و�مبارزاتشان�را�به�پیش��بردند��فقط�
در�شهر�تهران�حدود��10000نفر�از�کل��50000کارگر�شاغل�این�منطقه�در�درون�
سندیکاها�و�جمعیتهای�کارگری�متشکل�بودند��شمار�کارگران�عضو�اتحادیه�ها�و�
تشکلهای�کارگری�شاغل�در�شهرستان�ها�از�این�حدود�بسیار�بیشتر�است��بر�پایه�همین�
اسناد�و�گزارش�ها�تا�قبل�از�پایان�سال��1922جمعیت�کارگری�متشکل�در�سندیکاها�
در�سراسر�ایران�به�رقمی�نزدیک��43000نفر�بالغ�می�شود�که�بخش��عظیمی�از�آنها�را�
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کارگران�شهر�تبریز�تشکیل�می�دهند�
"حزب�کمونیست"�به�نوبه�خود�نسبت�به�جنبش��کارگری�و�ضرورت�مشارکت�

در�پروسه�سازمان�دادن�آنها�هیچ�بی�توجه�نبوده�است��طرح�تشکیل�»شورای�متحده�
کارگران«�و�پیوند�زدن�شمار�قابل�توجه�اتحادیه�ها�و�سندیکاهای�کارگری�در�درون�
این�نهاد،�حضور�چهره�های�سرشناس��و�فعال�حزبی�مانند�افتخاری،�آوانسیان،�تنها،�
شرقی،�حجازی�و�دیگران�در�این�به�اصطالح�"شورا"،�رویکرد�عنصر�حزبی�فعال،�
پرتجربه�و�چاره�پردازی�چون�افتخاری�برای�سازمان�دادن�مبارزات�کارگران�نفت�و�
موفقیت�وی�در�تأسیس��اتحادیه�مخفی�نفتگران�جنوب�و�سپس��بسیج�نیرومند�این�
اتحادیه�در�کارزار�علیه�دولت�انگلیس�،�حضور�بسیار�جدی�و�مؤثر�و�موفقیت�بار�سید�
محمد�اسماعیلی�)تنها(�در�متشکل�نمودن�کارگران�مراکز�کار�اصفهان�همه�و�همه�گواه�
بارز�حساسیت�جدی�و�دخالتگری�نسبتاً�وسیع�حزب�مذکور�در�روند�سازمان�دادن�

جنبش��کارگری�آن�روز�است�
به�این�ترتیب�و�با�توجه�به�همه�این�مؤلفه�ها،�معضل�اساسی�کار�طبقه�کارگر�ایران�
در�این�دوره�که�سنگ�بنای�معضل�تشکل�یابی�کارگران�در�دوره�های�پسین�نیز�هست�
نه�بی�رغبتی�توده�کارگر�به�سازمانیابی،�نه��بی�مهری�"حزب�کمونیست"�به�سازمان�
اهداف،� مبارزه،� به� "چپ"�کارگری� فعالین� "حزب"�و� نگاه� دادن�کارگران،�که�نوع�
جهتگیري�ها،�راه�حلها،�مطالبات�جاری،�روایت�سازمانیابی�طبقاتی�و�کل�مسائل�
جنبش��ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�است��"حزب�کمونیست"�ایران�به�رغم�برخی�
بارقه�های�ضعیف�یا�کورسوهای�برتافته�از�سیره�کار�کمونیست�های�انترناسیونال�
اول،�در�مجموع،�به�ویژه�پس��از�تضعیف�و�طرد�جناح�چپ�آن،�حزبی�در�سنت�و�
داربست�سیاسی�کمینترن�بود��آنچه�کمینترن�برای�جوامعی�مانند�ایران�و�برای�جنبش��
کارگری�این�کشورها�طرح،�گفتگو،�توصیه�و�تنفیذ�مي�کرد�مستقل�از�نوسانات�راست�
و�چِپ�متأثر�از�جناح�بندی�های�درونی�اش�،�نسخه�درد�هر�جنبشی�بود،�به�ملزومات�
سازماندهی�جنبش��لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر�هیچ�ربطی�نداشت��مسأله�اخیر�در�
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مباحثات،�تصمیم�گیري�ها�و�اتخاذ�سیاست�های�احزاب�عضو�کمینترن�هیچ�مکان�و�
وزن�خاصی�را�احراز�نمی�کرد�و�نمی�توانست�احراز�کند��در�اینجا�مشاجرات�و�شور�
و�هیجان�ها�عموماً�حول�محور�مصالح�و�مقدورات�جنبش��ضد�امپریالیستی�چرخ�مي�
خورد��نقطه�آغاز�و�پایان�بحثها�ضدیت�امپریالیسم�با�انکشاف�کاپیتالیستی�مستقل�و�
ملی�جوامع!!�طول�و�عرض��صف�متحد�خلق�علیه�امپریالیسم!!،�کنکاش��میکروسکپی�
نیروهای�ذیصالح�حضور�در�جبهه�متحد�ضد�امپریالیستی!!،�اجتناب�از�هر�گونه�چپ�
روی!!،�احتراز�از�طرح�سوسیالیسم�و�اجتناب�از�دامن�زدن�به�خطر�رمیدن�"بورژوازی�
ملـی"!�یا�"مالکان�لیبرال"!�از�صفوف�متحدین�پیکار�علیه�امپریالیسم�مهاجم!�تالش��
برای�تدارک�انقالب�دموکراتیک�ضد�امپریالیستی!!،�مبارزه�بی�امان�برای�احراز�هژمونی�
"احزاب�کمونیست"�در�"جبهه�خلق"�و�پذیرش��این�هژمونی�از�سوی�بورژوازی�ملـی�

و�مالکان�انقالبی�ضد�امپریالیست!!!�و�فراوان�مسائل�دیگر�از�این�دست�بود�
برای�حل�و�فصل�معضالت� پیچ�و�خم�تالش� پر� احزاب�عضو�»کمینترن«�در�
همآوردی�"اردوگاه"�با�بخش��دیگر�دنیای�سرمایه�داری�و�هموارسازی�همزمان�راه�رشد�
کاپیتالیستی�»مستعمرات�و�نیمه�مستعمرات�«�به�شیوه�»غیرسرمایه�داری«!!�نقش��طبقه�
کارگر�را�نیز�روشن�می�ساختند��این�طبقه�در�همه�این�جوامع�در�حال�بالیدن�بود�و�
هرچند�خودپو��با�سرمایه�داران�و�نظام�در�حال�انکشاف�سرمایه�داری�سر�جنگ�و�ستیز�
داشت��تکلیف�توده�های�این�طبقه�از�منظر�احزاب�کمونیست�ابوابجمعی�کمینترن�این�
بود�که�همه�هوش��و�حواس��و�قدرت�تفکر�و�تأثیرگذاری�و�مبارزه�خود�را�به�کار�بندد�
تا�اوالً�»بورژوازی�ملی«!!�و�»مالکان�لیبرال�انقالبی«�!!�از�"صف�خلق"�ضد�امپریالیست!!�
و�متحد�کمونیسم!!�جدا�نشوند!!�ثانیاً�اگر�بشود�لقمه�نانی�نیز�برای�سیر�کردن�شکم�
خود�و�زن�و�فرزندش�به�دست�آرد�و�از�یک�حداقل�ساده�معیشتی�محروم�نماند��ثالثًا�
و�از�همه�اینها�مهم�تر�نقشی�ایفاء�نماید�که�فرجام�کارش�به�قدرت�رسیدن�»احزاب�
کمونیست«�زیر�نام�»دولت�کارگری«!!�و�استقرار�سرمایه�داری�دولتی�با�بیرق�»جامعه�

سوسیالیستی�و�کمونیستی�باشد«!!
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»احزاب�کمونیست«�عضو�کمینترن�با�عزیمت�از�این�منظر�مشکل�مبارزه�طبقاتی�
توده�های�کارگر�را�خیلـی�ساده�حل�و�فصل�می�نمودند!!�مبارزه�برای�دستمزد�و�
بهبود�معیشت�در�چهارچوب�موازین�مبارزه�ضدامپریالیستی،�با�دورنمای�به�قدرت�
رساندن�»حزب�کمونیست«�و�استقرار�سرمایه�داری�دولتی،�زیر�پرچم�سوسیالیسم!!�

نسخه�حاضر�و�آماده�آن�ها�برای�جنبش�کارگری�کشورها�می�شد�
»حزب�کمونیست�ایران«�به�عنوان�یکی�از�احزاب�کمینترن�در�کنار�جنبش��کارگری�
ایران�تشکیل�گردید��این�سؤال�برای�هر�فعال�کمونیست�گذشته�و�حال�ایران�یا�دنیا�
حائز�اهمیت�است�که�راستی،�راستی�چنین�حزب�یا�احزابی�با�چنان�دلمشغولي�ها�چه�
نقشی�در�رابطه�با�مبارزه�طبقاتی�توده�های�کارگر�به�دوش��می�گرفتند�و�با�این�طبقه�
و�جنبش��جاری�این�طبقه�چه�مراوده�ای�برقرار�مي�کردند؟�پاسخ�اوالً�پیچیده�نیست��
ثانیاً�تاریخ�ما�به�ازاء�مادی�و�اجتماعی�آن�را�با�شفافیت�هر�چه�بیشتر�در�برابر�روی�
ما�قرار�داده�است��تجویز�سندیکالیسم�و�جنبش��اتحادیه�ای�برای�مبارزات�روزمره�
کارگران،�تبلیغ�دنباله�روی�توده�فروشندة�نیروی�کار�از�سیاست�های�حزب،�تصویر�
یک�دورنمای�آخرتی�به�نام�کمونیسم�با�صدر�و�ذیل�سرمایه�داری�دولتی�در�ذهن�توده�
کارگر،�تالش��برای�بسیج�کارگران�حول�امپریالیسم�ستیزی�ناسیونالیستی�و�باالخره�
وارد�نمودن�ضربات�کوبنده�بر�روند�بالندگی�و�سازمانیابی�جنبش�ضد�کار�مزدی�طبقه�

کارگر�تنها�محصول�میدان�داری�این�احزاب�بود�
تاریخ�حیات�چپ�از�شروع�قرن�بیستم�به�این�سوی�همه�جا�آکنده�از�این�رویکردها�
و�گمراهه�پردازی�ها�است��موضوعی�که�در�جاهای�دیگر�به�اندازه�کافی�در�باره�اش�
بحث�کرده�ایم��آنچه�اینجا�مورد�تأکید�است�این�است�که�چپ�خلقی�سینه�چاک�
انقالب�دموکراتیک�و�امپریالیسم�ستیزی�بورژوائی،�چپ�دلباخته�تکه�پاره�کردن�طبقه�
کارگر�به�توده�ها�و�تشکلهای�توده�ای�در�یکسو�و�رهبران�و�تشکل�حزبی�پیشروان�در�
سوی�دیگر،�چپی�که�کارگر�غیر�مولد�را�کارگر�نمی�دانست،�چنین�چپی�نه�فقط�قادر�
به�تقویت�صف�ضد�کار�مزدی�و�کمونیستی�توده�های�طبقه�کارگر�نبود،�که�بالعکس��
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در�کل�پراکسیس�خود�اعم�از�نظر�و�عمل،�اساس��سازمانیابی�کارگران�برای�پیکار�
ضد�سرمایه�داری�را�به�شدت�مورد�آسیب�و�آماج�ضربه�قرار�می�داد��متشکل�نمودن�
توده�های�کارگر�در�سندیکاها�و�برای�پیشبرد�مطالبات�صنفی�و�سندیکالیستی�در�یک�
سوی�و�همدوشی�سیاسی�طبقه�کارگر�با�امپریالیسم�ستیزی�ناسیونالیستی�یا�جنبش��
دموکراسی�طلبانه�خلقی�در�سوی�دیگر،�نه�راه�سازمانیابی�ضد�سرمایه�داری�طبقه�
کارگر�که�بالعکس�راه�کفن�و�دفن�این�رویکرد�و�جنبش�در�گورستان�رفرمیسم�راست�
و�چپ�به�نفع�بورژوازی�بود��قباًل�گفتیم�که�کارگران�در�طی�این�دوره�بیشترین�جنب�
و�جوش��و�تالش��را�برای�متشکل�شدن�خود�به�عمل�مي�آوردند��آنان�متشکل�می�
شدند�تا�علیه�استثمار�و�دیکتاتوری�و�بیحقوقی�منبعث�از�رابطه�خرید�و�فروش��نیروی�
کار،�علیه�ستم�و�خفقان�و�فقدان�آزادیهای�سیاسی�در�جامعه،�علیه�نظام�اقتصادی�و�
اجتماعی�مسلط،�علیه�سرمایه�های�انگلیسی�و�جنایات�دولت�انگلیس��در�ایران�مبارزه�
کنند��کارگران�برای�پیشبرد�مبارزات�خویش��در�این�قلمروها�به�رهنمودها�و�راه�
حلهای�کسانی�که�از�کمونیسم�و�از�پیکار�علیه�سرمایه�داری�سخن�می�راندند�اعتماد�
مي�کردند�و�از�متحد�شدن�حول�پرچم�کمونیسم�استقبال�می�نمودند��معضل�آنان�در�
این�مبارزه�یا�آنچه�آنان�را�به�تشکل�سوق�می�داد�»استقالل�صنعتی�میهن«�و�»انقالب�
دموکراتیک�ضد�امپریالیستی«!!،�»راه�رشد�غیرسرمایه�داری«،�»جمهوری�دموکراتیک�
خلق«،�از�میان�برداشتن�موانع�»رشد�آزاد�کاپیتالیستی«�و�از�این�نوع�خزعبالت�نبود��
هیچکدام�از�این�مسائل�هیچ�موضوعیتی�در�پروسه�پیکار�طبقه�کارگر�احراز�نمي�کرد�
و�هیچ�جاذبه�یا�مناسبتی�را�برای�متشکل�شدن�توده�های�کارگر�پیش��نمی�کشید��
کارگران�به�رغم�قلت�نفوس��طبقه�خویش��در�آن�زمان�به�گونه�ای�بارز�با�انتظاراتی�
طبقاتی�به�مبارزه�روی�آوردند��نفس��استقبال�و�اعتماد�وسیع�آنان�به�فعالینی�که�پرچم�
»کمونیسم«�در�دست�و�پیام�انقالب�را�اکتبر�بر�زبان�داشتند،�بارزترین�گواه�خودجوشی�
نهادین�آنان�برای�سازمان�دادن�جنبشی�ضد�کار�مزدی،�ضد�ستمکشی�ها،�بیحقوقی�ها�
و�همه�مظالم�جامعه�طبقاتی�بود��آنان�به�احزاب�و�گروههای�سیاسی�موجود�بورژوازی�
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پشت�کردند،�همچنانکه�در�باکو�بر�سینه�»دموکراتها«،�»مساواتی�ها«�سوسیالیست�
های�بورژوا�و�مشابه�اینها�دست�رد�کوبیدند��به�افق�گشودة�انقالب�اکتبر�و�دورنمای�
خالصی�بشر�از�وجود�طبقات�و�جامعه�طبقاتی�روی�نهادند،�با�کسانی�همراه�شدند�که�
از�مبارزه�برای�تحقق�این�افق�رهائی�سخن�می�راندند�و�لباس��فعال�کمونیست�جنبش��
کارگری�را�تن�داشتند!!�کاماًل�بدیهی�است�که�جنبش�کارگری�در�پروسه�پیشبرد�پیکار�
طبقاتی�خود�رشد�صنعتی�هر�چه�شکوفاتر�و�مؤثرتر�جامعه�را�نیز�آرزو�می�کرد�اما�به�
طور�قطع�نه�آن�رشد�صنعتی�که�بورژوازی،�احزاب�سوسیال�خلقی�و�از�جمله�حزب�
کمونیست�ایران�یا�سایر�احزاب�نوع�کمینترن�دنبال�می�نمودند��کارگران�بیش��از�هر�
طبقه�و�قشر�دیگر�اجتماعی�خواستار�نابودی�دیکتاتوری�و�خفقان�و�تضمین�مسلم�
آزادیهای�سیاسی�و�حقوق�شهروندی�آحاد�جامعه�بودند،�اما�این�خواست�و�انتظار�
کارگران�با�جمهوری�دموکراتیک�خلق�و�پارلـمانتاریسم�یا�استقرار�یک�دولت�باالی�
سر�شهروندان�قابل�تحقق�نبود،�بالعکس��استقرار�یک�ساختار�شورائی�فراگیر�متشکل�
از�همه�توده�های�فروشنده�نیروی�کار�و�فرودستان�زحمتکش��جامعه�را�مطالبه�می�
کرد��کارگران�بیشترین�نفرت�را�از�کل�نظام�اجتماعی�روز�داشتند�اما�بدیل�آن�را�نه�در�
استقرار�سرمایه�داری�مستقل�ملـی!!�و�جمهموری�دموکراتیک�خلق!!�که�در�تغییر�پایه�ای�
عینیت�اقتصادی�حاکم�جستجو�می�کردند��انتساب�این�خصوصیات�یا�ظرفیت�ها�به�
جنبش��کارگری�ایران�در�سالهای�پیش��از�استقرار�دیکتاتوری�سیاه�رضاخان�یک�بحث�
انتزاعی�مکتبی�یا�نوعی�لفظ�پردازی�مبتنی�بر�باور�مجرد�به�چنین�و�چنان�بودن�طبقه�
کارگر�نیست،�تمام�بحث�این�است�که�جنبش��کارگری�به�صورت�خودجوش��از�همه�
آمادگی�های�الزم�برای�بالیدن�به�سوی�یک�جنبش��واقعی�ضد�سرمایه�داری�برخوردار�
است��آنچه�راه�این�بالیدن�را�سد�می�سازد،�یا�افکار�و�باورهای�مسلط�طبقه�بورژوازی�
و�دیکتاتوری�حاکم�سرمایه�است�و�یا�گمراهه�هائی�است�که�توسط�اپوزیسیون�های�
بورژوازی،�رفرمیسم�سندیکالیستی�و�محافل�مختلف�کمونیسم�خلقی�و�بورژوائی�زیر�

نام�دروغین�راه�رهائی�از�سرمایه�داری�پیش�رویش�پهن�می�شود�



539 جنبش�کارگری�ایران،�تاریخ�بی�تشکیالتی����

باالتر�به�فاکتور�استقبال�گسترده�و�خودانگیخته�کارگران�از�تشکیل�جریان�موسوم�
به�حزب�کمونیست�ایران�و�پیش��از�آن�حزب�عدالت�در�باکو�اشاره�کردیم��جنبش��
کارگری�در�این�دوره�اساساً�خود�را�با�کمونیسم�و�سیاست�های�اعالم�شده�از�سوی�
کمونیست�ها�تداعی�می�نمود�و�در�قلمروهای�مختلف�مبارزه�و�اعتراض��اجتماعی�
صف�خود�را�از�جریانات�رسمی�بورژوازی�جدا�می�ساخت��از�اینها�که�بگذریم�
کارگران�اینجا�و�آنجا�سیاست�هائی�اتخاذ�می�نمودند�یا�سازمان�هائی�پدید�می�آوردند�
که�شاخص��واقعی�آنها�تمایز�آشکار�هدفهایشان�از�احزاب�بورژوائی�و�غیرکارگری�
بود��بازگشت�خیل�کثیری�از�کارگران�ایرانی�مهاجر�در�قفقاز�با�هدف�شرکت�در�
جنبش��توده�ای�سالهای�دهه�اول�و�دوم�قرن�بیستم�و�سپس��مشارکت�فعال�و�مؤثر�آنها�
در�این�مبارزات�به�گونه�ای�بود�که�رعب�و�هراس��اپوزیسیون�های�بورژوائی�مشروطه�
طلب�را�در�پی�می�آورد��سردار�محیی�از�سران�جنبش��مشروطه�خواهی�نقل�مي�کند�
که:�»هدف�ما�از�مبارزات�جاری�محدود�نمودن�قدرت�حکومت�و�اصالح�امور�جامعه�
بود،�در�حالـی�که�کارگران�مي�خواستند�خود�ما�بر�زمین�زنند�و�همه�چیز�را�تغییر�
دهند�از�همین�روی�باید�با�آنان�به�مقابله�خونین�می�پرداختیم�و�تشکیالت�آنها�را�از�
هم�متالشی�می�نمودیم«�اهتمام�کارگران�تبریز�به�تأسیس��حزبی�بنام�»حزب�کارگر«�
نیز�یک�نمونه�بارز�دیگر�از�همین�کارکردها�و�جهتگیری�های�خودجوش��طبقاتی�بود��
در�جریان�ساختن�این�تشکل�اگر�چه�توده�های�کارگر�زیر�فشار�سنت�های�ناشی�از�
رسته�بندی�و�صنفی�کاری�با�برخی�عناصر�غیرکارگری�در�سازمانی�واحد�گرد�آمده�
بودند،�اما�طرح�ها،�خطوط�کار�سیاسی�و�اهداف�تشکل�اساساً�توسط�کارگران�تعیین�و�
اعمال�می�گردید��اساسنامه�این�جریان�عضویت�هر�کسی�را�که�کارگر�مزدی�استخدام�
مي�کرد�اکیداً�ممنوع�مي�ساخت��قدرت�متحد�و�متشکل�کارگران�را�عماًل�سالح�پیکار�
ماوراء�قانونیت�و�قراردادیت�می�دانست��کاربرد�هر�چه�وسیع�تر�این�سالح�را�تنها�راه�
تحمیل�مطالبات�اقتصادی�و�اجتماعی�تودة�کارگر�و�تهیدست�بر�سرمایه�داران�یا�دولت�
به�حساب�می�آورد��این�جریان�بیش��از��3000کارگر�را�در�درون�خود�متحد�ساخته�
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بود،�در�معادالت�اجتماعی�جاری�در�سطح�شهر�تبریز�به�صورت�یک�نیروی�صاحب�
نفوذ�اجتماعی�ابراز�وجود�می�کرد��برخی�از�مطالبات�عمومی�شهروندان�کارگر�و�
تهیدست�و�به�طور�مثال�اجاره�بهای�اماکن�را�با�توسل�به�قدرت�متحد�و�متشکل�توده�

ای�بر�صاحبان�سرمایه�و�سازمان�های�دولتی�روز�تحمیل�می�نمود�
اینها�و�نمونه�های�مشابه�دیگر�بخشی�از�حقایق�مستند�تاریخی�در�کارنامه�جنبش��
کارگری�دهه�های�اول�و�دوم�سده�بیستم�است��این�حقایق�همه�جا�خودانگیختگی�و�
خودجوشی�کارگران�برای�سازمان�دادن�جنبش��طبقاتی�ضد�سرمایه�داری�را�تأیید�می�
کند�و�عماًل�به�نمایش��مي�گذارد��مسأله�کلیدی�و�تعیین�کننده�در�بحث�ما�این�است�
که�جنبش��ضد�کاپیتالیستی�و�ضد�کار�مزدی�برای�اینکه�پروسه�بالندگی،�گسترش�،�
استحکام�و�اقتدار�خود�را�به�طور�موفقیت�آمیز�طی�کند�قبل�از�هر�چیز�و�بیشتر�از�
همه�چیز�نیازمند�پوئیدن�و�سنگر�گیری�شفاف�حول�راه�حل�روشن�طبقاتی�و�پیگیری�
مطالبات�جاری�متناظر�با�سمتگیری�مشخص��در�این�راستاست��جنبش��کارگری�نوپای�
ایران�در�دهه�های�آغازین�سده�بیستم�از�این�ظرفیت�برخوردار�بود�اما�دخالتگری�
حزب�کمونیست�ایران�نه�در�راستای�پاسخ�به�ملزومات�بالندگی�و�تقویت�و�تحکیم�
این�جنبش��که�بالعکس��در�جهت�آویختن�آن�بدان�به�دار�پوسیده�یک�جنبش��سوسیال�
خلقی�بود��افقی�که�این�حزب�در�برابر�طبقه�کارگر�گشود�و�جبهه�مبارزه�ای�که�توسط�
کمینترن�و�فعالین�حزب�مذکور�به�کارگران�پیشنهاد�گردید�نه�فقط�کمکی�به�بالیدن�
صف�مستقل�طبقاتی�کارگران�و�سازمانیابی�جنبش��لغو�کار�مزدی�توده�های�کارگر�
نمي�کرد�که�شیرازه�تالش��خودپوی�کارگران�برای�ایجاد�چنین�تشکلـی�را�بر�هم�مي�

ریخت�
مبارزه�علیه� نه� پیشنهادی�حزب� راه�حلهای� ایران�در�رهنمودها�و� طبقه�کارگر�
سرمایه�داری،�نه�متشکل�شدن�سراسری�شورائی�علیه�استثمار�کاپیتالیستی�و�کل�مظالـم�
جامعه�طبقاتی،�نه�همپیوندی�درونی�مبارزه�علیه�کار�مزدی،�نه�انقالب�با�هدف�بر�
چیدن�پایه�های�مادی�جامعه�طبقاتی�بلکه�کاماًل�بالعکس��تبدیل�شدن�به�ارتش��ذخیره�
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امپریالیسم�ستیزی�سوسیال�خلقی،�تمکین�کردن�به�بردگی�مزدی�و�محدود�ساختن�
پیکار�به�بهبود�شرائط�فروش��نیروی�کار،�وثیقه�کردن�استثمار�و�بیحقوقی�خویش��برای�
»رشد�آزاد�و�مستقل�صنعتی«!!�قبول�همسنگری�بورژوازی�در�مبارزه�علیه�»دشمن�
مشترک«!!�و�نظائر�اینها�را�می�دید��جنبش��کارگری�ایران�از�درون�این�رهنمودها�و�راه�
حلها�می�آموخت�که�برای�مطالبات�معیشتی�روزش�سندیکائی�بسازد�و�برای�رهائی�
فرجامین�خود�به�یک�حزب�سیاسی�باالی�سرش�و�بیگانه�با�مبارزه�طبقاتی�ضد�کار�
مزدی�اش�آویزان�گردد��کارگران�در�مطبوعات�حزب�و�نسخه�پیچی�سران�حزبی�شیوه�
مبارزه�صنفی،�روش��جدائی�مبارزات�اقتصادی�از�مبارزه�برای�آزادي�های�سیاسی،�
جدائی�مبارزه�ضد�کار�مزدی�از�مبارزه�علیه�رژیم�حاکم،�جدائی�جنبش��طبقاتی�از�
جنبش��رفع�تبعیض��جنسی�و�بیحقوقی�زنان�یا�کودکان،�تکه�پاره�کردن�جنبش��خود�
به�سنگرهای�پراکنده�جنبش��طبقات�دیگر�و�نوع�این�وارونه�بافی�ها�را�می�آموختند��
طبقه�کارگر�ایران�در�طالیگان�عروج�خود��با�این�گونه�رهنمودها،�افق�گشائي�ها�و�
راه�حل�پردازی�ها�مواجه�شد�و�در�همین�جا�بود�که�تندنس��سازمانیابی�طبقاتی�و�
ضد�سرمایه�داری�اش�دچار�اختاللـی�جدی�گردید��حکومت�سیاه�رعب�و�وحشت�
رضاخانی�در�شرائطی�به�قلع�و�قمع�این�جنبش��پرداخت�که�پیش��تر�از�درون�زیر�فشار�
نظرگاه�ها،�سیاست�ها�و�راهبردهای�بورژوائی�و�سوسیال�خلقی�از�پویش��طبیعی�برای�
سازمانیابی�طبقاتی�خود�سخت�فاصله�گرفته�بود��در�همین�جا�باید�نکته�مهم�دیگری�
را�نیز�اضافه�کرد��این�که�چهره�های�سرشناس�درون�جنبش�کارگری�این�دوران�یا�
دوره�های�بعد،�نه�فقط�نقش�کارساز�آگاهگرانه�ای�برای�جلوگیری�از�حلق�آویزی�این�
جنبش�به�دار�باورها�و�سیاست�های�کمونیسم�خلقی�ایفاء�نمی�کردند�که�خودشان�به�
اندازه�کافی�در�برهوت�توهم�به�این�روایت�کمونیسم�و�حزب�بازی�غوطه�می�خوردند��
در�عالم�واقع�اینان�بودند�که�حلقه�اتصال�جنبش�کارگری�به�حزب�می�شدند�و�قدرت�
پیکار�طبقاتی�توده�های�کارگر�را�اسب�راهوار�میدان�داری�حزب�و�کمونیسم�خلقی�

می�ساختند�
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جنبش��کارگری�سالهای�شروع�قرن�بیستم�ایران�با�استقرار�دیکتاتوری�سیاه�رضاخان�
ضربات�بسیار�کوبنده�ای�را�تحمل�کرد��این�ضربات�در�شرائطی�بر�طبقه�کارگر�ایران�
فرود�آمد�که�توده�های�کارگر�در�کار�سازمانیابی�طبقاتی�خود،�بنا�به�دالئلـی�که�گفتیم�
سنگی�بر�روی�سنگ�نگذاشته�بودند��شکست�جنبش�کارگری�همسان�سایر�جنبش�
های�دیگر�پدیده�ای�همیشه�محتمل�و�گاه�گریزناپذیر�است��اما�چگونه�شکست�
خوردن�و�ضربات�شکست�را�چگونه�تحمل�کردن�موضوعی�است�که�به�انسجام�
درونی،�میزان�آگاهی،�ظرفیت�چاره�گری�و�مؤلفه�های�دیگر�وضعیت�این�جنبش�
ربط�دارد��شکست�طبقه�کارگر�ایران�به�گاه�عروج�توحش��بار�بورژوازی�رضاخانی�
در�وضعیتی�رخ�داد�که�جنبش��کارگری�همه�مسائل�مربوط�به�مبارزات�جاری�و�
سرنوشت�آتی�پیکارش�را�نه�با�سر�هشیار�طبقاتی�که�به�صورتی�باژگونه�از�مصالح�
و�ملزومات�کار�جنبش�های�دیگر�استنتاج�کرده�بود��اولین�و�دردناک�ترین�عوارض��
شکست،�تداوم�استیالی�نظریه�بافي�ها�و�راه�حل�های�سوسیال�بورژوائی�در�پروسه�
مبارزات�بعدی�طبقه�کارگر�بود��آویختن�به�دموکراسی�طلبی�خلقی�در�مبارزه�سیاسی�
و�خزیدن�به�خرابه�های�سندیکالیسم�در�قلمرو�مبارزه�برای�مطالبات�روزمره�معیشتی!!�
سپردن�جنبش��رفع�نابرابری�جنسی�و�ضد�بي�حقوقی�کودک�به�جنبش��دموکراتیک�
و�جراحی�آن�از�جنبش��لغو�کار�مزدی!!�گسیل�معلم�و�بهیار�و�سایر�کارگران�غیرمولد�
به�جبهه�دموکراسی�خلق!!�و�سلب�پروانه�عضویت�آن�ها�در�جنبش�ضد�سرمایه�داری�
طبقه�کارگر،�حزب�سازی�ماوراء�جنبش�کارگری�و�مانند�اینها�همه�و�همه�وارونه�
پردازی�هائی�بودند�که�کمونیسم�خلقی�در�ذهن�و�پراتیک�کارگران�جا�انداخته�بود�و�
با�حمام�خون�رضاخان�علیه�جنبش�کارگری�حکم�میراث�آموزشی�ماندگار�را�پیدا�
کردند��با�هجوم�ددآسای�دیکتاتوری�چراغ�عمر�دموکراسی�طلبی�و�امپریالیسم�ستیزی�
خلقی�عجالتاً�خاموش��شد،�اما�طبقه�کارگر�که�برای�استمرار�حیات�خود�چاره�ای�
جز�تداوم�پیکار�نداشت�همچنان�پا�بر�جا�و�استوار�در�سنگر�مقاومت�باقی�ماند،�با�
این�ویژگی�که�نه�جنبشی�سراسری�علیه�استثمار�و�همه�مظالـم�جامعه�طبقاتی،�بلکه�
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جنبشی�صنفی�با�هدف�تضمین�نان�بخور�و�نمیر�خویش��را�دنبال�کرد�

سالهای 20 تا 32 و سرگذشت سازمانیابی کارگران
کارگران�در�سالهای�توحش��و�سرکوب�رضاخانی�از�ادامه�پیکار�باز�نایستادند،�از�
این�گذشته�تالش��خود��برای�سازمان�دادن�مبارزاتشان�را�حتی�در�سیاهترین�روزهای�
استبداد�حاکم�کم�و�بیش��ادامه�دادند��کارگران�راه�آهن�زیر�فشار�متمرکزترین�کنترل�
پلیسی�تشکل�مخفی�خود�را�پدید�آوردند��توده�کارگر�بسیاری�از�کارگاههای�دیگر،�از�
جمله�قالـیبافي�ها�در�پیوند�با�هم�یک�سازمان�مخفی�بر�پای�کردند��پاشنه�آشیل�واقعی�
جنبش��کارگری�در�این�دوره�نیز�نه�توقف�پیکار�علیه�سرمایه�داران�یا�حتی�چشم�پوشی�
از�پاره�ای�تالش�ها�برای�متشکل�شدن،�بلکه�تضعیف�سنت�های�شفاف�کمونیستی�
در�کار�سازمانیابی�جنبش��طبقاتی�و�لغو�کار�مزدی�بود��تزریق�این�باور�غلط�و�مخرب�
که�گویا�آویختن�به�حزب�نخبگان�راهکار�جنبش�سوسیالیستی!!�و�سندیکاسازی�
راه�پیشبرد�مبارزات�روزمره�است!!�شیرازه�جنبش��کارگری�نوپای�ایران�را�بگونه�ای�
چشمگیر�دچار�آسیب�نموده�بود��به�موجب�این�باور�توده�وسیع�فروشنده�نیروی�
کار�باید�عجالتاً�برای�افزایش��دستمزد�مبارزه�مي�کرد�و�برای�پیکار�ضد�سرمایه�داری�
منتظر�هنرنمائی�ماشین�حزبی�باالی�سر�خویش�می�ماند��آنچه�در�این�میان�گم�و�گور�
و�بی�اعتبار�می�شد،���تقالی�کارگران�برای�ساختن�محافل�واقعی�کمونیستی،�پیوند�زدن�
این�محافل�به�هم�در�درون�یک�شبکه�گستره�کارگری،�تالش��برای�برپائی�شوراهای�
ضد�سرمایه�داری�و�سازماندهی�یک�جنبش�نیرومند�شورائی�ضد�کار�مزدی�بود��
کارگرانی�که�می�تواستند�سینه�خفقان�را�بدرند�تا�اتحادیه�مخفی�بر�پای�دارند�مسلمًا�
قادر�به�تالش��برای�سازمان�دادن�جنبش��شورائی�ضد�سرمایه�نیز�بودند��در�اینجا�دیگر�
اساساً�نه�دیکتاتوری�که�فشار�دیدگاههای�عاریتی�کمونیسم�بورژوائی�کمینترن�و�حزب�

کمونیست�ایران�بود�که�راه�را�بر�اینگونه�کوشش�ها�فرو�می�بست�
برای� را� مناسبی� شرائط� اول�و�سقوط�رضاخان�طبیعتاً� امپریالیستی� پایان�جنگ�
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اوجگیری�مبارزات�کارگران�در�مناطق�مختلف�پدید�آورد��در�این�زمان�شمار�کارگران�
در�قیاس��با�دوره�پیشین�تفاوت�فاحش��داشت�و�طبقه�کارگر�کاماًل�از�این�شانس��
برخوردار�بود�که�در�صحنه�معادالت�اجتماعی�روز�نقشی�و�سرنوشت�ساز�ایفاء�
کند��این�کار�مقدم�بر�هر�چیز�در�گرو�سازمانیابی�سراسری�و�شورائی�جنبش��لغو�
کار�مزدی�توده�های�کارگر�بود��جنبشی�که�ساختار�شورائی�فراگیر�خود�را�به�مثابه�
ظرف�ابراز�وجود�یک�آلترناتیو�اجتماعی�شفاف�در�مقابل�بورژوازی�ایران�و�جهان�و�
در�برابر�کل�نیروهای�ارتجاعی�مسلط،�به�میدان�کشد��شرائط�از�بسیاری�جهات�برای�
چنین�صف�آرائی�کارگری�مهیا�بود��توده�کثیری�از�دهقانان�فقیر�که�تا�آن�زمان�بخش��
وسیع�تر�جمعیت�را�تشکیل�می�دادند،�در�غالب�نقاط�کشور�نسبت�به�احزاب�رسمی�
بورژوازی�بي�عالقه�و�برای�پیوستن�به�یک�صف�آرائی�کارگرِی�ضد�استثمار�و�ضد�
مظالـم�جامعه�طبقاتی�ابراز�آمادگی�مي�کردند��توده�های�کارگر�خود�در�شهرها�و�
در�مراکز�مختلف�کار�و�تولید�از�مبارزه�علیه�استثمار�و�برای�پایان�دادن�به�نابرابري�
های�اجتماعی�سخن�به�میان�می�کشیدند��پیداست�که�استنباط�آنان�از�کمونیسم�و�
رهائی�و�این�مفاهیم�با�دنیائی�انگاره�پردازی�های�بورژوائی�مسلط�بر�فضای�زندگی�
و�افکارشان�نیز�آلوده�بوده�است��با�همه�این�ها�طبقه�کارگر�ایران�به�طور�واقعی�برای�
تشکیل�شوراهای�سراسری�خود�،�برای�طرح�یک�آلترناتیو�زنده�ضد�سرمایه�داری�
آمادگی�نشان�می�داد��توده�های�وسیع�تهیدست�شهری�و�روستائی�نیز�برای�پیوستن�
به�این�آلترناتیو�و�حضور�فعال�در�این�ساختار�شورائی�قدرت�راه�مخالف�نمی�رفتند��
در�این�میان�عروج�»حزب�توده«،�مظهر�سوسیالیسم�بورژوائی�و�ضد�کارگری،�زیر�
علم�و�کتل�یک�حزب�مدافع�سوسیالیسم!!�و�مدافع�طبقه�کارگر!!�یورشی�به�همه�
زمینه�های�مساعد�ابراز�وجود�این�آلترناتیو�ضد�سرمایه�داری�بود��حزب�توده�همه�جا�
سیاست�تصفیه�جنبش��کارگری�از�بار�طبقاتی�و�سوسیالیستی�اش�را�در�پیش��گرفت��
در�سال��1321به�دنبال�تشکیل�شورای�مرکزی�اتحادیه�های�کارگران�ایران�کوشید�تا�
با�بهره�گیری�از�نفوذ�مؤثر�فعاالن�حزبی،�شورا�را�از�هر�گونه�دخالتگری�مستقیم�در�
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امور�سیاسی�ممانعت�نماید��کوشش��حزب�در�این�زمینه�به�موفقیت�نشست�و�شورا�
که�قریب��350000کارگر�را�از�طریق�عضویت�در��186اتحادیه�در�مناطق�مختلف�
ایران�در�درون�خود�متحد�ساخته�بود�در�برنامه�خود�از�تمامی�کارگران�خواست�که�از�
مبارزه�سیاسی�و�از�مبارزه�ضد�سرمایه�داری�و�ضد�دولت�سرمایه�داری�اجتناب�نمایند��
انجام�این�کار�به�حزب�فرصت�می�داد�که�با�استمداد�از�میراث�آموزش�های�اردوگاه�
و�کمینترن،�کل�جنبش�کارگری�را�تا�حد�یک�وثیقه�تسویه�حساب�میان�خود�و�بخش�
های�دیگر�بورژوازی�از�هستی�ساقط�نماید��طبقه�کارگر�ایران�در�فاصله�سالهای��20تا�
�32سراسر�کارخانه�ها�و�مراکز�کار�حتی�سراسر�مناطق�شهری�و�روستائی�را�به�میدان�
اعتراض��و�مبارزه�علیه�استثمار�و�علیه�مظالـم�موجود�جامعه�طبقاتی�تبدیل�نمود�اما�
برخورد�حزب�توده�با�همه�این�مبارزات�و�خیزش�ها�تهی�ساختن�آن�ها�از�پتانسیل�ضد�
کار�مزدی�بود��ممکن�است�سؤال�شود�که�اگر�توده�های�کارگر�برای�سازمان�دادان�
شورائی�و�سراسری�و�ضد�سرمایه�داری�خویش�و�برای�پیوند�زدن�توده�های�تهیدست�
شهری�و�روستائی�به�جنبش��خود�زمینه�های�الزم�را�داشتند،�چرا�تسلیم�راه�حلها�و�
سیاست�های�حزب�توده�شدند؟�پاسخ�این�سؤال�روشن�است�و�آن�را�در�چند�نکته�

زیر�خالصه�می�کنیم�
اوالً�ظرفیت�یا�خودپوئی�ضد�سرمایه�داری�جنبش�کارگری�همسان�هر�پدیده�دیگر�
مقوله�ای�مطلق�و�ماوراء�زمینی�نیست��جنبش��کارگری�همانگونه�که�پیش��تر�تصریح�
شد�در�هستی�اجتماعی�خود�ضد�سرمایه�داری�است�اما�این�سرمایه�ستیزی��در�خارج�
از�مدار�مناسبات�اجتماعی�حاکم�سوخت�و�ساز�نمی�شود��بورژوازی�و�کل�احزاب�
این�طبقه�مستمراً�راه�حلهای�متناظر�با�تمکین�طبقه�کارگر�به�نظام�کاپیتالیستی�و�انطباق�
با�ملزومات�سلطه�سرمایه�داری�را�به�صورت�راه�حل�ها�و� پروسه�پیکار�کارگران�
آلترناتیوهای�آماده،�در�مقابل�جنبش��کارگری�قرار�مي�دهند،�اینکه�این�جنبش��تا�چه�
حد�از�عهده�طرد�این�راه�حلها�و�اتخاذ�آلترناتیو�واقعی�طبقاتی�خویش��برآید�موضوعی�
است�که�به�چگونگی�ایفای�نقش�فعالین�آگاهش�در�ارتقاء�آگاهی�و�شناخت�و�تسلیح�



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری546

کمونیستی�توده�های�جنبش�بستگی�دارد�
ثانیاً�حزب�توده�نه�در�مکان�یک�حزب�رسمی�بورژوازی�و�نه�با�پرچم�سرمایه�داری�
دولتی�بلکه��زیر�نام�چپ�و�سوسیالیسم�و�از�طریق�تداعی�خود�با�انقالب�اکتبر�و�آرمان�
کمونیسم�پیش��روی�کارگران�قرار�می�گرفت��در�اینجا�نیز�درست�به�روال�دوره�پیشین�
بخش��عظیمی�از�توده�های�کارگر�به�سینه�احزاب�متعارف�و�رسمی�بورژوازی�دست�
رد�می�کوبیدند�و�جانبداری�خود�را�از�حزب�اعالم�می�کردند��نفس��وقوع�این�حادثه،�
در�عین�دروغین�بودن�دعاوی�حزب،�باز�هم�دلیل�روشنی�بر�ظرفیت�بالفعل�طبقه�
کارگر�برای�متشکل�شدن�حول�یک�آلترناتیو�ضد�سرمایه�داری�بود،�تمامی�معضل�کار�
در�اینجا�قرار�داشت�که�جریان�مدعی�سوسیالیسم،�خود�تا�مغز�استخوان�کاپیتالیستی�
و�ارتجاعی�بود�و�الجرم�تمامی�ظرفیت�پیکار�ضد�کار�مزدی�کارگران�را�در�باتالق�

سیاست�های�اردوگاهی�خود�ضایع�مي�ساخت�
ثالثاً�با�همه�این�ها�توده�های�کارگر�در�غالب�نقاط�حتی�به�رهنمودهای�حزب�توده�
وقعی�نمی�گذاشتند�و�زیر�فشار�رادیکالیسم�خودجوش��طبقاتیشان�به�خیزش�هائی�
مغایر�با�انتظارات�سران�حزبی�دست�می�زدند��در�سال�های�پیش��از�وقوع�کودتا�
زمانی�که�حزب�شعار�»شاه�باید�سلطنت�کند،�نه�حکومت«�را�تبلیغ�مي�کرد،�کارگران�
عموماً�از�نابودی�رژیم�شاهنشاهی�سرمایه�داری�حرف�می�زدند��به�عنوان�مثال�در�شهر�
اصفهان�بیش��از�چندین�هزار�کارگر�نساجی�با�خروج�برنامه�ریزی�شده�و�همزمان�از�
تمامی�کارخانه�های�ساحل�زاینده�رود�و�در�پی�عبور�از�سی�و�سه�پل�مجسمه�شاه�
را�به�زمین�کشیدند�و�از�طریق�تکه�پاره�کردن�آن�تنفر�خود�به�سلطنت�بورژوازی�را�
آشکار�ساختند��در�آباده�فارس��جمعیت�کثیری�از�مردم�کارگر�و�غیرکارگر�در�حالـی�
که�تظاهراتی�وسیع�را�علیه�رژیم�شاه�سازمان�داده�بودند�فریاد�»بلشویسم�است�حزب�
راه�نجات«�سر�می�دادند��در�آذربایجان�بیش��از��60هزار�دهقان�و�کارگر�کشاورزی�با�
اخراج�زمین�داران�سرمایه�دار�و�فئودال�آمادگی�خود�برای�پایان�دادن�به�سلطه�مالکیت�
خصوصی�کاپیتالیستی�و�فئودالـی�را�عماًل�به�نمایش��نهادند��در�مازندران�جمعیت�
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کثیر�کارگران،�چندین�کارخانه�نساجی�منطقه�را�از�کنترل�سرمایه�داران�خارج�ساختند�
و�برای�مدتی�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�را�در�دست�گرفتند��کارنامه�کارگران�شرکت�
نفت�جنوب�در�این�سالها�از�همه�درخشان�تر�است��کارگران�این�بخش��همواره�آماده�
بودند�تا�به�صورت�یک�نیروی�متحد�طبقاتی�و�ضد�سرمایه�داری�در�مقابل�رژیم�شاه�
و�سرمایه�داران�به�مبارزه�ایستند��اعتصاب�خونین�تیرماه��1325کارگران�خوزستان�در�
زمان�دولت�قوام�و�دوره�همکاری�حزب�توده�با�این�دولت،�علیه�سرمایه�داران�نفتی�و�
عمال�دولتی�آنها�که�به�کشته�شدن��4۷نفر�و�زخمی�شدن��1۷0کارگر�مبارز�انجامید�
فقط�گوشه�ای�از�این�مبارزات�و�خیزش�ها�بود��نکته�بسیار�مهم�این�اعتصاب�سرپیچی�
رادیکال�و�عمیقاً�ستیزه�جویانه�رهبری�اعتصاب�از�قبول�توصیه�های�مزدورمنشانه�و�
کاسبکارانه�حزب�توده�بود��دست�اندرکاران�سازماندهی�اعتصاب�که�از�مخالفت�
سران�حزب�با�اقدام�خویش�آگاه�بودند،�پروسه�برنامه�ریزی�اعتصاب�را�از�حزب�
مخفی�داشتند��در�جریان�اعتصاب�نیز�رضا�روستا،�جودت،�فیروز�و�دیگران�برای�
فرونشاندن�خشم�کارگران�و�متقاعد�ساختن�آنها�به�پایان�اعتصاب�به�هر�کاری�دست�
زدند�اما�تمنیات�زشت�رذیالنه�آنان�با�مخالفت�جدی�کارگران�مواجه�شد��همه�این�
شواهد�می�گویند�که�طبقه�کارگر�ایران�در�این�دوره،�تمایز�جهتگیری�خودپوی�ضد�
سرمایه�داری�خود��با�راهبردهای�»حزب�توده«�را�ولو�با�زبان�بی�زبانی�ظاهر�ساخته�
است،�اما�این�پویش��ها�و�جهتگیري�ها�زیر�فشار�افق�پردازي�های�مسلط�رفرمیستی�راه�

به�جائی�نبرده�و�طریق�سازمانیابی�ضد�سرمایه�داری�پیش�نگرفته�است�

ریشه های واقعی پراکندگی و بی تشکیالتی کارگران
آنچه�تا�اینجا�در�رابطه�با�کارنامه�مبارزات�توده�های�کارگر�گفتیم،�در�خطوط�کلـی�
خود�برای�دوره�های�بعدی�تاریخ�جنبش��کارگری�ایران�قابل�تعمیم�است��دیکتاتوری�
هار�و�عریان�پلیسی�روزهای�بعد�از�کودتای�بورژوا�امپریالیستی��28مرداد�نیز�قادر�به�
توقف�روند�جاری�مبارزات�توده�کارگر�نشد��اعتصاب�عظیم��30هزار�نفری�کارگران�
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کوره�پزخانه�ها�که�به�کشته�شدن�بیش��از��50کارگر�انجامید�و�اعتصاب�خونین�کارگران�
نساجی�اصفهان�که�دهها�زخمی�بر�جای�نهاد�تنها�به�فاصله�یکسال�پس��از�استقرار�
رژیم�کودتا�رخ�داد��گاه�شمار�دهه�های��40و�50،�به�ویژه�سال�های��51تا�زمان�قیام�
بهمن�همه�جا�شاهد�وقوع�اعتصابات�گسترده،�خونین�و�پرعظمت�توده�های�کارگر�
است��در�ماه�های�پیش��و�پس��قیام�بهمن�برپائی�شوراهای�کارگری�به�ابتکار�فعالین�
چپ�جنبش�کارگری�همراه�با�جنبش��تسخیر�کارخانه�ها�و�به�دست�گرفتن�برنامه�
ریزی�تولید�و�کار�توسط�کارگران�در�پاره�ای�مراکز�بزرگ�و�کوچک�صنعتی�کشور،�
فاز�مهمی�در�کارنامه�حیات�جنبش��کارگری�ایران�به�حساب�می�آید��در�این�دوره�و�
در�آستانه�قیام�بهمن�یا�روزهای�بعد�آن،�باز�هم�یک�نکته�قابل�تعمق�دورخیز�چشمگیر�
خیزش�های�ضد�سرمایه�داری�توده�های�کارگر�و�پیشی�گرفتن�کارگران�از�سازمانهای�
سیاسی�چپ،�حتی�چپ�ترین�جریانات�است��در�روزهائی�که�طیف�چپ�در�خیابان�
و�دانشگاه�ذره�بین�در�دست�طول�و�عرض��ضدامپریالیسم�خرده�بورژوازی!!�را�اندازه�
می�گرفت،�برای�فهم�ماهیت�طبقاتی�حکومت�نشینان�از�این�تذکره�به�آن�تذکره�مي�
شتافت،�برای�گرفتن�مجوز�شرکت�در�انتخابات�پارلـمان�همه�آثار�کالسیک�را�زیر�و�
رو�می�نمود�و�باالخره�برای�یافتن�شرط�و�شروط�وحدت�گروههایش��ماهها�به�جدل�
و�گفتگو�می�نشست،�آری�در�همین�روزها�کارگران�در�این�کارخانه�و�آن�کارخانه�
کارفرمایان�را�به�گروگان�مي�گرفتند�و�به�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�و�کنترل�دخل�و�
خرج�کارخانه�می�پرداختند��درست�در�همین�روزها�کارگران�در�شهرهای�مختلف�
بسیاری�مجتمع�های�مسکونی�و�خانه�های�خالـی�سرمایه�داران�را�مصادره�و�بین�
انسانهای�فاقد�مسکن�تقسیم�می�کردند��کارگران�در�جریان�همین�مصاده�کردن�ها،�
با�حکام�و�عمال�سرمایه�داری�مصاف� اداره�کردن�کارخانه�ها� گروگان�گیری�ها،�و�
می�دادند��آنان�قلمرو�پیکار�را�به�محور�واقعی�جنگ�طبقاتی�خود�با�سرمایه�نزدیک�
می�کردند��از�این�که�بگذریم�در�طول�این�دوره�بخش��قابل�توجهی�از�کارگران،�
مخصوصاً�الیه�های�پیشروتر�بر�پایه�تمایل�عمیق�به�کمونیسم�و�در�همان�حال�متوهم�
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بودن�به�جریاناتی�که�خود�را�کمونیست�و�طرفدار�رهائی�طبقه�کارگر�می�دانستند،�
در�حول�این�جریانات�و�سازمان�ها�حلقه�زدند��در�اینجا�نیز�اشتباه�بزرگی�است�اگر�
مشکل�چپ�سالهای��5۷تا��60در�رابطه�با�جنبش��کارگری�را�به�مسأله�بی�ارتباطی�با�
طبقه�کارگر�ارجاع�دهیم��استقبال�کارگران�از�تشکلهای�چپ�در�این�فاصله�تاریخی�
به�نوبه�خود�چشمگیر�است��شمار�معلمین،�پرستاران،�بهیاران�و�عناصر�کارگری�
دیگری�که�گرد�سازمان�پیکار�جمع�بودند،�رقم�بسیار�درشتی�را�تشکیل�می�داد،�در�
کردستان�شمار�کثیری�از�کارگران�به�صفوف�کومله�پیوستند،�تعداد�کارگرانی�که�بعد�
از�قیام�به�سوی�سازمان�فدائی�روی�نهادند�بهیچوجه�کم�نبودند��سایر�گروههای�چپ�
نیز�معضل�اساسی�شان�بی�ارتباطی�با�کارگران�نبود،�ریشه�فاجعه�در�تمامی�طول�این�
دوره�نه�در�بی�ارتباطی�که�در�جای�دیگری�قرار�داشت،�چپ�هیچ�ربطی�به�جنبش��
ضد�سرمایه�داری�و�ضد�کار�مزدی�کارگران�نداشت،�قادر�به�درک�و�فهم�این�جنبش��
نبود،�توده�های�کارگر�پیرامون�خود�را�کارگر�تلقی�نمی�کرد،�چپ�هیچ�سنخیتی�با�
کمونیسم�طبقه�کارگر�نداشت�و�پیداست�که�نقشی�در�راستای�سازماندهی�این�جنبش��

ایفاء�نمی�نمود�
به�هر�حال�تالش��کارگران�در�این�دوره�نیز�به�رغم�پاره�ای�تفاوت�ها�با�دوره�های�
قبل�نه�فقط�به�برپائی�هیچ�تشکیالت�طبقاتی�استخوانداری�منتهی�نگردید�که�حتی�
به�گذاشتن�هیچ�سنگی�بر�روی�سنگ�برای�شالوده�ریزی�کوشش�های�بعدی�منجر�
نشد��در�این�دوره�نیز�جنبش��کارگری�تا�آنجا�که�به�موضوع�بحث�جاری�ما�یعنی�امر�
سازمانیابی�طبقاتی�و�ضد�کار�مزدی�مربوط�می�شود�دقیقاً�با�همان�معضالت�و�پاشنه�
آشیل�های�اساسی�مواجه�بود�که�تاریخاً�با�آن�سر�و�کار�داشت��معضالت�و�تناقضاتی�
که�خاص��طبقه�کارگر�ایران�نبوده�و�نیست�بلکه�به�بدترین�شکلـی�دامنگیر�جنبش��
کارگری�جهانی�است��این�مشکالت�و�تنگناهای�سرنوشت�ساز�بیش�از�هر�چیز�فشار�
فرساینده�آلترناتیوها،�راه�حلها�و�دیدگاههای�رفرمیستی�است��پیداست�که�دیکتاتوری�
و�خفقان�پلیسی�بورژوازی�به�نوبه�خود�نقش�ضربه�ای�کاری�را�بازی�می�کند،�اما�تأکید�
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نمودن�بر�آن�به�عنوان�علت�واقعی�بی�سازمانی�و�تشتت�جنبش��کارگری�نظریه�ای�
نادرست�و�گمراه�کننده�است�

طبقه�کارگر�ایران�بسان�همه�بخش�های�دیگر�طبقه�کارگر�دنیا�تاریخاً�با�دو�چشم�
انداز�عمیقاً�مغایر�و�متضاد�در�کار�سازمانیابی�خود�روبه�رو�بوده�است��اول�چشم�انداز�
متحد�نمودن�و�سازمان�دادن�جنبش��ضد�سرمایه�داری�و�ضد�کار�مزدی�توده�های�
وسیع�خویش��و�دوم�توسل�به�اشکالی�از�سازمانیابی�که�شالوده�واحد�و�مشترک�آنها�
تن�دادن�به�ملزومات�نظم�بازتولید�سرمایه�و�نهایتاً�تمکین�به�جاودانگی�بردگی�مزدی�
است��ما�در�نگاهی�شتابناک�به�دوره�های�مختلف�نشان�دادیم�که�توده�های�کارگر�
همه�جا�آمادگی�الزم�برای�پیوستن�به�رویکرد�نخست�را�نشان�داده�اند�اما�صرف�نشان�
دادن�آمادگي�ها،�جهتگیري�ها�و�تمایالت�نمی�توانسته�است�هیچ�پیشرفتی�در�این�زمینه�

را�تضمین�کند�
این�جنبش��برای�سازمان�یافتن�خود�محتاج�آن�است�که:

1.�در�شعاع�نقد�مارکسی�سرمایه�داری،�نقد�مارکسی�راه�حلهای�بورژوائی،�نقد�
سندیکالیسم�و�حزب�ساالری،�نقد�جدائی�مبارزه�برای�تحقق�آزادي�های�سیاسی�از�
مبارزه�برای�کمونیسم،�نقد�تفکیک�مبارزه�علیه�تبعیضات�جنسی�از�مبارزه�ضد�کار�
مزدی�و�نقد�هر�راهبرد�و�راه�حل�متناقض�با�ملزومات�کار�جنبش�ضد�سرمایه�داری�
پیش�تازد��پویش��خودجوش��کارگران�برای�سازمانیابی�به�تغدیه�مستمر�نقد�همه�این�
بازگونه�پردازی�های�رفرمیستی�نیازمند�است�و�این�کاری�است�که�باید�توسط�فعالین�

رویکرد�ضد�کار�مزدی�انجام�گیرد��
2.�رویکرد�لغو�کار�مزدی�باید�امکان�پذیری�امحاء�کار�مزدی�و�افق�برنامه�ریزی�
سوسیالیستی�کار�و�تولید�را�در�میان�توده�های�طبقه�کارگر�ترویج�و�تبلیغ�کند��نقد�
عینیت�حاضر�سرمایه�داری�را�مشعل�پیکار�توده�های�کارگر�سازد��مطالبات�و�انتظاراتی�
متناظر�با�ملزومات�جبهه�گیری�طبقاتی�کارگران�علیه�استمرار�سلطه�کار�مزدی�پیش�

کشد�و�برای�تبدیل�آن�ها�به�محتوای�مبارزه�روز�کارگران�تالش�کند�
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فعالین�جنبش��کارگری�هیچگاه�فرایند�تقابل�طبقه�کارگر�و�بورژوازی�را�با�این�نگاه�
نکاویده�و�برای�آماده�ساختن�طبقه�کارگر�در�جهت�چرخیدن�بر�چنین�ریلی�از�مبارزه�
دست�به�تالش��و�برنامه�ریزی�نزده�اند��سوسیالیسم�و�لغو�کار�مزدی�به�عنوان�یک�
جنبش��واقعی�و�روتین�و�زمینی�مورد�توجه�فعالین�کمونیست�قرار�نگرفته�است��به�
بیان�دیگر�در�حالـی�که�توده�های�کارگر�در�هر�دوره�تمامی�خودپوئی،�خودجوشی�
و�آمادگی�خود�را�برای�مبارزه�علیه�سرمایه�داری�بنمایش��نهاده�اند،�فعالین�کمونیست�
پاسخ�به�نیازها�و�راهبردهای�تقویت�و�تحکیم�و�سازمانیابی�این�جنبش��را�با�روایتی�
کمونیستی�تعمق�ننموده�اند��این�درک�درست�مارکسی�از�کمونیسم�یا�جنبش��ضد�کار�
مزدی�همواره�توسط�نظریه�ها�و�راهبردهای�بورژوائی�زمینگیر�و�خفه�شده�است��همه�
جا�به�کارگران�گفته�شده�است:�که�آنها�در�شرائط�متعارف�باید�برای�مطالبات�روزمره�
مبارزه�کنند،�به�گاه�بحران�اجتماعی�و�رونق�انقالبی�سرنگونی�رژیم�را�در�دستور�کار�
قرار�دهند،�در�کار�مبارزه�برای�سرنگون�کردن�دولت�پشت�سر�ماشین�حزبی�صف�
بکشند�و�بعد�از�همه�این�ها�و�به�شرطی�که�همه�چیز�بر�وفق�مراد�پیش��رود�آنگاه�باز�
هم�گوش��به�فرمان�همان�آپارات�حزبی�برای�کمونیسم�مبارزه�کنند!!�فراموش��نکنیم�
که�این�نوع�کمونیسم�نهایتاً�اسم�رمزی�برای�سرمایه�داری�دولتی�است��در�این�روایت�
پدیده�ای�به�اسم�جنبش��لغو�کار�مزدی�وجود�خارجی�ندارد،�موجودیت�کمونیسم�
یا�ضدیت�با�کار�مزدی�در�درون�جنبش��توده�های�کارگر�را�به�رسمیت�نمی�شناسد�
و�پیداست�که�هیچ�مراوده�طبقاتی�و�مادی�و�اجتماعی�با�آن�نمی�تواند�برقرار�نماید��
طبقه�کارگر�ایران�هر�کجا�که�امکان�ورود�به�صحنه�معادالت�اجتماعی�یافته�و�ظرفیت�
ضد�کاپیتالیستی�خود�را�فریاد�کرده�است�بالفاصله�با�کوه�یخ�رفرمیسم�راست�و�چپ�
مواجه�شده�است�و�زیر�فشار�راه�حل�پردازي�های�اشکال�مختلف�رفرمیسم،�قادر�به�
شکل�گیری�و�سازمان�دادن�جنبش��ضد�کار�مزدی�خود�نشده�است،�شکست�خورده�

و�عقب�نشسته�است�
3. پروسه�تقویت،�بالندگی�و�بلوغ�جنبش��ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�پروسه�
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ای�متفاوت�و�متناقض��با�فرایند�مبارزه�برای�رفرم�و�بهبود�وضع�زندگی�در�سیطره�
حاکمیت�سرمایه�داری�است��جنبش��لغو�کار�مزدی�برای�ارتقاء�رفاه�و�سطح�معیشت�
روز�کارگران�راه�و�رسم�و�سنت�خاص��خود�را�دارد��این�حرف�غلط�است�که�
کارگران�هر�چه�مطالبات�بیشتری�از�سرمایه�داری�حصول�کنند�به�همان�اندازه�مبارزة�
طبقاتی�خود�را�بیشتر�به�پیش��برده�اند�و�قدرت�طبقاتی�خویش��در�مقابل�سرمایه�داری�
را�بیشتر�استحکام�بخشیده�اند��یک�گوشه�چشم�ساده�به�آنچه�بر�سر�جنبش��کارگری�
اروپای�غربی�و�شمالـی�رفته�است�برای�فهم�غلط�بودن�این�استنباط�کافی�است��
جنبش��کارگری�در�گوشه�ای�از�دنیا�ممکن�است�در�قیاس��با�بخشهای�دیگر�سطح�
چشمگیری�از�رفاه�و�امکانات�اجتماعی�را�بر�بورژوازی�تحمیل�نماید�اما�چه�بسا�
همین�بخش��از�طبقه�کارگر،�در�زمینه�داشتن�افق�سوسیالیستی�یا�تدارک�جنبش��ضد�
کار�مزدی�خود�از�آسیب�پذیری�بیشتری�رنج�بکشد��از�این�بدتر�چه�بسا�از�نظر�منحل�
شدن�در�تار�و�پود�ملزومات�سودآوری�سرمایه�سرنوشتی�دهشتبارتر�و�غم�انگیزتر�را�

شاهد�باشد�
مبارزه�کارگران�برای�حصول�مطالبات�معیشتی�و�رفاهی�می�تواند�دقیقاً�در�خدمت�
تحکیم�جنبش��لغو�کار�مزدی�این�طبقه�قرار�گیرد،�هر�گاه�که�توده�های�کارگر�به�میزان�
توان�اجتماعی�و�طبقاتی�خود�اساس��پروسه�ارزش��افزائی�سرمایه�را�با�ابراز�وجود�
آگاهانه�خویش��به�نفع�اختصاص��هر�چه�عظیم�تر�محصول�کار�و�تولیدشان�به�معیشت�
و�بهداشت�و�آموزش��و�رفاه�و�تعالـی�افزونتر�جسمی�و�روحی�آحاد�جامعه�و�به�زیان�
ملزومات�تولید�و�بازتولید�سرمایه�زیر�ضربات�کوبنده�پیکار�بگیرند��جنبش��کارگران�
برای�بهبود�سطح�زیست�و�رفاه�ممکن�است�نه�در�این�راستا�که�در�جهتی�کاماًل�متضاد�
و�در�خدمت�انحالل�هر�چه�بیشتر�طبقه�کارگر�در�نظم�تولیدی�و�اجتماعی�سرمایه�
پیش��تازد�و�این�هنگامی�است�که�فرایند�این�مبارزات�از�محور�پیکار�علیه�کار�مزدی�

گسست�کند�
راهی�که�چپ�در�طول�تاریخ�جنبش��کارگری�ایران�به�طبقه�کارگر�پیشنهاد�کرده�
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است�همه�جا�راه�دوم�بوده�است��دید�و�دریافت�و�افق�نمائي�هائی�که�زیر�نام�چپ�و�
کمونیسم�در�مقابل�توده�های�کارگر�ایران�قرار�گرفته�است�باید�توسط�فعالین�جنبش��
ضد�کار�مزدی�نقد�مارکسی�شود�و�محتوای�این�نقد�همراه�بدیل�شفاف�کمونیستی�آن�

پراتیک�جاری�کارگران�گردد،�این�کار�در�هیچ�دوره�ای�انجام�نگرفته�است�
4. جنبش��لغو�کار�مزدی�جنبش��توده�های�کارگر�است�و�متشکل�شدن�آن�متضمن�
متشکل�شدن�شورائی�کارگران�می�باشد��این�جنبش��پدیده�دو�تشکیالتی�به�معنای�
تشکل�فعالین�و�کمونیست�ها�در�یکجا�زیر�نام�حزب�و�توده�های�کارگر�در�جای�
دیگر�را�اساساً�بر�نمی�تابد��طبقه�کارگر�نیازمند�یک�سازمان�سراسری�شورائی�و�ضد�
سرمایه�داری�است�که�از�درون�آن�علیه�استثمار�و�ستم�و�کلیه�اشکال�بیحقوقی�منبعث�
از�نظام�کاپیتالیستی،�از�دیکتاتوری�و�خفقان�و�تبعیضات�جنسی�گرفته�تا�کار�کودکان�و�
آلودگی�محیط�زیست�و�همه�مصائب�دیگر�نظام�سرمایه�داری�به�چالش��کشیده�شود��
هر�نوع�تئوری�که�در�تعارض��با�این�روایت�تشکیالت�کارگری�قرار�گیرد�به�رغم�هر�
باندرولـی�که�با�خود�حمل�کند�به�هر�حال�اساس��متشکل�شدن�جنبش��لغو�کار�مزدی�
را�آماج�ضربه�قرار�می�دهد��باالتر�دیدیم�که�جنبش��کارگری�ایران�تاریخاً�و�از�همان�
آغاز�فشار�روایت�سوسیال�رفرمیستی�»تشکیالت�صنفی�برای�مبارزات�جاری�کارگران�
و�حزب�برای�فعالین�کمونیست«!!�را�به�سهمگین�ترین�شکلـی�بر�موجودیت�خود�

احساس��کرد�و�زیر�فشار�این�دریافت�سخت�آسیب�دید�
5. جنبش��ضد�کار�مزدی�جنبشی�متکی�به�صفوف�واحد�و�سراسری�همه�بخشهای�
طبقه�کارگر�است��در�این�جنبش��کارگر�غیرمولد�به�همان�اندازه�نیروی�متخاصم�
موجودیت�سرمایه�داری�است�که�کارگر�مولد،�کارگر�بیکار�به�همان�نسبت�عضو�ارتش��
پیکار�ضد�کار�مزدی�است�که�کار�شاغل،�معلم،�بهیار�و�روزنامه�نگار�و�همه�کسانی�که�
فروشنده�نیروی�کارند�و�فروش��نیروی�کارشان�متضمن�ساقط�شدن�آنها�از�هر�گونه�
دخالت�در�سرنوشت�کار�و�محصول�اجتماعی�کار�است�کارگر�و�عضو�ارتش��لغو�
کار�مزدی�محسوب�می�گردند��چپ�ایران�تاریخاً�با�طرح�روایتی�باژگونه�از�واقعیت�
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کارگر�بودن�در�جهت�تکه�پاره�کردن�جنبش��کارگری�حرکت�کرده�است��چپ�به�قطعه�
قطعه�کردن�این�جنبش��دست�زده�است�تا�اردوی�ذخیره�دموکراسی�طلبی�فراطبقاتی�
را�تکمیل�و�ترمیم�نماید��چپ�در�این�زمینه�نیز�به�شکل�گیری�جنبش��لغو�کار�مزدی�

کارگران�آسیب�جدی�رسانده�است�
6��سازمانیابی�جنبش��ضد�سرمایه�داری�سازمان�یافتن�با�جواز�قانونیت�و�مجوز�
نهادهای�مدنی�بورژوازی�نیست��این�جنبش��به�میزانی�که�توان�داشته�باشد،�به�بیان�دیگر�
تا�آنجا�که�قادر�شده�باشد�نیروی�طبقاتی�خود�را�به�میدان�کشد�علنی�بودن�خود�را�بر�
دولت�بورژوازی�تحمیل�می�کند��اما�برای�حصول�همین�نیرو�چاره�ای�ندارد�جز�اینکه�
از�کلیه�راههای�ممکن�از�جمله�پیچ�و�خم�پرتالطم�کار�مخفی�و�حل�معضالت�امنیتی�
عبور�نماید��برپائی�محافل�متعدد�کارگری�با�دخالتگری�خالق�و�اندیشمندانه�فعالین�
کمونیست�طبقه�کارگر،�قرار�دادن�این�محافل�در�یک�شبکه�نیرومند�فعالیت�مخفی�و�
تا�سرحد�امکان�مصون�از�دستبرد�نیروهای�هار�بورژوازی،�تالش��برای�توسعه�هر�چه�
افزون�تر�نفوذ�این�محافل�در�میان�توده�های�کارگر�و�پاره�ای�دیگر�از�این�فعالیت�ها�همه�
و�همه�اجزاء�پیوسته�پروسه�سازمانیابی�این�جنبش��را�تعیین�می�کنند��طی�این�بخش��از�
پروسه�سازمانیابی�و�حل�و�فصل�معضالت�آن�به�طور�قطع�یک�گزینش��نیست،�بلکه�
در�غالب�موارد�یک�اجبار�و�اضطرار�روند�متشکل�شدن�جنبش��ضد�کار�مزدی�است��
پیشبرد�موفق�این�بخش��کار�اساساً�غیرعملـی�نبوده�است،�همچنانکه�کارگران�خود�در�
برخی�دوره�ها�به�برپائی�تشکیالت�غیرعلنی�اهتمام�کرده�اند��در�اینجا�نیز�معضل�گرهی�
کار�نه�غیرممکن�بودن�پیگیری�پروسه�سازمانیابی�به�شیوه�غیرعلنی،�نه�عدم�استقبال�
کارگران�از�ملزومات�چنین�تالش��و�مبارزه�ای�که�باز�هم�نفوذ�سرنوشت�ساز�رفرمیسم�

بوده�است�که�جهتگیری�کارگران�در�این�راستا�را�منحرف�می�ساخته�است�
اگر�جنبش��ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�ایران�در�طول�این�چندین�دهه�به�طور�کلـی�
و�در�دوره�های�مساعد�تاریخی�به�طور�خاص��قادر�به�سازمان�دادن�خود�نشده�است�
باید�ریشه�های�آن�را�در�غلبه�راه�حلها�و�آلترناتیوهای�بورژوائی�جستجو�نمود��نسخه�
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پردازي�ها�و�راه�حل�بافي�هائی�که�در�کلیه�قلمروهای�ابراز�وجود�و�شکل�گیری�و�
بالندگی�این�جنبش�،�در�زمینه�منشورها�و�مطالبات�جاری�پیکار،�در�روایت�کمونیسم،�
در�درک�از�موضوعیت�و�بالفعل�بودن�طرح�بدیل�طبقاتی�پرولتاریا،�در�درک�از�چگونه�
متشکل�شدن،�درک�از�جامعیت�و�وحدت�بخش�های�مختلف�طبقه�کارگر�و�در�همه�
مسائل�دیگر�راه�را�بر�سازمانیابی�ضد�سرمایه�داری�این�جنبش��می�بسته�است��پرسشی�
که�در�اینجا�قابل�طرح�است�این�است�که�چرا�طبقه�کارگر�ایران�نه�فقط�موفق�به�سازمان�
دادن�جنبش��لغو�کار�مزدی�خود�نشده�که�اساساً�به�هیچ�نوع�سازمانیابی�دست�نیافته�
است��چرا�کارگران�حتی�نتوانسته�اند�در�چهار�چوب�اتحادیه�گرائی�و�تمکین�به�نظم�
سرمایه�داری�نوعی�تشکیالت�برای�خود�دست�و�پا�کنند؟�به�نظر�ما�تمامی�گفتمان�
تاکنونی�چپ�ایران�پیرامون�ریشه�های�پراکندگی�جنبش��کارگری�فقط�و�فقط�معطوف�
به�این�نوع�متشکل�شدن�طبقه�کارگر�بوده�است��چپ�بر�قضا�در�یافتن�پاسخ�این�سؤال�
چندان�به�خطا�نرفته�است��دیکتاتوری�عریان�مانع�بزرگی�بر�سر�راه�تحقق�این�نوع�
سازمانیابی�است��تشکل�اتحادیه�ای�تشکل�منحل�سازی�جنبش��کارگری�در�ساختار�
نظم�سرمایه�و�جاودانه�کردن�بردگی�مزدی�است��مبارزه�اتحادیه�ای�مبارزه�علنی،�
قانونی،�صنفی�و�مبتنی�بر�مجوز�قانونی�و�قانونمداری�است��جنبش��سندیکالیستی�مجوز�
موجودیت�خود�را�از�سرمایه�داران�مطالبه�می�کند�و�حتی�اعمال�زور�طبقاتی�کارگران�را�
تنها�به�مثابه�وثیقه�ای�برای�گرفتن�این�جواز�قانونی�می�خواهد��این�جنبش��اساساً�مهمان�
دموکراسی�سرمایه�است�و�در�شرائط�استیالی�دیکتاتوری�عریان�بورژوازی�مکانی�برای�
باز�کردن�دفتر�و�دستک�نمی�یابد��دلبستگی�بخش�های�مختلف�کمونیسم�بورژوائی�
به�سازمان�دادن�جنبش��فراطبقاتی�ضد�رژیمی،�خالصه�کردن�هست�و�نیست�کوشش�
های�خود�به�سرنگونی�طلبی�یا�لیبرالیزه�کردن�ساختار�دولت�سرمایه،�تمرکز�کلیه�قوا�
در�جبهه�مبارزات�دموکراتیک�و�مانند�اینها�تالشی�در�ایجاد�شرائط�سیاسی�الزم�برای�
متشکل�شدن�صنفی�و�سندیکالیستی�کارگران�و�هموارسازی�راه�حمایت�متشکل�توده�

های�کارگر�از�ماشین�سازمانی�و�حزبی�آنها�است�
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خالصه�کنیم��طبقه�کارگر�ایران�به�مثابه�بخشی�از�طبقه�کارگر�دنیا�در�دوره�های�
مختلف�حیات�طبقاتی�و�اجتماعی�خود�آمادگی�خود�را�برای�سازمان�دادن�جنبش��
ضد�کار�مزدی�خود�به�نمایش��نهاده�است��تمایل�گستردة�کارگران�مهاجر�در�باکو�به�
همپیوندی�با�بلشویک�ها،�استقبال�پرشور�کارگران�از�تشکیل�حزب�عدالت�و�سپس��
حزب�کمونیست�ایران،�جنب�و�جوش��بخش�های�مختلف�طبقه�کارگر�برای�سازمان�
دادن�مبارزات�خود�در�طول�این�دوره،�ایفای�نقش��مؤثر�و�چشمگیر�توده�های�کارگر�در�
صحنه�معادالت�سیاسی�سالهای��20تا��32و�عدول�طبیعی�و�خودپوی�بخشی�از�جنبش��
کارگری�این�سالها�از�تمکین�به�سوسیال�رفرمیسم�ارتجاعی�حزب�توده،�مبارزات�
گسترده�کارگران�در�دوره�های�سیاه�دیکتاتوری�هار�سرمایه�علیه�استثمار�و�ستم�و�بي�
حقوقی�ناشی�از�وجود�سرمایه�داری،�خیزش��درخشان�جنبش��کارگری�پیش��و�پس��قیام�
بهمن�برای�تشکیل�شوراهای�کارگری�و�تالش��فعالین�کارگری�برای�تبدیل�این�شوراها�
به�ابزار�مصادره�کارخانه�ها�و�ظرف�برنامه�ریزی�کارگری�کار�و�تولید�و�نظائر�اینها،�همه�
و�همه�گواه�آمادگی�خودجوش�و�خودانگیخته�کارگران�برای�استقبال�از�سازمانیابی�
ضد�سرمایه�داری�بوده�است��جهتگیری�و�تالش��توده�کارگر�در�تمامی�این�دوره�ها�زیر�
فشار�راه�حلها،�دورنماها،�سیاست�ها،�راهبردها�و�راهکارهای�سوسیال�رفرمیسم�درون�
و�بیرون�جنبش��کارگری�از�تک�و�تا�فرو�مانده�است�و�به�هیچ�دستاورد�روشنی�منتهی�
نگردیده�است��جنبش��لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر�برای�پایان�دادن�به�وضعیت�موجود�
چاره�ای�ندارد�جز�اینکه�با�این�راه�حلها،�راهکارها�و�کل�این�خط�مشی�تسویه�حساب�

جدی�و�طبقاتی�بنماید�
طبقه�کارگر�ایران�باید�تمامی�سنگرهای�ستیز�خود�با�بورژوازی�را�به�محور�مشخص��
پیکار�علیه�اساس��کار�مزدوری�منتقل�کند��باید�در�مکان�یکی�از�دو�طبقه�اساسی�جامعه�
سرمایه�داری�بر�سر�سرنوشت�کل�محصول�کار�و�تولید�اجتماعی�خویش��با�طبقه�
بورژوازی�و�دولت�سرمایه�داری�وارد�مصاف�گردد��طبقه�کارگر�ایران�برای�پیشبرد�
این�مبارزه�نیازمند�تشکلـی�سراسری�و�شورائی�است��نوعی�تشکل�که�در�آن�حزب�
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سازی�و�اتحادیه�پردازي�مکان�و�موضوعیتی�ندارد��سازمانی�سراسری�متشکل�از�توده�
های�کارگر�که�ظرف�پیکار�علیه�اساس��سرمایه�داری،�پیکار�علیه�تمامی�ستمکشی�ها�
و�بیحقوقی�های�منبعث�از�موجودیت�سرمایه�داری،�پیکار�علیه�تبعیضات�جنسی�و�
همه�تبعیضات�دیگر،�پیکار�علیه�کار�کودک،�علیه�آلودگی�محیط�زیست�و�علیه�تمامی�
مصائب�و�ادبار�سرمایه�داری�باشد��سازمانی�سراسری�و�شورائی�که�نقطه�پایانی�بر�
جدائی�تشکل�کمونیستی�و�توده�ای!!�جدائی�جنبش��زنان�از�جنبش��لغو�کار�مزدی،�
جدائی�مبارزه�برای�آزادی�ها�و�حقوق�سیاسی�از�مبارزه�اقتصادی،�جدائی�مبارزه�برای�
مطالبات�روزمره�از�مبارزه�علیه�رژیم�سیاسی�گردد��تشکلی�سراسری�و�شورائی�که�کلیه�
الیه�ها�و�بخش�های�طبقه�کارگر،�از�کارگر�مولد�گرفته�تا�غیرمولد،�شاغل�تا�بیکار،�زن�
تا�مرد،�همه�و�همه�را�یکجا�در�درون�خود�متحد�سازد��طبقه�کارگر�ایران�باید�با�طرد�
تمامی�راه�حلها�و�دیدگاههای�سوسیال�رفرمیستی،�خواه�مسالـمت�آمیز�و�خواه�میلیتانت�
و�تالش��برای�دستیازی�به�این�نوع�سازمانیابی�راه�تقویت�و�تحکیم�و�پیروزی�جنبش��
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درباره�جنبش��کارگری�ایران�و�حوادث�سال��5۷سخن�فراوان�گفته�شده�است��این�
بحث�ها�عموماً�حول�»عدم�آمادگی�کارگران�برای�سرکردگی�انقالب«،�بی�تشکیالتی�
و�بی�حزبی�طبقه�کارگر،�هجوم�سبعانه�جمهوری�اسالمی�در�کار�تار�و�مار�نمودن�
مقاومت�ها�و�مبارزات�توده�های�کارگر،�برخورد�برخی�نیروهای�چپ�به�مسائل�روز�
جنبش��کارگری�و�نظائر�این�ها�دور�زده�است��بدون�اینکه�در�صدد�داوری�مشخصی�
پیرامون�این�تحلیل�ها�یا�گزارشات�و�ارزیابي�ها�باشیم��موضوع�کار�و�مضمون�سیاسی�
مقاله�حاضر�از�جنس��گفتگوهای�یاد�شده�نیست�یا�حداقل�تکرار�همان�بحثها�در�
قیافه�و�قالبی�دیگر�نمی�باشد��یک�چیز�بدیهی�است��اینکه�انقالب��5۷در�یک�جامعه�
سرمایه�داری�و�در�فضای�جنگ�و�ستیز�جاری�دو�طبقه�اساسی�چنین�جامعه�ای�رخ�
داده�است��طبقه�کارگر�در�پروسه�این�جدال�بگونه�ای�سرنوشت�ساز�شکست�خورده�
است�و�جنبش��وی�به�دردناکترین�شکل�قلع�و�قمع�گردیده�است��زمینه�های�اجتماعی،�
طبقاتی�و�تاریخی�این�شکست�باید�توسط�فعالین�و�آگاهان�جنبش��کارگری�هر�چه�
ژرف�تر�و�طبقاتی�تر�کند�و�کاو�شود�و�حاصل�این�کندوکاو�سالح�روز�پیکار�توده�های�
کارگر�علیه�سرمایه�داری�گردد��تصور�من�این�است�که�چنین�کاری�به�درستی�انجام�
نگرفته�است�و�مباحثات�تا�کنونی�نیروهای�چپ�یا�فعالین�جنبش��کارگری�به�چنین�
نتایجی�منتهی�نشده�است��هدف�از�نگارش��مقاله�حاضر�انجام�این�کندوکاو�است�و�
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در�این�گذر�تعمق�در�مسائل�اساسی�زیر�مورد�توجه�خواهد�بود�

طبقه کارگر ایران در نقش  نیروی محرکه وقوع انقالب
با�وقوع�اصالحات�کاپیتالیستی�دهه��40طبقه�کارگر�ایران�به�دنبال�یک�تاریخ�طوالنی�
�60ساله�از�مبارزات�پر�شور�و�جنگ�و�پیکارهای�دوره�به�دوره،�این�بار�بعنوان�یکی�
از�دو�طبقه�اساسی�جامعه�وارد�معادالت�جاری�مبارزة�طبقاتی�شد��در�نگاهی�ساده�
به�تاریخ�مبارزة�طبقاتی�در�ایران�می�توان�به�آسانی�تشخیص��داد�که�جنبش��کارگری�
سالهای�دهه��40از�پاره�ای�جهات�مشخصات�جنبش��شکست�خورده�و�سرکوب�شدة�
دوران�پس��از�کودتای�سیاه��28مرداد�را�با�خود�حمل�می�کرد��کارگران�اگر�چه�اینجا�
و�آنجا�صحنه�های�پر�درخششی�از�مبارزه�و�مقاومت�و�رویاورئی�با�دولت�بورژوازی�
را�به�نمایش��می�نهادند�اما�کل�طبقه�کارگر�درگیر�یک�تقابل�مستمر،�بویژه�درگیر�
یک�مصاف�تعرضی�سنگر�به�سنگر�و�متناظر�با�مطالبات�و�انتظارات�رو�به�توسعه�
علیه�طبقه�بورژوازی�نبود��در�مورد�علل�و�زمینه�های�وجود�این�وضعیت�می�توان�
به�مسائل�معینی�اشاره�کرد�اما�پرداختن�به�این�کار�جای�ویژه�ای�در�بحث�و�بررسی�
کنونی�ما�ندارد��نکته�مهم�در�این�رابطه�این�است�که�وضعیت�مذکور�از�شروع�دهه�
�50به�بعد�کم�و�بیش��دستخوش��تغییر�شد��از�این�تاریخ�به�بعد�طبقه�کارگر�به�رغم�
تمامی�بی�تشکیالتی،�متشتت�بودن،�بی�افقی�عمیق�اجتماعی،�به�رغم�پیشینه�دهقانی�
بخش��عظیمی�از�بدنه�طبقاتی�خود�و�به�رغم�فشار�سبعانه�بیش��از�پیش��دیکتاتوری�
پلیسی�بورژوازی،�بطور�واقعی�موقعیت�خود�را�بعنوان�مرکز�ثقل�محاسبات�اجتماعی،�
برنامه�ریزیها�و�چه�باید�کردن�و�چه�نباید�کردنها،�بر�طبقه�سرمایه�دار�ایران�و�دولت�

سرمایه�داری�شاه�تحمیل�نمود�
جامعه�یک�دوران�استثنائی�انباشت�و�سودآوری�سرمایه�را�از�سر�می�گذراند��نرخ�
رشدهای�حیرت�آسای�دو�رقمی�و�برخی�سالها�حتی�سه�رقمی�خوابهای�طالئی�
سالیان�دراز�بورژوازی�را�قدم�به�قدم�در�قالب�گسترش��و�فزونی�و�تمرکز�پرشتاب�
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سرمایه�هایش��ترجمه�مادی�و�ریاضی�می�نمود��توده�های�وسیع�خلع�ید�شده�از�
اعماق�روستاها�بسوی�شهرهای�بزرگ�سرازیر�بودند�و�بسرعت�در�کنار�خیل�عظیم�
کارگران�پیشین�در�مراکز�مختلف�و�متنوع�کار�و�تولید�شروع�به�فروش��نیروی�کار�خود�
مي�کردند��کارگران�هیچ�چیز�نداشتند،�آنان�بسان�انسانهای�همه�چیز�از�دست�هشته،�
بدون�هیچ�امکانات�معیشتی�دست�زن�و�بچه�هایشان�را�گرفته�و�بسوی�مراکز�خرید�
و�فروش��نیروی�کار�هجوم�می�آوردند��توده�های�کارگر�در�محیط�جدید�زندگی�یا�
به�بیان�دقیق�تر�در�حلبی�آبادها،�حصیرآبادها،�زورآبادها،�خاک�سفیدها�و�صدها�نواحی�
زاغه�نشین�پیرامون�تهران�یا�سایر�شهرهای�بزرگ�برای�زنده�ماندن�و�برای�برخورداری�
از�امکان�فروش��نیروی�کار�روزانه�شان،�با�دهشتناکترین�شرائط�روبرو�بودند��در�شهر�
یا�شهرهائی�که�سرمایه�دارانش��در�وان�شیر�و�آب�پرتقال�استحمام�می�کردند،�کودکان�
خردسال�آنها�در�گرمای�داغ�تابستان�از�شدت�تشنگی�و�فشار�بی�آبی�له�له�می�زدند��
در�هر�شبانه�روز�دو�شیفت�کار�می�کردند�و�پس��از�تولید�کالن�ترین�ارقام�سود�برای�
سرمایه�داران،�شبها�در�فاصله�یک�کیلومتری�بزرگترین�آسمانخراشها،�با�شمار�زیاد�
فرزندان�در�آلونکهای�نمور�فاقد�روشنائی�بیتوته�می�نمودند��با�روزانه�کار��16ساعته�
خویش��کیلومترها�اراضی�کارخانه�های�عظیم�را�با�اتوموبیلهای�تولید�شده�خویش��می�
پوشاندند�و�شب�هنگام�بدون�استطاعت�پرداخت�بهای�بلیط�اتوبوس��راهی�زاغه�های�

محل�سکونت�می�گردیدند�
از�سال��51دوران�نوین�عروج�جنبش��کارگری�ایران�آغاز�شد��طبقه�کارگر�ایران�
علیه�این�وضعیت�شورید��اعتصاب�از�کارخانه�ای�به�کارخانه�دیگر�شعله�کشید��شمار�
اعتصابات�در�فاصله��51تا��52بطور�تصاعدی�فزونی�گرفت�و�در�سال��53بر�اساس��
اعالم�وزارت�کار�دولت�سرمایه�داری�شاه�هر�کارگر�ایرانی��3بار�در�اعتصاب�شرکت�
کرد��برخی�ویژگیهای�مبارزات�این�دورة�کارگران�را�می�توان�بشرح�زیر�خالصه�نمود�
1.�جنبش��کارگری�عموماً�در�موقعیتی�تعرضی�قرار�داشت��پایه�های�مادی�این�
حالت�تعرضی�از�یکسو�اشتغال�کامل�نیروی�کار�و�نیاز�مبرم�سرمایه�داران�به�شمار�هر�
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چه�بیشتر�کارگر�و�از�سوی�دیگر�آمادگی�چشمگیر�بورژوازی�برای�عقب�نشینی�در�
مقابل�مطالبات�و�انتظارات�توده�کارگر�بود��رونق�گسترده�اقتصادی،�نرخ�سودهای�
خیره�کننده�بخشهای�مختلف�سرمایه�اجتماعی،�وحشت�و�هراس��عمیق�بورژوازی�
از�اینکه�کشتار�و�سرکوب�جنبش��کارگری�موجب�اختالل�در�پروسه�بازتولید�و�
ارزش��افزائی�سرمایه�ها�شود،�اصرار�رژیم�شاه�در�تصویر�جامعه�ایران�بعنوان�جزیره�
ثبات�سرمایه�داری�یا�سرزمین�سودهای�رؤیائی�سرمایه�جهانی�و�نگرانی�ژرف�دولت�
بورژواامپریالیستی�از�تأثیر�سوء�سرکوب�مبارزات�کارگران�در�به�هم�ریختن�این�تصویر،�
همه�و�همه�عواملـی�بودند�که�به�رضایت�طبقه�بورژوازی�و�دولت�سرمایه�داری�برای�
عقب�نشینی�در�مقابل�مبارزات�طبقه�کارگر�در�این�دوره�کمک�می�نمودند��تقریبًا�
بیشتر�اعتصابات�این�سالها�با�حصول�نتیجه�و�گرفتن�مطالبات�مطرح�شده�به�پایان�می�
رسید��جنبش��کارگری�در�متن�چنین�وضعیتی�توانست�حداقل�دستمزدها�را�از��35
ریال�به�حدود��165ریال�و�متوسط�بهای�نیروی�کار�را�از�میزان�نسبی��100ریال�تا�

حدود��1000ریال�در�روز�افزایش��دهد�
2.�دامنه�اعتصابات�و�خیزشهای�کارگری�محدود�به�چهاردیواری�کارخانه�ها�یا�
کارگاههای�بزرگ�نبود��قلمرو�وقوع�مبارزات�و�جنگ�و�ستیزهای�طبقه�کارگر�حتی�
منحصر�به�مراکز�کار�و�تولید�نیز�نبود��در�همان�ایامی�که�کارگران�بخشهای�عظیم�
صنعت�مانند�اتوموبیل،�الستیک�،�ذوب�آهن،�نورد�و�لوله،�نساجی�و�بافندگی،�تولید�
مصالح�ساختمانی،�مواد�غذائی،�تولید�وسائل�خانگی،�راه�و�ساختمان�و�بنادر،�صنایع�
نظامی،�آب�و�برق�و������با�اعتصابات��2و�گاه��3هفته�ای�خویش��چرخ�تولید�را�در�
این�رشته�ها�و�واحدها�از�کار�می�انداختند،�کارگران�کارگاهها�و�مراکز�کوچکتر�کار�
نیز�برای�حصول�خواسته�های�معیشتی�و�رفاهی�خود�به�خیزشهای�مؤثر�و�پرشکوه�
دست�می�زدند��قیام�سراسری�و�متحد�و�همزمان�تمامی�کارگران�خشت�مال�منطقه�
خاتون�آباد�ورامین�در�سال��55برای�افزایش��دستمزد�و�برخی�مطالبات�اقتصادی�دیگر�
خود�یک�نمونه�روشن�از�مبارزات�توده�های�کارگر�در�این�مراکز�بود��از�این�گذشته�



563 جنبش�کارگری�ایران�و�انقالب��5۷���

در�تمامی�سالهای�نیمه�اول�دهه��50و�ادامه�آن�تا�وقوع�قیام�بهمن،�جنبش��موسوم�
به�»خارج�از�محدوده«�انعکاس��بخش��مهمی�از�مبارزات�کارگران�علیه�بی�مسکنی�
و�نمایش��صحنه�های�پیکار�آنان�با�دولت�بورژوازی�برای�دستیابی�به�نوعی�سر�پناه�
بود��در�بسیاری�موارد�همان�توده�کارگرانی�که�روزها�از�طریق�اعتصابات�چند�هفته�
ای�درون�مراکز�عظیم�صنعتی�با�بورژوازی�در�ستیز�بودند،�شبها�در�نواحی�پیرامون�
شهرهای�بزرگ�بطور�دستجمعی�برای�ساختن�خانه�های�آلونکی�غیرمجاز�با�عمال�و�

نیروهای�نظامی�رژیم�به�زد�و�خورد�می�پرداختند�
جنبش��کارگری�این�سالها�خواه�به�لحاظ�شمار�فراوان�اعتصابات،�خواه�از�نظر�کثرت�
شمار�کارگران�شرکت�کننده�در�این�مبارزات�و�خواه�به�لحاظ�نوع�مطالبات�بیش��از�
هر�چیز�تبلور�طغیان�بیشترین�بخش��طبقه�کارگر�ایران�علیه�وضعیت�معیشت،�کار،�
شدت�استثمار�و�عمق�ستمکشی�و�بیحقوقی�اجتماعی�خود�بود��توده�عظیم�انسانهائی�
که�از�همه�چیز�محروم�بودند،�کوه�سرمایه�و�ثروت�ناشی�از�کار�و�تولید�روزمره�خود�
و�تصاحب�این�محصول�عظیم�کار�توسط�سرمایه�داران�را�با�چشم�باز�نظاره�میکردند،�
خشمگین�و�عاصی�عزم�جزم�می�نمودند�تا�با�نمایش��قدرت�و�توسل�به�زور�به�هر�
میزانی�که�بتوانند�و�قدرت�متحد�طبقه�شان�اقتضاء�کند�مطالباتی�را�بر�سرمایه�داران�

تحمیل�نمایند�
در�این�دوره�بخشهای�از�طبقه�کارگر�و�بطور�مثال�معلمان،�کارگران�پرستار،�حتی�
کارگران�یکی�از�شعله�ورترین�مراکز�اعتراض��و�مبارزه�یعنی�بخش��نفت،�به�لحاظ�
سازماندهی�اعتصابات�و�بکارگیری�قدرت�متحد�خود�علیه�سرمایه�داران�در�وضعیتی�
کم�و�بیش��محتاطانه�تر�و�محافظه�کارانه�تر�قرار�داشتند��کارگران�این�قلمروها�اوالً�در�
قیاس��با�توده�های�کارگر�سایر�عرصه�ها�وضعیت�معیشتی�نسبتاً�بهتری�داشتند،�ثانیاً�با�
پیگرد�پلیسی�بسیار�متمرکزتر�رژیم�شاه�مواجه�بودند��به�بیان�دیگر�سنت�مبارزه�ضد�
رژیمی�در�این�بخشها،�تدارک�جامع�االطراف�دولت�سرمایه�داری�را�برای�کنترل�شدید�

کل�شرائط�زندگی�و�محیط�کار�کارگران�به�دنبال�می�آورد�
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3.�متشکل�نبودن�و�تشتت�فراگیر�الیه�های�مختلف�طبقه�کارگر:
در�درک�رایج�گروههای�سیاسی�بی�تشکیالتی�توده�های�کارگر�همه�جا�مترادف�
با�محروم�بودن�کارگران�از�اتحادیه�است��منظور�من�از�متشکل�نبودن�کارگران�در�
این�دوره�یا�کاًل�هر�دوره�دیگر،�به�هیچوجه�چنین�چیزی�نیست��این�تصور�که�اگر�
توده�های�کارگر�در�سالهای�دهه��50سندیکا�داشتند،�مبارزاتی�گسترده�تر�را�سازمان�
می�داند�یا�مطالباتی�بیشتر�را�بر�سرمایه�داران�تحمیل�می�کردند،�سخنی�کاماًل�بی�پایه�
است��پائین�تر�توضیح�خواهم�داد�که�در�دوره�مورد�بحث�این�اساساً�اندیشمندان�
بورژوازی�و�دولت�سرمایه�داری�است�که�طرح�تشکیل�اتحادیه�ها�و�تحمیل�آنها�به�
جنبش��کارگری�را�بعنوان�یک�سیاست�جدی�مورد�نیاز�طبقه�سرمایه�دار�دنبال�می�کرد��
بی�تشکیالتی�طبقه�کارگر�در�عدم�سازمانیابی�جنبش��ضد�سرمایه�داری�و�ضد�کار�
مزدی�وی�قرار�دارد��تا�آنجا�که�به�دوره�مورد�بحث�ما�مربوط�می�شود،�کارگران�همه�
جا�به�نیروی�پیکار�خود�اتکاء�مي�کردند�و�این�یک�نقطه�قوت�بسیار�مهم�این�جنبش��
بود��»غیرقانونی�بودن�اعتصاب«،�»قانونی�نبودن«�جنبش��خانه�سازی،�مطلقاً�توده�های�
کارگر�را�از�سازمان�دادن�بزرگترین�اعتصابات�در�طول�هفته�ها،�از�وارد�نمودن�هنگفت�
ترین�زیان�ها�به�سرمایه�داران�و�از�خیزش�های�مستمر�در�مناطق�خارج�محدوده�علیه�
بی�مسکنی�و�بی�آبی�و�بی�برقی�و�مانند�اینها�باز�نمی�داشت��نبود�اتحادیه�نه�تنها�درد�
کارگران�نبود�که�برعکس��مجوزی�برای�متکی�شدن�آنها�به�نیروی�عظیم�طبقاتی�شان�

در�ضدیت�با�استثمار�و�بیحقوقی�کاپیتالیستی�بود�
مسأله�متشکل�نبودن�کارگران�مسأله�بی�سازمانی�یا�فقدان�سازمانیابی�استوار�و�پایدار�
جنبش��خارج�از�مدار�قانونیت�و�قراردادیت�بورژوازی�،�جنبش��تعرضی�طبقه�کارگر�
علیه�وضعیت�کار�و�معیشت�و�استثمار�و�بیحقوقی�اش�با�هدف�رهائی�از�اساس��بردگی�
مزدی�است��طبقه�کارگر�دست�اندرکار�این�نوع�سازمان�دادن�جنبش��خویش��نبود�و�
پیشروان�و�آگاهان�این�طبقه�نیز�تالش��برای�متشکل�نمودن�کارگران�حول�این�محور�

و�این�راستا�را�دنبال�نمی�کردند�
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از�متشکل�نبودن�جنبش��کارگری�که�بگذریم،�مبارزات�بخشهای�مختلف�توده�
کارگر�در�منتهای�پراکندگی�و�از�هم�گسیختگی�قرار�داشت��اعتصاب�کارگران�هیچ�
کارخانه�ای�با�حمایت�جدی�و�مؤثر�کارگران�سایر�کارگاهها�و�مراکز�کار�و�تولید�
مواجه�نمی�گردید��بخشهائی�از�جنبش��کارگری�زیر�فشار�تحلیلها�و�نگرشهای�سالیان�
دراز�سوسیال�بورژوائی،�خود�را�متعلق�به�این�جنبش��نمی�دانستند�و�کارگران�غالب�
قلمروها�همزنجیران�طبقاتی�خویش��در�عرصه�های�دیگر�خرید�و�فروش��نیروی�کار�

را�ابوابجمعی�طبقه�خویش��بحساب�نمی�آوردند�
4.�بی�افقی�عمیق�طبقاتی�و�آویختگی�پیشروان�جنبش��کارگری�به�دار�سوسیالیسم�

روسی،�خلقی�و�کاًل�سوسیالیسم�بورژوائی:
تأکید� این�دوره� مبارزات�کارگران�در� بر�روی�خصلت�ضد�سرمایه�داری� باالتر�
نمودیم��تلقی�رایج�از�ضدیت�مبارزات�کارگران�با�سرمایه�داری�یا�کار�مزدی�نوعی�
تلقی�ناشی�از�درک�غلط�کمونیسم�است��در�این�روایت�تمامی�فرایند�پیکار�ضد�کار�
مزدی�طبقه�کارگر�به�این�دلیل�که�با�فاز�نهائی�و�جامع�االطراف�آن�تطابق�مطلق�ندارد�
از�اعتبار�سرمایه�ستیزی�تهی�مي�گردد��چنین�تصور�میشود�که�تنها�جنبشی�بطور�
واقعی�ضد�کار�مزدی�است�که�همه�شرکت�کنندگان�در�آن�از�همان�نخستین�گام�به�
تمامی�زوایای�اقتصاد�و�سیاست�و�فرهنگ�و�مدنیت�و�همه�چیز�آلترناتیو�طبقاتی�خود�
در�مقابل�سرمایه�داری�اشراف�داشته�باشند!!!�بطور�حی�و�حاضر�در�سنگر�تعرض��
برای�سرنگونی�دولت�بورژوازی�صف�کشیده�و�زمان�شروع�حمله�را�دقیقه�شماری�
کنند!!!�قادر�به�تحلیل�شیوه�تولید�سرمایه�داری�به�روایت�دقیق�مارکسی�باشند�و�نقد�
کمونیستی�سرمایه�داری�را�مضمون�پیکار�روز�خود�کرده�باشند!!!�گوش��به�فرمان�
»حزب«�باشند�و�توسط�تشکیالت�حزبی�امر�و�نهی�شوند!!!�صاحبان�این�تلقی�و�
روایت�در�همان�حال�که�کمونیسم�را�چیزی�بیشتر�از�سرمایه�داری�دولتی�نمی�پندارند�
اما�جنبش��ضد�سرمایه�داری�توده�های�کارگر�را�به�جرم�کم�و�کسری�در�این�ویژگي�ها�
شایسته�نام�ضدیت�با�کار�مزدی�نمی�دانند!!!�این�روایت�از�جنبش��ضد�سرمایه�داری�
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ربطی�به�درک�مارکسی�ضدیت�با�کار�مزدی�و�کمونیسم�ندارد��توده�عظیم�کارگران�
متشکل�در�انترناسیونال�اول�برای�مبارزه�ضد�سرمایه�داری�به�این�مجمع�روی�آورده�
بودند��آنان�پیش��از�پیوستن�به�انترناسیونال�نیز�درگیر�همین�مبارزه�بودند��استقبال�
آنان�از�برپائی�انجمن�بین�الـمللـی�کارگران�نشان�متشکل�شدن�آنها�در�جنبش��ضد�

سرمایه�داری�طبقه�خویش��و�نه�بیان�تولد�و�آغاز�ضدیت�آنها�با�بردگی�مزدی�بود�
یک�ممیزه�دیگر�روایت�غلط�از�جنبش��ضد�سرمایه�داری�این�است�که�همواره�
خصلت�ضد�سرمایه�داری�و�ضد�کار�مزدی�بودن�را�نه�در�واقعیت�و�نهاد�طبقاتی�خود�
این�جنبش��بلکه�در�آرایش��تشکیالتی�خاص��پیشتازان�اندیشمند�»کمونیست«�آن،�در�
بودن�و�نبودن�»حزب�انقالبیون�حرفه�ای�کمونیست«�بازنگری�می�کند��فقدان�یک�
حزب�سیاسی�مدعی�کمونیسم�یا�حتی�متشکل�از�شماری�کارگر�کمونیست�در�رابطه�
با�مبارزات�دهه��50مطلقاً�اساس��ضد�سرمایه�داری�بودن�جنبش��کارگری�این�سالها�را�

زیر�سؤال�نمی�برد�
جنبش��کارگری�سالهای�دهه��50ایران�نیز�بطور�واقعی�ضد�سرمایه�داری�بود،�اما�
جنبشی�سخت�بی�افق،�فاقد�تشکیالت،�بدون�سخنگو،�زیر�فشار�دیکتاتوری�هار�و�
عریان�کاپیتالیستی،�جنبشی�متشتت�و�متفرق�با�مطالبات�نازل�در�مقابل�بورژوازی�و�
بسیاری�مشکالت�و�تنگناهای�اساسی�دیگر،�که�بر�پایه�همین�مختصات�موقعیتی�بسیار�
ضعیف�و�فرسوده�داشت��مهمترین�مسأله�در�آناتومی�مارکسی�این�مبارزات�تأکید�بر�
وجوه�ضعف�اساسی�همین�جنبشی�است�که�به�رغم�حمل�کلیه�این�پاشنه�آشیلها�و�
ضعفها�در�هر�حال�ضد�کار�مزدی�بوده�است��این�ضعفها�و�نارسائیهای�سرنوشت�
ساز�را�باید�در�بی�افقی�طبقاتی،�در�متشکل�نبودن،�در�فقدان�بصیرت�سیاسی�و�آگاهی�
طبقاتی�کافی�کارگران�برای�طرح�مطالبات�تعرضی�تر�و�برای�کشیدن�پیکار�جاری�خود�
به�درون�جبهه�واقعی�تعیین�تکلیف�با�اساس��بردگی�مزدی�و�مانند�اینها�جستجو�نمود�
نکته�قابل�بحث�و�مهمی�که�در�رابطه�با�بی�افقی�طبقاتی�کارگران�در�این�دوره�یا�هر�
دوره�دیگر�تاریخ�جنبش��کارگری�ایران�مطرح�است،�موضوع�ردیابی�یا�دادن�آدرس��
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درست�این�بی�افقی�است��بسیاری�از�فعالین�سندیکالیست�درون�و�بیرون�طبقه�کارگر�
بعالوه�گرایشات�بسیار�منزوی�و�معدودی�از�چپ�رادیکال�غیرکارگری،�خواه�در�
گذشته�و�خواه�امروز�ادعا�نموده�یا�ادعا�می�کنند�که�گویا�معضل�جنبش��کارگری�فقط�
و�فقط�در�چگونگی�سیاست�پردازیها�و�ایفای�نقش��محافل،�گروهها�و�احزاب�چپ�یا�
به�اصطالح�چپ�ریشه�داشته�است!!!�در�این�میان�طبیعی�است�که�سندیکالیستها�این�
نقش��مخرب�را�مثاًل�به�سازشکاریها،�غیرکارگری�بودن�بافت�تشکیالتی�یا�دخالتگری�
اپورتونیستی�نیروهای�چپ�ارجاع�می�دهند�و�چپ�رادیکال�خارج�از�قلمرو�حیات�
جنبش��ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�همین�نقش��را�به�پوپولیستی�بودن�و�ناسیونالیستی�
بودن�همان�نیروها�و�احزاب�احاله�می�کند��در�هر�دوی�این�روایتها�فراموش��میشود�
که�تقریباً�تمامی�فعالین�سرشناس�،�ذینفوذ�و�سلسله�جنبان�جنبش��کارگری�هر�دوره�
نیز�خود�یا�عناصر�سازمانیافته�همین�جریانات�و�احزاب�بوده�اند�و�یا�حداقل�همان�
نگرش��و�همان�سیاستها�و�دیدگاهها�را�نمایندگی�می�کرده�اند��بی�افقی�طبقاتی�کارگران�
در�این�دوره�همانگونه�که�به�کرات�و�به�مناسبت�های�مختلف�در�بحثهای�متفاوت�
تشریح�کرده�ایم�محصول�تسلط�سالیان�دراز�کمونیسم�روسی،�سوسیال�دموکراسی،�
ناسیونال�چپ�سوسیال�خلقی�بر�جنبش��کارگری�جهانی�بود��این�گرایشات،�دیدگاهها�
و�جنبشها�فقط�هویت�و�موجودیت�سیاسی�کل�گروههای�چپ�جامعه�را�تعیین�نمی�
کرد،�بلکه�تمامی�فعالین�و�پیشکسوتان�سیاسی�درون�طبقه�کارگر�را�نیز�زیر�مهمیز�
نفوذ�خود�داشت��بیشترین�بخش��این�فعالین�در�همه�وجوه�نظری�و�فعالیت�عملـی�
حزب�توده�ای�بودند��آنان�بصورت�مرتبط�و�غیرمرتبط�همان�راهی�را�می�رفتند�که�
حزب�توده�تبلیغ�می�کرد�و�از�رهنمودها�و�سیاستهائی�تبعیت�می�نمودند�که�توسط�
این�حزب�طرح�می�شد��محافل�کارگری�مخفی�درون�جنبش��کارگری�این�سالها�از�
نوع�»ساکا«،�»تاکتیک�–�نقشه«�و������نیز�برغم�پاره�ای�خط�و�خط�کشیهای�صوری�
با�ناسیونال�چپ�چریکی�یا�سوسیال�رفرمیسم�اردوگاهی�حزب�توده�در�نهایت�هیچ�
دید�و�دریافت�یا�افق�اجتماعی�متفاوت�با�همان�جنبشها�و�گرایشات�نداشتند��نفوذ�
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پیشینه�دار�و�فراگیر�راه�حلها�و�بدیلهای�اردوگاهی�و�ناسیونالیستی�بر�طبقه�کارگر�و�
مسلح�نبودن�و�عدم�تجهیز�این�طبقه�به�بدیل�شفاف�سوسیالیستی�در�پیکار�جاری�ضد�
سرمایه�داری�خود،�اساسی�ترین�شاخص��جنبش��کارگری�این�سالها�و�ریشه�واقعی�

بیشترین�آسیب�پذیري�ها�و�شکست�های�سرنوشت�ساز�آن�بوده�است�
این�ها�برخی�مشخصات�بارز�جنبش��کارگری�ایران�در�طول�این�دورة�معین�بوده�
است��محور�اساسی�بحث�در�این�بخش��از�نوشته�این�است�که�طبقه�کارگر�به�رغم�
حمل�کلیه�ضعفهای�مهم�و�تعیین�کننده�از�نداشتن�افق�روشن�کمونیستی�گرفته�تا�
بی�تشکیالتی�و�تشتت�فراگیر،�و�از�ضعف�شدید�بصیرت�سیاسی�و�طبقاتی�گرفته�
تا�مطالبات�نازل�اجتماعی،�به�هر�حال�در�موقعیتی�کاماًل�تعرضی�علیه�سرمایه�داری�
قرار�داشت��این�جنبش��در�بخش��نخست�دهه��50توانست�موجودیت�خود�را�بعنوان�
محوری�ترین،�بالفعل�ترین�و�سرنوشت�سازترین�خطر�بر�طبقه�سرمایه�دار�ایران،�بر�
دولت�سرمایه�داری�و�به�میزان�قابل�توجهی�بر�بورژوازی�بین�الـمللـی�تحمیل�نماید��
نیروی�کار�طبقه�کارگر�ایران�قرار�بود�با�ایجاد�نرخ�اضافه�ارزشهای��500درصدی�و�
�600درصدی�و�نرخ�سودهای�کالن��50و��60درصدی�پاسخگوی�ملزومات�توسعه�
و�خودگستری�پر�شتاب�سرمایه�داری�ایران�و�در�همان�حال�مکانیسم�مؤثری�در�کار�
خنثی�سازی�گرایش��رو�به�افت�نرخ�سود�سرمایه�های�عظیم�انحصاری�امپریالیستی�
باشد��جنبش��کارگری�نیمه�اول�دهه��50خیلـی�سریع�اساس��این�معادالت�را�بر�هم�

ریخت�
از�سال��55رخساره�های�بحران�در�اقتصاد�سرمایه�داری�کل�طبقه�بورژوازی�و�دولت�
این�طبقه�را�به�ورطه�هول�و�هراس��سوق�داد��پنج�سال�مبارزات�مستمر�کارگران،�
اعتصابات�پی�در�پی�و�غالباً�جاری�در�مراکز�صنعتی،�در�تشدید�و�شتاب�پروسه�
بحران�نقش��جدی�ایفاء�نموده�بود��رژیم�شاه�که�حوالـی�این�ایام�موفق�شده�بود�
اشکال�مختلف�مقاومتها�و�اعتراضات�فراطبقاتی�و�ضد�رژیمی�نظیر�اشکال�چریکی�
مبارزه�یا�پاره�ای�خیزشهای�دانشجوئی�را�به�بن�بست�بکشاند،�اینک�در�برابر�موج�
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رو�به�گسترش��و�طغیان�پوی�جنبش��کارگری�خود�را�سخت�متالطم�می�دید��توسل�
به�نمونه�»جهان�چیت«�یا�نمونه�های�فراوان�سالخی�و�حمام�خون�کارگران�در�دوره�
های�پیشین�راه�حل�بی�دردسر�و�امیدبخشی�برای�مهار�کردن�مبارزات�توده�های�
کارگر�بحساب�نمی�آمد��اگر�قرار�بود�آرزوی�سرمایه�جهانی�برای�تضمین�امنیت�
دیرپای�حوزه�تولید�ارقام�نجومی�سودها�و�خواب�بورژوازی�ایران�برای�قرار�دادن�
دادن�جامعه�در�بخش��هر�چه�پر�سودتر�تقسیم�کار�جهانی�سرمایه�به�کرسی�بنشیند�
قبل�از�هر�چیز�باید�با�سرنوشت�این�جنبش��و�چگونگی�قرار�و�مدار�آن�در�چهارچوب�
مصالح�و�ملزومات�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�تعیین�تکلیف�می�شد��از�دید�بورژوازی�
مبارزات�جاری�کارگران�باید�متوقف�می�گردید�و�برای�حصول�این�مقصود�باید�همه�
راهها�به�دقت�مورد�موشکافی�و�کنکاش��قرار�می�گرفت��یکسال�پیش��از�این�تاریخ�
جمعیت�موسوم�به�»گروه�بررسی�مسائل�ایران«�متشکل�از�مؤثرترین�و�چاره�اندیش��
ترین�متفکران�بورژوازی�مانند�هوشنگ�نهاوندی�رئیس��وقت�دانشگاه�تهران،�کاظم�
ودیعی،�پرویز�نیکخواه،�محمود�جعفریان،�فرهت�قائم�مقامی،�احسان�نراقی�و������با�
نگارش��مقاالت�مبسوط،�از�یک�طرف�خطر�یک�انفجار�قریب�الوقوع�در�شیرازه�
حیات�جامعه�کاپیتالیستی�و�نقش��اساسی�جنبش��کارگری�در�وقوع�این�انفجار�را�به�
رژیم�گوشزد�می�نمودند�و�از�سوی�دیگر�بعنوان�عناصر�کلیدی�حاضر�و�نافذ�در�کار�
برنامه�ریزیهای�اجتماعی�ساواک�راه�حلهائی�برای�غلبه�بر�موقعیت�تهاجمی�و�تعرضی�
جنبش��کارگری�ایران�پیشنهاد�می�کردند��اساس��این�چاره�اندیشی�ها�بر�سیاست�سوق�
دادن�طبقه�کارگر�به�درون�داربست�تشکلهای�اتحادیه�ای�و�بر�پا�نمودن�سندیکاها�در�
مراکز�مختلف�کار�و�تولید�و�مقدم�بر�همه�در�واحدهای�بزرگ�صنعتی�استوار�بود��در�
بخش��پایانی�نیمه�اول�دهه��50شمار�قابل�توجهی�از�این�سندیکاها�با�نظارت�مستقیم�
و�غیرمستقیم�و�دخالت�مؤثر�ساواک�در�کارگاههای�بزرگ�کشور�تشکیل�شد�و�برای�
تحمیل�آنها�بر�کارگران�بعنوان�ظرف�حل�و�فصل�مجادالت�بین�کارگر�و�کارفرما�

بیشترین�تالش��الزم�بعمل�آمد�
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طبقه�کارگر�ایران�در�هیچ�کجا�از�پیدایش��این�تشکلها�هیچ�استقبالـی�بعمل�نیاورد،�
به�رغم�فشار�ساواک�تنها�شمار�بسیار�اندکی�از�کارگران�حاضر�به�شرکت�در�انتخابات�
این�سندیکاها�شدند،�بعالوه،�برپائی�این�نهادهای�ساواک�ساخته�هیچ�خللی�در�عزم�
استوار�طبقه�کارگر�ایران�برای�ادامه�مبارزات�خود�و�در�کار�توسل�به�اعتصابات�بزرگ�
برای�به�کرسی�نشاندن�مطالبات�جاری�معیشتی�و�رفاهی�خویش��پدید�نیاورد��در�
طول�سالهای��55و��56جنبش��توده�های�کارگر�در�نواحی�خارج�از�محدوده�شهرها�
و�اعتصابات�بزرگ�درون�کارگاههای�صنعتی�بطور�پیوسته�و�مرکب�به�پیش��تافت��
همزمان�موج�نارضائی�کارگران�از�وضعیت�زندگی�و�کار�خود�و�نارضائی�عمیق�آنها�

از�دولت�سرمایه�داری�رو�به�عمق�و�گسترش��رفت�
بحران�سرمایه�داری�روز�به�روز�ژرف�تر�می�شد��سرمایه�جهانی�زیر�فشار�افزایش��
غول�آسای�متوسط�ترکیب�ارگانیک�ضربات�کوبنده�بحران�را�بر�گرده�خود�تحمل�می�
کرد��بار�این�بحران�در�گستره�تقسیم�کار�سراسری�سرمایه�داری�و�مراودة�بخشهای�
مختلف�سرمایه�بین�الـمللـی�از�حوزه�های�متمرکزتر�و�انحصاری�تر�به�حوزه�های�
با�ترکیب�نازل�تر�سرشکن�می�گردید��بورژوازی�ایران�در�محاق�معضالت�متنوع�
دامنگیر�پروسه�بازانباشت�سرمایه�ها�دچار�سرگیجه�می�شد��سرریز�شدن�بار�بحران�
سرمایه�جهانی�و�غلطیدن�سرمایه�اجتماعی�به�ورطه�افت�عمیق�نرخ�سود،�فشار�مؤثر�
جنبش��کارگری�هم�به�لحاظ�تأثیر�بر�معادالت�نرخ�سود�و�تشدید�پروسه�وقوع�بحران�
اقتصادی�و�هم�به�لحاظ�خطر�سیاسی�و�کوبیدن�دروازه�انفجار�اجتماعی،�همه�و�همه�
بخشی�از�بورژوازی�را�به�سرکوب�مستقیم�خطر�انقالب�و�بخشی�را�به�بهره�گیری�
فعال�از�وضعیت�موجود�برای�تسویه�حساب�با�رقبای�طبقاتی�و�خزیدن�به�قله�قدرت�
سیاسی�سرمایه�داری�مجبور�یا�ترغیب�می�کرد��بورژوازی�دیگر�به�سیاق�گذشته�قادر�به�
عقب�نشینی�در�مقابل�مبارزات�توده�های�کارگر�نبود�و�جنبش��کارگری�نیز�در�گستره�
توسل�به�اعتصابات�و�مبارزات�پیشین�نمی�توانست�مطالباتش��را�که�هنوز�از�هیچ�تا�

حصول�یک�زندگی�مرفه�انسانی�فاصله�داشت�بر�سرمایه�داران�تحمیل�نماید�
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طبقه کارگر و آستانه وقوع انقالب
حاصل�بحث�تا�کنونی�ما�این�است�که�بطور�واقعی�و�بطور�از�هر�گونه�تعصبات�
عقیدتی�طبقه�کارگر�ایران�نیروی�محرکه�اصلـی�یا�دقیق�تر�بگوئیم�تنها�نیروی�سلسله�
جنبان�در�پروسه�رویش��و�تکوین�شرائط�انقالب��5۷بود��قیام�بهمن�و�حوادث�پیش��
و�پس��آن�در�درون�یک�جامعه�سرمایه�داری�رخ�می�داد��انقالب�بر�خالف�بسیاری�
تحلیلها�و�گزارشاتی�که�آن�روزها�و�حتی�ادامه�آن�تا�امروز�از�سوی�محافل�مختلف�
انتشار�یافته�و�انتشار�مییابد،�نه�از�آستین�معجزات�خرده�بورژوازی�،�نه�از�علم�و�کتل�
ارتجاع�پان�اسالمیستی�یا�سایر�اپوزیسیونهای�درون�طبقه�بورژوازی�که�دقیقاً�از�بطن�
کشمکش��جاری�میان�طبقه�کارگر�و�بورژوازی�در�حیات�جامعه�کاپیتالیستی�زبانه�
کشید��انقالب�از�عروج�توده�های�کارگر�برای�استیفای�ابتدائی�ترین�شرائط�معیشتی�
فروماندگی� و� استصیال� و�سپس�� از�چنگال�سرمایه�داری� رفاهی�خود� مطالبات� و�
بورژوازی�در�پاسخ�به�این�خواسته�ها�و�حقوق�اولیه،�شکست�سیاست�ها�و�راه�حلهای�
کاپیتالیستی�در�مهار�کردن�و�به�انسداد�کشاندن�جنبش��کارگری،�بحران�اقتصادی�
سرمایه�داری�،�تأثیر�پذیری�جدی�پروسه�وقوع�بحران�از�مبارزات�چند�ساله�کارگران�
و�پیروزی�آنها�در�تحمیل�مطالباتشان�بر�بورژوازی،�تأثیر�متقابل�این�بحران�در�تشدید�
نارضائی�کارگران�و�عجز�باز�هم�ژرف�تر�و�ژرف�تر�سرمایه�داران�و�دولت�سرمایه�داری�
در�حل�و�فصل�مسالـمت�آمیز�نارضائي�ها�ناشی�شد��درک�این�واقعیت�برای�فعالین�
کمونیست�جنبش��کارگری�از�اهمیتی�شایان�برخوردار�است��نگاه�سوسیال�خلقی�و�
ناسیونال�چپ�یا�کاًل�نگاه�هر�گرایش��سوسیال�بورژوائی�به�روند�وقوع�قیام�بهمن�
و�حوادث�آن�سالها،�این�بوده�است�که�گویا�پدیده�ای�بنام�طبقه�متوسط�یا�معجون�
افسونکاری�به�اسم�»خلق«�با�طغیان�خود�جامعه�را�در�آستان�انقالب�قرار�داده�است�
و�گویا�مشکل�پرولتاریا�آن�بوده�است�که�باید�بر�این�معجون�»طبقه�متوسط«،�»خلق«�
یا�»زحمتکشان«�و�فرودستان�اعمال�هژمونی�کند،�اما�بخاطر�محرومیت�از�»حزب�
پیشاهنگ«�به�ایفای�چنین�نقشی�موفق�نشده�است�و�باالخره�گویا�انقالب�به�همین�
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خاطر�شکست�خورده�است!!!
انقالب�نه�فقط�از�درون�مجادالت�روز�به�روز�توده�های�فروشنده�نیروی�کار�علیه�
سرمایه�داری�در�قلمروهای�مختلف�ریشه�گرفت�که�عالوه�بر�آن�با�نیروی�کارگران�
حوزه�های�گوناگون�صنعت�از�اتوموبیل�سازی�و�الستیک�و�نساجی�و�چوب�و�مواد�
غذائی�و�پوشاک�و�وسائل�خانگی�و�نفت�و�گاز�و�پتروشیمی�و�سایر�مراکز�صنعتی�
گرفته�تا�چند�صد�هزار�کارگران�بخش��آموزش��تا�کارگران�بیمارستانها،�رانندگان،�
کارگران�راه�و�ترابری،�برق�و�آب�و�همه�بخشهای�دیگر�طبقه�کارگر�آغاز�شد�و�به�
جلو�شتافت��مشکل�جنبش��کارگری�مطلقاً�این�نبود�که�گویا�شرکای�غیرکارگرش��
وزنه�سنگینی�در�روند�انقالب�بودند!!!�معضل�کارگران�به�هیچوجه�نداشتن�اتحادیه�و�

حزب�و�امثال�این�چیزها�به�روایت�رایج�نیز�نبود�
مرکز�ثقل�معضل�در�اینجا�قرار�داشت�که�طبقه�سلسله�جنبان�شرائط�وقوع�انقالب،�
در�آستانه�شروع�این�فرایند�نه�فقط�از�هیچ�آمادگی�الزم�برای�طرح�و�پیگیری�اهداف�
طبقاتی�اش�برخوردار�نبود�بلکه�بیشترین�زمینه�آسیب�پذیری�و�زمینگیر�شدن�توسط�
جنبشها�و�طبقات�دیگر�را�در�درون�خود�حمل�می�کرد��مقدم�بر�هر�چیز�کل�پیشروان�
و�فعاالن�این�طبقه�زیر�فشار�هیجانات�خشک�و�خالـی�فراطبقاتی�ضد�رژیمی�و�
»ضد�امپریالیسم«�ناسیونالیستی�که�میراث�و�منشور�اپوزیسیون�نمائی�سوسیال�خلقی�
و�سوسیال�رفرمیستی�بخشی�از�بورژوازی�بود،�طرح�یک�مانیفست�طبقاتی�ضد�
سرمایه�داری�و�ضد�بردگی�مزدی�را�بکلـی�بی�معنی،�چپ�روانه�و�ناالزم�تلقی�می�
کردند�و�بطور�جامع�االطراف�بدست�فراموشی�می�سپردند��خیابانها�بتدریج�از�کارگران�
آکنده�شد،�همه�مراکز�کار�و�تولید�از�کارگاههای�بزرگ�و�کوچک�صنعتی�تا�نفت�و�
پتروشیمی�و�مدارس��و�بیمارستانها�و�راه�بنادر�در�اعتصاب�فرو�شد��همه�جا�کارگران�
بافت�انسانی�جنبش��انقالبی�را�پر�کردند�اما�آنچه�که�همه�جا�بطور�کامل�نامحسوس��
و�غائب�باقی�ماند�سخن�از�افق�و�انتظارات�و�مطالبات�و�اهداف�طبقه�کارگر�بود��
شعارهای�رژیم�باید�برود،�شاه�باید�سرنگون�شود�جای�همه�چیز�را�پر�کرد��طبقه�ای�
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که�شعله�انقالب�را�از�درون�پیکار�جاری�خود�با�سرمایه�برافروخته�بود،�طبقه�ای�که�
در�شش��گوشه�جامعه�تمامی�استخوانبندی�و�تار�و�پود�انسانی�جنبش��درون�خیابانها�
و�مراکز�کار�را�پر�می�ساخت�اینک�درباره�اهداف،�انتظارات�و�افق�پیکار�خود�بعنوان�

یک�طبقه�ضد�سرمایه�داری�تا�حدود�زیادی�تسلیم�سیر�حوادث�بود�
چرخ�تولید�در�همه�جا�فرو�خوابید��پروسه�کار�خیلـی�سریع�به�توقف�نیل�کرد��
شیر�نفت�بسته�شد،�مدارس��تعظیل�گردید،�همه�جا،�لحظه�به�لحظه�و�گام�به�گام�طبقه�
کارگر�بود�که�اعمال�قدرت�می�کرد�اما�همه�جا�و�در�سرتاسر�قلمرو�این�قدرت�نمائیها�
آنچه�که�به�درستی�لـمس��نمی�شد�بکارگیری�این�قدرت�علیه�بورژوازی�و�علیه�نظام�
بردگی�مزدی�بود��کارگران�شیر�نفت�را�بستند،�اما�بجای�اینکه�این�حرکت�عظیم�را�
وثیقه�حضور�مؤثر�و�ملموس��طبقه�خود�در�معادالت�قوای�طبقاتی�درون�جامعه�و�
حک�نمودن�نقش��خویش��بعنوان�طبقه�ای�مستقل�با�افق�متفاوت�اجتماعی�در�مقابل�
بورژوازی�بنمایند�آن�را�ارزانی�اپوزیسیونهای�ارتجاعی�بورژوازی�کردند�تا�پس��از�
تسویه�حساب�با�رقیبیان�حکومتی�آن�را�در�کشتار�و�حمام�خون�خودکارگران�بکار�
گیرند��کارگران�شیر�نفت�را�بستند�ولـی�بجای�اینکه�این�قدرت�را�علیه�کل�بورژوازی�
و�علیه�اساس��رابطه�خرید�و�فروش��نیروی�کار�بکار�گیرند،�بجای�اینکه�این�قدرت�
نمائی�پردرخشش��را�سکوی�تعرض��خود�برای�مطالبه�نقش��کلیدی�در�برنامه�ریزی�
شورائی�و�کارگری�کار�و�تولید�اجتماعی�بنمایند�در�شرط�و�شروط�فاقد�بار�طبقاتی�
»شاه�باید�برود«�گور�و�گم�کردند��کارگران�برق�و�آب�و�بنادر�و�ذوب�فلز�سراسر�
جامعه�را�صحنه�اعتصاب�و�ابراز�قدرت�خود�ساختند�اما�پیرامون�این�مسأله�که�باید�
بعنوان�یک�طبقه�اجتماعی�در�سیر�حوادث�جاری�سخن�بگویند،�انتظارات�طبقه�خود�
را�بیان�کنند�و�انقالب�را�وسیله�تغییر�عینیت�موجود�به�نفع�توده�های�طبقه�خویش��
بخواهند�حرف�قاطع�و�تعیین�کننده�و�سرنوشت�سازی�بر�زبان�نیاوردند��آنان�نگفتند�
که�اعتصاب�را�تا�تکلیف�نقش��طبقه�کارگر�در�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�و�مشخص��
کردن�سرنوشت�محصول�کارشان�در�شرائط�جدید�ادامه�می�دهند،�بالعکس��حول�
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محور�سرنگونی�رژیم�شاه�چرخ�خوردند�و�بجای�مستقر�شدن�در�جبهه�واقعی�نبرد�
طبقاتی�با�بورژوازی�در�جبهه�مجادالت�درونی�سرمایه�ابزار�قدرت�این�گروه�علیه�آن�
گروه�شدند��کارگران�مدارس��را�بستند�و�نشان�دادند�که�از�چه�قدرت�شگرفی�برای�
تحمیل�خواسته�های�خود�بر�سرمایه�داری�برخوردارند�اما�بجای�اینکه�این�قدرت�را�
ابزار�تعرض��به�رابطه�کار�مزدی�سازند،�بجای�اینکه�از�برنامه�ریزی�امور�آموزشی�
توسط�طبقه�خود�و�از�ضرورت�اتحاد�سراسری�طبقه�شان�برای�پایان�دادن�به�ننگ�
بردگی�مزدی�و�تولید�برای�سود�سخن�گویند�ابتدا�و�انتهای�حرفشان�را�در�شعار�

سرنگون�باد�رژیم�شاه�کوتاه�ساختند�
طبقه�کارگر�آستان�سرنگونی�رژیم�شاه�را�دق�الباب�کرد��اپوزیسیونهای�ارتجاعی�
و�فوق�ارتجاعی�بورژوازی�از�همه�جا،�از�داخل�و�خارج�و�از�سراسر�جهان�سرمایه،�
برای�نجات�نظام�کاپیتالیستی�و�برای�استمرار�حاکمیت�سیاسی�سرمایه�داری�بسیج�
شدند�و�بسرعت�به�نسخه�پیچی�پرداختند��سرنوشت�انقالب�با�شتاب�رقم�می�خورد��
بورژوازی�خواه�داخلـی�و�خواه�بین�الـمللـی�بطور�متفق�جایگزینی�رژیم�شاه�توسط�
جناحهای�دیگری�از�ارتجاع�هار�کاپیتالیستی�را�به�شور�و�تدارک�می�نشستند��با�
این�وجود�فعالین�جنبش��کارگری�خواه�در�شکل�چریک،�سیاسی�کار،�اردوگاهی�و�
سوسیال�خلقی�ضد�اردوگاهی�و�خواه�در�موقعیت�عناصر�سرشناس��و�ذینفوذ�درون�
طبقه�کارگر�همچنان�به�انحالل�خود�در�جست�و�خیز�فراطبقاتی�ضد�رژیم�سلطنتی�

ادامه�می�دادند�
با�مطالعه�مطالب�باال�این�سؤال�در�برابر�هر�خواننده�ای�قرار�خواهد�گرفت�که�
اگر�به�راستی�کارگران�نیروی�محرکه�و�سلسله�جنبانان�واقعی�پروسه�شروع�انقالب�
بودند�و�اگر�کارگران�این�نقش��سترگ�اجتماعی�را�از�درون�پراتیک�روزمره�پیکار�با�
سرمایه�داری�یا�ضدیت�با�کار�مزدی�ایفاء�کردند�پس��چرا�در�پیشرفت�پروسه�وقوع�
انقالب�اینگونه�و�با�این�وضعیت�فاجعه�بار�در�ورطه�راهبردها�و�سیاست�پردازیهای�
ارتجاع�بورژوازی�زمینگیر�شدند؟�چرا�آنان�قادر�به�ایفای�هیچ�نقش��مستقل�طبقاتی�و�
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اجتماعی�در�برابر�بورژوازی�نگردیدند؟�این�یک�سؤال�بسیار�مهم�است�و�پاسخ�آن�
برای�جنبش��کارگری�و�جنبش��لغو�کار�مزدی�پرولتاریا�از�حداکثر�اهمیت�برخوردار�
است��اما�پاسخ�یا�الاقل�پاسخ�نویسنده�این�سطور�این�است�که�میان�موجودیت�
جنبش��ضد�کار�مزدی�کارگران�یا�به�بیان�دیگر�مبارزه�مستقیم�توده�های�کارگر�علیه�
سرمایه�داری�و�کار�مزدی�در�یکسوی�و�آمادگی�و�تجهیز�و�تشکل�و�تدارک�طبقه�
کارگر�برای�انکشاف�این�پیکار�به�مرحله�نابودی�و�الغاء�کار�مزدی�در�سوی�دیگر،�
فاصله�بسیار�ژرفی�وجود�دارد��جنبش��کارگری�در�بنیاد�خود�یک�جنبش��سرمایه�
ستیز�است،�اما�این�جنبش��سرمایه�ستیز�و�ضد�بردگی�مزدی�تا�فاز�آمادگی�و�اقتدار�
برای�پایان�دادن�به�حیات�سرمایه�داری�و�کار�مزدبگیری�راهی�سخت�طوالنی�در�
پیش��دارد��این�راه�همان�فرایند�پر�افت�و�خیز�مبارزة�طبقاتی�علیه�سرمایه�داری�،�راه�
آشنائی�عمیق�و�عمیق�تر�توده�های�کارگر�با�سرنوشت�محصول�کار�و�تولید�خویش�،�
راه�آشنائی�طبقه�کارگر�با�افق�رهائی�از�بردگی�مزدی،�راه�حصول�آگاهی�و�بصیرت�
طبقاتی�به�چگونگی�برنامه�ریزی�کمونیستی�کار�و�تولید�و�نوع�زندگی�و�مدنیت�و�
نظم�اجتماعی�در�بطن�پیکار�روزمره،�راه�متشکل�شدن�کارگران�در�متن�فرایند�مبارزه�
ضد�کاپیتالیستی،�راه�مطرح�نمودن�منشور�حقوق�پایه�ای�ضد�سرمایه�داری�کارگران�در�
هر�مقطع�و�تبدیل�آن�به�سنگر�نبرد�موقت�در�هر�دوره،�راه�گشایش��معضالت�گام�به�
گام�مبارزه�و�چاره�اندیشی�برای�خنثی�نمودن�تهاجمات�دشمن،�راه�تعرضات�و�عقب�
نشینی�ها�و�راه�پیشبرد�و�انجام�بسیاری�از�کارهای�اساسی�دیگر�است��جنبش��کارگری�
نیمه�تخست�دهه��50بطور�واقعی�درگیر�جدال�با�بورژوازی�برای�دستیابی�به�مطالبات�
معیشتی�و�رفاهی�خود�بود�اما�این�جنبش��از�تمامی�ضعفهائی�رنج�می�کشید�که�قباًل�
بدان�اشاره�کردیم��برای�رفع�این�ضعفها�و�برای�انکشاف�و�بسط�اقتدار�این�جنبش��
تا�فاز�یک�نیروی�طبقاتی�آماده�برای�جنگ�سرنوشت�با�بورژوازی�به�نگرش��و�چاره�
اندیشی�و�خیزش��معینی�از�سوی�فعاالن�و�رهبران�و�عناصر�ذینفوذ�جنبش��کارگری�
نیاز�بود��ایفای�چنین�نقشی�نه�توسط�فعالین�و�پیشگامان�جنبش��کارگری�آن�روز�
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ونه�نیروهای�سیاسی�چپ�آن�ایام�نمی�توانست�قابل�انتظار�باشد��اشتباه�بسیار�ژرفی�
است�اگر�مکان�و�نقش��واقعی�رهبران�عملـی�جنبش��در�این�روزگار�را�از�سیاستها�
و�راهکارها�و�کاًل�راه�حلهای�چپ�اردوگاهی�یا�سوسیال�خلقی�غیر�اردوگاهی�جدا�
سازیم��این�تحلیل�که�ریشه�تمامی�فروماندگیها�و�فروغلطیدن�های�جنبش��کارگری�به�
بیراهه�های�هولناک�دنباله�روی�از�بورژوازی�را�به�این�یا�آن�گروه�سیاسی�چپ�حتی�
اگر�این�گروه�سیاسی�چپ�جریان�تا�مغز�استخوان�کاپیتالیستی�حزب�توده�و�مانند�آن�
باشد،�منتسب�مي�سازد،�مسلماً�تحلیلـی�جامع�و�کامل�نیست��در�این�رابطه�بعداً�بیشتر�

توضیح�خواهیم�داد�

جنبش  کارگری در روزهای پس  از قیام بهمن
سقوط�رژیم�شاه،�استقرار�تدریجی�جمهوری�اسالمی�و�آغاز�بالفاصله�توحش��دولت�
جدید�سرمایه�علیه�کارگران،�خیلـی�سریع�جنبش��کارگری�را�در�مقابل�سرنوشت�غم�
انگیزی�که�ارتجاع�کاپیتالیستی�لیبرال�و�پان�اسالمیستی�برایش��تدارک�دیده�بود�قرار�
داد��انقالب�نقطه�پایان�انقالب،�لحظه�شکست�انقالب،�وقوع�ضد�انقالب�در�قالب�
انقالب�و�نقطه�اعالم�پیروزی�بورژوازی�بر�سلسله�جنبان�راستین�انقالب�یعنی�طبقه�
کارگر�بود��انقالب�به�همان�اندازه�که�برای�بورژوازی�پیروزی�بود�برای�طبقه�کارگر�
شکست�بود��جنبش��کارگری�ایران�در�روزهای�پیش��و�پس��قیام�بهمن�یکی�از�گیج�
و�منگ�ترین�دوره�های�حیات�سیاسی�و�تاریخی�خود�را�به�تجربه�نشست��فشار�
راه�حل�سازیها�و�افق�پردازیهای�سالیان�متمادی�سوسیالیسم�روسی�و�ناسیونال�چپ�
سوسیال�خلقی�با�بیشترین�شتاب�و�وزن�بر�سینه�وی�سنگینی�کرد��شمار�زیادی�از�
عناصر�مؤثر�و�تجربه�دارش��در�تداوم�گذشته�اردوگاهی�خویش��به�ورطه�راهبردها�
و�راهکارهای�روز�حزب�توده�فروغلطیدند��بر�خالف�برخی�انگاره�های�رایج�این�
فقط�کمیته�مرکزی�حزب�توده�و�اعوان�و�انصار�تشکیالتی�اش�نبود�که�در�پشت�»ضد�
امپریالیسم«�خمینی!!!�و»سوسیالیسم«�پان�اسالمیستی!!�رژیم�بورژوازی�صف�کشیدند،�
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بلکه�جماعتی�از�کارگران�قدیمی�و�عناصر�با�نفوذ�درون�طبقه�کارگر�نیز�خود�را�به�
همان�خرافه�بافیها�و�سیاستهای�مخرب�ضد�کارگری�آویختند��از�این�گذشته�شمار�
معتنابهی�از�فعالین�جنبش��کارگری�که�در�گذشته�سیاسی�خود�زیر�فشار�عوارض��رقت�
بار�دنباله�روی�از�کارکردها�و�خط�مشی�حزب�توده�راه�خود�را�بظاهر�از�آن�حزب�
جدا�مي�ساختند�اینک�به�مولود�ناقص��الخلقه�اما�تازه�نفس��همان�جریان�یعنی�اکثریت�

فدائی�دخیل�می�بستند�
مشکل�اساسی�جنبش��کارگری�اما�در�صرف�وقوع�این�نوع�حوادث�قابل�توضیح�
نبود��بی�افقی�،�سردرگمی،�نداشتن�هیچ�دورنمای�روشن�طبقاتی�در�مقابل�طرحها�
و�خط�مشی�روز�بورژوازی�،�نداشتن�هیچ�بدیل�مشخص��اجتماعی�در�مقابل�بدیلها�
و�برنامه�های�در�دست�اجرای�بورژوازی،�نداشتن�هیچ�راه�حل�شفاف�و�سنجیده�و�
معین�در�برابر�راه�حلهای�لحظه�به�لحظه�طبقه�سرمایه�دار�و�دولت�سرمایه�داری�و�در�
یک�کالم�غیبت�از�معادالت�اجتماعی�روز�بصورت�یکی�از�دو�طبقه�اساسی�در�مقابل�
طبقه�دیگر�و�در�مقابل�کل�نظام�سرمایه�داری�مشخصه�واقعی�موقعیت�طبقه�کارگر�در�

این�روزها�را�تعیین�می�نمود�
جنبش��کارگری�در�چنین�وضعیت�سرگردان�فرسوده�و�متشتتی�با�وقوع�حوادث�بعد�
از�قیام�بهمن�روبرو�گردید��از�همان�نخستین�روزهای�پس��از�سقوط�رژیم�شاه�جمعیت�
کثیری�از�فعالین�طبقه�کارگر�از�تمامی�زوایای�جامعه�بر�گرد�نیروهای�چپ�مخالف�و�
منتقد�رژیم�اسالمی�حلقه�زدند��این�یک�طنز�تلخ�تاریخ�است�که�محافل�و�گروههای�
چپ�اپوزیسیون�در�همان�دقایقی�که�بیشترین�آه�و�ناله�و�استغاثه�شان�بی�ارتباطی�با�
طبقه�کارگر�بود،�در�محاصره�جمعیت�کثیر�فعالین�جنبش��کارگری�قرار�داشتند��چپ�
سوسیال�خلقی�خواه�پروروس��نوع�فدائی�و�راه�کارگری�آن،�و�خواه�پروچینی�نوع�خط�
سومی�اش�این�جمعیت�وسیع�فعالین�کارگری�را�اساساً�کارگر�بحساب�نمی�آوردند��
انبوه�معلمان،�کارگران�پرستار�و�بهیار�بیمارستانها،�توده�عظیم�جوانان�دانش��آموز�و�
دانشجوی�درون�خانواده�های�کارگری�و�فراوان�گروههای�دیگر�ابوابجمعی�طبقه�
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کارگر،�همه�و�همه�به�جرم�اینکه�کارگر�مولد�نبودند،�شناسنامه�طبقه�متوسط�دریافت�
کردند،�در�زمره�نیروی�ذخیره�»انقالب�دموکراتیک�خلق«�سرشماری�و�در�سازمانهای�
دموکراتیک�چپ�سوسیال�خلقی�سازماندهی�گردیدند��به�این�ترتیب�بخش��مؤثری�از�
فعاالن�کارگری�کمونیست�مطابق�تحلیل�ناسیونال�چپ�مدعی�کمونیسم،�و�با�رضایت�
خاطر�خویش��پذیرفتند�که�نه�نیروی�جنبش��ضد�سرمایه�داری�طبقه�خود�بلکه�بالعکس��
ارتش��دموکراسی�طلبی�خلقی�هستند،�این�جماعت�در�همین�راستا�وظیفه�یافتند�که�
تقریباً�همه�کار�و�زندگی�خود�را�صرف�تبلبغ�نام�و�نشان�گروههای�سوسیال�خلقی�
متبوع�خود�بر�در�و�دیوار�شهرها�و�روستاها�بنمایند��اعالمیه�سازمان�های�خویش��
متضمن�افشاء�این�یا�آن�جناح�درون�قدرت�سیاسی�سرمایه�داری�را�پخش��کنند��شعار�
انتقال�مالکیت�خصوصی�سرمایه�های�انحصاری�بزرگ�به�دولت�هار�سرمایه�داری�را�
تبلیغ�کنند��پیرامون�اهمیت�جمهوری�دموکراتیک�خلق�برای�مردم�سخنرانی�نمایند،�
در�»سازمانهای�دموکراتیک«�محل�کار�و�زندگی�شان�توده�ها�را�به�حمایت�سازمان�

متبوعشان�ترغیب�نمایند�و�فراوان�کارهای�دیگر�از�این�نوع�انجام�دهند!!!
به�این�ترتیب�بخش��وسیعی�از�نیروی�پیشرو�و�فعال�جنبش��کارگری�نیز�که�به�امید�
گرفتن�رهنمود�از�»تشکلهای�کمونیستی«�!!!�روز�بسوی�این�گروهها�و�سازمان�ها�روی�
آورده�بود،�به�چنین�سرنوشت�غم�انگیزی�دچار�شد�و�از�ایفای�نقش��خود�به�مثابه�
نیروی�دست�اندرکار�سازمان�دادن�مبارزات�ضد�سرمایه�داری�طبقه�اش�بکلـی�منفصل�
گردید��در�یک�کالم�،�درست�در�همان�روزهائی�که�طبقه�بورژوازی�با�بهره�گیری�از�
تمامی�امکانات�و�توان�اجتماعی�و�با�استفاده�از�کلیه�اهرمهای�قدرت�دولتی�برای�قلع�و�
قمع�سراسری�جنبش��کارگری�آماده�می�شد،�پیشروان�و�فعاالن�سیاسی�و�عملـی�طبقه�
کارگر�یا�همراه�حزب�توده�و�اکثریت�در�درون�جبهه�توحش��بورژوازی�علیه�طبقه�
خود�مستقر�می�شدند�و�یا�اینکه�در�گرداب�مرگبار�دموکراسی�طلبی�خلقی�و�جست�و�
خیزهای�ضد�این�یا�آن�جناح�رژیم�اسالمی�غوطه�می�خوردند�و�در�هر�حال�از�سازمان�

دادن�جنبش��ضد�سرمایه�داری�توده�های�کارگر�هر�چه�عمیق�تر�فاصله�می�گرفتند�
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و�باالخره�در�کنار�همه�این�مؤلفه�ها�جمعیت�نسبتاً�وسیعی�از�فعالین�سیاسی�و�چپ�
جنبش��کارگری�نیز�در�درون�مراکز�بزرگ�و�متوسط�صنعتی�بنوعی�خود�را�با�مسأله�
سازمان�دادن�مبارزات�ضد�سرمایه�داری�توده�های�کارگر�درگیر�می�دیدند��جنبش��
علیه�بیکاری�نیز�قلمرو�دیگری�از�تقابل�توده�فروشنده�نیروی�کار�با�سرمایه�داران�و�
دولت�سرمایه�داری�بود��سردرگمی�عمیق،�بی�راه�حلـی�و�بی�افقی�عظیم�مسلط�بر�
کل�طبقه�کارگر�و�نیروهای�چپ�مدعی�کمونیسم�در�اینجاها�نیز�بر�همه�راهبردها�و�
راهکارها�سنگینی�می�کرد��فعالین�درون�صنایع�بزرگ�در�روزهای�قبل�از�وقوع�قیام�
بهمن�و�ماههای�پس��از�آن�تالش��گسترده�ای�را�برای�متشکل�کردن�کارگران�و�از�
جمله�متشکل�نمودن�آنان�در�شوراها�به�منصه�اجراء�گذاردند��این�تالش�ها�اوالً�زیر�
فشار�فرقه�گرائی�نیروهای�متنوع�چپ�ناسیونالیستی�و�سوسیال�خلقی�سخت�آسیب�
پذیر�و�متشتت�بود�و�ثانیاً�هیچ�سنخیتی�با�ملزومات�تدارک�و�تجهیز�جنبش��ضد�
سرمایه�داری�در�شرائط�روز�نداشت��شوراهائی�که�به�همت�این�فعالین�بر�پا�شد�
در�پاره�ای�موارد�تا�مرحله�تسخیر�کارخانه�و�بدست�گرفتن�اداره�کار�و�تولید�پیش��
رفتند�اما�این�اقدامات�در�هیچ�موردی�از�حد�یک�تالش��منفرد�عقیدتی،�فرقه�ای،�بی�
هدف،�بدون�برنامه�و�کاماًل�مقطعی�و�محلـی�فراتر�نرفت��تشکیل�شوراها�هیچگاه�
بعنوان�حلقه�ای�از�یک�زنجیره�سراسری�پیکار�ضد�کار�مزدی�در�دستور�فعالین�چپ�
و�کمونیست�جنبش��کارگری�قرار�نگرفت��این�شوراها�با�این�هدف�بوجود�نیامدند�
که�در�پیوند�با�هم�قدرت�متحد�کارگران�علیه�سرمایه�را�بنمایش��گذارند��این�شوراها�
در�ذهنیت�سازمان�دهندگان�و�شرکت�کنندگانش��برای�این�تشکیل�نشدند�تا�ظرف�
اعمال�قدرت�کل�طبقه�کارگر�برای�تحمیل�مطالبات�ضد�کاپیتالیستی�توده�های�کارگر�
بر�سرمایه�داران�و�دولت�سرمایه�داری�باشند��شوراها�بر�سر�این�نبودند�که�مبارزه�
طبقاتی�درون�جامعه�سرمایه�داری�را�بر�محور�واقعی�ستیز�طبقه�کارگر�علیه�اساس��
بردگی�مزدی�سوق�دهند��سطح�انتظار�و�ظرفیت�دخالتگری�این�شوراها�را�می�توان�
از�طریق�مراجعه�به�اهداف�و�دستور�کار�بزرگترین�تشکل�شورائی�این�دوره�طبقه�
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کارگر�ایران�بخوبی�حدس��زد��شورای�متحده�غرب�تهران�در�سال��58با�مشارکت�
فعال�و�پرتحرک�شمار�متعددی�از�شوراهای�مراکز�بزرگ�صنعتی�و�در�میان�شور�و�
استقبال�بیش��از��30000کارگر�این�واحدها�تشکیل�گردید��منشور�مطالبات�و�انتظارات�
این�شورا�نهایتاً�از�»ملی�شدن�کارخانه�ها«،�حضور�شوراهای�کارگران�در�مدیریت�
کارخانه،��40ساعت�کار�در�هفته،�طرح�طبقه�بندی�مشاغل،�تهیه�قانون�کار�با�شرکت�

نمایندگان�کارگران،�دریافت�سود�ویژه�و�افزایش��دستمزد،�فراتر�از�این�نرفت�
پیداست�که�بندهائی�از�این�منشور�مانند�»ملـی�کردن�صنایع«�هیچ�ربطی�به�طبقه�
کارگر�ندارد��این�نوع�توقعات�را�باید�بحساب�راهکارها�و�را�چاره�های�بورژوازی�
برای�برون�رفت�از�شرائط�روز�و�خالص��شدن�از�شر�مبارزات�کارگران�گذاشت��
سایر�بندهای�منشور�نیز�برای�شورا�یا�شوراهائی�که�از�درون�خشم�و�عصیان�و�شور�
مبارزات�گستردة�ضد�سرمایه�داری�کارگران�می�جوشیدند،�شوراهائی�که�سنگ�بنای�
تأسیس��آنها�در�یک�اجتماع��30هزار�نفری�از�کارگران�معترض��گذاشته�شده�بود،�
شوراهائی�در�دل�شرائط�اجتماعی�و�تاریخی�معین�که�موج�انقالب�کارگران�همچنان�
در�سطح�جامعه�می�پیچید�و�بورژوازی�فاقد�تدارک�و�سازماندهی�کافی�برای�سرکوب�
جامع�االطراف�جنبش��کارگری�بود،�مسلماً�مطالباتی�بسیار�نازل�و�شکست�طلبانه�بود�
خزیدن�بزرگترین�شورای�کارگری�در�شرائط�خاص��آن�روز�به�چنینی�سطحی�از�
انتظارات�و�افق�مبارزه،�بطور�بسیار�صریح�و�عریان�از�بن�بستی�سخت�سنگین�در�

جنبش��کارگری�ایران�حکایت�می�کرد��وضعیت�شوراها�گواه�آن�بود�که:
1.�فعالین�جنبش��شورائی�مطلقاً�فاز�مبارزه�طبقاتی�و�قلمرو�پیکار�جاری�خود�را�فاز�
متشکل�شدن�شورائی�کل�طبقه�کارگر�علیه�اساس��کار�مزدی�نمی�دیدند�و�بهیچوجه�
از�چنین�منظر�اجتماعی�و�طبقاتی�به�امر�ایجاد�شوراها�و�دورنمای�مبارزة�طبقاتی�نگاه�

نمی�کردند�
2.�پیشروان�و�رهبران�چپ�طبقه�کارگر�زیر�فشار�فقدان�نگاه�شفاف�کمونیستی�به�
جنبش��جاری�توده�های�طبقه�خویش��هیچ�طرح�و�برنامه�ای�برای�گسترش��سازمانیابی�
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شورائی�ضد�سرمایه�داری�به�تمامی�قلمروهای�حیات�اجتماعی�طبقه�کارگردر�کلیه�
مراکز�کار�و�تولید�و�زیست�اجتماعی�نداشتند�

3.�این�فعالین�و�پیشروان�به�همان�دالئل�باال،�نقطه�عزیمت�و�شالوده�پیکار�خود�
را�اعمال�قدرت�متحد�و�متشکل�طبقه�کارگر�برای�تحمیل�حداکثر�مطالبات�طبقاتی�

خویش��بر�بورژوازی�قرار�ندادند�
شوراهای�کارگری�درون�مراکز�کار�و�تولید�و�حتی�شکل�عالیتر�این�تشکلها�یعنی�
اتحاد�شمار�قابل�توجهی�از�این�شوراها�زیر�فشار�همین�ضعفهای�اساسی�محکوم�
به�فروپاشی�و�شکست�بود��آنانکه�عادت�دارند�تمامی�موضوعیت�و�نقش��خویش��
در�رابطه�با�جنبش��کارگری�را�صرف�نوشتن�و�گفتن�در�توصیف�و�تشریح�اهمیت�
متشکل�شدن�کارگران�بکنند�باید�بیاموزند�و�بدانند�که�معضل�کار�اساساً�متشکل�شدن�
حتی�نفس��متشکل�شدن�خارج�از�قید�و�بند�رژیمهای�سیاسی�نیست��تشکل�کارگری�
باید�ظرف�به�جلو�راندن�جنبش��ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�در�هر�فاز�و�هر�شرائط،�
متناسب�با�ویژگیها�و�تعینات�آن�شرائط�باشد��در�غیر�این�صورت�بعنوان�ابزاری�
ناکارامد�از�عهده�ایفای�نقش��طبقاتی�خود�فرو�می�ماند��شوراهای�کارگری�این�سالها�
پیش��از�اینکه�توسط�رژیم�اسالمی�تار�و�مار�گردند�خود�در�پیچ�و�خم�سردرگمی�ها�
و�فروماندگیهای�منبعث�از�راه�حلهای�سوسیال�بورژوائی،�دموکراسی�طلبانه�و�فاقد�
بار�کمونیستی�تحرک�الزم�برای�گسترش��مبارزه�طبقاتی�ضد�سرمایه�داری�را�از�دست�
داده�بودند��وضعیتی�که�نیروهای�چپ�مدعی�کمونیسم�در�حادث�شدن�آن�بیشترین�

نقش��را�داشتند�
جنبش��شورائی�کارگران�در�شرائط�روزهای�قبل�و�بعد�قیام�بهمن��5۷تنها�و�تنها�به�
مثابه�یک�ظرف�کارا�و�نیرومند�جنبش��ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�می�توانست�شانس��
خویش��را�برای�تأثیرگذاری�خالق�به�نفع�طبقه�کارگر�به�محک�آزمون�بگذارد��برای�
این�کار�چاره�ای�نداشت�جز�اینکه�به�ظرف�سراسری�اعتراض��و�مقاومت�و�تعرض��
کل�طبقه�کارگر�ایران�در�کلیه�قلمروهای�حیات�اجتماعی�این�طبقه�علیه�سرمایه�داری�
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باید�با�طرح�یک�بدیل�عاجل�و�شفاف�طبقاتی�در�مقابل� تبدیل�شود��شوراها�یا�
بورژوازی،�با�پیوند�زدن�کارگر�نفت�و�ذوب�آهن�و�آب�و�برق�و�راه�و�ساختمان�و�
معلم�و�پرستار�و�راننده�و�با�در�آمیختن�همه�اشکال�مبارزه�طبقه�کارگر�علیه�بیحقوقی�
زنان�،کار�کودک،�آلودگی�محیط�زیست،�مبارزه�علیه�استقرار�قدرت�سیاسی�جدید�
سرمایه،�علیه�خفقان�و�تعرضات�بربرمنشانه�این�رژیم�به�آزادیهای�سیاسی،�علیه�بی�
مسکنی�و�فقر�و�فحشاء�و�گرسنگی�یا�مبارزه�برای�رفاه�اجتماعی�و�معیشتی�می�
توانستند�کل�قدرت�پیکار�طبقه�خود�را�در�مقابل�سرمایه�داری�بنمایش��گذارند�و�یا�در�
غیر�این�صورت�بعنوان�نماد�عجز�و�فروماندگی�طبقه�شان�اسیر�تهاجمات�و�سبعیت�
بورژوازی�می�شدند��شوراها�قادر�به�ایفای�آن�نقش��نشدند�و�الجرم�سرنوشت�دوم�

را�تحمل�کردند�
شوراها�می�توانستند�برای�متحد�نمودن�بیشترین�توده�های�طبقه�کارگر�علیه�بی�
مسکنی�شهروندان�و�توزیع�حی�و�حاضر�صدها�هزار�واحد�ساختمانی�تحت�مالکیت�
سرمایه�داران�یا�دولت�سرمایه�داری�بین�کارگران�حداکثر�تالش��را�بعمل�آورند�و�در�

این�راستا�یک�جنبش��زنده�مسکن�رایگان�برای�همه،�سازمان�دهند�
شوراها�می�توانستند�برای�سازماندهی�جنبش��کارگری�حول�بهداشت�رایگان،�
از� رایگان� مراقبت� رایگان،� کودک� مهد� رایگان،� ذهاب� و� ایاب� رایگان،� آموزش��
سالخوردگان�و�����تالش��کنند��می�توانستند�کارخانه�ها�را�از�دست�سرمایه�داران�خارج�
سازند�و�برای�بدست�گیری�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�مبارزه�نمایند��می�توانستند�
جنبش��کارگری�را�در�راستای�تسخیر�مراکز�خرید�و�فروش��و�تبدیل�آنها�به�مراکز�

توزیع�رایگان�مایحتاج�عمومی�شهروندان�سازمان�دهند�
شوراها�می�توانستند�با�گام�زدن�در�این�راهها�توده�های�طبقه�کارگر�را�هر�چه�بیشتر�
به�درون�جبهه�واقعی�ستیز�کار�و�سرمایه�سمت�دهند��شوراها�قادر�به�ایفای�این�نقش��
نشدند�و�جنبش��کارگری�با�فروماندن�از�گشایش��جبهه�واقعی�نبرد�با�سرمایه�داری�در�

سراشیب�فرسایش��قوا�فرو�شد�و�بتدریج�آماده�تحمل�شکست�گردید�
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نکته�ای�که�هیچگاه�نباید�بدست�فراموشی�سپرده�شود�و�تأکید�و�برجسته�نمودن�
آن�از�جایگاه�اساسی�در�این�مقاله�برخوردار�است�این�است�که�تسلیم�جنبش��کارگری�
در�مقابل�سرنوشت�اخیر�بسیار�بیشتر�از�اینکه�محصول�قدرت�تعرض��سرمایه�داری�
در�آن�لحظات�تاریخی�باشد�حاصل�تسلط�سالیان�متمادی�دیدگاهها�و�راه�حلها�و�افق�
پردازیهائی�بود�که�جنبش��کارگری�ایران�را�بعنوان�بخشی�از�جنبش��کارگری�دنیا�از�طی�
پروسه�سوخت�و�ساز�الزم�برای�ابراز�وجود�مستقل�طبقاتی�در�مقابل�سرمایه�داری�باز�
داشته�بود��غرق�بودن�فعالین�این�جنبش��و�نیروهای�چپ�مدعی�تعلق�به�طبقه�کارگر�
در�مسائلـی�که�به�همه�چیز�ربط�داشت�و�به�تنها�چیزی�که�ربط�پیدا�نمی�کرد�متشکل�
نمودن�شورائی�جنبش��ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�بود،�غرق�بودن�این�فعالین�و�این�
نیروها�در�مجادالت�درون�طبقه�بورژوازی،�در�دموکراسی�طلبی�خلقیف�در�فازبندی�
انقالب�یا�صف�بندی�انقالب�و�ضد�انقالب،�در�سازمان�دادن�جنبش��دموکراتیک�
توده�ها!!!�و�مانعی�عظیم�بر�سر�راه�دورخیز�آنها�برای�سازمان�دادن�جنبش��کارگران�
در�جهت�مطالبه�مسکن�رایگان،�بهداشت�رایگان،�آموزش��رایگان،�آب�و�برق�رایگان،�
مختل�نمودن�پردسه�بازتولید�سرمایه�و�کشاندن�طبقه�کارگر�با�آلترناتیو�مستقل�طبقاتی�

خود�در�مقابل�تمامیت�سرمایه�داری�بود�

درس های شکست جنبش  کارگری در انقالب 57
پیش��از�استنتاج�درسهای�شکست،�سعی�می�کنم�که�جمعبستی�از�خطوط�کلـی�بحث�

در�اینجا�بیاوریم���این�خطوط�عبارتند�از:
1. طبقه�کارگر�ایران�با�مبارزات�خود�در�نیمه�نخست�دهه��50خواه�از�لحاظ�فشار�بر�
معادالت�نرخ�سود�سرمایه�اجتماعی�از�طریق�افزایش��مستمر�سطح�دستمزدها�و�خواه�به�
لحاظ�سیاسی�و�طرح�خود�بعنوان�تهدیدی�علیه�حیات�سرمایه�داری،�طبقه�سرمایه�دار،�
دولت�سرمایه�داری�و�شرکای�امپریالیست�و�کاپیتالیست�آنها�در�جهان�را�با�معضلـی�بسیار�

بزرگ�روبرو�ساخت�
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2.�این�جنبش��به�رغم�جنگ�و�ستیز�مستمر�با�سرمایه�داری�در�وضعیتی�عمیقاً�بی�افق،�
نا�متحد،�نامتشکل�،�فاقد�فعالین�عملـی�آگاه�و�بصیر�طبقاتی�و�در�یک�کالم�بسیار�ضعیف�

و�آسیب�پذیر�بسر�می�برد�
3. بحران�عمیق�سرمایه�داری�ایران�زیر�فشار�سرریز�بار�بحران�سرمایه�جهانی�و�فشار�
مبارزات�طبقه�کارگر�بر�نرخ�سود�سرمایه�ها�پایه�های�مادی�شروع�پروسه�انقالب�را�در�
جامعه�پدید�آورد��طبقه�کارگر�ایران�در�استمرار�مبارزات�دیرپای�ضد�سرمایه�داری�خود�

بعنوان�عظیم�ترین�نیروی�محرک�این�پروسه�وارد�میدان�کار�زار�شد�
4. در�آستانه�وقوع�انقالب،�طبقه�کارگر�تنها�در�صورتی�می�توانست�نقش��خویش��
را�بصورت�طبقه�ای�مستقل�در�جنبش��جاری�بازی�کند�که�حداقل�با�طرح�یک�منشور�
مشخص��حقوق�پایه�ای�ضد�کاپیتالیستی�وارد�عرصه�معادالت�اجتماعی�بشود�و�حول�
همین�منشور�مطالبات،�توده�های�خود�را�در�درون�یک�جنبش��شورائی�سراسری�متحد�
و�متشکل�سازد��در�همین�راستا�بخشهای�مختلف�طبقه�خویش��از�کارگر�مولد�گرفته�
تا�غیرمولد،�یدی�تا�فکری،�شاغل�تا�بیکار�و�به�بیان�دیگر�کارگر�صنعتی�و�آموزشی�و�
بخش��بهداشت�و�همه�بخشهای�دیگر�را�یکجا�به�هم�پیوند�زده�و�نیروی�پیکار�همه�آنها�
را�بصورت�قدرت�واحد�طبقاتی�ضد�کاپیتالیستی�کارگران�به�میدان�کشد��از�این�گذشته�
بتواند�همه�اشکال�مختلف�مبارزات�طبقه�کارگر�در�همه�قلمروهای�حیات�اجتماعی�
مانند�مبارزه�علیه�بیحقوقی�زنان،�کار�کودکان�و�����را�حول�محور�مبارزه�ضد�سرمایه�داری�

سازمان�دهد�
5.�علیه�کلیه�راه�حلهای�بورژوائی�ریشه�دار�و�موجود�در�جنبش��کارگری�مانند�راه�
حلها�و�راهکارهای�منبعث�از�سوسیالیسم�روسی،�ناسیونال�چپ،�لیبرالـی،�پان�اسالمیستی�

و�����مبارزه�کند�
6. جنبش��کارگری�از�عهده�این�مهم�بر�نیامد�و�سرانجام�زیر�فشار�عجز�ناشی�از�طی�
این�فرایند�در�وضعیتی�سردرگم�و�قبل�از�آنکه�کورمال�کورمال�راه�تداوم�ستیز�شفاف�
طبقاتی�خود�با�سرمایه�داری�و�متشکل�شدن�در�این�راستا�را�پیش��بگیرد،�اسیر�تهاجمات�
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فاشیستی�و�بربرمنشانه�رژیم�اسالمی�سرمایه�داری�شد�
اگر�جمع�بست�باال�از�سیر�حوادث�سالهای�مورد�بحث�را�قبول�داشته�باشیم�و�این�
حوادث�را�با�نگاه�یک�کارگر�کمونیست�کندوکاو�نمائیم�آنگاه�درس�های�شکست�

جنبش��کارگری�در�انقالب��5۷بشرح�زیر�پیش��روی�ما�خواهد�بود�
1.�مسأله�اساسی�طبقه�کارگر�بسط�و�بالندگی�و�استحکام�جنبش��طبقاتی�خود�علیه�
سرمایه�داری�در�هر�برهه�و�هر�سطح�از�مبارزه�طبقاتی�است��کارگران�منوط�به�آرایش��قوای�
طبقاتی�خود�در�شرائط�مختلف�ممکن�است�درگیر�پیکار�برای�حصول�مطالباتی�نازل�
باشند�یا�بالعکس��بطور�بالفعل�سرنگونی�رژیم�سیاسی�بورژوازی�را�تدارک�ببینند��آنچه�
که�در�همه�این�حاالت�اساسی�است�درجه�شفافیت�و�بالندگی�و�قوام�ضد�کاپیتالیستی�
این�مبارزات�است��پیداست�که�هر�چه�کارگران�به�عمق�استثمارشوندگی�و�بیحقوقی�و�
ستمکشی�خویش��آگاهتر�باشند�و�هر�چه�ریشه�های�این�بیحقوقی�و�ستمکشی�و�سیه�
روزی�را�ژرف�تر�در�سرشت�سرمایه�جستجو�کنند�به�همان�میزان�جنبش��طبقاتی�و�
ضد�سرمایه�داری�نیرومندتری�خواهند�داشت��آگاهی�کارگر�به�استثماری�که�می�شود�و�
ستمی�که�تحمل�می�کند�شناخت�بیشتر�و�دقیق�تر�وی�به�واقعیتی�است�که�در�آن�زندگی�
می�نماید�و�کارگر�این�آگاهی�را�اساساً�برای�تغییر�همین�واقعیت�می�خواهد��کمونیسم�
همین�شناخت،�همین�آناتومی،�برای�همین�تغییر�یا�تغییر�همین�عینیت�است��کمونیستها�
کارگرانی�هستند�که�در�این�آگاهی�و�ژرف�نگری�و�در�بکارگیری�آن�برای�این�تغییر�
از�سایرین�پیش��ترند��جنبش��کارگری�بدون�کمونیسم�به�این�معنی،�بدون�کمونیستها،�
بدون�تعمیق�مستمر�شناخت�از�آنچه�نظام�سرمایه�داری�بر�طبقه�کارگر�روا�می�دارد�و�
بدون�بکارگیری�مستمر�این�شناخت�در�استحکام�و�اقتدار�بنیه�پیکار�طبقاتی�اش�سخت�
آسیب�پذیر�است��جنبش��کارگری�اگر�به�هر�دلیل�چنین�رویکردی�اتخاذ�نکند،�بگاه�
به�وقوع�بحرانها�و�بگاه�بروز�شرائط�انقالبی�در�جامعه�از�هیچ�آمادگی�و�تدارکی�برای�
صف�آرائی�مستقل�طبقاتی�در�برابر�نظام�سرمایه�داری�برخوردار�نخواهد�بود��برعکس��
در�صورت�اتخاذ�چنان�رویکردی�جنبشی�خواهد�بود�که�با�سر�آگاه�در�مصاف�مستمر�
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علیه�استثمار�و�بیحقوقی�کاپیتالیستی�به�پیش��خواهد�تاخت�و�متناسب�با�آرایش��قوای�
موجودش��انتظارات�خود�را�بر�بورژوازی�تحمیل�خواهد�نمود��جنبش��کارگری�نیمه�اول�
دهه��50ایران�بطور�مستمر�درگیر�مصاف�با�بورژوازی�بود�و�در�پروسه�وقوع�انقالب�
بهمن�عظیم�ترین�نیروی�انقالب�بود�اما�این�جنبش��از�لحاظ�میزان�بالندگی�و�بلوغ�و�
استحکام�کمونیستی�در�وضعیت�بسیار�بدی�قرار�داشت��اولین�و�اساسی�ترین�درسی�که�
هر�کارگر�و�بطور�اخص��هر�کارگر�آگاه�و�کمونیستی�باید�از�شکست�طبقه�خویش��در�
انقالب�گذشته�بیاموزد�ضرورت�و�اهمیت�تقویت�هر�چه�بیشتر�کمونیسم�،�تقویت�هر�

چه�بیشتر�بنیه�پیکار�ضد�کاپیتالیستی�این�جنبش��است�
2.�بالندگی�ظرفیت�ضد�کاپیتالیستی�جنبش��کارگری�در�متشکل�شدن�این�جنبش��حول�
مطالبات�پایه�ای�ضد�سرمایه�داری�در�هر�دوره�خود�را�بنمایش��می�گذارد��آنچه�تا�این�
زمان�در�میان�کمونیستها�و�فعالین�جنبش��کارگری�رایج�بوده�است�نفی�امکان�پذیری�
متشکل�شدن�کارگران�در�یک�جنبش��ضد�سرمایه�داری�و�ارجاع�این�وظیفه�به�جمعیتی�
از�نخبگان�خواه�نخبگان�درون�جنبش��کارگری�و�خواه�کمونیستهای�مکتبی�بیرون�این�
جنبش��بوده�است��این�تفکر�که�ریشه�در�سوسیال�دموکراسی�و�کمونیسم�روسی�دارد�
به�جنبش��کارگری�بین�الـمللـی�و�از�جمله�جنبش��کارگری�ما�لطمه�بسیار�سنگین�وارد�
کرده�است��این�نگرش��ریشه�تالش��برای�سازمانیابی�ضد�سرمایه�داری�جنبش��کارگری�
را�تا�حدودی�خشکانده�است��چند�سطر�باالتر�گفته�شد�که�کمونیسم�نقد�آگاه�و�طبقاتی�
و�ژرف�طبقه�کارگر�به�عینیت�سرمایه�داری�و�تسری�این�نقد�به�پیکار�علیه�اساس��کار�
مزدی�است��بر�همین�اساس��کمونیسم�جنبشی�خودجوش��و�خانه�زاد�در�درون�طبقه�
کارگر�است�و�همین�جنبش��است�که�باید�آگاه�و�آگاه�تر،�متشکل�و�متشکل�تر،�نیرومند�
و�نیرومندتر�شود��دومین�درس��اساسی�شکست�جنبش��کارگری�در�انقالب�بهمن�این�
است�که�باید�از�هر�نوع�حزب�سازی�سکتاریستی�و�گروه�پردازی�خارج�از�قلمرو�پیکار�
ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�خودداری�کنیم��همه�تالش��و�مبارزه�ما�باید�معطوف�به�
سازمانیابی�سراسری�اعتراض��و�مبارزه�ضد�کار�مزدی�کارگران�باشد��متشکل�شدن�بطور�
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کلـی�و�متشکل�شدن�چنین�جنبشی�بطور�خاص�،�برای�کارگران�در�هر�کجا�و�بویژه�در�
جامعه�ای�مانند�ایران�امری�بسیار�دشوار�و�آماج�بربرمنشانه�ترین�تعرضات�بورژوازی�
است��با�تمامی�اینها،�طبقه�کارگر�نمیتواند�به�اعتبار�سلطه�دیکتاتوری�هار�و�عریان�از�
پیگیری�تالش��جامع�االطراف�برای�سازمانیابی�ضد�کار�مزدی�جنبش��خود�چشم�پوشد��
دیکتاتوری�و�توحش��بورژوازی�بر�روی�راه�تالش��در�این�راستا�و�بر�بسیاری�راهکارها�
و�وجوه�مختلف�فعالیت�عملـی�متناظر�با�طی�این�پروسه�تأثیر�جدی�می�گذارد�اما�اساس��
امکان�پذیری�آن�را�نفی�نمی�کند��پیچ�و�تاب�آگاهانه�و�سنجیده�در�روابط�همیشه�موجود�
میان�کارگران،�حضور�فعال�و�آگاه�در�فضای�زندگی�و�مبارزه�توده�های�کارگر،�آشنائی�
هر�چه�بیشتر�با�شمار�هر�چه�افزونتری�از�فعالین�درون�جنبش��کارگری،�تبدیل�این�
آشنائی�به�ظرف�چاره�اندیشی�ها�و�راه�حل�جوئیها�برای�پیشبرد�بهتر�و�مؤثرتر�مبارزات�
کارگران�در�عرصه�های�مختلف�کار�و�تولید،�توسعه�مستمر�این�روابط�و�تعمیق�مداوم�
مضمون�چاره�جوئیها�و�همدلیها�خود�شیرازه�نیرومندی�در�کار�ایجاد�این�تشکل�می�تواند�
باشد��شمار�قابل�توجه�کارگران�آگاه�کمونیست�در�قلمروهای�مختلف�کار�و�تولید�که�هر�
کدام�نفوذ�قابل�توجهی�در�میان�کارگران�حوزه�زندگی�و�کار�خویش��داشته�باشند�نیروی�
تعیین�کننده�سلسله�جنبانی�هستند�که�به�محض��پیداش��شرائط�مساعد�می�توانند�به�ایجاد�

تشکل�سراسری�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�واقعیت�بخشند�
3. یک�مؤلفه�مؤثر�شکست�جنبش��کارگری�در�انقالب�بهمن�نگاه�عمیقاً�غلط�کارگران�
به�واقعیت�ساختار�اجتماعی�و�حوزه�های�حضور�طبقاتی�و�اجتماعی�طبقه�خویش��
بود��دهها�هزار�معلم�معترض��و�مبارز�کمونیست�در�مراکز�آموزشی�جامعه�همگی�خود�
زیر�فشار�دید�و�دریافتهای�رایج�سوسیال�بورژوائی،�برای�خود�شناسنامه�طبقه�متوسط�
جعل�کرده�بودند�و�میلیونها�کارگر�قلمروهای�دیگر�نیز�به�آنها�به�چشم�طبقه�متوسط�می�
نگریستند��این�مسأله�در�مورد�پرستاران�و�کارگران�بخش��دارو�و�درمان�و�کارگران�برخی�
حوزه�های�دیگر�نیز�مصداق�داشته�است�و�مصداق�دارد��پیداست�که�این�نوع�نگاه،�طبقه�
کارگر�را�از�هم�می�پاشد�و�قدرت�این�طبقه�را�بشدت�تجزیه�می�کند��تالش��برای�پیوند�
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زدن�همه�این�بخشها�در�یک�جنبش��سراسری�ضد�سرمایه�داری�یک�درس��مهم�دیگر�از�
شکست�جنبش��کارگری�در�انقالب�بهمن�است�

4.�جنبش��کارگری�تاریخاً�و�در�فاصله�سالهای��5۷تا��59بطور�اخص��از�نفوذ�گسترده�
آلترناتیوها،�خط�مشی�پردازیها،�افق�پردازیها�و�سیاستگذاریهای�ناسیونال�چپ�و�سوسیال�
بورژوائی�کوبنده�ترین�ضربات�را�تحمل�نموده�است��در�انقالب�بهمن�بگونه�ای�که�
دیدیم�همین�راه�حلها،�در�منحرف�نمودن�طبقه�کارگر�از�مسیر�پیکار�ضد�کار�مزدی،�
در�تکه�پاره�کردن�جنبش��کارگری،�در�دامن�زدن�توهمات�بورژوائی�در�درون�جنبش��
کارگری�و�����بدترین�نقش��را�ایفاء�نمودند��همه�این�گرایشات�در�همین�حال�حاضر�
نیز�به�ادامه�تالشهای�گذشته�خود�مشغولند��بحثهای�کشاف�پیرامون�معجزه�آفرینی�
انباشت�صنعتی�در�سرنوشت�کارگران!!!�ارجاع�مضالت�زندگی�توده�های�کارگر�به�وزن�
سنگین�تر�سرمایه�تجاری�در�قیاس��با�صنعتی!!!�ستایش��سندیکا�سازی�و�نوع�اینها�از�جمله�
این�توهم�پراکنی�های�مسموم�است��یک�درس��اساسی�شکست�طبقه�کارگر�در�انقالب�
بهمن،�درک�اهمیت�هر�چه�بیشتر�نقد�مارکسی،�طبقاتی�و�کمونیستی�کلیه�راه�حلها�و�افق�

آفرینی�های�کاپیتالیستی�است�
5. یکی�از�بزرگترین�درسهای�این�شکست�درک�اهمیت�همپیوندی�میان�اعتراض��ضد�
سرمایه�داری�طبقه�کارگر�در�کلیه�عرصه�های�حیات�اجتماعی�است��جنبش��زنان،�جنبش��
علیه�خفقان�و�دیکتاتوری�و�نبود�آزادیهای�سیاسی،�جنبش��علیه�آلودگی�محیط�زیست،�
علیه�کار�کودک،�علیه�بی�مسکنی،�بی�بهداشتی،�علیه�بیکاری�و�علیه�همه�سیه�روزیهای�
دامنگیر�طبقه�کارگر�همه�و�همه�ریشه�در�وجود�سرمایه�داری�دارند��به�همین�دلیل�همه�
این�جنبشها�باید�سنگرهائی�از�یک�جبهه�گشوده�جنگ�سراسری�علیه�کار�مزدی�باشند��
یکی�از�عوامل�مؤثر�در�شکست�طبقه�کارگر�ایران�در�انقالب��5۷تفکیک�این�عرصه�های�
مختلف�پیکار�از�محور�واقعی�ستیز�ضد�سرمایه�داری�بود��این�حرف�که�گویا�باید�اول�
برای�دموکراسی�و�آزادیهای�سیاسی�انقالب�کرد�و�پس��از�آن�وارد�مصاف�با�سرمایه�داری�
شد،�اینکه�اول�باید�حق�تشکل�به�دست�آورد�بعد�جبهه�مبارزه�با�سرمایه�داری�را�گشود،�
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اینکه�اول�باید�به�ستمکشی�زنان�پایان�داد�و�پس��از�آن�پرچم�کمونیسم�را�افراشت�و�
فراوان�تلقیات�دیگر�از�این�نوع،�بطور�قطع�در�انصراف�فعالین�و�نیروهای�چپ�مربوط�
به�جنبش��کارگری�از�تالش��آگاهانه�و�نقشه�مند�برای�سازمان�دادن�پیکار�ضد�کار�مزدی�
طبقه�کارگر�و�بویژه�از�پیگیری�این�تالش��در�آستانه�وقوع�قیام�بهمن�و�ماههای�پس��از�

آن،�تأثیر�سرنوشت�ساز�داشته�است�
6. در�شرائط�تشدید�تشتت�و�تعارضات�درونی�دولتهای�سرمایه�داری�و�در�دوره�های�
اوجگیری�خیزش�ها�و�تعرضات�توده�های�کارگر�مسأله�تسخیر�قدرت�سیاسی�نخستین�
سخنی�است�که�تا�کنون�فعالین�جنبش��کارگری�و�کمونیستها�را�به�خود�مشغول�می�کرده�
است��پیداست�که�طبقه�کارگر�باید�از�هر�فرصتی�برای�به�زیر�کشیدن�و�درهم�شکستن�
ماشین�دولتی�بورژوازی�تالش��کند��اما�مسأله�بسیار�اساسی�تر�این�است�که�پرولتاریا�باید�
از�درون�جنبش��ضد�کار�مزدی�خود�و�با�نیروی�این�جنبش��ماشین�دولتی�سرمایه�را�در�
هم�بشکند��کمونیستها�و�فعالین�جنبش��کارگری�ایران�در�پروسه�وقوع�انقالب�بهمن�از�
درک�این�مهم�بکلـی�عاجز�ماندند��با�پیدایش��شرائطی�که�معموالً�به�»وضعیت�انقالبی«�
شهرت�دارد�آنچه�برای�جنبش��کارگری�در�درجه�اول�اهمیت�قرار�می�گیرد�سازمان�
دادن�شوراهای�خود�برای�خارج�نمودن�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�اجتماعی�از�دست�
بورژوازی�است��شوراهائی�که�می�کوشند�تا�بیشترین�بخش��توده�های�کارگر�را�در�خود�
متشکل�ساخته�و�در�تمامی�قلمروها�قدرت�طبقه�کارگر�را�علیه�تسلط�سرمایه�بر�شرائط�
کار�و�تولید�و�زندگی�کارگران�به�مصاف�بکشند��شوراهائی�که�کارخانه�ها،�فروشگاههای�
بزرگ�و�متوسط،�واحدهای�ساختمانی�تحت�مالکیت�دولت�و�سرمایه�داران،�مدارس�،�
بیمارستانها�و�سایر�قلمروهای�کار�و�زندگی�اجتماعی�را�عرصه�حضور�و�دخالتگری�خود�
قرار�می�دهند،�کل�امکانات�اجتماعی�را�از�سیطره�قدرت�سرمایه�خارج�می�سازند�و�در�
راستای�نیازهای�معیشتی�و�رفاهی�انسانها�برنامه�ریزی�می�کنند��جنبش��کارگری�باید�
با�عبور�از�این�گذرگاهها�و�میادین�پیکار،�قدرت�سیاسی�سرمایه�داری�را�به�زیر�کشد�و�

سازمان�شورائی�و�سوسیالیستی�کار�و�تولید�کارگران�را�مستقر�نماید�
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سالیان�متمادی�است�که�طبقه�کارگر�ایران�علیه�استثمار،�بیحقوقی�و�ستمکشی�
طبقاتی�مبارزه�می�کند،�اما�صرف�مبارزه،�حتی�صرف�بزیر�کشیدن�این�یا�آن�رژیم�
سیاسی�نمی�تواند�تضمین�کننده�تحقق�مطالبات�،�انتظارات�و�اهداف�توده�های�
کارگر�حتی�تحقق�ساده�ترین�و�اولیه�ترین�مطالبات�آنها�باشد��طبقه�کارگر�باید�بتواند�
خواسته�ها،�حقوق�و�انتظاراش��را�بر�سرمایه�داران�و�دولت�سرمایه�داری�تحمیل�نماید��
این�کار�در�گرو�آن�است�که�کارگران�بتوانند�نیروی�عظیم�طبقاتی�خود�را�در�مقابل�
نظام�کاپیتالیستی�به�مصاف�کشند،�اما�نیروی�واقعی�پرولتاریا�اساساً�در�جنبش��متحد،�
متشکل�و�سراسری�ضد�سرمایه�داری�یا�ضد�کار�مزدی�وی�نهفته�است،�این�درست�
است�که�بخشی�از�کارگران�دنیا�و�بطور�مشخص��کارگران�اروپای�غربی�در�مقاطعی�از�
تاریخ�،�بدون�داشتن�چنین�آرایش��نیرومندی�یا�بدون�به�مصاف�کشیدن�واقعی�قدرت�
و�ظرفیت�عظیم�پیکار�طبقاتی�شان�توانسته�اند�سطحی�از�انتظارات�و�مطالبات�خود�را�
بر�بورژوازی�تحمیل�کنند��اما�این�امر�زمینه�های�اجتماعی�و�پایه�های�مادی�و�تاریخی�

کاماًل�مشخصی�داشته�است��این�زمینه�ها�و�عوامل�بطور�مختصر�عبارت�بوده�اند�از:
1.�تسلط�گسترده�عظیم�ترین�بخش��سرمایه�ممالک�غربی�بر�حوزه�های�وسیع�
صدور�سرمایه�و�نیروی�کار�ارزان�ممالک�آسیائی،�افزایش��ظرفیت�زودگذر�اما�بی�سابقه�
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سرمایه�داری�غرب�برای�تمکین�به�پاره�ای�مطالبات،�معیشتی،�رفاهی�و�اجتماعی�
کارگران�این�کشورها

2.�تهدید�سالیان�دراز�نظام�کاپیتالیستی�توسط�جنبش��کارگری،�وقوع�رخدادهائی�
طبقه� که� اکتبر� کارگری� انقالب� و� اول� انترناسیونال� تشکیل� پاریس�،� کمون� مانند�
بورژوازی�و�دولتهای�سرمایه�داری�کشورهای�غربی�را�با�خطر�جدی�جنبش��کارگری�

مواجه�ساخته�بود�
3.�جهان�دو�قطبی،�رقابت�فرساینده�میان�دو�بلوک�کاپیتالیستی�شرق�و�غرب،�بویژه�
که�بخش��نخست�زیر�علم�و�کتل�کمونیسم�ابراز�وجود�می�نمود�و�جنبش��کارگری�و�
جنبشهای�بزرگ�اجتماعی�ممالک�سه�قاره�تا�حدود�زیادی�نسبت�بدان�توهم�داشتند�
ترکیب�این�عوامل�در�مجموع�شرائطی�را�پدید�آورد�که�رفرمیسم�درون�جنبش��
کارگری�با�انگشت�نهادن�بر�خطر�کمونیسم،�بورژوازی�غرب�را�متقاعد�می�ساخت�که�
اختصاص��بخش��ناچیزی�از�فوق�سودها،�به�وضعیت�معیشتی�کارگران�در�مجموع�به�

سود�وی�خواهد�بود�
آنچه�در�غرب�در�این�فاصله�معین�تاریخی�رخ�داد�بطور�قطع�استثنائی�بر�قاعده�
حیات�تولید�سرمایه�داری�بود��بر�خالف�تصورات�واهی�سوسیال�رفرمیست�ها�این�
استثناء�اوالً�در�مورد�بخشی�از�دنیای�سرمایه�داری�از�جمله�جامعه�سرمایه�داری�ایران�
هیچ�شانسی�برای�تحقق�نداشته�است��ثانیاً�و�از�این�مهمتر�دوران�وقوع�این�استثناء�در�
قاعده�حیات�کاپیتالیسم،�تاریخاً�و�برای�همیشه�به�پایان�رسیده�است��توضیح�این�دو�
نکته�در�بحث�فعلـی�ما�جایگاهی�مهم�دارد�از�همین�روی�باید�به�تناسب�گنجایش��

نوشته�بر�آن�درنگ�کرد�
از�نکته�دوم�شروع�کنم��نرخ�شدیداً�باالی�متوسط�ترکیب�ارگانیک�سرمایه�در�سطح�
بین�الـمللـی،�مستقل�از�ویژگیهای�خاص��حوزه�های�ارزش��افزائی�سرمایه�اجتماعی�
جوامع،�متضمن�وجود�همه�شرائط�الزم�برای�افت�مؤثر�نرخ�سودها�و�چرخش��مستمر�
بحران�در�ساختار�بازتولید�سرمایه�بین�الـمللی�است��در�حال�حاضر�توسل�سرمایه�به�
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هر�نوع�اهرم�مقابله�با�کاهش��نرخ�سود�و�خطر�بحران�متضمن�تعرضات�وحشیانه�به�
سطح�معیشت،�رفاه،�آزادي�ها�و�حقوق�اجتماعی�کارگران�دنیاست�

در�مورد�نکته�اول�ماحصل�کالم�این�است�که�سرمایه�اجتماعی�ایران�با�توجه�به�
مؤلفه�های�مانند�مکان�معین�در�چهارچوب�تقسیم�کار�جهانی�سرمایه�داری،�حوزه�
صدور�مستمر�سرمایه�بودن،�درجه�بارآوری�کار�اجتماعی،�قدرت�رقابت�در�بازار�
جهانی�و�موارد�مشابه�باید�اضافه�ارزش��تولید�شده�توسط�طبقه�کارگر�ایران�را�در�
گستره�قواین�نرخ�سود�با�انحصارات�عظیم�مالـی�و�صنعتی�جهان�تقسیم�کند��سرمایه�
اجتماعی�ایران�در�همین�گذر�برای�حفظ�نرخ�سودهای�طالئی�باید�بخش��پرداخت�
شده�کار�کارگران�را�تا�بیشترین�میزان�و�تا�سرحد�ممکن�کاهش��دهد��باید�غدا،�
پوشاک،�مسکن،�بهداشت�و�دارو�و�درمان،�آموزش��و�تمامی�آنچه�که�بعنوان�اجزاء�
متشکله�بهای�بازتولید�نیروی�کار�طبقه�کارگر�محسوب�می�شود�را�به�دهشتبارترین�
شکل�مورد�تعرض��و�تهاجم�سبعانه�قرار�دهد��از�نظر�سرمایه�و�سرمایه�داران،�سلب�
تا�سرحد�ممکن�امکانات�معیشتی،�رفاهی،�درمانی�و�آموزشی�کارگران�پیش��شرط�
الزم�دستیابی�سرمایه�ها�به�نرخ�سود�دلخواه�است��این�امر�پایه�مادی�تعرض��تاریخی�
بربرمنشانه�سرمایه�به�کلیه�اشکال�حقوق�سیاسی�و�اجتماعی�کارگران�را�نیز�تعیین�می�
نماید��اگر�در�اروپای�غربی�به�دالئلـی�که�گفتیم�در�برهه�کوتاهی�از�تاریخ�،�تمکین�
بورژوازی�به�پاره�ای�مطالبات�اولیه�طبقه�کارگر�بدون�حضور�جنبش��نیرومند�ضد�
سرمایه�داری�کارگران،�بصورت�استثنائی�بر�قاعده�حیات�بورژوازی�و�مبارزه�طبقاتی�
بین�دو�طبقه�اساسی�جامعه�لباس��واقعیت�پوشید�در�جامعه�ایران�این�استثناء�هیچگاه�
وجود�نداشته�است�و�نخواهد�داشت��طبقه�کارگر�ایران�بدون�توسل�به�سازماندهی�
یک�جنبش��عظیم�سراسری�علیه�اساس��بردگی�مزدی،�بدون�به�مصاف�کشیدن�قدرت�
متحد�طبقاتی�خود�علیه�سرمایه�داری�و�بدون�حضور�نیرومند�در�عرصه�معادالت�
اجتماعی�بصورت�یک�طبقه�با�افق�روشن�طبقاتی�و�سوسیالیستی�هیچ�شانسی�برای�
تحمیل�هیچ�بخشی�از�مطالبات�و�انتظاراتش��بر�بورژوازی�نخواهد�داشت��به�این�
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ترتیب�تا�آنجا�که�به�بخش��اول�سؤال�مربوط�می�شود،�باید�دید�که�جنبش��کارگری�
ایران�تاریخاً�با�این�مسأله�اساسی�یعنی�حضور�مؤثر�در�عرصه�معادالت�اجتماعی�
بصورت�طبقه�ای�با�اهداف،�افق،�انتظارات�و�مطالبات�طبقاتی�خود�چه�کرده�است؟�
واقعیت�این�است�که�جنبش��کارگری�ما�در�این�زمینه�موفقیتی�نداشته�است��دیکتاتوری�
هار�و�عریان�بورژوازی�بطور�قطع�نقش��مؤثری�در�این�شکست�پرولتاریا�بازی�کرده�
است�اما�فشار�بسیار�فرساینده�راه�حلهای�ناسیونال�چپ�،�سوسیال�خلقی�یا�ارتجاع�
لیبرالیستی�و�پان�اسالمیستی�و�سوسیال�رفرمیستی�نیز�دست�کمی�از�تأثیر�دیکتاتوری�
هار�بورژوازی�نداشته�است��منظور�من�از�فشار�این�راه�حلها�و�افق�پردازیها�صرفاً�طرح�
و�اشاعه�آنها�از�جانب�احزاب�و�گروههای�سیاسی�نیست��چند�نسل�فعالین�عملـی�
و�عناصر�ذینفوذ�درون�جنبش��کارگری�ایران�نیز�همواره�در�ژرفای�همین�آلترناتیوها�
و�راه�حلها�منحل�بوده�اند��جنبش��کارگری�ما�سالیان�دراز�توسط�رهبران�و�گروههای�
سیاسی،�به�ورطه�امپریالیسم�ستیزی�ناسیونالیستی،�دموکراسی�طلبی�خلقی،�»توسعه�
مستقل�کاپیتالیستی«،�صف�بندی�خلق�و�ضد�خلق�و�امثال�این�توهم�بافیها�سوق�داده�
شده�است��این�راه�حلها�و�افق�سازیهای�کاپیتالیستی�طبقه�کارگر�را�از�جبهه�واقعی�
نبرد�طبقاتی�علیه�سرمایه�خارج�و�محتوای�مبارزه�کارگران�علیه�استثمار�و�بیحقوقی�
و�ستمکشی�کاپیتالیستی�را�با�رفرمیسم�و�سندیکالیسم�نسخه�پیچی�نموده�است��طبقه�
کارگر�ایران�در�سالهای�شروع�بالندگی�طبقاتی�خود�از�این�فرصت�برخوردار�بود�که�
چشم�اندازی�متفاوت�و�عمیقاً�متعارض��با�بورژوازی�در�برابر�خود�بگشاید��حزب�
کمونیست�آن�روز�معادالت�این�افق�را�بر�هم�زد�و�پرولتاریا�را�به�»صف�خلق«�و�
»رفع�سلطه�امپریالیستی«�آدرس��داد��در�فاصله�سالهای��20تا��32نیز�توده�های�کارگر�
ایران�می�توانستند�برای�متشکل�نمودن�جنبش��ضد�سرمایه�داری�خود�گامهائی�اساسی�
بردارند��اما�حزب�توده�و�فعالین�توده�ای�درون�طبقه�کارگر�موفق�شدند�جنبش��
کارگران�را�از�مسیر�پیکار�طبقاتی�ضد�کاپیتالیستی�منحرف�کنند�و�به�سکوی�قدرت�
بورژوازی�اردوگاهی�در�مقابل�بخشهای�دیگر�بورژوازی�مبدل�سازند��در�انقالب�
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بهمن�طبقه�کارگر�به�خیزشهای�مهمی�برای�سازمانیابی�شورائی�خود�دست�زد�اما�زیر�
فشار�همان�افقها�و�راه�حلهای�بورژوائی�و�سوسیال�رفرمیستی�از�توسعه�این�تالش��به�

سازمانیابی�جنبش��سراسری�طبقه�اش�علیه�سرمایه�داری�بکلـی�عاجز�ماند�
اینکه:�اساسی�ترین�مشکالت�و� اینجا�به�بخش��دوم�پرسش��گذر�می�کنیم�� از�
نقاط�ضعف�مبارزات�کارگران�در�حال�حاضر�چیست؟�پاسخ�این�بخش��بنوعی�در�
توضیحات�باال�مستتر�است��بزرگترین�معضل�و�مهلک�ترین�پاشنه�آشیل�جنبش��
کارگری�ایران�این�است�که�توده�های�طبقه�ما�در�یک�جنبش��شفاف،�آگاه�و�استخواندار�
ضد�کاییتالیستی�متشکل�نیستند��جنبش��کارگری�ایران�سخت�متشتت،�نامتحد�و�
غیرمتشکل�است��طبقه�کارگر�یک�افق�شفاف�طبقاتی�در�پیش��روی�خود�ندارد��
جنبش��کارگری�مصداق�ابراز�وجود�مقتدر�و�آگاه�طبقه�کارگر�در�برابر�سرمایه�داری�

نیست��اینها�معضالت�واقعی�و�سرنوشت�ساز�دامنگیر�طبقه�کارگرند�
در�حکم�الفباست�که�اولین�گام�برای�غلبه�بر�این�وضعیت�تالش��فعال�در�جهت�
متحد�نمودن�و�متشکل�ساختن�کارگران�است��اما�نفس��متشکل�شدن�حتی�نفس��
متشکل�شدن�خارج�از�حیطه�دخالت�دولتها�چاره�درد�کارگران�نیست��همانگونه�که�
گفتم�طبقه�کارگر�ایران�در�چهارچوب�توافق�با�بورژوازی�قادر�به�اخذ�هیچ�حق�و�
حقوقی�نمی�باشد��ایده�هائی�که�در�این�روزها�پیرامون�شکل�و�مضمون�متشکل�شدن�
کارگران�بطور�همگن�از�سوی�گرایشات�سندیکالیستی�و�چپ�میلیتانت�غیرکارگری�
طرح�می�شود�در�همان�حال�که�تا�مغز�استخوان�رفرمیستی�است�سخت�اتوپیک�
و�مریخی�نیز�هست��عمیقاً�رفرمیستی�است�زیرا�صدر�و�ذیل�اهدافش��در�حصول�
حق�قرارداد�با�بورژوازی�و�امکان�چانه�زدن�بر�سر�شرائط�خرید�و�فروش��نیروی�
کار�خالصه�می�شود،�در�همان�حال�سخت�اتوپیک�است�زیرا�بر�شالوده�این�توهم�
استوار�است�که�بورژوازی�در�صلح�و�صفا�و�بدون�احساس��خطر�جنبش��ضد�کار�
مزدی�حاضر�است�از�پیش��شرطهای�الزم�دستیابی�به�نرخ�سودی�که�پاسخگوی�
ملزومات�بازتولید�و�خودگستری�سرمایه�هایش��باشد�صرفنظر�نماید!!!�سندیکالیستها�
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و�چپ�میلیتانت�طرفدار�تشکلهای�کارگری�غیر�از�تشکل�ضد�کار�مزدی�هیچگاه�و�
در�هیچ�شرائطی�به�کارگران�توضیح�نداده�اند�که�چرا�متشکل�شدن�کارگران�در�جنبش��
ضد�سرمایه�داری�اتوپیک�اما�متشکل�شدن�در�تشکالت�اتحادیه�ای�بسیار�واقع�بینانه�
است؟!�مستقل�از�هر�نام�و�نشانی�که�برای�سازمانیابی�جنبش��کارگری�قائل�باشیم�
یک�چیز�روشن�است��اینکه�یا�تشکل�مورد�نظر�سندیکالیستها�و�چپ�میلیتانت�قرار�
نیست�صاحب�هیچ�خیر�و�برکتی�برای�کارگران�باشد�و�یا�اگر�قرار�است�چنین�باشد�
در�این�صورت�هیچ�دلیلـی�برای�استقبال�بورژوازی�از�آن�وجود�ندارد؟�اگر�قرار�
است�این�تشکل�کارگری�قدرت�طبقه�کارگر�را�علیه�سرمایه�به�میدان�کشد،�مقاومت�
سرمایه�و�دولت�سرمایه�داری�در�مقابل�خواست�کارگران�را�در�هم�بشکند�و�مطالبات�
کارگران�را�بر�سرمایه�تحمیل�نماید�چرا�باید�بورژوازی�به�پیشواز�برپائی�آن�برود؟�و�
اگر�قرار�نیست�چنین�کند،�پس��چنین�امامزاده�بی�اعجازی�چه�نفعی�برای�کارگران�
دارد��بگذریم��جنبش��کارگری�ایران�برای�رهائی�از�وضعیت�حال�باید�خود�را�متشکل�
سازد�و�این�تشکل�باید�ظرف�اعمال�قدرت�طبقاتی�وی�بر�سرمایه�باشد��حق�برپائی�
این�نوع�تشکل�را�نمی�توان�از�دولت�سرمایه�داری�تکدی�کرد��فعالین�جنبش��کارگری�
در�هر�بخش��از�قلمرو�کار�و�تولید�اجتماعی�باید�خود�دست�بکار�شوند��در�این�رابطه�

باید�بر�چند�نکته�اساسی�تأکید�نمود�
1.�جنبش��ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر،�جنبشی�با�افق�روشن،�خط�مشی�عملـی�
مشخص��و�جبهه�پیکاری�کاماًل�شفاف�است��افق�این�جنبش��محو�سرمایه�داری�و�
پایان�دادن�به�بردگی�مزدی�است��جبهه�جنگ�این�جنبش��قلمرو�پروسه�کار�و�تولید�
اجتماعی�و�تعیین�سرنوشت�این�پروسه�کار�است��کارگران�نمی�خواهند�که�محصول�
کارشان�به�سرمایه�بدل�شود�و�نمی�خواهند�که�کارشان�نیاز�فرایند�بازتولید�و�سودآوری�
سرمایه�باشد��این�حرف�اگر�چه�برای�سندیکالیستها�و�چپ�فرقه�گرا�خیلـی�ثقیل�
است�اما�برای�کارگران�خیلـی�ساده�و�رک�و�عریان�است��توده�های�کارگر�در�همین�
جبهه�با�انگشت�گذاشتن�روی�پروسه�کار�و�محصول�کارشان�خواهان�اختصاص��آن�
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آن�به�زندگی�خود�می�شوند��جنگ�کارگر�با�سرمایه�دار�در�این�راستا�و�در�این�جبهه�به�
پیش��می�تازد��به�میزانی�که�کارگران�آگاهتر،�متحدتر،�متشکل�تر�باشند�قدرت�طبقاتی�
خود�را�بیشتر�به�میدان�می�کشند�و�مطالبات�و�انتظارات�افزونتری�را�بر�سرمایه�و�نظام�

سرمایه�داری�تحمیل�می�کنند�
2. جنبش��ضد�کار�مزدی�با�عزیمت�از�سکوی�باال�در�همین�شرائط�فعلـی�داشتن�
مسکن�و�بهداشت�و�آموزش��و�مهد�کودک�رایگان،�مراقبت�رایگان�از�سالخوردگان�
و�سایر�ملزومات�یک�زندگی�مرفه�انسانی�را�حق�مفروض��و�مسلم�هر�شهروندی�
می�داند��سطح�تولید�و�کار�اجتماعی�طبقه�کارگر�برای�تأمین�و�تضمین�این�زندگی�
کفاف�می�دهد��نظام�سرمایه�داری�تنها�مانع�دستیابی�شهروندان�به�این�سطح�معیشت�

و�رفاه�است�
3. شمار�فعالین�آگاه�،�کمونیست�و�ضد�استثمار�و�بربریت�سرمایه�داری�در�جنبش��
کارگری�بطور�حی�و�حاضر�کم�نیستند��بسیاری�از�این�افراد�در�پیرامون�خود�مراوداتی�
دارند�و�چه�بسا�از�حد�معینی�نفوذ�در�میان�کارگران�محیط�کار�و�زندگی�خویش��
برخوردارند��ارتباط�این�افراد�و�همدلـی�و�همجوشی�و�چاره�پردازی�متحد�آنها�می�

تواند�تالش��اولیه�برای�گذاشتن�سنگ�بنای�تشکل�ضد�کار�مزدی�کارگران�باشد�
4. یک�معضل�جدی�در�این�گذر�نفوذ�بقایای�سخت�جان�فرقه�گرائی�رادیکال�
تندنسهای�مخرب� و� گرائی� فرقه� این� نوین� اشکال� نمایانه�چپ�سوسیال�خلقی،�
سندیکالیستی�است��درک�رایج�از�تشکل�کمونیستی�طبقه�کارگر،�روایت�متعارف�
چپ�از�سازمانیابی�توده�ای�طبقه�کارگر،�معجون�سوسیال�بورژوائی�رابطه�تشکل�
توده�ای�با�ظرف�مبارزة�سوسیالیستی�و�نظائر�اینها�مانع�بزرگی�بر�سر�همپیوندی�این�
فعالین�است��با�این�دریافتها�و�باورها�باید�وسیعاً�مبارزه�کرد�و�سرشت�متعارض��آنها�با�

ملزومات�پیکار�ضد�کار�مزدی�کارگران�را�هر�چه�بیشتر�توضیح�داد�
5. آنچه�در�باال�گفتیم�می�تواند�جوانه�حیات�تشکل�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�باشد��
از�این�لحظه�به�بعد�در�جه�موفقیت�فعالین�در�جلب�توده�های�کارگر�به�اهمیت�این�



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری598

تشکل�است�که�حد�و�حدود�قدرت�یا�وسعت�نفوذ�تشکل�ضد�کار�مزدی�کارگران�را�
مشخص��می�سازد��تشکیالت�ضد�کار�مزدی�باید�تالش��کند�تا�علنیت�خود�را�بر�نظام�
سرمایه�داری�تحمیل�نماید�اما�حصول�موفقیت�در�این�گذر�منوط�به�طی�پروسه�ای�
است�که�نقطه�به�نقطه�آن�را�چاره�اندیشی�و�پیکار�و�ارتباط�گیری�سنجیده�و�معموالً�
مخفی�فعالین�ضد�کار�مزدی�ترسیم�می�نماید��کار�آگاهگرانه،�شرکت�مستمر�و�مؤثر�
در�مبارزات�روزانه�کارگران،�برقراری�ارتباط�هر�چه�بیشتر�با�فعالین�جنبش��کارگری�
در�قلمروهای�مختلف�و������همه�و�همه�در�این�راستا�از�حداکثر�اهمیت�برخوردارند�
6.�تشکل�ضد�کار�مزدی�کارگران�تشکلـی�فراگیر�و�متشکل�از�همه�بخشهای�طبقه�
کارگر�خواهد�بود��هر�کارگر�آگاهی�نیک�می�داند�که�هیچ�بخشی�از�طبقه�کارگر�
بدون�اتحاد�ارگانیک�و�پیکار�متحد�طبقاتی�با�سایر�بخشها�قادر�نیست�حتی�مطالبات�
اولیه�خود�را�بر�بورژوازی�تحمیل�نماید��این�تشکل�سراسری�کارگران�متشکل�از�
کارگر�صنعتی�و�معلم�و�کارگران�بخش��تجاری�و�بهداشت�و�دارو�و�درمان�و�همه�

بخشهاست�که�می�تواند�دیو�مهیب�خودسری�سرمایه�را�به�زانو�در�آورد�
7.�سازماندهی�هر�چه�گسترده�تر�کار�آگاهگرانه�کمونیستی�در�راستای�توضیح�
مخرب�بودن�و�محکوم�به�شکست�بودن�کلیه�راه�حلهای�لیبرالیستی،�سوسیال�بورژوائی�
یا�هر�نوع�افق�پردازی�و�آلترناتیوی�که�اهمیت،�موضوعیت�و�امکان�پذیری�سازمانیابی�
جنبش��ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�را�نفی�می�کند�و�در�بهترین�حالت�آن�را�در�هاله�
رادیکالیسم�فروشی�های�فراطبقاتی�جار�و�جنجالهای�ضد�رژیمی�تاریک�می�سازد�

8.�نقد�جامع�االطراف�گرایشات�ناسیونالیستی�که�می�کوشند�تا�حل�معضالت�
جنبش��کارگری�را�به�کمبود�توسعه�صنعتی�جامعه�ارجاع�دهند!�و�در�گوش��کارگران�
موعظه�نمایند�که�گویا�راه�تحقق�مطالبات�و�حقوق�اولیه�اجتماعی�آنها�انباشت�صنعتی�
افزونتر�و�توسعه�مدنی�و�مدرنیسم�کاپیتالیستی�است!!!�گویا�مشکل�کارگران�این�است�
که�حجم�سرمایه�تجاری�در�ترکیب�سرمایه�اجتماعی�به�زیان�وزن�سرمایه�صنعتی�
باالست!!�گویا�این�رانت�خواری�است�که�عامل�این�سیه�روزیهاست�و�فراوان�توهم�
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بافیهای�ضد�کارگری�دیگر�از�این�نوع�!!!!�باید�در�همه�جا�با�رساترین�صدا�اعالم�کرد�
و�تشریح�نمود�که�نفس��موجودیت�نظام�سرمایه�داری،�نفس��موجودیت�رابطه�خرید�
و�فروش��نیروی�کار�شالوده�و�بنیاد�همه�بیحقوقی�ها،�ستمکشی�ها�و�سیه�روزی�های�

طبقه�کارگر�است�
9.�اقشار�و�بخشهای�مختلف�طبقه�کارگر�کدامند؟�و�نیروهائی�اجتماعی�که�اتحاد�
و�تشکل�آنها�موضوع�متحد�شدن�و�سازمان�یافتن�جنبش��ضد�کار�مزدی�است�کدام�
نیروها�هستند�مسأله�مهم�دیگری�است�که�باید�توسط�فعالین�جنبش��ضد�کار�مزدی�
تشریح�شود��تعریف�غلط�از�واقعیت�طبقه�کارگر�در�کنار�همه�باژگونه�پردازیهای�
دیگر�از�مسائل�مربوط�به�جنبش��کارگری�تا�همین�امروز�لطمه�بسیار�سنگینی�به�ابراز�
وجود�سراسری�کارگران�بعنوان�یک�طبقه�اجتماعی�وارد�ساخته�است��کارگر�کسی�
است�که�نیروی�کارش��را�می�فروشد�و�بر�مبنای�فروشنده�نیروی�کار�بودن�از�هر�نوع�
دخالتگری�در�پروسه�کار،�سرنوشت�محصول�کار�یا�هر�نوع�دخالت�آزاد�در�سرنوشت�
زندگی�خود�محروم�می�شود��معلمان،�پرستاران�و�گروههای�اجتماعی�دیگری�که�
نیروی�کارشان�با�سرمایه�غیرمولد�یا�با�درآمد�سرمایه�داران�و�غیرسرمایه�داران�مبادله�می�
شود�نیز�جزء�طبقه�کارگر�هستند��جنبش��سراسری�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�باید�
همه�این�اقشار�را�اعم�از�شاغل�و�بیکار�و�مستقل�از�هر�نوع�تمایز�در�خود�متحد�سازد�
10.�تفکیک�قلمروهای�مختلف�مبارزه�طبقه�کارگر�از�محور�واقعی�ستیز�با�کار�
مزدی�یکی�دیگر�از�پدیده�ها�و�دستاوردهای�شوم�نفوذ�راه�حلها�و�تندنسهای�سوسیال�
بورژوائی�در�جنبش��کارگری�است��جنبش��زنان،�مبارزه�علیه�کار�کودک،�مبارزه�
برای�حصول�آزادیهای�سیاسی�و�حقوق�اجتماعی�یا�علیه�دیکتاتوری،�مبارزه�برای�
رفع�آلودگی�محیط�زیست�و�����تنها�بعنوان�سنگرهائی�از�جبهه�سراسری�پیکار�ضد�

سرمایه�داری�طبقه�کارگر�می�تواند�شاهد�برداشتن�گامهائی�برای�پیروزی�باشد�

�بهار�1383
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در�حرکات�کارگری�این�یکی،�دو�سال�در�ایران�شاهد�دیدگاه�ها�و�راه�حل�های�
و� اعتراضات� حرکات،� این� کیف� و� کم� از� شما� ارزیابی� و� نظر� بوده�ایم�� متفاوتی�

دیدگاههای�متفاوت�در�آن�چیست؟
متشکل�شدن�و�اعمال�قدرت�متحد�و�سراسری�طبقاتی�علیه�استثمار،�ستمکشی�ها�
موجودیت� اساس�� علیه� نیز� و� مزدوری� کار� وجود� از� منبعث� بي�حقوقی�های� و�
سرمایه�داری،�محور�واقعی�تحرکها،�خیزشها�و�جنب�و�جوش��سالهای�اخیر�طبقه�
کارگر�ایران�بوده�است��بررسی�صف�آرائیها،�افق�یابیها�و�راه�حل�هائی�که�بر�متن�این�
پروسه�پیکار�در�جنبش��کارگری�رخ�کرده�است،�بیش��از�هر�چیز�و�قبل�از�هر�بحثی،�
نیازمند�کندوکاو�پیشینه�تاریخی�وقوع�این�رویدادهاست��جنبش��کارگری�ایران�بعنوان�
بخشی�از�جنبش��کارگری�دنیا،�تاریخ�معینی�دارد��تاریخی�که�علی�العموم�و�بویژه�در�
تندپیچهای�حساس�،�آماج�فشار�جنبشهای�دیگر،�جنبشهای�خلقی،�ناسیونالیستی�و�
سوسیال�بورژوائی�بوده�است��فشارها�و�تأثیراتی�که�بنوبه�خود�نقش��مکمل�توهم�
پردازیها،�مسخ�سازیها�و�سیاست�اعمال�قهر�و�سرکوب�دولت�بورژوازی�را�در�کار�
انفصال�طبقه�کارگر�از�پروسه�طبیعی�بلوغ�پیکار�و�تشکل�یابی�رادیکال�طبقاتی�ایفاء�

کرده�است�
جنبش��کارگری�ایران�در�شروع�سالهای��1300با�شرائط�تاریخی�مناسبی�برای�

مصاحبه با مجله آرش



جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری602

گذاشتن�سنگ�بنای�اتحاد�و�تشکل�طبقاتی�خود�دیدار�کرد��پروسه�این�پیکار�و�
سازمانیابی�در�همان�نقطه�شروع�زیر�فشار�راه�حلها�و�سیاستهای�خلقی�»کمینترن«�به�
کجراه�تافت��راهبرد،�روال�کار،�جهت�یابی�سیاسی�و�افق�اجتماعی�»حزب�کمونیست«�
روز،�نه�کمونیسم�کارگران،�نه�کمونیسم�مارکسی�که�تابعی�از�مطالبات،�اهداف�و�
آرمانهای�مشترک�بخشی�از�بورژوازی�ایران�و�قطب�رو�به�رشد�سرمایه�داری�دولتی�
در�سطح�جهان�بود��»حزب«�به�امپریالیسم�ستیزی�ناسیونالیستی،�دموکراسی�خلق،�
»صنعت�مستقل�ملی«!!!�همکاری�با�مالکان�لیبرال�و�مالکان�انباشت�صنعتی�و�تقویت�
اردوگاه�جهانی�سرمایه�داری�دولتی�باور�داشت��کمونیسم�وی�کمونیسم�این�مطالبات،�
انتظارات�و�باورها�بود��جنبش��کارگری�آن�روز،�به�رغم�قلت�تعداد�کارگران،�تحرک�
طبقاتی�رادیکالی�را�برای�استقبال�از�راهبردها�و�راه�حلهای�سوسیالیستی�بنمایش��
نهاد،�اما�مقتضای�افق�مبارزه�و�انتظارات�اجتماعی�»حزب«،�راهبرد�کارگران�برای�
گذاشتن�سنگ�بنای�یک�تشکل�ضد�سرمایه�داری�نبود��حزب،�آلترناتیو�این�تشکل�
بود�و�اقامه�حقانیت�حیاتش��با�نفی�چنین�تشکیالتی�گره�می�خورد��حزب�برای�
کارگران�ظرفی�می�خواست�که�از�درون�آن�بر�سر�چند�و�چون�بهای�فروش��نیروی�
کار�با�بورژوازی�و�دولت�حرف�بزنند��ظرفی�که�کارگران�را�متحد�سازد،�ظرفی�که�
اتحاد�کارگران�را�وثیقه�قدرت�حزب�کند��ظرف�قدرتی�که�حزب�با�اتکاء�آن�همراه�
با�مالکان�انباشت�صنعتی�و�مالکان�لیبرال�و�اردوگاه�سرمایه�داری�دولتی�برای�استقرار�
»صنعت�مستقل�ملی«،�»جمهوری�خلق«�و�نهایتاً�مالکیت�متمرکز�دولتی�سرمایه�ها�به�
پیش��تازد��فعالین�ذینفوذ�روز�طبقه�کارگر�بجای�سازمان�دادن�خود�در�یک�جنبش��
واقعی�ضد�سرمایه�داری،�تشکلهای�صنفی�ساختند،�تشکلها�را�در�یک�شورای�متحده�
سراسری�به�هم�پیوند�زدند�و�شورا�را�به�سیاستهای�خلقی�حزب�آویختند��در�پایان�
این�دوره�وقتی�که�دیو�وحشت�و�جنون�دیکتاتوری�سرمایه�جهانی�فصل�سرکوب�هر�
نفس��کشیدن�آزاد�را�آغاز�کرد،�وقتی�که�سندیکاها�برچیده�شدند�و�متحزبین�منادی�
وحدت�پرولتاریا�با�مالکان�لیبرال�و�انباشتگران�صنعتی�خاموش��گردیدند،�طبقه�کارگر�
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ایران�نیز�در�نقش��نیروئی�خمار�از�یک�باخت�بزرگ�تاریخی�با�دستان�پینه�بسته�
خالـی،�بی�هیچ�تجربه�رادیکال�طبقاتی�از�البالی�قار�و�قور�گوش��خراش��کازینوهای�
دموکراسی�خلق�و�امپریالیسم�ستیزی�ناسیونالیستی�به�محبس��سکوت�پرتاب�شد��
جنبش��کارگری�در�طی�این�مدت�تنها�کاری�که�نکرده�بود،�معماری�درست�جنبش��
ضد�سرمایه�داری�درون�خیز�و�خودجوش��خویش��بود��نوعی�معماری�که�در�مقابل�
زلزله�دیکتاتوریها�و�بربریت�بورژوازی�قادر�به�مقاومت�باشد،�یا�به�بیان�دیگر،�معماری�
بنای�یک�تشکل�ضد�سرمایه�داری�که�هر�کارگر�حتی�اگر�رابطه�اش�عجالتاً�در�زیر�
فشار�آتشفشان�تعرض��بورژوازی�با�همه�کارگران�دیگر�قطع�گردد،�در�جای�خود�و�
به�سهم�خویش��سلولی،�زنده،�زایا،�خالق�و�بافنده�در�تار�و�پود�تجدید�حیات�آن�
باشد��شاید�پرسیده�شود�که�آخر�در�حال�و�هوای�آن�روز،�در�شرائطی�که�شمار�کل�
کارگران�ایران�از�یک�میلیون�نفر�کمتر�و��80یا��85درصد�جامعه�را�دهقانان�تشکیل�می�
دادند،�گفتگوی�جنبش��ضد�کار�مزدی�و�متشکل�نمودن�این�جنبش��دیگر�چه�صیغه�ای�
است؟�این�سؤال�هیچ�بی�ربط�نیست�اما�سرمایه�ستیزی�و�سازمانیابی�جنبش��سرمایه�
ستیز�کارگران�نیز�به�هیچ�دوره�تاریخ�حیات�طبقه�کارگر�بی�ربط�نمی�باشد��سخن�از�
این�نیست�که�جمعیت�چند�صد�هزار�نفری�کارگران�آن�ایام�می�توانستند�در�عمق�
یک�جامعه�فالحتی�فئودال،�بساط�کار�مزدی�را�جمع�و�کار�را�داوطلبانه�اعالم�کنند!!!�
بحث�بر�سر�این�است�که�توده�کارگر�می�بایست�با�سیمان�و�سنگ�و�ساروج�و�مصالح�
موجود�خویش��بنیاد�یک�تشکل�ضد�سرمایه�داری�را�در�ژرفنای�زندگی�و�کار�و�پیکار�

اجتماعی�خود�پی�می�ریخت�
در�فاصله��1320تا��1332وضع�بسیار�بسیار�بدتر�از�دوره�باال�شد��در�این�پریود�
نسبتاً�طوالنی�جنبش��کارگری�ایران�میدان�تاخت�و�تاز�راه�حلها�و�راهبردهائی�گردید�
که�هر�گام�پیشرفت�و�تثبیت�آنها�سنگ�بنای�پسگردی�طویل�و�فاجعه�بار�برای�مبارزه�
سوسیالیستی�و�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�بود��زمان�مورد�بحث،�دوران�اوج�قدرت�
اردوگاه�سرمایه�داری�دولتی�زیر�نام�کمونیسم�و�انحالل�سیاه�جنبش��سوسیالیستی�و�
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ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�جهانی�در�منجالب�رقابت�میان�دو�قطب�عظیم�سرمایه�بین�
الـمللـی�بود��حزب�توده،�ساختار�حضور�و�حلقه�اتصال�طیف�وسیعی�از�بورژوازی�
ایران�به�اردوگاه،�کثیف�ترین،�پلیدترین�و�شرم�آورترین�نقش��را�در�زمینه�منحل�نمودن�
جنبش��کارگری�در�مصالح�و�منویات�اقتدار�اردوگاه�سرمایه�داری�دولتی�ایفاء�کرد��
جنبش��کارگری�ایران�با�دخالت�وسیع�شمار�کثیر�فعالین�کارگرِی�حلق�آویز�به�حزب،�
بگونه�ای�بسیار�دهشتبارتر�از�سابق�از�ریل�پیکار�طبقاتی�خود�به�بیرون�پرتاب�گردید��
طبقه�کارگر�در�گرد�و�غبار�متراکم�توهمات�بورژوائی�حزب،�با�چفت�و�بستی�آهنین�
به�افقها�و�اهداف�بخشی�از�بورژوازی�ایران�و�جهان�میخکوب�شد��رفرمیسم�راست�
به�دست�پیشروان�کارگری�متوهم�به�سیاست�های�ضد�کارگری�حزب�توده،�در�عمق�
جنبش��کارگری�ایران�النه�کرد��طاعون�پر�خسارتی�که�طبقه�کارگر�تا�امروز�نیز�دیون�

تمام�نشدنی�آن�را�پرداخت�می�کند�
در�دوره��5۷تا�60،�جنبش��کارگری�ایران�که�از�یکسو�با�مبارزات�گسترده�اعتصابی�
نیمه�اول�دهه��50بصورت�نیروئی�عظیم�و�سلسله�جنبان�نقش��پایه�گذار�شرائط�وقوع�
انقالب�را�ایفاء�کرده�بود�و�از�سوی�دیگر�زیر�فشار�شکستهای�پیشین،�سرکوب�هار�
بورژوازی�و�تسلط�راه�حلهای�خلقی�و�بورژوائی�از�داشتن�هر�گونه�استخوانبندی�
تشکیالتی�ضد�سرمایه�داری�محروم�مانده�بود،�راهی�کم�و�بیش��متفاوت�با�دوره�های�
پیشین�در�پیش��گرفت��طبقه�کارگر�ایران�این�بار�کورمال،�کورمال�و�لنگان�لنگان�متوجه�
شد�که�چپ�سوسیال�خلقی�و�ناسیونالیستی�ایران�چیزی�برای�وی�در�چنته�ندارد��
بسیار�به�سختی�دریافت�که�معضل�او�نه�در�روان�شدن�»آب�زالل�چشمه�های�میهنش�
به�گنداب�یائسگان�پیر�امپریالیست«�که�در�ریخت�و�ریز�بی�توقف�خون�حیات�وی�به�
شریان�انباشت�سرمایه�است��بسیار�با�تأنی�توجه�کرد�که�باید�هر�لقمه�نان�خویش��را�
در�فشردن�گلوی�سرمایه�جستجو�کند��طبقه�کارگر�ایران�در�این�ایام�به�میزان�تماس��
با�این�واقعیتها�توانست�پیچ�و�خم�سنگالخ�مبارزه�طبقاتی�را�بسوی�سایه�روشنی�از�
جدال�ضد�سرمایه�داری�معبر�پراتیک�اجتماعی�روز�خود�کند��در�طول�زمانی�که�چپ�
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سوسیال�خلقی�با�حرص��و�ولع�زیاد�متون�کالسیک�مارکسیستی�را�ورق�می�زد�تا�
شاید�برای�خلقی�خواندن�ماشین�دولتی�ارتجاع�بورژوازی�مجوزی�شکار�کند!!�آنان�
به�ساختن�شوراها�در�این�کارخانه�و�آن�کارخانه�اهتمام�کردند��طی�هفته�ها�و�ماههائی�
که�چپ�خسته�و�کوفته�در�هفت�پستوی�اختاپوس��قهر�ضد�کارگری�سرمایه،�رد�پای�
خرده�بورژوازی�رادیکال�ضد�امپریالیست�را�کاوش��می�کرد�آنان�به�مصادره�کارخانه�ها�
و�گروگان�گرفتن�کارفرمایان�همت�نهادند��روزگاری�که�تظاهرات�خیابانی�چپ�با�
شعارهای�»صنایع�وابسته�ملـی�باید�گردد«�شروع�و�ختم�می�شد�آنان�برای�مستقر�

نمودن�قدرت�شوراهایشان�در�مراکز�مختلف�کار�و�تولید�دست�بکار�بودند�
این�بار�چپ�بورژوازی�نبود�که�جنبش��کارگری�را�یکراست�به�خود�می�آویخت��
بالعکس��دومی�بود�که�با�پراتیک�رادیکال�خویش�،�اوالً�دراست�و�ابتذال�و�ارتجاعی�
بودن�اتوپیهای�ناسیونالیستی�اولـی�را�به�رخ�او�می�کشید�و�به�زبان�بی�زبانی�ضرورت�
ریختن�آنها�به�زباله�دان�تاریخ�را�به�وی�گوشزد�می�کرد�و�ثانیاً�بخشی�از�هواداران�
این�چپ�را�کم�و�بیش��از�ورطه�سرگردانی�خارج�و�بجای�نوشتن�شعارهای�»درود�
برسازمان����«!!�»سرمایه�وابسته�ملـی�باید�شود«!!�و�»زنده�باد�جمهوری�خلق«!!�بر�
روی�دیوار�ها�یا�سنگفرش��خیابانها،�در�پراتیک�روز�پیکار�خود�درگیر�ساخت��جنبش��
کارگری�در�این�دوران،�به�میزانی�که�استخوانبندی�مبارزه،�اعتراض��و�روال�سازمانیابی�
خود�را�از�حیطه�دخالت�گروههای�سوسیال�خلقی�خارج�می�کرد�با�ریل�واقعی�مبارزه�
طبقاتی�ضد�سرمایه�داری�خود�نیز�تماس��حاصل�می�نمود��کار�چپ�در�این�پریود�
شکار�فعالین�کارگری�از�درون�پروسه�جنگ�و�ستیز�روزانه�توده�های�کارگر،�تالش��
برای�نصب�این�فعالین�در�پشت�ویترینهای�تشکیالت�و�ادامه�جنگ�و�دعواهای�
مربوط�به�تحلیل�بافت�طبقاتی�رژیم�سیاسی�بود!!!�تهاجم�سبعانه�بورژوازی�و�تبدیل�
سراسر�جامعه�به�میدان�قتل�عام،�حمام�خون،�شکنجه�و�توحش��توسط�رژیم�اسالمی،�
به�این�دوران�پایان�داد،�اما�پریود�مورد�بحث�با�مشخصاتی�که�گفتیم�یک�تفاوت�
جدی�با�هر�دو�دوره�پیشین�داشت��طبقه�کارگری�ایران�از�سیر�رخدادها�و�مسائل�
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جاری�این�دوران�بدون�کوله�بار�و�تجربه�و�درس��پا�بیرون�نگذاشت��نقد�مارکسی�و�
کارگری�کمونیسم�بورژوائی،�نقد�سوسیالیسم�خلقی�و�ناسیونال�چپ،�نقد�امپریالیسم�
ستیزی�بورژوائی،�نقد�روایت�خلقی�دموکراسی�خواهی،�نقد�رفرمیسم�میلیتانت�میراث�
جنبشهای�خلقی،�نقد�رفرمیسم�راست�سندیکالیستی�همگن�با�آن،�نقد�اینها�و�تالش��
همجوار�و�همراه�برای�تشریح�بدیل�کارگری�و�سوسیالیستی�این�افق�بافیها،�سیاست�
پردازیها�و�راهبردها�اندک�اندک�در�میان�فعالین�جنبش��کارگری�ایران�و�آرام�آرام�در�
اندرون�این�جنبش��راه�خویش��را�به�سمت�جلو�باز�کرد��این�مسیر�در�طول�این��25

سال�با�افت�و�خیز�فراوان�و�با�ریخت�و�پاش��گسترده�طی�شد�
صف�آرائی�گرایشات،�راه�حلها،�افق�یابیها�و�سمتگیریهای�دو�سال�اخیر�درون�
جنبش��کارگری�ایران�را�باید�بر�امتداد�سیر�این�رخدادها�و�فعل�و�انفعاالت�مبارزه�
طبقاتی�مورد�کندوکاو�قرار�داد��آنچه�این�مدت�رخ�نموده�است�یک�پیشینه�طوالنی�
جدال،�تقابل�و�افت�و�خیز�گرایشات�واقعی�درون�طبقه�کارگر�ایران�و�جهان�را�در�
پشت�سر�خود�دارد��توجه�ژرف�به�این�گذشته�و�کندوکاو�طبقاتی�و�مارکسی�سیر�
حوادث�منتهی�به�آرایش��صفوف�موجود،�یک�شرط�الزم�دخالت�آگاهانه�برای�تقویت�
هر�چه�مؤثرتر�جنبش��ضد�سرمایه�داری�و�برای�لغو�کارمزدی�طبقه�کارگر�است��در�
توصیف�مشخص��صف�بندیها،�راه�حل�یابیها�و�افق�جوئیهای�جاری�درون�جنبش��
کارگری�ایران�می�توان�بر�وجود�واقعی�تندنسها،�خیزشها�و�طیف�بندیهای�ریشه�دار�

زیر�انگشت�نهاد�

خیزش  ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر
توده�های� در�ساختار�حیات� تندنس�� زادترین� ترین�و�خانه� اندرونی� کمونیسم�
فروشنده�نیروی�کار�است��هر�مقدار�انفصال�جنبش��کارگری�از�کمونیسم�و�ستیز�با�
کار�مزدوری�معادل�همان�میزان�انحالل�این�جنبش��در�راهکارها�و�راه�حل�پردازیهای�
بورژوائی�و�جنبشهای�غیرکارگری�است��شاخص��ترین،�رخشان�ترین،�اساسی�ترین�
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و�امیدزاترین�جابجائی�جدید�در�روند�جاری�مبارزه�طبقاتی�درون�جامعه�ایران�عروج�
پرفروغ�خیزش��ضد�سرمایه�داری�و�برای�لغو�کار�مزدی�بخش��قابل�توجهی�از�جنبش��
کارگری�است��این�همان�پدیده�ای�است�که�چند�سطر�باالتر�پیشینه�تاریخی�بالندگی�
و�سوخت�و�ساز�آن�بر�بستر�جدال�با�راه�حلها�و�افق�پردازیهای�غیرکارگری�موجود�
در�حیات�سیاسی�طبقه�کارگر�را�تشریح�کردیم��پیشینه�دیرتر�و�تاریخ�طوالنی�تر�
نشو�و�نمای�این�خیزش��را�باید�در�عمق�پروسه�جدال�همیشه�جاری�کارگران�دنیا�
علیه�سرمایه،�در�ژرفای�نگاه�مارکسی�کارگران�به�مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�علیه�کار�
مزدی،�در�فلسفه�ظهور�و�رویکرد�انترناسیونال�اول،�در�کمون�پاریس��و�خروش��خشم�
کموناردها�علیه�بردگی�مزدی،�در�زالل�نفرت�و�قهر�ضد�سرمایه�داری�توده�عظیم�
کارگرانی�که�پرچم�انقالب�اکتبر�را�برافراشتند�و�در�بنمایه�مشترک�طبقاتی�همه�این�
جنگ�و�ستیزهای�دیرپای�تاریخی�جستجو�نمود��مشخصات�اساسی�این�تندنس��و�

جنبش��عبارت�است�از:
1.�بر�ضرورت،�اهمیت�و�مبرمیت�سازمانیابی�ضد�سرمایه�داری�و�ضد�کار�مزدی�
مبارزات�جاری�و�روزمره�طبقه�کارگر�تأکید�می�ورزد��تنفر�از�استثمار�کاپیتالیستی�
و�اعتراض��به�توحش��و�بشرستیزی�نظام�مبتنی�بر�رابطه�خرید�و�فروش��نیروی�کار�
را�پدیده�همزاد�هستی�طبقه�کارگر�می�داند�و�بر�آن�است�که�سنگ�بنای�تشکل�
کارگری�و�پیکار�متحد�و�سازمانیافته�جنبش��طبقاتی�توده�های�کارگر�باید�در�همین�
جا،�بر�بنیاد�همین�اعتراض�،�تنفر�و�قدرت�ستیز�استوار�گردد��تمامی�اشکال�فقر،�
بیحقوقی،�ستمکشی�و�کل�سقوط�کارگر�از�هستی�اجتماعی�خویش�،�همه�و�همه�
از�وجود�و�تسلط�رابطه�تولید�اضافه�ارزش��نشأت�می�گرد،�مبارزه�و�اعتراض��روز�
طبقه�کارگر�علیه�این�محرومیتها،�تعدیات�و�جنایات�هر�چند�سطحی�و�نازل�بطور�
فی�نفسه�واکنشی�در�مقابل�مصالح،�صوابدیدها�و�منویات�بازتولید�سرمایه�است��این�
اعتراضات�و�جنب�و�جوشها�حتی�در�همین�سطوح�و�در�همین�شکل�بروز�روزمره�
خود،�می�تواند�و�باید�جوهر�ستیز�با�سرمایه�داری�را�احراز�نماید�و�به�حلقه�ای�متصل�
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در�زنجیره�پیکار�سراسری�طبقه�کارگر�برای�محو�بردگی�مزدی�مبدل�گردد��وقتی�
که�کارگر�علیه�کمی�دستمزد�دست�به�اعتصاب�می�زند،�همین�اعتصاب�و�خیزش��
او�درونمایه�سرکش��اعتراض��به�اساس��مزدبگیر�بودن�و�کار�مزدوری�را�نیز�در�خود�
حمل�می�کند��افکار،�باورها،�اعتقادات،�راه�حلها�و�راهبردهای�معطوف�به�مقتضیات�
انباشت�و�بازتولید�سرمایه�و�از�جمله�رفرمیسم�راست�درون�جنبش��کارگری�با�تمامی�
قوا�می�کوشند�تا�این�مبارزات�را�در�پشت�حصارهای�افراشته�نظم�تولیدی،�سیاسی�
و�اجتماعی�متناظر�با�ماندگاری�سرمایه�داری�متوقف�سازند��گرایش��ضد�کار�مزدی�و�
ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�بالعکس��همین�اعتراضات�و�خیزشها�را�سکوی�تعرض��
طبقاتی�توده�های�کارگر�علیه�سرمایه�قرار�می�دهد��با�همه�توان�تالش��می�کند�تا�
میدان�مصاف�را�به�روند�کار�سرمایه�به�عمق�پروسه�تولید�اضافه�ارزش��بسط�دهد��
در�ژرفای�کشمکش��و�جدال�کارگران�علیه�کمی�دستمزد،�یا�تعویق�چند�ماهه�و�چند�
ساله�پرداخت�دستمزدها،�عینیت�موجود�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�کاپیتالیستی�را�آماج�
عصیان�قرار�می�دهد،�خروش��خشم�ضد�سرمایه�داری�خویش��را�در�قالب�یک�راه�
حل�ضد�کار�مزدی�به�جلو�صحنه�پیکار�سوق�می�دهد،�خواستار�تبدیل�هر�چه�فزونتر�
و�فزونتر�کار�اضافی�کارگران�به�کار�الزم�و�کاهش��هر�چه�ژرف�تر�سود�سرمایه�داران�
به�نفع�معیشت�و�رفاه�و�آموزش��و�بهداشت�و�درمان�و�مهدکودک�و�نگهداری�از�
سالمندان�بطور�کاماًل�رایگان�برای�کلیه�شهروندان�می�گردد��جنبش��ضد�سرمایه�داری�
در�همه�میادین�ستیز�با�همین�جوهر�به�پیش��می�تازد��در�قلمرو�مبارزه�علیه�تبعیضات�
جنسی�و�بیحقوقی�زنان�به�دار�پوسیده�دموکراسی�و�حقوق�شهروندی�کاپیتالیستی�
دخیل�نمی�بندد،�نفس��مزد�برابر�در�مقابل�کار�برابر،�یا�تساوی�مرد�و�زن�در�داربست�
مدنیت�مبتنی�بر�کار�مزدی�را�کعبه�تمنیات�و�انتظارات�جنبش��زنان�نمی�کند،�زیر�لوای�
مبارزه�علیه�تبعیضات�جنسی�اساس��صف�بندی�طبقاتی�میان�پرولتاریا�و�بورژوازی�را�
در�برهوت�تقدس��بخشی�به�اصالح�طلبی�لیبرالی�گور�و�گم�نمی�نماید��بالعکس��اوالً�
ریشه�این�نابرابری�یا�بیحقوقی�و�ستمکشی�مضاعف�را�در�ژرفای�روند�کار�سرمایه�
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و�شیوه�تولید�سرمایه�داری�می�کاود�و�در�معرض��دید�همگان�قرار�می�دهد،�ثانیاً�راه�
حلهای�عملی�متناظر�با�اختالل�پروسه�انباشت�سرمایه�به�نفع�کاهش��هر�چه�بیشتر�این�
تبعیضات�و�محرومیتها�و�جنایات�بطور�حی�و�حاضر�را�پیش��می�کشد�و�بستر�پیکار�
می�سازد��گرایش��ضد�سرمایه�داری�عین�همین�سیاست�و�راهکار�را�با�همین�درونمایه�
در�تمامی�عرصه�های�اعتراض��اجتماعی�کارگران�علیه�تسلط�سرمایه�دنبال�می�نماید�
به�ظرفیت�عظیم�جنبش��جاری� قاطع�و�شفاف�گرایش��ضد�سرمایه�داری� باور�
کارگران�برای�چرخش��هر�چه�آگاهانه�تر�و�ژرفتر�بر�ریل�ضد�کار�مزدی�و�تاختن�
بسوی�افق�لغو�کار�مزدوری�در�راه�حل�این�گرایش��پیرامون�سازمانیابی�طبقه�کارگر�
بصورت�طرح�تشکل�جنبش��ضد�سرمایه�داری�توده�های�کارگر�مطرح�گردیده�است��
نوعی�تشکل�که�اتحاد�سازمانیافته�همه�کارگران�اعم�از�زن�و�مرد�و�شاغل�و�بیکار�برای�
تحقق�مطالبات�روز�کارگران�در�همه�عرصه�های�حیات�اجتماعی�و�بسط�آگاهانه،�افق�
دار،�رادیکال�و�سراسری�جنبش��حاضر�برای�محو�تمامیت�نظام�سرمایه�داری�را�شالوده�

تالش��خود�قرار�داده�است�
2.�آگاهی�سوسیالیستی�طبقه�کارگر�را�نه�تراوش��ذهن�دانشوران�طبقات�غیرکارگر�
و�نه�تجرید�عالم�ماده�توسط�افاضل�دانشگاهی�که�نقد�طبقاتی�و�کمونیستی�توده�
های�فروشنده�نیروی�کار�بر�روند�کار�سرمایه�و�پراکسیس��آگاهانه�انقالبی�آنان�علیه�
کل�موقعیت�خویش��در�نظام�سرمایه�داری�می�داند��مارکس��و�سایر�پیشروان�آگاه�
یا�آگاهترین،�متفکرترین�و�چاره�گرترین�رهبران�کمونیست�تاریخ�جنبش��کارگری�
را�نه�فرهیختگان�و�دانش��آموختگان�طبقات�باال�که�انسانهای�فعال�سرزمین�کار�و�
پیکار�و�فکر�و�پراتیک�انقالبی�کارگران�می�شناسد��بر�هر�نوع�روایت�بیرونی�بودن�
کمونیسم�و�آگاهی�کمونیستی�نسبت�به�جنبش��کارگری�مهر�بطالن�می�کوبد�و�میدان�
گسترده،�عظیم�و�سراسری�اعتراض��کارگران�دنیا�علیه�استثمار�و�توحش��و�بربریت�
نظام�کار�مزدی�را�مرکز�جوش��و�خروش��و�نشو�و�نمای�این�معرفت�و�شناخت�و�
دانش��طبقاتی�می�داند��هر�نوع�تفکیک�آگاهی�و�پراتیک�از�همدیگر�را�با�روایت�
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مارکسی�و�ماتریالیستی�پروسه�شناخت�مغایر�می�بیند،�آگاهی�طبقاتی�کارگر�را�نه�در�
فرمولبندیهای�مکتبی�و�فلسفه�بافیهای�آکادمیک�که�در�هستی�آگاه�طبقاتی�کارگران،�
در�راه�حلها،�راهکارها،�راهبردها�و�تبلور�عینی�همه�اینها�بصورت�پراتیک�جنبش��ضد�

سرمایه�داری�می�کاود�
3. حزب�سازی�سکتاریستی�و�تجمعات�مسلکی�خارج�از�میدان�واقعی�ستیز�روزمره�
و�جنبش��حی�و�حاضر�طبقه�کارگر�علیه�سرمایه�داری�را�پدیده�ای�غیرکارگری،�غیر�
سوسیالیستی�و�میراث�تسلط�جنبشهای�دیگر�بر�پویش��سیاسی�و�اجتماعی�جنبش��
کارگری�ارزیابی�می�نماید��فرقه�گرائی�و�سکتاریسم�را�سخت�به�باد�انتقاد�می�گیرد�و�
نوع�رایج�حزب�آفرینی�چپ�را�از�همه�لحاظ�با�اساس��سازمانیابی�ضد�سرمایه�داری�و�
برای�لغو�کار�مزدی�در�تضاد�می�بیند��بطور�مؤکد�تصریح�می�کند�که�این�نوع�احزاب�
از�یکسو�مبارزات�روز�توده�های�کارگر�را�به�باتالق�رفرمیسم�و�سندیکالیسم�و�تمکین�
به�افت�و�خیز�در�چهاردیوار�حصار�حاکمیت�سرمایه�سوق�می�دهند�و�از�سوی�دیگر�
می�کوشند�تا�در�شرائط�مناسب�نیروی�عظیم�انفجار�قهر�طبقاتی�همین�کارگران�را�

وثیقه�عروج�سکت�حزبی�خود�بر�اریکه�قدرت�سازند�
بورژوائی� با�سنت�سندیکالیستها�و�فرقه�گرایان�و�بر�خالف�روایت� 4.�متضاد�
سوسیالیسم،�معتقد�به�مثله�کردن�جنبش��کارگری�در�قالبهای�صنفی�و�سیاسی�یا�
و� نیست� سیاسی� مبارزه� برای� حزب� و� اقتصادی� مبارزات� برای� اتحادیه� ساختن�
باور�به�این�نوع�سازمانیابی�ها�را�تبلور�نفوذ�دیدگاهها�و�انتظارات�جنبشهای�خلقی،�
ناسیونالیستی�و�سوسیال�بورژوائی�در�جنبش��کارگری�می�شناسد،�این�گرایش��به�
درستی�استدالل�می�نماید�که�منفک�نمودن�این�دو�عرصه�پیکار�از�همدیگر�ضربه�
ای�بنیادی�بر�روند�سازمانیابی�و�بالندگی�پرولتاریا�برای�پایان�دادن�به�بردگی�مزدی�
و�استقرار�کمونیسم�طبقه�کارگر�است��ساختن�یک�دفتر�و�دستک�ماوراء�مبارزات�
جاری�کارگران�بنام�حزب،�گسیل�توده�های�کارگر�به�سندیکاسازی�و�مجادالت�
محدود�صنفی�با�بورژوازی،�کمونیسم�و�سرمایه�ستیزی�را�به�آینده�تاریخ�سپردن،�
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مبارزه�طبقاتی�را�در�دموکراسی�طلبی�و�رژیم�ستیزی�فاقد�بار�طبقاتی�خالصه�کردن،�
فعالین�کمونیست�کارگر�را�بعنوان�نشان�و�دثار�کارگری�حزب�در�پشت�ویترین�های�
تشکیالت�قرار�دادن�و�از�پیکره�پیکار�ضد�سرمایه�داری�کارگران�خارج�ساختن،�از�
ورای�این�کارکردها�به�استقبال�تغییر�قدرت�سیاسی�رفتن�و�مانند�اینها�در�نهایت�
سوای�ذبح�عظیم�جنبش��ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�در�مناسک�انتقال�قدرت�از�یک�
بخش��بورژوازی�به�بخش��دیگر�یا�نهایتاً�جایگزینی�شکل�موجود�برنامه�ریزی�کار�و�
تولید�سرمایه�داری�با�شکل�دولتی�آن�زیر�نام�سوسیالیسم،�نتیجه�دیگری�به�بار�نمی�
آورد��تدارک�آمادگی�پرولتاریا�برای�برنامه�ریزی�سوسیالیستی�کار�و�تولید�در�گرو�
سازمانیابی�گسترده�و�سراسری�توده�های�کارگر�در�یک�جنبش��وسیع�و�فراگیر�ضد�
سرمایه�داری�است��هر�نوع�شقه�شقه�کردن�جنبش��کارگری،�هر�نوع�جاسازی�اعتراض��
و�پیکار�روزمره�کارگران�در�تشکلهای�صنفی�و�سندیکالیستی�و�سپس��آویختن�آنها�
به�یک�سکت�حزبی�بستن�سدی�عظیم�بر�سر�راه�نضج،�بالندگی،�قوام�یابی�و�آمادگی�
توده�های�کارگر�برای�استقرار�سازمان�شورائی�سوسیالیستی�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�
توسط�کارگران�است��این�جنبش��سراسری�متشکل�توده�های�کارگر�علیه�سرمایه�داری�
است�که�باید�ماشین�دولتی�بورژوازی�را�در�هم�بشکند�و�سوسیالیسم�را�بر�جای�

سرمایه�داری�مستقر�سازد�
5. گرایش��ضد�سرمایه�داری�در�راستای�باورهای�یاد�شده،�سندیکالیسم�و�سکتاریسم�
را�بعنوان�دو�تندنس��همزی�مخرب�در�درون�و�حاشیه�جنبش��کارگری�آماج�انتقاد�قرار�
می�دهد�و�مبارزه�با�این�دو�حرکت�را�بصورت�بخش��الینفکی�از�پروسه�مبارزه�برای�
سازماندهی�سراسری�جنبش��ضد�سرمایه�داری�و�برای�لغو�کار�مزدی�توده�های�کارگر�
دنبال�می�نماید��فعالین�جنبش��ضد�سرمایه�داری�تأکید�می�نمایند�که�سندیکالیستها�و�
سکتاریستها�به�رغم�تفاوتهای�صوری�که�با�هم�دارند�همسان�دولبه�یک�قیچی�رشته�
حیات�سازمانیابی�ضد�سرمایه�داری�طبقه�کارگر�را�پاره�می�کنند��به�این�ترتیب�که�
سندیکالیستها�کل�ظرفیت�و�توان�جنبش��کارگری�را�به�باتالق�رفرمیسم�و�تمکین�
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به�مصالح�بازتولید�سرمایه�اجتماعی�سرشکن�می�سازند��فرقه�گرایان�نیز�با�بدیل�
نمودن�سکت�خود�در�مقابل�سازمانیابی�ضد�کار�مزدی�توده�های�کارگر،�نسخه�پیچی�
سندیکالیستی�برای�مبارزات�روزمره�کارگران�و�پاالیش��جنبش��کارگری�از�فعالین�

کمونیست�به�نفع�تقویت�سکت�سیاسی،�کار�سندیکالیستها�را�تکمیل�می�کنند�
6.�خیزش��ضد�سرمایه�داری�درون�طبقه�کارگر�ایران�یک�سطح�متعالی�معیشت�
و�رفاه�اجتماعی�از�آموزش��و�بهداشت�و�درمان�ومهد�کودک�و�نگهداری�از�پیران�
و�سالخوردگان�و�سایر�مایحتاج�زیستی�و�رفاهی�بصورت�کاماًل�رایگان�و�خارج�از�
حیطه�مراودات�پولی�را�حق�مسلم�ومفروض��کلیه�آحاد�جامعه�اعم�از�شاغل�و�بیکار�
و�مستقل�از�جنسیت،�سن،�محل�سکونت�و�����می�داند��خواستار�ممنوعیت�هر�گونه�
دخالت�دولت�در�محدوده�آزادیهای�سیاسی�و�حقوق�اجتماعی�شهروندان�است��بر�
سر�این�یقین�قطعی�ریاضی�استوار�است�که�محصول�کار�فی�الحال�توده�های�فروشنده�
نیروی�کار�برای�تأمین�و�تضمین�فوری�باالترین�سطح�معیشت�و�رفاهی�اجتماعی�
شهروندان�کافی�است��وجود�رابطه�سرمایه�و�دولت�سرمایه�داری�را�تنها�مانع�تحقق�
این�مطالبات�و�انتظارات�می�داند�و�بر�همین�مبنی�برای�تحمیل�فوری�این�خواسته�ها�

بر�دولت�و�طبقه�بورژوازی�پیکار�می�کند�
یا� ناکافی�صنعتی!!� به�رشد� مباحثات�مربوط� کلیه� 7.�گرایش��ضد�سرمایه�داری�
کمبود�توسعه�کاپیتالیستی�در�جامعه�را�توهم�پراکنی�محض��و�عوامفریبی�بشرستیزانه�
نمایندگان�سیاسی�نظام�سرمایه�داری�می�شناسد،�هر�نوع�پیوند�زدن�پروسه�تحقق�
مطالبات�کارگران�به�انباشت�بیشتر�سرمایه�را�قویاً�محکوم�می�نماید�و�مبارزه�علیه�این�
توهم�پراکنی�ها�و�عوامفریبی�ها�را�بخشی�از�مبارزه�طبقاتی�پرولتاریا�علیه�سرمایه�داری�

می�داند�
آنچه�گفتیم�مشخصات�گرایش��ضد�سرمایه�داری�درون�جنبش��کارگری�ایران�است�
که�در�طول��2سال�اخیر�بطور�واقعی�پرتحرک�ترین�و�رادیکال�ترین�گرایش��حاضر�
در�صحنه�پیکار�طبقاتی�کارگران�بوده�است��آنچه�زیر�نام�و�نشان�»مخالفان�اخراج«،�
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»مخالفان�کشتار«،�»مخالفان�محاکمه�کارگران«�صورت�گرفته�است،�صدور�فراخوان�
تعطیل�کار�در�سالگرد�کشتار�کارگران�خاتون�آباد،�تشکیل�شوراهای�کارگران��6شهر�
در�آستانه�شروع�ماه�مه�سال�2004،�برگزاری�مراسم�اول�ماه�مه�همین�سال�در�شهر�
سقز�و�مسائل�روزهای�پس��از�آن�تا�امروز،�صدور�بیانیه�مربوط�به�تعیین�سطح�دستمزد�
کارگران�در�باالی�خط�رسمی�فقر،�تشکیل�کمیته�هماهنگی�برای�ایجاد�تشکلهای�
کارگری�با�اتکاء�به�نیروی�پیکار�طبقه�کارگر�و�امتناع�قاطع�از�مطالبه�هر�گونه�»مجوز�
قانونی«؟!�از�دولت�بورژوازی،�جلب�حمایت�حدود��4000کارگر�از�این�فراخوان،�
تالش��جامع�االطراف�برای�توسعه�دامنه�کار�این�کمیته�و�فراهم�نمودن�پیش��شرطهای�
الزم�تأسیس��تشکل�سراسری�ضد�سرمایه�داری�توده�های�کارگر�و�اقدامات�مشابه�
ایران� این�گرایش��در�درون�جنبش��کارگری� پیکار� پیوسته�کارنامه� از�اجزاء� دیگر�
در�طول�دو�سال�اخیر�را�تشکیل�می�دهد��»کمیته�هماهنگی�برای�ایجاد�تشکلهای�

کارگری«�کانون�واقعی�و�اصلی�پیشبرد�فعالیتهای�این�گرایش��را�تعیین�می�کند

رفرمیسم راست و چپ
گرایش��دیگر�فعال�در�طی�سالهای�اخیر�در�درون�جنبش��کارگری�ایران�رفرمیسم�
راست�سندیکالیستی�بوده�است��فعالیت�این�طیف،�سمپاتی�تبلیغاتی�و�گاه�عملی�
مانند� کارگری�جریاناتی� ابوابجمعی� بعالوه� میلیتانت� رفرمیسم�چپ� از� بخشهائی�
حزب�توده،�اکثریت،�راه�کارگر،�دوم�خرداد،�الیه�ناراضی�بورژوازی�مورد�تعرض��فاز�
جاری�پروسه�تمرکز�سرمایه�یا�به�بیان�دیگر�کارفرمایان�ورشکست�شده�و�در�شرف�
ورشکستگی�و�باالخره�بنیادکاریها�در�خارج�کشور�را�نیز�با�خود�به�همراه�داشته�است��
ایجاد�سندیکا�و�متمرکز�ساختن�کل�ظرفیت�جنبش��کارگری�حول�محور�مبارزات�
صنفی�شالوده�یا�در�واقع�صدر�و�ذیل�فعالیت�این�گرایش��و�طیف�نیروهای�هماویز�
و�متحد�آن�را�تعیین�می�کند��جمعیت�موسوم�به�»هیئت�مؤسسین�سندیکا«�و�سپس��
»کمیته�پیگیری�برای�ایجاد�تشکل�کارگری«�تبلور�تالش��متشکل�این�جماعت�برای�
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پیگیری�اهداف�سندیکالیستی�در�جنبش��کارگری�است��بخشی�از�حامیان�ناسیونالیست�
و�سوسیال�رمانتیسیست�رفرمیسم�راست�سندیکالیستی�یک�علت�مهم�بیکاری�یا�فقر�
و�بیحقوقی�کارگران�را�کمبود�انباشت�صنعتی،�سلطه�سرمایه�تجاری�و�رشد�ناکافی�
توسعه�سیاسی�و�مدنی�کاپیتالیستی�در�جامعه�تلقی�می�کنند!!!�اینان�از�کارگران�می�
خواهند�تا�بجای�مبارزه�علیه�اساس��سرمایه�داری�همدل�با�بخشی�از�سرمایه�داران�برای�
توسعه�بیشتر�انباشت�سرمایه،�برای�رفع�خطر�ورشکستگی�سرمایه�های�کوچک�در�
روند�جاری�تمرکز�و�انحصارپوئی�باالی�سرمایه،�برای�دفاع�از�سودآوری�افزونتر�

انباشت�صنعتی�در�قبال�بخشهای�دیگر�سرمایه�اجتماعی�تالش��نمایند�
رفرمیسم�راست�سندیکالیستی�گرایشی�سترون�و�بی�چشم�انداز�در�جامعه�ایران�
است��آنچه�در�حال�حاضر�بازار�جماعت�سندیکالیست�و�حامیان�آنها�را�تا�حدودی�
گرم�نگاه�داشته�است،�موقعیت�تا�این�زمان�ضعیف�جنبش��ضد�سرمایه�داری�کارگران،�
توهم�قشری�از�طبقه�کارگر�به�ساز�و�کار�مبارزات�سندیکالیستی�و�نفوذ�پیشینه�
اکثریت�فدائی�در�جنبش��کارگری�است��خیل� مانند�حزب�توده�و� دار�جریاناتی�
نسبتاً�وسیعی�از�توده�فروشنده�نیروی�کار�که�فی�الحال�به�این�گرایش��آویزان�است�
بطور�مسلم�در�همراهی�با�آن�هیچ�منافعی�ندارد��آنچه�این�کارگران�می�خواهند،�
آنچه�کارگران�راننده�اتوبوسرانی�تهران�یا�کارگران�جاهای�دیگر�طلب�می�کنند،�حتی�
نازلترین�مطالبات�اینان�در�چهارچوب�مبارزات�سدیکالیستی�هیچ�دریچه�ای�بسوی�
تحقق�در�پیش��روی�خود�ندارد��طبقه�کارگر�ایران�بطور�کلی�و�هر�بخشی�از�این�طبقه�
بدون�توسل�به�قدرت�سراسری�ضد�سرمایه�داری�طبقه�خویش�،�بدون�عزم�راسخ�به�
زیر�پا�نهادن�قانونیت�و�قراردادیت�سرمایه�داری�و�بدون�به�میدان�کشیدن�نیروی�عظیم�
و�متحد�توده�های�خود�در�مصاف�علیه�سرمایه�قادر�به�تحمیل�هیچ�مطالبه�ای�بر�
بورژوازی�نیست��رفرمیسم�راست�سندیکالیستی�نه�فقط�ظرف�این�میدان�داریها�نیست�

که�کاماًل�بالعکس��باتالق�تباهی�و�مرگ�هر�تندنس��ضد�کاپیتالیستی�است�
سندیکالیستها�و�حامیان�آنها�ادعا�می�کنند�که�مخالف�مبارزه�سیاسی�طبقه�کارگر�علیه�
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بورژوازی�نیستند،�آنان�به�کارگران�دروغ�می�گویند،�اپوزیسیون�نمائی�آنان�انعکاسی�از�
اپوزیسیون�نمائی�درون�طبقه�سرمایه�دار�است��آنچه�اینان�انجام�می�دهند�فقط�یک�چیز�
است��اینکه�با�گسیل�کارگران�به�دنبال�نخود�سیاه،�آنان�را�از�ایجاد�تشکل�سراسری�
ضد�سرمایه�داری�خود،�از�سازمان�دادن�قدرت�پیکار�طبقاتی�ضد�کار�مزدی�خویش��
از�متحد�نمودن�و�به�میدان�کشیدن�قدرت�طبقه�خود�در�مقابل�بورژوازی�باز�می�
دارند،�رفرمیسم�راست�سندیکالیستی�با�این�کار�سد�بسیار�عظیمی�بر�سر�راه�مبارزات�

کارگران�حتی�برای�حصول�مطالبات�روزمره�بر�پای�می�کند�
زمانی� پنهان،� احزاب�سکتاریستی�موجود�گاه�آشکار،�گاه� فرقه�گرایان�چپ�و�
سرراست�و�صریح�و�پاره�ای�اوقات�شرمگینانه�از�رفرمیسم�راست�سندیکالیستی�در�
مقابل�گرایش��ضد�سرمایه�داری�و�برای�لغو�کار�مزدی�کارگران�حمایت�می�کنند��آنان�
فرقه�خود�را�ظرف�مبارزه�سیاسی�طبقه�کارگر�و�تشکالت�سندیکائی�را�ابزار�مبارزات�
روز�کارگران�می�پندارند��بر�سر�این�عقیده�اند�که�در�شرائط�مناسب�توده�کارگر�
متشکل�در�جنبش��سندیکائی�در�معیت�حزب�و�گروه�آنها�ماشین�دولتی�بورژوازی�
را�در�هم�می�شکند�و�فرقه�آنان�را�بقدرت�می�رساند��نوعی�قدرت�که�در�تلقی�فرقه�

گرایان�همان�قدرت�سیاسی�پرولتاریا�است!!!
جنبش��کارگری�ایران�در�طول�سالهای�اخیر�شاهد�وقوع�و�تعمیق�و�توسعه�این�
صف�بندیها�و�فعل�و�انفعاالت�در�عرصه�پیکار�اجتماعی�و�طبقاتی�خود�بوده�است��
آینده�این�جنبش��به�میزان�رشد�و�قوام�و�ابراز�وجود�نیرومند�و�نیرومندتر�خیزش��ضد�

سرمایه�داری�و�برای�لغو�کار�مزدی�کارگران�گره�خورده�است�

اوت�2005
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جنبش کارگران معلم
وجوه ضعف و راهکار پیروزی

معلمان�بخش�قابل�توجهی�از�طبقه�کارگر�جهانی�هستند��این�جمعیت�کثیر،�نیروی�
کار�خود�را�به�دولتهای�سرمایه�داری�یا�صاحبان�نهادهای�خصوصی�انباشت�سرمایه�
است�� آنان� کار� نیروی� بازتولید� بهای� می�گیرند،�صرفاً� که� دستمزدی� می�فروشند��
با�فروش�نیروی�کارشان�از�هر�نوع�دخالت�آزاد�در�چند�و�چون�پروسه�کار،�در�

برنامه�ریزی�فرایند�کار�و�در�تعیین�سرنوشت�این�فرایند�ساقط�می�گردند��
آموزش�و�پرورش�در�نظام�سرمایه�داری�نهاد�اجتماعی�تربیت،�آموزش�و�آماده�
یا�صاحبان� بورژوازی،� بردگان�مزدی�سرمایه�است��دولت�های� نیروی�کار� سازی�
خصوصی�سرمایه�ها،�نیروی�کار�کارگران�معلم�را�می�خرند�تا�در�پروسه�مصرف�
آن،�به�نیازهای�ارزش�افزائی�بیش�و�بیشتر�سرمایه�پاسخ�گویند،�کارگران�معلم�در�
پاره�ای�قلمروها�مانند�حوزه�های�خصوصی�انباشت�یا�مدارس�خصوصی،�به�طور�
مستقیم�برای�صاحبان�سرمایه�اضافه�ارزش�تولید�می�کنند�و�در�سایر�حوزه�ها�نیز�از�
طریق�کمک�به�پرورش�و�تخصص�نیروی�کار�به�صورت�غیرمستقیم�در�باال�بردن�
میزان�اضافه�ارزش�های�تولیدی�توسط�توده�های�کارگر�و�سوداندوزی�سهمگین�تر�
سرمایه�داران�سهیم�می�گردند��در�یک�کالم�معلمان�خواه�به�صورت�نیروی�کار�مولد�و�

خواه�غیرمولد�بخش�الیتجزای�طبقه�کارگر�را�تشکیل�می�دهند��
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معلمان�جزء�الیتجزای�طبقه�کارگر�بین�المللی�هستند�و�درد�و�رنج�و�گرسنگی�و�
بیحقوقی�آنان�بخش�پیوسته�ای�از�دردها�و�رنجهای�طبقه�کارگر�است���۷00�000معلم�
ایرانی�از�دیرباز�تا�امروز�بار�عظیم�گرسنگی�و�بی�مسکنی�و�ستمکشی�را�بر�گرده�خود�
بار�می�بینند�زیرا�که�سوای�نیروی�کار�خود�هیچ�مایملک�دیگری�در�بساط�ندارند�
و�زیرا�که�بورژوازی�ایران�بهای�نیروی�کار�آنان�را�همسان�بهای�نیروی�کار�کلیه�
همزنجیران�دیگرشان�به�پائین�ترین�سطح�ممکن�تنزل�داده�است���۷00�000کارگر�
معلم�حقوق�ماهیانه�ای�میان��130تا��250�000تومان�دریافت�می�دارند��نرخی�از�بهای�
نیروی�کار�که�حداکثر�توحش�بورژوازی�در�تحمیل�فقر�مطلق�بر�توده�های�کارگر�را�
تصویر�می�کند��اینکه�نظام�سرمایه�داری�با�طبقه�کارگر�و�از�جمله�با�معلمان�کارگر�چه�
می�کند؟�موضوعی�است�که�هر�کارگری�با�گوشت�و�پوست�و�خون�خود�لحظه�به�
لحظه�آن�را�درد�می�کشد��سخن�ما�عجالتاً�این�است�که�معلمان�به�مثابه�بخشی�از�طبقه�
کارگر�ایران�در�مقابل�نظام�سرمایه�داری�چه�کرده�اند؟�چه�می�کنند؟�و�چه�باید�بکنند؟�
یک�معضل�اساسی�جنبش�معلمان�این�بوده�و�همچنان�این�است�که�توده�های�
معلم�علی�العموم،�جا�و�مکان�خود�را�در�عرصه�مصاف�جاری�اجباری�میان�طبقات�
اجتماعی�درون�جامعه�موجود�به�درستی�تدقیق�نمی�کنند��معلمان�به�حکم�هستی�
اجتماعی�شان�بخش�الینفکی�از�طبقه�کارگرند�و�هر�جنب�و�جوش�آنها�می�تواند�در�
سرنوشت�کارزار�سراسری�این�طبقه�تأثیر�تعیین�کننده�داشته�باشد��این�نکته�ای�است�
که�تاریخاً�از�سوی�جنبش�معلمان�مورد�بی�مهری�و�بی�توجهی�قرار�گرفته�است��در�
جامعه�ای�که�کارگر�بودن�به�دلیل�شدت�توحش�سرمایه�داری�همواره�با�حقارت�و�
خواری!!�تداعی�گردیده�است��یا�به�بیان�دقیق�تر�منطق�بشرستیز�سرمایه�آن�را�این�چنین�
القاء�کرده�است،�هیچ�عجیب�نیست�که�مثاًل�معلم�خود�را�موجودی�متمایز�از�سایر�
کارگران�قلمداد�کند��درست�به�همان�سان�که�در�بسیاری�اوقات�دیده�شده�است�حتی�
کارگران�آب�و�برق�و�نفت�هم�کارگران�بخش�ساختمان�را�نه�همزنجیران�طبقاتی�
خود�که�مشتی�فعله�و�عمله�به�حساب�می�آورند!!!�اما�اینها�همه�القائات�نامکتوب�و�
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یا�مکتوب�افکار�و�فرهنگ�و�ارزش�های�اجتماعی�سرمایه�داری�به�عنوان�نظام�مسلط�
اجتماعی�است��آنچه�از�یک�کارگر�آگاه�انتظار�می�رود�ستیز�قاطع�و�بنیادی�با�این�
القائات�است��معلمان�باید�جایگاه�راستین�خویش�را�در�مبارزه�طبقاتی�درون�جامعه�
احراز�کنند��آنان�هر�چه�می�کشند�از�دست�نظام�بردگی�مزدی�می�کشند��کلیه�اشکال�
بی�حقوقی�و�ستمکشی�و�فقر�و�فالکت�آنان�از�عمق�رابطه�خرید�و�فروش�نیروی�کار�
می�جوشد،�ریشه�تمامی�سیه�روزی�ها�و�بدبختی�های�آنان�در�وجود�رابطه�کار�مزدی�
قرار�دارد��همان�رابطه�و�همان�شیوه�تولیدی�که�بنیاد�استثمار�کل�کارگران�دنیا�و�فقر�و�

محرومیت�و�ستمکشی�کل�طبقه�کارگر�بین�المللی�در�آن�قرار�دارد��
معضل�دوم�جنبش�معلمان�به�عنوان�تابعی�از�معضل�نخست،�بی�توجهی�آنان�به�
اهمیت�هم�پیوستگی�طبقاتی�در�پیشبرد�مبارزات�برای�تحمیل�مطالبات�اجتماعی�بر�
بورژوازی�است��معلمان�بیش�از�سایر�بخش�های�طبقه�کارگر�در�چهار�راه�ارتباط�
و�همپیوندی�کل�توده�های�کارگر�هستند���1۷میلیون�دانش�آموز�که�بخش�اعظم�
آنها�از�خانواده�های�کارگری�هستند،�به�عنوان�یک�حلقه�مستحکم�مراوده،�آنها�را�
با�همه�بخشهای�دیگر�طبقه�شان�مرتبط�می�سازد��آنها�باید�هر�اعتراض�خود�علیه�
سرمایه�و�مبارزه�برای�تحمیل�هر�مطالبه�خویش�بر�سرمایه�داران�را�به�موضوعی�برای�
همبستگی�همه�توده�های�کارگر�با�خود�تبدیل�کنند��تاریخاً�ما�شاهد�بوده�ایم�که�
خانواده�های�کارگری�حامی�فعال،�سرسخت�و�پرمقاومت�مبارزات�معلمان�بوده�اند��
مراد�از�این�سخن�مطلقاً�این�نیست�که�جنبش�معلمان�فقط�بر�سر�بزنگاههای�معین�
دست�استمداد�پیش�سایر�بخشهای�طبقه�کارگر�دراز�کند،�کاماًل�بالعکس�باید�نقشی�

فعال�در�سازمانیابی�سراسری�جنبش�ضد�سرمایه�داری�ایفاء�نماید��
معضل�سوم�یا�جزء�مکمل�معضل�دوم�بی�تفاوتی�عمیقاً�نابخشودنی�جنبش�معلمان�
در�قبال�جنبش�تمامی�بخشهای�دیگر�طبقه�کارگر�ایران�است��این�موضوعی�است�
که�در�جای�خود�تا�حدود�زیادی�رقت�بار�است�و�یک�پاشنه�آشیل�اساسی�حضور�
طبقاتی�توده�های�معلم�در�جامعه�سرمایه�داری�را�تعیین�می�کند��در�این�زمینه�کارنامه�
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معلمان�بعنوان�بخشی�از�جنبش�کارگری�نه�فقط�هیچ�درخشش�خاصی�ندارد�که�به�
میزان�زیادی�تاریک�است��معلمان�بسیار�بندرت�به�هواداری�از�مبارزات�کارگران�در�
قلمروهای�دیگر�کار�و�تولید�برخاسته�اند��این�امر�البته�در�رابطه�با�جنبش�کارگری�ایران�
نه�یک�استثناء�که�با�کمال�تأسف�تا�امروز�نقش�نوعی�قاعده�را�ایفاء�کرده�است��فشار�
دیکتاتوری�هار�و�عریان�سرمایه�داری،�محرومیت�طبقه�کارگر�از�حداقل�سازمایابی�
طبقاتی�ضد�سرمایه�داری�و�فشار�راه�حلهای�مخرب�راست�و�چپ�رفرمیستی�سبب�
گردیده�است�که�حمایت�توده�های�کارگر�از�مبارزات�جاری�بخشهای�مختلف�طبقه�
شان�در�حوزه�های�مختلف�بسیار�نازل�و�نامحسوس�باشد��این�امر�در�مورد�معلمان�نیز�

به�تمام�و�کمال�صدق�می�کند��
معضل�بعدی�سلطه�نوعی�رفرمیسم�راست�بر�مبارزات�معلمان�از�دیرباز�تا�زمان�حال�
است��آویختن�به�انجمن�های�صنفی،�دخیل�بستن�به�قانون�و�قانونیت�سرمایه�داری،�
عریضه�نگاری،�بسنده�کردن�به�تحصن�در�مقابل�نهادهای�دولتی�و�»�قانون�گذاری«�
بورژوازی،�نه�فقط�حالل�هیچ�مشکلی�نیست�که�دقیقاً�در�حکم�انداختن�طناب�دار�
سرمایه�بر�گلوی�جنبش�طبقه�خویش�است��چند�سال�آزگار�است�که�جنبش�کارگران�
معلم�به�شکلهای�مختلف�خود�را�در�حصار�این�نوع�راهکارها�و�راه�حلها�به�بن�
بست�کشانده�است��شمشیر�قتل�عام�دیکتاتوری�سرمایه�برای�همه�ما�بسیار�آشناست�
و�طرح�ضرورت�فراروی�از�راهکارهای�سترون�مبارزه�نباید�به�معنی�بی�توجهی�به�
اهمیت�فشار�خفقان�و�توحش�سرمایه�داری�تعبیر�گردد��تردیدی�نیست�که�بورژوازی�
هیچ�خیزش�مؤثر�و�رادیکال�طبقاتی�ما�را�تحمل�نمی�کند�و�با�تمامی�قوا�در�صدد�قلع�
و�قمع�آن�بر�می�آید��جای�هیچ�شک�و�ابهامی�نیست�که�دولت�بورژوازی�برای�به�
شکست�کشاندن�مبارزات�ما�از�هیچ�جنایت�و�حمام�خونی�دریغ�نمی�ورزد��اینها�همه�
حقایق�بدیهی�هستند،�اما�حقیقتی�بدیهی�تر�و�باالتر�از�همه�اینها�هم�وجود�دارد��اینکه�
ما�نیز�برای�تحمیل�مطالبات�خویش�حتی�ساده�ترین�مطالباتمان�بر�سرمایه�داری�سوای�
اتکاء�به�اعمال�قدرت�وسیع�و�سراسری�طبقاتی�خود�هیچ�راه�دیگری�در�پیش�روی�
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نداریم��قدرت�طبقاتی�را�فقط�با�قدرت�طبقاتی�می�توان�پاسخ�گفت��بورژوازی�برای�
اجبار�ما�به�عقب�نشینی�و�انصراف�از�مطالبات�اولیه�معیشتی�و�سیاسی�و�اجتماعی�
مان�به�زور�متوسل�می�گردد،�ما�نیز�باید�قدرت�مصاف�طبقه�خود�را�وارد�میدان�کارزار�
کنیم��تعطیل�کلیه�مدارس�کشور�به�صورت�نامحدود،�تالش�گسترده�و�جامع�االطراف�
برای�جلب�حمایت�همه�توده�های�کارگر�از�مطالبات�و�مبارزات�جاری�مان،�پایداری�
در�اعمال�قدرت�و�اتخاذ�تدابیر�الزم�برای�خنثی�نمودن�گرایشات�اعتصاب�شکنانه�و�
مانند�اینهاست�که�می�تواند�موفقیت�ما�را�در�عرصه�مبارزه�تضمین�کند��آنچه�در�طول�
این�چند�سال�از�سوی�معلمان�به�اجراء�در�آمده�است�متأسفانه�کمتر�منطبق�بر�چنین�
رویکردی�بوده�است��بیانیه�بهمن��82موسوم�به»�بیانیه�یزد�«�توسل�به�راهکارهائی�را�
پیشنهاد�و�توصیه�می�نمود�که�با�همه�نواقص�خود،�در�صورت�اعمال�می�توانست�به�
گشایش�بستر�مناسبی�برای�توسعه�و�تعمیق�مبارزات�کمک�نماید��این�راهکارها�اما�
زیر�فشار�تهدیدات�گسترده�و�تمهیدات�همه�نوعی�بورژوازی�از�یکسوی�و�اتوریته�
رفرمیسم�راست�و�گرایش�محافظه�کار�درون�جنبش�معلمان�راهی�به�عرصه�واقعی�
یک�مصاف�رادیکال�باز�نکرد�و�عماًل�در�محدوده�برخی�جنب�و�جوش�های�آشتی�

جویانه�بی�تأثیر،�از�کارائی�الزم�باز�ماند��
یکی�از�اساسی�ترین�حلقه�های�ضعف�جنبش�معلمان�را�باید�در�رویکرد�جاری�این�
جنبش�به�نوع�سازمانیابی�خود�جستجو�نمود��نظریه�غالب�تا�حال�این�بوده�است�که�
معلمان�در�انجمنهای�صنفی�خود�متشکل�شوند�و�از�این�طریق�تشکل�سراسری�و�صنفی�
خود�را�پدید�آرند!!!�رضایت�به�این�نوع�سازمانیابی�یعنی�بستن�چشم�امید�به�دولت�
سرمایه�داری�و�فرو�غلطیدن�در�ورطه�این�توهم�زیانبار�که�گویا�چهارچوب�قانونیت�و�
قانونمداری�سرمایه�ظرف�مناسبی�برای�حصول�مطالبات�ما�از�نظام�بردگی�مزدی�است!!!�
تمکین�به�این�توهم�در�هر�کجای�دنیای�سرمایه�داری�گواه�اصرار�بر�دفن�مبارزه�طبقاتی�
در�باتالق�رفرمیسم�راست�اتحادیه�ای�است�اما�در�جامعه�ما�سوای�این،�نشان�چشم�بستن�
بر�کلیه�حقایق�شفاف�تاریخی�و�تمامی�آموزه�های�روشن�مبارزات�گذشته�نیز�می�باشد��
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یک�سؤال�اساسی�در�پیش�پای�هر�معلمی�و�هر�انسان�کارگری�در�سرتاسر�جامعه�ایران�
این�است�که�کدام�کارگر�تا�این�زمان�در�چهارچوب�مبارزه�قانونی�و�از�طریق�توسل�
به�قانونیت�و�ساختن�انجمنهای�صنفی�و�تشکل�صنفی�سراسری�و�مقید�شدن�همه�
اینها�به�نظم�اجتماعی�حاکم،�موفق�شده�است�که�مطالبه�ای�را�بر�دولت�سرمایه�داری�یا�
سرمایه�داران�تحمیل�نماید؟؟!!�پاسخ�این�سؤال�به�طور�قطع�منفی�است��کارگران�ایران�
تاریخاً�تنها�و�تنها�از�طریق�اعمال�قدرت�خویش�توانسته�اند�این�یا�آن�مطالبه�معیشتی�و�
اجتماعی�خود�را�بر�بورژوازی�تحمیل�کنند��در�ایران�شاید�بطور�نسبی�بیشتر�از�غالب�
جوامع�دیگر�دنیا�اعتصاب�شده�است�و�این�در�حالی�است�که�اعتصاب�همواره�در�ایران�»�
غیرقانونی«�بوده�است��کارگران�در�پاره�ای�مواقع�با�توسل�به�اعتصابات�»غیرقانونی«�یا�در�
واقع�همان�اعمال�قدرت�خویش،�ولو�در�نازل�ترین�سطح�به�موفقیت�هائی�دست�یافته�اند�
اما�هیچ�کجای�تاریخ�نشان�نمی�دهد�که�مبارزه�قانونی�و�سندیکالیستی�هیچ�دیناری�به�
هیچ�کارگری�هدیه�کرده�باشد��راه�چاره�کار�معلمان�کارگر�ساختن�تشکلهای�صنفی�
منحل�در�قانونیت�سرمایه�داری�نیست��آنان�باید�همراه�با�کل�کارگران�ایران�برای�برپائی�
تشکل�سراسری�ضد�سرمایه�داری�طبقه�خود�تالش�نمایند��معلمان�باید�بعنوان�بخشی�
از�طبقه�کارگر�به�صورت�شورائی�متحد�و�متشکل�شوند��شوراهائی�که�ظرف�مبارزه�
ضد�سرمایه�داری�آنها�و�مرکز�حضور�خالق�و�متحد�همه�آحاد�آنها�باشد��رفرمیسم�چپ�
تاریخاً�تالش�کرده�است�تا�معلمان�را�به�عنوان�یک�نیروی�غیرکارگری،�از�بدنه�جنبش�
طبقاتی�توده�های�کارگر�جدا�و�به�تسمه�نقاله�دموکراسی�طلبی�رفرمیستی�و�فراطبقاتی�
تبدیل�نماید��معلمان�به�لحاظ�کثرت�عناصر�فعال�سیاسی�در�همه�دوره�ها،�وضعیتی�
چشمگیر�داشته�اند،�اما�فعاالن�سیاسی�این�بخش�از�طبقه�کارگر�بسان�فعالین�سیاسی�
سایر�بخش�های�آن،�زیر�فشار�توهمات�سوسیال�خلقی�و�دموکراسی�جویانه�بسیار�کم�
قادر�به�ایفای�نقش�رادیکال�طبقاتی�در�سازمانیابی�جنبش�ضد�سرمایه�داری�طبقه�خود�
شده�اند��معلمان�فعال�کارگر�می�توانند�بر�این�روند�نقطه�پایان�بگذارند��می�توانند�در�نقش�
واقعی�آگاهان�جنبش�لغو�کار�مزدی�طبقه�شان�ظاهر�گردند��آنان�می�توانند�و�باید�برای�
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سازمانیابی�سراسری�جنبش�کارگری�علیه�نظام�سرمایه�داری�تالش�کنند��مبارزات�معلمان�
برای�حصول�مطالبات�جاری�روزشان،�باید�بستر�تالش�فعالین�آگاه�آنان�برای�پیوند�با�

سایر�کارگران�و�سازمانیابی�سراسری�مبارزه�طبقاتی�گردد��
مطالبات�روز�معلمان�و�افق�آتی�زیست�آنان�مطالبات�روز�و�افق�آتی�زیست�همه�
طبقه�کارگر�است��تقلیل�این�انتظارات�به�افزایش�ناچیز�حقوق�ماهانه�هیچ�کمکی�به�
پیشبرد�موفق�تر�مبارزات�آنان�نمی�کند��هر�نوع�عقب�نشینی�از�سوی�طبقه�کارگر�در�
طرح�خواسته�های�جاری�و�مانیفست�انتظارات�روز�خویش�نه�تسهیل�طریق�تحقق�آنها�
که�بالعکس�دادن�امتیاز�به�بورژوازی�برای�اصرار�بر�توحش�بیشتر�خود�در�مقاومت�علیه�
جنبش�ماست��معلمان�می�توانند�همراه�همه�بخشهای�دیگر�طبقه�شان�منشور�مطالبات�
پایه�ای�ضد�سرمایه�داری�را�شالوده�مبارزه�متحد�روز�کل�توده�های�کارگر�و�سنگ�بنای�
تداوم�پیکار�سراسری�طبقاتی�برای�محو�نظام�سرمایه�داری�سازند��داشتن�یک�حقوق�
ماهانه�متناسب�با�سطح�تولید�و�محصول�اجتماعی�ساالنه�طبقه�کارگر،�مسکن،�بهداشت،�
دارو�و�دکتر�و�بیمارستان،�آموزش�و�پرورش،�مهد�کودک�و�مراقبت�از�سالمندان،�ایاب�و�
ذهاب�و�سایر�امکانات�معیشتی�و�رفاهی�و�اجتماعی�به�صورت�تمام�رایگان�حق�محرز�و�
مسلم�هر�شهروند�دنیای�سرمایه�داری�و�حق�مفروض�و�مسلم�کل�توده�های�طبقه�کارگر�
ایران�و�معلمان�کارگر�است��جنبش�معلمان�می�تواند�بسان�جویباری�خروشان�در�دریای�
وسیع�جنبش�سراسری�کارگران�حول�این�مطالبات�به�صورت�شورائی�و�با�افق�محو�نظام�
کاپیتالیستی�متحد�و�متشکل�شود��معلمان�از�این�طریق�و�در�گذار�اتکاء�به�اعمال�قدرت�
متحد�طبقاتی�خویش،�بکارگیری�این�قدرت�متحد�و�متشکل�در�تعطیل�مدارس�و�اخالل�
در�پروسه�کار�سرمایه�داری�است�که�می�تواند�خواسته�هایشان�را�بر�بورژوازی�تحمیل�

کنند�و�راه�خویش�را�به�سوی�خالصی�از�جهنم�سرمایه�داری�هموار�سازند�
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پاییز�امسال�شاهد�اعتراض��سراسری�چند�صد�هزار�معلم�علیه�گرسنگی،�فقر�و�
بی�حقوقی�ناشی�از�مناسبات�کار�مزدوری�در�جامعه�ی�ایران�بود��سطح�نازل�دست�
مزد،�تنگ�دستی�و�وضعیت�رقت�بار�معیشتی،�تسلط�خفقان�و�حضور�یکه�تاز�شبکه�
های�پلیسی�رژیم�اسالمی�در�مدارس�،�سیستم�آموزشی�و�محتوای�منحط�دینی�و�
ارتجاعی�متون�درسی،�خطوط�کلی�موضوعاتی�بودند�که�هدف�های�اولیه�ی�تعرض��
و�خشم�معلمان�را�در�طول�تظاهرات�و�راه�پیمایی�های�چند�هفته�ای�تعیین�می�کرد��
این�مبارزات،�که�حداقل�دو�کشته�و�صدها�مجروح�بر�جای�گذاشته�است،�به�هیچ�
وجه�پایان�نیافته�است؛�هر�چند�که�زیر�فشار�کشتارها�و�توحش��رژیم�اسالمی�از�یک�
سوی،�و�ضعف�ها�و�تشتت�ها�و�توهمات�و�بی�افقی�های�موجودش��از�سوی�دیگر،�
قادر�به�حصول�نازل�ترین�مطالبات�خود�نیز�نشده�است��جنبش��معلمان�به�طور�کلی،�
و�از�جمله�مبارزات�توده�های�وسیع�معلم�در�ماه�های�اخیر،�برای�جنبش��کارگری�
ایران�و�فعالین�و�پیش��روان�کمونیست�طبقه�ی�کارگر�از�همه�لحاظ�واجد�اهمیت�
است��پیداست�که�توضیح�روشن�مکان�این�مبارزات�در�کل�جنبش��طبقاتی�توده�های�
کارگر�و�نقد�موثر�دریافت�های�ریشه�دار�سوسیال�بورژوایی�جاری�در�این�راستا،�در�
حوصله�ی�این�نوشته�نیست��آن�چه�در�این�مختصر�بدان�می�پردازیم،�صرفا�خطوط�
کلـی�برداشت�ها،�انتقادات�و�نگاه�کمونیستی�ما�به�مساله�با�هدف�کمک�به�سمت�
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گیری�طبقاتی�شفاف�تر،�پیوستگی�و�انسجام�عمیق�تر�و�خیزش��طبقاتی�نیرومندتر�این�
جنبش��است��این�خطوط�کلـی�عبارتند�از:�

1.�معلمان�بخش��غیر�قابل�تفکیکی�از�طبقه�ی�کارگرند�و�مبارزات،�اعتراضات�و�
خیزش�های�آنان�جزء�الیتجزایی�از�جنبش��طبقاتی�توده�های�کارگر�را�تشکیل�می�دهد��
معلم،�انسان�کارگری�است�که�بسان�همه�ی�کارگران�دیگر�از�طریق�فروش��نیروی�
کارش��ارتزاق�می�کند��او�از�این�لحاظ�هیچ�تفاوتی�با�کارگران�دیگر�ندارد،�نیروی�کار�
وی�به�اندازه�ی�نیروی�کار�هر�کارگر�دیگری�مورد�احتیاج�سرمایه�و�نیاز�مبرم�پروسه�ی�

تولید�ارزش��اضافی�است��مارکس��در�این�رابطه�می�گوید:�
»مسلما�این�یک�خصلت�شیوه�ی�تولید�سرمایه�داری�است،�که�انواع�مختلف�
کار�و�لذا�کار�فکری�و�یدی�-�و�نیز�انواعی�از�کار�را�که�در�آن�یکی�از�این�دو�
جنبه�ثقل�بیش�تری�دارد�-�از�هم�تفکیک�می�کند�و�میان�افراد�مختلف�تقسیم�
می�نماید��اما�این�مساله،�نافی�این�نیست�که�محصول�مادی،�محصول�مشترک�
این�افراد�است،�یعنی�محصول�مشترک�آن�ها�که�در�ثروت�مادی�تجسم�یافته�
است��درست�همان�طور�که�این�مساله،�مانع�و�نافی�این�واقعیت�نیست�که�در�

رابطه�با�سرمایه،�این�افراد�کارگران�مزدبگیر�هستند���«�)کار�مولد�و�غیرمولد(
معلم�نیروی�کارش��را�با�سرمایه�مبادله�می�کند�و�دست�مزدی�که�به�وی�پرداخت�
می�شود،�دقیقا�بهای�بازتولید�نیروی�کار�اوست��این�ویژگی�شیوه�ی�تولید�کاپیتالیستی�
است،�که�کلیه�ی�دستاوردهای�کار�بشر�را�به�مثابه�اشکال�اجتماعا�بسط�یافته�ی�تولید�
و�کار�در�هیات�نهادها�و�صورت�بندی�های�توسعه�ی�سرمایه�پدیدار�کرده�و�در�مقابل�
طبقه�ی�کارگر�قرار�می�دهد��آن�سان�که�کلیه�ی�محصوالت�کار�از�کارخانه�و�مزرعه�
گرفته�تا�مدرسه،�دانشگاه،�بیمارستان،�امور�پژوهشی�و����همه�و�همه�به�مثابه�حوزه�
های�مختلف�تقسیم�کار�اجتماعی�سرمایه�در�مقابل�کارگر�قد�علم�می�کند��بیمارستان،�
مدرسه�و�موسسات�مشابه�درست�به�همان�صورت�مستقل�از�کارگر�و�مسلط�بر�وی�
عمل�می�کند،�که�کارخانه،�مزرعه�یا�هر�سرمایه�ی�دیگری�که�در�قلمروی�دیگر�پیش��
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ریز�گردیده�است��همه�ی�این�ها�اجزای�پیوسته�ی�سرمایه�ی�کل�هستند،�که�در�نقش��
قدرتی�قاهره�و�خداگونه�بر�کل�سرنوشت�کار،�زندگی�و�هست�و�نیست�طبقه�ی�
کارگر�حکم�می�رانند��معلم،�نیروی�کارش��را�به�سرمایه�می�فروشد�و�دولت�یا�مالک�
خصوصی�موسسه�ی�آموزشی�با�مصرف�این�نیروی�کار�به�بخشی�از�ملزومات�بازتولید�
سرمایه�ی�کل�یا�به�طور�مشخص��پروسه�ی�تبدیل�دستاوردهای�دانش��و�تکنیک�بشری�
به�سرمایه�و�افزایش��پیگیر�بارآوری�نیروی�کار�پاسخ�می�گوید��مصرف�نیروی�کار�
معلم�توسط�سرمایه�ممکن�است�به�طور�مستقیم�برای�سرمایه�دار�اضافه�ارزش��تولید�
کند،�اما�حتا�در�غیر�این�صورت�نیز�دقیقا�در�خدمت�افزایش��هر�چه�بیش��و�بیش�تر�

میزان�اضافه�ارزش��کل�سرمایه�قرار�می�گیرد��
2. الیه�بندی�رایج�معلمان�به�عنوان�بخشی�از�طبقه�ی�متوسط�-�یا�به�روایتی�»خرده�
بورژوازی�مدرن!«�-�پیشینه�ای�مشخص��و�در�عین�حال�طوالنی�در�تاریخ�نیروهای�
چپ�دارد��قدمت�این�الیه�بندی�درست�به�اندازه�ی�قدمت�تاخت�و�تاز�دیدگاه�های�
سوسیال�خلقی،�سوسیال�دموکراتیک�و�کال�سوسیال�بورژوایی�در�جنبش��کارگری�
جهانی�است��آن�جا�که�راه�حل�کمونیستی�و�جنبش��لغو�کار�مزدوری�قلم�می�خورد؛�
آن�جا�که�بدیل�سوسیالیستی�پرولتاریا�در�مقابل�سرمایه�به�اتوپی�تعبیر!�و�اتوپیای�
سراسر�فریب�زندگی�آزاد�در�سیاه�چال�سرمایه!�لباس��واقعی�بودن�می�پوشد؛�آن�جا�
که�کمونیسم�از�فراخوانی�کنکرت�و�شفاف�برای�سازمان�دادن�جنبش��تغییر�عینیت�
موجود�به�مشتی�الفاظ�مکتبی�سقوط�می�کند؛�آن�جا�که�حقوق�صنفی�و�سندیکالیستی�
همه�چیز�و�کمونیسم�طبقه�ی�کارگر�هیچ�چیز�می�گردد؛�آری�در�چنان�شرایط�و�جایی،�
تعریف�کارگر،�تعریف�جنبش��کارگری،�تعریف�رابطه�ی�میان�بخش�های�مختلف�
طبقه�ی�کارگر،�تعریف�رابطه�ی�کار�و�سرمایه�و�تعریف�همه�چیز�از�واژه�نامه�ی�سرمایه�
بار�می�گیرد��در�چنین�وضعی،�سرمایه�و�بیان�اندیش��وار�ملزومات�بقای�سرمایه�است،�
که�مولفه�ها�و�موازین�تقسیم�کار�کاپیتالیستی�را�مالک�کارگر�بودن�و�نبودن�انسان�ها،�
داور�تفرق�منافع،�و�شالوده�ی�تبیین�بیگانگی�هویت�الیه�های�مختلف�طبقه�ی�کارگر�
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از�هم�می�کند��
معلم�و�پرستار�و�بهیار�و�هر�کارگر�ماهری،�حکم�ترفیع�کارمندی�می�گیرند!�و�نظافت�
چی�و�آبدار�و�نامه�رسان�و�گارسون�و�پیش��خدمت،�خدمه�ی�جزء�می�شوند!�چپ�
ناسیونالیست�و�سوسیال�خلقی�ایران�تاریخا�و�سنتا�در�برخورد�با�اقشاری�از�طبقه�ی�
کارگر،�که�نیروی�کارشان�توسط�بخش�هایی�از�سرمایه�سوای�سرمایه�ی�صنعتی�خرید�
و�مصرف�می�شود،�همه�جا�به�همین�موازین�و�مبانی�و�عرف�تئوریک�کاپیتالیسم�
رجوع�نموده�است��برای�چپی�که�پرچم�توسعه�ی�سرمایه�داری�مستقل!�را�به�دوش��
کشیده�و�می�کشد،�نه�فقط�فریب�کارگران�و�کشیدن�آن�ها�به�ریل�جانب�داری�از�
گسترش��عظیم�و�عظیم�تر�انباشت�سرمایه،�امری�روتین�و�ضروری�است،�که�به�همان�
اندازه�خرده�بورژوازی�قلمداد�نمودن�بیش�ترین�بخش��کارگران�و�جاسازی�تئوریک�و�
طبقاتی�آنان�در�کاتاگوری�حامیان�صنعت�مستقل�ملـی!�نیز�واجد�اهمیت�است��برپایی�
جمهوری�دموکراتیک�خلق،�به�همان�میزان�که�نیازمند�توهم�پراکنی�کاپیتالیستی�در�
میان�توده�های�کارگر�است،�محتاج�تجزیه�ی�طبقه�ی�کارگر�و�خرده�بورژا�خواندن�
بخش��عظیمی�از�این�طبقه�نیز�می�باشد��به�هر�حال،�در�چهارچوب�این�درک�و�
دریافت�هاست�که�چپ�سوسیال�خلقی�برای�معلم�و�پرستار�و�دانشجو�و����اصل�و�
نسب�خرده�بورژوایی�جعل�می�کند�و�همه�ی�این�ها�را�به�پاسداری�از�ناموس��ملـی�و�

دموکراسی�خلق�هشدار�می�دهد!!�
نگاهی�این�چنین�به�مساله،�از�زاویه�ی�دیگری�نیز�طبیعی�این�چپ�بوده�و�هست��
این�که�کاتولیک�تر�از�پاپ،�پروانه�ی�کارگر�بودن�هر�کارگری�را�که�به�طور�مستقیم�
عطش�� تسکین� برای� سازد!� لغو� نباشد،� سرمایه� صنعتی� بخش�� استثمار� قلمرو� در�
ناسیونالیستی�خویش��نسبت�به�رشد�»صنعت�ملـی«،�حتا�از�ارواح�نبش��قبر�شده�ی�
دوران�فیزیوکرات�ها�استمداد�جوید�و�کل�زندگی�و�سرنوشت�بشر�را�در�خارج�از�
مدار�درک�مادی�تاریخ،�بی�اعتنا�به�چند�و�چون�شیوه�ی�تولید�و�مناسبات�اجتماعی�
مسلط�یا�آناتومی�جامعه�ی�طبقاتی�موجود،�یک�راست�به�جزئیات�فراز�و�فرود�منحنی�
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تولید�صنعتی�ارجاع�دهد��نوعی�از�واپس��مانده�ترین�دریافت�های�بورژوایی�که�هم�
اینک�توسط�بخشی�از�ارتجاع�بورژوازی�و�به�طور�مشخص��دار�و�دسته�ی�طرف�دار�
اصالحات�در�ایران�برای�فریب�هر�چه�بی�رحمانه�تر�طبقه�ی�کارگر�و�سایر�توده�های�
معترض��به�کار�گرفته�می�شود��ترجیع�بند�کالم�این�طیف�تفکر�کاپیتالیستی،�این�است�
که�گویا�تمامی�معضالت�زندگی�کارگر�ایرانی�به�کسر�و�کمبود�انباشت�صنعتی،�رشد�
ناکافی�تولید�ساالنه�و�هجوم�سرمایه�ها�از�بخش��صنعت�به�بخش�های�تجاری�و�داد�
و�ستد!�و�نظایر�این�ها�مربوط�می�شود!�نگرشی�که�در�حال�حاضر�سندیکالیست�ها�و�
گرایش��اتحادیه�گرای�مدعی�قیمومت�طبقه�ی�کارگر�ایران�نیز�هم�صدا�با�ورشکستگان�
دوم�خردادی،�آن�را�در�میان�کارگران�جار�و�جنجال�می�کنند��اینان�نیز�در�همه�ی�
شئونات�-�از�خط�کشیدن�بر�جنبش��لغو�کار�مزدی�و�راه�حل�کمونیستی�پرولتاریا�
گرفته،�تا�شقه�شقه�کردن�و�ذبح�جنبش��کارگری�در�آستان�عبودیت�سرمایه�-�به�همان�
راهی�رفته�و�می�روند،�که�ناسیونال�چپ�سابق�و�الحق�و�الئیک�یا�مذهبی�بدان�شتافته�

و�می�شتابند��
3.�بر�خالف�انگاره�های�متحجر�بورژوایی�باال،�توده�های�وسیع�معلم�و�پرستار�
و�مانند�این�ها،�نه�فقط�جزء�الیتجزایی�از�طبقه�ی�کارگر�جامعه�و�جهانند،�که�هر�
نوع�تعرض��بورژوازی�به�زندگی�و�سطح�معیشت�و�حقوق�اجتماعی�اینان،�تعرضی�
مستقیم�و�عمیقا�وحشیانه�به�زندگی�و�شرایط�و�کار�معیشت�کارگران�صنعتی�یا�
توفش�� گاه� به� است�� انباشت�سرمایه� قلمروهای� در�سایر� کار� نیروی� فروشندگان�
بحران�های�کاپیتالیستی،�معلمان�و�کل�کارگران�بخش��موسوم�به�»خدمات!«�در�ردیف�
توحش�� تاریخ� در� همه�جا�جاری� پدیده�ای� تجاوزگری�سرمایه�اند�� قربانیان� اولین�
سرمایه�داری،�که�در�دهه�های�اخیر�با�عروج�بربریت�بی�قید�و�شرط�نئولیبرالیسم�
لحظه�به�لحظه�تشدید�شده�است��روال�کار�متعارف�بورژوازی�اینک�در�سراسر�
جهان�این�است،�که�با�مشاهده�ی�کم�ترین�کاهش��نرخ�سود،�مثله�کردن�امکانات�
آموزشی،�بهداشتی�و�رفاهی�کل�طبقه�ی�کارگر�را�هدف�می�گیرد�و�برای�حصول�
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عملـی�این�هدف،�یک�راست�طرح�اخراج�و�بیکارسازی�وسیع�معلمان�و�پرستاران�
و�سایر�کارکنان�بخش��به�اصطالح�»�خدماتی«�را�در�دستور�اجرا�می�گذارد��اخراج�هر�
معلم�و�پرستار�در�مجرد�ساقط�نمودن�خود�وی�یا�خانواده�ی�وی�از�هستی�خالصه�
نمی�شود،�بلکه�تیشه�ای�مستقیم�و�کوبنده�به�ریشه�ی�زندگی،�کار�و�امکانات�معیشتی�

سایر�بخش�های�طبقه�ی�کارگر�است��
وضعیت�اسف�بار�طبقه�ی�کارگر�سوئد�و�کارگران�همه�ی�ممالک�اروپایی�از�اواخر�
دهه�ی��۷0به�این�سوی،�تجسم�زنده�ی�این�واقعیت�است��تاوان�جسمی�و�روانی�
دهشت�باری،�که�آحاد�طبقه�ی�کارگر�سوئد�در�شروع�دهه�ی��90قرن�پیش��تا�امروز�
درست�در�همین�رابطه�پرداخت�کرده�است،�با�هیچ�مالک�و�معیاری�قابل�سنجش��
نیست��اخراج�بیش��از��80هزار�پرستار�و�معلم�در�طول�چند�روز�و�طعمه�ی�حریق�
کردن�امکانات�درمان�و�آموزش��چند�میلیون�کارگر�و�کودکان�خانوارهای�کارگری،�
چنان�وضعیتی�را�بر�طبقه�ی�کارگر�تحمیل�کرد،�که�عوارض��آن�در�قلمروهای�مختلف�
زندگی�اقتصادی،�تربیتی،�آموزشی،�جسمی،�ذهنی�و�اجتماعی�کارگران�همه�جا�به�

صورت�یک�ضایعه�ی�سیاه�انسانی�باقی�است��
4.�روایت�سوسیال�بورژوایی�از�کارگر�و�طبقه�ی�کارگر،�تبیین�سوسیال�خلقی�
رابطه�ی�میان�بخش�های�مختلف�طبقه�ی�کارگر،�چه�در�سطح�جنبش��کارگری�جهانی�
و�چه�در�تاریخ�مبارزه�ی�طبقاتی�درون�جامعه�ی�ایران،�تیشه�ای�سخت�به�ریشه�ی�اتحاد�
و�قدرت�پیکار�واحد�طبقه�ی�کارگر�وارد�ساخته�است��این�حرف�که�معلم�و�پرستار�و�
هر�کارگر�متخصصی�با�انگ�»کارمند«�و�»اریستوکرات«،�مخاطب�فراخوان�دموکراسی�
و�خارج�از�جبهه�ی�پیکار�جنبش��لغو�کار�مزدی�است،�الجرم�به�معنای�قرار�دادن�توده�
های�طبقه�ی�کارگر�در�مقابل�هم�به�نفع�بورژوازی،�محروم�ساختن�هر�بخش��طبقه�
از�حمایت�بخش�های�دیگر�در�پیش��برد�مبارزات�روزمره،�تضعیف�سرنوشت�ساز�
جبهه�ی�نبرد�کمونیستی�پرولتاریا،�تالش��برای�تبدیل�جمعیت�کثیری�از�طبقه�ی�کارگر�
به�حامیان�متوهم�نظام�کاپیتالیستی�و�در�یک�کالم،�خارج�ساختن�توده�های�کارگر�از�
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ریل�راستین�مبارزه�ی�طبقاتی�علیه�اساس��کار�مزدی�است��عوارض��این�انگاره�های�
مخرب�هم�اکنون�در�ابعادی�گسترده�و�عمیق،�دامن�گیر�جنبش��کارگری�است��معلم�
خود�را�کارگر�نمی�پندارد�و�کارگر�این�و�آن�کارخانه�نیز�خود�را�در�منافع�طبقاتی�
مشترک�با�معلم�احساس��نمی�کند��بدیل�طبقاتی�عینیت�موجود�و�راه�حل�سوسیالیستی�
رهایی�از�فقر،�فالکت،�گرسنگی،�دیکتاتوری�و�بی�حقوقی�همه�نوعی،�سمت�و�سوی�
مبارزات�متحد�آن�ها�را�تعیین�نمی�کند�و�الجرم�همه�ی�آن�ها�را�از�بستر�واقعی�مبارزه�

برای�محو�بردگی�مزدی�و�استقرار�سوسیالیسم�راستین�کارگری�دور�می�دارد��
حاصل�این�وضعیت،�فروماندگی�کل�طبقه�ی�کارگر�در�مقابل�تهاجمات�لحظه�
به�لحظه�ی�بورژوازی�از�یک�سو،�آسیب�پذیری�عمیق�این�طبقه�در�مقابل�راه�حل�
سازی�های�اپوزیسیون�نمایانه�ی�بورژوایی�از�سوی�دیگر،�و�عجز�فرساینده�ی�جنبش��
کارگری�از�پیگیری�نبرد�طبقاتی�علیه�سرمایه�داری�است��وضعیتی�که�نیروهای�دست�
اندرکار�تحمیل�آن�بر�کارگران،�به�نوبه�ی�خود�آن�را�دستاویزی�برای�منصرف�نمودن�

بیش�تر�و�بیش�تر�توده�های�کارگر�از�کمونیسم�می�سازند��
چهاردیواری� در� فقط� کارگر� طبقه�ی� که� داد،� نشان� معلمان� اخیر� اعتصاب� �.5
کارخانه�ها�یا�مراکز�تولید�بزرگ�و�کوچک�نیست،�که�از�فشار�فقر،�گرسنگی،�بی�
مسکنی�و�بی�بهداشتی�نظام�انسان�ستیز�کاپیتالیستی�جانش��به�لب�رسیده�و�درگیر�
اعتراض�،�اعتصاب،�تحصن،�راه�پیمایی�و�حمله�به�مراکز�قدرت�رژیم�اسالمی�سرمایه�
است،�بلکه�بخش�های�دیگر�این�طبقه�-�نظیر�معلمان،�پرستاران�و�غیره�-�نیز�به�همان�
اندازه�از�هستی�ساقط�شده�اند�و�آخرین�باقی�مانده�های�قوت�الیموتشان�به�حساب�
سودهای�کالن�سرمایه�سرریز�گردیده�است��آمارها�همگی�حکایت�از�آن�دارند،�که�در�
تمامی�دهه�های�سیاه�عمر�سلطه�ی�سرمایه�داری�در�ایران،�همواره�هزینه�ی�آموزش��و�
بهداشت�و�درمان�و�بیمه�و�خدمات�و�رفاه�اجتماعی�شهروندان،�به�عالوه�ی�کل�دست�
مزد�کارکنان�آموزش��و�بهداشت�و�درمان،�به�مراتب�از�هزینه�ی�ماشین�دولتی�و�دستگاه�
اختاپوسی�اعمال�نظم�سرمایه�بر�کارگران�کم�تر�بوده�است��عالوه�بر�این�ها،�اعتراض��
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سراسری�و�گسترده�ی�توده�های�وسیع�معلم،�مشت�بسیار�سنگینی�بود�بر�دهان�تمامی�
خدم�و�حشم�یاوه�باف�بورژوازی،�که�می�کوشد�تا�حضور�فعال�جنبش��کارگری�ایران�
در�عرصه�ی�مبارزات�اجتماعی�و�طبقاتی�را�مورد�انکار�قرار�دهد�و�جامعه�را�یک�سره�

صحنه�ی�نمایش��جنبش��ارتجاعی�اصالحات�کاپیتالیستی�تصویر�کند!�
6. طبقه�ی�کارگر�ایران�و�جهان،�و�از�جمله�توده�های�معلم�این�طبقه،�باید�بدانند�که�
بدون�افراشتن�بیرق�نیرومند�جنبش��لغو�کار�مزدی�و�بدون�پیکار�مستقیم�و�بالفعل�حول�
یک�بدیل�حی�و�حاضر�کمونیستی،�هیچ�دریچه�ای�به�سوی�هیچ�نوع�زندگی�حداقلـی�
در�سیطره�ی�بربریت�و�توحش��سرمایه�داری�برایشان�گشوده�نیست��در�همان�حال،�
کسانی�نیز�که�در�لباس��کارگر�و�غیر�کارگر�در�منتهای�فریب�خوردگی�و�فریب�کاری،�
توهم�زدگی�و�توهم�پراکنی،�می�کوشند�تا�با�علم�کردن�هم�سویی�مطالبات�رفاهی�
کارگران�با�جنبش��ارتجاعی�اصالحات�بورژوازی،�برای�خویش��دفتر�و�دستکی�در�
بازار�سیاست�دست�و�پا�کنند،�باید�یقین�نمایند�که�کسب�و�کار�آنان�نه�فقط�از�نگاه�
کمونیسم�طبقه�ی�کارگر�نوعی�معاش��غیر�شرافت�مندانه�است،�که�فاز�جاری�انحطاط�
سیستم�کاپیتالیستی�نیز�رویاهای�خام�و�ناپخته�و�هوس��ناک�آن�ها�را�نکول�می�کند��برای�
رسیدن�به�زندگی�آزاد�و�شرافت�مندانه�یک�راه�بیش�تر�وجود�ندارد،�این�که�همه�ی�
کارگران�در�همه�ی�قلمروهای�کار�و�تولید،�بدیل�سوسیالیستی�خویش��برای�رفع�
وضعیت�موجود�و�پایان�دادن�به�بردگی�مزدی�را�نیروی�مادی�پیکار�طبقه�ی�خویش��
سازند��این�مانیفست�برحق�مبارزه�ی�طبقاتی�در�تاریخ�عصر�ماست،�که�حتا�تحمیل�
ساده�ترین�مطالبات�روزمره�ی�کارگران�بر�بورژوازی�در�گرو�توسل�طبقاتی�و�متحد�

توده�های�کارگر�به�طرح�بدیل�عاجل�سوسیالیستی�خویش��است��
7.�مبارزات�معلمان�به�عنوان�بخشی�از�طبقه�ی�کارگر�ایران،�به�لحاظ�درجه�ی�تاثیر�
و�ظرفیت�فشار�آن�بر�طبقه�ی�بورژوازی�و�رژیم�اسالمی�سرمایه�داری�در�همان�حال�
که�از�مبارزات�سایر�بخش�های�طبقه�ی�کارگر�کم�اهمیت�تر�نیست،�پاره�ای�ویژگی�های�
تعیین�کننده�را�با�خود�حمل�می�کند��اعتصاب�بیش��از�یک�میلیون�معلم�در�سراسر�
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ایران�و�تعطیل�کالس�های�درس��بیش��از�بیست�میلیون�دانش��آموز�ابتدایی�و�متوسطه،�
قادر�است�سراسر�جامعه�را�در�موج�اعتراض��خود�غرق�کند�و�عمال�یکی�از�وسیع�
ترین�صحنه�های�مصاف�طبقه�ی�کارگر�علیه�بورژوازی�را�به�نمایش��گذارد��از�این�
گذشته،�اعتصاب�سراسری�معلمان�می�تواند�حلقه�ی�نیرومندی�در�تکان�دادن�زنجیر�
سراسری�اعتراض��توده�های�وسیع�طبقه�ی�کارگر�در�همه�ی�قلمروهای�دیگر�کار�
و�تولید�اجتماعی�باشد��معلمان،�تاریخا�توده�ی�وسیع�معترضی�را�علیه�بی�حقوقی�
و�ستم�سرمایه�داری�تشکیل�می�داده�اند��استقبال�معلمان�از�کمونیسم�و�مبارزه�علیه�
بردگی�مزدی�همه�جا�چشم�گیر�بوده�است��لنگر�کشیدن�جنبش��اعتراضی�و�انقالبی�
معلمان�در�تاریخ�گذشته�و�حال�جامعه�بر�ساحل�شکسته�ی�دموکراسی�طلبی،�هیچ�
ارتباط�جدی�یی�با�مکان�طبقاتی�واقعی�این�قشر�نداشته،�بلکه�تابعی�از�ضعف�جنبش��
سوسیالیستی�طبقه�ی�کارگر�در�مجموع�بوده�است��مساله�ای�که�درست�به�همین�گونه�

در�مورد�سایر�بخش�های�جنبش��کارگری�نیز�صدق�می�کند��
8.�مطالبات�جاری�معلمان�مطلقا�مطالبات�صنفی�آنان�نیست��معلمان�هیچ�صنف�
ویژه�ای�را�تشکیل�نمی�دهند�و�اساسا�طبقه�ی�کارگر،�طبقه�ای�متشکل�از�صنوف�با�منافع�
پراکنده�و�خواسته�های�متفرق�نیست��کارگران�اعم�از�صنعتی�و�غیر�صنعتی،�مولد�و�
غیر�مولد،�شاغل�یا�بیکار،�زن�یا�مرد،�معلم�یا�برق�کار،�آشپز�یا�بافنده،�طبقه�ی�واحدی�
با�منافع�و�دورنما�و�اعتراض��و�پیکار�واحدی�هستند��زندگی�مرفه�و�شرافت�مندانه،�
بهترین�و�پیش��رفته�ترین�سطح�آموزش�،�باالترین�امکانات�دارو�و�درمان،�آزادی�بی�
قید�و�شرط�در�همه�ی�عرصه�های�حیات�اجتماعی،�رفع�هر�نوع�تبعیض��و�نابرابری،�
سکوالریسم�و�زندگی�آزاد�از�قید�هر�گونه�مذهب�و�خرافه،�و�سرانجام�محو�کامل�
کار�مزدوری�و�استقرار�جامعه�ی�آزاد�کمونیستی،�همه�و�همه�خواست�هر�کارگر�آگاه�
و�هر�انسان�شرافت�مندی�است��حتا�مطالبات�اقتصادی�روزمره�ی�کارگران�این�یا�آن�
عرصه،�کارخانه�یا�مدرسه،�بیمارستان�یا�مزرعه،�و�هر�جای�دیگر،�مطالبات�طبیعی�
همه�ی�کارگران�است��آن�چه�هم�امروز�معلمان�طرح�و�مطالبه�می�کنند،�اعتراض��
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علیه�فقر�و�بی�حقوقی،�اعتراض��علیه�سطح�نازل�دست�مزد،�علیه�وضعیت�رقت�بار�
معیشتی،�علیه�سلطه�ی�خفقان،�علیه�حضور�یکه�تاز�شبکه�های�پلیسی�رژیم�اسالمی�
در�مدارس�،�بدون�شک�اعتراض��سراسری�همه�ی�کارگران�است��به�همان�گونه�که�
تقاضای�تغییر�سیستم�آموزشی�یا�محو�و�طرد�محتوای�منحط�دینی�از�متون�درسی�نیز�

مطالبه�ی�همه�ی�توده�های�کارگر�است��
9.�پیروزی�اعتصاب�معلمان�-�حتا�در�محدوده�ی�انتظارات�طرح�شده�-�بسان�
پیروزی�مبارزات�هر�بخش��از�طبقه�ی�کارگر�ایران�در�رابطه�با�هر�مطالبه�و�انتظار�
اقتصادی�یا�رفاهی،�در�گرو�اتحاد�عمل�سراسری�طبقه�ی�کارگر�ایران�علیه�سرمایه�
داری�است��این�واقعیت�بسیار�سرنوشت�سازی�است،�که�کارگر�نساجی�و�نفت�و�
ذوب�آهن�و�چوب�و�معلم�و�پرستار�و�هر�کارگر�دیگر،�باید�هر�چه�عمیق�تر�آن�را�
درک�کنند��یک�پارچگی�و�وحدت�سراسری�توده�های�کارگر�در�پیکار�علیه�بردگی�
مزدی�و�بی�حقوقی�کاپیتالیستی،�به�نوبه�ی�خود�در�گرو�سازمان�یابی�متحد،�سراسری�
و�طبقاتی�کل�طبقه�ی�کارگر�ایران�است��سازمان�های�حرفه�ای�و�صنفی�اگرچه�تاریخا�
اما� داربستی�برای�مهار�مبارزات�کارگران�در�چهارچوب�نظم�سرمایه�بوده�است،�
دیرزمانی�است�که�حتا�تاریخ�مصرف�آن�برای�حصول�مطالبات�جزیی�نیز�به�پایان�
رسیده�است��معلمان�بسان�هر�بخش��دیگر�طبقه�ی�کارگر�باید�برای�ایجاد�تشکیالتی�
سراسری�و�طبقاتی�و�فراصنفی�متشکل�از�کلیه�ی�مزدبگیران�و�فروشندگان�نیروی�کار�
-اعم�از�شاغل�و�بیکار�-،�تشکیالتی�شورایی�برای�پیش��برد�پیکار�متحد�کل�طبقه�ی�
کارگر�علیه�اساس��بردگی�مزدی،�تشکیالتی�مبین�جنبش��متشکل�طبقه�ی�کارگر�علیه�
تمامی�بود�و�هست�سرمایه�مبارزه�کنند��تنها�با�ایجاد�چنین�تشکیالتی�است،�که�هر�
اعتراض��کارگر�نساجی،�یا�هر�اعتصاب�و�مبارزه�ی�معلمان�در�اعتراض��یک�پارچه�ی�
تمامی�کارگران�نفت�و�بنادر�و�ذوب�آهن�و�برق�و�آب�و�مسکن�و�شیالت�و�هر�
کجای�دیگر�شعله�خواهد�کشید��معلم،�پرستار،�کارگر�کارخانه�و�مزرعه�و�هر�حوزه�ی�
دیگر�برای�ایجاد�چنین�تشکیالتی،�نه�فقط�به�هیچ�مجوزی�از�دولت�سرمایه�داری�و�
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طبقه�ی�سرمایه�دار�نیاز�ندارند،�که�بالعکس��لگدمال�نمودن�آگاهانه�ی�هر�قانون�و�قرار�
و�نظم�سرمایه�از�طریق�اعمال�قدرت�متحد�طبقاتی،�شرط�مقدم�و�حتمی�پیروزی�آن�ها�

در�این�راستاست��
10.�رژیم�اسالمی�سرمایه�یا�هر�دولت�بورژوازی�در�رابطه�با�جنبش��معلمان�نیز�بسان�
جنبش��و�مبارزه�ی�هر�بخش��دیگر�طبقه�ی�کارگر،�به�صرف�سرکوب�وحشیانه�اکتفا�
نکرده�و�نمی�کند��سازمان�دادن�عناصر�وابسته،�ایجاد�نهادها�و�سازمان�های�ارتجاعی�در�
درون�این�جنبش�ها�با�نام�معلمین�و�به�صورت�بدیل�تشکل�طبقاتی�معلمان�و�سپس��
بسیج�این�سازمان�ها�برای�کج�راه�بردن�و�به�شکست�کشاندن�مبارزات�توده�های�معلم،�
از�جمله�توطئه�هایی�است�که�جناح�های�مختلف�رژیم�و�کل�اپوزیسیون�درونی�و�
بیرونی�جمهوری�اسالمی�سخت�بدان�مشغولند��»�خانه�ی�معلم«�و�پاره�ای�از�نهادهای�
موجود،�همگی�از�این�قماش�اند��هشیاری�و�درایت�طبقاتی�برای�خنثی�نمودن�دسایس��
این�کانون�های�انحراف�مبارزه،�و�تالش��برای�طرد�و�انزوای�آن�ها،�بخشی�از�ملزومات�

پیش��روی�و�پیروزی�مبارزات�جاری�و�آتی�معلمان�است��
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یاد�قیام�بهمن�یادمان�تجربه�ای�پُردرس��در�تاریخ�مبارزات�طبقه�کارگر�ایران�است��
خیزشی�عظیم�با�شرکت�و�دخالت�میلونها�کارگر�در�حلقه�پیوسته�ای�از�زنجیره�تاریخ�
مبارزة�طبقاتی�که�سرانجام�به�شکستی�سهمگین�برای�جنبش��کارگری�ایران�منتهی�
گردید��یک�سؤال�اساسی�خواه�برای�کارگری�که�در�جنبش��سراسری�آن�دوران�حضور�
داشته�است�و�خواه�برای�نسل�جوانتر�توده�های�کارگر�این�است�که�طبقه�کارگر�ایران�
با�چه�انتظاراتی�و�با�چه�سطحی�از�آمادگی�و�تدارک�طبقاتی�به�پیشواز�قیام�رفت؟�و�پایه�
های�واقعی�شکست�او�در�کجا�قرار�داشت��آموزش��درست�تجربه�قیام�در�گرو�پاسخی�

روشن،�طبقاتی�و�کمونیستی�به�هر�دو�بخش��این�سؤال�است��
در�بارة�انتظارات�طبقه�کارگر�ایران�از�قیام�بهمن،�باید�تاریخ�جنبش��منتهی�به�قیام�را�
ورق�زد��این�جنبش��بر�خالف�تصور�غالب،�در�سالهای��56و��5۷آغاز�نشد��قیام�لحظه�
معینی�در�تاریخ�جنبشی�بود�که�از�اوایل�دهه�50،�با�اعتصابات�گسترده�توده�های�وسیع�
کارگر�در�بخش��اعظم�مؤسسات�صنعتی�و�مراکز�کار،�با�شورشهای�خونین�کارگران�در�
مناطق�حاشیه�شهرها�آغاز�گردید�و�در�راهپیمائی�ها،�تظاهرات�خونبار�و�جنگهای�خیابانی�
سالهای��56و��5۷راه�خود�را�بسوی�رخداد��22بهمن�باز�کرد��طبقه�کارگر�ایران�در�تمامی�
این�سالها�به�لحاظ�کثرت�جمعیت،�ظرفیت�تعرض�،�حضور�در�صحنه�مبارزه،�نیروی�
غالب�جنبش��اعتراضی�بود��انتظار�کارگران�از�قیام�بدون�شک�تحقق�مطالباتی�بود�که�طی�

جنبش کارگری و یاد قیام بهمن
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سالهای�متوالـی�برای�حصول�آنها�دست�به�اعتصاب،�مبارزه،�شورش�،�راهپیمائی�و�جنگ�
و�ستیز�زده�بودند��کارگران�علیه�فشار�استثمار�سرمایه�داری،�علیه،�فقر�بی�مسکنی،�بی�
بهداشتی�و�فالکت�ناشی�از�مناسبات�بردگی�مزدی،�علیه�ستمکشی،�بیحقوقی�و�نکبت�و�
ادبار�منبعث�از�نظام�کاپیتالیستی،�علیه�دیکتاتوری،�زندان،�شکنجه�و�سایر�اشکال�توحش��

سرمایه�داری�فریاد�اعتراض��سر�می�داند��
انتظار�طبقه�کارگر�ایران�از�قیام�بهمن�را�نباید�و�نمی�توان�در�هیچ�پالتفرم�مکتوب�آن�
زمان�جستجو�نمود��جنبش��کارگری�آن�روز�همسان�جنبش��کارگری�امروز�زیر�فشار�
خفقان،�سالخی�و�تسلط�اختاپوسی�رژیم�سلطنتی�سرمایه،�زیر�فشار�توهمات�رایج�
سوسیال�خلقی،�سوسیال�بورژوائی�و�لیبرالیستی�قادر�به�سازمانیابی�طبقاتی،�طرح�رسمی�
و�علنی�بدیل�شفاف�اجتماعی�خود�نشده�بود��کارگران�بصورت�یک�طبقه�اجتماعی�در�
تمامی�اشکال�مبارزه�و�اعتراض��خویش��با�سرمایه�و�نظام�سرمایه�داری�در�چالش��بودند��
از�اعتصابات�گسترده�طوالنی�و�غالباً�خونبار�خویش��کاهش��فشار�استثمار�سرمایه�را�دنبال�
می�کردند��استثمار�کاپیتالیستی�در�آن�روز�توسط�دیکتاتوری�هار�سلطنتی�پاسداری�می�
شد�و�نفرت�عمیق�کارگران�از�رژیم�شاه�تجلی�تنفر�طبقاتی�آنان�علیه�نظم�سیاسی�جنایت�
بار�سرمایه�بود��توده�های�کارگر�در�تمامی�سالهای�پیش��از�انقالب�برای�مسکن،�برای�
بهداشت،�آموزش�،�تأمین�اجتماعی،�برای�داشتن�یک�زندگی�آزاد،�مرفه�و�شرافتمندانه�
انسانی�پیکار�می�کردند��برای�تحقق�هر�کدام�از�این�مطالبات�الجرم�و�بطور�طبیعی�نظام�
سرمایه�داری�را�به�چالش��میکشیدند�و�متقاباًل�با�رگبار�مسلسلهای�سرمایه�گلوله�باران�
می�گردیدند��طبقه�کارگر�ایران�بعنوان�طبقه�ای�علیه�استثمار�و�ستم�سرمایه�سنگ�بنای�
جنبشی�را�پی�نهاد�که�به�قیام�بهمن�پیوست،�پاشنه�آشیل�اساسی�جنبش��وی�آن�بود�که�
با�هیچ�آلترناتیو�طبقاتی�روشنی�به�هم�جوش��نخورده�و�سوخت�و�ساز�نشده�بود��به�
هیچ�شانسی�برای�متشکل�نمودن�جنبش��سراسری�شورائی�ضد�کار�مزدی�دست�نیافته�
بود��از�فشار�پراکندگی،�فشار�راه�حلهای�رفرمیستی�و�لیبرالیستی،�فشار�فقدان�بدیل�
روشن�اجتماعی�به�شدت�دچار�آسیب�پذیری�بود��جنبشی�فاقد�شیرازه�کمونیستی،�فاقد�
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دورنمای�روشن�کمونیستی،�فاقد�سازمانیابی�شورائی�ضد�سرمایه�داری،�فاقد�سوخت�و�
ساز�سیاسی�و�تدارک�طبقاتی�الزم�برای�استقرار�کمونیسم،�فاقد�کیفرخواست�کمونیستی�
علیه�سرمایه�و�مانیفست�طبقاتی�لغو�کار�مزدی،�جنبشی�ضد�سرمایه�داری�و�در�ستیز�با�
استثمار�و�بیحقوقی�کاپیتالیستی�اما�فاقد�آرایش��و�انسجام�طبقاتی�معینی�که�بتواند�به�مدد�
آن�عینیت�حاضر�سرمایه�داری�را�با�سوسیالیسم�و�برنامه�ریزی�سوسیالیستی�کار�و�تولید�

جایگزین�سازد��
اعتصابات�گسترده�و� مارپیچ� از� با�چنین�موقعیت�و�مختصاتی� کارگری� جنبش��
خیزشهای�خونین�پراکنده�نیمه�نخست�دهه��50عبور�کرد،�بحران�اقتصادی�آغاز�نیمه�دوم�
این�دهه�و�فروماندگی�عمیق�رژیم�سلطنتی�بورژوازی�در�کارزار�مقابله�با�بحران�را�لـمس��
نمود،�طبقه�کارگر�ایران�می�رفت�تا�در�آستان�وضعیت�جدید،�با�نیروی�اعتراض��عظیم�تر�
و�قدرت�طبقاتی�مؤثرتر�فشار�توحش��سرمایه�داری�را�به�چالش��کشد،�می�رفت�تا�از�سر�
ستیز�با�سرمایه،�از�ورای�اعتراض��و�عصیان�علیه�مظالـم�و�جنایات�بردگی�مزدی،�از�سر�
شورش��و�طغیان�علیه�شدت�استثمار�و�بیحقوقی�سرمایه�داری،�آستان�یک�جنبش��عظیم�
اجتماعی�را�فرو�کوبد،�اما�ناگهان�از�زمین�و�آسمان�و�شش��جهت�با�عروج�اپوزیسیونهای�
ارتجاعی�لیبرال،�پان�اسالمیستی�و�اردوگاهی�بورژوازی�زیر�علم�و�کتل�نمایندگان�جنبش��
مردمی�و�انقالبی!!�مواجه�شد��جنبش��کارگری�ایران�زیر�مهمیز�همه�ضعفها�و�کاستی�
های�اساسی�که�شمارش��کردیم،�در�مقابل�هجوم�اپوزیسیونهای�بورژوائی�و�حامیان�بین�
الـمللـی�آنها�سخت�زمینگیر�شد،�در�حالـی�که�نیروی�آغازگر�و�استخوانبندی�استوار�

جنبش��انقالبی�بود،�نهایتاً�به�طبقه�شکست�خورده�واقعی�انقالب�تبدیل�شد��
کارگران�بر�مطالبات�ضدکاپیتالیستی�خود�ایستادند��به�مثابه�رادیکال�ترین�طبقه�
اجتماعی�بر�تعمیق�اهداف�انقالب�پای�فشردند،�در�شرائطی�که�به�پیشواز�قیام�می�رفتند�
به�تشکیل�شوراهای�خویش��اهتمام�نمودند��با�قدرت�شوراها�مراکز�کار�زیادی�را�از�
دست�کارفرمایان�گرفتند،�مجتمعات�مسکونی�فراوانی�را�از�تصرف�سرمایه�داران�خارج�
و�میان�انسانهای�فاقد�مسکن�توزیع�نمودند��کارگران�در�پاره�ای�قلمروها�بر�مالکیت�
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خصوصی�کاپیتالیستی�با�نفرت�تمام�لگد�کوبیدند��از�همان�روز�قیام�علیه�برپائی�و�استقرار�
رژیم�اسالمی�سرمایه�دست�به�مبارزه�و�اعتراض��زدند��پس��از�قیام�جنبش��شورائی�خود�
را�توسعه�دادند�و�دامنه�هجوم�خویش��علیه�مالکیت�خصوصی�سرمایه�داری�را�وسعت�
بخشیدند��آمادگی�توده�های�وسیع�طبقه�کارگر�در�این�دوره�برای�شرکت�در�نضج�و�
تکوین�و�بالندگی�یک�جنبش��نیرومند�لغو�کار�مزدی�بسیار�چشمگیر�و�خیره�کننده�بود��
نفرت�کارگران�از�سرمایه�و�نظام�سرمایه�داری�در�سطحی�بود�که�هارترین�رژیم�دینی�
سرمایه،�برای�مقابله�با�جنبش��کارگران�خود�را�مجبور�می�یافت�که�ماهیت�متعفن�بورژوا�

ارتجاعی�کارگر�ستیز�و�کارگرکش��خود�را�اگر�برایش��مقدور�باشد�انکار�نماید��
»چپ�ایران«�در�این�روزها�غرق�در�مرداب�اتوپی�بافیهای�وهن�آلود�سوسیال�خلقی�و�
ناسیونالیستی،�به�تنها�و�تنهاچیزی�که�اندیشه�نمی�کرد�پرداختن�به�کار�آگاهگرانه�کمونیستی�
و�ملزومات�سیاسی�سازمان�دادن�جنبش��لغو�کار�مزدی�بود��بحث�مطلقاً�بر�سر�مزدوران�
وقیح�و�رسمی�رژیم�اسالمی�مانند�حزب�توده�و�اکثریت�یا�ناسیونالیستهای�سوسیال�
پوپولیست�سرمایه�ساالر�مانند�»اتحادیه�کمونیستها«!!�و�»حزب�رنجبران«!!�نیست��تمامی�
مشغله�طیف�نیروهای�موسوم�به�»خط�3«�نیز�این�بود�که�خیل�عظیم�چند�میلیونی�توده�
جوان�و�دانش��آموز�و�دانشجوی�ابوابجمعی�طبقه�کارگر�را�در�جدول�دسته�بندی�راست�
و�چپ�افسانه�»خرده�بورژوازی«�باال�و�پائین�برد،�روز�روشن�چراغ�بدست�برای�یافتن�
عظم�رمیم�خمیرمایه�»انقالبی«!!�در�هارترین�دیکتاتوری�دینی�سرمایه�به�تقال�پردازد��از�
دعواهای�درونی�بورژوازی�گزارش��بورژوا�ژورنالیستی�تهیه�کند�و�نام�این�گزارشات�را�
افشاگری�کمونیستی�بگذارد��آمادگی�طبقه�کارگر�برای�سازمانیابی�شورائی��لغو�کار�مزدی�
بسیار�چشمگیر�بود�اما�این�آمادگی�با�هیچ�پاسخی�از�سوی�به�اصطالح�»کمونیستها«�
روبرو�نشد،�به�این�دلیل�مشخص��که�»کمونیسم«�متشکل�از�سوسیال�خلقیون،�سوسیال�
رفرمیستهای�میلیتانت�و�سینه�چاکان�سرمایه�داری�مستقل�نمی�توانست�به�جنبش��لغو�
کار�مزدی�هیچ�رغبتی�نشان�دهد��»چپ«�کارگران�را�نیروی�همج�الرعای�»انقالب�
دموکراتیک�ضدامپریالیستی«!!!�و�جاده�پرداز�صنعت�مستقل�ملـی�می�خواست،�فراتر�از�
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این�اگر�چیزی�برای�کارگران�داشت�سرمایه�داری�دولـتی�بود!!�
جنبش��کارگری�با�چنین�وضعی�راه�خود�را�در�ستیز�با�استثمار�و�بیحقوقی�سرمایه�
داری�ادامه�داد�اما�همچنان�به�سیاق�گذشته�در�تاریکی�زار�ناشی�از�فقدان�همپیوندی�با�
یک�بدیل�عاجل�و�شفاف�کمونیستی،�گسسته�از�مسیر�سازمانیابی�ضد�کار�مزدی،�بدون�
مشعل�کمونیسم،�بدون�آمیختن�با�نقشه�عمل�ها،�مطالبات�و�راه�حلهای�متناظر�با�نضج�و�
تکوین�و�قوام�یابی�جنبش��لغو�کار�مزدی�و�بدون�اینکه�از�شرائط�موجود�بهره�ای�برای�
تقویت�سنگر�طبقاتی�و�سوسیالیستی�مبارزات�خویش��برگیرد��طبقه�کارگر�زیر�فشار�این�
ضعفها�و�فروماندگیهای�اساسی�بیشترین�و�عمیق�ترین�آسیب�پذیریها�را�با�خود�حمل�
کرد�و�به�فاصله�ای�نه�چندان�دور�در�مقابل�موج�تعرضات�سبعانه�رژیم�اسالمی�سرمایه�

بشدت�تار�و�مار�گردید��
اینک��24سال�از�آن�تاریخ�می�گذرد��کارگران�به�رغم�همه�سرکوب�و�قلع�و�قمع�
شدنها،�در�تمامی�این�مدت�به�مبارزات�خود�علیه�استثمار�و�توحش��سرمایه�داری�ادامه�
داده�اند��هر�چه�از�سال�60،�سال�اوج�تهاجم�تاتاریستی�رژیم،�فاصله�گرفته�ایم،�دامنه�
اعتراضات�کارگران�گسترده�تر�شده�است��منحنی�شمار�اعتصابات�و�خیزشهای�ساالنه�
و�ماهانه�آنها�رو�به�اوج�رفته�است��جنبش��راهبندان،�جنبش��تحصن�نشینی،�جنبش��
حمله�به�مراکز�دولتی،�جنبش��تسخیر�کارخانه�و�سایر�اشکال�جنبش��و�پیکار�آنها�عمق�
و�وسعت�افزونتر�یافته�است��نسل�جدیدی�از�طبقه�کارگر�در�حوزه�های�مختلف�کار�
و�زندگی�از�کارگر�صنعتی�گرفته�تا�کارگر�مزرعه�و�فروشگاه�و�حمل�و�نقل،�تا�معلم�و�
بهیار�و�پرستار،�تا�دانش��آموز�و�دانشجو،�دختر�و�پسر،�بیکار�و�شاغل�وارد�عرصه�پیکار�
اجتماعی�و�طبقاتی�شده�است�که�سخت�در�تکاپوی�یافتن�راه�واقعی�مبارزه،�آشنائی�با�
راه�حلها�و�دورنمای�جنبش��طبقاتی�خویش��است��توده�های�کارگر�با�مراجعه�به�حافظه�
تاریخی�خویش�،�با�سیر�در�تجارب�یک�قرن�مبارزه�طبقاتی،�با�درس��آموزی�از�آنچه�بطور�
خاص��در�طول�این��24سال�پشت�سر�نهاده�اند��با�ارجاع�به�کارنامه�سیاه�و�ننگین�احزاب�
بورژوائی�رسوا�مانند�حزب�توده،�جبهه�ملـی�و�اکثریت،�با�آزمون�هیاهوی�گرایشات�
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کمونیست�نمای�سوسیال�خلقی�و�ناسیونال�چپ،�در�لحظه�حاضر�باز�هم�بیش��از�
روزهای�قیام�و�بیش��از�هر�دوره�دیگری�حائز�کفایت�و�ظرفیت�الزم�برای�قرار�گرفتن�
بر�محور�پیکار�طبقاتی�علیه�نظام�کاپیتالیستی�و�مناسبات�بردگی�مزدی�است��مشکل�این�
فاز�و�معضل�اساسی�شرائط�روز�نیز�تاخت�و�تاز�جامع�االطراف�اپوزیسیونهای�ارتجاعی�
لیبرال،�همپیوندان�رسوای�توده�ای�و�اکثریتی�آنها�و�سوسیال�رفرمیسم�سندیکالیستی�در�
مسیر�مبارزات�آنها�از�یکسو�و�شعله�ور�نبودن�مشعل�کمونیسم�لغو�کار�مزدی�در�فضای�

این�مبارزات�از�سوی�دیگر�است��
اگر�قرار�است�طبقه�کارگر�ایران�از�تاریخ�گذشته�خویش�،�از�سرنوشت�مبارزاتش��در�
طول��100سال�اخیر،�از�تاریخ�چند�سده�جنبش��کارگری�جهانی�و�از�قیام�بهمن��5۷
درسهای�الزم�را�با�ژرف�نگری�طبقاتی�استخراج�کند،�نخستین�بند�این�درس��آموزی�
آنست�که�بر�سینه�تمامی�راه�حلهای�کاپیتالیستی�و�سوسیال�رفرمیستی�دست�رد�فروکوبد��
توده�های�کارگر�می�توانند�و�از�این�ظرفیت�برخوردارند�که�جنبش��جاری�خود�را�بطور�
حی�و�حاضر�به�جنبشی�علیه�اساس��کار�مزدوری�توسعه�دهند�و�این�بار�از�درون�جنبشی�
عمیقاً�طبقاتی�و�سرمایه�ستیز،�آستان�قیامی�نوین�را�فرو�کوبند��برای�این�کار�باید�چه�باید�
کردها�و�چه�نباید�کردهای�کاماًل�حسابشده�ای�را�چراغ�راه�مبارزات�خود�کند،�از�جمله:
1. باید�خود�را�سازمان�داد�و�برای�اینکار�نمی�توان�و�نباید�به�تکدی�حق�تشکل�از�
دولت�سرمایه�داری�دل�بست��متشکل�شدن�کارگران�امری�است�که�باید�به�زور�و�
با�اعمال�قدرت�طبقاتی�بر�بورژوازی�تحمیل�گردد��سازمانیابی�جزء�پیوسته�و�بسیار�
سرنوشت�سازی�از�مبارزه�طبقاتی�است��بورژوازی�برای�سازمان�دادن�دولت،�ارتش�،�
پلیس�،�دستگاههای�عریض��و�طویل�ساختار�سیاسی�خود،�برای�اعمال�نظم�توحش��بار�
تولیدی�و�سیاسی�خود�بر�طبقه�کارگر�از�کارگران�کسب�اجازه�نکرده�است��بسیار�بی�
معنی�است�اگر�کارگران�برای�مبارزه�علیه�استثمار�کاپیتالیستی،�برای�رفع�بیحقوقی�و�ستم�
و�جنایات�سرمایه�داری�و�برای�مقابله�با�مناسبات�بردگی�مزدی�خود�را�ملزم�به�تمکین�
در�مقابل�»قانونیت«�سرمایه�و�اخذ�مجوز�از�دولت�بورژوازی�بدانند��اساس��رابطه�کار�
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و�سرمایه،�رابطه�بردگی�مزدی�کارگر،�رابطه�انفصال�همه�سویه�کارگر�از�حاصل�کار�
خویش�،�رابطه�تبدیل�محصول�کار�کارگر�به�سرمایه�و�تبدیل�سرمایه�به�نیروی�قاهره�
مسلط�بر�هست�و�نیست�کارگر�است،�قانونیت�و�قراردادیت�و�نظم�و�مدنیت�و�همه�
چیز�سرمایه�داری�ملزومات�تحکیم�این�رابطه�آکنده�از�گند�و�خون�و�بربریت�و�توحش��
است��در�چهار�چوب�این�قانونیت�و�قراردادیت�اساس��بردگی�مزدی�کارگر،�اساس��
استثمار�برده�گونه�وی�و�اساس��محکومیت�او�در�مقابل�قدرت�فائقه�سرمایه�داری�امری�
مفروض��و�بالمنازع�است��سازمان�یافتن�در�سیطرة�تأیید�و�جواز�این�قانونیت�یعنی�
پذیرش��داوطلبانه�جاودانه�ماندن�استثمار،�ستمکشی،�نابرابری،�فقر،�گرسنگی،�فساد،�تن�
فروشی�زنان،�کار�مرگبار�کودکان،�بی�بهداشتی،�بی�آموزشی،�اعتیاد،�جنگ�افروزی،�حمام�
خونهای�مستمر�و�کل�سیه�روزیها�و�مصائبی�که�ریشه�آنها�یکجا�در�موجودیت�نظام�

انسان�ستیز�سرمایه�داری�نهفته�است��
این�حرف�عمیقاً�مسخره�است�که�گویا�باید�»برای�گرفتن�حق�تشکل�از�دولت�مبارزه�
کرد«!!�تمامی�بحث�بر�سر�این�است�که�باید�از�هر�نوع�دخالت�دولت�در�کار�سازمانیابی�
طبقه�کارگر�با�تمامی�قوا�جلوگیری�نمود��باید�راه�افتاد،�باید�درِ�خانه�همدیگر�را�کوبید،�
باید�در�کارگاه�و�در�خانه،�در�مدرسه�و�بیمارستان،�در�دانشگاه�و�مزرعه،�در�کوچه�و�
خیابان،�در�محافل�مخفی�و�مجامع�علنی،�در�همه�میادین�و�مراکز�به�پیشبرد�امر�سازمانیابی�
طبقاتی�و�ضد�سرمایه�داری�پرداخت��باید�متشکل�شد�و�در�فرایند�این�متشکل�شدن�
بارژیم�سرمایه�و�از�جمله�با�تهاجم�وی�علیه�متشکل�شدن�به�مقابله�و�پیکار�پرداخت��
باید�برای�مقابله�با�هر�نوع�تعرض��رژیم�سرمایه�علیه�متشکل�شدن�طبقاتی�مان،�از�طبقه�
کارگر�بین�الـمللـی�و�نه�از�سازمانهای�به�اصطالح�کارگری�اما�ضد�کارگری�منحل�در�

نظم�سیاسی�سرمایه،�امداد�و�حمایت�خواست��
2.�تشکل�بدون�طرح�مطالبات�و�اهدافی�که�باید�برای�تحقق�آنها�متشکل�گردید،�امری�
سخت�بی�معنی�و�موهوم�است��متشکل�شدن�باید�ناظر�بر�مطالبات�جاری�مشخص��
و�معطوف�به�دورنما�و�راه�حلـی�عاجل�و�کنکرت�برای�تغییر�وضعیت�موجود�باشد��
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هدف�کارگران�از�متشکل�شدن�باید�بطور�مستقیم�و�شفاف�پایان�دادن�به�بود�و�بقای�کار�
مزدوری�باشد��اگر�قرار�است�از�شر�فقر،�فحشاء�فروش��ارگانهای�بدن،�آوارگی�و�بی�
مسکنی،�مرگ�و�میر�روز�افزون�ناشی�از�گرسنگی�رها�شویم�هیچ�راهی�سوای�پایان�دادن�
به�بردگی�مزدی�در�پیش��روی�نداریم��بر�همین�مبنی�روشن�است�که�باید�علیه�تمامیت�

سرمایه�داری�متشکل�شد��
مبارزه�ما�و�جریان�سازمانیابی�ضد�سرمایه�داری�ما�باید�بر�محور�طرح�یک�بدیل�
روشن�حی�و�حاضر�اجتماعی�برای�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�و�زندگی�در�خارج�از�مدار�
موجودیت�رابطه�خرید�و�فروش��نیروی�کار�باشد��مطالبات�جاری�و�روزمره�ما�نیز�باید�
دقیقاً�بر�متن�و�در�درون�همین�روند�پیکار�ضد�سرمایه�داری�مطرح�گردد،�هر�کدام�از�
این�مطالبات�باید�سنگری�باشد�که�توده�عظیم�طبقه�ما�در�درون�آن�با�نظام�کاپیتالیستی�به�
جنگ�و�ستیز�پردازد��مبنا�و�جواز�درستی�مطالبات�جاری�ما�نباید�و�نمی�تواند�ظرفیت�
انعطاف�کارفرمای�معین،�طبقه�سرمایه�دار�یا�دولت�سرمایه�داری�باشد!!�بنیان�درستی�
مطالبات�روزمره�ما�این�نیست�که�به�نرخ�سود�دلخواه�سرمایه�داران�خدشه�ای�وارد�
نسازد!!�ما�باید�انتظارات�و�خواستهائی�را�در�دستور�کار�مبارزه�خویش��قرار�دهیم�که�اگر�
طبقه�ما�همین�امروز�دولت�بورژوازی�را�سرنگون�کند�و�کار�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�
را�بدست�گیرد�قادر�به�تحقق�آنها�باشد��داشتن�یک�زندگی�بسیار�مرفه�و�شرافتمندانه�
انسانی�در�خارج�از�سیطره�مراودات�پولـی�و�کاالئی�یا�به�بیان�دیگر�داشتن�یک�زندگی�
مرفه�برابر�و�انسانی�بدون�وابستگی�به�قید�کار�و�فروش��نیروی�کار�همین�اکنون�بطور�
حی�و�حاضر�امری�ممکن�و�مقدور�است��این�بدان�معنی�است�که�سطح�تولید�و�حاصل�
کار�فی�الحال�طبقه�کارگر�ایران�به�محض��الغاء�کار�مزدوری�و�انجام�برنامه�ریزی�کار�و�
تولید�توسط�شوراهای�سراسری�طبقه�کارگر�برای�تحقق�همه�این�مطالبات�کفاف�میدهد��
این�یک�ادعای�توخالـی�نیست��کلیه�اسناد،�مدارک�و�شواهد�آماری�رژیم�اسالمی�بر�
حقانیت�و�درستی�این�ادعا�گواهی�می�دهد��مطالبات�جاری�و�روزمره�توده�های�کارگر�
ایران�باید�در�برگیرنده�همه�این�حقوق�طبیعی�و�مفروض��باشد��جنبش��کارگری�باید�
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بدیل�کمونیستی�برنامه�ریزی�کار�و�تولید�بدست،�با�تشریح�امکان�پذیری�فوری�همه�این�
مطالبات�به�جنگ�طبقاتی�خود�با�بورژوازی�محتوای�واقعی�کمونیستی�و�طبقاتی�بخشد��
3.�ناسیونالیستها�و�عشاق�شیفته�رشد�کاپیتالیستی�صنعت�و�تولید�همه�جا�بر�سر�راه�
جنبش��کارگری�بساط�مرثیه�سرائی�پهن�می�کنند�که�امروز�اساساً�وقت�طرح�چنین�
مطالبات�و�انتظاراتی�نیست��االن�باید�با�شکم�گرسنه،�با�تن�فروشی�زنان،�با�فروش��
اعضاء�بدن�کودکان،�با�تحمل�برهنگی�و�بی�بهداشتی�و�بی�داروئی،�با�قبول�بی�مسکنی�
و�آوارگی،�با�تن�دادن�به�روزانه�کار��16ساعته،�با�ساختن�به�تمامی�ذلتهای�زندگی�برده�
وار،�سود�سرمایه�داران�را�باالتر�و�باالتر�برد!!�باید�به�طبقه�بورژوازی،�به�دژخیمان�زالو�
صفت�سرمایه�دار�و�دولت�آنها�فرصت�داد�تا�انباشت�سرمایه�را�توسعه�دهند،�قدرت�
رقابت�سرمایه�اجتماعی�کشور�در�بازار�جهانی�را�باال�برند�و�میهن�کاپیتالیستی�را�به�غول�
عظیم�صنعت�تبدیل�کنند!!�اینان�دشمنان�تا�بن�دندان�مزور�طبقه�کارگر�و�همدستان�کثیف�

صاحبان�سرمایه�و�دولت�جنایتکار�سرمایه�داری�اند��
رفرمیستهای�سندیکالیست�و�پیشکسوتان�اتحادیه�چی�نیز�از�زمین�و�آسمان�بر�سر�
کارگران�فریاد�می�زنند�که�هر�نوع�سخن�از�لغو�کار�مزدی�یا�مطالبه�زندگی�انسانی�در�
خارج�از�حیطه�مراودات�کاپیتالیستی�فقط�دعانویسی�و�رمل�و�اسطرالب�است!!!�از�دید�
اینان�آموختن�قواعد�بازی�در�زمین�بورژوازی،�پذیرش��رضایت�مندانه�استثمار�و�بردگی�
مزدی�و�سپس��تکدی�حق�چانه�زدن�با�کارفرمایان�برای�باال�و�پائین�بردن�نرخ�فروش��
نیروی�کار�تنها�و�تنها�موهبتی�است�که�طبقه�کارگر�می�تواند�بدان�دست�یابد��اینان�با�این�
حرفهای�خود�نقاب�از�چهره�بر�می�کشند�و�به�رغم�ادعای�دروغین�ضد�سرمایه�داری�
بودنشان،�آشکارا�به�کارگران�نشان�می�دهند�که�خواستار�تمکین�توده�های�کارگر�به�

جاودانه�ماندن�کار�مزدوری�هستند�
این�گرایشات�و�گروهها�عموماً�با�عقب�ماندگی�و�فریبکاری�بسیار�موحشی�ادعا�می�
کنند�که�کمونیستها�و�فعالین�جنبش��لغو�کار�مزدی�واقعیت�زندگی�توده�های�کارگر�را�
درک�نمیکنند!!�میگویند�در�شرائطی�که�کارگران�از�یک�زندگی�ابتدائی�محرومند�و�هیچ�
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تشکل�و�اتحادیه�ای�ندارند�فراخواندن�آنها�برای�مبارزه�پیرامون�مسکن�و�بهداشت�و�
آموزش��و�یک�زندگی�مرفه�انسانی�رایگان�یا�مبارزه�علیه�تمامیت�سرمایه�داری�باعث�
می�شود�که�آنها�قادر�به�تحقق�مطالبات�اولیه�خود�نیز�نشوند!!!�آنان�بسیار�فریبکارانه�
کتمان�می�کنند�که�موقعیت�ضعیف،�فرسوده�و�دهشتبار�کنونی�جنبش��کارگری�بیش��
از�هر�چیز�محصول�سلطه�سالیان�دراز�همین�افکار�منحط�بورژوا�رفرمیستی�است��بر�
خالف�تصورات�توهم�بار�این�جماعت�اتحادیه�چی،�پروسه�افول�قدرت�طبقه�کارگر�
و�روند�سقوط�وی�به�حضیض��استیصال�و�بی�قدرتی�درست�از�جائی�آغاز�می�شود�
که�بدیل�طبقاتی�خود�برای�تغییر�عینیت�حاضر�را�یا�بدست�فراموشی�می�سپرد�و�یا�در�
البالی�مشتی�الفاظ�توخالـی�به�نوعی�برگ�هویت�بی�ارزش��و�بی�اعتبار�تبدیل�می�کند��
این�پروسه�درست�از�جائی�شروع�به�نضج�می�کند�که�کارگران�به�قانونیت�و�نظم�و�
قراردادیت�سرمایه�داری�دل�می�بندند�و�مطالبات�و�حق�و�حقوق�اجتماعی�خود�را�به�این�
قانونیت�و�قراردادیت�می�آویزند��این�پروسه�از�آنجا�آغاز�می�گردد�که�کارگران�قدرت�
متحد�طبقاتی�خود�را�در�مرداب�متعفن�اتحادیه�گرائی�تباه�می�سازند��عکس��این�قضیه�
نیز�کاماًل�محقق�است،�عروج�مقتدرانه�پرولتاریا�از�آنجا�شروع�می�شود�که�با�بدیل�شفاف�
و�عاجل�طبقاتی�خود�اعالم�می�کند�که�آماده�جایگزینی�عینیت�موجود�کاپیتالیستی�با�
برنامه�ریزی�کمونیستی�کار�و�تولید�اجتماعی�است،�که�اعالم�می�کند�بر�پایه�کالبدشکافی�
مستند�جامعه�موجود�همین�حاال�حصول�یک�زندگی�مرفه�و�شرافتمندانه�انسانی�بدون�
هیچ�نوع�وابستگی�به�مبادالت�کاپیتالیستی�و�فروش��نیروی�کار�حق�مسلم�اوست��پروسه�
عروج�قدرت�کارگران�از�اینجا�شروع�می�شود�که�حول�این�بدیل�و�مطالبات�به�صورت�

شورائی�متشکل�می�شوند�و�به�مبارزه�می�پردازند��
4��جنبش��کارگری�ایران�می�تواند�بر�بستر�پیکار�وسیع�حول�یک�منشور�شفاف�حقوق�
پایه�ای�به�سازمانیابی�شورائی�خود�اهتمام�کند��در�این�منشور�باید:�مسکن،�بهداشت�
و�درمان،�تحصیل�کودکان�و�نوجوانان�تا�هر�سنی�که�بخواهند،�ایاب�و�ذهاب،�داشتن�
مهد�کودک�و�دوره�های�پیشادبستانی،�مراقبت�از�سالـمندان�و�����بعنوان�حقوق�بدیهی�



647 جنبش�کارگری�و�یاد�قیام�بهمن����

و�مفروض��رایگان�و�آزاد�از�هر�نوع�مبادله�و�خرید�و�فروش��برای�کلیه�آحاد�شهروندان�
مستقل�از�شاغل�و�بیکار�مورد�تأکید�قرار�گیرد��پایان�دادن�به�هرنوع�وابستگی�اقتصادی�
زن�به�مرد�یا�فرزندان�به�والدین،�محو�تمامی�تمایزات�حقوقی�و�اجتماعی�بین�زن�ومرد،�
ممنوعیت�مطلق�کار�کودکان�و�نوجوانان�زیر��18سال،�تعیین�درآمد�شهروندان�بر�پایه�
محاسبه�سهم�سرانه�از�محصول�اجتماعی�ساالنه�پس��از�کسر�هزینه�بازتولید�وسائل�تولید�
و�رفاه�همگانی،�تعیین�زمان�کار�روزانه�و�سن�بازنشستگی�توسط�کارگران،�تعیین�اینکه�
چه�تولید�شود�و�چه�تولید�نشود�یا�هر�چیز�به�چه�میزان�تولید�گردد�توسط�شوراهای�
سراسری�کارگران،�مقابله�با�هر�نوع�دخالت�دولت�در�کار�فعالیتهای�سیاسی،�سازمانیابی�
شورائی،�تظاهرات،�اعتصاب�یا�هر�مبارزه�و�جنبش��اجتماعی،�محو�ریشه�های�اقتصادی،�
اجتماعی�اعتیاد�و�مقابله�با�هر�نوع�خرید�و�فروش��مواد�مخدر�و�خواسته�های�دیگر�همه�
و�همه�باید�به�مثابه�حقوق�طبیعی،�مفروض��و�قابل�حصول�طبقه�کارگر�در�این�منشور�

حقوق�پایه�ای�تصریح�و�تأکید�شود�
اگر�قرار�است�جنبش��کارگری�از�قیام�بهمن��5۷درسهای�واقعی�طبقاتی�بیاموزد�باید�
امروز�با�طرح�این�مطالبات�و�با�داشتن�بدیل�کنکرت�برنامه�ریزی�شورائی�کار�و�تولید�
به�پیشواز�قیامی�نوین�بشتابد��این�کار�در�گرو�متحد�و�متشکل�شدن�توده�های�کارگر�بر�
محور�مبارزه�حول�این�انتظارات�و�اهداف�است��کمونیستها�تنها�از�طریق�حضور�فعال�
و�جامع�االطراف�در�چنین�جنبشی�می�توانند�کمونیست�بودن�خود�را�معنی�کنند��طبقه�
کارگر�ایران�تنها�با�سازمان�دادن�شورائی�چنین�جنبشی�می�تواند�نیروی�فاتح�انقالب�
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