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 پاسخ سئوال 1:
- پیش از هر توضیحى، پاسخ دقیق این پرسش را به گزارش هاى 
ماهانه یا هر سه ماه یک بار «کارگران ضد سرمایه دارى»، مندرج در 
سایت «علیه سرمایه»، ارجاع مى دهم. مطابق این گزارش ها، که با 
کمال دقت تهیه و تنظیم شده اند، جنبش کارگرى ایران در سال هاى 
96 و 97 یکى از پُر خروش ترین دوره هاى حیات و پیکار خود را 
پشت سر نهاده است. فقط در طول سال 96، حدود 900 اعتصاب 
و اعتراض چشم گیر در مناطق مختلف ایران به راه انداخته و غالب 
آن ها را براى روزهاى متوالى ادامه داده است. در همین سال، خیزش 
دى ماه را هم در کارنامه ى خود ثبت کرده است. خیزشى که خشم 
سراسرى توده هاى کارگر علیه شدت استثمار و جنایت سرمایه دارى 
را نمایش داد و کارگران 96 شهر بزرگ و کوچک را وارد خیابان ها 
ساخت. دامنه ى مبارزات در سال 97 از این حدود نیز فراتر رفت. 
به طورى که فقط در طول 9 ماه نخست سال، شاهد وقوع بیش از 
1100 اعتصاب و اعتراض بودیم. روندى که در سه ماه آخر سال 
نیز با شدت بیش تر ادامه پیدا کرد. کارگران ایران در این دو سال، 
عالوه بر افزایش تعداد اعتصابات و جنگ و ستیزهاى خود، دست 
به کارهایى زدند که در تاریخ جنبش کارگرى ایران قطعا کم سابقه 
بودند. زمزمه ى تصرف «شورایى» کارخانه ها و مراکز کار، اختالل 
یا توقف کامل شبکه ى سراسرى حمل و نقل سرمایه دارى، تالش 
دانش جویان خانواده هاى کارگرى براى گذاشتن نقطه پایان بر وجود 
اعالم  نوعى  واقع  در  و  دانش جویى»  «جنبش  پوپولیستى  ملقمه ى 
موجودیت ضمنى جنبش کارگرى در مراکز آموزشى، هم راه با ابراز 
حمایت وسیع از مبارزات هم زنجیران خود در سراسر جامعه، وقوع 
ده ها اعتصاب بزرگ در یک روز با خواست مشترك، از جمله این 

روى کردها و ُرخ دادهاى نو بود. 
کارگران در شرایطى ُکل این ها را انجام مى دادند، که بر قانون مدارى 
و قرارهاى مدنى و حقوقى ضد کارگرى سرمایه دارى هم ُمهر ابطال 
مى زدند. به قدرت عظیم طبقاتى خود اتکا مى کردند و عمال قدرت 
همه ى  مى کشیدند.  چالش  به  خود  طبقه ى  قدرت  با  را  سرمایه 
این ها قطعا نشان گر رشد و پیش رفت نسبى جنبش کارگرى در این 
دوره هستند، که جنب و جوش درونى توده ى کارگر براى گسست 

ولو اندك از تسلط دیرینه ى رفرمیسم راست و چپ را به نمایش 
مى گذارند. با همه ى این ها، تا پیدایى نشانه هاى واقعى غلبه جنبش 
کارگرى بر رفرمیسم، راه بسیار پُر پیچ و خم و پُر از فراز و نشیبى 
در پیش است. در هفت تپه شاهد بودیم که چند هزار کارگر، شعار 
تصرف شورایى کارخانه سر مى دادند، اما درست در همان زمان از 
دولت سرمایه دارى مى خواستند تا مالکیت دولتى را جایگزین مالکیت 
خصوصى سرمایه کند! یا کارگران فوالد با استیصال ناله ى «بازارى 
این  شرایطى  در  آن ها  مى دادند!  سر  حمایت»  حمایت،  غیرت،  با 
شعارهاى زشت را پیش مى کشیدند که میلیون ها نفر از کارگران، از 
سرخس تا بوشهر و از بازرگان تا چاه بهار، براى تحقق ابتدایى ترین 
خواست هاى خود در حال نبرد با سرمایه داران بودند. کارگر فوالد 
از توده ى طبقه ى خود درخواست یارى نمى کرد و حمایت بازاریان 
اصول،  مبانى،  در  غرق  که  برخى ها  براى  شاید  مى نمود!  طلب  را 
مسلک و آیین هستند و سراسر عمر خود را وقف تناقض زدایى از 
فرمول بند ى ها و استراتژى پردازى هاى مکتبى مى کنند، گفتن هم زمان 
و آمیخته ى نکات باال نوعى متناقض گویى به حساب بیاید! اما اگر 
تناقضى هست، نه در مشاهده و بیان ماجرا، که در وجود واقعى و 
زمینى آنست. جنبش کارگرى تا حدودى از رفرمیسم، دموکراسى طلبى 
و  ارزنده  بسیار  که  کارى  است.  شده  دور  سرمایه  قانون ساالرى  و 
آگاه  سر  با  نه  را  کار  این  که  آنست  واقعیت  اما  است،  آفرین  امید 
سازمان یافته ى  طبقاتى  قدرت  با  نه  سرمایه دارى،  ضد  و  طبقاتى 
خود، که به صورت خودجوش و به عنوان واکنشى طبیعى در مقابل 
تاریخا  ایران  کارگر  توده هاى  است.  داده  انجام  بورژوازى  درندگى 
اعتصاب»،  «حق  آن ها  مغزى  ُشست وشوى  با  بورژوازى  آن چه  از 
«حق تشکل»، «حق آزادى بیان و تظاهرات و اعتراض» و... مى نامد، 
«محروم» بوده اند. بورژوازى با این محروم سازى ها که در راستاى 
تضمین شرایط باالترین سودآورى ها براى سرمایه صورت مى گیرد، 
به فاجعه بارترین شکلى مبارزات کارگران را سرکوب مى کرده است. 
خودجوش  ستیزى  سرمایه  راه  هم  کارگرى  جنبش  همه،  این  با  اما 
را  جنبش  این  دولت اش  و  سرمایه دار  طبقه ى  است.  رفته  را  خود 
سالخى کرده و مانع میدان دارى وسیع آن شده اند، اما کارگران نیز 
به جاى کفن و دفن قدرت طبقاتى خود در قبرستان نظم سرمایه و 
دخیل بستن به مدنیت و قانون و حقوق سرمایه، راه اتکا به قدرت 
و سرمایه ستیزى خودپوى خویش را در پیش گرفته اند. و عمال به 
«حقوق»  و  «حق»  که:  کرده اند  اعالم  سرمایه  درنده ى  دولت هاى 
سرمایه که تابوت چهارمیخ حق پیکار واقعى طبقه ى ماست، ارزانى 
خودت باد! ما به قدرت خود اتکا مى کنیم و در طول یک سال بیش 
از 1300 اعتصاب را در همین جهنم سرمایه دارى سازمان مى دهیم. 
جنبش کارگرى همه ى اقدامات سرکوب گرانه ى بورژوازى و به طور 
مثال ممنوعیت سندیکا و حزب سازى را به همین شکل پاسخ داده 
است. این جنبش در ایران ده ها و گاه صدها بار بیش تر از کارگران 
ممالک داراى صاحب نفوذترین اتحادیه هاى کارگرى اعتصاب کرده 

و قدرت خود را  نشان داده است. 
ُکل این ها البته فقط یک روى سکه است. روى دیگرش فرو ماندن 
جنبش کارگرى ایران از حداقل رشد و بلوغ همین سرمایه ستیزى 
اتحادیه  ممنوعیت  کارگران  است.  خود  درونى  طبقاتى  خودجوش 
سازمان دهى  با  را  اعتراض  هر  راه  بودن  مسدود  و  حزب سازى  و 
جاهاى  از  بیش تر  گفته اند،  پاسخ  بسیار  اعتراضات  و  اعتصابات 
در  را  قدرت  این  اما  داده اند،  نشان  قدرت  و  کرده اند  جنگ  دیگر 
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سرمایه دارى  ضد موجودیت  و بر  متشکل نساخته اند  سطحى  هیچ 
وارد میدان نکرده اند. براى راه بندان و اعتصاب و تظاهرات و تعطیل 
صدها مرکز کار یا شبکه ى حمل و نقل منتظر مجوز قانونى و توافق 
نهادهاى سرمایه نمانده اند، اما در هیچ کجا اساس قدرت و حاکمیت 
سرمایه دارى را هم به چالش نکشیده و مبارزات شان هم چنان در 
حصار قبول نظام بردگى مزدى محصور مانده است. طبعا دیکتاتورى 
سرمایه نقشى بسیار هول ناك در ایجاد این وضعیت داشته است، اما 
نقش رفرمیسم هم به هیچ وجه از این دیکتاتورى کم تر و کم رنگ تر 
نبوده است. تاریخ جنبش کارگرى ایران، تاریخ بیش ترین میدان دارى 
رفرمیسم راست و چپ و به ویژه دومى براى خارج کردن این جنبش 
شروع  روز  از  است.  بوده  سرمایه دارى  ضد  پیکار  واقعى  ریل  از 
نخستین اعتراضات کارگرى در آغاز قرن بیستم تا امروز، رفرمیسم 
چپ زیر بیرق دروغین «کمونیسم» از کارگران خواسته تا دست به کار 
مبارزه براى حق اعتصاب و تظاهرات و تشکل یا امپریالیسم ستیزى و 
دموکراسى طلبى و سرنگونى طلبى بزنند؛ مبارزه اى که خارج از مدار 
مبارزه ى طبقاتى ضد سرمایه دارى کارگران است. تالش این جریانات 
مسلما بر روى کارگران تاثیر داشته و در مقاطعى حتا بسیار موثر بوده 
و  سرکوب  به  توجه  با  کارگرى  جنبش  نیز  زمینه  این  در  اما  است. 
دیکتاتورى سرمایه، نهایتا راه همان سرمایه ستیزى خودانگیخته و در 
حالت نطفه اى خود را رفته و اتکاى ولو محدود به قدرت خود را 
پیش گرفته است. با مطرح کردن این نکات، قصد حاشیه رفتن ندارم. 
برعکس مى خواهم تصویر درستى از وضع موجود مبارزات توده هاى 
کارگر به دست بدهم. تصورم این است که شاخص اتکا به قدرت 
طبقاتى و چند و چون آن، بارزترین و خصلت نماترین شاخص در 
توضیح موقعیت جنبش کارگرى در هر شرایط است و آ چه گفتم، 

در واقع تشریح همین موضوع است. 

 پاسخ سئوال 2:
- تلقى رایج فعالین کارگرى دنیا و ایران از پدیده ى شورا، یک تلقى 
شورا  از  وقتى  على العموم  است.  سرمایه پسند  و  رفرمیستى  عمیقا 
حرف مى زنند، نوعى سندیکا، سندیکاى دموکراتیک، سندیکاى منحل 
در نظم سرمایه، اما جدا از دولت سرمایه دارى، سندیکاى گوش به 
فرمان راه بُردهاى حزب نخبگان و ماوراى خود، اما خارج از بدنه ى 
ساخته و  تلقى اى که  دارند. طرز  مد نظر  را  تشکیالتى این حزب، 
پرداخته ى بورژوازى است و احزاب لنینى هم در حد توان آن را به 
خورد توده هاى کارگر داده و به ساز و کار سلطه ى خود بر جنبش 
کارگرى تبدیل کرده اند. آن چه در هفت تپه مطرح شد نیز فراتر از 
شکل  یک  فقط  شورا  مى گنجید.  چهارچوب  همین  در  و  نبود  این 
سازمان یابى توده هاى کارگر نیست. بحث اساسا بر سر نوع متشکل 
شدن کارگران نمى باشد. همه ى حرف ها درباره ى ضد سرمایه دارى 
بودن و نبودن جنبش کارگرى است. لفظ شورا هیچ تقدسى ندارد، 
یا  قاره  یک  کشور،  یک  ناحیه،  یک  کارخانه،  یک  کارگران  که  این 
سراسر دنیا نام تشکیالت خود را شورا بگذارند و این شورا را به طور 
مثال تا آخرین مرزهاى ممکن دموکراتیک هم بکنند، به خودى خود 
هیچ سر سوزنى محتواى ضد سرمایه دارى براى مبارزات شان ایجاد 
نمى کند. البته یک جنبش کارگرى سرمایه ستیز براى سازمان یابى خود 
به هیچ شکل دیگرى سواى شورا روى نمى آورد. در این، جاى هیچ 
ُشبهه اى وجود ندارد، اما عکس ماجرا به هیچ وجه صادق نیست. 
ما نه از شورایى بودن تشکل کارگرى، بلکه از جنبش شورایى ضد 

سرمایه دارى طبقه ى کارگر صحبت مى کنیم. جنبشى که در ُکلیه ى 
عرصه هاى فعالیت و ابراز هستى و مبارزه ى خود با سرمایه داران یا 
دولت سرمایه دارى، راه حل هاى کنکرت سرمایه ستیز را مطرح مى کند 
اساس  که  اندازه  همان  به  جارى  مطالبات  تحقق  براى  پیکارش  و 
موجودیت سرمایه دارى را هدف قرار مى دهد، علیه رفرمیسم هست. 
جنبشى که به طور مثال، افزایش مزد را به نرخ تورم متصل نمى کند، 
بلکه به تحمیل بهاى هر چه گران تر نیروى کار بر سرمایه داران و 
دولت سرمایه از طریق اعمال قدرت هر چه نیرومندتر و رادیکال تر 
روى مى آورد. و در این روند بر طبل تسلط بر سرنوشت کار و تولید 
خویش مى کوبد. این جنبش از دولت سرمایه تقاضاى حق اعتصاب 
یا حق تشکل و تظاهرات نمى کند و خود را اسیر مبارزه ى قانونى 
نمى سازد، بلکه به جاى این ها قدرت طبقاتى خویش را وارد نبرد 
مى کند و عظیم ترین اعتصابات و اعتراضات را راه مى اندازد. ریشه ى 
واقعى وجود تبعیضات ضد انسانى جنسیتى در جهان موجود را نه 
و  خرافى  باورهاى  یا  پیشین  تولیدى  شکل هاى  بقایاى  و  سنت  در 
مذهبى، بلکه در عمق نظام سرمایه دارى ُجست وجو مى کند و راه 
مبارزه علیه آن را در تعرض به موجودیت سرمایه مى بیند. به طور 
مثال، حول محو کامل کار خانگى،  فروپاشى خانواده ى مردساالر،  الغاى 
 مطلق هر نوع حق تملک والدین بر فرزندان، قطع تمامى ریشه هاى 
اقتصادى وابستگى زن به مرد و مانند این ها، دست به مبارزه مى زند. 
علیه آلودگى هاى زیست محیطى مى ایستد و بر تعطیلى کامل ُکلیه ى 
صنایع و تولیدات آلودگى زا، ممنوعیت مطلق هر گونه کاربُرد مواد 
زیان آور در خورد و خوراك و پوشاك و هر چیزى که مربوط به 
آزادى هاى  تحقق  براى  مى کند.  پافشارى  است،  انسان ها  معیشت 
سیاسى هر چه بیش تر، دخالت دولت در زندگى شهروندان را مورد 
تعرض قرار مى دهد. و راه کارش براى پیش بُرد این مبارزات را در 
مختل ساختن و نابودى نظم اقتصادى و سیاسى و مدنى و اجتماعى 
سرمایه دارى مى بیند. در مورد بهداشت و درمان و آموزش و سایر 
امکانات رفاهى، قدرت خود براى رایگان سازى آن ها را به میدان 
تضمین  کار،  شدن  داوطلبانه  بر  بیکارى  علیه  مبارزه  در  و  مى آورد 
پاى  اشتغال  قید  بدون  انسان ها  معیشتى  و  رفاهى  مایحتاج  ُکلیه ى 
مى فشرد. جنبش ضد سرمایه  دارى یى که از آن صحبت مى کنم، در 
این مسیر مى رود و فقط حرکت در این مسیر را مبارزه ى طبقاتى و ساز 
و کار تدارك الزم براى سرنگونى نهایى نظام بردگى مزدى و استقرار 
سوسیالیسم لغو کار مزدى مى بیند. چنین جنبشى، با این روى کرد و 
دورنما، سواى سازمان یابى شورایى، هیچ راه حل دیگرى براى متشکل 
شدن و اعمال قدرت سازمان یافته ى رادیکال طبقاتى خود ندارد. با 
سندیکا و حزب سازى  نه فقط نمى توان به سوى سوسیالیسم گام 
برداشت، بلکه حتا هیچ گرهى از کوه عظیم مشکالت زندگى توده 
کارگر هم نمى توان باز کرد. وضعى که همین حاال در سراسر جهان 

شاهدش هستیم و نیازى به تشریح آن نمى باشد. 
پاسخ این سئوال را با چند جمله دیگر تکمیل مى کنم. همه ى آن چه 
که گفتم در تصریح این نکته بود، که بحث ما به هیچ وجه مجرد شورا 
یا این و آن شکل سازمان یابى طبقه ى کارگر نیست. شورا به خودى 
خود براى ما موضوع مهم و قابل گفت وگویى نیست. بحث و جدال 
واقعى بر سر رفرمیستى بودن یا رادیکال بودن و دست به ریشه بردن 
مبارزات، خواست ها و سنگربندى ها است. در شرایط حاضر غیر از 
روى کرد ضد سرمایه دارى و لغو کار مزدى، همه ى محافل و نیروهاى 
دیگرى که از شورا و جنبش شورایى صحبت مى کنند، در واقع سواى 
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سندیکا و اتحادیه ى دموکراتیک براى طبقه ى کارگر هیچ نسخه ى 
دیگرى نمى پیچند. این ها از کارگران مى خواهند که براى تامین معاش 
روز خود، با قبول حاکمیت و بقاى سرمایه دارى، دست به اعتراض 
و اعتصاب بزنند و براى آینده ى خود هم به حزب بیاویزند تا نهایتا 

الگویى از نظم سرمایه را با الگوى دیگر جا به جا کنند.  
    

 پاسخ سئوال 3:
- آنان که شورا را نسخه ى سازمان یابى کارگران در دوره ى اعتال 
مى بینند، سعى مى کنند باورهاى نادرست سرمایه ساالر خود را درك 
و فهم توده ى کارگر کنند. معناى صریح این حرف فقط این است که 
شورا حوزه ى سربازگیرى حزب براى بسیج نیرو، تدارك سرنگونى 
رژیم حاکم و جایگزینى آن با نوع دیگرى از نظم بردگى مزدى است. 
فعاالن ضد سرمایه دارى و براى لغو کار مزدى در نوشته هاى مختلف به 
نقد ریشه اى و مارکسى این نظریه ى نادرست پرداخته و به مناسبت هاى 
مختلف توضیح داده اند که جنبش شورایى ضد سرمایه دارى توده ى 
کارگر تنها و تنها نیروى بالنده اى است که مى تواند در بطن مناسبات 
مسلط موجود رشد کند و مبناى واقعى جامعه ى آتى سوسیالیستى 

از  سخنى  جنبش، هیچ  این  غیاب  در  در غیر این صورت و  گردد. 
ضد  نادرست،  فرض  این  بود.  نخواهد  سرمایه دارى  واقعى  نابودى 
کمونیستى و ضد کارگرى که گویا شورا ظرف تشکل دوران اعتال و 
ارگان قیام کارگران براى سرنگونى رژیم به دستور حزب است، عمال 
در حکم تعطیل کامل مبارزه ى طبقه ى کارگر علیه سرمایه دارى است. 
به کارگران مى گوید که بر روى قدرت طبقاتى خود خط بکشند، در 
و  معیشت  تامین  به  نباشند،  سرمایه  علیه  قدرت  این  اِعمال  تدارك 
زندگى برده وار خود تحت سلطه ى حاکمیت سرمایه دارى رضایت 
بدهند. در بهترین و رادیکال ترین حالت به دنبال افزایش مزد و تامین 
شرایط الزم براى فروش نیروى کار خود باشند و هم زمان از صاحبان 
سرمایه و دولت آن ها تمناى حق تشکیل سندیکا را بکنند و توسط 
این سندیکا براى بهاى نیروى کار چانه بزنند.  این فرض به کارگران 
مى گوید هر اعتراض و انتقاد و خشم خود را در محدوده ى قبول 
حاکمیت و سلطه ى سرمایه دارى به نمایش بگذارند و منتظر طلوع 
صبح اعتال بمانند. و آن گاه که صبح اعتال فرا رسید، گوش هاى شان 
را تیز کنند و منتظر صدور فرمان قیام از سوى حزب بمانند. اگر حزب 

صالح دید و دست به کار صدور فرمان شد، آن وقت شوراها را با 
سرعت به وجود بیاورند و درست مثل یک پیاده نظام مطیع در شوراها 
متشکل شوند و باالخره به فرمان حزب، رژیم حاکم را سرنگون کنند 
و حزب را بر جایش بر تخت قدرت بنشانند. پیام ارتجاعى صاحبان 
این نظر که گویا شورا به زمان اعتال اختصاص دارد و سواى این هیچ 
چیز دیگر نیست، در واقع پیام مستقیم تعطیلى مبارزه ى طبقاتى و 
تبدیل شدن برده وار و زبونانه ى طبقه ى کارگر به ابزارى براى تغییر 

رژیم هاى سیاسى و به قدرت رساندن حزب است. 

 پاسخ سئوال 4:
دارد.  و  است  داشته  کننده اى  تعیین  بسیار  نقش  قطعا  سرکوب   -
اما تاثیر رفرمیسم یا سرکوب فکرى خواه توسط بورژوازى و نظام 
یا  درون  چپ  و  راست  رفرمیسم  سوى  از  خواه  و  سرمایه دارى 
حاشیه ى جنبش کارگرى نیز به هیچ وجه کم تر از سرکوب فیزیکى 
نیست. توده هاى کارگر به حکم هستى اجتماعى خود مجبور به مبارزه 
علیه استثمار، شدت استثمار، ستم و جنایات طبقه ى سرمایه دار و 
دولت اش مى باشند. کامال طبیعى است که آن ها در هر دوره و شرایطى 

مى کوشند متحدتر و سازمان یافته تر این مبارزه را پیش ببرند. اما این 
یک روى ماجرا است. روى دیگرش، سد عظیم سرکوب فکرى و 
فیزیکى سرمایه علیه متحد شدن توده هاى کارگر و پیش بُرد مبارزه ى 
مشترك آن هاست. این سرکوب حتا قبل از آن که به شکل فیزیکى 
سرمایه دارى،  نظام  مى کند.  عمل  فکرى  عرصه ى  در  شود،  اِعمال 
توده ى کارگر را از زمین و آسمان زیر بمباران تحریف مى گیرد و 
سعى مى کند همه چیز را وارونه در ذهن و شعور آن ها وارد کند. به 
آن ها مى گوید سرمایه دارى یک شیوه ى تولیدى متمدن و موجد رفاه 
و حقوق انسانى و مبشر آزادى است! مى گوید که «کارگر کارش را 
مى فروشد و بهایش را مى گیرد» و باید در ازاى این داد و ستد، مرهون 
منت سرمایه دار هم باشد! مى گوید که سرمایه دارى اهل قانون و حقوق 
و مدنیت و دموکراسى و پارلمان و انتخابات و حق راى است و همه 
این ها ضامن حق تعیین سرنوشت زندگى انسان ها توسط خودشان 
است! مى گوید که کارگر حق اعتراض، اعتصاب و تغییر دولت را 
دارد، مى تواند سندیکا و حزب بسازد و به کمک این نهادها از حقوق 
خود دفاع نماید! تاکید مى کند که  کارگر و سرمایه دار، آهنگر و راننده 

با  را  اعتراض  هر  راه  بودن  مسدود  کارگران 
بسیار  اعتراضات  و  اعتصابات  سازمان دهى 
جنگ  دیگر  جاهاى  از  بیش تر  گفته اند،  پاسخ 
کرده اند و قدرت نشان داده اند... اما در هیچ کجا 
هم  را  سرمایه دارى  حاکمیت  و  قدرت  اساس 
هم چنان  مبارزات شان  و  نکشیده  چالش  به 
در حصار قبول نظام بردگى مزدى محصور مانده 
بسیار  نقشى  سرمایه  دیکتاتورى  طبعا  است. 
هول ناك در ایجاد این وضعیت داشته است، اما 
نقش رفرمیسم هم به هیچ وجه از این دیکتاتورى 
جنبش  تاریخ  است.  نبوده  کم رنگ تر  و  کم تر 
کارگرى ایران، تاریخ بیش ترین میدان دارى 
براى  دومى  ویژه  به  و  چپ  و  راست  رفرمیسم 
خارج کردن این جنبش از ریل واقعى پیکار ضد 

سرمایه دارى بوده است.



63 www.negah1.comنگاه _ دفتر سى و سوم

و نظافت چى و معلم و پرستار با صاحب کارخانه و بانک دار و وزیر 
و وکیل و ارتشبد و ولى فقیه و سلطان همه از یک نژاد و یک خاك 
و یک وطن و داراى حق راى برابر هستند! نظام سرمایه دارى از هر 
وسیله اى استفاده مى کند تا ُکل این دروغ ها و تحریفات را به ذهن و 
شعور کارگران تبدیل کند. چشم آن ها را بر روى واقعیت ها مى بندد، 
به طورى که که توده ى کارگر راستى راستى بهاى نیروى کار خود را 
«بهاى کارش» مى پندارد! و از دیدن نرخ استثمار وحشت ناك هزار 
درصدى خود، از این که ُکل حق و حقوقى که سرمایه براى او قائل 
مى شود فقط قتل عام حقوق واقعى انسانى اوست، یا آن چه که سرمایه 
آزادى مى نامد فقط کشتار جنایت کارانه ى آزادى اوست، وسیعا عاجز 
علیه  را  سراسرى  فکرى  سرکوب  این  سرمایه دارى  نظام  مى ماند. 
کارگران اِعمال مى کند و هم زمان هر اعتراض وى را هم با ارتش و 
سپاه و پلیس و بسیج و سایر نیروهاى مسلح درهم مى کوبد. و تازه 
فقط به این ها هم اکتفا نمى کند، بلکه در قالب اپوزیسیون، انقالبیون 
دموکراسى خواه، در هیات اتحادیه ى کارگرى و کمونیسم کارگران و 
صدها مکتب و فرقه ى دیگر، سعى مى کند شعور و مبارزه و انقالب 
توده هاى کارگر را از مدار شناخت و جنگ واقعى ضد بردگى مزدى 

خارج سخته و بى اثر کند.
سر  بر  را  بالها  این  تمامى  سرمایه دارى  فیزیکى  و  فکرى  سرکوب 
جنبش کارگرى مى آورد، ولى با همه ى این ها توده ى کارگر به حکم 
هستى طبقاتى خود و زیر فشار فرساینده و کوبنده ى استثمار و ستم 
سرمایه دارى دست به مبارزه مى زند و سراسر دنیا را میدان اعتراض و 
جدال خود علیه سرمایه مى کند. در چنین وضعى، در دل این آرایش 
قوا و نبرد سهمگین و نابرابر، این امر که طبقه ى کارگر راه مبارزه ى 
آگاه و رادیکال و سازمان یابى شورایى ضد سرمایه دارى خود را پیدا 
کند، طبعا کار ساده اى نیست. این مساله با حداکثر شدت در مورد 
توده هاى کارگر ایران هم صادق است. فراموش نکنیم همین االن هم 
در جامعه ى ما سواى تمامى ُشست وشوهاى فکرى و جنایت هایى 
که سرمایه به صورت روتین علیه کارگران اِعمال مى کند، کافى است 
یک  زبان  بر  سرمایه ستیز  شورایى  جنبش  یا  سرمایه دارى  ضد  لفظ 
کارگر جارى شود، تا رفرمیسم راست یا چپ با جوش و خروش 
وارد میدان شده و این حرف ها را سرکوب کند و در دفاع از سندیکا 
و در ستایش حزب قصیده سرایى نماید. استدالل کند که شورا مال 
دوران اعتال است و باید حتما به دستور حزب تشکیل شود و در 
غیر این صورت «چپ روى و بیمارى کودکى کمونیسم است» و... 

جنبش کارگرى براى این که شورایى متشکل شود، براى این که واقعا 
شوراهاى ضد سرمایه دارى خود را به وجود بیاورد، باید مبارزه ى 
دست مزد،  افزایش  معوقه،  مزدهاى  گرفتن  زمینه ى  در  خود  جارى 
دست یابى به زندگى بهتر، آزادى هاى سیاسى یا مبارزه علیه زن ستیزى، 
کار کودك، آلودگى هاى زیست محیطى، تبعیضات جنایت کارانه ى 
توده هاى  جارى  مبارزه ى  که  مادام  کند.  سرمایه  ضد  را  جنسیتى 
کارگر تغییر ریشه اى نیابد، کارگران حتا على رغم سازمان دهى هزاران 
اعتصاب متکى به نیروى خود، باز هم تحقق مطالبات شان را به قدرت 
و  مى سازند  محول  مزدى  بردگى  نظام  با  مماشات  و  سرمایه دارى 
سازمان یابى شورایى جنبش آن ها هم چنان اسیر بُن بست هاى فعلى 

باقى مى ماند و به دور خود مى پیچد.     
      

 پاسخ سئوال 5:
- از آن جایى که سنواالت شش و هفت با این پرسش محور کامال 

مشترکى دارند،  یا حداقل برداشت من چنین است، اجازه بدهید که  
به هر سه سئوال یک جا پاسخ بدهم. امیدوارم که این شیوه ى پاسخ، 
انسجام این گفت وگو را بر هم نریزد و در مجموع  مورد قبول باشد.
در بحث کنترل کارگرى، مثل همه ى مباحث دیگر مربوط به جنبش 
مشخص  را  چیز  هیچ  ماجرا  فرمول بندى  نفس  جهانى،  کارگرى 
نمى سازد. اما این نکته روشن است، که آن چه زیر این نام به صورت 
هر  به  است،  پوشیده  عمل  جامه ى  و  شده  اعالم  راه حل  یا  راه کار 
حال فرجامى رفرمیستى و سرمایه محور پیدا کرده است. پیشینه ى 
دور این موضوع در شکل بسیار برجسته اش را مى توان در جنبش 
کار  شرایط  اول،  امپریالیستى  جنگ  آغاز  با  دید.  روسیه  کارگرى 
استثمار  فشار  شد،  پیش  از  وحشت ناك تر  کارخانه ها  در  کارگران 
ورطه ى  به  بیکاران  خانواده هاى  درغلتیدن  و  بیکارى  گرفت،  اوج 
در  پیچید.  خود  در  را  کارگر  طبقه ى  از  وسیعى  بخش  گرسنگى، 
صورت  به  و  افتادند  پا  و  دست  به  کارگر  توده هاى  وضعى،  چنین 
رادیکال و خودجوش کمیته هاى کارخانه ها را به وجود آوردند. این 
کمیته ها به سازمان دهى مقاومت کارگران پرداختند و فشار استثمار 
و بیکارى و وخامت روزافزون شرایط کار را به چالش کشیدند. این 
وضع ادامه یافت، تا این که توفان انقالب فوریه راه افتاد و رژیم تزار 
سقوط کرد. در فاصله ى میان فوریه تا اکتبر، کمیته هاى کارخانه نه 
فقط عقب ننشستند، بلکه دامنه ى فعالیت هاى خود را گسترش هم 
دادند. بحث «کنترل کارگرى»، که قبال هم مطرح بود، در این دوره 
رها  را  کارخانه ها  دوره  این  در  سرمایه داران  از  خیلى  یافت.  رونق 
سایر  مى نمودند.  اخراج  فوج  فوج  را  کارگر  توده ى  و  مى کردند 
کارفرمایان با هدف سودآورى سرمایه هاى خود در شرایط جنگ و 
بحران، فشار استثمار را باال مى بردند و مساله ى خورد و خوراك و 
معاش کارگران را تحت فشار شدید قرار مى دادند. در این وضعیت، 
سوى  از  خودجوش  کامال  واکنشى  مثابه  به  کارگرى  کنترل  ایده ى 
توده هاى کارگر مطرح شد. من بر این نکته به طور خاص تاکید و 
اصرار مى کنم، که بحث کنترل کارگرى از همان لحظه ى پیدایش و 
آغاز خود بازتاب اعتراض سرمایه ستیزانه و خودانگیخته ى توده ى 
کارگر به وحشى گرى هاى بورژوازى روسیه بود. اما این بحث هم، 
مانند ُکلیه ى اصطالحات و فرمول بندى هاى دیگر، به سرعت توسط 
احزاب و محافل باالى سر کارگران و در روسیه ى آن زمان به طور 
کنکرت توسط منشویست ها، آنارکوسندیکالیست ها و بلشویک ها، 
مصادره شد. بلشویک ها بازپرداخت خاص آن را ابزار مناسبى براى 
گسترش نفوذ خویش در جنبش کارگرى دیدند و به حمایت وسیع 
از آن پرداختند و طرح تبعیت کمیته ها از یک ارگان متمرکز و نیرومند 
را دنبال کردند. آن ها به دنبال ارگان یا دستگاهى بودند، که در  واقع 
توده ى کارگر متشکل در کمیته ها را به زیر نفوذ هر چه فشرده تر حزب 
بکشاند.  منشویک ها موضعى مخالف گرفتند و خواستار آن شدند، 
که کمیته ها ضمن تداوم فعالیت خود، از تصمیمات و سیاست هاى 
اتحادیه ها پیروى کند تا بدین ترتیب از طریق اتحادیه ها زیر نفوذ 
منشویسم قرار گیرند. آنارکوسندیکالیست ها راه سومى را در پیش 
گرفتند و با تشکیل نهاد مرکزى متمرکز پیشنهادى بلشویک ها مخالفت 
کردند، پیروى کمیته ها از اتحادیه ها را هم مردود دانستند، و بر ادامه ى 

کار آن ها به شیوه ى سابق پاى فشردند.
براى  خود  تالش  دامنه ى  بر  بلشویک ها  اکتبر،  انقالب  پیروزى  با 
بهره گیرى وسیع تر از وجود کمیته ها افزودند. لنین در این زمینه طرحى 
تهیه نمود، که به «آیین نامه ى کنترل کارگرى» موسوم شد. بندهاى 
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اصلى آیین نامه تصریح داشت، که کارگران و کارمندان در مراکز کار 
متوسط و بزرگ متعلق به سرمایه داران خصوصى، بر پروسه ى تولید 
و کار موسسه نظارت کنند. نمایندگان کارگران به اسناد مربوط به 
هزینه و سود بنگاه دست رسى داشته باشند، تصمیمات این نمایندگان 
براى سرمایه داران صاحب کارخانه ها الزم االجرا تلقى شود و در عین 
حال، اتحادیه ها ى حرفه اى و کنگره هاى این اتحادیه ها در صورت 

لزوم بتوانند تصمیمات نمایندگان کارگران را ملغى سازند.    
مشاهده مى کنیم، که اقدام خودانگیخته و در بدو امر سرمایه ستیزانه ى 
کارگران پیش از آن که از حیث طبقاتى بالنده و رادیکال شود، در 
محاصره ى الگوهاى متنوع رفرمیسم راست اتحادیه اى در یک سوى و 
رفرمیسم چپ میلیتانت از سوى دیگر قرار گرفت، دچار تغییر ماهیت 
گردید، ابزار نفوذ احزاب و تسلط آن ها بر جنبش کارگرى شد و یک 
هویت تمام عیار رفرمیستى و سرمایه محور پیدا کرد. در هیچ کدام این 
الگوها نه فقط هیچ ردى از جایز شمردن تعرض توده هاى کارگر 
به اساس مالکیت کاپیتالیستى یا شیرازه ى نظم اقتصادى و سیاسى و 
حاکمیت رابطه ى خرید و فروش نیروى کار مشاهده نمى شود، بلکه 
اتفاقا بر اطاعت و انقیاد هر چه بیش تر جنبش کارگرى از رابطه ى 

چه  هر  بعد  به  تاریخ  آن  از  مى گردد.  پافشارى  ارزش  اضافه  تولید 
جنبش  بخش  هر  در  کارگرى»   «کنترل  به  موسوم  الگوى  درباره ى 
کارگرى جهانى از جمله خود روسیه، اروپاى شرقى، جوامع آمریکاى 
التین، ایران یا هر کجاى دیگر بحث شده است، على رغم همه ى 
توضیحات و لفظ بازى هاى متفاوت، نهایتا از همین جنس بوده و به 

همین سرنوشت دچار گردیده است.
تمام جنجال کنترل کارگرى در ادبیات احزاب لنینى، حتا در چپ 
نماترین آن ها، این است که در یک کارخانه یا بنگاه سرمایه دارى چند 
کارگر به عنوان نماینده ى توده هاى کارگر کنار سرمایه داران و عوامل 
آن ها بنشینند، در سازمان دهى پروسه ى استثمار هم زنجیران خویش 
توسط سرمایه با آن ها هم کارى کنند، با حرف ها و اظهار نظرهاى 
خود دل سرمایه داران را به رحم بیاورند، و در صورت امتناع شان از 
ترحم به آن ها، اخطار کنند که خطر اعتصاب در پیش است و به همین 
خاطر بهتر است دوراندیش باشند، چند ریالى بر بهاى نیروى کار 
کارگران بیافزایند و در عوض از خطر رشد جنبش ضد سرمایه دارى 
طبقه ى کارگر در امان بمانند! معناى آن چه در شرایط امروز دنیا با 

اسم و عنوان کنترل کارگرى بر سر زبان ها است، واقعا فراتر از این 
نیست. نقد فعالین رادیکال جنبش کارگرى به این الگو نیز دقیقا یک 
نقد ریشه اى مارکسى و سرمایه ستیز است. مشکل پنج میلیارد جمعیت 
کارگر دنیاى سرمایه دارى واقعا این نیست که چند نفر به نام نمایندگان 
فشار  ابعاد  درباره ى  و  بنشینند  سرمایه داران  دست  کنار  کارگرى 
استثمار یا تنزل سطح معیشت توده ى کارگر با آن جانیان مشورت و 
هم کارى کنند. جنبش کارگرى کمبود راه حل هاى هم زیستى و تسلیم 
به سرمایه ندارد. برعکس، مشکل اساسى این جنبش آنست که به چه 
شکل و در کدام فرایند از شر این گونه راه حل ها خالص شود و راه 
مبارزه ى ضد سرمایه دارى خود را در پیش بگیرد. کنترل کارگرى 
مورد تاکید محافل چپ و برخى فعالین کارگرى صرفا راه حلى براى 
هم دلى و هم راهى با سرمایه داران و دولت سرمایه است، به این امید 
واهى و بى اساس و کامال دروغین که بهبود زندگى کارگران، به طور 
مثال پرداخت به موقع بهاى نیروى کار ماوراى ارزان آن ها یا احیانا 
جلوگیرى از بیکار شدن آنان را به دنبال آرد! برخى ها در همین راستا 
حتا نام کنترل کارگرى را با تصرف کارخانه هم جایگزین مى کنند و 
از نوعى اداره ى کارخانه توسط کارگران با هدف خالصى از مهلکه 

بیکارى، شبیه آن چه در آرژانتین دهه ى نود قرن پیش اتفاق افتاد و 
تاکنون هم ادامه یافته است دفاع مى نمایند. 

فعاالن ضد سرمایه دارى درون جنبش کارگرى ضد این ها را مى گویند. 
همه ى تاکید آنان این است که تصرف کارخانه، ولو این که در لحظه ى 
شروع بر روى مساله ى نجات از مهلکه ى بیکارى متمرکز باشد - که 
کار غلطى نیست- اما باید اساسا به صورت حلقه اى و سنگرى از 
یک زنجیره ى سراسرى مبارزه ى ضد سرمایه دارى کارگران و جنبش 
جارى آن ها دیده شود. البته که توده هاى کارگر در هر کجا و هر 
محیط کار مى توانند و باید تصرف مراکز کار و تولید را دستور عاجل 
از  پیوسته اى  جزء  باید  راه کار  این  اما  بدهند،  قرار  خود  مبارزه ى 
جهت گیرى و مبارزه ى روز آن ها براى سازمان یابى سراسرى شورایى 
ضد سرمایه دارى باشد. مقصودم این است، که براى این کار باید از 
قبل شورایى و سرمایه ستیز متشکل شوند؛ از قبل براى تشکل یابى 
شورایى ضد بردگى مزدى هم زنجیران خود در راه آهن و شهردارى 
و  پوالد  و  پرورش  و  آموزش  و  نقل  و  حمل  سراسرى  شبکه ى  و 
ذوب آهن و همه ى مراکز دیگر کار تالش کنند؛ آن ها باید ایده ى 

تصرف کارخانه، ولو این که در لحظه ى شروع بر روى 
مساله ى نجات از مهلکه ى بیکارى متمرکز باشد 
- که کار غلطى نیست- اما باید اساسا به صورت 
سراسرى  زنجیره ى  یک  از  سنگرى  و  حلقه اى 
جنبش  و  کارگران  سرمایه دارى  ضد  مبارزه ى 
جارى آن ها دیده شود. البته که توده هاى کارگر در 
هر کجا و هر محیط کار مى توانند و باید تصرف مراکز 
کار و تولید را دستور عاجل مبارزه ى خود قرار بدهند، 
اما این راه کار باید جزء پیوسته اى از جهت گیرى و 
مبارزه ى روز آن ها براى سازمان یابى سراسرى 
شورایى ضد سرمایه دارى باشد... براى این کار 
باید از قبل براى تشکل یابى شورایى ضد بردگى 
مزدى خود کار تالش کنند... و راه کار تصرف کارخانه 
را دقیقا در متن همین مبارزه و به عنوان لحظه اى 

از گسترش و تعمیق و پیش بُرد آن ببینند. 
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تبدیل شدن جنبش جارى طبقه ى خود به یک قدرت سازمان یافته ى 
شورایى ضد سرمایه دارى را در عمل و به صورت جنبشى، ولو حتا 
یک گام، به پیش برده باشند؛ و راه کار تصرف کارخانه را دقیقا در 
متن همین مبارزه و به عنوان لحظه اى از گسترش و تعمیق و پیش بُرد 
آن ببینند. بحث تصرف کارخانه بر خالف نظر عده اى، گفتمان مبتذل 
برپایى سوسیالیسم در این کارخانه و آن کارخانه، این شهر و آن شهر 
یا حتا این کشور و آن کشور نیست! لحظه اى و سنگرى از مبارزه 
طبقاتى جارى توده کارگر است. اگر چنین نباشد بورژوازى حتا بر 
ممنوعه  ُمهر  هم  کارگران  بیکارى  از  خالصى  کاذب  رویاى  همان 
خواهد زد و فقط شکستى بر طومار هزاران کیلومترى شکست هاى 
توده هاى کارگر افزوده خواهد شد. مثال هاى بارز آن در جامعه ى 
ایران را توده هاى کارگر به اندازه ى کافى به یاد دارند. تعداد بسیارى 
از شوراهاى کارگرى ماه ها یا حتا دو سال اول بعد از قیام بهمن 57، 
هدف از تصرف کارخانه را دقیقا به همین روال تعریف کردند و در 
مواردى هم به اجرا در آوردند. همان چیزى، که مدافعان امروزى آن 
شکل «تصرف کارگاه ها» مى گویند. یک نکته را خوب است همین جا 
اضافه و تصریح کنم؛ این که اگر براى مثال در در کارخانه هاى تصرف 
شده در آرژانتین چنین اتفاقى نیفتاد، فقط یک دلیل داشت. این که 
کارخانه هاى تصرف شده توسط تعاونى هاى کارگران، همه از صنعت 
نساجى بودند و بورژوازى آرژانتین هیچ رغبتى به سرمایه گذارى مجدد 
در این حوزه نداشت. اگر هم مى خواست در این صنعت دست به 
انباشت بزند، حتما ترجیح مى داد این کار را با شراکت تراست هاى 
که  بنگالى  کارگر  استثمار  با  بنگالدش  در  بین المللى  نساجى  عظیم 
حاضر به قبول کار روزانه ى 12 ساعتى و مزد ماهانه ى 50 تا 60 

دالرى بود، انجام بدهد. 
طبقه ى کارگر جهانى دیرى است که در پشت یک بُن بست بسیار 
فرساینده به دور خود مى پیچد. براى شکستن این بُن بست، باید ُکلیه ى 
راه هاى تسلیم و ادغام خود در راه حل هاى سرمایه مدار و رفرمیستى را 
کنار بگذارد و مصممانه به سازمان دهى شورایى و ضد سرمایه دارى و 
سراسرى توده هاى خود بپردازد. باید یک قدرت متحد سازمان یافته ى 
شورایى ضد بردگى مزدى شود و این قدرت را در ُکلیه ى عرصه هاى 
زندگى اجتماعى و تمامى میدان هاى مبارزه با سرمایه داران و دولت 
سرمایه اِعمال نماید. باید در هر کجا و در هر شرایطى با اتکا به هر 
میزان سازمان یافتگى و اتحاد این قدرت، بورژوازى را به عقب براند 
معوقه  مزدهاى  سر  بر  مبارزه  از  عرصه ها  همه ى  در  را  کار  این  و 
گرفته تا افزایش دست مزد و بهبود شرایط معیشتى و رفاهى تا تحقق 
آزادى هاى سیاسى، از مبارزه علیه تبعیضات جنایت کارانه ى جنسیتى 
گرفته تا آلودگى هاى زیست محیطى یا هر عرصه ى دیگر، دنبال کند. 
رفرمیست ها شب و روز، همه جا، از تریبون هاى رسمى بورژوازى 
جهانى، از  طریق سندیکاها و احزاب خود، در متن همه ى ُرخ دادهاى 
جنبش کارگرى به کارگران چنین القا مى کنند که مبارزه براى افزایش 
مزد را به نرخ تورم ساالنه گره بزنند؛ از دولت سرمایه خواستار حق 
اعتصاب و اعتراض و ساختن سندیکا و حزب بشوند؛ براى بهبود 
معیشت خود به «حقوق» و «آزادى هاى سیاسى» بورژوازى متوسل 
گردند؛ براى تبعیضات جنسیتى، به دنبال تغییر در این و آن قانون 
سرمایه دارى باشند؛ براى تاثیرگذارى بر سرنوشت کار و زندگى خود، 
درمان  و  دارو  تامین  براى  بکشند؛  پیش  را   کارگرى»  طرح «کنترل 
ُعصاره ى  و...  ببندند  دخیل  سرمایه  قدرت  به  مسکن  و  آموزش  و 
حرف هاى آن ها این است، که کارگران باید هر چه مى خواهند را از 

سرمایه و تحت حاکمیت و استیالى نظام بردگى مزدى درخواست 
کنند. اگر هم سرمایه دارى با الگوى نظم حاکم روز خود و در زیر 
فشار بحران قادر به تضمین بقاى خود نبود، باز هم حریم سرمایه دارى 
را مقدس بشمارند و نهایتا پشت سر یک حزب و با ایفاى نقش پیاده 
نظام آن خواستار تغییر این رژیم با رژیم دیگر سرمایه بشوند، یک 
الگوى نظام سرمایه را جایگزین الگوى دیگر آن کنند. آن ها دائما 
با تبلیغ و ترویج و اشاعه این خزعبالت به سرکوب فکرى طبقه ى 
بورژوازى  با  آن ها  مغزى   ُشست وشوى  در  و  مى پردازند  کارگر 

هم دست مى شوند. 
حرف روى کرد ضد سرمایه دارى، در مقابل ُکل  سیاست هاى ُگم راه 
کننده، به توده هاى هم زنجیر خود آن است که قدرت طبقاتى ضد 
کار مزدى خود را به صورت شورایى و سراسرى متشکل کنند. و با 
این قدرت براى خارج کردن هر چه ممکن حاصل کار و تولید خود 
از دست صاحبان سرمایه و دولت سرمایه دار مبارزه نمایند. روى کرد 
ضد سرمایه دارى به توده هاى کارگر مى گوید، که شما مى توانید با 
اتکا به قدرت خود کارخانه ها و مراکز کار را از دست سرمایه داران 
در بیاورید، خانه هاى خالى را تصرف نمایید، نظم اقتصادى سرمایه، 
نظم مدنى و سیاسى و حقوقى آن، را درهم بکوبید. و ُکل این کارها را 
فقط حلقه ها و سنگرهاى پیوسته ى مبارزه ى سراسرى و طبقاتى خود 
براى نابودى سرمایه دارى بنمایید. حرف روى کرد ضد سرمایه دارى 
این است. و تصور ما آنست، که کارگران ایران و دنیا اگر بخواهند 
زندگى کنند و زنده بمانند و در تدارك رهایى خود باشند، هیچ راهى 

جز روى آوردن به چنین مبارزه اى ندارند.         
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