
  رفرميسم گشودنیجنبش کارگری، بن بست تاريخی و نا

ميز آ، اسير بن بستی انفجارو چپ حزب آويز ميليتانتبلوک بندی اش، راست اتحاديه ای مسالمت جو  رفرميسم در هر دو

سرچشمه بن بست در چرخه ارزش افزائی سرمايه جهانی، در ژرفنای شيوه توليد سرمايه داری و طوفان انگيز است. 

قرار دارد. بايد اينجا را کاويد، اما نخست طول و عرض اين بن بست را بايد ديد و با دقت نظر انداخت. شمار اعضای 

اين ريزش  داشته است. کاهشروند ای اتحاديه های کارگری بزرگ دنيا، در طول دهه های اخير با شتاب خيره کننده 

ده است، با اين وجود حتی در سوئد، ام القرای رفرميسم سنديکاليستی، در کشورهای اسکانديناوی از همه جا کمتر بو

 »LO« ،کارگرهزار  30بيش از  2016فقط در سال سکانداران سفينه قدرت اتحاديه ای را به وحشت انداخته است. 

ج توده وخرروی نياورده اند. نيز ترک گفته اند و به هيچ تشکل سنديکائی ديگر را  کارگران سوئد)(سازمان سراسری 

نيروی کار به اين نهاد نظم سرمايه يا ماشين سرکوب  فروشنده به ويژه بی اعتمادی عميق نسل جوان کارگر از اتحاديه ها

و  گسترده تر بسيارساير جوامع اروپائی و در سراسر جهان  ضد سرمايه داری طبقه کارگر در مبارزه راديکالهر 

هزار کارگر  120سده بيست، با فراخوان خود حدود  80است. اتحاديه معدنچيان انگليس در نيمه نخست دهه  شتابناک تر

ريب ه فمعدن را يک سال تمام، در سنگر کارزاری مماشات آميز و سنديکاليستی به صف نمود. تعداد اعضای اين امامزاد

  هم نمی رسد.  نفر هزار 30رفرميسم اکنون به 

فروپاشی جنبش اتحاديه ای در سراسر جهان چشمگير است و اين روند دقيقا رويه متضاد چيزی است که در نيمه روند 

برخالف آنچه همگان می پندارند، پويه را به خود می دوخت.  هاانسانديدگان قرن بيستم  دوم سده نوزدهم و نيمه اول

، از شور و شوق آگاهانه و سرمايه ستيز در آن دوره ها شکل گيری، عروج يا گسترش انفجارآميز جنبش اتحاديه ای

. چنين پنداری ماالمال از توهم و به ويژه همراه با نمی گرفتطبقه کارگر به سازمانيابی يا مبارزه متحد طبقاتی نشأت 

هيچ گاه، در هيچ گوشه تاريخ، شيفته و دلباخته سنديکاليسم نبوده  توده کارگرگمراهسازترين وارونه پردازی ها است. 

است و دست به کار ساختن سنديکا يا اتحاديه به معنای متعارف، رايج و مستولی آن نگرديده است. کارگران همه جا، 

 خاذپيدايش خود اتد. اين جهتگيری را از بدو ندی، همجوشی طبقاتی پيش گرفتنهمواره و از همان آغاز راه تشکل، همپيو

، اما نه قانون گرايانه، نه آويزان به نظم نسخه پيچی سرمايه، نه در راستای حصول اجماع با بورژوازی، که نمودند

ت قدر در همان حالت خودپو، خودجوش، تا هر کجا که زندگيشان حکم و شعورشان قد می داد، کامال بالعکس، برای آنکه

س اسا و ددمنشی سرمايه داران ،استثمارشدت عليه ، اين قدرت را به کار گيرند و وارد ميدان کنند را طبقاتی خويش

تا دهه های نخست قرن نوزده آکنده از گوياترين شواهد  15و  14تاريخ سده های . اعمال نمايندسرمايه داری استثمار 

و مانوفاکتورهای انگليس، » کسميدل س«شورش کارگران ، درايتاليا »چومبی«رخدادهائی از نوع قيام  است.اين ماجرا 

در امريکا بعالوه بنمايه و بنياد شناخت ماترياليستی » شواليه ها«در مولهاوزن آلمان تا » تورينگن«جنبش موسوم به 

اين نکته را در جاهای مختلف به راديکال تاريخ نيز به اندازه کافی بر درستی غيرقابل انکار اين ادعا صحه می نهند. 

فاوت توضيح داده ايم و در اينجا موضوع گفتگوی ما نيست. بحث بر سر رويش، گسترش، ميدانداری و مناسبت های مت

 .عروج جنبش اتحاديه ای بود. اين جنبش مشروعيت و جواز مصرف خود را از سرمايه يا طبقه سرمايه دارگرفته است

را  ايده برپائی سنديکا عقالنی، لوت پرجاللاين بدان معنی نيست که مالکان کارخانه ها يا دولتمردان سرمايه در يک خ

بر دوش گرفته اند و توده های کارگر را مجبور به ساختن اتحاديه نموده اند.!! اساسا بيرق سنديکاسازی  کشف کرده اند،

سخن از فريبکاری يا حتی سياست پردازی سرمايه داران نيست. حرف حول سرمايه و فرارسته های فکری، ايدئولوژيک، 

نديشه ا افته هايی که ايدئولوژی،ها و برتحقوقی، فرهنگی و اجتماعی شيوه توليد سرمايه داری است. همان فراجوشيده 



معين و به داليل  تشکيل می دهند. سرمايهحقوقی طبقه سرمايه دار را  ای انسانی، اخالقی، سياسی، مدنی،و ارزش ه

ا سالح ر است و اين نسخه بودهجنبش اتحاديه ای  وبه پيچيدن نسخه سنديکاليسم  مجبور زير فشار نيازهای ذاتی خود،

 ه است. کرد در بخش بزرگی از دنيا کارگر و جنبش کارگری توده هایعليه يات خود در پهنه پيکارنوشداروی حدست يا 

نظم توليد، سياسی، مدنی، حقوقی و ايدئولوژيک جزء گسست ناپذير و سرشتی چرخه ارزش افرائی سرمايه و شيوه توليد 

در کار  موجود م مزيد بر ارزش نهفتهارزشی عظي و دگردسرمايه داری است. نيروی کار خريداری شده بايد مصرف 

توليد نمايد، کارگر بايد به طور کامل از کارش، از تعيين سرنوشت کار و توليدش، از پويه تقرير چند و مرده پيشين 

چون زندگی انسانی و اجتماعی خود جدا ماند، اين جدائی بايد مستمرا و الينقطع بازتوليد شود. بنياد هستی سرمايه بر 

بقای توليد سرمايه داری است که کل اين اجبارها و بايدها را  اين مبانی، اجبارها و بايدها استوار است. جبر موجوديت و

تبديل اين مقدرات، احکام و نواميس به شيرازه مدنيت، حقوق، سياست قانون زندگی و شرط زنده ماندن انسان ها سازد. 

 ندازه نيازمندو فرهنگ حاکم در زمره حياتی ترين و اساسی ترين نيازهای سرمايه است. توليد سرمايه داری به همان ا

حقوقی و اجتماعی است که به مواد خام، ماشين آالت و تمامی اجزاء تشکيل دهنده  ستيال و حاکميت اين قوانين مدنی،ا

متضاد بازسازی  به صورت ،سرمايه آن را با دنياها وارونه پردازی موضوع ساده است، اما سرمايه ثابت محتاج است.

که موجوديت،  اين استماجرا  اصلورد و خوراک شعور توده کارگر ساخته است. شيادانه را خو حاصل اين بازپردازی 

به  سرمايه بدون توسلنيست.  ممکنجنبش کارگری  و فزاينده سرکوب قهرآميز خودگستری و بقای سرمايه داری بدون

رسواترين  ثيف ترين وکی از کيجعل اين حقيقت متقن  می تواند وجود داشته باشد،طبقه کارگر نشبيخون و قتل عام  قهر،

مه، مولد و موجد کليه رابطه خريد و فروش نيروی کار در اساس هستی خود، سرچشاست.  سرمايههای هويتی دروغ

است، بنياد بردگی مزدی بر ساقط سازی بی مهار کارگر از هر گونه دخالت آزاد و  سرکوب و بربريت اشکال قهر،

انسانی در سرنوشت کار، توليد، محصول کار و زندگی خود استوار است. تصور وجود چنين نظام، رابطه يا مناسباتی 

، شفشان دروغ بافیو قهر ضدانسانی عليه طبقه کارگر، آتسرکوب  دهشتناک ترين صورت بندی های جوراجور بدون

ين قهر اقتصادی مرگبارتر است. سرکوب واقعیطبقاتی و  معنای زمينی،. همه بحث بر سر تحريف و قلب واقعيت است

قانونيت، حق رأی، دموکراسی، مدنيت، حق اعتراض، حق تشکل، آزادی بيان و کل آنچه  شکل و مادر همه قهرها است،

برای تحميل جدائی کارگر از  سرمايه قهرو هر کدام بيش از ديگری ابزار  گرفته است، همه با همکه جامعه مدنی نام 

کار و زندگی خود است. يکی از دروغ پردازی های عظيم  چند و چونکارش و ساقط بودن وی از حق دخالت در 

 ،دنیبه طور اخص احزاب و اردوگاههای چپ نمای اين طبقه آن بوده است که سناريوی دموکراسی، حقوق م بورژوازی

را از يک سوی حاصل جدال سرمايه داری با  يا کل سناريوی جامعه مدنی به اصطالح آزادی های سياسی معلوم الحال

شکلهای توليدی پيشين خوانند و از سوی ديگر به حساب عقب نشينی بورژوازی  پاسدار سلطنت و کليسا و نهادهای قدرت

ی اما نکته اساس ،در مقابل جنبش کارگری بگذارند. ترديدی نيست که رگه هايی از واقعيت در اين گزاره ها وجود دارد

 واقعی به ظاهر رگه های اينها م اردوگاهی و شاخه های پرشمار آنآنست که احزاب لنينی، سوسيال دموکراسی، کمونيس

 شستشوی مغزی توده های کارگر از اين طريق به ونموده بنمايه اصلی ماجرا  بر رویای سراسر آهنين را تبديل به پرده 

بورژوازی قطعا از همان نخستين روزهای ظهور تاريخی خود، با امواج سنگين و پرخروش مبارزه طبقاتی پرداخته اند. 

 »کارگر با پيدايش خود مبارزه اش را عليه سرمايه آغاز کرده است«وده است. به گفته مارکس توده های کارگر مواجه ب

اعتراض و تظاهرات بود، نه گوش هيچ » حق«وجود واقعی داشت، نه سخنی از » حق اعتصاب«در آن زمان نه 

جائی در مشاجرات  »حق غرامت بازنشستگی«دچار آشفتگی می شد، نه » حق تشکل«سرمايه داری از شنيدن فرياد 

هيچ صاحب کارگاهی را به هراس می انداخت. فراتر از همه اين ها چيزی به » حق بيمه بيماری«اشغال می نمود، نه 



هيچ يک از طرفين جنگ، نه کارگران  ذهن و کارزارها را تيره نمی ساخت و فضای جنگ و ستيزها» قانون کار«نام 

راه خود را به پهنه » قانون ساالری«و » قانونيت«و » قانون«کرد. اصال نمی به خود مشغول و نه سرمايه داران را 

از اين ها هم فراتر،  مبارزه طبقاتی جاری ميان دو طبقه متخاصم در حال بالندگی و ميدان داری و بلوغ باز نکرده بود. 

وسل و قوای سرکوب فئودالی تطبقه سرمايه دار هنوز دولت خود را نداشت و برای کشتار کارگران به ميليتاريسم سرواژ 

، چگونگی خريد و فروش نيروی کار، موازنه ميان با هم می جنگيدند ، کارگران و سرمايه داراندو طرفمی جست.  

کار اضافی و الزم، کل آنچه مربوط به موجوديت، گسترش و بقای رابطه توليد اضافه ارزش می شد موضوع جدال و 

ستيز مستمر اين دو نيرو بود. توده های کارگر فقط فشار استثمار، سبعيت و درندگی سرمايه داران را تحمل نمی کردند، 

ظيم بی حقوقی ها و ستمگری های فئوداليسم را هم بر زندگی خويش آوار می ديدند. صاحبان سرمايه نيز فقط با کوه ع

کارگران نمی جنگيدند. آنها نيز با سلطنت و ساختار نظم کهنه در مناقشه و بده و بستان قرار داشتند. بحث ما در اينجا 

چگونگی صف آرائی دو طبقه سرمايه دار و کارگر در آن دوره آناتومی تاريخ آن دوران نيست. کل سخن حاضر بر سر 

گفتيم که قانون، حق تشکل، حق اعتصاب، حق تظاهرات، حق آزادی بيان  است. اين جدالو چگونگی انکشاف تاريخی 

های معلوم الحال، نظم سياسی، دموکراسی، مدنيت و دولت متعارف سرمايه داری هنوز تاريخ » حق«و ليست طوالنی 

قدرت ضد  ياطبقاتی  سرهقدرت  يک سوی آن راها جنگی جريان داشت که ود نساخته بودند. به جای همه اينآلوده خرا 

دستگاههای اختاپوسی سلطنت فئودالی  بعالوه سرمايه داران وقدرت سرمايه  و سوی ديگرش را کارگرانسرمايه داری 

ظم و نچرخ توليد سرمايه را از چرخش فرو می انداختند تعيين می کرد. توده های کارگر برای تحميل خواست های خود 

طرف مقابل، سرمايه مقدم بر هر چيز به قهر دراختالل و آشوب می نمودند. و دورچرخی سرمايه را دچار تعطيل،  توليد

از لشکر عظيم خلع به ورطه گرسنگی می انداخت.  اعتصاب کنندگان را اخراج می کرد واقتصادی توسل می جست. 

يد شدگان و ارتش وسيع بيکاران برای جايگزينی آنها بهره می گرفت. خيل اعتصاب شکنان را وارد ميدان می کرد.  

می کرد، شرايط کار  به گونه رعب انگيزی طوالنیمی ساخت. روزانه کار را  سهمگين تر و جانخراش ترفشار کار را 

 ل تحملو غيرقاب شاقنفس گير، را با بيشترين قساوت به کارهای  زنان باردار حتی زنان کارگر را مرگبارتر می نمود.

زی بورژوا .می کردفشار استثمار  شکل آماج وحشيانه ترين سودسازی مرگ آورهای ا می داشت. کودکان را در سياهچالو

ز کليسا و تمامی همزمان برای سرکوب و به خون کشيدن اعتراض کارگران از ارتش و نيروهای قهر شاهنشاهی، ا

  نهادهای قدرت سرواژ بيشترين بهره ها را می برد. 

شدت فزاينده استثمار و بربريت انفجارآميز سرمايه، جنب و جوش متقابل، ضد سرمايه داری و روزافزون توده های 

اقد نبش هائی فجکارگر را به دنبال آورد. جنبش های عظيم سرمايه ستيز کارگران شروع به باليدن و ميدان داری کرد. 

هر نوع زعيم، قائد، حزب و نيروی باالی سر، جنبش هائی که واکنش خودانگيخته و قهری بردگان مزدی سرمايه در 

، شدندی ممشتعل زبانه می زدند، آهسته يا شتابان  ای . در نقطهبودندمقابل شالق کشنده استثمار و طوفان توحش سرمايه 

ه ای و حتی سراسری می گرديدند، سازمانيابی مناسب خود را احراز می نمودند. گاه تبديل به خيزش های پرشکوه منطق

 اتیقدرت طبقنطفه های واقعی مبارزه اقتصادی و سياسی را به هم می آميختند و در کليه اين عرصه ها يا جهتگيريها، 

اشکاالت  با تمامیجنبش لوديسم کل پشتوانه، زرادخانه و آتش واقعی توپخانه آنها را تعيين می کرد. ، ضد سرمايه داری يا

از جمله اين خيزش ها بود. شورشی  اساسی و تاريخی خود، با همه فتور و فروماندگی و سترونی و شکست زائی خود،

ن خود حمل می نمود و مارکس در توصيف آن دروانپرولتاريا را در  ی سرشتیکه نطفه اوليه اما خالص سرمايه ستيز

در سطحی وسيع توده های » لوديسم« .»کارگر وقتی به ماشين حمله می کند سرمايه را آماج نبرد خود می گيرد«گفت 

کارگر مهم ترين مناطق صنعتی انگليس را به هم پيوند زد، کارگران حوزه های مختلف از سنگتراشی، ساختمان، ذغال 



ردند و به با لوديستها تقسيم کنان روز خود را  ،بافندگی و کارگرزادگان سرباز ،عادن گرفته تا ريسندگیسنگ يا ساير م

بورژوازی را دچار وحشت کرد. پايه های بقای سلطنت حمايت بسيار پرشکوه از آنها برخاستند. خيزش لوديسم همزمان 

شتار کگرديد، پارلمان حکم عجزآميز اين دو نيرو  را بيش از پيش لرزاند، وحشت از موج قدرت کارگر مالط آميختگی

بيرق قانونگزاری، دموکراسی، مدنيت و حقوق سرمايه شد. جنبش مرزهای انگليس را  داد و صدور مصوبه تيرباران

از خيزش لوديسم آغقرن نوزدهم با در نورديد، فرانسه، آلمان، اسپانيا، ايتاليا و جاهای ديگر را در گردباد خود پيچيد. 

آفريد، قيام های ليون و پاريس و فراوان خيزش های » چارتيسم«شد اما طبقه کارگر اروپا جنبش پشت سر جنبش زائيد، 

همان وضعی را پديد آورد که  اين توفان کرد. دستخوشسراسر قاره را اعتصاب راه انداخت و  وفانديگر برپا کرد، ت

شبحی که خواب از ديده سرمايه ربود و بورژوازی قاره خواند. » ونيسم در اروپاگشت و گذار شبح کم« مارکس آن را 

 کنستالوژيرخوت برای بيان خلسه های  صحافیها، ساخت. آيا اينها، اين حرفهراسناک سقوط  ،را در ستيغ وحشت

يشينيان پ يأس آميز انهمبارزات ابزارشکن تکريم برای افتخارات کهن اجدادی!! بازگشت به دوره عتيق!! يا سرودن چکامه

ی مهندساست. فقط ورشکسته ترين دوره گردهای سوداگر سود و قدرت يا زبون ترين و بی شرم ترين عمله و اکره 

را القاء کنند. کارگران در آن روز خشم و نفرت خويش عليه استثمار  افکار توده های کارگر می توانند چنين شائبه ای

که  شکلیهر رسنگی، ستم و بی حقوقی مولود رابطه خريد و فروش نيروی کار را به سرمايه داری يا قهر خود عليه گ

درت با ق وقت،شعور متعين انديشه و ، با آمد فکرشان میبه  روزگار، آندر می توانستند، با سالح و ساز و برگی که 

انجام می دادند نازل ترين و عقب مانده ترين ترين شيوه پيداست که آنچه کامال به منصه ظهور می رساندند.  خود ايامآن 

 خودپوی زیآيينه سرمايه ستي سطح پائين و ابتدائی پيکار، اوالکارزار بود، اما نکته اساسی و تعيين کننده آنست که اين 

ان جنگ ود در ميدآاليش و آلودگی توده های کارگر به قدرت طبقاتی خ نيا مظهر اتکاء بدون هيچ پيرايه،طبقه کارگر و ثا

به هيچ  ،بستند. کارگران به هيچ قانون، حقوق، مدنيت، قرارداد يا ميثاق اجماع با سرمايه دخيل نمی بودعليه بورژوازی 

، قدرت اتحاد، همبستگی و پيوستگی طبقاتی داشتند، هر چه جستندساختار قدرت يا هيچ نهاد نظم بورژوازی تمسک نمی 

و يکراست به قلب تپنده رابطه خريد و فروش نيروی کار، به چرخه توليد سود و  کردندکه آن را در تير می  بود خويش

اجماع و سازش، ، غبار توهم به آنجا به شکل بعد، مه آلود نبود، فضای جنگ در فتندارزش افزائی سرمايه نشانه می 

ع زادی بيان، اجازه تشکل و نوکراسی، تکدی حق اعتصاب، آپارلمانتاريسم و دموآويختن به قانون آشتی، پناه آوردن به 

  ساخت.شرنگ رفرميسم مسموم نمی و پويه شناخت آنان را با  داد ها شعور کارگران را آزار نمیاين

. وارد عظيم ترين فازهای دادد. سرمايه داری به رشد خود ادامه يپيچ انطوای خود را پروسهيع اين دوره اما بسيار سر

بيش از هر چيز و مقدم بر همه چيز خود  غول آسائی که . شکوفائی و توسعهشد، سراسری و بين المللی يدگردگسترش 

. شيوه توليد سرمايه داری کليه پيشرفت های دانش انسانی، تمامی ساخترا در پهنه افزايش بی عنان بارآوری کار ظاهر 

دستاوردهای علمی، همه کشفيات، اختراعات و ابداعات تکنيکی را ساز و برگ سير صعودی هر چه بيشتر بارآوری 

، چهره جهان موجود را دستخوش انداختراه را اطالعاتی و انفرماتيک  ن انقالبات صنعتی،، سترگ ترينمودکار 

به  تيکراسرا  و دگرگون سازی ها ها، سيالب مهيب حاصل تمامی اين پيشرفت هاکرد و کل اينسهمگين ترين تحوالت 

يچ ساختن هکار اضافی توده های کارگر و  سود يا گنداب تشديد فشار استثمار نيروی کار، سنگين سازی افسانه ای کفه

رگر سرشکن نمود. سرمايه داری به يمن اين فرايند، ظرفيتی نفرت انگيز کار الزم يا وسايل معيشتی طبقه کا و کاهش

بسيار بيشتر از دوره پيش احراز کرد، قدرت ميدانداری خود را به اوج برد. فرصت يافت به خواست های اندک معيشتی، 

. منحنی دپاسخ مساعد ده به صورت گذرا، سياسی، مدنی و رفاهی اليه يا اليه هائی از يک بخش طبقه کارگر بين المللی

باالرونده خيره کننده نرخ اضافه ارزش ها، اين توان را به بورژوازی داد تا ضمن راندن سفينه پيروزی بر اقيانوس 



پرخروش سودها و سرمايه ها، بهای نيروی کار را با هزينه خورد و خوراک، پوشاک، دارو و درمان يا آموزش اوليه 

کای شمالی عجالتا همتراز کند، به بيان دقيق تر اين همترازی را پذيرا بخشی از بردگان مزدی دو قاره اروپا و امري

کسانی که مجلدات مختلف گروندريسه، کاپيتال يا کال متون نقد اقتصاد گردد. بورژوازی از اين کار استقبال می کرد. 

اضافه ارزش شاخص  سياسی مارکس را تعمق نموده اند خوب می دانند که مثال مارکس در کل اين نوشته ها برای نرخ

صد در صد است. پيداست که او اين رقم را صرفا به صورت مثال استفاده می نمايد اما در پشت همين مثال و توضيحات 

، از رفتگمارکس مثل همه کالبدشکافی ها و تحليل های ديگرش اين مثال را از آسمان نمی تمثيلی واقعيتی کتمان است. 

ظيم و تن نوشتد. در روزگاری که او اين متون را می يشرايط موجود تاريخی می کاوژرفنای زندگی زمينی کارگران و 

تی در آواخر عمر خود مارکس . واقعيتی که در سال های بعد حبودواقعيت نرخ استثمار نيروی کار همين حدود  کرد می

شرايط امپرياليستی  .شد. اين نرخ به جای صد درصد، چند و بعدها چندين صد درصد گرديددگرگونيهای عظيم  دچار

توليد سرمايه داری، صدور سونامی وار سرمايه به اقصی نقاط عالم، استيالی رابطه خريد و فروش نيروی کار بر تمامی 

واحه ها و کومه های مسکونی يا حتی غيرمسکونی کره ارض، دستيابی سرمايه به ميلياردها نيروی کار شبه رايگان در 

 ایهبازار جهانی، تعيين قيمتش مسلط سرمايه اجتماعی کشورهای اروپای غربی و امريکا در انباشت، نق جديدحوزه های 

 قدرت و حاکميت در بخش سرمايه جهانی از عظيم ترين سهام سود،برخورداری اين توليدی و نرخ سودهای بين المللی، 

مديگر اين ظرفيت را برای سرمايه داری همه اينها با هم و در ترکيب با هبر شدت روند مذکور افزود. دنيا، همه و همه 

فراهم آوردند تا در مقابل برخی خواسته های معيشتی و اجتماعی اقشاری از کارگران دست به عقب نشينی  چند کشور

ش به افزايرا  هااضافه ارزش استثمارها و نرخ نوين يا افزوده شدهنيمی، عشری، حصه محقری از درصدهای  ،يکیزنند. 

از خطر نظام بردگی مزدی را اختصاص دهند و از اين طريق برای دوره ای معين،  ر توده کارگربهای نيروی کا

  بخشند.تعرض جنبش سرکش ضد سرمايه داری پرولتاريا نجات 

 بورژوازیشد.  اين جوامعشاخ و برگ کشيدن رفرميسم در جنبش کارگری  اد باال پهنه کشت، رويش، آبياری ورخد

امکان يافت تا بساط مدنيت پهن کند، بر مسند قانون بنشيند، سناريوی دموکراسی ساز نمايد، سخن از حقوق راند و کل 

اين ها را سالح قتل عام جنبش راديکال سرمايه ستيز توده های کارگر بنمايد، چيزی که پيش از آن وجود نداشت. طرفين 

کارگران در محدوده ی اراستند، سالح هر دو جبهه، قدرت قهر و پيکار بود، جنگ، صريح و عريان در مقابل هم صف م

کارخانه، در سطح شهر، در فاصله مرزهای يک منطقه، در سراسر کشور و گاه حتی در وسعت قاره، نيروی تعرض 

 و می نمودند، قيام خود را به هم می آويختند، يکی می ساختند، در تير می کردند، به چرخه توليد شليک می نمودند

شريان حيات سرمايه و توليد سود را به ورطه انسداد می انداختند. سرمايه داران نيز تمامی توان نظامی، پليسی و نيروی 

 يا گرد و خاک بدونسرکوب خويش يا قوای عاريتی فئوداليسم را راهی ميدان جنگ می کردند، فضای کارزار شفاف و 

 های غول پيکرقطبرش خيره کننده سرمايه داری به همه جای جهان، با دست اندازی اکنون با گستاجماع بود. اما  سياهی

 ،صنعتی و مالی سرمايه بر عظيم ترين و افسانه ای ترين سهم اضافه ارزش های حاصل استثمار پرولتاريای شبه رايگان

غيير دچار ت، وضع حکمرانیگران حوزه با دستيابی اين قطب به امکان تضمين حداقل معيشتی و رفاهی اقشاری از کار

و  کارگران اليه ای از ، پايه های مادی اجماع و سازش ميانزمينه نمو می يافترفرميسم درجنبش کارگری  .می شد

درصد محقری از اضافه ارزش های طغيان آلود  در يک دست،می باليد. بورژوازی چند کشور اروپای غربی  سرمايه

ظاهرات ت« ،»تشکل قانونساالر«، »اعتصاب قانونی« ، »قانون«و در دست ديگرش  دنيا حاصل استثمار مشدد کارگران

 »مدنیجامعه «، فراخوان سازش و اجماع، حق رأی، دموکراسی، »آزادی بيان و اعتراض مبتنی بر قانون« ،»قانونمدار

ها شی از کوه اضافه ارزدينارنهفته های هر دو دست را يکجا پيش چشم جنبش کارگری باز کرد.  به ميان کارگران رفت.



ارد و طبقه کارگر کاسبکاراليه با  .ساختراديکال ضد سرمايه داری توده کارگر ساز و برگ کفن و دفن کارزار را 

سنديکاسازی، جنبش اتحاديه ای، مبارزه قانونی، در يک کالم رفرميسم   کثيف ترين و فاجعه بارترين داد و ستدها شد.

ن باتالق، از گندزار بده و بستان ها و سازش های پيشنهادی سرمايه روئيد. اين جنبش راست سنديکاليستی از بطن اي

و » قانونی شدن مبارزه«، »آزادی بيان«، »حق تظاهرات«، »حق تشکل«، »حق اعتصاب«کارگری نبود که بيرق 

 دند، عظيم ترين اعتصاباتمانند اين ها می افراشت. کارگران خود بدون احساس نياز به هيچ کدام اين ها، اعتصاب می کر

را برپا می نمودند. صنعت نساجی شهر ليون را شش ماه تعطيل می کردند و چرخه ارزش افزائی سرمايه در يکی از 

و همه نواحی صنعتی انگليس،  النکشيرصنعتی ترين کشورهای روز را از چرخش فرو می انداختند. در يورکشاير و 

در اسپانيا و هلند و آلمان و امريکا و جاهای ديگر خيزش بعد خيزش تحويل تاريخ می دادند. کارگران هيچ احتياجی به 

در نازل ترين ميدانداری های خود، در همان جنبش يأس آلود سازمانيابی هم احساس نمی نمودند. » حق قانونی«داشتن 

د بورژوازی لگ» ملی«مرزهای تقدس ايالت ها را يکی کردند، کمی اين سوتر بر دوختند،  ا به همرها رابزارشکنی، شه

کوبيدند، انترناسيونال برپا کردند، قدرت مادی، زمينی و طبقاتی خود را به صورت انترناسيوناليستی نمايش دادند و با 

» حق اعتراض«و » آزادی بيان«چ نيازی به تکدی توده های کارگر هياين کار بورژوازی جهانی را به وحشت انداختند، 

 رينپرشکوه ت ، بههبه سرمايه»!! هایآزادی «آنها بدون داشتن اين زندگی و پويه پيکار خود نمی ديدند.  ،نيز در انديشه

 رشورش ها عليه شدت فشار استثمار، عليه جنايت ها و بربريت های طبقه سرمايه دار، عليه دستگاههای اختاپوسی کشتا

دست يازيدند. کارگران هيچ کدام اينها را نياز نداشتند، به جای آنها شمشير قدرت طبقاتی خود را از نيام می کشيدند و 

باالی سر سرمايه داران به چرخ می آوردند، با اين شمشير به جان صاحبان سرمايه می افتادند و تکليف مشاجرات جاری 

منادی  »سوسياليسم تخيلی«نوشته اند که  يااند . خيلی ها گفته کنيمی اشاره همين جا به نکته ادررا تعيين می کردند. 

ين مارکس ا نظر ايناناز مپديده دوران کودکی جنبش کارگری بوده است!!  ،آرايش و پيرايش سرمايه داری اصالحات يا

 سين،خسن و خ«داستان معروف له به کل مسأو انقالبی جايگزين نمود!! » سوسياليسم علمی«را با الگوی سوسياليسم 

مرز تمايز اشکال سوسياليسم نه تخيلی و  اوالو ابتذال آميز است.  مستهجنمی ماند و به همان اندازه » دختران مخاويه

آن  ودنالغاگر کار مزدی بکارگری بودن، سرمايه مدار يا  دقيق تر بگوئيم، بورژوائی و علمی بودن که بنمايه طبقاتی يا

های سوسياليسم با شاخص تخيل و علم نه بر زبان مارکس جاری شده است و نه هيچ سنخيتی با است. تفکيک پاراديم 

شالوده نقد مارکس بر اقتصاد سياسی بورژوازی يا شناخت ماترياليستی راديکال او از تاريخ تکامل جوامع انسانی دارد، 

ورژوائی يا سوسياليسم ب«کائوتسکی، لنين و پيروان آنها هستند. ثانيا مبدع اين تقسيم بندی انگلس و شارح يا مروج آن 

قه در حال طب»!! خيرخواه«نه ابداع پرولتاريای قبل از مارکس که پيشکسوتان و دانشوران  !»تخيلی«به روايت انگلس 

 دريا را جوهر خامه هفت ستايش آنانها را بر صدر می نشاند و دررشد بورژوازی بوده است. همان افرادی که انگلس آن

د روايت ، در مور»سوسياليسم کشف فرزانگان طبقات دارا است«راستش اين سخن کائوتسکی و لنين که خود می سازد. 

است. معضل بنيادی و ماهوی  برحقمورد تأکيد خودشان کامال » تخيلی«بورژوائی سوسياليسم يا همان سوسياليسم 

رده اند. کتاريا، کمونيسم مارکسی و لغو کارمزدی آوارکمونيسم پرولم وياليسسوسمشان آنست که اين تعريف را بر سرکال

اين جنبش کارگری نبود که بيرق مبارزه قانونی و تکدی حق تشکيالت، اعتصاب، آزادی  باز گرديم. اصلی خود به بحث

های رخروش اضافه ارزشبا راندن کشتی بر اقيانوس پبيان و مبارزه از بورژوازی افراشت. بالعکس بورژوازی بود که 

حاصل استثمار پرولتاريای بين المللی و يافتن بضاعت سازش با جنبش کارگری، توده های کارگر را به تمکين در مقابل 

شد، نماجرا اما به اينجا ختم  قانون و حقوق و مدنيت خود و انصراف از مبارزه ضد سرمايه داری متقاعد می ساخت. 

بر ستيغ دستاوردهای عظيم انقالبات پی در پی صنعتی و  انکشاف سراسری و بين المللی خود سرمايه داری در پروسه



اطالعاتی، با اوج بردن بارآوری کار، سير صعودی فزاينده نرخ استثمار، کهکشانی نمودن حجم اضافه ارزش ها، فقط 

ان همزم را فراهم نساخت.فرميسم در گورستان ر چند کشورجنبش کارگری پايه های مادی و اقتصادی الزم برای دفن 

 جنبش کارگری جوامع يا قاره هایده ترين و مهلک ترين ضربات را برطبقه کارگر وپديد آورد که کوبنهمگن شرايطی و

نيز حوزه صدور سرمايه، قلمرو دورپيمائی سرمايه جهانی و در حال انکشاف و گذار به استيالی کامل سرمايه داری 

 را زنجيروار آماج خدنگسرنوشت سازی ، اهداف استراتژيک بسيار ر اين بخش عظيم دنيا همدر اينجا، د وارد کرد.

طبقه  موقعيت بهمناسبات نوين نشاند و را بر اريکه سکانداری سفينه انکشاف خود نمود. بخشی از بورژوازی  توحش

ج ون نمائی، سوار شدن بر موياپوزيسارتقاء داد. برای بخش وسيع ديگر نيز تمامی امکانات مسلط اقتصادی و سياسی 

قهر و خشم و پيکار توده های کارگر، به برهوت بردن جنبش کارگری کشورها و تعطيل مبارزه طبقاتی را مهيا نمود. 

توده های  مزدی را يکسره از دستا بيرق کمونيسم مارکسی و لغو کار به اين طيف گسترده بورژوازی مجال داد ت

 هانیجبرای تبديل عظيم ترين بخش جنبش کارگری  ،دروغين، ارتجاعی، گمراهساز و منحط خارج و به درفشی کارگر

کمونيسم خلقی و  ،، رژيم ستيزی فراطبقاتی، انقالب دموکراتيکبه لشکر جرار امپرياليسم ستيزی خلقی و ناسيوناليستی

ی کار د و فروش نيرواعی رابطه خريو نهايتا جايگزينی شکلی از برنامه ريزی نظم اقتصادی، سياسی و اجتم بورژوائی

سازی الگوئی از سرمايه داری جا قلب ماهيت دهد. جنبش ضد سرمايه داری پرولتاريا را با جنبش جا به  با شکلی ديگر

با الگوی ديگر جايگزين سازد. فاجعه عظيمی که در طول قرن بيستم رخ داد و عوارض و آثار آن تا ساليان متمادی آتی 

  بقاتی کارگران دنيا آوار خواهد بود. بر سر پيکار ط

نظام بردگی مزدی در اين قرن فقط جنبش کارگری چند کشور غربی را در رفرميسم راست سنديکاليستی دفن نکرد، کل 

 يسمهم راهی گورستان رفرموپای شرقی و جاهای ديگر رامبارزه طبقاتی توده های کارگر آسيا، امريکای التين، افريقا، ار

يک سؤال مهم در اينجا آنست که آيا کل اين رخدادها گريزناپذير بودند. هر نوع پاسخ  ای ميليتانت نمود.چپ نم منحط

مثبت به اين پرسش ايدآليسم عريان و در ستيز با شناخت ماترياليستی راديکال تاريخ است. اگر پرولتاريای بين المللی 

راه وقوع آن می گرديد، اما مجرد عجز و  ا داشت قطعا سدارتجاعی فاجعه زا رتوان کافی برای مقابله با اين روند 

اطالق گريزناپذيری بر رخ دادن آن است. فروماندگی کارگران جهان از چالش اين فرايند تنها جمعبستی که نمی زايد 

را چجنبش کارگری اين ظرفيت تاريخی و طبقاتی را داشت که به مقابله راديکال و سرنوشت ساز با اين پويه برخيزد. 

موضوعی است که می توان پيرامونش بحث کرد. بدون شک  نشداين ظرفيت جامه جنبش نپوشيد و توان فعال کارزار 

پايه های اقتصادی الزم برای  بسط ظهور و ه داری،عواملی در اين گذر تأثير بارز داشتند، پويه تحوالت جاری سرماي

 ،ودندب اين عواملچپ ميليتانت در بخش ديگر از جمله  عروج رفرميسم راست سنديکاليستی در يک بخش و رفرميسم

آنچه اتفاق افتاد خواست يا اراده بر سير حوادث نمی کوبيدند.  را نمی زدند و مهر تقدير و اجباراما حرف اول و آخر 

خشی ب همه کارگران جهان نبود، رويکردهای متنوع و متضادی در درون جنبش کارگری بين المللی با هم تصادم داشتند،

در ميان رويکردها حتما کمونيسم لغو کار مزدی نيز بروز خاص خود  از توده کارگر هم توان ايفای نقش فائق نداشت.

 تيزها، نقد و انتقادها وها، جنگ و سب و جوش را داشت. يک چيز مشخص و پيش روی ما است. اينکه برايند همه جن

شکست رويکرد راديکال ضد سرمايه داری طبقه کارگر شد. رفرميسم  و نهايتا زمينگيریفراز و فرودها،  افت و خيزها يا

قهور م باخت، به گونه رقت باری ها و صف آرائيهای متفاوت خود مستولی شد و کمونيسم لغو کار مزدی در بلوک بندی

ايه داری سرم یاقتصاد سترگ ها و فعل و انفعاالت پويه فرگشتحتما مهم است.  هم. يک نکته ديگر يا حتی ناپيدا ماند

د انزوای رويکر پيروزمندانه رفرميسم و شکست يا تأثير سرنوشت ساز و کامال مهمی بر روی ميدانداری اين دوراندر

  راديکال ضد سرمايه داری داشت. 



  طغيان توده های کارگرو  ی انفجار سرمايه داری، رخساره هاشرايط روز

فاصله زمانی ميان اواخر دهه هشتم سده نوزدهم تا دهه هفتم قرن بيستم را می توان قرن طالئی و از همه لحاظ پيروزمند 

عصر زوال، شيوه توليد سرمايه داری خواند، درست همان دورانی که لنين، کمينترن، احزاب لنينی و اردوگاهی آن را 

اهد ش حداکثر تأکيد، تصريح نمود. قرن بيستم می توانستعيت را بايد بايک واقپوسيدگی سرمايه داری خواندند.  ،احتضار

يسم سوسيال دموکراسی، رفرم که اگرهای پی در پی، سرنگونی و نابودی نظام بردگی مزدی باشد، عقب نشينی، شکست

موکراسی يگری د، انقالب، امپرياليسم ستيزی خلقیکمونيسم خلقیراست اتحاديه ای، راهبردهای لنينی مبارزه طبقاتی، 

تاريخ را نمی آلودند و سايه خود را بر سر و مانند اينها » کمونيسم«، اردوگاه سرمايه داری دولتی موسوم به جويانه

اگر به جای اين ها، کموناردها نيرومندتر و گسترده تر می درخشيدند، ختند. مبارزه طبقاتی توده های کارگر سنگين نمی سا

خورد، توده های کارگر دنيا نقد مارکسی اقتصاد سياسی بورژوازی را شعور خود می کردند، کمون پاريس شکست نمی 

آرشيو   ای ديگر کهانترناسيونال اول به جای فروپاشيدن راه قوام، استحکام و پااليش راديکال می پيمود يا صدها اگر و ام

آن گونه نشد، تاريخ راهی برهوت اهد زائيد. خو »ايکاش«و از ترکيب و تزويج آنها فقط  را می سازندخياالت مريخی 

 ايه داری ظرفيت باالئی برای کشت،که سرم همان گونه که باالتر گفته شد، آن بود گرديد و يک دليل مهمشنخست 

  رويکردهای سرمايه مدار و تحميل آنها بر کارگران دنيا داشت.  آبياری و بالندگی

از نگارش متن حاضر نيز دقيقا بيان همين واقعيت است.  هدفيده است. است به پايان خود رس ، مدت هااين دوره اما

ه ب سرمايه داری قرن بيست و يکم به لحاظ توان انکشاف، ظرفيت گسترش، قدرت چالش بحران ها، ابعاد بحران خيزی،

د موقعيتی متضادرطبقه کارگر دقيقا  اوليه معيشتی، رفاهی، اجتماعی های تر گنجايش پاسخ به خواستويژه و از همه مهم

تفاوت های مستعجل ميان بخش های مختلف سرمايه جهانی را کنار گذاريم، سرمايه با آغاز سده بيستم قرار گرفته است. 

الش چ سرمايه جهانی نظر اندازيم، صورت مسلط دنيا، بهرا در سطح بين المللی و سراسری آن، به مثابه شيوه توليد 

تنها ه کره زمين، ميليارد کارگر سکن 5عليه ابتدائی ترين مايحتاج زيستی  و فزاينده بی امان هولوکاست از طريقبحران 

اگر سؤال شود که نظام بردگی مزدی در فاز حاضر  به بيان ديگراست.  شده اين نظام يا شاخص موجوديتو تنها مشغله 

می تا شايد سونابه آتش می کشد  تاريخی خود چه می کند، يگانه پاسخش آن خواهد بود که بشريت را به طور الينقطع

سرمايه داری وارد بحران خيزترين فاز تاريخی خود  سرکش بحران ذاتی دامنگيرش را از توفش افزون تر باز دارد.

ک و پوشاک، دارو و گرديده است و همزمان به ورطه ای غلطيده است که سوای قتل عام دهشت زای خورد و خورا

 زرادخانهدر  ابله با طغيان انفجارآميز بحرانهيچ ساز و برگ ديگری برای مق ها، نمحيط زيست انسا درمان، آموزش و

درک واقعيت، ابعاد، اهميت و عظمت ماجرا هنگامی مقدور می شود که خوب دريابيم و با کالبدشکافی الزم  ندارد. خود

در قياس با قبول کنيم که اين نظام مکانيسم ها، سالح ها، راهکارها، استراتژی و زرادخانه های بحران زدائی خود را 

رای ب  به روز نموده است و کارسازتر کرده است. دوره های پيش به صورت بسيار حيرت انگيزی وسعت بخشيده است،

ه بسرمايه در چالش آن ها، در شرايط حی و حاضر را  راهبردهایها و کندوکاو دقيق تر موضوع بايد پويه وقوع بحران

 تومیآناسرچشمه و ريشه بحران بدون شک همان است که مارکس با درايت و بشکافيم. نظر اندازيم و  گونه ای مارکسی

که اوال از دهه ها پيش تا امروز  آنستخود از رابطه خريد و فروش نيروی کار تشريح کرده است اما واقعيت ژرف 

گذشته قرن نوزدهمی خود احراز نموده اند، ثانيا بحرانها به لحاظ پويه وقوع و ميدان ويژه ويرانسازی شکلی متفاوت با 

رمزآميزتر، مخوف تر، مدرن تر، بسيار ها يا مکانيسم هائی ها به ساز و برگد سرمايه داری در چالش و مهار آنتولي

تا اواخر سده نوزدهم، حتی نيمه اول نهادينه تر، کارگرکش تر و جنايت آميزتر روی آورده است. روال بروز بحران ها 



عال فچنان بود که گرايش سرشتی افت نرخ در پروسه توليد، در مقطعی معين بر تمامی عوامل خنثی ساز  قرن بيستم

سر د، بحران سرتااغالب می شد، نرخ توليد اضافه ارزش از نرخ انباشت عقب می افت ،درون پويه ارزش افزائی سرمايه

و  فرا می گرفتچرخه توليد و بازتوليد و سامان پذيری چندين قلمرو اقتصادی يا کل سرمايه اجتماعی يک کشور را 

 ،از تاجر به ورطه افالس می افتاده ورشکست می شد، تاجر بعد . کارخانه، پشت سر کارخانمی پيچيدميان موج خود 

 فروشگاهها يکی بعد از ديگری تعطيل می شدند، کوه توليدات در انبارها خاک می خوردند و بدون مشتری می ماندند،

از دست می دادند، بخش عظيمی از توده های  ران زيادی توان پيش ريز سرمايهسرمايه دا قحطی همه جا را می گرفت.

های رخ می داد. در آن دوره اهرم  ديگر و فراوان حوادث اين نوعی جائی برای فروش نيروی کار نمی يافتندکارگر 

هم شباهت چندانی به ساز و برگ های اختاپوسی امروز  و از سرگيری رونق از ورطه بحرانرايج سرمايه برای خروج 

ت. سرمايه داران دست به کار اخراج گسترده کارگران می شدند، اليه های های پائين تر طبقه سرمايه دار اين نظام نداش

با کمترين بها به رقبای نيرومند  مايه خود را برای پرداخت بدهيهای خودکارگاه، زمين، تجارخانه، ماشين آالت و کال سر

ت، ا پااليش می کرد، فشار استثمار را سهمگين تر می ساخسرمايه خود ر .واگذارد می نموديا غولهای سرمايه داری 

فاز جديدی از تالش برای رشد تکنيک،  هر چه بيشتر می افزود، ،بر شدت کار د،روزانه کار را طوالنی تر می نمو

ا هشابه اين کارم يا کردبه اوج بردن حجم اضافه ارزش ها را دستور کار می توسعه اختراعات، افزايش بارآوری کار و 

 هاو مکانيسم را انجام می داد. سرمايه داری دهه ها است که توانسته است کل اين روندها، پيچ و خم ها، ساز و برگ ها

 نرخ سود را به گونه ای نزولیکند. قبل از هر چيز اهرم های خنثی سازی گرايش  بشرستيزانهرا بازپردازی سهمگين 

چند نموئه اشاره کنيم. کاهش هزينه توليد از جمله کاهش هزينه تشکيل فقط به . افسونگر سازدمدرنيزه و حيرت انگيز 

 بخش ثابت سرمايه يکی از راههای مقابله با گرايش نزولی نرخ سود است. در دوره های نخست توسعه سرمايه داری

عيين ينه توليد را تکارآمدترين حربه اين نظام برای پائين آوردن قيمت ها و تنزل هز باال بردن بارآوری کار مهمترين يا

، از يک سو بهای نمودسنگين می  سرمايهخود را بر گرده عوارض متضاد فشار سهمگين  همزمان می کرد. فرايندی که

ترکيب آلی سرمايه را باال  هماميزکاالهای تشکيل دهنده جزء ثابت سرمايه را کاهش می داد، اما از سوی ديگر به طور 

سرمايه در زمان حال از اين اهرم بيش از پيش بهره می جويد و سرعت می بخشيد.  می برد و روند تنزل نرخ سود را

خير را در همين راستا به کار گرفته است اما در کنار آن اهرم هائی به همين تکنيکی و اطالعاتی دوره اکل انقالب 

تحقق همين هدف يعنی تنزل  به آنچه در عرصه محيط زيست برایفقط اندازه مؤثر و چاره گر وارد ميدان ساخته است. 

هزينه توليد بر سر بشريت آورده است و می آورد خيره شويد. کل خورد و خوراک و پوشاک، کل مايحتاج معيشتی، کل 

ظروف و وسائل خانگی، کل هوای تنفسی، زمين زندگی، آب اشاميدنی، وجب به وجب کوهها، قطره، قطره آب درياها، 

نداز و روانداز، جنگل و دشت و صحرا و همه چيز را به مهلک ترين سموم آلوده فرش زير پا، کومه مسکونی، زيرا

 است فقط به اين خاطر که هزينه توليد، حمل و نقل، نگاهداری، سامان پذيری و در يک کالم بهای تشکيل سرمايه ثابت

. سرمايه سبعانه ترين شکل کشتار دچار افزايش سازدرا کاهش دهد و به همان ميزان سود خود را  و هزينه توليد کاال

  بشريت را سالح مقابله با گرايش افت نرخ سود کرده است. 

کارخانه، يکی از بارزترين شاخص های وجودی خود را تعطيل کرده و به دست تاريخ  برپائیسرمايه داری ديرگاهی که 

نهای کاميو ،ساير تأسيساتراه، حمل و نقل يا ن آالت، احداثبه جای ايجاد کارگاه، تحمل هزينه ساختمان و ماشيداده است. 

غول پيکر قطعات الکترونيکی را يکراست در عمق کومه دختر فيليپينی، چينی، بنگالی، هندی، افريقائی و امريکای 

د تا در آنجا انواع و اقسام کامپيوترهای گرانبها مونتاژ و برای فروش راهی تمامی قاره ها و سراسر نالتينی خالی می کن

 با هراس ازروزی، روزگاری  را که ازار سرمايه داری گردد. سرمايه در همين راستا کارگر استخدام نمی کند، آنچهب



 کموناردها، انترناسيونال پرشکوه فرانسه، قيام 1848 قدرت پيکار توده های کارگر، از وحشت تکرار انقالب ژوئنبرق 

بيمه درمان، خسارت ايام بيکاری و  بازنشستگی، دورهغرامت  اشتغال رسمی، به صورت ،يا آوازه انقالب اکتبر اول

دستخوش دهشتناک ترين سالخی ها نموده و هر روز بيش از روز پيش مانند اينها قبول کرده بود، اکنون ديری است که 

 ا از اينهمه اين بربريت را پويه روتين و مالط و مصالح چرخه توليد خود ساخته است تمی نمايد، نظام سرمايه داری 

طريق هزينه توليد را کاهش دهد، با گرايش نزولی نرخ سود مقابله کند و وقوع بحران ها را به تعويق اندازد. اين رشته 

سر دراز دارد. سرمايه داری زمان درازی است که بيمارستان نمی سازد. هر سال شمار کثيری درمانگاه، آزمايشگاه، 

ی کند. ديگر مدرسه نمی سازد. هر سال انبوهی از مدارس ابتدائی و متوسطه بيمارستان و مراکز درمانی را تعطيل م

را در پيشرفته ترين قطب های صنعتی جهان و کانون های پرخروش رفاه از ادامه کار باز می داد و پروانه بقای آنها 

ان تأسيس نمی کند که را ملغی می سازد. سرمايه داری ديگر نه فقط مرکز نگهداری معلوالن و پيران و ازکارآفتادگ

تحمل هزينه تأسيس مرکز ار از و امحاء اين امکانات، فر سالخی می بندد و منحل می نمايد.زنجيروار اين مراکز را 

مگير ش نيروی کار يا کاهش چشتعطيل تاريخی افزاي، نفرين شدگان کارگر در اقصی نقاط عالمکارخانه کردن کومه  ،کار

جايگزينی تجارتخانه ها، فروشگاهها و ، جهاننسبی درعظيم ترين بخش فقط به صورت مطلق و نه  حتی کارگرانشمار

و هزينه  درومانبيمه بر بيمه بازنشستگی،  اينترنتی، کوبيدن مهر الغاء داد و ستدهاینمايشگاههای عرضه محصوالت با 

ليه طبقه ها عليست بسيار مفصلی از بربريت يا نیمراکز درما و پيران، تعطيل بيمارستان ها، مدارس،نگهداری معلوالن 

به همه اينها و به طومار راهکارها و مکانيسم های تازه سرمايه در چالش سير رو به افت نرخ سود هستند.  ،کارگر

طوالنی اهرم هائی از اين دست، نکته ای را هم اضافه کنيم. اينکه بحث مطلقا بر سر توسل سرمايه به اين اهرمها در 

ط ويژه بحران نيست. عصاره سخن آنست که کل اينها اوال اجزاء پيوسته و روتين چرخه ارزش افزائی سرمايه و شراي

شرط حتمی تداوم اين ارزش افزائی شده اند، ثانيا سرمايه برای مقابله با تنزل نرخ سودها مجبور است مستمرا اين نوع 

تار و نابودسازی بشر شرط اساسی بقای سرمايه داری گرديده راهکارها را بازکاوی، گسترش و تعميق بخشد. فرايند کش

        است. به وجه ديگری از ماجرا بپردازيم.  

ش تبديل شده است که با گذشته های دور تفاوت فاحبه البيرنتی سياه و قهرآگين  نيزمجرای آفتابی شدن و طغيان بحرانها 

ثير ک بحران شيرازه هستی سرمايه داری را از هم می پاشيد. خيلدر سده قبل همان گونه که پيش تر تصريح شد، دارد. 

در سرمايه های بزرگتر ادغام می گرديدند، صاحبان آنها به ورطه فروش نيروی کار  سرمايه ها ورشکسته می شدند و

مار ود، شسرمايه داری برای پااليش بحران محکوم به پااليش سرمايه داران بلباس کارگری می پوشيدند، می افتادند، 

، سريع يا کاهش می پيمود. چالش بحرانروند  دارغول های انحصاری رو به فزونی می رفت و جمعيت طبقه سرمايه 

کند، رونق می زائيد، دوره های رونق طوفان تحوالت تازه راه می انداختند. تعطيلی کارگاه، ورشکستگی تاجر، انسداد 

اههای جای خود را به روئيدن کارگ ،انفجار بيکاری ،ی فقر، طغيان فالکتانباشت، توقف چرخه توليد، رکود بازار، سونام

مدرن تر و گسترده تر، کثرت نوين بازرگانان، خروش بی سابقه پيش ريز سرمايه، زرق و برق خيره کننده تکنيک های 

ه نق اشتغال می داد. بخريد و فروش کاال، کاهش هر چند ناچيز فقر و فالکت و باالخره روافسانه ای  رواجنوين توليد، 

بيان ديگر سرمايه داری به حکم هستی خود بحران داشت، اما از دل هر بحران رونق چشمگير سر بر می آورد. اين 

که  مثالی -وضع هم روزگاری است که پايان يافته است. از موارد ناياب و کمياب مانند چين چند سال اخير که بگذريم 

ر سراسر جهان روز سرمايه داری پديده رونق به گورستان رفته است. بحران هميشگی د –البته بحث خاص خود را دارد 

بحران ها به جای رونق بحران می زايند، با اين وجود ورشکستگی سرمايه داران به و همه جا گير و صاحبخانه است. 

داری  هيچ سرمايه ود نمی کند.شيوه گذشته اتفاق نمی افتد. تعطيلی کارگاهها، حداقل در وسعت سابق چشم ها را خيره خ



مجبور به فروش نيروی کارش نمی گردد، کامال بالعکس شمار صاحبان سرمايه افزايش می يابد. به جهنم سرمايه داری 

 سال است بحران می توفد و به موازات آن زاد و ولد طبقه سرمايه دار و ظهور سرمايه داران 43اسالمی نگاه کنيد. 

هم چرا چنين است؟ پاسخ نه خيلی ساده اما رمزآميز  دنيا را خيره خود کرده است. ، همهمالک اقالم کهکشانی سرمايه

غرش سونامی وار و برهوت آفرين بحران  يافته است که حاضر تاريخی خود اين توان رانمی باشد. سرمايه داری در فاز

 برای شپويه پااليش اندرونی مورد نياز از پيش تغيير مسير دهد،بر چرخه ارزش افزائی سرمايه جهانی را بسيار بيش 

ز ا و مؤسسات غول پيکر مالی معاصر بازار بورس، دولت. پيش برد به شيوه ای متفاوت با قبل هم چالش بحران را

احش ف ا به جائی هایها و ج ارهای بسيار مؤثر تحقق اين تفاوتنوع صندوق بين المللی پول يا بانک جهانی ساز و ک

و آکتورها نيز يک چيز است. اينکه نقش بازی اول تا آخر همه اين اهرم ها، ساز و برگ ها يا  ذيل هستند. صدر و

سونامی ويرانی آفرين بحران را به جای آنکه بر شيرازه هستی سرمايه سرشکن شود، يکراست و با تمامی توفندگی، 

های ارگر سکنه کره زمين سازند. تراستميليارد ک 5حال سالخی سفره های خالی و زندگی مستمرا درسرازير کومه ها، 

در خطر فروپاشی و ورشکستگی حتمی قرار می گيرند. دولت سرمايه ارقام نجومی دهها ميليارد  ،بزرگ صنعتی يا مالی

 به همدالری ماليات مأخوذ از توده های کارگر و در واقع بخشی از کار اضافی استثمارشدگان کارگر را در يک چشم 

در ساختار زدن واريز حساب های بانکی سرمايه داران صاحب تراست می کند. دولت به عنوان سرمايه تعين يافته 

حاکميت و قدرت، نقش شاهين ترازوی توزين ارزشهای توليد شده طبقه کارگر به کار اضافی و الزم را بازی می کند، 

مه ريزی وحشيانه ترين هولوکاستها عليه خورد و خوراک و به محض احساس نياز سرمايه به سود افزون تر با برنا

دارو و درمان و آموزش و همه چيز کارگران کفه اولی را هرچه سهمگين تر سنگين و دومی را هر چه جنايتکارانه تر 

به  از آن روی که کل ماليات ها و دارائی های حاصل سالخی معاش کارگران راموارد دولت  خيلیسبک می سازد. در 

اختصاص داده است، از موجودی کافی برای نجات  خارج ساختن سرمايه ها از بحران چالش روند افت نرخ سودها يا

غم از موج بحر آن را که باشد  چه«همه غول های بحران زده برخوردار نيست. اين حالت فراوان اتفاق می افتد اما 

از . ها می سازدبدهکار اين غول  خود را طبقه کارگردر چنين شرايطی دولت بسيار شتابان به حساب » کشتيبان نوح

سيستم بانکی، صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و انبوه مؤسسات غول پيکر مالی وام می گيرد. وام ها را صرف 

 کارگرانهست و نيست  درمان، ها را عليه نان شب، آموزش،نجات سرمايه ها می کند و همزمان عظيم ترين يورش

  به اقالم بدهی دولت ها نگاه کنيم. می نمايد. سازماندهی

  دالر امريکا           بدهکاری های خارجی دولت ها 

  ميزان بدهی  نام کشور  ميزان بدهی  نام کشور

  000 000 956 475 8  بريتانيا 000 000 300 019 19  امريکا اياالت متحده

  000 000 267 398 5  آلمان  000 000 745 689 5  فرانسه

  000 000 419 113 4  لوکزامبورگ  000 000 400 510 4  هلند

  000 000 690 510 2  يتالياا  000 000 817 586 3  ژاپن

  000 000 127 259 2  اسپانيا  000 000 247 384 2  ايرلند

  000 000 695 820 1  سويس  000 000 900 931 1  کانادا

      000 000 625 710 1  چين

  منبع: سازمان ملل متحد 



تريليون دالر  19شود که عظيم ترين غول اقتصادی دنيای سرمايه داری يعنی اياالت متحده امريکا بيش از  مشاهده می

فرانسه  تريليون دالر، 8ست. پس از آن بريتانيا با بيش از امريکا فقط خود را بدهکار سيستم بانکی بين المللی ساخته ا

 در مقام های بعدی قرار دارند. تريليون دالر 5هلند نزديک به  تريليون دالر و 5، آلمان بيش از تريليون دالر 6حدود 

کل اين دولت ها، دالر به دالر اقالم کهکشانی و سرگيجه آور باال را به حساب طبقه کارگر از پيش تسليم سرمايه داران، 

رسرمايه جهانی ساخته اند سرمايه اجتماعی يا طبقه سرمايه دار نموده اند. نسلهای متوالی توده های کارگر دنيا را بدهکا

تا سرمايه از اين طريق باقی ماند و ميلياردها کارگر جهان هر ثانيه بيش از ثانيه قبل در باتالق فقر و فالکت و گرسنگی 

و بی داروئی و بی درمانی و بی آموزشی غرق شوند. ريشه تعطيل مدارس، برچيدن بيمارستان ها، انحالل روزافزون 

درت قو معلوالن و هزاران فاجعه فزاينده ديگر در اينجا قرار دارد. سری به بازار بورس بزنيم.  مراکز نگهداری پيران

ها بر زندگی طبقه کارگر در سوی ديگر در سرشکن سازی بحران در يک سو و خوددرونی پااليش  اعجاز سرمايه برای

کل سرمايه های ق سهام مقدم بر هر چيز مکانيسم شرکت های سهامی و توزيع اورا است.ديگراينجا بيش از همه جاهای 

ن صاحباپيش ريز در حوزه های اقتصادی بزرگ در سطح بين المللی را با جلب خودپوی رضايت توان کوچک فاقد 

ت که نان اسدر اختيار تراست های کوه پيکر صنعتی و مالی قرار می دهد. نتيجه اين کار چ ،آنها به کمترين ميزان سود

العاتی افسانه ای و سرکشی مانند اپل يا مايکروسوفت ارقام کوه آسای سرمايه را از دهها ميليون مثال غول اطبه طور

ترين نرخ سود متقاعد می نمايد و سپس با قبول نازل مجاری مختلف به سوی خود سرازير می کند، اين سرمايه ها را به

می گرداند. خود  وارد دريای آزپيش ريز اين حجم اختاپوسی سرمايه در سودآورترين قلمروها رودهای پرخروش سود را 

بازار بورس در اين گذر مؤثرترين نقش را در خنثی سازی گرايش رو به افت نرخ سود برای بخش مسلط سرمايه جهانی 

به بيان دقيق تر، همان بخشی از سرمايه را که به دليل سير رو به اوج ترکيب ارگانيک، بيش از همه  بازی می کند.

بخش ها در معرض سقوط نرخ سود و وقوع سونامی وار بحران است توان مقابله با تنزل نرخ سود و تحمل بحران 

سای واريز شده به حساب اين ام غول آسهم عظيمی از ارق اساسی در اينجا آنست که بسيار نکتهيک تفويض می کند. 

اليه ای از طبقه کارگر برای ترميم و تکميل  اندک، بلکه اندوخته های کوچک ها نه سرمايه متعلق به سرمايه دارانتراست

اروپا، امريکا يا جاهای ديگر، در شرايط وانفسای  کارگرانهزينه های معيشتی خويش است. جمعيت قابل توجهی از 

اين جسته اند که حصه ای از جنبش ضد سرمايه داری پرولتاريا، راه مقابله با فقر را در ره زمينگيری موجود، در دو

هزينه معاش روزمره فرزندانشان را صرف خريد اوراق سهام کنند تا شايد سود ناشی از آن را وجه الضمان بهبود 

يک بخش از کار الزم يا بهای ثمن بخس رداندن صرفا کندن تونلی برای بازگ انکارگرزندگی خود سازند!!! راهکار اين 

نيروی کار خود به حساب سرمايه داران و افزودن بر سرمايه آنان است. بازار بورس اين نقش را برای سرمايه جهانی 

را راهی حساب سود  دنيا کل اندوخته های اين جمعيت طبقه کارگر ،و متناسب با پويه افت نرخ سودها بازی می کند

پااليش معجزه آسای سرمايه در شرايط  طلوع رخساره های  اين امامزاده پراعجاز،ديگر نقش  .اران  می سازدسرمايه د

ورشکستگی گسترده سرمايه داران فاقد قدرت رقابت را همراه  در گذشته های دور، بحرانبحران است. پيش تر گفتيم که 

مجبور را رها می کردند، ميدان انباشت متوسط  سرمايه های خرد يا مالکانکثيری از داشت و با وقوع هر بحران خيل 

سرمايه جهانی  می گرديد.سرمايه های متعلق به رقبای نيرومند ادغام  هرچه داشتند دربه حراج مايملک خود می شدند و 

اين ربوط به زيان بازار بورس هر روز با رجوع به اخبار م  به اين نوع پااليش ها نمی بيند. در شرايط حاضر نيازی

اران سرمايه د سهام مالکيت ، بدون هيچ نياز به اعالم و اطالع،که الزم بيند کمپانی مهم، به طرفة العينی هر ميزان يا آن

ها را هبه ترميم سود تراست ها، کارتلهای مالی، غول های صنعتی و  خرد را عمال و روتين ملغی و تمامی دارائی آن

  يد. سرمايه های عظيم می نما



غيرمستقيم با پرداخت وام به اشخاص به نقش بانک ها هم بايد نگاهی انداخت. بانک ها تا همين اواخر، چه مستقيم و چه 

 ،ها حتی بانک های کوچک و زير مجموعهتمامی آن اهرم بسيار مهم سرريز سرمايه به مجاری انباشت بودند.  يا نهادها

انکها ب. را تشکيل داده و می دهند کارتل ها و کمپانی های سترگ صنعتی و مالی صدرنشينسهامدار  ،در سطوح مختلف

با اين کار، با کاهش هزينه تشکيل بخش های مختلف سرمايه، به افزايش نرخ اضافه ارزش ها و سودها کمک رسانده و 

ا هناچيز از بانکخيلی هره ارقام نجومی سرمايه را با ب ،های بزرگ سرمايه گذاری سرمايه داران و شرکتمی رسانند. 

نقش مهم ديگری بر  می کنند. در طول دهه های اخير رترين عرصه ها پيش ريز می کردند يادريافت و در سودآو

هيچ  زير نام وام اما بدونان تهيه و تشکيل سرمايه برای سرمايه دار مؤسسات اضافه گرديده است. تأمين، اين فونکسيون

صاحبان سرمايه تا هر کجا که بخواهند کوه سرمايه های آزاد متراکم شده در بانکها  ا است. ، رسالت جديد آنهبهرهدينار 

در قبال تملک اين سرمايه ها هيچ سودی نمی پردازند، با  را خارج و راهی انباشت در حوزه های مختلف می سازند.

می کنند و پيش می برند. سرمايه جهانی  فراغ بال استثمار هر چه کوبنده تر و وحشيانه تر نيروی کار را برنامه ريزی

ساختن يا سودآور نمودن بخش کهکشانی آزاد و فاقد چشم انداز » محبوس«در کنار کل اهرم ها از اين طريق نيز برای 

  پيش ريزش تقال می نمايد. سياست و کارکردی که به نوبه خود اهرمی برای چالش سير رو به افت نرخ سود است. 

سرمايه در سده اخير، کل اين فرگشت ها، چاره جوئيها، راه حل پردازيها، مکانيسم آفرينی ها و ساز و برگ تراشی ها 

 وانو روتين کرده است تا به کمک آن ها باقی ماند، نمی ت خلق نمودهرا به صورت خودپو در چرخه ارزش افزائی خود 

اين بقا کرده است. بحث اما بر منکر شد که موفق هم بوده است، به اين معنی که هنوز باقی است و بشريت را قربانی 

است. کل شواهد، همه آنچه رخ داده است و حاصل تمامی اين رخدادها يک واقعيت را سر ادامه حی و حاضر اين روند 

ام سرمايه داری به رغم به کارگيری تمامی ظرفيت ها، ذخيره ها، بسيار لخت و عور بانگ می زند، اين واقعيت که نظ

توانائی ها يا آنچه که در هستی خود قابل احياء، کاربرد و اعمال دارد باز هم نفس زنان، فرتوت، فرسوده و مضمحل 

ازد. نابود می سمی رساند که بشريت را به گونه رعب انگيزی تباه و امروزش را به فردا می رساند و فقط به اين دليل 

قرنی است که رشد سرمايه داری ديگر انکشاف مادی تاريخ نيست، کامال بالعکس پويه زوال و اضمحالل واقعی انسان 

است. رابطه خريد و فروش نيروی کار بازتوليد می شود و می بالد اما به جای کار صرفا بيکاری می زايد، به جای 

چالش بحران فقط بحران های کوبنده تر راه می اندازد، به جای دارو و درمان آبادانی فقط ويرانی می آفريند، به جای 

برپا می سازد، به جای آموزشگاه، ميليون، ميليون کودک را از مدرسه بيرون و راهی دخمه های تيره  طوفان مرگ

تريليون  8بالغ بر  2018تا   2014فاصله سالهای تا سقف کهکشان باالرفته است، در سرمايه انباشتتوليد سود می کند. 

تريليون دالر  2سر به   2015دالر امريکا سرمايه الحاقی پيش ريز شده است. ميزان اين پيش ريز الحاقی فقط در سال 

کی بوده است. در هر کدام اين سائيده است اما حاصل آن نه هيچ وجب آبادی که فقط برهوت سازی هر چه بيشتر کره خا

ها گرديده است اما اين سرمايه گذاريحجم سرمايه موجود جهان اضافه ميليارد دالر بر 2000تا  1400رقمی حدود ها سال

ه ارمغان بنه فقط از شمار بيکاران نفرين شده دنيا هيچ نکاسته است که بيکاری ميليونی، دهها ميليونی و صدها ميليونی 

و بر همين مبنی، متوسط ترکيب ارگانيک آورده است. سير تصاعدی انفجارآميز پيش ريز سرمايه ها در همين راستا 

سرمايه جهانی را بيش از تمامی دوره های ديگر تاريخ سرعت بخشيده است، بحران آفرينی توليد سرمايه داری را شدت، 

عمق، وسعت داده است. تهاجم هولوکاست گونه نظام بردگی مزدی به آخرين بازمانده های معيشتی ميلياردها کارگر را 

را  دستیو تنگ فقرو مرگ و مير ناشی از  ، فسادخته است. ابعاد گرسنگی، فقر، آوارگی، بيماری، فالکتروزافزون سا

کرده است. سرمايه داری توفش بحران ها را در ساختار هستی خود تحمل نموده است فقط از اين طريق تر کهکشانی 

    ميليارد کارگر فرو باريده است.   5که بحران را بمب وار بر سر 



 ،،از قطب های پيشرفته تر صنعتی و مالی به قاره ها و حوزه های ديگر دنيا سرمايه با صدور خودتا شروع سده پيش، 

دالی مناسبات فئو جای، رابطه خريد و فروش نيروی کار را نمودشکلی از استثمار را جايگزين شکلی ديگر می همچنان 

نويد  در همين سطح را برده مزدی می کرد و خانه خرابانن حال طوفان خانه خرابی راه می انداخت، درهما، نشاندمی 

در کنار مسجد و کنشت و کليسا، زندگی می داد. در تاريکی زارهای قرون وسطی تير چراغ برق می کاشت،  آميز فريب

صاد اقت فيزيک، پزشکی، اذان و موعظه راهب، بساط درس ناقوس، سنگ بنای اين يا آن دبستان می چيد، در صيدانداز

سر می داد، شوره زارها را  دروغين سرمايه مدار »مدنيت«بر منبربربريت آوای و علوم آزمايشگاهی پهن می نمود. 

ی زد. اشتغال م توليد می کرد، استثمار نيروی کار شبه رايگان را لعاب محل سالخی نيروی کار، اما کشتزار صنعتی 

 کنار شهرهای چراغانی را با نرخ استثمارهای کاپيتاليستیرعيتی  -ب اربابرده داری و طاعون بار  دوره های بيگاری

فريب  ،با صدور خودو رفع و اثبات ها، مين راستا سرمايه در ه دارای آب لوله کشی و درمانگاه تعويض می نمود،

ا در اقيانوس ، بخشی از بورژوازی را سوار موج انباشت، قهرمان شنمی زاد و القاء کردزندگی بهتر، آينده روشن تر 

کيم ايل سونگها، . لومومباها، نکرومه ها، سوکارنوها، مصدق ها، ناصرها، مندالها، نمودعظيم توهم استثمارشوندگان می 

قدرت سترگ فريبکاری تفويض می کرد، امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی هوشی مين ها، مائوها، کاستروها و آلنده ها را 

صدور وائی و اردوگاهی را مجال ميدان داری می داد و خيلی کارهای ديگر می کرد. ابداع می نمود، کمونيسم بورژ

تا چند سال پيش  سرمايه داری روزگار درازی است که ظرفيت اين کارها را هم از دست داده است. سرمايه و توسعه

در می گرديد. نتيجه اش به صورت ساالنه حدود يک و نيم تريليون دالر امريکا سرمايه به حوزه های مختلف جهان صا

مطابق معمول سوای گسترش هولناک فقر، بيکاری، بی آبی، بی داروئی، آوارگی و ساير مصيبت ها هيچ چيز نبود. 

گفتنی است که سرمايه با غرش روزافزون بحران ها، توان تداوم پيش ريز خود را نيز به شکل بسيار چشمگيری از 

آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) درگزارش ساالنه خود تصريح می کند که سرمايه گذاری دست داده است. 

کامال شتاب آلود است. به گونه ای که کاهش داشته است. روند اين کاهش  %23حدود  2017مستقيم خارجی در سال 

رسيده  2018ميليارد دالر در سال  به يک تريليون و صد و هشتاد و هشت 2015تريليون دالر در سال  2از حدود 

ر د سرمايه است و شده سرمايه داریتنها نقشی است که شاخص تاريخی هستی  ،چالش بحراناست. واقعيت آنست که 

ی ها، می کند، خمين توليدپروسه اين چالش فقط گرسنگی، فالکت، بيکاری، بی خانمانی، اعتياد، فساد، خرافه، جهل 

خامنه ايها، بولسوناروها، ترامپ ها، لوپن ها، طالبان ها، داعش ها، القاعده ها، هوها، بوش ها، ها، نتانياديابوبکر بغدا

  بوکوحرام ها و جبهة النصره ها متولد می سازد.  

ی توليد سرمايه دار. رويم اما برای اين کار بايد حرفهای خود را تيتروار مرور کنيمنکته محوری بحث هدف و  به سراغ

ر و تعيين سرنوشت کا ميزان دخالت دربشر از هر  ساقط سازی، انفصال انسان از کار و توليد ستيزی، به لحاظ انسان

 در چرخه ارزش افزائی سرمايه، بشر، مسخ، انجماد، متحجرسازی و خاکسپاری توليد و زندگی، خودبيگانه کردن انسانها

جايگزينی روابط انسانها با  خودگستری سرمايه، در نيازهای نيروی تشخيص آدمهاو  ، ارادهکفن و دفن قدرت شعور

شيئيت بشر و قدرت قاهر نمودن انسان در مقابل محصول کار و توليدش،  کردن بی ارادهذليل و  زبون،مراودات اشياء، 

اين نظام فاجعه بارترين ميزان شستشوی  دست تمامی شکلهای توليد پيشين را از پشت بست.آری در همه اين ها، اشياء، 

ی، فالکت، ستمکش آوارگی، ،گرسنگی، فقر زی و مهندسی افکار را بر توده زير فشار استثمار تحميل کرد. در آفرينشمغ

ذبح عظيم بشريت در پای سرمايه، انهدام و تباهی طبيعت  جنگ افروزی و هولوکاست آفرينی، قتل عام آزاديهای انسانی،

ا بتاريخ را فاجعه باران کرد. و آزادمنشی بشر، اختيارات  ،قحقوبمباران يا آلودگی های رعب انگيز زيست محيطی، 

. اختسرا صد چندان  کارگرانهای سرشتی و ويرانی آفرين خود، لحظه به لحظه ابعاد آوار اين بليه ها بر زندگی بحران



صنعت مدرن، مدنيت،  را با قرون وسطی سياهی زاردر پويه انکشاف خود،  سرمايه داری با همين بنمايه و ماهيت

. روز به روز فشار استثمار نيروی کار را باال برد و در اين نمودجايگزين  قانون و نظم پاسدار بردگی مزدی حقوق،

جدال بالنده، شکوفا و نطفه واقعی رخدادهای تاريخساز عصر جنگ بردگان مزدی عليه سرمايه را  ،راستا از همان آغاز

رمايه بربرمنشانه س حق ستيزیها را عليه شدت استثمار، آزادی کشی و  ن ميدان داری ش کارگری پرشکوه تريکرد. جنب

شد.  توده های کارگر مبارزه، اعتصاب، شورش و طغيان در هر کجا که باليد آماج، قهر،سرمايه داری به نمايش نهاد. 

کار  بارآوریپديد آورد. عظيم ترين و حيرت انگيزترين انقالبات صنعتی، علمی، تکنولوژيک و اطالعاتی را  همزمان

. ابعاد بحران خيزی ذاتی خود به گونه ای وحشتناک افزايش دادرا  ترکيب ارگانيک سرمايه با اين کار را به اوج برد،

طه خريد و فروش نيروی کار به سراسر جهان روز شاخ و برگ رابها را انفجارآميز نمود. و دامنه ويرانی آفرينی بحران

قطب های صنعتی و پيشرفته سرمايه داری بر عظيم ترين  کشيد. کل کره ارض حوزه صدور و پيش ريز سرمايه شد.

 و سهم اضافه ارزش های حاصل استثمار پرولتاريای بين المللی دست يافتند و به يمن اين مائده فناناپدير استثمارگرانه

ای محقر و در مقابل برخی خواسته زمينی توان آن را يافتند که فشار مرگبار استثمار بخشی از طبقه کارگر را پائين آرند

دنيا،  مههانکشاف شتابان سرمايه داری در آسيا، افريقا، امريکای التين و  ،همپيوند اين روند اين بخش عقب نشينی کنند.

بر جدالها بورژوازی کشورها و اثرگذاری فاجعه بار  درونسرمايه، مجادالت  غولهای عظيممستولی با نقش برتر و 

جوامع را به دنبال آورد. رخدادی که حاصل شوم آن عروج و يکه تازی رفرميسم ميليتانت و چپ نمای جنبش کارگری 

سرکوب فکری و فيزيکی توسط نهادهای . شدبمباران جنبش کارگری جهانی از همه سو توسط سرمايه بورژوازی شد. 

قدرت سرمايه و بورژوازی حاکم، توسط رفرميسم راست اتحاديه ای، توسط رفرميسم گمراهساز چپ نما، همه با هم، 

پهلو به پهلو، همگن اما با ظواهر و ژست های متفاوت، حتی متضاد و متعارض، بر سر اين جنبش آوار گرديد. کارزار 

ای کارگر در سراسر دنيا زمين گير شد، های و هوی سراسر فريب دولت رفاه در يک سوی و ضد سرمايه داری توده

خلقی و دموکراسی طلبی منحط بورژوائی در سوی ديگر جای شور و خروش پيکار  امپرياليسم ستيزیپرطنين  غريو

همپيوند، همراز و همگن ضد بردگی مزدی طبقه کارگر را پر کرد. سرمايه داری به اين فتوحات دست يافت اما درست 

با اين رخدادها، تضادهای سرشتی و سرکش اين نظام راه خود پيمود، کوبنده تر، مخرب تر، سرکش تر و چالش ناپذيرتر 

بحران ها وقوع ادواری را با ضيافت همزيست و شد. متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه در سطح جهانی، به ستيغ رسيد. 

له با گرديد. مقابکردند. سرمايه داری در نيمه دوم قرن بيستم وارد فاز کامال تازه ای  هميشگی در چرخه توليد جايگزين

قق بشريت کارگر برای تحبحران و راه اندازی سونامی فقر، گرسنگی، بيکاری، بی خانمانی، جنگ و هولوکاست عليه 

  اين مقابله، يگانه شاخص هويت نمای اين نظام شد. 

رای ب باقی ماندن آشيانهخم چنين توفانی، آنچه ديگر هيچ محلی از اعراب نخواهد داشت، و در پيچ و در چنين شرايطی 

محو شدن رفرميسم نيست. سخن آنست که هر  رميسم است. بحث بر سر مرگ و مير ياپناه گيری جغدهای جوراجور رف

 است که از زشتیدو جبهه رفرميسم تمامی پايه های مادی و اقتصادی بقای خود را از دست داده اند. رفرميسم طفيلی 

خالصه می شود و برای اين سرمايه غذا می گيرد، در موقعيتی که سرمايه داری همه بود و نبودش در چالش بحران 

است. در جهانی که سرمايه قدرت قاهر و  گردابقربانی می گيرد سفينه عمر رفرميسم نيز غرق در چالش بشريت را 

برای ميدانداری رفرميسم چپ  جای چندانیمستولی بر دورترين روستاها و واحه های مسکونی و غيرمسکونی است، 

ميسم ی خلقی وجود ندارد، معضل رفربا هياهوی امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی، کمونيسم بورژوائی و دموکراسی طلب

است. سرمايه نه فقط واژه رفاه را به گلوله می بندد که تمامی آنچه  و ناگشودنی تر راست اتحاديه ای از اين هم پيچيده تر

در مقابل طغيان راديکال توده های کارگر از دست هشته است بازپس می گيرد. دوران جنگ واقعی را روزی روزگاری 



يا در توپخانه سرمايه » يا رومی روم يا زنگی زنگ« اسی جامعه و جهان موجود در آستانه طلوع است. دو طبقه اس

طبقه کارگر شعله افروز مبارزه  آماده شليک به موج پيکار کارگران و يا در سنگر کارزار شورائی و ضد کار مزدی

 ،از هيچ قماش، با هيچ صف بندی و هيچ بيرق ها رفرميست .نمانده است باقی  راه سومیطبقاتی و جنگ رهائی انسان، 

. آيا زلزله در پايه های مادی رفرميسم به خودی ه استماند به پايان بحث نکته مهم يک ندارند. بافتن فريب ساز و برگ

خود، بشارت ازشکوفائی و بالندگی رويکرد ضد سرمايه داری با دورنمای لغو کارمزدی می دهد؟!! حاشا و کال!!، قطعا 

 و عملکردها با افول و زمين گيری افکارداری راهبردها، زمينه های اقتصادی ميدانچنين نخواهد بود. ريزش و فروپاشی 

گسترده اجتماعی آنها عين هم و در انطباق با همديگر نيستند، فئوداليسم قرنها است مضمحل شده است اما فرارسته های 

فکری، فرهنگی، اخالقی و عقيدتی آن هنوز هم اينجا و آنجا در گشت و گذار است. در جهنم گند و خون سرمايه داری 

د صيسم راست سنديکاليستی نباليده و جان نگرفته است، اما در تمامی ايران هيچ گاه به هيچ ميزان پايه های مادی رفرم

اين جهتگيری منحط سرمايه پرست بر سر توده های کارگر سنگين بوده است. همين حاال هم افراد زيادی  سال اخير سايه

!! »ندارد عيبیسرمايه داری به ذات خود «در ميان کارگران دو پايشان را در يک کفش محکم بر زمين می کوبند که 

همه عيب و ايرادها در اسالمی بودن و ايرانی بودن آنست!!! نسخه آنها برای عالج همه دردهای طبقه کارگر نيز اين 

غيردينی دست به کار جايگزينی نوع ايرانی سرمايه داری با جنس  پشت سر بورژوازی مدرن انديشمند و است که بايد

شعور و شناخت توده های کارگر در سراسر دنيا پمپاژ کرده و  به فضای فکر،ه رفرميسم را سرمايغربی آن گردند!!! 

رون جنبش کارگری باقی کاهنده و انحطاط انگيز رفرميستی مسلما مدت ها در د پاژ می کند. راهبردهای فرساينده،پم

 باليدن راهه هموارسازی می تواند ب خواهد ماند. با همه اينها جای هيچ ترديدی نيست که زوال پايه های مادی رفرميسم

 می جوشد،ن نمی بارد، از زمين زندگی ، افق و راه حل از آسمافکر راهبرد،. کمک رساندرويکرد ضد سرمايه داری 

وقتی که سرمايه داری همه راههای » اين آگاهی نيست که زندگی را تعيين می کند، زندگی است که آگاهی را می سازد«

 اری زا می کند، گرسنگی، فقر،را آکنده از سموم بيم آنهازندگی را بر ميلياردها کارگر می بندد، کل مايحتاج زيستی 

به اوج می برد، زمانی که اين نظام   خويش را، تبعيضات جنايتکارانه جنسی و ساير مصائب مولود خانمانیآوارگی، بي

هزينه رفرميسم نيست و تمامی افقهای دروغين جايگزين سازی اين الگو با آن الگوی خود را تيره و تار قادر به تحمل 

مجبور است اين جستن ها را جنبش سازد. کرده است، در چنين شرايطی بشريت کارگر مجبور است راه فراری جويد. 

رد. يک چيز روشن است، هيچ جهتگيری هيچ چيز مقدر و محتوم نيست، جستجوها می تواند سمت و سوی گوناگون گي

ميليارد کارگر  5فاقد بار ضد کار مزدی هيچ گرهی از کار کارگران دنيا باز نخواهد کرد. همه اين ها بانگ می زنند که 

توان ميدان داری بخشند. تشکيل صف کره خاکی مجبورند، کمونيسم درون جوش هستی اجتماعی و جنبش جاری خود را 

افته، شورائی و سرمايه ستيز خود را پی گيرند. زمين زندگی خود را کشتزار باليدن اين کمونيسم کنند. مستقل، سازمان ي

  اين ها می تواند اتفاق افتد و رويکرد ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی در همين راه می جنگد. 

  ناصر پايدار 

     2019سپتامبر 

  


