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به  ماه  آبان  سراسرى  کارگرى  شورش 
قرن  پیشینه ى  در  پاالیش ها  پاره اى  رغم 
جهت گیرى  یک  اتخاذ  از  خود،  بیستمى 
رادیکال و آگاه طبقاتى فرو ماند. این خیزش 
که  حادثه اى  خورد،  شکست  مى توانست 
در سطحى و به شکلى اتفاق افتاده است؛ 
مى توانست پیروزى هایى به چنگ آرد؛ در 
صورت استمرار چه بسا شاهد شکوفایى ها 
جهت گیرى هاى  در  رادیکال  تغییراتى  و 
طبقاتى خود مى شد؛ شاید ُکند و خرامان 
و  راه بُردها  شتابان،  و  تند  بالعکس  یا 
راه کارهاى روزش را با بدیل هاى آگاهانه ى 
ضد کار مزدى جایگزین مى ساخت. همه ى 
احتمال  و  افتد  اتفاق  بود  ممکن  این ها 
وقوع شان از پیش قابل انکار یا ابطال نبود. 
در این میان، یک نکته قابل تاکید است؛ این 
که خیزش آبان با داشتن پاشنه آشیل هاى 
آشیل ها  پاشنه  این  که  مادام  و  موجودش 
به  موفقیت هایى  اگر  که  حتا  است،  باقى 
دست مى آورد، شاید سنگى بر روى سنگ 
براى معمارى مستحکم بناى پیکار طبقاتى 
آتى نمى گذاشت. قیام کارگران مثل تمامى 
شورش هاى سلف خود، ضعف هاى بنیادى 
خواهیم  آن ها  به  که  ضعف هایى  داشت؛ 
آن،  بر  مقدم  اما  بپردازیم.  باید  و  پرداخت 
از هنرها یا جلوه هاى شکوفایى و رشدش 
تاکید  زیر  نکات  بر   گذر  این  در  بگوییم. 

مى کنیم.
1- مقدم بر هر چیز باید گفت، که طغیان 
سراسرى هفته ى آخر آبان 98 و پیش از 
مبارزه ى  تاریخ  در   96 ماه  دى  قیام  آن 
طبقاتى درون جامعه ى ایران ُرخ دادهایى 
که  گونه  همان  درست  بودند.  سابقه  بى 
دیگر  کشورهاى  در  شورش ها  این  نوع 
زیادى  حد  تا  اخیر،  سال هاى  در  دنیا 

غیرمترقبه و بدون پیشینه بوده است. شاید 
این نکته به نظر عجیب آید. اگر تاریخ 
مبارزه ى  تاریخ  انسانى،  جوامع  تکامل 
طبقاتى است - که حتما هست - چگونه 
بى سابقه  را  ــا  روى داده این  مى توان 
خواند؟! پرسش درستى است، اما بحث 
طغیان ها،  شورش ها،  کمبود  سر  بر  ما 
نیست.  این ها  نوع  حوادث  یا  انقالبات 
است.  انقالب  و  قیام  از  آکنده  تاریخ 
بى سابقه بودن شورش آبان سال جارى 
یا دى ماه 96 در تفاوت هاى هویتى میان 
آن ها و ُرخ دادهاى مشابه تاریخى اعم از 
پُر عظمت یا داراى شکوه کم تر است. این 
هر دو جنبش به تمام و کمال کارگرى 
یا  حاضر  آحاد  ُکل  بودند.  سراسرى  و 
فعال در آن را کارگران تشکیل مى دادند. 
گرسنگى  فقر،  فشار  زیر  که  بودند  آنان 
باعث  و  بانى  نظام  علیه  خانمانى،  بى  و 
این سیه روزى ها، علیه سرمایه دارى، به 
دو  هر  کردند.  طغیان  سراسرى  صورت 
شورش فاقد صدر و ذیل، رهبر و پیرو، 
حزب و توده، نظریه پرداز و نظریه پذیر، 
این ها  نوع  یا  مجرى  و  سیاست گذار 
بود. مالط و مصالح هم پیوندى را فشار 
استثمار سرمایه دارى مى ساخت. کارگران 
منطقه  محله،  به  محله  فشار،  این  آماج 
پیوستند،  هم  به  شهر  به  شهر  منطقه،  به 
هم پیوندى ها قدرت شد، منفجر گردید، 
خیابان ها  سنگ فرش  بر  انفجار  حاصل 
گردید.  سراسرى  خیزشى  و  افتاد  راه 
واقعى  طور  به  را  شورش ها  این  آن چه 
بى سابقه مى ساخت، برآیند مشترك ُکل 
این مولفه ها و نه وجود پراکنده و بدون 

انسجام آن ها بوده است.         
سرمایه ستیزى  حدت  و  وسعت   -2

از  خیزش  این  خودپوى  و  خودانگیخنه 
کارگرى  عصیان هاى  و  طغیان ها  تمامى 
پیشین افزون تر بود. واقعیتى که درخشش 
و  فرصت طلبان  عوام فریبان،  حتا  آن 
کفتاران شیارکار دلمه هاى سود و خون 
را هم به تصدیق واداشت. همه از آن به 
عنوان قیام گرسنگان یا شورش کارگران 
کارگرانى  بردند.  نام  گرسنه  عاصى 
سر  سرمایه دارى  ضد  شعار  ظاهرا  که 
ندادند! اما وجود خویش را علیه آن چه 
سرمایه بر سر آن ها آوار کرده بود، علیه 
استثمار  ــزون  روزاف شدت  و  استثمار 
آفریده ى  بلیه هاى  علیه  سرمایه دارى، 
سرمایه و بربریت هاى دولت سرمایه دارى 
سرمایه دار»  بر  «مرگ  ساختند.  منفجر 
بر  سرمایه دارى»  نظام  باد  «سرنگون  و 
طبقاتى  نفرت  و  قهر  اما  نیاوردند!  زبان 
بنگاه ها  نهادها،  همه ى  سر  بر  را  خود 
نماد  که  ساختند،  سرشکن  موسساتى  یا 
آن چه  بودند.  سرمایه  قدرت  و  هستى 
در این راستا و توسط عاصیان کارگر در 
این چند روز صورت گرفت، به نوبه ى 
خود اگر نه بى سابقه، اما بسیار کم سابقه 
بود. یک شاخص بسیار درخشان و امید 
آفرین شورش آبان ماه را باید سرکشى 
عزم استوار کارگران براى درهم کوبیدن 
مالکیت سرمایه دارى و تعرض رادیکال 
در  دانست.  مالکیت  این  بنیاد  علیه 
بسیارى از شهرها، توده ى کارگر مصمم، 
خشمگین و بدون هیچ تردید، به تمامى 
فروش گاه هاى زنجیره اى یورش بردند، 
مراکز توزیع کاالها را به صورت ضربتى 
و جنبشى از چنگال سرمایه داران خارج 
ساختند. ُکل موجودى این شرکت ها و 
موسسات، از خورد و خوراك و پوشاك 

پاشنه آشیل ھا و  آموزش ھای 
قیام کارگری  آبان 98     

ناصر پایدار
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تا سایر مایحتاج اولیه ى معیشتى و رفاهى 
و  ستیز  سرمایه  شورایى،  اراده اى  با  را 
آحاد  میان  و  گرفتند  اختیار  در  طبقاتى 
تقسیم  شهر  سطح  در  خویش  طبقه ى 
این  جاها،  خیلى  در  کارگران  کردند. 
کارها را انجام دادند و در برخى شهرك 
ها یا شهرها، از جمله «قلعه حسن خان» 
(شهرك قدس)، تقریبا ُکل فروش گاه هاى 
بزرگ را موقتا به تصرف خود در آوردند. 
و  سرمایه دارى  مالکیت  الغاى  راه کار 
تملک  مورد  اقتصادى  مراکز  تصرف 
صاحبان سرمایه به مراکز توزیع و فروش 
از  مالرد،  شهر  در  نماند.  محدود  کاالها 
منطقه  کارگران  البرز،  استان  شهرهاى 
مراکز  و  نیروگاه  تصرف  کار  به  دست 
تولید برق شدند. براى حصول این هدف 
کار  از  مهمى  مراحل  تا  و  کردند  تالش 
پیش تاختند. در ماهشهر، استان بوشهر، 
و پاره اى نقاط دیگر خطوط مواصالتى، 
بزرگ راه هاى  و  نقل  و  حمل  شبکه ى 
تجارى سرمایه دارى را فلج نمودند و به 
طور کامل مسدود ساختند. این اقدامات 
در طول روزهاى تداوم شورش، در نواحى 
مختلف کشور به گونه اى چشم گیر اتفاق 
سیاسى،  قدرت  مراکز  به  حمله  افتاد. 
سازمان هاى  و  ستادها  دولتى،  نهادهاى 
سرمایه دارى  بربریت  اعمال  اختاپوسى 
اجرایى  و  گیرى  تصمیم  دستگاه هاى  یا 
نیز  مختلف  حوزه هاى  در  سرمایه،  نظم 
جلوه ى بارز دیگرى از خروش سرمایه 
ستیزى خودپوى توده هاى کارگر بود. این 
نکته ى ظریف و حساسى است که شعور 
و شناخت هیچ سرمایه دار، هیچ نماینده ى 
بردگى  نظام  حقوقى  و  سیاسى  فکرى، 
یا  سیاسى  دفتر  هیچ  جمله  از  مزدى، 
کمیته مرکزى هیچ حزب مدعى «رهایى» 
آن  واقعى  فهم  به  قادر  کارگر!!،  طبقه ى 
نیست. هیچ کدام این ها، میان انهدام هفت 
و  دولتى  ساختمان  ده ها  یا  فرمان دارى 
ستاد نیروهاى نظامى و انتظامى در خیزش 
آبان 98، با هجوم جنبش عمومى سال 57 
شاه  رژیم  قدرت  مراکز  و  پادگان ها  به 
تفاوتى  نگذاشتند!!  و  ندیدند  فرقى  هیچ 
که به گونه اى خیره کننده وجود داشت 
و از آن مهم تر، هویتى بود؛ به این معنى 
که روى کرد طبقاتى متفاوتى را منعکس 

مى ساخت. 
در سال 57، توده ى وسیعى که اگر چه 
را  پادگان ها  اما  بودند،  کارگر  هم  آن ها 

مى گرفتند، به این خاطر که رژیم اختاپوسى 
شاه را ساقط و رژیم اختاپوسى تر دیگرى 
را بر جایش بنشانند. جنبش به گونه ى 
هویت  و  محتوا  فقدان  از  فاجعه بارى 
مى برد.  رنج  سرمایه دارى  ضد  طبقاتى 
ماجرا در شورش آبان 98 کامال متفاوت 
یا  مى زدند  آتش  را  بانک ها  وقتى  بود. 
مى کردند،  منهدم  را  پلیس  پاسگاه هاى 
زمانى که مراکز قدرت دولتى را طعمه ى 
حریق مى ساختند یا حوزه هاى علمیه و 
دفاتر ائمه جماعت را در شعله هاى خشم 
خود مى سوزاندند، در همه ى این موارد 
به ریشه  ى واقعى فالکت ها، گرسنگى ها، 
خود  محرومیت هاى  و  گورخوابى ها 
یورش مى بردند. عمال به سرمایه حمله 
مى کردند. خیزش آبان ماه از این لحاظ 
حتا از قیام دى ماه سال 96 پیش رفته تر، 
رادیکال تر و شفاف تر بود. این خیزش 
مقابل  نقطه  در  درست  توصیف  این  با 
به  موسوم  پوسیده ى  و  منحط  طغیان 
«جنبش سبز» قرار داشت. در آن جا همه 
چیز نمایش دخیل بندى فاجعه بار بخشى 
باخته ى  شعور  خوانده هاى  درس  از 
ارتجاع  بخش  یک  به  کارگر  طبقه ى 
آرایش  و  اصالح  براى  بورژوازى  هار 
ضدبشرى  و  کارگرُکش  نظام  «انسانى»!! 
بالعکس،  این جا،  در  بود!!  سرمایه دارى 
ضد  خودانگیخته ى  و  خودجوش  قهر 
بردگى مزدى کارگران بود که مى توفید 
و نمادهاى حاکمیت و موجودیت سرمایه 
را در خود غرق مى کرد. فقر، گرسنگى، 
کارتن خوابى و بى خانمانى و بى دارویى 
و بى درمانى مولود نظام بردگى مزدى بود، 
که باروت قهر مى شد و این قهر توفانى 
سینه ى شیوه ى تولید و مناسباتى را نشانه 
مى رفت که بانى و سرچشمه ى واقعى ُکل 

سیه روزى ها بود.   
3- فرار کارگران معترض، از آویختن به 
منجى، رهبر، حزب، سندیکا و مافیاها یا 
امام زاده هاى باالى سر، این بار از همیشه 
بارزتر، فاحش تر و پُر درخشش تر بود. 
مضحک  نفرت بار،  سرایى هاى  یاوه 
قبرشدگان  نبش  ى  پریشانه  روان  و 
این  در  دخالت  پیرامون  سلطنت طلب 
بسیار  توهین  و  تهمت  تیر  نقش  قیام، 
توده ى  قلب  به  که  داشت  را  سهمگینى 
کارگر عاصى شلیک مى شد؛ تیر افتراى 
زهرآگینى که فشار جراحت اش از زخم 
قتل عام سپاه پاسداران و سایر عمله هاى 

سرکوب سرمایه دارى کم تر نبود. همه ى 
شواهد به اندازه ى کافى فریاد مى زدند که 
کارگران خود، یگانه نیروى سلسله جنبان 
طبیعى  مراودات  هستند.  ُرخ دادها  سیر 
روییده از ژرف ناى شرایط کار و زندگى، 
فشار جرقه زاى بیکارى، گرسنگى، فقر و 
درد و رنج مشترك بود که دل ها را به هم 
جوش مى زد و شیرازه ى هم پیوندى یا 
مى شد.  انسان ها  خودپوى  سازمان دهى 
یک  که  رویید،  سان  همان  به  جنبش 
هزار  ده  چند  یا  هزار  چندین  اعتصاب 
قلمرو  یک  یا  کارخانه  یک  در  کارگرى 
وسیع کار و تولید مى روید. در آن جا هیچ 
نیروى ماوراى اراده ى کارگران، دکمه ى 
اعتصاب را فشار نمى دهد. در این جا نیز 
اوال ُکل معترضان، آحاد توده هاى کارگر 
بودند و ثانیا به همان سیاق عصیان کردند 
که در کارگاه و کشت و صنعت و حمل 
اعتصاب  بیمارستان  و  مدرسه  و  نقل  و 
مى کردند. این نکته نیازمند تاکید است، 
که اگرچه ُگسست از حزب آویزى، فرار 
و  راست  بورژوازى  دکان دارى  دام  از 
از  اجتناب  فروش،  آلترناتیو  چپ نماى 
هر  یا  اتحادیه  و  سندیکا  به  دخیل بندى 
در  پدیده ى  یک  سر،  باالى  امام زاده ى 
در  کارگرى،  جنبش  درون  رشد  حال 
کارگر  طبقه ى  اما  است،  دنیا  سراسر 
ایران از این لحاظ و در این عرصه کامال 
پیش تاز است و گام هاى بسیار مهمى به 

جلو برداشته است. 
پدیده ى  ــاه،  م ــان  آب خیزش  در   -4
که  طبقاتى  فرا توخالى  ستیزى  رژیم 
اپوزیسیون  هویتى  شاخص  و  میراث 
پردازى بورژوازى از جمله ارثیه ى همه ى 
سرکشى  فقط  نه  است،  لنینى  احزاب 
نداشت، که به صورت بى سابقه یا بسیار 
کم سابقه اى در مقابل فشار بار طبقاتى و 
سرمایه ستیزى نطفه اى خودپوى جنبش 
کارگرى زانو زد و تمکین کرد. خشم و 
قهر توفنده و در حال غلیان ضد فاشیسم 
اختاپوسى اسالمى بورژوازى حاکم، عمال 
وزن مخصوص هر چه باالتر، جوشان تر 
کرد.  پیدا  سرمایه ستیزى  نیرومندتر  و 
نهادهاى قدرت رژیم در دایره ى شعله ور 
شورشى سوختند، که با چاشنى قهرعلیه 
به  شروع  سرمایه دارى  استثمار  شدت 

اشتعال کرد. 
جدید  ایران  کارگرى  درجنبش  نیز  این 
مى نمود و خبر از شکوفایى طبقاتى پُر 
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شکوه تر و افزون تر این جنبش مى داد. 
علیه  کارگر  توده هاى  خشم  توفان   -5
گرسنگى آفرینى، معیشت سوزى، آزادى 
جنسى،  ى  نه  سبُعا تبعیضات  ُکشى، 
آپارتاید وحشیانه ى عقیدتى، فقرگسترى، 
سایر  یا  زندگى  محیط  ســازى  ــوده  آل
بردگى  نظام  مخلوق  انسانى  فاجعه هاى 
سرکش تر  و  کوبنده تر  همیشه  از  مزدى 
پایان  از  بورژوازى  اسالمى  رژیم  شد. 
در  و  گاه  هیچ  امروز،  تا  شصت  دهه ى 
هیچ لحظه اى فشار قهر منفجر، شورشى و 
گسترده ى کارگران را به وسعت و قدرت 
این چند روز احساس نکرده و از بیم آن 
به وحشت نیافتاده بود. همه چیز گواهى 
مى داد، که میلیون ها خانوار کارگرى تا 
آن چه  به  نسبت  قهر  و  نفرت  از  آن جا 
سرمایه و دولت هار سرمایه بر سرشان 
که  هستند  عاصى  و  آکنده  است،  آورده 
جمهورى  آفرینى هاى  هولوکاست  حتا 
اسالمى هم به راحتى قادر به مهار خشم 
و عصیان آن ها نمى گردید. کارگران، حتا 
مارکس  از  جمله اى  هیچ  که  کارگرانى 
نخوانده اند، حتا آنانى که سواى سب و 
رسمى  تریبون هاى  توسط  مارکس  لعن 
وى  از  دیگرى  شناخت  هیچ  بورژوازى 
بر لوح خاطرشان ننشسته است، همه ى 
آن ها این عبارت او را به طور ضمنى و به 
عنوان حدیث زنده ى زندگى نجوا کردند 
که: «سواى زنجیرهاشان هیچ چیز براى از 
دست دادن ندارند». این کالم، در هفته ى 
آخر آبان ماه، عمال سیالب شد و مالط 

طوفان گردید. 
نظم  بر  کارگر  توده ى  قهر  فشار   -6
مختل سازى  و  سرمایه دارى  اقتصادى 
پیشین  ُرخ دادهــاى  همه ى  از  نظم  این 
سنگین تر بود. بورژوازى جهانى در متن 
صحه گذارى کریه سودجویانه بر حمام 
ادامه ى  در  و  رژیم  سراسرى  خون هاى 
حمایت آشکار و ضمنى از خون ریزى ها، 
را  سرمایه  حاکمان  کار  اشکال  یگانه 
در  «دموکراسى»  به  نسبت  کم ُحرمتى 
عرصه ى قطع اینترنت دید!! قطع اینترنت 
مسلما جزیى از کارزار رژیم علیه اعتراض 
کارگران بود، اما این حادثه نه یک رویه، 
که دو رویه ى ناهمگون داشت. از یک 
توده ى  طغیان  سرکوب  از  بخشى  سو، 
سوى  از  و  مــى داد  تشکیل  را  کارگر 
اجبار  و  وحشت  سراسیمگى،  دیگر، 
و  اجبارى  اختالل  تحمل  به  بورژوازى 

سرمایه  اقتصادى  نظم  اجتناب ناپذیر 
برمال  را  شورش  کوبنده ى  مهمیز  زیر 
اینترنت  شبکه ى  تعطیلى  مى ساخت. 
براى بورژوازى هزینه اى سنگین داشت 
و رژیم از وحشت جنبش کارگرى خود 
را مجبور به قبول و پرداخت این هزینه 
دید. اختالل نظم اینترنتى تولید و داد و 
ستد سرمایه دارى، فقط گوشه ى ناچیزى 
از فروپاشى هاى نظم اقتصادى و اجتماعى 
از  بود.  روز  چند  این  طول  در  سرمایه 
هم پاشیدن سیستم بانکى، تعطیل مراکز 
آموزشى، در آتش سوختن نهادهاى قهر 
پلیسى سرمایه دارى، طعمه ى حریق شدن 
شمار کثیر مراکز مالى و تجارى، تعطیل 
اقتصادى  موسسات  و  کارخانه ها  شدن 
نیز ضربات سهمگین دیگرى بودند، که 

بر این نظم وارد گردید. 
7- اجماع ناننوشته و وحدت نامکتوب 
ُکل دولت ها و بلوك بندى هاى بورژوازى 
در سراسر جهان با جمهورى اسالمى بر 
سر سرکوب هر چه وحشیانه تر شورش 
از  دیگر  یکى  نیز  کارگر  توده هاى 
ویژگى هاى این خیزش و در همان حال 
یکى از دستاوردهاى شکوه مند آن بود. 
سراسرى  دهشت  در  اجماع  این  ریشه 
باالى  بسیار  ظرفیت  از  بورژوازى  ُکل 
یک  در  روزافزون  اشتعال  براى  شورش 
سو و فروماندگى قطب ها و دولت هاى 
آلترناتیو آفرینى هاى  از  سرمایه دارى 
ماوراى ارتجاعى مطلوب و پاس دار منافع 
خود در صورت سقوط فاشیسم اسالمى 
بورژوازى از سوى دیگر قرار داشت. ُکل 

خویش،  دل خواه  بدیل  غیاب  در  آن ها 
شرط  را  اسالمى  جمهورى  بقاى  عمال 
سرمایه دارى  نجات  حتمى  نیاز  و  الزم 
از خطر انفجار جنبش کارگرى دیدند و 
این  هولوکاست آفرینى  راستا،  همین  در 
فال  به  را  کارگران  شورش  علیه  رژیم 
نیک گرفتند. وضع روز ُکل نظام بردگى 
مزدى در دنیا، به ویژه در منطقه، هم بر 
اهمیت این اجماع افزود. بسیار قابل تعمق 
است، که درنده ترین دولت هاى متخاصم 
هم  اسالمى  جمهورى  درنده ى  رژیم  با 
شورش  شروع  از  پیش  روز  یک  تا  که 
مى کوبیدند،  رژیم  علیه  جنگ  طبل  بر 
اعتراض  طوفان  مشاهده ى  با  یک باره 
هم سنگرى  ضرورت  در  ایران  کارگران 
مصمم با فاشیسم اسالمى بورژوازى هیچ 

تردیدى به دل راه ندادند. همه ى آن ها 
قاطع  جمع بست  این  به  طرفۀ العینى  به 
نه  اکنون  که  رسیدند،  یقین  از  ماالمال 
وقت رقابت و تسویه حساب هاى درون 
طبقاتى یا دفع و رفع زیادت خواهى ها، 
هم  با  کامل  اتحاد  و  اجماع  زمان  که 
که  امرى  است؛  کارگرى  جنبش  علیه 
چشم  مزدورمآب  اپوزیسیون هاى  حتا 
به راه حمایت قطب ها و دولت ها براى 
عروج به عرش حاکمیت سرمایه را نیز 
سخت روان پریش و آشفته حال کرد. از 
منظر روى کرد سرمایه ستیز و رادیکال، 
سترگ  دستاوردى  ُرخ داد  این  وقوع 
توده هاى  طبقاتى  کارزار  کارنامه ى  در 
نشان  کارگرى  جنبش  بود.  ایران  کارگر 
خود،  شکوه  پُر  شورش  با  اوال  که  داد 
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وحشت  دچار  را  جهانى  بورژوازى  ُکل 
ساخته است، آن سان که همگى خود را 
مجبور دیدند طومار عوام فریبى، شیادى 
بشر»!!،  «حقوق  حول  نیرنگ بازى  و 
دموکراسى و این نوع جادوگرى ها را قفل 
زنند، ثانیا بر تمامى رویاهاى پوشالى آن ها 
براى آلترناتیو سازى یا آویختن طبقه ى 
کارگر ایران به خویش و اپوزیسیون هاى 
مافیایى شریک خود ُمهر بطالن کوبد.    

سرمایه ستیزى  مظاهر  یا  قوت ها  نقطه 
خودجوش کارگرى در خیزش آبان مسلما 
آمد.  باال  در  که  است  مواردى  از  بیش تر 
همه ى این جوشش ها و بالیدن ها را باید 
نظر  سرمایه دارى  ضد  واکــاوى  با  دید، 
انداخت و براى کمک به بالیدن افزون تر و 
سرکش تر آن ها تقال کرد. مساله ى حیاتى 
به  یا  خزیدن ها  این  که  آنست،  اساسى  و 
با  سنگالخ ها  و  سنگ ها  خاییدن  دندان 
همه ى اهمیتى که دارند، هنوز مبین ُگسست 
رادیکال، طبقاتى و پُر قوام جنبش کارگرى 
حتا  یا  خود  بیستمى  قرن  گذشته ى  از 
مصونیت مقدماتى این جنبش در مقابل خطر 
این یا آن رفرمیسم نیستند. فشار راه حل هاى 
ُگم راه ساز و راه بُردهاى تباه گر سرمایه مدار 
بر پویه ى پیکار جارى توده هاى کارگر هنوز 
ما  است.  سنگین  انفجارآمیزى  گونه ى  به 
اولیه،  گام هاى  برداشتن  حال  در  هم چنان 
برهوت  از  بُرش  براى  قوام  کم  و  لرزان 
به  درست  هستیم.  رفرمیستى  پیمودن هاى 
همین دلیل باید در کنار دیدن نقطه قوت ها 
روزافزون  بلوغ  و  بالیدن  براى  تالش  و 
بنیادى  کاستى هاى  سراغ  به  دستاوردها، 
جنبش  راه  سر  فرساینده  بُن بست هاى  و 
به  آبان  خیزش  رویم.  خود  طبقه ى  روز 
از  کماکان  چشم گیر،  درخشش هاى  رغم 
احراز شاخص هاى هویتى مبارزه ى طبقاتى 

رادیکال و ضد سرمایه دارى عاجز ماند. 
طبقه ى  دو  میان  جدال  طبقاتى،  کارزار 
اساسى جامعه، طبقه ى استثمارگر حاکم در 
یک سو و استثمار شونده ى فرودست در 
سوى دیگر، بر سر ُکل کارکردها، تبعات، 
حقوقى،  مدنى،  سیاسى،  اقتصادى،  آثار 
فرهنگى، اجتماعى شیوه ى تولید مسلط و 
شیوه ى  این  نبودن  یا  بودن  اساس  الجرم 
تولید است. این کارزار بسان هر پدیده ى 
استخوان  جنینى،  مختلف  مراحل  زنده، 
قهقرا  به  و  تاختن  پیش  بلوغ،  بندى، 
طبقه ى  اگر  نکند،  رشد  اگر  دارد.  رفتن 
استثمارشونده به نیازهاى انکشاف، سرکشى، 

بالندگى و پیروزى آن پاسخ رادیکال تاریخى 
ندهد، اگر مسیر واقعى گسترش و بلوغ اش 
با اهداف و افق تاریخى و طبقاتى آن همگن 
و اندام وار نباشد، اگر در هر گام نطفه بندى 
نیرومندتر و استخوان بندى آهنین تر قدرت 
پیکار استثمارشوندگان را به نمایش نگذارد، 
قطعا اسیر بُن بست خواهد شد، به ورطه ى 
و  بادیه ها  سرگردان  مى افتد،  فرسودگى 
سر  پشت  شکست  مى شود،  برهوت ها 
شکست را تحمل خواهد نمود و صورت 
و سیرتى خواهد یافت که «گر تو ببینیش، 
مورد  در  االن  که  وضعیتى  باز».  نشناسیش 
کارزار جارى توده هاى کارگر دنیا به تمام 
کارگرى  جنبش  دارد.  مصداق  کمال  و 
مبارزه ى  واقعى  ریل  بر  که  این  براى 
آن  جز  ندارد  چاره اى  تازد،  پیش  طبقاتى 
خیزش ها،  فرودها،  و  فراز  ُکلیه ى  در  که 
خزش ها، سنگربندى ها، حتا در ساده ترین 
و روزمره ترین اعتراضات اش، داراى راه بُرد 
راه کار  و  تاکتیک  باشد،  سرمایه دارى  ضد 
ضد سرمایه اتخاذ کند، تحلیل اش از شرایط 
راه حل  باشد،  سرمایه ستیز  و  طبقاتى  روز 
ضد سرمایه دارى پیش گیرد، مطالبات اش 
حمله به هستى سرمایه باشد، سازمان یابى 
شاخ و برگ کشى  پیکارش پویه ى نمو و 
ضد  شورایى  متحد  قدرت  یک  تدریجى 
پویه ى  دیگر  بیان  به  یا  مزدى  بردگى 
بالندگى، استخوان بندى و ابراز هستى نیروى 
در حال تدارك براى امحاى سرمایه دارى 
از  او  رژیم ستیزى  بگذارد.  نمایش  به  را 
سنگر ضد سرمایه دارى انجام گیرد. جنبش 
کارگرى اگر با این شاخص ها آراسته شود، 
طبقاتى  یابنده ى  رشد  مبارزه ى  حال  در 
است. در غیر این صورت، جنبشى از راه 
وامانده، به برهوت غلطیده و خارج از میدان 

کارزار بالنده ى ضد سرمایه دارى است. 
قانون،  به  دخیل بندى  با  کارگر  طبقه ى 
مدنیت، حقوق، دولت و نظم سرمایه نه فقط 
در سنگر جنگ طبقاتى نیست، که بالعکس 
با دست خود مشغول حفارى گور خود در 
گورستان نظم بردگى مزدى است و نقش 
عمله ى ماندگارسازى سرمایه دارى را ایفا 
مى کند. آویختن به مبارزه ى قانونى، خفه 
ساختن جنبش سرمایه ستیز خود با طناب 
«حق  گرفتن  هیاهوى  است.  سرمایه  دار 
اعتصاب»، «حق تشکل»، «حق تحزب»، «حق 
آزادى بیان»، «حق راه پیمایى و تظاهرات»، 
«حق  دموکراتیک»،  حقوق  و  «دموکراسى 
راى و انتخابات آزاد»، نه فقط هیچ نشانى از 

مبارزه ى ضد سرمایه دارى ندارد، که فرار از 
کارزار رادیکال طبقاتى است. رژیم ستیزى 
دموکراتیک و خارج از خاك ریز ضد کار 
مزدى براى جنبش کارگرى، تبدیل خود و 
قدرت طبقاتى خود به ابزار تسویه حساب 
مافیاهاى درون طبقه ى سرمایه دار و ایفاى 
است.  بورژوازى  ارتجاع  نظام  پیاده  نقش 
با  تجانسى  و  سنخیت  این ها  کدام  هیچ 
کارگر  توده هاى  رادیکال  کارزار  پویه ى 
ندارند، بالعکس هر کدام بدتر و مرگ بارتر 
از دیگرى در خدمت خارج سازى جنبش 
آن ها از ریل مبارزه ى طبقاتى است. جدال 
افزایش دست مزد با موازین سندیکالیستى، 
کوبیدن بر طبل اعجاز «قانون کار» بورژوازى، 
راه اندازى کمپین اصالح قوانین و میثاق هاى 
«طرح  به  بردن  پناه  طبقاتى،  اجماع  شوم 
کارزار  میدان  انتقال  مشاغل»،  طبقه بندى 
بیکارى،  غرامت  درمان،  بیمه ى  افزایش 
مستمرى بازنشستگى، ایام مرخصى ساالنه، 
کاهش روزانه ى کار یا لیست طوالنى این 
سندیکایى  قبول  برهوت  به  خواست ها 
بردگى مزدى یا تمکین به اعتبار و حقانیت 
سرمایه دارى، همه و همه به آتش کشیدن 
آشکار طومار مبارزه ى رادیکال طبقاتى و 
جایگزین کردن آن با سازش طبقاتى است. 
از  عظیمى  بخش  در  که  سیاهى،  حادثه ى 

دنیا اتفاق افتاده است. 
مواردى  ُکل  بکاویم.  دقیق تر  را  موضوع 
که نام بردیم یا به بیان جامع تر، ُکل آن چه 
محتواى تضاد و جدال میان طبقه ى کارگر 
و نظام سرمایه دارى است، به دو شکل، در 
دو مسیر و با دو روى کرد ماهیتا متضاد و 
ناهمگن مى تواند پیگیرى گردد. روى کرد 
نخست، همان است که در سراسر سده ى 
آوار  جهانى  کارگرى  جنبش  سر  بر  بیستم 
پرچم دارى  با  ــردى  روى ک است؛  بوده 
بورژوازى لیبرال، سوسیال دموکرات، احزاب 
لنینى، مائوییستى و نوع آن ها، روى کردى 
جهان،  سراسر  در  و  جا  همه  همیشه،  که 
نیروى  را  کارگرى  جنبش  است  کوشیده 
جایى  به  جا  اراده ى  هیچ  بدون  و  مفلوك 
شکلى از برنامه ریزى نظم سرمایه دارى با 
شکل دیگر یا تعویض ماشین دولتى سرمایه 
جناح  آن  و  این  حزب،  آن  و  این  توسط 
بورژوازى، سازد. فصل مشترك کارنامه ى 
در  کارگر  طبقه ى  کردن  منحل  آن ها  ُکل 
حقوقى،  سیاسى،  اقتصادى،  نظم  درون 
سرمایه دارى  اجتماعى  و  مدنى  فرهنگى، 
را  نقش  این  ایفاى  بند  بند  البته  و  است. 
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«رهایى  دعوى  جهان آشوب  خروش  با 
«مارکسیسم»!!،  «کمونیسم»!!،  پرولتاریا»!!، 
«انقالب» و«ضدیت با سرمایه دارى»!! پیش 
برده اند. حاصل کارشان نیز دقیق وضعیتى 
است، که امروزجنبش کارگرى جهانى دارد. 
روى کرد دوم، روى کرد رادیکال مارکسى 
در  کار  شالوده ى  است.  مزدى  کار  ضد  و 
این جا، تالش براى تبدیل ُکل اعتراضات،  
اشکال  ُکل  کشمکش،  عرصه هاى  ُکل 
جدال، هر نوع مبارزه علیه هر میزان تشدید 
جنسى،  تبعیضات  ستم کشى،  استثمار، 
کودك آزارى، آلودگى هاى زیست محیطى، 
اندام ور  لحظات  و  مرتبط  سنگرهاى  به 
که  چیزى  است.  سرمایه دارى  ضد  جنگ 
واقعى ترین و طبیعى ترین روند رویارویى 
اما  است.  مزدى  بردگى  نظام  با  پرولتاریا 
سرمایه اساسا و بورژوازى هویتا، از جمله 
لنینیست،  و  دموکرات  سوسیال  بورژوازى 
کارگر،  توده هاى  مغزى  شست وشوى  با 
این  و  پوشانده اند  ناممکنى  لباس  را  آن 
ناممکنى دروغین را سم هالکت زاى جنبش 
ساخته اند.  دنیا  کارگران  سرمایه دارى  ضد 
کار  ضد  روى کرد  کیفرخواست  ُعصاره ى 
مزدى، این است که چرا باید مبارزه ى کارگر 
براى بهبود شرایط کار، معیشت متعالى، رفاه 
اجتماعى، آزادى هاى سیاسى، رفع تبعیضات 
سرنگونى  آزارى،  کودك  محو  جنسیتى، 
طلبى، رفع آلودگى هاى زیست محیطى و 
نوع این ها از کارزار رادیکال طبقاتى براى 
باشد؟!  جدا  سرمایه دارى  موجودیت  محو 
کجا  از  و  چیست  جدایى  این  نزول  شان 
آمده است؟! سواى سرمایه، سواى نیروها 
سواى  سرمایه محور،  چپ نماى  احزاب  و 
بورژوازى سوسیال دموکرات و لنینیست یا 
سرمایه دارى،  کمونیست نماى  پاس داران 
دیگر،  اجتماعى  روى کرد  یا  نیرو  کدام 
سلسله جنبان و مدافع این جدایى هستند؟! 
چرا کارگران نمى توانند به جاى خواست 
افزایش دست مزد و قفل کردن این افزایش 
خارج سازى  خواستار  تورم»؟!،  «نرخ  به 
ُکل کار اضافى خود از چنگال قهر سرمایه 
براى  مبارزه  نمى توانند  آن ها  چرا  شوند؟ 
علیه  بهتر،  معیشت  و  دست مزد  افزایش 
جنسیتى،  تبعیضات  رى،  جبا ا حجاب 
محیط  آلودگى  خانمانى،  بى  فقر،  بیکارى، 
اولیه ى  حقوق  و  آزادى ها  کشتار  زندگى، 
انسانى را با کارزار تسلط بر سرنوشت کار 
آمیزند؟  هم  به  خویش  زندگى  و  تولید  و 

چرا؟ و چرا؟ 

آیا براى آن که ظرفیت این جهت گیرى در 
هستى طبقاتى آن ها موجود نیست؟! براى این 
که سازمان نیافته اند؟! شعورشان نمى رسد؟! 
کدام  کارهستند؟!  این  انجام  قدرت  فاقد 
یک؟ هر کدام این سئواالت ابهام انگیز، در 
یکى دو جمله قابل بررسى هستند. سلب 
همگن سازى  یا  یکى سازى  این  ظرفیت 
کار  کارگر،  طبقه ى  اجتماعى  هستى  از 
بورژوازى است. درجه ى وضوح و بداهت 
این حقیقت، تا جایى است که حتا منکران 
عملى وجود این ظرفیت در توده ى کارگر 
به  باور  لواى  زیر  را  خود  انکار  ُکل  هم 

بر  پرولتاریا  تاریخ سازى  و  تاریخ آفرینى 
تکیه  کرده اند.  تحمیل  کارگرى  جنبش 
راه  سر  مانع  عنوان  به  نبودن  متشکل  بر 
و  متناقض  استداللى  همگن سازى،  این 
فریب کارانه است. این سازمان یابى نیست 
که جهت گیرى و جنبش را مى سازد، دومى 
هویت  و  مى کند  تعیین  را  اولى  که  است 
دوران  بیستم،  سده ى  سراسر  مى بخشد. 
یکه تازى احزاب و تشکل هاى مدعى تعلق 
به طبقه ى کارگر بوده است؟ اما این احزاب، 
خیال  هر  سایه ى  حاکم،  بورژوازى  عین 
توده هاى کارگر براى تسلط بر سرنوشت 

عالوه،  به  بستند.  رگبار  به  را  تولید  و  کار 
وقتى فاقد سازمان یابى هستیم، باید تشکل 
یافتن و به طور اخص سازمان یابى متناضر 
با توان تسلط بر سرنوشت کار و تولید و 
زندگى را دستور کار کنیم، نه این که راه 
نفى مبارزه ى طبقاتى را پیش گیریم!! این 
سخن که گویا کارگران شعورشان نمى رسد، 
یک بُرهان نفرت انگیز بورژوایى، ارتجاعى 
کارگر  توده ى  است.  تناقض  از  ماالمال  و 
در سیاهى زار سده هاى 14 و 15 میالدى 
این کار را کرده است؟ چرا در قرن بیست 
و یکم  فاقد این شعور شده است؟! از این 
مضحک تر!!، مگر این شعور و آگاهى قرار 
نیست بیان اندیش وار شرایط کار، استثمار، 
زندگى و نیاز قهرى پیکار جارى باشد؟ و در 
این گذر تکامل یابد؟ اگر این چنین است، 
که مسلما هست، پس چرا باید نقش وحى 
منزل یابد و طبقه ى کارگر در انتظار نزول 
آن از عالم ماوراء ماند؟! ابتذال  این فلسفه 
اظهرمن الشمس  تراشى ها  دلیل  و  بافى ها 
سرهم بندى  «بُرهان» ها  این  همه ى  است. 
شست وشوى  کار  و  ساز  تا  شده اند، 
کارگران  تا  شوند،  کارگر  توده ى  مغزى 
ضد  واقعى  جنگ  و  طبقاتى  مبارزه ى  راه 
برده ى  تا  نگیرند،  پیش  را  سرمایه دارى 
مزدى بودن آن ها ماندگار گردد، تا قدرت 
پیکار طبقاتى آن ها سکوى پرتاب احزاب به 
اریکه ى حاکمیت سرمایه و ساز و برگ جا 
به جایى شکلى از نظم سرمایه دارى توسط 

شکل دیگر شود. 
در این میان یک چیز قابل انکار نیست. این 
که توده هاى کارگر دنیا زیر فشار ُگم راهه 
رفتن هاى ُرعب انگیز ناشى از فشار افکار، 
فرهنگ  و  راه کارها  راه حل ها،  راه بُردها، 
بورژوازى  جمله  از  ــورژوازى،  ب طبقه ى 
در  دیگر،  و  لنینیست  دموکرات،  سوسیال 
صورت  به  تاریخى،  طوالنى  دوره ى  یک 
یافته ى  سازمان  قدرت  از  حاضر،  و  حى 
خود براى تعیین تکلیف عاجل با موجودیت 
بر  جامع االطراف  تسلط  و  سرمایه دارى 
خویش  زندگى  و  تولید  کار،  سرنوشت 

برخوردار نیستند. 
این یک واقعیت است و همین واقعیت با 
بلندترین صدا فریاد مى زند، که حیاتى ترین 
این  احــراز  باید  کارشان  عاجل ترین  و 
یافته ى  سازمان  قدرت  این  یا  موقعیت 
سرمایه دارى  ضد  و  سراسرى  شورایى، 
باشد. توده ى کارگر این قدرت را به صورت 
خودجوش، نطفه اى و آماده ى بالندگى در 

بورژوازى  اسالمى  رژیم 
شصت  دهه ى  پایان  از 
تا امروز، هیچ گاه و در هیچ 
منفجر،  قهر  فشار  لحظه اى 
گسترد ى  و  شــورشــى 
وسعت  به  ا  ر کارگران 
روز  چند  ایــن  ــدرت  ق و 
بیم  از  و  نکرده  احساس 
نیافتاده  وحشت  به  آن 
گواهى  چیز  همه  ــود.  ب
میلیون ها  که  مــى داد، 
آن جا  تا  کارگرى  خانوار 
به  نسبت  قهر  و  نفرت  از 
آن چه سرمایه و دولت هار 
آورده  سرشان  بر  سرمایه 
عاصى  و  آکنده  اســت، 
هستند که حتا هولوکاست 
جمهورى  هاى  آفرینى 
راحتى  به  هم  اسالمى 
قادر به مهار خشم و عصیان 

آن ها نمى گردید.
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هستى طبقاتى خود به اندازه ى کافى دارد، 
اما این نیروى اندرونى سرکش باید ببالد و 
بالغ گردد. پروسه ى شکوفایى و میدان دارى 
آن هم باید در همین کارزار جارى طى شود، 
از این جا تغذیه کند، مالط و مصالح رشد 
بر گیرد، آموزش بیند و به بار نشیند. براى 
فرایند  این  پیروزمند  طى  براى  یا  کار  این 
عرصه ها،  آنات،  تمامى  در  جا،  همه  باید 
در هر شرایط و هر دوره و هر سطح، حتا 
تقابل  بر  را  کارش  بنیاد  سطح،  نازل ترین 
رادیکال با سرمایه و موجودیت نظام بردگى 
مزدى استوار نماید. تعیین بهاى نیروى کار 
مورد  امکانات  و  رفاه  معاش،  هزینه ى  یا 
سطح  پایین ترین  نیرو،  این  بازتولید  نیاز 
کارزار روزمره است. در همین جا توده هاى 
خواست  جاى  به  باید  و  مى توانند  کارگر 
هر  سهم  تصاحب  خواستار  مزد،  افزایش 
چه عظیم تر حاصل کار و تولید ساالنه ى 
این  ریال  به  ریال  سرنوشت  شوند.  خود 
و  واقعى ترین  ساالنه،  اجتماعى  محصول 
درون  طبقاتى  کارزار  پهنه ى  حیاتى ترین 
مهم  میدان  است.  سرمایه دارى  جامعه ى 
جنگ همین جا است؛ جنگى که یک طرفش 
ما کارگران و طرف دیگرش طبقه ى سرمایه 
دار و دولت اش ایستاده است. ما این میدان 
را خالى و تسلیم بورژوازى کرده ایم!! تسلط 
بر سرنوشت کار، تولید و زندگى را عمال 
دولت  و  سرمایه دار  طبقه ى  بالمنازع  حق 
سرمایه انگاشته ایم، موضوع کارزار طبقاتى 
را نه رفع استیال و حاکمیت سرمایه، به هر 
زندگى  و  کار  سرنوشت  بر  ممکن،  میزان 
آمادگى  احراز  رادیکال  تقالى  نه  خویش، 
براى محو این استیال، که مذاکره، اعتراض 
باید  ساخته ایم!!  آن  آرایش  براى  جنگ  یا 
به آوردگاه واقعى طبقاتى بازگردیم. جنگ 
جارى میان ما و بورژوازى باید جنگى همه 
جا گستر براى تسلط سازمان یافته و شورایى 
و  تولید  کار،  سرنوشت  بر  انسان ها  آحاد 
زندگى خود باشد. افق پیش روى ما همواره، 
اشکال  ُکلیه ى  در  عرصه ها،  همه ى  در 
اعتراض، براى غلبه بر هر مشکل، در ستیز 
با هر جنایت و سبُعیت بورژوازى، در تمامى 
قلمروهاى زندگى انسانى و اجتماعى باید 
این باشد. مادام که چنین نیست، تا زمانى که 
شالوده ى جدال ما جلب رضایت بورژوازى 
حق  گرفتن  افزون تر،  مزد  ریال  چند  به 
مجوز  حصول  سرمایه،  دولت  از  اعتصاب 
تظاهرات از نهادهاى قدرت سرمایه دارى، 
سرمایه داران،  از  مرفه  معیشت  خواست 

تقاضاى آزادى هاى سیاسى از دولت مردان 
سرمایه، مطالبه ى رفع آلودگى هاى زیست 
استدعاى  بورژوازى،  حاکمان  از  محیطى 
کاهش تبعیضات جنسیتى از بارگاه قدرت 
تمناى  سرمایه دار،  طبقه ى  ُحکم رانى  و 
تقلیل فقر از برنامه ریزان نظم بردگى مزدى، 
دخیل بستن به ماشین دولت سرمایه براى 
تعدیل و کاهش بى خانمانى و مانند این ها 
باشد، فقط عرض خود مى بریم، گور خود 
مى کنیم و بر ُعمر سرمایه دارى مى افزاییم. 
پیوند زدن این انتظارات و چشم داشت ها 
رژیم  یک  سرنگونى  طمطراق  پُر  شعار  با 
دیگر  رژیم  توسط  آن  سازى  جایگزین  و 
هیچ  یا  طبقاتى  بار  ذره  هیچ  فقط  نه  نیز 
ضد  و  کارگرى  رادیکالیسم  خردلى  دانه 
سرمایه دارى به آن اضافه نمى کند، که فقط 
غلظت عوام فریبى و ُگم راه کنندگى آن را 

انفجارآمیز مى سازد. 
توده هاى کارگر دنیا تا زمانى که بُرد آخر 
جدال و دورنماى روز کارزار خود را تحقق 
مطالبات باال با نگاه و شیوه باال بینند، فقط 
قدرت طبقاتى خود را مى فرسایند، زنجیر 
خود  پاى  و  دست  بر  را  مزدى  بردگى 
محکم تر مى بندند، سرمایه را نیرومندتر و 
خود را مقهورتر، مدفون تر و هیچ و پوچ تر 
مى سازند. قطعا و بدون هیچ تردید مجبور 
به پایین آوردن مستمر سقف انتظارات خود 
همین  حصول  از  حتا  را  خود  مى شوند، 
خواست هاى محقر دور و دورتر مى نمایند، 
بسیار عمیق تر و کوبنده تر در باتالق فقر، 
فالکت، استیصال، بى خانمانى، دیکتاتورى، 
آلودگى هاى  و  جنسیتى  تبعیضات  خفقان، 
ریشه ى  مى روند.  فرو  محیطى  زیست 
و  زمین گیرى ها  ورشکستگى ها،  واقعى 
تعطیل  در  جا،  همین  در  فروماندگى ها 
مبارزه ى طبقاتى، در تمکین جامع االطراف 
عملى به ابدیت سرمایه دارى، در پاره کردن 
جارى  عاجل  مطالبات  هویتى  پیوندهاى 
است.  مزدى  بردگى  ضد  واقعى  جنگ  با 
جنبش کارگرى باید ُکل حوزه هاى کارزار، 
را  پیکارش  تاکتیک هاى  و  راه کارها  ُکل 
سلول هاى همگن اندام وار استراتژى ضد 
سرمایه دارى و لغو کار مزدى سازد. تاکتیک 
سرمایه  اندازه  همان  به  پرولتاریا  رادیکال 
ستیز است، که استراتژى رادیکال او چنین 
است. به جاى خواست افزایش دست مزد، 
لغو کار کودکان یا محو بیکارى، پرونده ى 
قطور تمامى کار و تولید ساالنه ى خود را 
پیش روى بورژوازى و دولت اش باز کنیم 

و اعالم داریم که بر سر تعیین تکلیف ُکل 
این تولید و کار مى جنگیم. به جاى مشاجره 
شهریه ى  و  درمان  و  دارو  بیمه ى  سر  بر 
خارج سازى  طبل  بر  یک راست  مدارس، 
ُکل بهداشت و درمان و دارو و آموزش از 
سیطره ى داد و ستد کاالیى و سرمایه دارى 
غرامت  افزایش  براى  تقال  جاى  به  کوبیم. 
ُکل  برخوردارى  اصل  بازنشستگى،  ایام 
آحاد انسان ها از معیشت، رفاه و امکانات 
اجتماعى متعالى را پیش کشیم و موضوع 
حقوق  درخواست  جاى  به  کنیم.  جنگ 
مدنى و آزادى هاى سیاسى یا محو پوشش 
اجبارى، بر ممنوعیت مطلق هر نوع دخالت 
دولت و قدرت باالى سر در هر حوزه ى 
به  بجنگیم.  و  فشاریم  پاى  انسانى  زندگى 
زیست  آلودگى هاى  کاهش  تقاضاى  جاى 
محیطى، راه پیکار براى تعریف کار توسط 
همه ى آحاد جامعه و امحاى هر چه کار و 
را  جمعى  واقعى  نیازهاى  از  خارج  تولید 
تبعیضات  جاى ستیز علیه  پیش گیریم. به 
کار  امحاى  اصل  جنسیتى،  ــب آور  ُرع
خانگى یا ُکل قیود ضد انسانى خانواده ى 
سرمایه مدار را نقطه عزیمت پیکار نماییم. 
این یک تناقض وحشت ناك است، که ما 
خود  آرزوهاى  و  انتظارات  انتهاى  تا  ابتدا 
را به چهاردیوارى حاکمیت سرمایه دارى، 
به بقاى بردگى مزدى، به قانون، نظم، قرار، 
حقوق و مدنیت سرمایه قفل زنیم. همه چیز 
این  دیدن  جاودانه  و  قبول  داربست  در  را 
نظام طرح کنیم و آن گاه خواستار اجابت 
بناست  اگر  باشیم!!  مطالبات  این  تحقق  و 
سرمایه نیروى مورد رجوع، تصمیم گیرنده، 
برنامه ریز و حاکم بر سرنوشت کار و زندگى 
ما باشد، اگر قرار است ما همه ى خواست ها 
و انتظارات خویش را با قبول برده ى مزدى 
بودن خود و تسلط و استیالى نظم سرمایه 
سرمایه دارى  صورت  این  در  کشیم،  پیش 
خواهد بود که بر پایه ى مصالح و منویات 
ارزش افزایى اش،  چرخه ى  ملزومات  و 

مطالبات ما را قبول یا نکول خواهد کرد.
لنینیست،  و  دموکرات  سوسیال  بورژوازى 
از مسالمت جو تا سرنگونى طلب، بر روى 
تناقض باال پرده مى اندازند. این تناقض را 
انکار مى کنند و اعالم مى دارند، که سخن از 
مبارزه ى توده هاى کارگر براى خارج سازى 
سرنوشت کار، تولید و زندگى خویش از 
چنگال سرمایه تا پیش از سرنگونى رژیم 
ناممکن  و  غیرواقعى  امرى  حاکم  سیاسى 
برج هاى  در  سنگر  گرفتن  با  آن ها  است!! 
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«کمونیسم»  دیده بان  ایدئولوژیک  عاج 
روى کرد  که  مى دهند  اخطار  بورژوایى، 
کارگران به پیکار براى هر میزان تسلط بر 
جایگزینى  از  قبل  تولید  و  کار  سرنوشت 
«دولت  با  بورژواژى  دولتى  ماشین  کامل 
اهمیت  به  ناآگاهى  نشانه ى  پرولترى»؟!، 
نقش  از  شناخت  عدم  سیاسى،  قدرت 
جامعه ى  برپایى  در  دموکراسى  معجزه گر 
از  انصراف  گواه  و  سرمایه دارى  فراسوى 
پاى بندى به اصول ایدئولوژیک «مارکسیسم 

- لنینیسم» مى باشد. 
مبانى و سرچشمه ى احکام این طیف، بسیار 
روشن و معلوم الحال است. توده هاى کارگر 
قادر به مبارزه ى ضد بردگى مزدى نیستند! 
و ظرفیت پیکار براى نابودى سرمایه دارى 
را ندارند! کمونیسم هم یک جنبش طبقاتى 
است!  ایدئولوژى  یک  بلکه  نمى باشد!، 
هستى  یا  زندگى  پیکار،  کار،  شرایط  این 
اجتماعى کارگران نیست که شعور مبارزه ى 
بلکه  مى آرد!،  پدید  را  سرمایه دارى  ضد 
ایدئولوژى کمونیسم است که سلسله جنبان 
مکتبى  و  ایدئولوژى  مى گردد!  جنبش  این 
که توسط حزب نمایندگى مى شود، حزب 
طبقاتى  بار  را  کارگران  مبارزه ى  که  است 
جامعه ى  مى بخشد!  سرمایه ستیزى  و 
دولتى  سرمایه دارى  همان  هم  کمونیستى 
متحزب  «پرولتاریاى»  حاکمیت  چتر  زیر 
است!  کارگرى  «دولت»  عنوان  و  اسم  با 
زیرا توده ى کارگرى که اساسا فاقد هویت 
سرمایه ستیزى و تُهى از ظرفیت مبارزه ى 
توده ى  است،  سرمایه دارى  ضد  طبقاتى 
کارگرى که صرفا نقش ارتش تحت فرمان 
حزب را بازى مى کند، به هیچ وجه قادر 
به ایفاى نقش در برنامه ریزى کار و تولید 
مزدى  کار  بدون  و  دولت  بدون  زندگى  و 
آهنین،  احکام  این ها  بود.  نخواهد  هم 
روى کردها  این  ایدئولوژیک  و  آسمانى 
هستند؛ احکامى که در سراسر قرن بیستم 
در سطحى نسبتا وسیع بر جنبش کارگرى 

تسلط داشته است.
آرایش  از  مستقل  لنینیست،  ــورژوازى  ب
صورى باورها یا سیماى فرمول بندى هاى 
اشکال  همه ى  در  و  تاریخا  ایدئولوژیک، 
بوده  آویزان  باال  اصول  و  مبانى  به  خود 
است و کامال پیداست که در داربست این 
روى  بر  روزنه اى  هیچ  پندارها،  و  اصول 
هیچ کارگرى براى آن که دورنماى تسلط 
پیکار  دستور  را  زندگى  و  تولید  و  کار  بر 
روز خود سازد، به این موضوع فکر کند، 

پیچ و خم چنین مبارزه اى را چراغ اندازد، 
سرنگونى  پویه ى  با  آن  ارگانیک  رابطه ى 
جست وجو  را  بــورژوازى  دولتى  ماشین 
و  نبوده  باز  دیگر،  مسایل  انبوه  یا  نماید 
باز نمى گردیده است. این اصول و احکام 
و  شعور  سر  بر  را  مصیبتى  همان  دقیقا 
مى آورده  کارگران  مبارزه ى  و  شناخت 
ُحکم بُن مایه و ذات  است، که سرمایه به 
خود - از آغاز تا فرجام - بر سر طبقه ى 
و  مزدى  کار  ضد  نگاه  است.  آورده  آن ها 
کامال  رویه ى  طبقاتى،  مبارزه ى  مارکسى 
اندیشه ها  اعتقادات،  و  احکام  این  متضاد 

کارگر  توده ى  این جا  در  است.  آیات،  و 
که  دارد،  را  آن  ظرفیت  و  مى تواند  باید، 
را  روزمره اش  جارى  مبارزات  لکوموتیو 
مطابق وسع، توان، شناخت و امکانات اش 
بر ریل واقعى ضد کار مزدى راه اندازد و 
پیش راند. و مادام که چنین نکند، در نظم 
چرخه ى  در  فقط  نه  است؛  منحل  سرمایه 
ارزش افزایى سرمایه، پیچ و مهره ى ماشین 
تولید سود است، که در حوزه ى سیاست، 
همه  و  اخالق  فرهنگ،  مدنیت،  حقوق، 
ماشین  ادوات  و  آالت  و  افزار  نقش  چیز، 
اگر  مى نماید.  ایفا  را  سرمایه دارى  نظم 

اعتصاب مى کند، اعتراض مى نماید، حتا اگر 
دست به قیام مى زند، نهایتا به ُمهره، موتور، 
سیستم یا ماشین آالتى مى ماند که زیر فشار 
فرسایش، استهالك و قلت بارآورى، قادر به 
ایفاى نقش مطلوب در چرخه ى سراسرى 
نمى باشد.  سرمایه  سامان پذیرى  و  تولید 
شوریدن ها،  فریادها،  واکنش ها،  این  با  و 
اعالم مى دارد که باید تعمیر، روغن کارى، 
تازه اى  شکل  به  یا  بازپردازى،  تعویض، 
اواخر  از  کارگرى  جنبش  گردد!!  مدیریت 
یا  معضل  این  امروز،  تا  نوزدهم  سده ى 
تناقض کوبنده، رقت بار و هالکت زا را با 
خود حمل کرده است. ُکل اردوگاه قدرت 
خود را در چرخه ى نظم اقتصادى، سیاسى، 
تاکتیکى  و  استراتژیک  فرهنگى،  مدنى، 
هویت  است.  ساخته  منحل  سرمایه دارى 
دست  از  را  مــزدى اش  کار  ضد  مستقل 
جنجال ترین  پُر  بهترین،  در  است.  هشته 
به  انقالبات  یا  خیزش ها  طوفانى ترین  و 
نیروهایى آویخته است، که سواى جایگزینى 
شکلى از سرمایه دارى با شکل دیگر هیچ 
چیز پیش روى نداشته اند. در طول این صد 
سال و چند دهه، زمین و زمان را از مبارزه، 
اعتصاب، اعتراض، شورش، قیام، انقالب، 
آنفجارآمیز  و  آتشفشان آسا  خیزش هاى 
آکنده است، اما افق پیکارش را کرانه هاى 
استیالى سرمایه دارى و رنگ آمیزى متفاوت 
دیواره هاى این افق قرار داده است. در همین 
راستا، فرسوده، زمین گیر و مستهلک گردیده 
است. به طور کامل به بُن بست رسیده است 
همه  باید  بُن بست  این  شکستن  براى  و 
و  طبقاتى  رادیکال،  بازپردازى،  را  چیزش 
سرمایه ستیز بنماید. باید، و قطعا مى تواند، 
مبارزه براى تسلط بر سرنوشت کار، تولید 
خود  روز  زندگى  دستور  را  زندگى  و 
سازد. آیا این بدان معنا است که کارگران 
فروش گاه،  مدرسه،  کارخانه،  آن  و  این 
بیمارستان،  دانش گاه،  صنعت،  و  کشت 
شبکه ى حمل و نقل، جنگل، بندر، شرکت 
یک  کارگر  توده هاى  ُکل  یا  ساختمانى 
کشور، دیوانه وار، مریخى راه افتند و شعار 
تسلط بر سرنوشت کار و زندگى سر دهند!! 
دهه ى  چند  در  کمونیست نما  بورژوازى 
مقابله  راه  انقراض،  چرخ  فشار  زیر  اخیر 
با روى کرد ضد کار مزدى طبقه ى کارگر 
را سر دادن این نوع تعبیرات و تمسخرها 
دیده است. اما حرف کارگران رادیکال کامال 

مشخص و حقایقى بسیار آفتابى هستند. 
نظر   98 ماه  آبان  عظمت  پُر  شورش  به 

معضل جنبش کارگرى ایران 
سازمان یابى  فقدان  اساسا 
جنبش  فقدان  حتا  نیست، 
شورایى سراسرى سرمایه ستیز 
فرم  هر  تشکل،  نیست.  هم، 
و  ساز  صرفا  شدن،  متشکل 
و  قدرت  اعمال  براى  کارى 
است.  چشم انداز  یک  تحقق 
این جا  در  ماجرا  ثقل  مرکز 
اول  کارگر  طبقه ى  دارد.  قرار 
تا  نمى دهد،  سازمان  را  خود 
تعیین  به  مقتضى  فرصت  در 
پروسه ى  شروع  و  چشم انداز 
بالعکس،  کامال  پردازد.  پیکار 
هدف  انتظار،  خواست،  نخست 
مى کند.  تعیین  را  دورنما  و 
پس از آنست که متناسب با 
نیاز تحقق این مطالبه، هدف یا 
چشم انداز، شروع به جمع آورى 
قواى الزم و سازمان دهى این 

قوا مى کند.
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اندازید. کارگران حتا به اعتراف فرمانده ى 
 31 کل  از  استان   29 در  پاسداران  سپاه 
پهنه ى  وارد  سرمایه دارى  جهنم  استان 
و  وسعت  این  با  خیزشى  شده اند.  کارزار 
فراگیرى، متضمن این معنى است که توده ى 
کارگر سراسر این دوزخ، هم زمان، هم درد، 
هم رنج، با خواست هایى واحد، با اعتراضى 
در  معین  بشرستیز  نظام  یک  علیه  همگن، 
حال شورش هستند. پرسش این است، که 
چرا این کارگران نمى توانند در هر کجا که 
هستند، در کارخانه، فروش گاه، حمل و نقل، 
خیابان،  بندر،  مزرعه،  بیمارستان،  مدرسه، 
بیابان، جنگل، دست به کار تصرف مراکز 
کار و تولید شوند؟ مگر نه این است، که 
آن ها ُکل چرخه ى کار و تولید سرمایه دارى 
را در تیررس تهاجم خود دارند و مى توانند 
شورش خویش را سرآغاز مبارزه ى طبقاتى 
مراکز  و  کارخانه ها  تصرف  براى  واقعى 
کار بنمایند؟ گام نخست هم پیوندى براى 
تشکیل شوراها و برپایى یک جنبش نیرومند 
را  سرمایه دارى  ضد  و  سراسرى  شورایى 
بردارند؟ آیا این بدان معنى است، که آن ها 
کنند؟  فیکون»  را «کن  جا  همه  کار  این  با 
یک شبه سرمایه دارى را محو و سوسیالیسم 
را مستقر سازند؟ این قبیل تعبیرات مضحک 
چندش زا، فقط خاص احزاب و جریاناتى 
است که از نفرت و کینه نسبت به هر سطح 
و هر گام تالش توده ى کارگر براى جنگ 
هستند،  ماالمال  سرمایه دارى  علیه  واقعى 
کارگران را شایسته ى شروع این اقدامات 
نمى بینند، هر جست و خیز توده ى کارگر 
در این راستا را نقض حریم قداست حزب 
مى انگارند و با آن سر دشمنى و عناد دارند. 
بحث بر سر «کن فیکون» سازى، راه اندازى 
انقالب سوسیالیستى، یک سره کردن کار با 
بورژوازى، سر دادن فورى و فوتى شیپور 
ریل  تغییر  از  سخن  نیست.  انسان  رهایى 
بنیادى کارزار است. کنار گذاشتن و برچیدن 
دفن  بورژوازى،  در  انحالل  فقط  که  ریلى 
شدن در نظم سرمایه، شکست، زمین گیرى 
و فرسایش بار آورده است و قرار گرفتن 
روى ریل دیگرى که هر لحظه و هر گام 
در  دست  متضمن  آن،  بر  تاختن  پیش 
طبقه،  یک  صورت  به  گذاشتن  هم  دست 
تبدیل شدن به یک قدرت متحد و سازمان 
یافته ى شورایى براى حضور پیروزمند در 
یک جنگ سراسرى طبقاتى است. این که 
چرا توده ى کارگر در شورش آبان ماه چنین 
نکرد؟ پاسخ اش شفاف و عریان است؛ زیرا 

افق اهتمام به این خیز رادیکال، طبقاتى و 
و  دزدیده  وى  چشم  پیش  از  سرمایه ستیز 

مفقود شده است. 
یا  ــان  آب ــورش  ش سر  بر  اساسا  بحث 
سال  سه  در  نیست.  مشابه  شورش هاى 
متوالى اخیر، هیچ کارخانه و مرکز کار در 
نبوده  ایران  سرمایه دارى  جهنم  پهن دشت 
است که کارگران آن جا بارها و به کرات 
دست به اعتصاب نزده باشند. درهر برهه ى 
زمانى واحد، تعداد زیادى از این موسسات 
میدان اعتراض، تظاهرات، اعتصاب و نمایش 
قدرت جمعیت انبوهى کارگر بوده اند. اما از 
میان ُکل این شمار عظیم کارگران، هر چند 
صرفا  را  خود  نفر،  هزار  چند  یا  نفر  صد 
کارگر کارخانه ى معین و سرمایه دار معین 
همه  و  ارتفاع  ذیل،  صدر،  کرده اند.  تلقى 
چیز مبارزه ى خود را هم به سقف همین 
موسسه ى معین میخ کوب ساخته اند. آن چه 
احساس،  است،  بوده  غایب  کامل  طور  به 
واحد،  طبقه ى  به  تعلق  شعور  و  شناخت 
جنگ  حال  در  و  واحد  طبقاتى  جنبش 
که  چیزى  است.  بوده  واحد  دشمن  علیه 
درهیچ کجا، هیچ بروز و ظهورى نداشته و 
شعله نکشیده، احساس تحرك آفرین نیاز 
به تشکیل یک قدرت مستقل طبقاتى ضد 
سرمایه دارى، یک جنبش نیرومند شورایى 

و سراسرى سرمایه ستیز است. 
و  نجوشیده  نیاز  و  احساس  این  چرا 
از  سرمایه  که  زیرا  است؟  نشده  جنبش 
زمان پیدایش، و به گونه اى سرشتى، آن را 
درهم کوبیده و بمباران کرده است؛ زیرا که 
از  بدتر  و  سندیکالیستى  راست  رفرمیسم 
آن بورژوازى لنینیست و احزاب متنوع این 
طیف، «کاتولیک تر از پاپ» کار بورژوازى 
در  آسمان  و  زمین  از  کرده اند.  تکمیل  را 
گوش توده هاى کارگر دنیا خوانده اند و به 
مغز و شعور آنان تزریق کرده اند، که همه 
چیز در گرو انتقال قدرت سیاسى از حاکمان 
موسوم  متحزب  جماعت  به  سرمایه  روز 
آن  از  پیش  تا  است!!  کارگرى»  «دولت  به 
تاریخ، تا پیش از استقرار عده اى متحزب 
براى  پیکار  از  سخن  قدرت،  اریکه ى  بر 
تسلط بر سرنوشت کار و تولید و زندگى، 
چه  هر  خارج سازى  و  کار  مراکز  تصرف 
چنگال  از  استثمار  و  کار  حاصل  بیش تر 
ایدئولوژیک،  کفر  سرمایه دار،  طبقه ى 
چشم پوشى  حزب،  اعتبار  حریم  شکستن 
افتادن  و  انقالب  مرحله بندى  قداست  از 
تحلیل،  اســت!!  خیال بافى  ورطــه ى  به 

تمام  به  که  روى کردى،  و  راه کار  راه بُرد، 
و کمال همان استراتژى جایگزینى مالکیت 
دولتى  مالکیت  توسط  سرمایه ها  انفرادى 
ُکل سرمایه ى اجتماعى را دنبال مى کند و 
بیرق دروغین «کمونیسم» را هم بر بام آن 

مى افرازد!! 
زیر  در  بازگردیم.  معضالت  محور  به 
به  عینى  و  عملى  وفادارى  پوالدین  سقف 
جاودانگى  و  حاکمیت  حقانیت،  اعتبار، 
سرمایه دارى، ولو هم راه با شعارپردازى هاى 
مریخى «کمونیسم، کمونیسم»!!، با میخ کوب 
کردن ُکل انتظار و خواست و باور خود به 
نظام بردگى مزدى، با انجماد جنبش خود 
یا  معوقه  مزدهاى  پرداخت  مطالبه ى  در 
افزایش دست مزد، با تمناى حق اعتصاب، 
حق تظاهرات، حق آزادى بیان، «حق تحزب 
آزادى هاى  بهتر،  زندگى  حق  تشکل»،  و 
محو  زیست،  محیط  پاك سازى  سیاسى، 
و  قدرت  ماشین  از  جنسیتى  تبعیضات 
حاکمیت سرمایه نمى توان مبارزه ى واقعى 
سرمایه دارى  ضد  یا  طبقاتى  رادیکال  و 
نمى توان  دنیا  روز  شرایط  در  داشــت!! 
و  عاجل  خواست هاى  ابتدایى ترین  حتا 
نمى توان  ساخت.  محقق  هم  را  حیاتى 
هیچ خدشه اى بر ساختار نظم و حاکمیت 
سرمایه دارى وارد کرد. جنبش کارگرى با 
این شکل مبارزه و در حصار این مطالبات 
و آفاق، فقط مى تواند هر روز از روز پیش 
فرسوده تر و مستهلک تر گردد، زمین گیرتر 
و برهوت نشین تر شود. طعمه ى بسیار قابل 
ماوراى  اپوزیسیون هاى  براى  شکارترى 
گردد.  بورژوازى  چپ  و  راست  ارتجاعى 
کامل  طور  به  را  وضعیت  این  طومار  باید 
درهم بست. آماده ى تصرف ُکلیه ى مراکز 
کار و تولید و خارج سازى آن ها از چنگال 
قدرت سرمایه داران شد. تسلط بر سرنوشت 
کار و تولید را افق پیش روى و دستور کار 

جنبش خود ساخت.    
«نهنگ آن به که در دریا ستیزد - ز آب خرد، 

ماهى خرد خیزد»
قرن  نخست  نیمه ى  در  کارگر  طبق ى 
گشایش  براى  سترگى  گام هاى  نوزدهم 
سرمایه دارى،  ضد  جنگ  واقعى  میدان 
یا  روز  کارزار  یگانه سازى  و  هم آمیزى 
طبقاتى  جنگ  با  خود  روزمره ى  مطالبات 
تعیین سرنوشت، پیش تاختن به سوى افق 
برداشت.  سرمایه دارى  فراسوى  راستین 
انترناسیونال  برپایى   ،1848 ژوئن  انقالب 
اول و سال ها بعد قیام پُر شکوه و ماالمال 
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این  مهم  بارقه هاى  کموناردها،  درس  از 
یگانه سازى ها، پیش تاختن ها و جنگیدن ها 
در سنگرهاى واقعى طبقاتى و ستیز رادیکال 
و  جهت گیرى  این  بود.  سرمایه دارى  با 
در  افتاد.  تک  از  زود  خیلى  اما  تازش، 
دیگر  جاهاى  در  آن  ادله  و  زمینه ها  مورد 
این جا  در  که  کرده ایم،  بحث  تفصیل  به 
مجال تکرار آن ها نیست. یک چیز روشن 
تدارك  و  قوا  آرایش  روى کرد،  آن  است. 
شکوه مند اولیه، نه فقط از تداوم باز ایستاد، 
از  اعم   - بورژوازى  قدرت  چرخ  زیر  که 
حاکم یا اپوزیسیون - متحمل مرگ بارترین 
صدمات، قلب ماهیت ها، مسخ شدن ها و 
که  آنست  واقعیت  گردید.  هویت ها  تغییر 
بعد،  سال ها  تا  و  دوره  آن  در  بورژوازى 
در  مکمل،  و  موازى  جبهه ى  دو  هر  در 

ساختار قدرت دولتى یا در نقش سوسیال 
وارد  توان  لنینى،  احزاب  و  دموکراسى 
بردن ها  کج راه  به  و  ضربات  این  ساختن 
از  ویژه  به  سال هاست،  اینک  داشتند.  را 
شروع قرن بیست و یکم به این سوى، همه 
دگرگونى ها  عظیم ترین  دست خوش  چیز 
گردیده است. شیوه ى تولید سرمایه دارى به 
طور کامل از این ظرفیت تُهى شده است. هر 
شکل برنامه ریزى نظم اقتصادى یا ساختار 
اجتماعى اش،  و  مدنى  حقوقى،  سیاسى، 
شکل  از  وحشت آفرین تر  و  ُرعب انگیزتر 
بشرکشى،  نحطاط،  ا گندیدگى،  دیگر 
هولوکاست  و  جنگ افروزى  فقرآفرینى، 
است.  گذاشته  نمایش  به  را  خود  محورى 
سرمایه دارى در هیچ الگوى خود قادر به 
ادامه ى چرخیدن، حتا به روال قرن بیستم، 

از  صرفا  را  خود  بقاى  لحظه  هر  نیست. 
طریق نابودسازى، به آتش کشیدن، سالخى 
کارگران  بیش تر  و  بیش  ساختن  ساقط  و 
سو،  یک  از  مى کند.  تامین  هستى  از  دنیا 
طشت افالس و ورشکستگى حاکمانش را 
در پهنه ى پاسخ به نیازهاى ماندگارى خود 
سوى  از  و  است  انداخته  زمین  بر  بام  از 
دیگر، مشت هاى فریب همه ى روى کردها، 
طیف ها و بلوك بندى هاى راست یا چپ 
را  خود  پیرایش  و  آرایش  کار  به  دست 
است.  کرده  رسوا  و  باز  کافى  اندازه ى  به 
قادر  دنیا  کجاى  هیچ  در  دیگر  بورژوازى 
قرن  دموکراتیک  سوسیال  چهره آرایى  به 
نوزدهمى، اردوگاهى یا نوع این ها، نیست. 
چهره ى خالص و عریان خود را در وجود 
داعش ها،  طالبان ها،  اسالمى ها،  جمهورى 

احرارالشا ها،  لیبى ها،  فجر  بوکوحرام ها، 
ترامپ ها، بولسوناروها، لوپن ها و فاشیسم 
شعار  این ها  مى کند.  تاریخ  تقدیم  هار 
نیست. واقعیت برهنه و ُزمخت حى و حاضر 
سرمایه دارى است. واقعیتى که حى و حاضر 
پنج شش میلیارد سکنه ى کارگر روى زمین، 
لحظه به لحظه آن را تجربه، لمس و تحمل 
پاسخ  هستند،  منکر  کسانى  اگر  مى کنند. 
دهند که: در طول چند دهه ى اخیر زندگى 
از  روز  هر  کشور،  کدام  کارگر  توده هاى 
پیش، وخیم تر و مرگ بارتر نگردیده  روز 
است؟ در کدام نقطه ى این دوزخ ماالمال 
امکانات  به  کارگران  دست رسى  گند،  از 
بسیار  گونه اى  به  آموزش  و  درمان  دارو، 
چشم گیر، دشوارتر، محدودتر و رقت بارتر 
نشده است؟ کدام نقطه ى این جهنم را سراغ 

دارید، که شمار بیکاران به صورت جهشى 
افزایش نیافته است؟ در کجاى این کهنه نظام 
ضد انسانى، جایى هست که وسعت، حدت 
از  سال  هر  کارگر  طبقه ى  فقر  دامنه ى  و 
سال قبل ُرعب انگیزتر و مهیب تر نگردیده 
باشد؟ کدام نقطه است، که در آن جا فشار 
از  انبوه ترى  جمعیت  فالکت،  و  گرسنگى 
کارگران را تسلیم تیغ مرگ ننموده است؟ 
شمار  که  است،  بوم  و  مرز  و  منطقه  کدام 
کودکان کار آن از سال هاى قبل کهکشانى تر 
نگردیده است؟ کدامین دیار سرمایه است، 
که افزایش کارتن خواب ها، گورخواب ها، 
حاشیه نشینان، معتادان، زنان گرسنه مجبور 
افزایش  ورطــه ى  به  آن،  تن فروشى  به 
کورواحه ى  کدام  است؟  نیافته  انفجارى 
که  است،  خاکى  ُکره ى  این  ناشناخته ى 
فشار آلودگى هاى زیست محیطى ناشى از 
سودجویى سرمایه، آن را اطاق گاز اعدام 

انسان ها نساخته است؟
شرافت  کم ترین  داراى  ــى زاد  آدم هیچ 
که  نمى دهد،  ــازه  اج خــود  به  انسانى 
مثبت  پاسخ  باال  پرسش هاى  مقابل  در 
بربریت ها،  این  ُکل  سرمایه دارى  بگذارد. 
ستیزى ها  بشریت  و  هولوکاست آفرینى ها 
توده هاى  سر  بر  سراسرى  ابعاد  در  را 
کارگر دنیا آوار نموده است. آیا باز هم قرار 
است، که به این شیوه ى تولید و مناسبات 
دخیل  اختاپوسى  اجتماعى   - اقتصادى 
بندیم، باز هم از حاکمان این نظام خواستار 
«حق  بیان»،  آزادى  «حق  اعتصاب»،  «حق 
برپایى تشکیالت»، «حق برگزارى تظاهرات» 
شویم؟! باز هم بهبود وضعیت معاش، دارو 
و درمان، آموزش، رفع تبعیضات جنسیتى، 
زیست  آلودگى هاى  رفع  کودك،  کار  لغو 
اجتماعى،  رفاه  مطمئن،  اشتغال  محیطى، 
حاکمیت  چهارچوب  در  را  زندگى  امنیت 
و بقاى این نظام جستجو کنیم؟! آیا باز هم 
نظام  پیاده  و  دست  آلت  ارتش  است  قرار 
شویم،  امام زاده هایى  و  نیروها  احزاب، 
رسالت شان  و  هویت  ذیل  و  صدر  که 
خشم  و  عصیان  قهر،  موج  بر  شدن  سوار 
ما، تسویه حساب با حاکمان روز سرمایه، 
تسخیر قدرت سیاسى سرمایه دارى، حفظ 
دروغین  بیرق  زیر  مزدى  بردگى  مناسبات 
«کمونیسم»!! و تحمیل فشار استثمار، سبُعیت 
و انسان ستیزى سرمایه در ابعاد عظیم تر بر 

طبقه ى ما است؟!
از  عمال،  است  سال ها  کارگر  توده هاى 
کار  شرایط  ژرف ناى  از  زندگى،  اعماق 
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بر  نسل ها،  آزمون  بلنداى  بر  استثمار،  و 
ویرانه هاى تلنبار شکست ها، شروع به دادن 
پاسخ هایى  کرده اند.  پرسش ها  این  پاسخ 
که مگر در موارد نادر، هنوز نشانى از هیچ 
خروج  براى  طبقاتى  رادیکال  جهت گیرى 
جنبش  ندارند.  هم راه  به  وضعیت  این  از 
این  حق  به  و  بارز  مصداق  ایران  کارگرى 
نادرها است. اما حتا بدترین و فاجعه بارترین 
پاسخ ها هم حدیث تایید قهرى و گریزناپذیر 
نکاتى  درستى  بر  جهانى  کارگر  طبقه ى 
آن چه  ُکل  شد.  تصریح  باالتر  که  است، 
در این دو دهه ُرخ داده است، از یک سو 
کارگر  توده هاى  انفجارآلود  عصیان  تجلى 
تباهى  درندگى،  استثمار،  شدت  علیه  دنیا 
و  سرمایه دارى  تحمل  غیرقابل  انحطاط  و 
باور  شتاب ناك  فروریزى  دیگر  سوى  در 
به  خود،  بیستمى  قرن  کارنامه ى  به  آنان 
و  راست  منجى نماى  نیروهاى  و  احزاب 
چپ باالى سر بوده است. مولفه هایى که 
به نوبه ى خود واجد اهمیت هستند، اما تا 
براى  کارگر  توده هاى  تازه ى  خیز  امروز 
خبر  را  طبقاتى  رادیکال  پیکار  ریل  اتخاذ 
نداده اند. در این میان، همان گونه که اشاره 
کم  وضعى  ایران  کارگرى  جنبش  رفت، 
در  چه  جنبش  این  دارد.  متفاوت  بیش  یا 
ساختار  به  آویختگى  از  ُگسست  عرصه ى 
نظم، دولت، حقوق، مدنیت و «قانون» مدارى 
سرمایه، چه در پهنه ى اتکا به قدرت جمعى 
طبقاتى خود و چه در زمینه ى پاالیش توهم 
به اپوزیسیون هاى راست و چپ بورژوازى 
است.  داشته  چشم گیرى  پیش رفت هاى 
پیش رفت هایى که از استخوان بندى با قوام 
طبقاتى برخوردار نشده است، آسیب پذیر 
سنگین  گــواه  آن هــا  حصول  اما  اســت، 
ضد  و  طبقاتى  بار  بیش تر  و  بیش  شدن 
توده هاى  جارى  کارزارهاى  سرمایه دارى 

کارگر است. 
قدرت  «با  که  تپه  هفت  کارگران  فریاد 
صاحبان  دست  از  را  مجتمع  ُکل  خود، 
مى سازیم»،  خارج  دولت شان  و  سرمایه 
حمل  سراسرى  شبکه ى  کارگران  اهتمام 
روزهاى  براى  شبکه  این  تعطیل  به  نقل  و 
خود،  طبقاتى  قدرت  به  اتکا  با  متوالى، 
اعتصاب،  هزار  چند  از  بیش  سازمان دهى 
اعتراض، راه بندان، راه پیمایى، علیه شدت 
استثمار و بربریت سرمایه در طول هرسال 
در غالب مراکز کار و تولید سرمایه دارى 
با رجوع استوار به قدرت نیرومند طبقه ى 
شکوه  پُر  شورش هاى  راه انــدازى  خود، 

قهر  فروریزى    ،97 آبان  و   96 ماه  دى 
شیرازه ى  بر  سراسرى،  و  طبقاتى  مشتعل، 
مالکیت، قدرت، حاکمیت و نهادهاى مظهر 
موجودیت سرمایه دارى در این شورش ها، 
با  میدان دارى ها  این  آمیختن  باالخره  و 
تعمیق روزافزون ُگسست خودپوى طبقاتى 
از اپوزیسیون هاى راست و چپ بورژوازى، 
هر کدام برگى پُر درخشش در کارنامه ى 
جنبش  هستند.  جنبش  این  اخیر  سال هاى 
بر  کارنامه  این  داشتن  با  ایران  کارگرى 
حساس،  بسیار  بزنگاه هاى  از  یکى  سر 
قرار گرفته  پیکار  و سرنوشت ساز  متالطم 
از  پیروزمندانه  عبور  که  بزنگاهى  است. 
عظیم  پیروزى هاى  سرآغاز  مى تواند  آن 
احتمال  به  عبور،  این  از  عجز  و  بعدى 
شکست ها  زمین گیرى ها،  زمینه ساز  زیاد، 
باشد.  آتى  بدفرجام  آسیب پذیرى هاى  و 
که  است،  چیزى  همان  دقیقا  بزنگاه  این 
کارگر  توده ى  پرداختیم.  آن  به  پیش تر 
و  تولید  چرخه ى  تعطیل  به  اکتفا  از  باید 
کار در چهاردیوارى این و آن شرکت، از 
مجرد تظاهرات خیابانى، از سرنگونى طلبى 
توخالى فاقد بار ضد سرمایه دارى، از همه ى 
این ها، فراتر رود. باید آماده ى خارج سازى 
ُکل پویه ى کار و تولید و زندگى از چنگال 
قدرت سرمایه شود. معضل جنبش کارگرى 
ایران اساسا فقدان سازمان یابى نیست، حتا 
فقدان جنبش شورایى سراسرى سرمایه ستیز 
هم، نیست. تشکل، هر فرم متشکل شدن، 
و  قدرت  اعمال  براى  کارى  و  ساز  صرفا 

تحقق یک چشم انداز است. 
مرکز ثقل ماجرا در این جا قرار دارد. طبقه ى 
تا  نمى دهد،  سازمان  را  خود  اول  کارگر 
چشم انداز  تعیین  به  مقتضى  فرصت  در 
کامال  پــردازد.  پیکار  پروسه ى  شروع  و 
هدف  انتظار،  خواست،  نخست  بالعکس، 
آنست  از  پس  مى کند.  تعیین  را  دورنما  و 
که متناسب با نیاز تحقق این مطالبه، هدف 
قواى  جمع آورى  به  شروع  چشم انداز،  یا 
این  مى کند.  قوا  این  سازمان دهى  و  الزم 
همان نکته ى گرهى مهمى است، که جنبش 
کارگرى جهانى تاریخا با آن مشکل داشته 
«چاره ى  گویا  که  گفت وگو  این  است. 
است»!،  تشکیالت  و  وحدت  رنجبران، 
معضل کارگران این و آن کشور یا دنیا عدم 
گویا  که  این  است!،  آن ها  بودن  متشکل 
قدرت پرولتاریا در سازمان یابى او است و 
نوع این نظریه بافى ها و تئورى ها، هیچ کدام 
سرمایه دارى  ضد  و  کارگرى  سرچشمه ى 

ندارند. این ها نسخه پیچى هاى بورژوازى، 
نما،  چپ  ــورژوازى  ب اخص  طور  به  و 
بر  سوارى  سینه چاك  و  «کمونیسم» پوش 
موج قهر توده هاى کارگر براى جایگزینى 
شکلى از سرمایه دارى با شکل دیگر است. 
آراسته ى  ظاهر  خالف  بر  تئورى ها  این 
بافته  و  تافته  خود!،  «سرمایه ستیزانه» ى 
شده اند، تا طبقه ى کارگر جهانى را از میدان 
واقعى پیکار خارج سازند. مساله ى حیاتى 
پرولتاریا نه متشکل شدن، نشدن یا چگونگى 
راه  درست  اتخاذ  که  خود،  سازمان یابى 
موجودیت  اساس  علیه  رادیکال  مبارزه ى 
چنین  کارگران  اگر  است.  سرمایه دارى 
کنند، اگر سرچشمه ى واقعى فقر، گرسنگى، 
حقوقى،  بى  ستم کشى،  اسارت،  آوارگى، 
تبعیضات و سیه روزى هاى مستولى بر خود 
را در وجود سرمایه ببینند، اگر راه کاهش و 
الغاى هر کدام این مصیبت ها را در ضدیت 
و جنگ با سرمایه دارى جست وجو کنند، 
اگر مبارزه براى بهبود معیشت، آزادى هاى 
پیکار  از  را  انسانى  حقوق  و  سیاسى 
ننمایند،  جدا  مزدى  بردگى  علیه  نقشه مند 
اگر به دموکراسى، مدنیت، قانون و ساختار 
قدرت  به  اگر  نیاویزند،  سرمایه  حاکمیت 
آگاه طبقاتى خود اتکا نمایند، آن گاه بسیار 
خوب راه، رسم و چگونگى متشکل شدن 
است،  نکته اى  این  کرد.  خواهند  پیدا  را 
که ما همیشه بر آن اصرار داشته ایم. تاکید 
کرده ایم، که «بحث بر سر چگونه متشکل 
که  است  جنبشى  از  سخن  نیست،  شدن 
کارگر  طبقه ى  معضل  یابد».  سازمان  باید 
نامتشکلى نیست، خارج بودن از میدان جنگ 
رادیکال ضد سرمایه دارى است. بُن بست 
فرساینده و ُخرد کننده ى جنبش کارگرى 
ایران به رغم دستاوردهاى پُر ارجش، این 
است! جنبش کارگرى ایران باید از پس این 
این  عاجل  مبرمیت  و  آید  بیرون  بُن بست 
خروج  را تار و پود واقعى شعور، شناخت 
و پیکار روز خود سازد. باید افق تسلط بر 
سرنوشت کار، تولید و زندگى را در برابر 
خارج سازى  کار  به  دست  بگشاید،  خود 
حاصل کار نسل هاى متوالى طبقه ى خود 
از چنگ قدرت سرمایه شود، میدان جنگ را 
به این جا کشاند و در این میدان، سرنگونى 
الیتجزاى  جزء  عنوان  به  را  سرمایه  دولت 
دستور  مزدى  بردگى  نظام  ُکل  سرنگونى 

روز مبارزه نماید. 
و  هم ساز  هم راه،  ما  با  تاریخى  شرایط 
بیستم،  قرن  سراسر  در  ما  است.  هم دوش 
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مى نویسید،  مقاله  «نگاه»  براى  اگر 
توجه کنید که این نشریه:

است.  آزاد  مطالب  قبول  یا  رد  در   -
علت پذیرفته نشدن مطلب به اطالع 

نویسنده ى آن خواهد رسید؛
که  مى کند،  درج  را  مقاالتى  فقط   -
یا  نشریات  نه  و   - نشریه  این  براى 
فرستاده   - دیگر  اینترنتى  سایت هاى 

شده باشند؛
اگر  است.  آزاد  مطالب  تلخیص  در   -
نمى خواهید مطلب شما تلخیص شود، 

حتما این را قید کنید؛
داراى  هاى  نوشته  و  مقاالت  تنها   -

امضا را براى چاپ انتخاب مى کند؛
- نسخه ى ارسالى را پس نمى فرستد؛

صورتى  در  تنها  ترجماتى  مطالب   -
اصل  از  نسخه  یک  که  مى شوند،  درج 

مطالب هم ضمیمه باشند؛ 

سرگردان بادیه ها و ُگم راهه ها جنگیدیم ، 
پشت سر هر جماعت بورژوازى به صف 
شدیم، با ساز هر حزب و دسته و جمعیت 
این طبقه رقصیدیم. در هیچ کجا مبارزه ى 
رادیکال ضد کار مزدى نکردیم، در باتالق 
رفرمیسم راست سندیکالیستى و رفرمیسم 
شدیم.  تباه  و  فرسودیم  حزب آویز  چپ 
سرمایه دارى به یمن انصراف ما از کارزار 
شر  از  اما  ماند،  باقى  سرمایه ستیز  واقعى 
فشار ویران ساز تناقضات سرکش ذاتى اش 
و  تناقض ها  این  آوار  ُکل  نماند.  امان  در 
آوار  ما  زندگى  بر  را  بحران خیزى هایش 
انجام  بیش تر  را  کار  این  چه  هر  اما  کرد، 
طوفان  اسیر  بیش تر  و  سهمگین تر  داد، 
بحران ها و دشوارى روزافزون چالش آن ها 
شد. سرمایه در این گذار، وارد فازى گردیده 
بلعیدن  نیازمند  بقایش  لحظه  هر  که  است 
وضعیت  این  فشار  زیر  اکنون  و  ماست 
در  زندگى  ادامه ى  امکان  راه هاى  ُکلیه ى 
زیر چتر قدرت و حاکمیت اش را بر روى 

ما بسته است. 
ما  فقط  که  اســت،  واضحات  توضیح 
طبقه ى کارگر ایران اسیر این وضع نیستیم. 
دنیا  درسراسر  ما  هم زنجیران  ُکل  زندگى 
دست خوش طوفان مرگ آور مولود حدت، 
بحران  انفجارآمیزى  و  کوبندگى  وسعت، 
سرمایه دارى است. طوفان همه جا در طغیان 
است. در ُکل آمریکاى التین، آسیا، اروپا، 
آمریکا، آفریقا، اقیانوسیه و در این میان، ما 
کارگران خاورمیانه اگر نه بیش تر  توده ى 
از سایر هم زنجیران، نه کم تر از آن ها، در 
حال تحمل عوارض این طوفان هستیم. در 
این جا، این بخش از جهنم همیشه مشتعل و 
آکنده از کوره هاى آدم سوزى سرمایه دارى، 
«ُعَمر با سوط بى رحم خشایرشه - زند، اما 
نه بر دریا، که بر ُگرده ى ما». در این برهوت، 
همه ى قطب ها، دولت ها و بلوك بندى هاى 
افروزتر،  جنگ  کدام  هر  سرمایه دارى، 
درنده تر و سودجوتر از دیگرى، بر سر میزان 
سهام خود از سودها، مالکیت ها، قدرت ها، 
بازتقسیم  و  تقسیم  سر  بر  حاکمیت ها، 
آن چه حاصل کار و تولید نسل هاى متوالى 
طبقه ى ما است، با هم در جدالند. آن ها به 
همگى،  نمى جنگند.  هم  علیه  واقعى  طور 
هم ساز یا ناهم ساز، وحشت ناك ترین جنگ 
انداخته  راه  ما  طبقه ى  توده هاى  علیه  را 
ترکیه،  سوریه،  از  جنگى  مى برند.  پیش  و 
ایران، لبنان، اردن، عراق و عربستان تا یمن، 
مصر، کویت، قطر، امارات و افغانستان، از 

چین،  مرزهاى  تا  مدیترانه  دریاى  سواحل 
آرارات  البرز-   - بینالود  جبال  دامنه ى  از 
تا دریاى سرخ، خلیج فارس و بحرعمان، 
جنگى که سال هاست بیش از 300 میلیون 
زن، مرد، کودك، جوان و پیر کارگر در میان 
شعله هایش مى سوزند و خاکستر مى شوند. 
جنگى که به عینه جنگ سرمایه دارى علیه 
ما کارگران ساکن این کشورها است. فشار 
لحظه  به  لحظه  را  ما  بر  سرمایه  استثمار 
ُکل  مى کند.  انفجارآمیزتر  و  مضاعف تر 
هزینه هاى نظامى، تسلیحاتى، رقابت گرى 
توزیع  پهنه ى  در  سرمایه  لشکرکشى  و 
حاکمیت ها  و  قدرت ها  اضافه ارزش ها، 
ما  سالخى  حال  در  مستمرا  زندگى  بر  را 
سرشکن مى سازد. از همه ُرعب انگیزتر، ما 
توده هاى کارگر را به جان هم مى اندازد و 
در آستانه ى اهداف منحط انسان ستیزانه ى 
را  کرد  کارگر  مى نماید.  قربانى  سرمایه 
مى کند،  ترك  کارگر  علیه  جنگ  روانه ى 
بمباران  مامور  را  عربستانى  مزدى  برده ى 
مى گرداند،  یمنى  شده ى  نفرین  کارگر 
کارگران عرب را در مقابل توده ى کارگر 
ایرانى به صف مى کند. جنگى را که جنگ 
ُکل بورژوازى علیه ُکل ماست، جنگ کرد 
و ترك و فارس و عرب و افغان مى سازد.

دهشت زار  دراین  ایران  کارگرى  جنبش 
آفریده ى  جهانى،  سرمایه ى  آفریده ى 
دارى،  سرمایه  هاى  دولت  و  قطب ها 
دولت هاى  اسالمى،  ــم  رژی آفــریــده ى 
ترکیه،  لبنان،  عــراق،  آمریکا،  اسراییل، 
سرمایه،  جواراجور  «آل» هاى  آل سعود؛ 
روسیه  چین  اروپا،  اتحادیه ى  آفریده ى 
سترگ  نقشى  مى تواند  بورژوازى،  ُکل  و 
ادامه ى  در  مى تواند  کند.  ایفا  تاریخى  و 
مبارزات تا حال و بر بلنداى پیش رفتن ها 
و دستاوردهاى تا کنونى اش، همه ى قواى 
خود را براى شکستن بُن بست فرساینده و 
مى تواند  کند.  بسیج  راهش  سر  فاجعه بار 
و  تجهیز  تدارك،  آمادگى،  کار  به  دست 
همه ى  سراسرى  شورایى  سازمان یابى 
توده هاى خود براى تصرف واقعى چرخه ى 
کار و تولید، خارج سازى ُکل مراکز کار و 
تولید از سیطره ى قدرت سرمایه و تسلط 
بر سرنوشت کار و تولید و زندگى خویش 
گذر  این  در  ایران  کارگرى  جنبش  شود. 
اثرگذارى  بسیار  سرمشق  و  الگو  مى تواند 
خود  هم زنجیر  کارگر  توده هاى  ُکل  براى 
در سراسر خاورمیانه و جهان شود، خود را 
فراتر  ایران  کارگرى  جنبش  محدوده ى  از 

و  هم سنگرى  هم پیوندى،  پیش گام  ببرد، 
هم رزمى شورایى ُکل طبقه ى کارگر منطقه 
گردد. براى به صف شدن همه ى کارگران 
جهان  و  منطقه  بورژوازى  برابر  در  منطقه 

تالش نماید. 
همه ى این ها در گرو آنست، که توده هاى 
کارگر ایران به جاى آن که خود را کارگر 
این و آن مرکز کار، کارگر این و آن صاحب 
واقعى،  هم پیوند،  هم صدا،  بینند،  سرمایه 
طبقه ى  را  خود  جنبشى،  و  عملى  به طور 
کارگر به حساب آرند. به جاى پیش کشیدن 
این خواست و آن انتظار در این و آن محل 
فروش نیروى کار، آماده ى پیکار سراسرى 
سرمایه  علیه  کارگر  طبقه ى  ُکل  سنگر  در 
شوند. به جاى تقال براى تحمیل این و آن 
خواست محقر بر سرمایه داران، راه تدارك، 
تجهیز، تسلیح و سازمان یابى شورایى خود 
و  تولید  و  کار  سرنوشت  بر  تسلط  براى 

زندگى را پیش گیرند.
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