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جنبش  کارگرى و کمونیسم
ژانویه2000

»كمونيسم براى ما وضعيت امورى نيست كه باید برقرار شود، ایده آلـى نيست كه واقعيت باید 
خود را با آن تطبيق دهد، ما آن جنبش  واقعى را كمونيسم مى ناميم كه وضعيت كنونى امور را 
ملغى مى سازد. شرایط این جنبش  از مفروضاتى كه هم اكنون موجود است، نتيجه مى شود.« 

»ایدئولوژى آلمانى، ماركس «
تاریخ گشت و گذار شبح  تاریخ جنبش هاى طوفانى و عظيم كارگران،  بيستم،  تاریخ قرن 
كمونيسم بر فراز جهان و بطور متقابل تاریخ سفاكانه ترین، بربرمنشانه ترین و هارترین تهاجمات 
سرمایه دارى عليه بشریت است. وظيفه هر كمونيستى است كه در واپسين لحظات این سده، 
به بررسى هر چه ژرف تر موقعيت كنونى جبهه پيكار جارى طبقه كارگر عليه بردگى مزدى و 
توضيح اساسى ترین وظيفه كمونيست ها در این شرایط بپردازد. من طرح نكاتى در این زمينه را 
دنبال مى كنم و در این راستا از نگاهى به آرایش  قواى طبقاتى پرولتاریا و بورژوازى در وضعيت 

حاضر آغاز مى نمایم. 
1- نظام سرمایه دارى دیرى است كه به یكى از ژرف ترین و دهشتناك ترین مراحل انحطاط 
تاریخى خود پا نهاده است. سرمایه جهانى بطور سراسرى و در تمامى بخش هاى خود تنها و 
تنها از طریق تشدید و توسعه بى امان دامنه فقر، فالكت، بى حقوقى، سيه روزى و نابودسازى 
بشریت، به بازتوليد خود ادامه مى دهد. این واقعيتى است كه توده هاى عظيم طبقه كارگر در 
سرتاسر دنيا بطور لحظه به لحظه و در تمامى زوایاى زندگى یا شرایط معيشت و كارشان آن را 
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لـمس  مى كنند. هيچ دقيقه اى از حيات سرمایه دارى نمى گذرد كه شمار قربانيان گرسنگى در 
این نظام بطور سرسام آورى باال نرود. هيچ دم و باز دمى انجام نمى گيرد كه در اثناى آن انبوهى 
از انسان ها زیر فشار فقر و فالكت و سيه روزى ناشى از تشدید استثمار كاپيتاليستى جان خویش  
را از دست ندهند. تاریخ سرمایه دارى اساسا تاریخ انفصال هر چه ژرف تر كارگران از محصول كار 
خویش ، تاریخ سالخى رقت بار كودكان در زیر یوغ بردگى مزدى، داستان سياه دفن كارگران 
در اعماق معدن ها، تاریخ برپائى هولناك ترین شكنجه گاهها، تاریخ آشویتس ها، ویتنام ها، تاریخ 
ددمنشى نازیست ها، پان اسالميست ها، گليست ها، جمهورى خواهان و دموكرات ها، و تاریخ 
وحشيانه ترین جنگ هاى امپریاليستى است. با همه این ها فاز كنونى انحطاط سرمایه دارى، 
تجسم عينى یك مرحله كامال جدید در تعميق بى سابقه دامنه تعرض  سرمایه به سطح زندگى 
و حداقل حقوق مدنى و آزادى هاى سياسى مردم كارگر و فرودست دنياست. این فاز با آنچه كه 
پيش  از این و بطور مثال در دهه دوم این سده توسط لنين مطرح شده است، تفاوت بسيار زیادى 
دارد. در اینجا دیگر سخن بر سر این نيست كه »تثبيت قيمت هاى انحصارى موجب از بين رفتن 
انگيزه ترقيات تكنيكى است!»گفتگو پيرامون «تعارض  ميان انحصار تملك مستعمرات بسيار 
پهناور با امكان انكشاف كاپيتاليستى رقابت آميز كشورهاى ماوراء اقيانوس« نيست! جوهر فاز 
كنونى انحطاط سرمایه دارى به »تشدید بركنارى قشر تنزیل بگيران از توليد یا ظهور دولت هاى 
رباخوار!« مربوط نمى شود. ظهور سرمایه مالـى، صدور سرمایه، تقسيم اقتصادى و ارضى دنيا 
یا جنگ افروزى هاى تجاوزكارانه امپریاليستى نيز آیينه تمام نماى این مرحله اخص  انحطاط 
نيست. آنچه كه در حال حاضر مشخصه واقعى پوسيدگى و گندیدگى همه سویه سرمایه دارى را 
تعيين مى كند، پيوند خوردگى جبرى و گریز ناپذیر پروسه بازتوليد سرمایه به امحاء خشونت بار 
حداقل معيشتى موجود توده هاى كارگر، تشدید و توسعه ثانيه به ثانيه فقر، گرسنگى، فالكت، 
بى مسكنى، بى حقوقى هاى همه نوعى اقتصادى و سياسى و اجتماعى در سرتاسر جهان و به 
مثابه پدیده اى بى برگشت در صورت بقاى سيستم كاپيتاليستى است. نظام سرمایه دارى تا چند 
دهه پيش  بر متن تعميق بى امان پروسه انفصال كارگران از محصول كارشان، بر متن تشدید 
مستمر جدائى انسان ها از دخالت در سرنوشت حاصل كار و توليد خود و حتى به عنوان نياز 
پيشبرد همين روند یا جزئى از الزامات بازگسترى سرمایه اجتماعى مجبور بود كه به خواست 
كارگران پيرامون باال بردن سطح زندگى، بهبود بيمه درمان و امكانات رفاهى، ساختن مدارس  
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و تاسيس  بيمارستان ها، ایجاد مهد كودك ها و مراكز نگهدارى سالـمندان، برخى حقوق مدنى 
و آزادى هاى اجتماعى شهروندان، حداقل در گوشه هائى از دنيا گردن نهد. نظام كاپيتاليستى 
حتى همين ظرفيت محدود را نيز تاریخا و براى هميشه از دست داده است. اگر براى درك 
ریشه هاى واقعى این وضعيت، تحليل علمى موقعيت موجود شيوه توليد سرمایه دارى یك شرط 
ضرورى است، اما براى مشاهده و قبول آن حتى مراجعه به ساده ترین و رایج ترین گزارشات 
محافل رسمى بورژوازى نيز تا حدود زیادى كفایت مى كند. فقط به چند مورد زیر توجه كنيد! 
در ایران سطح معيشت و امكانات اجتماعى خانوارهاى كارگرى فقط در فاصله ميان سال هاى 
1976 تا 1996، قریب 70 درصد تنزل یافته است.)1( در سوئد صرفه جوئى دولت از محل 
محدود ساختن مرخصى استعالجى كارگران فقط در سال 1997، به رقم 44 ميليارد كرون بالغ 
گردیده است.)2( در فاصله ميان 1980 تا 1990، شمار ساكنان كشورهاى آمریكاى التين كه 
زیر خط رسمى فقر زندگى مى كنند، از 41 درصد به 62 درصد افزایش  یافته است.)3( ميزان 
سرمایه اى كه در حال حاضر بطور ساالنه به كشورهاى در حال توسعه صادر مى شود، 35 برابر 
سال 1972 است، اما مردم حدود صد كشور از این ممالك بسيار فقيرتر از 15 سال پيش  
زندگى مى كنند.)4( حدود 250 ميليون كودك بين 5 تا 14 سال فقط در كشورهاى موسوم به 
»جهان سوم؟!« ناگزیر به تحمل كارهاى شاق براى امرار معاش  روزانه خویشند. یك ميليون از 
این كودكان مورد سوء استفاده جنسى قرار مى گيرند و از این طریق قربانى مى گردند.)5( حدود 
یك ميليارد از سكنه در سن اشتغال كره زمين بيكارند، این رقم 30 درصد كل جمعيت در سن 
اشتغال جهان را تشكيل مى دهد.)6( در هر سال 15 هزار شغل فقط در كشورهاى اتحادیه اروپا 
از بين مى رود و این در حالـى است كه براى كنترل بيكارى در همين سطح موجود، نياز به ایجاد 

15 ميليون شغل در هر سال است.)7(
اگر بخواهيم این نوع آمار و گزارشات را در كنار هم ردیف كنيم، مثنوى هفتاد من كاغذ شود. 
نكته مهم این است كه فحواى این شواهد و اسناد مطلقا در مجرد، توضيح ابعاد استثمار، 
محروميت، مصایب و سيه روزى ناشى از تسلط مناسبات بردگى مزدى در جهان خالصه 
نمى شود. آنچه كه همه این آمار و ارقام با رساترین صدا اعالم مى دارند، این است كه هر لحظه 
از بقاى سرمایه دارى بدون توسل این نظام به هارترین تعرضات تازه عليه سطح زندگى موجود 
یا حقوق مدنى و امكانات عميقا محدود فعلـى توده هاى كارگر دنيا ممكن نيست. این كه شيوه 
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توليد كاپيتاليستى با عبور از كدام قانونمندى ها و فعل و انفعاالت جبرى و درونى به مرحله 
كنونى انحطاط و پوسيدگى فى الحال خود پا نهاده است، در اینجا اصال موضوع بحث ما نيست. 
من به این كار در جاى دیگرى هر چند بطور مختصر پرداخته ام.)8( اما حتى مستقل از چنان 
تحليلـى، حتى مستقل از آمار و شواهد رسمى، شاید صرف توجه به اعترافات صریح نمایندگان 
راست و چپ سرمایه پيرامون ویژگى هاى موقعيت حاضر براى جدى گرفتن عمق پوسيدگى و 
انحطاط كنونى سرمایه دارى كافى باشد. جوهر مشترك تمامى این اظهارات آن است كه نسل 
آتى انسان حتى در پيشرفته ترین قطب هاى صنعتى دنياى سرمایه دارى باید خود را براى 
یك زندگى بسيار فقيرانه تر و محقرتر و آميخته با محروميت افزون تر آماده سازد. در بطن این 
اظهارات، كه در واقع پيام سرمایه به بشریت در آستانه سال 2000 است، واقعيتى بسيار بسيار 
مهم و جدى نهفته است. »آش آنقدر شور است كه حتى خان نيز آن را حس  كرده است«، 
نه فقط امكان زندگى كه حتى امكان زنده ماندن انسان ها در سيطره نظام سرمایه دارى تاریخا 
سپرى شده است. بشریت باید براى فرداى خود چاره اى اساسى بياندیشد. كارگران دنيا باید 
بدانند كه در صورت بقاى شيوه توليد كاپيتاليستى، تيغ گرسنگى و فقر و سيه روزى به همان 
شدت بر گلوى كارگر اروپاى غربى فشار وارد خواهد كرد، كه امروز سينه كارگر ایرانى و آفریقائى 
و مكزیكى و روسى را درهم مى شكافد. كارگران باید بدانند كه با بود و بقاى مناسبات بردگى 
مزدى، نابودى ميلياردها كودك و پير و جوان در چهار گوشه دنيا و در ابعادى بسيار بسيار 

عظيم تر از امروز، یك حقيقت جدى و قریب الوقوع است. 
2- جنبش  كارگرى جهانى در موقعيتى بسيار متشتت، سر درگم، بدون دورنما و كامال تدافعى 
بسر مى برد. كارگران در همه جاى دنيا همسان تمامى دوره هاى پيش ، به اعتصاب، اعتراض ، 
تظاهرات و گاه خيزش هاى گسترده و ميليتانت عليه سرمایه داران و دولت آن ها ادامه مى دهند. 
اما دامنه این مبارزات در هيچ كجا از تالش  براى حفظ سطح معيشت موجود یا دفاع از امكانات 
محدود تاكنونى فراتر نمى رود. وضعيت موجود جنبش  كارگرى اساسا و قبل از هر چيز محصول 
گذشته معينى است كه طبقه كارگر در طول سده بيستم پشت سر نهاده است. گذشته اى 
كه با انقالبات عظيم زیر بيرق كمونيسم، اما با افق سرمایه دارى دولتى! پرشورترین مبارزات 
آزادى خواهانه اما با پالتفرم برپائى دموكراسى خلق! پيكارهاى سترگ در زیر علم و كتل 
سوسياليسم، اما در راستاى برقرارى پارلـمانتاریسم! آميخته بوده است. تاریخ جنبش  كارگرى 



5 جنبش  كارگرى و كمونيسم

بين الـمللـى به ویژه از دهه سوم این قرن به بعد، تاریخ اشغال حيطه پيكار پرولتاریا توسط 
سوسيال دموكراسى، ناسيوناليسم چپ، سوسياليسم روسى و در یك كالم سوسيال رفرميسم 
بوده است. شكست هاى پى در پى جنبش  كارگرى در این قرن نيز اساسا و بطور واقعى شكست 
جنبش هاى ناسيوناليستى و شكست افق هاى اجتماعى سوسيال رفرميسم است. اما طنز تلخ 
تاریخ این است كه بار سنگين تمامى این شكست ها، اینك بر دوش  طبقه كارگر جهانى بار است. 
روند جارى جنبش  كارگرى بطور قطع مبين هيچ گسست واقعى خاصى از این تندنس ها و 
جهت گيرى ها یا از همان گذشته اسفبار نيست. اما پرولتاریا و جبهه پيكار طبقاتى وى عليه 
سرمایه، اینك با رخدادها و مولفه هاى سياسى تازه اى روبرو است. طبقه كارگر ورشكستگى 
سوسياليسم روسى را تجربه نموده است. سوسياليسم خلقى مائوئيستى یا هر شكل دیگرى از 
سوسياليسم بورژوائى نيز حداقل به همان اندازه سرمایه دارى اردوگاهى برایش  بى اعتبار شده 
است. دیگر كمتر كارگرى مى تواند به امپریاليسم ستيزى ناسيوناليستى و امامزاده پر فریب 
»استقالل ملـى«! دخيل ببندد. سوسيال دموكراسى و سایر احزابى كه تا همين امروز بنام 
كارگران، نظم توليدى و سياسى سرمایه را بر طبقه كارگر تحميل مى كنند، حداقل به شيوه 
سابق قادر به فریب توده هاى كارگر نيستند. اتحادیه هاى عریض  و طویل كارگرى كه پيش  
از این تنها به مثابه بخشى از ساختار دولتى سرمایه، جنبش  طبقه كارگر را در چهارچوب 
تمكين به ماندگارى سرمایه دارى راست و چپ مى نمودند، امروز به ابزار اعمال تعرضات لحظه 
به لحظه سرمایه عليه همين دار و ندار اندك كنونى كارگران مبدل شده اند و بر همين اساس  
جاذبه چندانى براى جلب حمایت پرولتاریا ندارند. این اتحادیه ها دیگر حتى ظرفى براى چون و 
چرا زدن كارگران با سرمایه داران بر سر بهبود شرایط كار و سطح دستمزدها نيز نمى باشند. بر 
عكس ، تنها خاصيت شان این است كه براى تمكين طبقه كارگر به عقب نشينى از دستاوردهاى 
تاكنونى مبارزاتش  توطئه نمایند. اتحادیه براى كارگر سال 2000، سواى یك هيوالى ایجاد 
رعب و وحشت از زندگى بدتر و بدتر، با هدف اجبار وى به قبول تهاجمات و تعرضات توحش  
بار بورژوازى چيز دیگرى را تداعى نخواهد كرد. از این ها كه بگذریم، خيل عظيم كمونيست هاى 
دوآتشه اى! كه تا پيش  از دهه 60 و 70 یا حداكثر تا قبل از سقوط اردوگاه شوروى براى رسيدن 
به انتظاراتى از نوع سرمایه دارى دولتى دموكراتيك!، استقرار صنعت ملـى، خودمختارى، رفع 
ستم نژادى و جنسى در چهارچوب سلطه سرمایه و نظایر این ها، غریو سرمایه ستيزیشان! 
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گوش  طبقه كارگر را كر كرده بود، اینك گروه گروه در نوشتن كتاب و مقاله و راه انداختن 
كنفرانس هاى ضد ماركس  و كمونيسم، گوى سبقت از یكدیگر مى ربایند. اینان نيز دیگر حداقل 
زیر نام كمونيسم یا جنبش  سوسياليستى پرولتاریا چندان شانسى براى فریب طبقه كارگر 
ندارند. مشغله این جماعت دیگر نه سوسياليسم بورژوائى كه جنگ عليه كمونيسم و ماركسيسم 
یا در بهترین حالت وصله پينه كردن بازار با سوسياليسم! است. این ها مولفه هاى كم و بيش  
جدیدى هستند كه در كنار انبوه عوامل دیگر مانند بى افقى و سردرگمى جنبش  كارگرى، فشار 
سهمگين آثار تبليغات سراسرى بورژوازى بين الـمللـى عليه كمونيسم، به ویژه بهره گيرى همه 
سویه سرمایه دارى از ظهور و سقوط اردوگاه شوروى در پيشبرد این جنجال كریه تبليغاتى، 
مجموعا مختصات موقعيت موجود جنبش  كارگرى در عرصه مصاف جارى با سرمایه دارى را 
تصویر مى كنند. در همين جا این نكته را نيز اضافه كنم كه ورشكستگى و بى اعتبار شدن هر 
چه بيشتر نقش  اتحادیه، توسعه دامنه بى اعتمادى توده هاى كارگر به احزاب چپ اردوگاهى 
و سوسيال دموكراتيك یا ناسيونال چپ، دست بردارى بسيارى احزاب و گرایشات بورژوائى از 
تبدیل كمونيسم به ظرف پيشبرد سياست هاى طبقاتى خود، بدون شك رخدادهائى مثبت براى 
جنبش  كمونيستى طبقه كارگرند. با این وجود هيچ یك از این ها به خودى خود و در غياب 
یك راه حل شفاف و زنده كمونيستى، هيچ تضمينى براى احتراز توده هاى كارگر از غلطيدن به 
دام دسيسه ها و شگردهاى جدید بورژوازى، یا حتى هيچ تضمينى براى جلوگيرى از فرو افتادن 

پرولتاریا به ورطه اطاعت از سياست هاى احزاب راست سرمایه با خود به همراه ندارند.

پرولتاریا و آلترناتیو کمونیستی
جنبش  كارگرى بطور طبيعى و به مثابه هر جنبش  اجتماعى دیگر مستمرا و در هر لحظه از 
حيات خود آماج نفوذ راه حل ها، بدیل پردازى ها، افق گشایى ها و سياست هایى است كه از ناحيه 
احزاب راست و چپ سرمایه یا گرایشات متمایز درون خود طبقه كارگر طرح و تبليغ مى شود. 
این جنبش  هم اكنون و با همان مشخصاتى كه باالتر گفتيم، از همه سو در محاصره فراخوان ها، 
ارائه طریق ها و پالتفرم بافى هاست. راست سرمایه به وى هشدار مى دهد كه هر گونه بود و بقاى 
توده هاى طبقه كارگر دنيا در گرو تقالى آنان براى افزودن بر سود سرمایه داران است؛ احزاب 
سوسيال دموكرات همين كارگران را موعظه مى كنند كه وقت فداكارى براى تضمين جاودانگى 
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سرمایه دارى است؛ اتحادیه هاى كارگرى باز هم همراه با سوسيال دموكراسى و احزاب مشابه 
مستمرا در گوش  طبقه كارگر زمرمه مى كنند كه از پافشارى بر روى حق اعتصاب و بيمه بيكارى 
و درمان صرف نظر نماید، تا با دادن شانس  انباشت افزونتر به سرمایه، خطر بيكارى را چند روزى 
به تعویق اندازد؛ ناسيونال چپ سابقا كمونيست اگر كماكان اهل سياست باشد، بطور بى وقفه 
براى بيزار ساختن كارگران از كمونيسم تالش  مى نماید؛ بورژوازى غرب با اشاره به سرنوشت 
كارگران در اردوگاه سابق، هيسترى ضد كمونيستى خود را ثانيه به ثانيه، از طریق تمامى وسائل 
ارتباط جمعى و با توسل به تمامى امكانات تكنيكى و سمعى و بصرى موجود، از زمين و آسمان 
بر مغز و ذهن توده هاى كارگر فرو مى بارد؛ احزاب اردوگاهى غير تواب نيز بطور متقابل با انگشت 
نهادن بر ادبار و نكبت و گرسنگى و فالكت ميلياردها انسان در دوزخ سرمایه دارى نوع غربى، از 
كارگران مى خواهند كه فراخوان استقرار مجدد سوسياليسم اردوگاهى بدون دیكتاتورى را جدى 
بگيرند؛ »ماركسيست »هاى تائب نوع اروپائى، سمفونى آشتى بازار و سوسياليسم را براى كارگران 
ساز مى كنند و چپ قبال اروكمونيست، دفاع از دموكراسى و پارلـمانتاریسم بورژوائى را به عنوان 
مناسب ترین طریق تظلم خواهى توده هاى كارگر از سرمایه داران به آنان توصيه مى نماید؛ در 
ميان این راه حل پردازى ها، جریانات دیگر چپ نيز هر كدام تحليل ها، پيشنهادات و حرف هاى 
خاص  خود را دارند. عده اى مشكل جنبش  كارگرى را ناشى از بى عالقگى كمونيست ها به 
تسخير قدرت سياسى مى دانند! و الجرم تالش  حزب خویش  براى گرفتن قدرت را مساله 
اصلـى چپ در این شرایط تلقى مى كنند. برخى به این نظر اعتراض  دارند و رمز و راز واقعى 
شكست كمونيست ها را به بى ارتباطى آنان با كارگران ربط مى دهند. اینان ساختن حزبى با 
شمار كارگران افزون تر را چاره كار جنبش  كارگرى مى پندارند. كسانى هم حل معضل پرولتاریا 
را در جایگزینى اتحادیه هاى بد با اتحادیه هاى بهتر و در جوامعى مانند ایران، ایجاد اتحادیه هاى 
غير دولتى یا كمتر دولتى جستجو مى كنند. شمارى از اینان ترجيح مى دهند كه حتى نام 
اتحادیه شان را نيز شورا بگذارند! گروهى بر این باورند كه اصال كارگران ظرفيت پذیرش  راه 
حل هاى كمونيستى و پيشبرد اهداف سوسياليستى را ندارند و حاال حاالها، شاید هم تا چندین 
دهه دیگر، باید فقط براى سنار و سى شاهى یا ساختن اتحادیه با كارفرمایان و دولت آن ها چون 

و چرا بزنند! 
تمامى این گرایشات هم اكنون بطور واقعى در چهارگوشه دنياى سرمایه دارى، محسوس  یا 
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نامحسوس ، فعال یا منفعل، قوى یا ضعيف، حضور دارند و هر كدام براى تبليغ حرف هاى خویش  
در ميان كارگران به ميزان توانشان تالش  مى كنند. من در اینجا اصال قصد نقد و بررسى این 
تزها را ندارم. درباره ارجاع معضل چپ به بى عالقگى اش  در تسخير قدرت دولتى! پيشتر در 
جائى دیگر گفتگو شده است.)9( در مورد رابطه ميان بن بست نيروهاى چپ با كارگرى نبودن 
ساختار تشكيالتى آنان بسيار كوتاه باید گفت كه این امر بطور قطع نيم مهمى از حقيقت است، 
اما نصف حقيقت همواره مى تواند دروغى بزرگ باشد. در این ميان چند نكته اساسى قابل ذكر 
است. اوال در تعریف كارگر نباید از سرمایه داران، سرمایه دارتر بود! نباید به شيوه متعارف بسيارى 
از چپ ها، پروانه كارگر بودن هر فعال كمونيست جنبش  كارگرى را كه عجالتا به هر دليل در 
حال توليد اضافه ارزش  براى سرمایه داران نيست، لغو و بى اعتبار ساخت! ثانيا نباید به شيوه 
همان چپ ها بخش  وسيعى از طبقه كارگر را باز هم به جرم این كه نيروى كارش  با سرمایه مولد 
مبادله نمى شود، از عضویت طبقاتى اش  بركنار نمود. ثالثا به خاطر داشته باشيم كه كمونيسم 
یك جنبش  اجتماعى و فراخوانى خطاب به كل بشریت است. رابعا و باالخره باید گفت كه اگر 
نفس  ارتباط كمونيست ها با توده هاى كارگر براى سازماندهى واقعى جنبش  كمونيستى پرولتاریا 
و پيروزى راستين آن كفایت مى كرد، در آن صورت هيچ انتقادى حداقل به عملكرد بلشویك ها 
منصفانه نبود. جستجوى كليد رمز مشكالت جنبش  كمونيستى در مجرد غيركارگرى بودن 
ساختار تشكيالتى آن، بدون تاكيد بر الزامات اساسى دیگر، شفافيت و پيشروى این جنبش  اگر 
چه با ژست كارگر دوستى غليظى همراه است، اما در نهایت به منزله نشان دادن تصویر مار 
بجاى واژه واقعى مار است. در رابطه با شور و هيجان سندیكا دوستانه گروه هائى از كارگران 
نيز تنها نكته اى كه مى توان گفت این است كه ایكاش  اینان مى توانستند براى لحظه اى نقش  
و سرنوشت اتحادیه هاى كارگرى سوئد، آلـمان و فرانسه را مورد تعمق قرار دهند. كاش  متوجه 
مى شدند كه »اتحادیه مستقل« در هيچ كجاى دنيا وجود ندارد. اتحادیه ها در سراسر دنيا ظرف 
تمكين طبقه كارگر به سلطه سرمایه و بخشى از ساختار دولتى سرمایه دارى اند. كاش  خود را 
دقيقه اى در مقابل این پرسش  قرار مى دادند كه اگر اتحادیه هاى كارگرى كانادا و كشورهاى 
اسكاندیناوى و اروپاى غربى در ماشين دولتى سرمایه منحلند، آنان چگونه مى خواهند با جامعه 

مدنى خاتمى، اتحادیه مستقل كارگرى بر پاى دارند؟! 
پيرامون تعارض  ميان هر كدام از این نظریه پردازى ها با كمونيسم راستين كارگرى مى توان 
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مقاله ها نوشت، اما پرداختن به این كار مطلقا موضوع بحث من در اینجا نيست. بالعكس ، آنچه 
كه هدف واقعى نگارش  این نوشته كوتاه است، اشاره به اصلـى ترین وظيفه فعالين راستين 
كمونيست در شرایط موجود است. كمونيست ها نه در حرف، بلكه در عمل باید بپذیرند كه طرح 
حى و حاضر آلترناتيو طبقاتى پرولتاریا براى محو لغو كار مزدورى، فورى ترین و مبرم ترین 
وظيفه روز جنبش  كارگرى است. به عالوه، آنان باید بدانند كه طبقه كارگر حتى براى فرار از 
همين تعرض  جارى سرمایه نيز سواى توسل به راه حل مشخص  و زنده كمونيستى خود هيچ 
راه چاره دیگرى ندارد. گروه هاى زیادى از چپ زیر فشار تعابير باژگونه غير ماركسى و مكتبى 
پيشين، هر نوع بحث پيرامون تبليغ مستقيم سوسياليسم را با گفتگوى كهنه »مرحله انقالب« 
و مثال سوسياليستى بودن انقالب بجاى دموكراتيك بودن آن تداعى مى كنند! اینان مسخ در 
رسوبات فكرى سوسيال رفرميسم، به محض  شنيدن نام كارگر و انقالب كمونيستى در كنار 
یكدیگر، سخت به وحشت مى افتند و چنين مى پندارند كه گویا گروهى از چپ هاى افراطى در 
تدارك توطئه كودتا عليه نظام سرمایه دارى هستند! گویا این چپ هاى تندرو! تمام تالششان این 
است كه كارگران ناآگاه و فاقد آمادگى را در یك شبيخون عليه سرمایه دارى بسيج كنند و نام 
كار خود را انقالب كمونيستى بگذارند! شگفتا! كسانى كه تمامى صدر و ذیل كمونيست بودن 
خویش  را در جلب هوادارى كارگران از شعارهاى یك حزب خالصه مى كنند و همين »بضاعت 
مزجات« را براى پيروزى كمونيسم )بخوان سرمایه دارى دولتى( كافى مى دانند، اكنون شيون بپا 
مى كنند كه مبارزه كمونيست ها براى تسرى و توسعه بدیل مشخص  كمونيستى به مضمون 
جنبش  جارى توده هاى كارگر بى توجهى به الزامات پروسه تدارك انقالب كارگرى است! حرف 
این این گروه ها كامال مشخص  است. آنان سخت بر این باورند كه كارگران دنيا باید حتما پروسه 
آمادگى و تجهيز خویش  براى برقرارى سوسياليسم را در اتحادیه ها و در گوش  دادن به قصه هاى 
هزار و یك شب سندیكاليسم از سر بگذرانند! اینان دوست ندارند بدانند كه سازمان كار و مدنيت 
سوسياليستى یا جامعه ساالرى شورائى كمونيستى انسان ها یعنى چه؟ نمى خواهند تعمق كنند 
كه اگر قرار است كارگران عينيت پليد موجود را با چنان بدیل اجتماعى زیست و مدنيتى 
جایگزین سازند، در این صورت باید هم امروز جنبشى متناظر با تعرض  كمونيستى عليه تماميت 
سرمایه دارى داشته باشند. اگر كمونيسم نه یك مكتب، بلكه یك جنبش  عينى در ميان طبقه 
كارگر دنياست، پس  این جنبش  در واقعيت مادى خود نياز به آلترناتيو كنكرت و حى و حاضر 
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دارد. اگر كمونيسم نه یك ایدئولوژى، كه جریان مبارزه پرولتاریا براى لغو و محو كار مزدورى 
است، پس  برنامه و خطى مشى این مبارزه نمى تواند مشتى فرمولبندى هاى عام مكتبى و ليستى 
از مطالبات محدود رفرميستى باشد. طرح برنامه و دورنماى سوسياليستى بدین سياق، یعنى به 
شيوه تاكنونى چپ، جریان طبيعى كار گرایشى است كه مى خواهد حمایت توده هاى كارگر را 
وثيقه تسخير قدرت سياسى توسط حزب خود و برپائى سرمایه دارى دولتى كند. گرایشى كه به 
شكل گيرى و توسعه جنبش  كمونيستى طبقه كارگر اعتقاد ندارد، مبارزه براى محو بردگى 
مزدى را امر توده هاى كارگر دنيا نمى داند و بر همين اساس  نيازمند طرح آلترناتيو كنكرت 
طبقاتى پرولتاریا و توسعه این آلترناتيو به موضوع پيكار جارى كارگران نيست. تاریخ قرن بيستم 
به همان اندازه كه شاهد برآمد و عروج سوسياليسم بورژوائى است، درست به همان اندازه شاهد 
انصراف طبقه كارگر و پيشروان كمونيست وى از پيكار مستقيم براى محو كار مزدورى است. 
این دو دقيقا دو روى یك سكه اند. سخن از این نيست كه طبقه كارگر جهانى در طول سده 
مذكور بدون هيچ افقى جنگيده است! نه، مطلقا چنين نبوده است. این جنبش  دقيقا افق داشته 
است و دورنماى پيكار وى همان سرمایه دارى دولتى بوده است. اما اگر قرار است كارگران نه 
براى شكل دیگرى از كاپيتاليسم، كه براى محو رابطه سرمایه پيكار كنند، بنابراین بایستى یك 
جنبش  زنده متناظر با لغو بردگى مزدى داشته باشند. جنبشى كه طبيعتا نيازمند برنامه و راه 
حل خویش ، شعارها و مطالبات خاص  خود و باالخره سازمانيابى توده اى متناظر با الزامات توسعه 
خویش  است. اگر تبليغ مستقيم سوسياليسم و طرح راه حل عاجل برچيدن بساط سرمایه در 
شرایط موجود بزعم برخى كمونيست ها سخنى كفرآلود و چپ روانه است، این تنها بدان خاطر 
است كه آن ها قادر به خروج از داالن هاى تنگ تفكرات اردوگاهى نشده اند. كسانى كه در 
توده هاى كارگر دنيا عجالتا و تا چند دهه، شاید چند قرن آتى، هيچ ظرفيتى براى فهم كمونيسم 
نمى بينند، طبيعتا حق دارند چنين بياندیشند. اما كارگران كمونيست نيك مى دانند كه دو راه 
بيشتر در پيش  روى طبقه ما نيست، یا باید هر روز فاز تازه اى از فقر و گرسنگى و آوارگى را در 
زندگى خویش  تجربه كنيم و یا اگر نمى خواهيم شاهد وقوع چنين فاجعه شومى باشيم، بناچار 
باید با برنامه و بدیل معين وارد عرصه كارزار شویم. باید به عنوان یك فعال كمونيست جنبش  
كارگرى بطور مثال براى كارگر ایرانى توضيح دهيم كه در طول سال 97 ميالدى، حتى در زیر 
موج سركش  بحران سرمایه دارى باز هم 7 ميليون افراد طبقه اش  با كار خویش  در بخش هاى 
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مختلف اقتصاد، تمامى مایحتاج معيشتى، مسكن، درمان، بهداشت، آموزش ، امكانات اجتماعى 
الزم و تمامى وسائل رفاه را براى 60 ميليون آدم توليد كرده اند. عالوه بر این، حدود 000 000 
000 000 11)10( تومان اضافه ارزش  به سرمایه داران و دولت آن ها تحویل داده اند. اما با همه 
این ها، همان 7 ميليون كارگر و خانواده هایشان در فقر و بى مسكنى و بى بهداشتى و بى 
آموزشى و در ورطه هولناك محروميت از همه چيز با مرگ دست به گریبان بوده اند. باید بطور 
روتين، به زبان كمونيست هاى زمينى، به گونه اى مجسم و علمى و آمارى به كارگران نشان داد 
كه در پرتو كار آنان همه چيز براى همگان به اندازه كافى وجود دارد، اما تا سرمایه دارى باقى 
است و تا زمانى كه آنان هيچ تسلطى بر محصول كار خود و هيچ دخالتى در تعيين سرنوشت 
حاصل كار خویش  ندارند، هيچ شانسى براى رهائى از گرسنگى و فالكت و ذلت و شكنجه و 
زندان نيز در انتظار آنان نيست. باید رابطه سرمایه و ریشه هاى واقعى ادبار و محروميت و سيه 
روزى كارگران در نظام سرمایه دارى را به عينه و در فروغ دانش  ماركسى براى آنان كاوید و 
همزمان بدیل كمونيستى همين عينيت را در پيش  رویشان تصویر كرد. باید نقد كمونيستى 
هستى موجود را به هستى آگاه كارگران مبدل ساخت. آنان كه زمين و آسمان را با جار و جنجال 
پيرامون ناآگاهى و بى دانشى طبقه كارگر و رميدن كارگران از نام كمونيسم! بهم مى بافند، 
ایكاش  مى توانستند بفهمند كه با فرض  درست بودن حرف هاى نادرستشان باز هم چاره كار 
گشایش  افق روشن كمونيستى پيشاروى جبهه پيكار كارگران و سازماندهى جنبش  تعرضى 
كارگران عليه تماميت سرمایه دارى است. كاش  مى توانستند دریابند كه از درون قانون گرائى و 
فعاليت هاى رایج سندیكاليستى بطور قطع جنبش  لغو كار مزدورى بر پا نمى شود. كارگران بدون 
آگاهى به ریشه هاى واقعى استثمارى كه مى شوند و بدون آگاهى به چند و چون نظم نوینى كه 
باید مستقر سازند، نمى توانند جنبش  طبقاتى نيرومند خود عليه سرمایه دارى را سازمان دهند. 
نفس  تحمل استثمار و ستم و بى حقوقى به هيچ وجه براى تدارك و تجهيز پيكار طبقاتى 
كارگران و پایان دادن به بردگى مزدى كفایت نمى كند. كارگر ولو این كه شدیدترین درجه 
محروميت و فشار و استثمار را تحمل نماید، در صورت عدم تسليح به آلترناتيو زنده سوسياليستى، 
مى تواند راه نجاتش  را در هر بيراهه اى و در دنباله روى از هر گرایش  اصالح طلب بورژوائى 
جستجو كند. كارى كه طبقه كارگر جهانى در طول یك قرن انجام داده و شكست بعد از شكست 
را تجربه كرده است. آگاهى كمونيستى باالترین و اساسى ترین سالح پيكار مادى پرولتاریاست، 
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این آگاهى نه مقوله اى عام و مكتبى، كه جریان درك و تعمق آگاه انسان ها به شرایط كار و 
زیست و هستى اجتماعى خویش  است. جریان واقعى زندگى توده هاى كارگر، فرایند جارى 
فروش  نيروى كار به سرمایه، توليد مستمر ارزش  اضافى براى صاحبان سرمایه، انفصال عميق تر 
و عميق تر از محصول كار خویش  و باالبردن همزمان قدرت سرمایه است. آگاهى طبقاتى 
پرولتاریا در صورتى آگاهى طبقه اوست كه مبين نقد آگاه و كمونيستى هر چه ژرف تر وى نسبت 
به واقعيات باال و در همان حال متضمن راه حل زنده و شفاف وى براى رهائى از این شرایط 
مرگ بار باشد. جنبش  توده هاى كارگر نيز تنها در صورتى جنبش  رهائى ساز آن ها از مهلكه 
توحش  سرمایه است كه ستون فقرات آن را پيكار مستقيم وى براى رفع وضعيت موجود و راه 
حل روشن و بالفعل وى براى درهم شكستن مناسبات بردگى مزدى تشكيل مى دهد. فعال 
كمونيست جنبش  كارگرى مجاز نيست كه ضرورت سرنگونى جمهورى اسالمى یا هر دولت 
سرمایه دارى را با مجرد رفع مانع دموكراسى و تحقق مطالبات صنفى كارگران توضيح دهد، بلكه 
باید بطور مستدل نشان دهد كه جمهورى اسالمى یا هر دولت باالى سر كارگران در همان حال 
كه ابزار اعمال قهر ارتجاعى سرمایه دارى است، داربست بقاى نظم توليدى، مدنى و سياسى 
سرمایه دارى، چاه ویل محو و بلع محصول كار طبقه كارگر و مظهر بى چون و چراى انفصال 
انسان ها از دخالت مستقيم در سرنوشت كار و حاصل توليد خویش  است. كمونيست ها باید در 
كنار هر شعار سرنگونى دولت سرمایه دارى، بالدرنگ طرح جامعه ساالرى شورائى سوسياليستى 
پرولتاریا را بر سر طبقه سرمایه بكوبند. باید به كارگران نشان دهند كه تصميم درباره چه توليد 
شود و چه چيز توليد نشود؟ این كه وسائل توليد چگونه بازتوليد گردد؟ محصول كار به چه 
شكلـى توزیع شود؟ و در یك كالم تصميم درباره هر آنچه كه مربوط به برنامه ریزى توليد، نحوه 
توزیع محصول، یا كال اداره امور جامعه است، حق مسلم آن ها و نه حق هيچ سرمایه دار یا دولت 
سرمایه دارى است. باید همه تالش  خویش  را وقف آن كنند تا طرح این مسائل را جریان روزمره 
تا كارگران را در راستاى طرح این مطالبات در درون  انتظار و درخواست كارگران نمایند، 
شوراهایشان متشكل سازند. تا این شوراها را ظرف گسترش  مبارزه كارگران عليه بردگى مزدى 
و پایه و اساسى براى جامعه ساالرى شورائى آتى آنان كنند. این آیه شيطانى كه حتما كارگران 
باید تا قبل از سقوط ماشين دولتى سرمایه دارى از هر نوع خواست فورى متناظر با توسعه پيكار 
كمونيستى خود احتراز كنند، توسط كدام پيامبر فریبكار و از آسمان كدام مكتب متحجر نازل 
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شده است؟ چه كسى مى گوید كه كارگران در همين وضعيت حاضر حق درخواست زندگى 
رایگان را ندارند؟! چه كسى بر این باور است كه تاكيد بر حق مسلم كارگران در تصميم گيرى 
پيرامون این كه چه مدت كار بكنند یا نكنند، در همين امروز، در همين شرائط بقاى سيستم 
كاپيتاليستى، یك اتوپى یا توهم بافى است؟! كارگرانى كه امروز چنين زندگى و چنين انتظاراتى 
را حق محرز و مفروض  خود ندانند، چگونه مى خواهند عليه تماميت سرمایه دارى جنگ كنند و 
چگونه حتى اگر ماشين دولتى سرمایه را درهم بشكنند، سوسياليسم راستين خویش  را مستقر 

خواهند ساخت؟! 
منادیان رفرميسم كه مبارزه مستقيم كارگران عليه كار مزدورى را اقدامى غير مسئوالنه! و چپ 
روانه! مى پندارند، در مقابل این سئواالت حتما فریاد خواهند كشيد كه خواست زندگى رایگان و 
حق تصميم گيرى درباره چه توليد شود و چه توليد نشود و نظایر این ها كه سوسياليسم نيست. 
آنان به راستى كه چشم بسته غيب مى گویند! و از آنجا كه خود همواره و در تمامى عمرشان 
سوسياليسم را با سرمایه دارى دولتى تداعى كرده اند، در اینجا ناگهان به یاد دفاع از سوسياليسم 
مى افتند! در پاسخ این عده خيلـى موجز اما رسا یادآورى كنم كه طرح و تبليغ این مطالبات 
و تالش  براى تحميل پاره اى از آن ها بر بورژوازى، موضوع كار جنبش  سوسياليستى كارگران 
است. توضيح واضحات است كه بدون محو كامل كار مزدورى، بدون محو تبعات اقتصادى و 
سياسى و اجتماعى رابطه سرمایه، بدون محو دولت باالى سر كارگران و بدون استقرار جامعه 
ساالرى شورائى و سازمان كار سوسياليستى پرولتاریا، سخنى از سوسياليسم در ميان نخواهد 
بود. تمامى بحث بر سر این است كه كارگران همين امروز مى توانند آنچه را كه رفرميسم از طرح 
آن وحشت دارد و سينه چاك تر از سرمایه داران نسبت به چپ روانه بودنش  هشدار مى دهد، 
بطور مستقيم طرح و مطالبه نمایند. مى توانند لغو مالكيت خصوصى و دولتى را موضوع پيكار 
خود كنند. مى توانند حق برنامه ریزى توليد و كار، چگونگى توزیع محصول كار، سياست گذارى 
و رتق و فتق همه امور اجتماعى و تمامى مسائل دیگر از این قبيل را مضمون مبارزه جارى 
خویش  سازند، مى توانند و باید سازمانيابى شورایى خویش  را ظرف پيشبرد این پيكار نمایند، 
فعالين كمونيست جنبش  كارگرى باید در راستاى پيشبرد چنين مبارزه و سازماندهى چنين 
جنبشى تالش  نمایند. تبليغ مستقيم كمونيسم بر خالف باورهاى اتحادیه چى هاى كمونيست 
نما، نه فقط بى توجهى به فرایند تدارك و تجهيز واقعى پرولتاریا براى تسویه حساب نهائى با 
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بورژوازى نيست، كه بالعكس  تنها طریق موفق، ماركسى و كمونيستى این تدارك و آماده سازى 
است. اگر جنبش  سوسياليستى آن چنان كه ماركس  تصریح مى كند و آن چنان كه شعور هر 
كارگر كمونيستى آن را به روشنى درك مى كند، جنبش  رفع وضعيت حاضر است و اگر انقالب 
كمونيستى در گرو خيزش  طبقه اى است كه »نه فقط عليه شرایط جداگانه جامعه موجود، بلكه 
عليه نفس  شيوه توليد زندگى و كل فعاليت مبناى آن«)11( به ميدان مى آید، در این صورت 
بدون تالش  همه سویه كمونيست ها براى تبدیل راه حل مشخص  كمونيستى به محتواى 
مبارزات روز كارگران نمى توان آستان انقالب واقعى سوسياليستى طبقه كارگر را دق الباب كرد. 
آنان كه در بررسى معضل »كمونيسم كارگرى« به درست بر بى ارتباطى تشكيالتى با كارگران 
تاكيد مى كنند، اما به غلط توجه به گشایش  افق ملموس  و بالفعل سوسياليستى در مقابل طبقه 
كارگر، مبارزه براى تسرى، تبليغ و توسعه راه حل زنده و عاجل كمونيستى در جنبش  كارگرى 
و پيكار مستمر و جامع االطراف براى سازمان دادن شورائى اعتراض  سوسياليستى پرولتاریا 
عليه سرمایه را به دست فراموشى مى سپارند، باید بدانند كه نهایتا فقط براى احياى سنن مرده 

سندیكاليستى عرق مى ریزند. 

پانوشت ها: 
1- تلویزیون سوئد 

2- همان منبع 
3- همان منبع 

4- كوفى عنان، گزارش  سازمان ملل 
5- آمار سازمان ملل

6- سازمان جهانى كار 
7- تلویزیون سوئد

8- سيماى سوسياليسم 6
9- سيماى سوسياليسم 7

10- سيماى سوسياليسم 5
11- ماركس ، ایدئولوژى آلـمانى
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کمونیسم و ملزومات پیروزى
ژوئن 2002

كمونيسم جنبشى نيست كه با ماركس، با صدور »مانيفست كمونيست«، یا با ظهور پرولتاریا و 
عروج وى به عرصه ى مبارزه ى طبقاتى پدید آمده باشد. این جنبش ، پيشينه اى دراز در تاریخ 
زندگانى انسان دارد. اما ما از كمونيسم به روایت عام یا به عنوان ایده ى برابرى آدم ها به طور 
كلـى حرف نمى زنيم، بلكه از كمونيسم طبقه ى كارگر، از راه حل اجتماعى توده هاى فروشنده ى 
نيروى كار براى غلبه بر فاجعه ى اسارت انسان در سيطره ى نظام بردگى مزدى صحبت مى كنيم. 
كمونيسم، به این معنى نيز دیر زمانى است كه در جنبش  كارگرى جهانى به گونه اى جدى و 
ضرورى مطرح بوده است. با همه ى این ها اما، موضوعيت عملـى و ضرورت طرح و تحقق آن 
هيچ گاه در هيچ بخشى از تاریخ سه قرن اخير و در هيچ دوره اى از فراز و فرود مبارزه ى طبقاتى 
ميان پرولتاریا و بورژوازى به اندازه ى زمان حاضر حاد و حياتى نبوده است. دالیل این امر به 

طور اجمال عبارتند از:
1. فاصله ى ميان حجم توليدات و محصول كار اجتماعى طبقه ى كارگر جهانى، با سطح معيشت 
و رفاه و امكانات اجتماعى توده هاى كارگر دنيا، هيچ گاه تا ميزان امروز عظيم و ژرف نبوده است. 
در سال 1996، بالغ بر 4300 ميليون تن مواد غذایى فقط در چند قلمرو محدود كشت و كار 
توسط مردم كارگر دنيا توليد شده است. اگر فقط همين حجم از محصوالت زراعى و دامى را به 
5768 ميليون نفر جمعيت كره ى زمين تقسيم كنيم، به سهميه ى سرانه اى حدود 750 كيلو 
دست مى یابيم. به بيان دیگر، در طول سال 1996، بخش  ناچيزى از جمعيت طبقه ى كارگر 



منتخب مقاالت / جلد اول18

بين الـمللـى براى هر چهار نفر سكنه ى زمين - مركب از پدر و مادر و دو فرزند - چيزى حدود 
3000 كيلو مواد خوراكى، تنها در همان چند قلمرو خاص ، توليد نموده است. در همين سال، 
محصول كار كم تر از 20 درصد نيروى كار در حال اشتغال طبقه ى كارگر در چند حوزه ى تعيين 
كننده ى صنعت و معدن، سرتاسر بازار جهانى را از همه نوع محصوالت ریز و درشت صنعتى 
آكنده است. هم زمان باز هم در همين سال، در كنار این حجم عظيم توليدات كه فقط گوشه اى 
از دنياى عظيم حاصل كار و توليد بخش  اندكى از مردم كارگر جهان را نشان مى دهد، بر اساس  
گزارش  مركز خواروبار و كشاورزى سازمان ملل )FAO( بيش  از 800 ميليون »شهروند« دنياى 
سرمایه دارى زیر فشار گرسنگى به معنى اخص  كلمه - یعنى عدم دست رسى به نان بخور و 
نمير روزانه - جان خویش  را از دست داده اند. در طول هر یك روز از این سال، 11000 كودك 
زیر فشار بى غذایى جان داده است و در هر دقيقه، 18 كودك بر اثر ابتال به بيمارى هاى ساده ى 
قابل پيش  گيرى تسليم مرگ شده اند؛ 50 درصد كودكان كشورهاى جنوب آسيا و شمال آفریقا 
از سوء تغذیه ى شدید رنج كشيده اند؛ ده ها ميليون كودك دنيا در آسيا، آمریكاى التين، آفریقا، 
اروپا و آمریكا، به صورت كودكان خيابانى در حاشيه ى گذرگاه ها از طریق تكدى زندگى كرده اند؛ 
و در جنوب آسيا، كشتار روزمره ى این كودكان وسيله ى تفریح و سرگرمى پليس  بورژوازى بوده 
است. ده ها ميليون زن و مرد و پير و جوان و كودك در چهارگوشه ى دنيا آواره و سرگردان 
بوده اند. آمار بيكاران از مرز یك ميليارد نفر گذشته است، بى بهداشتى، بى سوادى، قتل عام هاى 
چندین ميليونى، و تمامى اشكال گوناگون سيه روزى بشر همه جا به طور دهشت بارى سير 
صعودى داشته است. شمار مرگ و مير انسان هاى مبتال به بيمارى ایدز از 205 مورد در سال 
1980 به 22 ميليون مورد در سال یاد شده فزونى گرفته است. و متوسط درآمد ساالنه ى بيش  
از یك ميليارد انسان روى زمين از مرز 200 دالر پائين تر رفته است. همه ى این ارقام نشان گر 
آنند، كه نظام سرمایه دارى در افزایش  نرخ استثمار، باال بردن شدت استثمار و هجوم هر چه 
ددمنشانه تر به سطح زندگى توده هاى كارگر، سهمگين ترین فازهاى سبعيت و جنایت را در 

نوردیده است. 
در سوئد، جامعه اى كه كارگرانش  هنوز هم به یمن دستاوردهاى دوران پيشين مبارزه ى طبقاتى 
از یك نان بخور و نمير برخوردارند، دست مزد واقعى یك كارگر صنعتى تحت استثمار انحصار 
بين الـمللـى »ولوو«، در شروع قرن بيست و یكم در قياس  با ابتداى دهه ى 70 سده ى بيستم، 
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بيش تر از 40 درصد كاهش  نشان مى دهد. در حالـى كه همين كارگر در وضعيت حاضر، در 
یك مدت زمان معين چندین برابر دهه ى 70 براى انحصار مذكور توليد مى كند و بهاى واقعى 
محصولـى كه در هر ساعت براى سرمایه دار توليد مى نماید، تا 500 درصد دچار افزایش  گردیده 

است.
2. ستيز ميان ملزومات اقتصادى، سياسى و اجتماعى بازتوليد شيوه ى توليد كاپيتاليستى در 
سطح بين الـمللـى از یك سو و امكان دست یابى جمعيت كارگر و فرودست كره ى زمين به 
ابتدایى ترین حقوق معيشتى و انسانى از سوى دیگر، در هيچ زمانى به اندازه ى امروز حاد و 
آشتى ناپذیر نبوده است. توليد كاپيتاليستى در سرشت خود توليد سرمایه است. این شيوه ى 
توليد بسان هر شيوه ى توليد دیگر در تاریخ، ایجاد كننده و خصلت بخش  مصرف خاص  خود 
است و آن چه كه پدید مى آورد باید موجد زمينه هاى ذهنى و محرك همين شيوه ى توليد باشد. 
سرمایه در فرآیند بازتوليد و خودگسترى اش  به موازات كاهش  هر چه عميق تر كار الزم كارگر 
به نفع كار اضافى و افزایش  سود، انفصال هر چه ژرف تر كل كار طبقه ى كارگر، حتا بخش  الزم 
كار این طبقه با زندگى وى و زندگى انسان به طور كلـى را نيز محتوم مى سازد. هر گام از تكامل 
شيوه ى توليد كاپيتاليستى، گامى در تعميق هر چه مرگ بارتر استثمار كارگران و در همان 
حال گامى در تعميق انفصال حاصل كار با ملزومات واقعى معيشت، رفاه، آموزش ، بهداشت و 
تعالـى بشر بوده است. درجه ى این گسست، اینك تا آن جا پيش  رفته است كه بخش  اعظم 
محصول كار طبقه ى كارگر بين الـمللـى، نه معطوف به مایحتاج زندگى و رشد و رفاه انسان، كه 
به گونه اى معكوس  در جهت تخریب جدى همه ى ابعاد زندگـى بشر است. بر خالف بسيارى 
انگاره پردازى هاى پر فریب كاپيتاليستى، نه فقط هيچ راه حلـى براى هم ساز كردن بود و بقاى 
شيوه ى توليد سرمایه دارى با ملزومات زندگى بشر وجود ندارد، كه بالعكس  هر دور از بازتوليد 
این مناسبات، گسست هر چه ژرف تر بردگان مزدى سرمایه از حاصل كار و توليدشان را بر 

سينه ى آن ها سنگين مى سازد. 
نمایندگان راست و چپ بورژوازى براى اثبات آشتى پذیرى زندگى توده هاى كارگر با مقتضيات 
خودگسترى سرمایه ى جهانى به هر حشيشى تشبث مى جویند. آن چه كه برد اندیشه ى آن ها 
بدان اصابت نمى كند، این است كه نفس  وجود شيوه ى توليد سرمایه دارى - هم راه هر سياست 
توزیع یا ساختار نظم سياسى و مدنى كه باشد - با اساس  زنده ماندن و امكان زندگى اكثریت 
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غالب سكنه ى زمين در تعارض  الینحل قرار دارد. در طول دهه ى 80، متوسط تجارت ساالنه ى 
اسلحه در سطح بين الـمللـى حدود 65 ميليارد دالر و در طى همين فاصله متوسط حجم 
تمامى غالت مورد داد و ستد از 30 ميليارد دالر كم تر بوده است. در سال هاى دهه ى 90، كل 
درآمد 1300 ميليون نفر از مردم جهان كم تر از 235 ميليارد دالر برآورد شده است، در حالـى 
كه بودجه ى تسليحاتى ساالنه ى دولت آمریكا در همين سال ها از رقم 2000 ميليارد دالر فراتر 
مى رفته است و حجم سرمایه ى مونوپل »اریكسون« در سال 2000 بيش  از 852 ميليارد كرون 
گزارش  شده است. این تصور كه سرمایه ى جهانى مى تواند به جاى زرادخانه هاى عظيم نظامى، 
به جاى ميلياردها تن مواد مخدر و اسباب بازى هاى مخرب، یا به جاى ميلياردها خروار اوراق 
تبليغاتى و نظایر این ها به توليد مواد غذایى، مسكن، لباس ، وسایل آموزشى و دارو و درمان روى 
كند، تا بدان جا احمقانه است كه مغز متحجر كودن ترین صاحبان سرمایه نيز بالهت آن را 

خوب تشخيص  مى دهد. 
3. احساس  وحشت و دهشت از گرسنگى، بيكارى، جنگ، آوارگى و از دست دادن حداقل 
معيشتى هيچ گاه به اندازه ى دهه هاى اخير بر توده هاى كارگر و فرودست دنيا - حتا بر كارگران 
پيش  رفته ترین كشورها - مسلط و مستولـى نبوده است. در شرایط موجود هيچ كارگرى حتا 
در بهترین حالت نيز نمى تواند به اشتغال خود در طول چند ماه آتى، به حفظ سطح كنونى 
معيشت خود در سال بعد و به امنيت اجتماعى خویش  براى نيم سال آینده اميدوار باشد. 
سرمایه ى جهانى به شرایطى پا نهاده است، كه براى استمرار پروسه ى بازتوليدش  به برنامه 
ریزى دژخيمانه ترین تراژدى هاى انسانى در هر روز و هر لحظه نيازمند است. فاجعه ى سياه 
دست پخت سيستم كاپيتاليستى براى مردم عراق در آغاز دهه ى 90، توده هاى كارگر بالكان 
در اواسط این دهه، و مردم ستم كشيده ى افغانستان در سال 2001، به آسانى مى تواند در هر 
زمان و هر لحظه براى مردم هر بخش  دیگر دنيا در ابعادى بسيار عميق تر و رقت بارتر تكرار 
گردد. هر كارگرى كه از كم ترین شناخت طبقاتى نسبت به نظام سرمایه دارى برخوردار باشد، 
به روشنى روز مى داند كه سطح معيشت و دست مزد واقعى نيروى كارش  به عالوه ى هر نوع 
امكان رفاهى و اجتماعى اش  در سال آینده به احتمال قریب به یقين از سال جارى كم تر خواهد 
شد. آخرین دستاوردهاى مبارزات كارگران دنيا در زمينه ى تعدیل خفقان، دیكتاتورى عریان و 
توحش  پليسى سرمایه، در ممالكى كه اثرى از این دستاوردها وجود داشته است، به سرعت باد 
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در حال فروریزى است. سيستم پليسى فرانسه، سوئد، آمریكا، سویس ، هلند و ایتاليا، با شتاب 
حداكثر در جستجوى درس  آموزى از سازمان امنيت عراق و وزارت اطالعات رژیم اسالمى است. 
احساس  عدم امنيت در تمامى قلمروهاى زندگى انسانى زیر فشار بربریت كاپيتاليستى، روى 
ناامنى و توحش  دوران فئوداليسم را با حداكثر وضوح سفيد كرده است. سوئد، فرانسه، ایتاليا، 
آمریكا و... به زودى زود در داشتن شمار زندانيان سياسى با ممالك خاورميانه و شمال آفریقا 
رقابت خواهند كرد. بورژوازى این كشورها در به خون كشيدن اعتراضات كارگران و مخالفان 

كاپيتاليسم از برادران پاكستانى و ترك خویش  عقب نخواهند ماند. 
4. درجه ى كفایت حاصل كار طبقه ى كارگر براى پایان دادن به هر نوع گرسنگى و فقر و 
محروميت در سرتاسر جهان، براى سازمان دهى سوسياليستى اقتصاد كشورها، حتا براى اعالم 
فورى و بى قيد و شرط داوطلبانه بودن كار در بخش  بسيار وسيعى از دنياى روز، به واقعيتى 
بسيار روشن تر از روشنى روز تبدیل شده است. در سال 1996، مطابق گزارش  سازمان اقتصاد 
و توسعه )OECD( سهميه ى سرانه ى افراد از »توليد ناخالص  ملـى« در جامعه ى سوئيس  به 
عنوان ثروتمندترین كشور برابر 41141 دالر، در ممالك اتحادیه ى اروپا به طور متوسط 23042، 
در آمریكا 27821، در استراليا18093، در كره جنوبى 10644، مكزیك3411، یونان11684، 
ژاپن 36509، در كشورهاى آفریقایى به طور ميانگين 800 و در آسياى ميانه حدود 700 دالر 
بوده است. آن چه كه OECD در چهارچوب موازین توليد سرمایه دارى با معادل پولـى و زیر 
نام »توليد ناخالص  ملـى« براى كشورهاى مختلف دنيا گزارش  مى كند، به طور تقریب معادل 
مجموعه ى امكاناتى است كه حى و حاضر مى تواند سطح معيشت و رفاه كل سكنه ى كره ى 
زمين را تا چند برابر متوسط سطح زندگى مردم در مرفه ترین ممالك دنيا باال برد! این نكته به 

ویژه هنگامى عميق تر درك مى شود كه به مولفه هاى مهم زیر نيز توجه داشته باشيم: 
الف: در بخش  غالب این جوامع، سطح تكامل تكنيك، تخصص  و بازدهى كار اجتماعى به 
درجه اى است، كه در صورت رهایى جامعه از سيطره ى مناسبات بردگى مزدى، ميزان كار كافى 
براى بازتوليد وسایل توليد یا حتا براى توسعه ى سوسياليستى این وسایل تنها درصد اندكى از 

كل كار اجتماعى را به خود اختصاص  مى دهد؛ 
ب: در همين سال مورد گفتگو، جمعيتى باالتر از 100 ميليون نفر از كل نيروى كار فعال جوامع 

مذكور به طور كامل فاقد كار و اشتغال بوده اند؛ 
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ج: همان گونه كه باالتر اشاره شد، محصول اجتماعى كار بنا بر ماهيت كاپيتاليستى شيوه ى 
توليد مطلقا معطوف به تامين مایحتاج واقعى معيشتى، رفاهى و اجتماعى انسان ها نيست و در 
همين رابطه بخش  اعظم حاصل كار با ملزومات زیستى، رشد، آسایش  و تعالـى جسمى یا فكرى 

شهروندان در تعارض  قرار دارد؛
د: شمار كثيرى از نيروى كار جامعه، نه در پروسه ى توليد و كار اجتماعى مورد نياز زندگى 
شهروندان، كه بالعكس  در چهارچوب تقسيم كار متناظر با بازتوليد شيوه ى توليد كاپيتاليستى، 
در مقام سياست مدار، اقتصاددان، پليس ، ارتشى، مشاور، و كال عمله و اكره ى سرمایه، عامل 

تحميل نظم بردگى مزدى بر طبقه ى كارگر بوده است؛
با مالحظه ى همه ى این نكات مى توان به روشنى دریافت، كه در جوامع مورد بحث به محض  
درهم گسستن مناسبات كار مزدورى، حصول یك سطح رفاه اجتماعى تا ميزان چندین برابر 
وضعيت موجود براى همگان مقدور است و پيداست كه در چنين فازى از توسعه ى تكنولوژى 
و توليد یا در چنين مرحله اى از وفور امكانات زیستى و اجتماعى، اعالم داوطلبانه بودن كار، 
نيازمند طى هيچ پروسه اى نيست. این مساله را مى توانيم در رابطه با سایر بخش هاى دنيا نيز 
مورد بررسى قرار دهيم. در كره جنوبى، كشورى كه به بخش  شدیدا بحران زده ى سرمایه دارى 
جهانى تعلق دارد، سهم سرانه ى هر شهروند از محصول كار اجتماعى ساالنه ى طبقه ى كارگر 
بالغ بر 11000 دالر و سهم یك جمع چهار نفرى متشكل از پدر و مادر و دو فرزند چيزى حدود 
44000 دالر است. این رقم به طور حى و حاضر بيش  از دو برابر درآمد متوسط یك خانواده ى 
چهار نفرى در كشور سوئد است. با محاسباتى كه پيش تر گفتيم و با تعمق در مولفه هایى كه 
باالتر برشمردیم، مالحظه مى كنيم كه در این جا نيز به محض  برچيدن بساط كار مزدورى و 
سازمان دهى سوسياليستى اقتصاد و كار اجتماعى، هيچ مانعى بر سر راه اعالم داوطلبانه بودن 
كار سنگينى نمى كند. این محاسبات با همين دقت ریاضى در مورد بخش  عظيمى از دنياى 

كنونى مصداق دارد. 
از همه ى این ها گذشته، یك نكته ى بسيار مهم را نباید فراموش  كنيم. این كه بحث امكان 
پذیرى حى و حاضر داوطلبانه شدن كار در جوامع، با امر بالفعل بودن سازمان دهى سوسياليستى 
اقتصاد و كار اجتماعى در هر بخشى از جهان مطلقا پدیده هاى مترادف و هم عرضى نيستند. 
دومى، یعنى انقالب عليه كار مزدورى و استقرار سازمان كار و مدنيت سوسياليستى، به هيچ 
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وجه در گرو فراهم بودن تمامى امكانات اقتصادى و اجتماعى الزم براى داوطلبانه شدن فورى 
كار نيست. سوسياليسم و لغو كار مزدورى مساله ى عاجل و فورى بشریت كارگر و فرودست 
در هر گوشه اى از این دنيا، حتا در نازل ترین سطح توسعه ى صنعتى و پيشرفت هاى اجتماعى 
حاصل در كشورهاست. ما در جهانى زندگى مى كنيم، كه عقب افتاده ترین، تاریك ترین و 
محروم ترین دهكده هاى مسكونى و غيرمسكونى اش  در بند بند موجودیت خود به باتالق سراسر 
تعفن مناسبات كاپيتاليستى فرو رفته است. در سرتاسر این جهان، نه فقط هيچ انسانى، كه هيچ 
حيوان جنگلـى و هيچ گياه خودرویى نيز از تحمل آفات و مصائب و جنایات سرمایه دارى در 
امان نمانده است. شيوه ى توليد كاپيتاليستى در هر گوشه ى دورافتاده اى از دنيا به شيوه ى توليد 
مسلط آن جا و به پایه ى مادى كليه ى فعل و انفعاالت معيشتى و اجتماعى مردم آن دیار مبدل 
شده است. هر شكل از استثمار، بى حقوقى، ستم، توحش ، فساد، فحشا، تبعيض  و جنایت كه 
بر انسان ها روا مى شود، تنها تبلورى از ملزومات بقا و بازتوليد نظام سرمایه دارى است. در چنين 
موقعيتى، پيداست كه بشریت كارگر و ستم كش  جهان براى رهایى از استثمار و فقر و گرسنگى 
و هر نوع سيه روزى و به هر درجه اى از آن یك راه بيش تر در پيش  روى ندارد. لغو كار مزدورى 
و پيكار براى برقرارى سازمان كار و مدنيت كمونيستى در هر گوشه اى از دنيا و در سراسر دنيا، 

تنها دریچه ى رهایى راستينى است كه بر روى مردم دنيا باز است. 
5. راه حل هاى سوسيال رفرميستى و افق پردازى هاى كمونيسم بورژوایى براى آینده ى بشر، 
در هيچ زمانى به اندازه ى امروز ورشكسته و رسوا نبوده است. سوسياليسم روسى از چشم انداز 
زندگى و مبارزه ى طبقه ى كارگر بين الـمللـى تا حدود زیادى پاك شده است. سوسياليسم خلقى 
نوع چينى و مائوئيستى نيز همين سرنوشت را تجربه نموده است. امپریاليسم ستيزى بورژوایى 
و اتوپى هاى ناسيوناليستى توسعه ى كاپيتاليستى صنعت و مدنيت در این یا آن گوشه ى دنيا به 
اندازه ى كافى دچار ورشكستگى است. سوسيال دموكراسى در تحميل هارترین شكل استثمار 
سرمایه بر توده هاى كارگر و در سركوب اعتراضات ضد بردگى مزدى، با نئوليبراليسم و راست 
سرمایه به وحدت رسيده است. نقد دموكراتيك نظام سرمایه دارى و راه حل یابى بانيان این نقد 
رفرميستى براى كارگران دنيا، دیگر توسط طبقه ى كارگر جدى گرفته نمى شود. شعارهاى ضد 
سرمایه دارى توخالـى - ولو نوظهور - با همه ى زرق و برق چپ نمایانه ى شان، وسوسه ى زیادى 
در دل كارگران ایجاد نمى كنند. فروریزى وسيع افق هاى رنگارنگ سوسيال رفرميستى پيشين 
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از یك سو و فروماندگى عميق تمامى آلترناتيوهاى سوسيال بورژوایى جدید از حل و فصل 
ابتدایى ترین مسایل مبتال به مردم كارگر دنيا از سوى دیگر، زمينه هاى مادى و اجتماعى جانب 
دارى طبقه ى كارگر بين الـمللـى از این نوع راه حل ها را تا حدود زیادى محدود ساخته است. 

کمونیسم و جنبش  کارگرى 
آن چه تا این جا گفتيم، به عالوه ى بسيارى فاكتورها و شواهد دیگر كه نيازى به طرح آن ها 
راه حل  بودن حى و حاضر  نفع عملـى  به  را  اوضاع روز  توازن  نيست، همه و همه كفه ى 
سوسياليستى طبقه ى كارگر در هر جامعه و در سطح جهانى سنگين مى سازد. سئوال اساسى 
این است، كه چرا با همه ى این ها اثر چندان ملموسى از حضور و عروج جنبش  لغو كار مزدورى 
طبقه ى كارگر در هيچ بخشى از دنيا قابل مشاهده نيست و سئوال بسيار اساسى تر این است كه 
اعتال، عروج و ابراز وجود قدرت مند این جنبش  در گرو كدام شرط و شروط ها یا كدام زمينه هاى 
مادى، سياسى، طبقاتى و اجتماعى است؟ كمونيست ها باید نه فقط در سطح تحليل و دریافت 
نظرى، كه به طور عملـى و كنكرت و اجتماعى به این پرسش ها پاسخ دهند. كوشش  این نوشته 
نيز در همين راستاست و ما این تالش  را از بررسى جا و مكان كمونيسم در جنبش  طبقه ى 

كارگر آغاز مى كنيم. 
»نتایج نظرى كمونيست ها به هيچ روى متكى بر ایده ها یا اصولـى نيست، كه این یا آن به 
اصطالح مصلح جهانى اختراع و كشف كرده باشد. این نتایح صرفا بيان كلـى مناسباتى واقعى 
است، كه از مبارزات موجود طبقاتى و جنبش  تاریخى، كه در برابر دیدگان ما جریان دارد، سر 

بر مى آورد.« 
كمونيسم یك جنبش  زنده و ریشه دار در درون طبقه ى كارگر است. در ميان گرایشات مختلف 
فعال یا غير فعال در بطن جنبش  كارگرى، هيچ گرایشى یا هيچ جنبشى به ميزان كمونيسم، 
خصلت درونى، خودجوش  و ریشه دار ندارد. خواست آزاد و اندیش  وار هيچ انسانى نيست، كه 
طوق بردگى مزدى را بر گرده ى خود حمل كند. هيچ كارگر آگاهى نمى تواند از رابطه ى خرید 
و فروش  نيروى كار ناراضى و منزجر نباشد. كارگرى كه بتواند ریشه هاى واقعى فقر، محروميت، 
بى بهداشتى، بى آموزشى، تحقير و سایر سيه روزى هاى خود را در ژرفاى رابطه ى توليد اضافه 
ارزش  جستجو كند، طبيعى است كه مبارزه براى محو كار مزدورى را جریان عادى زندگى 
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خویش  مى سازد. همه ى این ها مولفه هاى نيرومند جوش  و خروش  ژرف كمونيسم در درون 
طبقه ى كارگر و در نگاه توده هاى این طبقه به شرایط كار و مناسبات كاپيتاليستى مسلط بر 

زندگى خویش  است. 
كمونيسم، جنبش  طبقه ى كارگر براى تغيير وضعيت حاضر است و بر همين اساس ، واقعى ترین، 
عادى ترین و خودجوش  ترین شكل تقابل كارگر با مناسبات كار مزدورى است. نخستين جلوه ى 
اعتراض  كارگران در اولين مراكز خرید و فروش  نيروى كار در تاریخ، از باور جدى بردگان 
مزدى سرمایه به كمونيسم سرشار بوده است. كارگر مدرسه ندیده، اقتصاد نخوانده و فلسفه 
نياموخته اى كه سال ها پيش  از صدور »مانيفست كمونيست«، بنياد گرسنگى، ندارى و ذلت 
خود را در مالكيت كاپيتاليستى كارفرمایان نشانه مى گرفت، بى تردید دورنماى آتى زندگى و 
پيكار اجتماعى خود را با نگاه كمونيسم دنبال مى كرده است. كمونيسم، تبخير شرایط مادى 
زندگى كارگر در شيارهاى مغز اوست، درست به همان گونه كه افكار، ایده ها، انتظارات، فرهنگ، 
اخالق و ایدئولوژى بورژوازى، پژواك نيازهاى ارزش  افزایى سرمایه در ساختار عقل و اندیشه ى 
اوست. در عالـم واقع، این هر دو - كمونيسم طبقه ى كارگر در یك سو و خرد و شعور بورژوازى 
در سوى دیگر - از درون شيوه ى توليد و مناسبات اجتماعى واحدى سر بيرون مى آورند. حفظ، 
توسعه، بازگسترى و خودگسترى رابطه ى كار مزدورى، دستگاه اندیشه و عقل بورژوازى را 
سوخت و ساز مى كند و ضرورت نقد، تغيير و محو نهایى این رابطه، آگاهى و ذهنيت و شعور 
كمونيستى كارگران را معمارى مى نماید. هر چه كارگر ژرف تر با سرمایه مى ستيزد، عميق تر به 
كمونيسم پيوند مى خورد و بالعكس  هر چه در این ستيز محدودتر و مشروط تر مى شود، بيش تر 
از كمونيسم فاصله مى گيرد و به همان اندازه عميق تر توسط توهمات یا باورهاى بورژوایى مسخ 

و منجمد مى گردد. 
این سخن لنين كه »توده هاى طبقه ى كارگر تاریخا و در جوامع مختلف در حيطه ى توان خود 
قادر به فرا رفتن از مرز آگاهى تردیونيونيستى نبوده اند«، یا این كه »آموزش  سوسياليسم از آن 
تئورى هاى فلسفى، تاریخى و اقتصادى نشو و نما یافته است، كه نمایندگان دانش  ور طبقات 
دارا و و روشن فكران تتبع نموده اند«، مسلما نكات قابل بحثى هستند. كمونيسم طبقه ى 
كارگر یا آگاهى سوسياليستى وى بر خالف این گفته ى لنين، مطلقا یك آموزش  وارداتى یا 
داراى سرچشمه اى بيرون از زندگى، مبارزه و شرایط كار و استثمار طبقه ى كارگر نيست. این 
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آگاهى، تجلـى نگاه اندیش  مند و آگاه پرولتاریا به منشا راستين استثمار، ستم كشى و بى 
حقوقى طبقه ى خویش  و كل بشریت فرودست جهان سرمایه است. آموزش هاى ماركس ، درك 
ماتریاليستى وى از تاریخ و مبارزه ى طبقاتى، آناتومى او از رابطه ى كار مزدورى، تحليل او از 
رابطه ى ميان اقتصاد سياسى و جامعه ى مدنى یا تبيين وى از دولت، ساختار سياسى و حقوقى 
و نظم اجتماعى حاكم در جامعه ى سرمایه دارى، هيچ كدام مسایلـى نيستند كه از سرچشمه ى 
فيض  طبقات دیگر به مجارى فكر، زندگى و مبارزه ى توده هاى كارگر سرشكن شده باشند. 
ماركس ، انسانى از »طبقات باال« نيست! و درك مادى وى از تاریخ یا كالبد شكافى او از رابطه ى 
سرمایه، هيچ ربطى به دانش  طبقات باال ندارد! او انسانى معترض  به اساس  بردگى مزدى است. 
اعتراضى كه به صور مختلف و در درجات متفاوتى از عمق، آگاهى و شدت، با جریان زندگى 

كارگران دنيا آميخته است.
اگر كمونيسم را به سخن ماركس ، »جنبش  طبقه ى كارگر براى تغيير وضعيت موجود« و 
موضوع تغيير وضعيت را لغو كار مزدورى یا جایگزینى مالكيت كاپيتاليستى وسایل كار و توليد 
با سازمان كار و مدنيت كمونيستى بدانيم، در این صورت باید فعل و انفعاالت یا افت و خيز 
این جنبش  را نيز با مراجعه به مكان و موقعيت طبقه ى كارگر در جامعه ى سرمایه دارى مورد 
بررسى قرار دهيم. بر اساس  این نگاه، كمونيسم، جنبشى ریشه دار و خودپو در دورن طبقه ى 
كارگر است، اما پدیده اى نيست كه یك باره و خلق الساعه با استخوان بندى استوار، اندام 
واره اى نيرومند و قدرتى توفنده از دل طبقه ى كارگر پا بيرون بگذارد و تاریخ زندگى بشر را كن 
فيكون كند. بالعكس ، بسان هر پدیده ى زنده یا هر اعتراض  و جنبش  دیگر با پروسه ى رشد و 
تكوین و بالندگى سر و كار دارد، همواره در معرض  آسيب پذیرى و در حال جنگ و پيش  روى 
و دفاع است، و ممكن است به شدت زیر فشار هجوم جنبش هاى دیگر از پویایى، پيش  روى و 
شكوفایى باز ماند. شاید در مقاطعى از تاریخ به شدت زمين گير و حتا غير قابل لـمس  شود، 
مى تواند عجالتا سركوب و قلع و قمع گردد و در مقابل اعتراضات و تندنس هاى دیگر به طور 
موقت از پا در آید. جنبشى كه تجسم پيكار پرولتاریا براى تغيير وضعيت حاضر است، به ناچار 
در همه ى وجود و وجوه خود از چگونگى آرایش  قواى طبقاتى درون جامعه متاثر است. اعتراض  
طبقه ى كارگر به شرایط كار و استثمار و محروميت اجتماعى خویش ، نطفه ى بالنده ى جنبش  
كمونيستى وى عليه اساس  بردگى مزدى است. این اعتراض  مى تواند رشد كند و تا جنبش  
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سراسرى سوسياليستى این طبقه عليه بود و بقاى سرمایه دارى شاخ و برگ كشد، اما براى طى 
این مراحل به پاره اى شرط و شروط تعيين كننده و سرنوشت ساز نيازمند است. تعمق در این 
ملزومات و مولفه ها براى فعالين كمونيست جنبش  كارگرى واجد اهميت اساسى است و از آن 
جا كه این بحث همواره آماج بى توجهى افراطى عظيم ترین بخش  »چپ« بين الـمللـى بوده 
است، پرداختن بدان در شرایط كنونى و موقعيت جارى جنبش  كارگرى جهانى بسيار حياتى 
است. من این ملزومات یا آتمسفر سياسى، فكرى و اجتماعى مورد نياز بالندگى جنبش  لغو كار 

مزدورى طبقه ى كارگر را در مولفه هاى عمده ى زیر جمع بندى مى كنم. 
1. جنبش  جنينى و خودپوى كمونيستى طبقه ى كارگر باید به طور مستمر و روتين با نقد 
سوسياليستى و كارگرى شيوه ى توليد سرمایه دارى تغذیه شود. این جنبش ، بدون چنين 
تغذیه اى، قادر به پرورش  قواى دماغى و استخوان بندى واقعى طبقاتى خود نيست. در غياب 
این تغذیه، آماده ى ابتال به هر نوع بيمارى و غلطيدن به حاشيه ى فعل و انفعاالت مبارزه ى 
طبقاتى است. شيوه ى توليد كاپيتاليستى در هر وجب از پروسه ى بازتوليدش ، دنيایى فكر، 
باور، استدالل، علم، تئورى، توضيحات اندیش  وار، راه حل هاى اجتماعى و افق هاى زندگى در 
مسير عبور افكار یا دریافت توده هاى كارگر دنيا خلق مى كند. همه ى این فرآورده هاى فكرى، 
فرهنگى و اعتقادى، به طور بى كم و كاست تمكين طبقه ى كارگر به داربست بردگى مزدى را 
تبليغ مى كنند. اعتراض  طبقه ى كارگر به استثمار كاپيتاليستى، در غياب نقد ژرف و ریشه اى 
این طبقه بر افكار، تحليل ها، تئورى ها و راه حل هاى اندیشيده ى طبقه ى سرمایه دار، در وجوه 
مختلف نمى تواند به یك اعتراض  نيرومند كمونيستى توسعه یابد. از این گذشته، در هر فاز از 
تحوالت و تغييرات دنياى سرمایه دارى، ما با ظهور و عروج گرایشاتى مواجهيم كه زیر پرچم 
پرولتاریا و كمونيسم و انقالب كارگرى منحرف كننده ترین پایاب هاى فكرى و راه حل نمایانه ى 
كاپيتاليستى را به درون جنبش  كارگرى سرشكن مى سازند. كمونيسم طبقه ى كارگر بدون دفع 
آگاهانه و نيرومند این راه حل پردازى ها نمى تواند سالمت، سرزندگى، شفافيت و بالندگى استوار 

طبقاتى خود را تضمين كند. 
آموزش هاى ماركس  از آن روى براى جنبش  كارگرى دنيا نقشى سترگ داشته و دارد، كه نقد 
كمونيستى سرمایه دارى و نقد تمامى دورنماسازى ها یا بدیل پردازى هاى بورژوایى درون و بيرون 
جنبش  كارگرى را مشعل پيكار توده هاى كارگر ساخته است. ماركس  از طریق تحليل رابطه ى 
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خرید و فروش  نيروى كار و بسط آن به نقد شفاف، آگاه و كوبنده ى تماميت سرمایه دارى، 
كمونيسم طبقه ى كارگر را تغذیه ى طبقاتى، سياسى و فكرى نموده است. جنبش  كارگرى 
در شعاع آموزش هاى وى فرصت یافته است، تا پراتيك پيكار طبقاتى خود را از پاره اى غلط 
اندیشى هاى مهلك و راهبردهاى مخرب پاالیش  كند. اگر كمونيسم طبقه ى كارگر تا پيش  از 
زمان وى قادر به درك شفاف ماهيت سرمایه نبود؛ اگر یاراى تحليل شرایط مادى و اجتماعى 
را نداشت؛ اگر با نسخه پيچى اوئن و فوریه و وایتلينگ و همانندان آن ها عالج درد كارگران 
را دنبال مى كرد؛ اگر به اتوپياى »هم یارى برابر و عادالنه ى توليد كنندگان« یا »آرمان شهر« 
سوسياليستى! دل مى بست؛ اگر شرایط كار و استثمارش  را با عينك پرودن و ریكاردو مى كاوید؛ 
اگر براى فهم مساله ى دولت و جامعه ى مدنى به هگل مى آویخت؛ اینك با دسترسى به نقد 
ماركسى مناسبات كار مزدورى ظرفيت خروج از بيغوله هاى تاریك توهم و خرافه را در خود باز 
مى شناخت. كمونيسم پرولتاریا با دست یابى به تحليل ماركسى شيوه ى توليد سرمایه دارى به 
یك سالح نيرومند پيكار دست مى یافت، كه با كاربرد آن برترى و شایستگى تاریخى خود را در 

كارزار طبقاتى با بورژوازى به نمایش  مى نهاد.
براى این كه اهميت نقد ماركسى مناسبات كاپيتاليستى را در نيرو گرفتن كمونيسم طبقه ى 
كارگر توجه كنيم، كافى است موقعيت جنبش  سوسياليستى این طبقه را در دهه هاى شروع 
قرن نوزدهم با سال هاى برپایى انترناسيونال اول مقایسه نمائيم. در دوره ى اول، كمونيسم 
پرولتاریا از همه لحاظ و در تمامى ميادین نظرى، سياسى، افق ها و راه حل هاى اجتماعى 
به شدت در محاصره ى راه حل هاى بورژوایى است. در مقطع دوم، برعكس ، با خلع سالح 
سوسياليسم تخيلـى، نقد سوسياليسم بورژوایى و دیدگاه هاى تئوریك، اقتصادى و سياسى 
متناظر با آن ها، با طرد انگاره هاى هگلـى دولت و جامعه ى مدنى توانست با قامتى استوارتر از 
گذشته و حالتى سرفرازتر از هميشه در صحنه ى مبارزه ى طبقاتى حضور یابد. عكس  این قضيه 
در مورد سال هاى حيات انترناسيونال دوم و عروج سوسيال دموكراسى صادق است. در این جا، 
كمونيسم طبقه ى كارگر در جنبش  كارگرى اروپاى غربى قادر به چالش  سوسيال دموكراسى 
نمى شود؛ مشعل نقد ماركسى شيوه ى توليد سرمایه دارى بر زوایاى تاریك جاده ى پيكار پرولتاریا 
نمى تابد؛ تحوالت جارى نظام كاپيتاليستى با چاقوى تيز این نقد كالبدشكافى نمى گردد؛ نگاه ها 
از كار مزدورى، كه در تحليل ماركس  نقطه ى شروع و رجوع جامعه ى موجود و ریشه ى واقعى 
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استثمار، فرودستى و حكومت شوندگى انسان بود، برگرفته مى شود و در عوض  به شكل صورى 
مالكيت سرمایه ها خيره مى گردد. توسعه ى امپریاليستى سرمایه دارى، چيرگى انحصارات در 
پروسه ى بازتوليد سرمایه ى جهانى، رابطه ى ارگانيك ميان جامعه ى مدنى و زیربناى مادى كار 
مزدورى، دولت، انقالب كارگرى، قدرت سياسى طبقه ى كارگر، بدیل سوسياليستى پرولتاریا در 
مقابل سرمایه دارى، و در یك كالم كل عينيت موجود از یك سو و آلترناتيو اجتماعى كمونيسم 
براى این عينيت، همه و همه با نگاهى مغایر با نگاه رادیكال و اندیش  وار كمونيسم طبقه ى 
كارگر كند و كاو مى شود. سوسيال رفرميسم مسلط در جنبش  كارگرى، نقد ماركسى همه ى 
این پدیده ها را از گذرگاه تجسس  توده هاى كارگر خارج مى سازد و از این طریق پيش  روى 

پيشين كمونيسم پرولتاریا را به توقف مى كشد. 
براى فهم روشن این فروماندگى مطلقا نباید در مجرد فقدان مشاجرات تئوریك كارساز ميان 
تبيين ماركسى شيوه ى توليد كاپيتاليستى و روایت كائوتسكى، برنشتاین، هيلفردینگ و دیگران 
یا حتا فقدان جدال نظرى شفاف ميان درك ماركسى مبارزه ى طبقاتى و  از سرمایه دارى 
دیدگاه هاى امثال كائوتسكى نسبت به ماتریاليسم تاریخى، انقالب، سوسياليسم، دموكراسى و یا 
سایر مسایل خيره شد. بحث به هيچ وجه بر سر مجرد بود و نبود مشاجرات نظرى نيست. روایت 
ماركسى ماتریاليسم تاریخى، انقالب یا كمونيسم، در بطن و متن مبارزه ى طبقاتى مى توانست 
روایت سوسيال دموكراتيك این مسایل را به چالش  بكشد. گفتگو پيرامون غيبت كمونيسم 

طبقه ى كارگر در این جاست. 
در انترناسيونال اول، سوسياليسم كارگران بود كه سوسياليسم بورژوایى را به عقب راند و در 
انترناسيونال دوم، بالعكس  دومى بود كه اولـى را از ميدان خارج ساخت. كمونيسم پرولتاریا در 
این زمان موفق به تحكيم سنگر تعرض  خود عليه راه حل هاى بورژوایى درون جنبش  كارگرى 
نشد؛ حضور خود در نقد ماركسى شرایط روز را از دست داد و بدون داشتن سالح نيرومند 
این نقد و الجرم بدون تسرى این نقد به محتواى جارى پيكار طبقاتى، حداقل تا آن جا كه 
به اروپاى غربى مربوط مى شد، عمال به حاشيه ى رخدادهاى اجتماعى روز پرتاب گردید. نقش  
سرنوشت ساز نقد كمونيستى سرمایه دارى براى سرزندگى و بالندگى كمونيسم پرولتاریا را 
مى توان در لحظه لحظه ى تاریخ جنبش  كارگرى جهانى با برجستگى و وضوح كامل ردیابى 
نمود. فروماندگى كمونيسم طبقه ى كارگر از نقد سوسياليسم بورژوایى در انقالب روسيه، نقد 
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سوسياليسم خلقى و ناسيوناليسم چپ در كمينترن و در جنبش  كارگرى كليه ى جوامع حوزه ى 
صدور سرمایه ى آن ایام و فراوان نمونه هاى دیگر از این دست، همگى حلقه هاى به هم پيوسته ى 
انفعال و فروماندگى كمونيسم طبقه ى كارگر از پاسخ به ملزومات رشد و بالندگى جنبش  
سراسرى لغو كار مزدورى را تصویر مى كنند. یك مشخصه ى بسيار بارز و برجسته ى جنبش  
كارگرى بين الـمللـى در شرایط موجود و از دهه ها قبل تا امروز را مى توان منحل بودن این 
جنبش  در راه حل هاى سوسيال دموكراتيك، سوسيال خلقى، ناسيونال چپ و سایر راه حل هائى 
بورژوایى دانست. این امر گواه آنست، كه هر كدام از این گرایشات در شرایطى معين - با استفاده 
از زمينه هاى عينى و اجتماعى معين - جنبش  كارگرى را عرصه ى تاخت و تاز خود قرار داده 
است و در این تاخت و تاز با هيچ مقابله ى جدى و كارسازى از سوى كمونيسم طبقه ى كارگر 

مواجه نشده است. 
در این جا بد نيست به یك معضل مهم در گفتمان »نيروهاى چپ« اشاره كنيم. چپ غير 
كارگرى و سوسيال بورژوایى موجود از دیرباز تا زمان حال، همواره و بى امان از بى ارتباطى خود 
با طبقه ى كارگر و جنبش  كارگرى شكوه كرده است و غالبا همين مساله را به عنوان حلقه ى 
ضعف اساسى خود مورد گفتگو قرار داده است. »چپ موجود« شب و روز در این زمينه داد سخن 
داده است و چنين پنداشته است، كه حاضر است فرهادوار بيستون را بر كند تا در دل سخت تر از 
سنگ ليلـى راهى پيدا كند. گاه تمامى بار گناه را بر گردن بى استعدادى، كودنى، روستایى بودن 
و عقب مانده بودن پرولتاریا انداخته است؛ گاه از رفاه قشرهاى باالى طبقه ى كارگر و بى مهرى 
آن ها به كمونيسم شكوه نموده است؛ زمانى دیكتاتورى و توحش  بورژوازى و فقدان دموكراسى 
را علت العلل همه ى مصائب دانسته است؛ و بعضاً شعبده بازى و ترفند سوسيال دموكراسى را 
مانع پنداشته است. چپ به همه ى این تحليل ها و تئورى پردازى ها و مكاشفات نظرى و سياسى 
همت گمارده است و بدون تردید این جا و آن جا تكه پاره هایى از حرف هاى درست را نيز به 
هم بافته است. اما در این ميان، یك چيز را اصال قابل فكر و نيازمند تامل نيافته است: این كه 
خود وى مظهر و معرف كمونيسم طبقه ى كارگر نبوده است. بالعكس ، در بيش تر موارد از ناخن 
پاى تا موى سر تبلور عریان راه حلـى از راه حل هاى كاپيتاليستى براى طبقه ى كارگر بوده 
است. در روایت سوسياليسم، در سياست ها و پراتيك اجتماعى اش ، در تحليل ها، در راه حل ها 
و به تبع همه ى این ها در كل پروسه ى كار روتين و ابراز وجود سياسى اش ، چپ بورژوازى بوده 
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است. آن چه این چپ مى گفته است، تمایز اساسى و چشم گيرى با سياست ها یا گفته هاى 
بخش هاى شناخته شده تر و اسم و رسم دارتر بورژوازى نداشته است و به همين دليل، جاذبه ى 
زیادى در دل توده هاى كارگر ایجاد نمى كرده است. به بيان دیگر، معضل این چپ - بر خالف 
پندارهایش  - اساسا اجتماعى نبودن وى نبوده است. معضل واقعى وى، معرف و نماینده ى 
كمونيسم طبقه ى كارگر نبودن او بوده است. اگر غير از این بود، آن گاه همه ى بود و هست این 
چپ باید چيز دیگرى مى شد و در آن صورت، درد فراق از جنبش  كارگرى نيز این همه آزارش  
نمى داد. این »چپ« اگر قرار بود به حق مظهر و نماد كمونيسم طبقه ى كارگر باشد، آن گاه در 
هر شرایطى، هر حرف، هر سياست، هر راه حل و هر حركت اش ، تجسم نقد كمونيستى پرولتاریا 
بر سرمایه دارى و بر تمامى راه حل هاى بورژوایى موجود مى گردید؛ آن گاه در بطن جنبش  
كارگرى حضور مى داشت و در این صورت، براى توده هاى كارگر به عنوان موجودى ماهيتا و در 

همه ى وجوه متمایز با گرایشات كاپيتاليستى قابل لـمس  و قابل شناسایى مى شد.
در این رابطه طبيعتا مى توان به تفصيل سخن گفت، اما تا آن جا كه به نوشته ى حاضر مربوط 
مى شود، تمامى حرف بر سر جلب توجه فعالين جنبش  لغو كار مزدورى به این مساله ى اساسى 
است كه بدون تسليح طبقه ى كارگر به نقد ماركسى جامع االطراف عينيت موجود سرمایه دارى، 
بدون تحليل كمونيستى تحوالت، كاركردها، و راه حل هاى رنگارنگ طبقه ى بورژوازى در سطح 
جهانى و در درون هر جامعه ى مجزا، بدون تبدیل این تحليل ها و نقدها به سالح پيكار پرولتاریا 
عليه سرمایه، بدون این كه مبارزه ى جارى توده هاى كارگر با مشعل نقد كمونيستى اساس  كار 
مزدورى به پيش  تازد، چشم انداز روشنى براى برپایى یك جنبش  نيرومند لغو كار مزدورى 
پدید نخواهد آمد. اگر مى بينيم كه از دیرباز تا امروز - و به طور خاص  در برهه ى كنونى تاریخ به 
رغم تمامى امكانات تاریخى، اقتصادى و اجتماعى موجود براى برچيدن بساط كاپيتاليسم - باز 
هم پرچم انقالب سوسياليستى كارگران در هيچ كجاى این جهان در اهتزاز نيست، یك دليل 
اساسى آن را باید در عدم سوخت و ساز كمونيسم طبقه ى كارگر با نقد كمونيستى جامعه ى 
كاپيتاليستى دانست. پدیده اى كه به نوبه ى خود گویاى واقعيت تلخ چيرگى همه سویه ى راه 
حل هاى بورژوایى بر راه حل كمونيستى در جنبش  كارگرى است. فهم روشن ابعاد مساله، زمانى 
مقدور است كه براى لحظاتى چشمان خویش  را از یك سو به شرایط رقت بار زندگى و كار 
طبقه ى كارگر بين الـمللـى و حوادث روزمره ى دنياى سرمایه دارى و از سوى دیگر به محتواى 
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نقد و انتقاد نيروهاى »چپ« از این شرایط و رخدادها خيره كنيم. در این بازار آشفته، همه چيز 
به حد وفور موجود است. تنها چيزى كه وجودش  كيمياست، نقد واقعى سوسياليسم كارگرى 

بر این وضعيت و حوادث است.
2. كمونيسم طبقه ى كارگر بدون داشتن بدیل شفاف و ملموس  طبقاتى خویش  در مقابل 
جامعه ى موجود، یك جنبش  بى افق، عميقا ضعيف و شدیدا در معرض  آسيب و عقب نشينى 
است. باالتر به نقل از ماركس  گقتيم، كه »كمونيسم، جنبش  تغيير وضعيت موجود است«، 
این گفته ى ماركس  سال هاست كه در محافل چپ اروپاى غربى - و پس  از فروپاشى اردوگاه 
ایرانى - به سوژه اى براى  شوروى در ميان جماعت چپ اردوگاهى یا غير اردوگاهى سابق 
مباحثات خشك مكتبى تبدیل شده است. عده اى آن را به تبع امثال هوركهایمر، »جلوه ى 
سيستم گریزى و آزاداندیشى ماركس  در مقابل گرایش  سيستم سازى و مطلق پندارى او«! 
دانسته اند. برخى نيز اگر چه رغبتى به شنيدن این حرف ها نشان نداده اند، اما اثرات آن را به 
وضوح بر پيشانى دریافت ها و راه حل پردازى هاى طبقاتى خویش  حك نموده اند. گروه دوم 
عمال خود را به این باور آویخته اند، كه گویا »جنبش  تغيير وضعيت موجود«، جنبشى بى نياز از 
بدیل كنكرت كمونيستى، پراگماتيستى، »از این پله تا آن پله« و فاقد یك كيفرخواست مادى و 
متعين طبقاتى است. كمونيسم طبقه ى كارگر تا همين امروز كفاره ى باور به چنين استنتاجى 
را با تحمل عظيم ترین شكست ها پرداخت كرده است و در شرایط حاضر بدون پاالیش  عميق 

این دریافت، قادر به ابراز وجود سرنوشت ساز در عرصه ى مبارزه ى طبقاتى نخواهد شد.
موضوعيت بدیل سوسياليستى پرولتاریا در مقابل سرمایه دارى، بحثى نيست كه فقط از منظر 
مهم بودن الگوى كنكرت اقتصادى سوسياليسم براى این طبقه مطرح باشد. برعكس ، همواره 
و به ویژه در زمان ما تمامى ميدان هاى ستيز كمونيسم طبقه ى كارگر عليه كار مزدورى بدون 
اثرپذیرى از پرتو اثيرى بدیل كمونيستى به ورطه ى رمزآميزى كاپيتاليستى فرو مى غلطند. 
مقدم بر هر چيز، اساس  روایت سوسياليسم و كمونيسم است كه به بدترین وجهى مورد دستبرد 
بورژوازى قرار مى گيرد. تاریخ جنبش هاى موسوم به »چپ« یا »كمونيستى« در طول هفتاد، 
هشتاد سال اخير، همه جا تاریخ منحل بودن این جنبش ها در راه حل هاى كاپيتاليستى بوده 
است. همه ى این جنبش ها در سطح شعار و نظریه بافى و تئورى پردازى از سوسياليسم و 
لغو كار مزدورى حرف مى زده اند، اما سوسياليسم همه ى آن ها از داربست سرمایه دارى دولتى 
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چيزى فراتر نمى رفته است. توده هاى وسيع طبقه ى كارگر در مناطق گسترده اى از جهان خود 
را به دار پوسيده ى این سوسياليسم بورژوایى آویخته است، بدون این كه هيچ تصویر كنكرت و 
دقيقى از سوسياليسم در پيش  روى داشته باشد. درس  ارزنده اى كه از این تجارب تلخ مى توان 
آموخت، این است كه باید با طرح بدیل حى و حاضر سوسياليستى در مقابل وضعيت موجود 
سرمایه دارى، راه نفوذ كليه ى اشكال سوسياليسم بورژوایى در درون جنبش  كارگرى جهانى را 
مسدود ساخت. این بدیل باید امكان، شرط و شروط و چگونگى برنامه ریزى پروسه ى توليد 
و كار اجتماعى بدون كار مزدورى، بدون دولت و طبقات را براى توده هاى كارگر ترسيم كند. 
نشان دهد كه این كارگران متشكل در شورا خواهند بود، كه توليد را برنامه ریزى مى كنند؛ 
كار را تعریف مى نمایند؛ توزیع سوسياليستى حاصل كار را سازمان مى دهند و مبادله و بازار 
و پول را حذف مى نمایند. طبقه ى كارگرى كه با این دورنما و با داشتن چنين طرح كنكرت 
سوسياليستى براى برنامه ریزى توليد و كار در مقابل بورژوازى قرار مى گيرد، در فرداى انقالب 
اوال سرمایه دارى دولتى را به حساب سوسياليسم نخواهد پذیرفت. ثانيا و از این مهم تر، احراز 
ملزومات تحقق این سوسياليسم و كار و توليد و مدنيت سوسياليستى را مضمون جنبش  جارى 

روز خویش  خواهد ساخت. 
روایت سوسيال رفرميسم ميليتانت از مساله ى »قدرت سياسى« یا »دولت موقت كارگرى« 
نيز در شعاع این بدیل كمونيستى است، كه ماهيت سراسر كاپيتاليستى خود را از حجاب 
بيرون مى ریزد. دهه هاست كه »چپ« از »تسخير قدرت سياسى توسط پرولتاریا« سخن 
مى گوید؛ قدرت سياسى مورد ادعاى خود را در قلمرو كلـى بافى و شعارپردازى به هر شكل و 
شمایلـى آرایش  مى كند؛ »جمهورى سوسياليستى«، »دولت شورایى كارگران و زحمت كشان«، 
»شوراهاى خودگردان كارگرى«، »دیكتاتورى پرولتاریا«، »حكومت كارگرى دوران گذار« و 
پاره اى اسامى و عناوین دیگر كه با زرق و برق كافى در قالب شعار بر زمين و آسمان كوبيده 
مى شوند، اما هيچ گاه هيچ یك از این »اشكال قدرت سياسى« در گفتمان »چپ« با طرح حى و 
حاضر پرولتاریا براى سازمان دهى سوسياليستى توليد و كار اجتماعى پيوند نمى خورد!! »چپ«، 
سخن ماركس  پيرامون تقدم تسخير قدرت سياسى بر برنامه ریزى »دوران گذار« را شنيده 
است، اما نه »قدرت سياسى«، نه موضوعيت »دوران گذار«، نه نقش  تحوالت 150 ساله ى اخير 
دنيا بر مكان و موضوعيت این دوره، نه رابطه ى ارگانيك ميان این پدیده ها و نه برخورد ماركسى 
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با هر كدام این ها در شرایط مشخص  تاریخى را از وراى داشتن یك آلترناتيو زنده ى كمونيستى 
در مقابل جامعه ى موجود و معين كاپيتاليستى مورد توجه قرار نداده و اساسا نيازى به انجام این 
كار ندیده است!! فرار از طرح بدیل بالفعل و ملموس  كمونيستى به »چپ« امكان داده است، تا 
»دولت موقت كارگرى«! خود را كه یك دولت رسمى باالى سر طبقه ى كارگر یا دولتى براى 
جایگزینى مالكيت انفرادى سرمایه ها توسط مالكيت دولتى سرمایه ى اجتماعى است، به جاى 
ساختار مدنى و سياسى سازمان كار سوسياليستى به ذهن و اندیشه ى توده هاى كارگر فرو 
نماید. در همين راستا، بيگانه بودن طبقاتى خود با جنبش  لغو كار مزدورى، روایت سوسيال 
بورژوایى خود از تشكل و سازمان یابى كمونيستى طبقه ى كارگر، شكاف عميق ميان كاركرد 
عملـى خویش  با ملزومات سازمان دهى جنبش  سوسياليستى كارگران و اساسا روایت بورژوایى 
خود از سوسياليسم را در زیر شعارهاى بى محتواى ميليتانت نمایانه ى سوسيال رفرميستى 

استتار نماید.
تعبير ژرف طبقاتى و ماتریاليستى ماركس  از كمونيسم به مثابه ى جنبش  تغيير وضعيت موجود، 
دقيقا متضمن این واقعيت است كه پرولتاریاى كمونيست باید به طور بى وقفه و در هر گام از 
مبارزه ى طبقاتى، تغيير شرایط كار و استثمار و زندگى خویش  را بر محور جنگى سراسرى عليه 
كار مزدورى برنامه ریزى و دنبال نماید. این كار نيازمند آنست، كه پرولتاریا اوال: در هر سطحى از 
توسعه ى اقتصادى و معادالت جارى قواى طبقاتى، طرح عملـى و بالفعلـى را براى سازمان دهى 
سوسياليستى جامعه، پرچم و سكوى جنبش  خود سازد. ثانيا: با داشتن آگاهى، بصيرت و اشراف 
كمونيستى به امكان پذیرى این آلترناتيو اقتصادى اجتماعى، از یك سو نيروى طبقاتى خود را 
حول این آلترناتيو متشكل نماید و از سوى دیگر مطالبات جارى جنبش  خود را با مقتضيات 
تعرض  كمونيستى هر چه عميق تر عليه سرمایه دارى همگن سازد. تنها در صورتى كه پرولتاریا 
چنين كند، مى تواند داراى یك جنبش  زمينى و ملموس  سوسياليستى باشد. این جنبش  است 
كه با شكستن ماشين دولتى سرمایه مى تواند قدرت سياسى طبقه ى كارگر را به مفهوم واقعى 
آن مستقر سازد. تعریف ماركس  از كمونيسم به روایتى كه گفتيم، معماى مهم رابطه ى ميان 
كمونيسم طبقه ى كارگر و بينش  ماتریاليستى ماركس  نسبت به تاریخ، مبارزه ى طبقاتى و 

انقالبات در تاریخ را نيز بسيار شفاف حل مى كند. بر پایه ى درك مادى ماركس  از تاریخ: 
»هيچ نظام اجتماعى تا به حال قبل از آن كه كليه ى نيروهاى مولده ى مود نيازش  رشد یافته 



35 كمونيسم و ملزومات پيروزى

باشند، مضمحل نمى شود و مناسبات توليدى برتر جدید هيچ گاه قبل از آن كه شرایط مادى 
وجود آن در چهارچوب جامعه ى قدیم به حد بلوغ رسيده باشد، جانشين مناسبات توليدى قدیم 
نمى گردد. به این ترتيب، بشر به طور قطع تكاليفى براى خود مقرر مى كند كه قادر به حل آن ها 
باشد؛ زیرا بررسى دقيق همواره نشان مى دهد، كه خود مساله تنها وقتى مطرح مى گردد كه 

شرایط مادى حل آن ها از قبل فراهم شده یا الاقل در شرف شكل گرفتن باشد.«
به شرایط حاضر دنيا نظر اندازیم. دهه هاست كه كل جهان زیر فشار تراكم سرمایه دم كرده 
است. رابطه ى خرید و فروش  نيروى كار در وجب به وجب كره ى زمين به رابطه ى مسلط 
اقتصادى مبدل شده است. طبقه ى كارگر در عقب افتاده ترین ممالك گيتى، به عنوان یكى از 
دو طبقه ى اساسى جامعه در صحنه ى مناسبات اساسى طبقات، موجودیت یافته است. رشد 
نيروهاى مولده ى سوسياليستى در بطن جامعه ى كهنه ى كاپيتاليستى، كه مصداق گفته ى 
ماركس  در عبارات باالست، از ده ها پيش  در سراسر جهان لباس  واقعيت پوشيده است. در 
این ميان یك چيز، یا در واقع سرنوشت سازترین مولفه ى مورد نياز براى مضمحل شدن نظام 
سرمایه دارى، هم چنان به وضعيت بى سر و سامان خود ادامه مى دهد. این مولفه، جنبش  
كمونيستى طبقه ى كارگر است. جنبشى كه باید دقيقا در بطن همين جامعه ى سرتاسر وحشت 
و دهشت كاپيتاليستى رشد نماید، نيرو بگيرد، سازمان پيدا كند، قادر به ابراز وجود قدرت مندانه، 
سرنگون كننده و برپاى دارنده شود. این جنبش  باید در درون همين جامعه ى كاپيتاليستى، 
طبقه ى سرمایه دار و دولت سرمایه دارى را سنگر به سنگر از مواضع اقتدار خود عقب راند و به 
این اعتبار مصداق واقعى »جنبش  تغيير وضعيت موجود« در هر لحظه ى حيات یا ابراز وجود 
طبقاتى خود شود. طى این پروسه به نوبه ى خود در گرو سازمان یابى گسترده ى توده هاى كارگر 
حول سوسياليسم، یعنى حول بدیل كنكرت سوسياليستى از یك سو و راه حل هاى روزمره ى 
كمونيستى متناظر با این بدیل سراسرى از سوى دیگر، است. این آلترناتيو زنده ى كمونيستى، 
راه حل هاى طبقاتى متناظر با آن و جنبشى كه حامل این بدیل و راه حل هاست، مظهر زنده ى 
رشد واقعى كمونيسم در بطن جامعه ى موجود و مصداق واقعى تبيين ماتریاليستى ماركس  از 

تاریخ است.
كمونيسم طبقه ى كارگر در این تعبير، نيروى اجتماعى پرقدرتى است كه در پروسه ى پيكار 
خود عليه كار مزدورى بر طرح زنده و ملموس  برنامه ریزى لغو كار مزدورى متكى است و در 
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همان حال، در هر گام از مبارزه راه حلـى را با راه حل مسلط بورژوازى به مصاف مى كشد. 
ماركس  در تبيين درك مادى تاریخ، در مورد شهروندان قرون وسطى مى گفت: 

»شرایط زندگى شهروندان منفرد - به خاطر تضاد این شرایط با مناسبات موجود و با شيوه ى 
كار ناشى از آن - به شرایطى تبدیل شد، كه براى همه ى آنان مشترك و از هر فرد مستقل بود. 
شهروندان تا آن جا كه خود را از بندهاى فئودالـى گسسته بودند، این شرایط را خلق كردند و 
به نوبه ى خود تا آن جا كه توسط تعارض  شان با سيستم فئودالـى موجود مشروط مى شدند، به 

وسيله ى این شرایط خلق شدند.« 
این نكته به نوعى در مورد كمونيسم طبقه ى كارگر در درون جامعه ى كاپيتاليستى نيز مصداق 
دارد. در این جا نيز پرولتاریاى كمونيست به ميزانى كه نظم سياسى، توليدى و اجتماعى سرمایه 
را مورد تعرض  قرار مى دهد، قدرت جنبش  طبقاتى خود را مستقر مى سازد و در این راستاست، 
كه تدارك نهایى خویش  براى درهم شكستن كامل ماشين دولتى سرمایه و استقرار سازمان كار 

و مدنيت كمونيستى را به دست مى آورد. 
طبقه اى كه بناست كار مزدورى را الغا و سازمان دهى كمونيستى اقتصاد و نظم اجتماعى را 
مستقر سازد، نمى تواند هيچ بدیل كنكرت مادى یى در مقابل وضعيت حاضر نداشته باشد. 
لجاجت در فرار از پذیرش  این واقعيت، متضمن این معناست كه اوال: برنامه ریزى توليد و كار 
اجتماعى كه در حال حاضر توسط بورژوازى و بر اساس  رابطه ى خرید و فروش  نيروى كار 
صورت مى گيرد، از جانب كمونيسم طبقه ى كارگر هيچ ما به ازاى كارگرى و سوسياليستى قابل 
طرحى ندارد؛ به بيان دیگر، كمونيسم پرولتاریا نه یك مساله ى مادى، زمينى، بالفعل و قابل 
اجرا در شرایط روز، كه بيش تر یك ایده آل مرامى در عالـم اندیشه و اعتقاد است. ثانيا: آگاهى 
طبقاتى پرولتاریا، نه نقد آگاه و كمونيستى این طبقه بر اساس  كار مزدورى، كه در بهترین حالت 
درك امكان پذیرى برخى اصالحات در رابطه ى خرید و فروش  نيروى كار یا ساختار نظم سياسى 
و حقوقى سرمایه دارى است! ثالثا: و به عنوان نتيجه ى تبعى چنين برداشت هایى، مبارزه ى 
طبقاتى توده هاى كارگر عليه بورژوازى یا حتا انقالب طبقه ى كارگر عليه سرمایه دارى نيز نهایتا 
مبارزه و انقالبى براى تغيير رژیم سياسى و تحقق برخى تغييرات در نظم مدنى موجود خواهد 
بود! طبيعتا عده اى و شاید عده ى بسيار زیادى اعتراض  خواهند نمود، كه نفى اهميت بدیل 
كنكرت سوسياليستى در مقابل جامعه ى موجود به معناى افتادن به دام چنين برداشت هایى 



37 كمونيسم و ملزومات پيروزى

نيست. به عالوه، شمار كثيرى از »چپ ها« سخن گفتن از طرح آلترناتيو سوسياليستى اقتصاد 
و نظم اجتماعى را نه تنها از ملزومات توسعه ى جنبش  لغو كار مزدورى نمى دانند، كه حتا 
به راسيوناليسم، سيستم سازى و برش  از سنت ماركس  تعبير مى كنند! اتهامى كه برخى از 

»ماركسيست هاى« غربى و بانيان مكتب فرانكفورت به خود ماركس  نيز نسبت مى دادند!
در پاسخ اعتراض  اول باید گفت، كه سخن گفتن از سوسياليسم یا لغو كار مزدورى بدون تبيين 
مادى و اجتماعى آن با داده هاى موجود توليد و كار انسانى، فقط نوعى شعارپردازى و از آن 
بدتر جا خالـى كردن براى نفوذ هر چه بيش تر و بيش تر سوسياليسم بورژوایى در درون جنبش  
كارگرى است. اگر كمونيسم یك بدیل بالفعل و قابل تحقق از سوى طبقه ى كارگر است، اگر 
توده هاى كارگر به طور حى و حاضر خواستار محو كاپيتاليسم و استقرار سوسياليسم هستند، 
پيداست كه این بدیل سوسياليستى قابل طرح و ارائه است. از این گذشته، اگر جنگ پرولتاریا 
با بورژوازى نه بر سر دستكارى نظام سرمایه دارى، بلكه بر سر بود و نبود دو آلترناتيو متضاد 
سرمایه دارى یا سوسياليسم است، پس  باید این هر دو آلترناتيو به صورت زنده و ملموس  موضوع 
مبارزه ى جارى ميان طبقات باشد. كار مزدورى، سازمان دهى توليد و كار اجتماعى بر اساس  
رابطه ى خرید و فروش  نيروى كار، نظم سياسى، دولت و ساختار اجتماعى متناظر با ملزومات 
بازتوليد شيوه ى توليد كاپيتاليستى، راه حل طبقه ى بورژوازى بين الـمللـى در برنامه ریزى 
توليد، كار و كل زندگى بشر است. طبقه اى كه پرچم كمونيسم را به دوش  مى كشد، نمى تواند 
آلترناتيو خود را در مشتى عبارت بافى هاى مریخى خالصه كند. در پاسخ اعتراض  دوم و این 
كه اكثریت غالب نيروهاى چپ موجود پرداختن به این كار را سيستم سازى یا متفاوت با سنت 
ماركس  تلقى مى كنند، باید گفت كه در عالـم واقع مساله عميقا برعكس  است. این كه پرولتاریا 
در پراتيك پيكار طبقاتى عليه استثمار و مظالـم سرمایه دارى، به طور مستقيم و بالفعل، خواهان 
پایان دادن به كار مزدورى شود؛ و این كه چگونگى برچيدن مناسبات سرمایه دارى را با مراجعه 
به كار و توليد و محصول اجتماعى موجود به صورت یك طرح كنكرت اقتصادى، مدنى، سياسى 
و اجتماعى، موضوع واقعى و اساسى پيكار طبقاتى خویش  سازد؛ نه سيستم سازى، كه عالى ترین 
جلوه ى برخورد مادى، اندیش  وار، زنده و واقعى است. برعكس ، هنگامى كه طبقه ى كارگر بدون 
داشتن هيچ بدیل شفاف و كنكرت طبقاتى و بدون مراجعه به واقعيات ملموس  زمينى براى 
تصویر این بدیل، به سر دادن شعار سوسياليسم اكتفا مى كند، عمال خود را به دار پوسيده ى 
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دترمينيسم و سيستم سازى حلق آویز ساخته است. 
ممكن است گفته شود، كه در این صورت چرا ماركس  و انگلس  و فعاالن انترناسيونال اول 
به چنين كارى دست نزدند و به موضوعى تا این حد مهم توجه نشان ندادند؟ دليل این امر 
براى كسانى كه درد و رنج شان نه كليشه پردازى هاى مكتبى، بلكه باز كردن گرهى از كار 
مبارزه ى طبقاتى پرولتاریاست، هيچ مساله ى رمزآميز و پيچيده اى نمى باشد. طبقه ى كارگر به 
گاه تشكيل انترناسيونال اول هنوز با انواع و اقسام راه حل هاى بورژوایى سوسياليسم - كه بعدها 
از سوى سوسيال دموكراسى، اردوگاه شوروى، جریانات مائوئيستى، طرف داران سوسياليسم 
بازار و... مطرح مى شود - روبرو نبوده است. ماركس  و انگلس  با كوه عظيم كار آگاه گرانه اى كه 
در طول حيات خویش  انجام دادند، تا حد بسيار زیادى سوسياليسم تخيلـى و توهم بافى هاى 
امثال پرودون را در جنبش هاى كارگرى زمان به عقب راندند. در دوره ى مورد گفتگوى ما، 
نظام كاپيتاليستى خود از لحاظ برنامه ریزى كار و توليد، ساختار مدنى، دولت و نظم سياسى 
یا اجتماعى در چنان سطح نازلـى قرار داشته است، كه براى ارائه ى بدیل سوسياليستى آن 
حتا در كنكرت ترین سطح باز هم به چيزى فراتر از سوسياليسم مطرح شده توسط نمایندگان 
انترناسيونال اول احساس  نياز نمى شده است. از این ها گذشته، شكست فاجعه بار بخش هاى 
مختلف سرمایه دارى دولتى در دنيا و واریز نمودن تمامى این شكست ها به حساب كمونيسم، 
بر باد رفتن اميدهاى حاصل از پيروزى انقالب اكتبر، اعتماد به نفس  بى سابقه ى راست افراطى 
سرمایه و حمالت هيستریك همه نوعى آن به كمونيسم، خدشه دار شدن وسيع باور به استقرار 
یك بدیل سوسياليستى پيروزمند به جاى سرمایه دارى، همه و همه از مسایلـى هستند كه 
اهميت حداكثر طرح آلترناتيو كنكرت و جامع االطراف سوسياليستى در هر مقطع از مبارزه ى 
طبقاتى را براى پرولتاریا هشدار مى دهند. به همه ى این دالیل، اگر حتا »كمونيسم طبقه ى 
كارگر« در زمان انترناسيونال اول نسبت به این مساله سكوت كرده باشد، دليلـى براى ادامه ى 

سكوت آن ها توسط كمونيست هاى امروزى مشاهده نمى شود.
3. كمونيسم طبقه ى كارگر در همان حال كه جنبشى عليه كار مزدورى در هر جامعه ى جداگانه 
و در درون هر كارگاه، كارخانه و شهر و دیار است، جنبشى اساسا و ذاتا انترناسيوناليستى است. 
مساله اى كه تشریح ماركسى آن از یك سوى و تعابير عميقا بورژوایى آن از سوى محافل 
گوناگون سوسيال رفرميستى از سوى دیگر، نيازمند نگارش  مقاالت مفصل است و پرداختن به 
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این همه در این جا به هيچ وجه مقدور نيست. در كوتاه ترین بيان مى توان گفت، كه به موازات 
دور ماندن بيش  و بيش تر طبقه ى كارگر جهانى از كمونيسم و به موازات عروج راه حل هاى 
مختلف سوسيال بورژوایى، مبارزه ى متحد و انترناسيوناليستى كارگران دنيا نيز جاى خود را به 
تشتت، انفراد و پراكندگى صفوف داده است. تالش  براى غلبه بر این وضعيت و برپایى جبهه ى 
نيرومند پيكار انترناسيوناليستى، یكى دیگر از پيش  شرط هاى مهم قدرت گيرى كمونيسم 

طبقه ى كارگر در جهان است. 
به دنبال همه ى این توضيحات، مى توانيم به سئوال خویش  در انتهاى بخش  اول این مقاله باز 
گردیم. چرا با وجود بالفعل بودن سوسياليسم، با وجود فراهم بودن كل شرایط توليدى و تكنيكى 
و اقتصادى و عينى  الزم براى لغو كار مزدورى در دنيا، با وجود این كه كمونيسم یك جنبش  
ریشه دار و درونى یا ریشه دارترین و درونى ترین جنبش  در درون طبقه ى كارگر است، آرى 
چرا با وجود همه ى این ها مشعل پيكار توده هاى كارگر جهان براى برچيدن بساط بردگى مزدى 
در هيچ گوشه اى با فروغ كافى نمى سوزد؟ و سئوال اساسى تر این كه، براى پرفروغ ساختن این 

مشعل در چهارگوشه ى دنياى آكنده از دود و دم و تعفن سرمایه دارى باید چكار كرد؟ 
آن چه گفته شد، هر چند سخت دست و پا شكسته، تالشى براى جستجوى پاسخ همين 
سئواالت بود. باید نقد كمونيستى شيوه ى توليد و مناسبات كاپيتاليستى را در همه ى سطوح 
و به طور جامع االطراف به سيستم گردش  خون جنبش  كارگرى جهانى مبدل ساخت. باید 
بدیل زنده و شفاف سوسياليستى طبقه ى كارگر در مقابل عينيت موجود كاپيتاليستى را موضوع 
مبارزات جارى كارگران در هر گوشه ى دنيا كرد. باید در همين ره گذر تمامى ادراكات و 
راه حل پردازى هاى بورژوایى پيرامون سوسياليسم، قدرت سياسى، جنبش  لغو كار مزدورى، 
سازمان یابى و تشكل این جنبش ، همه و همه را آماج نقد كمونيستى قرار داد. باید راهى را 
رفت، كه با پيمودنش  كمونيسم طبقه ى كارگر به صورت یك جنبش  زنده، داراى بدیل عاجل 
سوسياليستى، با مطالبات و راه حل هاى لحظه به لحظه ى كمونيستى با تمامى قدرت براى تغيير 

وضعيت موجود و برچيدن بساط كار مزدورى به پيش  تازد. 
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کمونیسم، جنبش  و تحزب
دسامبر 2002 

بحث حزب، اتحادیه، شورا و شرط و شروط سازمانيابى وسيع توده هاى كارگر، شأن نزول حرمت 
و مشروعيت هر كدام از این تشكل یابى ها، تمایزات آنها از هم یا فراوان مباحث و جنگ و 
جدلهاى نظرى دیگر در همين قلمرو، در طول دوره هاى طوالنى، بخش  وسيعى از محافل چپ 
یا فعالين جنبش  طبقه كارگر را به خودمشغول داشته است. این مباحثات در بسيارى موارد از 
دنياى واقعيت سخت فاصله گرفته و هر چه بيشتر و بيشتر خصلت اسكوالستيك یافته است. 
چرا چنين است؟ پایه هاى مادى این دیالوگها یا صف و صف كشى ها چه بوده و چيست؟ و 
باالخره با این مجادالت چه باید كرد؟ همه و همه موضوعات قابل بحثى هستند اما درجه اعتبار 
همه این بحثها فقط تا جائى است كه دست اندركار جستجوى راه حلـى روشن و عملـى براى 
سازمانيابى و تحزب جنبش  طبقه كارگر عليه اساس  بردگى مزدى باشند. مقاله حاضر از این 
منظر به صحنه جدال خيره مى شود و در پيچ و خم این نگاه قبل از هر چيز به تار و پود واقعى 
مسأله چشم مي دوزد. از اینجا آغاز مى كنيم كه كمونيسم لغو كار مزدى امر تحزب و تشكل 
توده هاى كارگر را چگونه مى بيند. همزمان و در متن همين كنكاش  به ستاد مشترك گرایشات 
مختلف كمونيسم و سوسياليسم بورژوائى سر خواهيم زد تا مسير انكشاف درونمایه طبقاتى افقها 
و راه حلهاى آنان بسوى پدیده تحزب و سازمانيابى را به دقت ژرفكاوى نمائيم. بحث را با نقل 

مطلبى از ماركس  شروع مى كنيم. 
»مناسبات اقتصادى ابتدا توده مردم را مبدل به كارگر كرد. سلطه سرمایه موقعيت و منافع 
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مشتركى را براى این توده بوجود آورد. به این ترتيب این توده فعاًل یك طبقه مخالف سرمایه 
است ولـى براى خودش  هنوز یك طبقه نيست، این توده طى مبارزه اى كه ما فقط به چندین 
مرحله آن اشاره كردیم متحد مى شود و خود را بصورت یك طبقه انسجام مى بخشد و منافعى 
كه او از آن دفاع مى كند، منافع طبقاتى مى شوند. البته مبارزه طبقه اى عليه طبقه دیگر، یك 

مبارزه سياسى است« )ماركس ، فقر فلسفه، ترجمه فارسى ص  168( 
هدف از نقل این عبارت بيش  از هر چيز توجه به خميرمایه مادى متدولوژى طبقاتى ماركس  
در رابطه با پدیده اتحاد و تشكل یا متحزب شدن طبقه كارگر است. او بر موقعيت و منافع 
مشترك توده هاى عظيم كارگر انگشت مى گذارد، توده هائى كه در هستى اجتماعى خویش  
یك طبقه مخالف سرمایه دارى را تشكيل مى دهند، از نظر وى این توده كثير فروشنده نيروى 
كار در آغاز و در نقطه شروع تاریخى تصادم خود با سرمایه و سرمایه داران هنوز یك طبقه براى 
خود نيستند، به بيان دیگر طبقه اى آگاه به آلترناتيو و بدیل معين طبقاتى خویش  نمى باشند، 
اما آنان در جریان پيكار بصورت یك طبقه انسجام مى یابند و مبارزه خود عليه سرمایه را به 
مبارزه طبقه اى عليه طبقه دیگر، مبارزه اى جامع االطراف و سياسى عليه اساس  سلطه سرمایه، 
مبارزه اى متشكل براى تغيير كل عينيت موجود و استقرار بدیل طبقاتى و كمونيستى خویش  

توسعه مى دهند. 
در سخن ماركس  هيچ اشاره اى به تفكيك ميان قلمرو پيكار اقتصادى و اعتراض  سياسى در 
ميان نيست. هيچ گفتگوى خاصى از حزب و اتحادیه یا دسته بندى مبارزات كارگران در 
ظرفهاى تشكيالتى متمایز و مجزا مطرح نشده است. نه از تكه پاره كردن كارگران به صنف 
و رسته و هدایت آنها به تشكالت صنفى حرفى و نه از خط و خط كشى ميان داربست پيكار 
كمونيستى و سازمان مبارزات اقتصادى روزانه بحثى است. بُنمایه كالم یك سخن بسيار صاف 
و ساده و عریان و واقعى است. توده وسيع بردگان مزدى سرمایه دارى یك نيروى عظيم مخالف 
سرمایه اند و رویكرد اعتراض  یا جنگ و ستيز آنها عليه استثمار كاپيتاليستى در گرو متحد 
شدن آنها بصورت یك طبقه آگاه اجتماعى و آشنا به افقها و راه حلهاى شفاف طبقاتى است. 
ماركس  در پيش  درآمد همين عبارت باال به این نكته اشاره مى كند كه كارگران در آستانه نضج 
و تكوین تاریخى پيكار خود، به تشكيل اتحادیه هائى همت گماردند اما این اتحادیه ها همه جا 
در پرتو مبارزات سياسى كارگران شكل گرفتند و نه چندان دیر خود را در یك حزب سياسى 
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نيرومند متحد و متشكل یافتند. او جنبش  چارتيستى را بعنوان نمودى از وحدت مبارزه سياسى 
كارگران با اعتراضات اقتصادى توده هاى كارگر و مبين خصلت درونى و خودجوش  رویكرد طبقه 
كارگر به سازمان دادن اشكال مختلف جنگ و ستيز طبقاتى عليه سرمایه در یك ظرف واحد 
سياسى و طبقاتى نام مى برد. ماركس  این جنبش  را نمونه اى از تحزب توده هاى كارگر انگليس  
در آن روزگار تاریخى معين و در آن سطح نازل از قوام سياسى، آگاهى طبقاتى و تندنس  ضد 

كاپيتاليستى كارگران قلمداد مى كند. 
یك شاخص  مهم تمامى قضاوتها و گفتگوهاى ماركس  پيرامون اتحاد، تحزب و سازمانيابى طبقه 
كارگر پافشارى مبرم او بر رابطه درونى ميان جنبش  و تحزب از یكسو و پيوستگى ارگانيك 
وطبيعى قلمروهاى گوناگون اعتراض  و مبارزه كارگران در جریان این تحزب است. این پيوندها و 
مفصلبندى ها در روایت ماركسى كمونيسم حائز اهميت بسيار اساسى هستند و در پایه اى ترین 

سطح از چند مؤلفه بنيادى زیر متأثرند: 
1. تمامى اشكال مختلف پيكار توده هاى كارگر عليه وضعيت موجود كار و حيات اجتماعى خویش  
وجوه متحد و ارگانيك یك جنبش  واحد را تشكيل مى دهند، به این دليل بسيار ساده كه همه 
استثمار و كليه اشكال بيحقوقى، ستمكشى و مشقات زندگى مردم كارگر و فرودست دنيا از یك 
جا و یك منبع سرچشمه مى گيرد. كمى دستمزد كارگر فشار صاحب سرمایه بر معاش  روزانه 
كارگران با هدف كاهش  ميزان كار الزم به نفع كار اضافى و افزایش  نرخ سود سرمایه است. 
خفقان، دیكتاتورى، زندان، شكنجه و اعدام نيز اقدام سياسى دولت سرمایه در دفاع از كيان 
سرمایه دارى و تضمين شرائط بازتوليد و خودگسترى كل سرمایه اجتماعى است. محروميت 
كارگر از امكانات آموزشى، بهداشت، دارو و درمان، مسكن، مهد كودك، خانه سالـمندان و هر 
نوع رفاه همگانى ُكنش  مستقيم پروسه ارزش  افزائى سرمایه و كاركرد مكانيسم هاى درونى شيوه 
توليد كاپيتاليستى براى تنزل سهم كارگر از حاصل كار او بنفع باالبردن نرخ اضافه ارزش  سرمایه 
است. كارگر از آزادى و حقوق اوليه انسانى، از هر نوع دخالت در سرنوشت توليد و كار خود، 
از فراغت الزم براى پرورش  قواى جسمى و روحى خود، از هر گونه حضور مستقل اجتماعى و 
طبقاتى در برنامه ریزى امور جامعه محروم است زیرا دستيابى طبقه اش  به این حقوق شيرازه 
حيات كاپيتاليسم را تهدید مى كند و در نخستين گام كفه سود سرمایه را به نفع بهبود زندگى 
وى سبك مى سازد. فشار بختك مذهب و قيود عهد عتيق در جامعه اى اشباع از صنعت مدرن و 
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تكنولوژى انفرماتيك بر سينه كارگر سنگينى مي كند زیرا كه سرمایه از این قيود و قوانين عصر 
جاهلـى به نفع افزایش  سود و بازتوليد پروسه انباشت بهره مى جوید و الجرم بر حفظ و حراست 
آنها اصرار مى ورزد. اسطوره فاسد ميهن و ناسيوناليسم راه عروج توده هاى كارگر به عرشه پيكار 
انترناسيوناليستى، انسان محورى و طبقاتى را مين گذارى مى كند زیرا كه سرمایه با توسل به 
تمامى ترفندها زهرابه توهم ناسيوناليستى را در ساختار حيات فكرى و فرهنگ اجتماعى جامعه 
توليد و بازتوليد مى نماید. نهادهاى حقوقى، قراردادهاى مكتوب و نامكتوب مدنى، سنن، اخالق، 
ارزشها و باورهائى كه از نابرابریهاى گوناگون اجتماعى، تبعيضات جنسى و قومى، ستمكشيها، 
جنایتها، تحقيرشدن ها و همه اشكال دیگر توحش  و انسان ستيزى در همه عرصه هاى حيات 
اجتماعى بشر حراست مى كنند همه و همه یا فرارسته رابطه سرمایه اند و یا نقش  مكانيسمها 
و راهبردهاى مؤثر مورد استفاده نظام كاپيتاليستى براى تحكيم طوق بردگى مزدى بر زندگى 
طبقه كارگر را تشكيل مى دهند. مبارزه كارگر مبارزه عليه استثمار، بيحقوقيها، نابرابریها و 
جنایاتى است كه ریشه همه آنها در یكجا قرار دارد. این مبارزه اگر دچار انشقاق شود، اگر به 
مجراى صورتبندیهاى مختلف اقتصادى یا سياسى، رفرميستى یا انقالبى، صنفى یا طبقاتى، 
دموكراتيك یا كمونيستى و... یله شود به مبارزه اى دست و پا شكسته، فاقد انسجام طبقاتى و 

فاقد مانيفست و بدیل مستقل اجتماعى تبدیل مى شود. 
كمونيسم لغو كار مزدى برخالف روایت بورژوائى كمونيسم كه بعداً بدان خواهيم پرداخت 
شالوده نمو و بالندگى خود در جنبش  طبقه كارگر را بر درونمایه مشترك وجوه مختلف اعتراض  
و پيكار توده هاى كارگر استوار مى كند. اعتصاب براى افزایش  دستمزد، مبارزه براى آزادیهاى 
سياسى، جنگ و ستيز براى گرفتن امكانات رفاهى، مطالبه مسكن و بهداشت و دارو و درمان 
و آموزش  رایگان، تدارك و آرایش  قوا با هدف تسخير قدرت سياسى و... را از محور اساسى 
پيكار عليه كار مزدورى جدا نمى سازد و هيچكدام یا هيچ بخشى از این مبارزات و اعتراضات 
را جایگزین پيكار سراسرى، متحد و جامع االطراف طبقاتى توده كارگر نمى كند. در اینجا، 
در منظر كمونيسم ماركسى، طبقه اى عليه كل وضعيت موجود كار و زندگى خویش ، عليه 
شرائطى كه پایه مادى و اقتصادى این وضعيت است، عليه شيوه توليد سرمایه دارى، عليه نظم 
توليدى و سياسى سرمایه، عليه دولت سرمایه دارى و قوانين و قراردادهاى حقوقى سرمایه، عليه 
مدنيت سراسر توحش  كاپيتاليسم، عليه برنامه ریزى انسان ستيز كار و توليد كاپيتاليستى عليه 
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تمامى كاركردها و رویكردهاى نظام سرمایه دارى، عليه همه اینها بطور ارگانيك مبارزه مى كند. 
اینكه در هر كدام از این ميادین چه گامهائى بر مى دارد، تا كجا پيش  مى رود یا نمى رود؟ چه 
موفقيت هائى كسب مي كند یا نمى كند؟ همه و همه به ميزان توان و ظرفيت تعرض  وى 
بستگى دارد، اما هيچ قرار و ضابطه و اصل و تبصره اى به او اجازه تفكيك این عرصه هاى جنگ 
و ستيز را نمى دهد. پيداست كه هر چه كارگران آگاهتر و متحدتر باشند، هر چه نيرومندتر 
خود را سازمان داده باشند، هر چه بورژوازى در موقعيت ضعيف ترى باشد و از همه مهمتر 
و اساسى تر هر چه كارگران با بدیل طبقاتى خویش  در مقابل سرمایه دارى آشناتر باشند به 
همان اندازه نيز هماميختگى و یكپارچكى وجوه مختلف پيكار آنها عليه سرمایه برجسته تر و 
مستحكم تر خواهد بود. عكس  این قضيه نيز كاماًل صادق است. هر چه سطح دانش  و آگاهى 
كارگران نازلتر باشد، هر اندازه كه آرایش  قواى طبقه كارگر در مقابل بورژوازى ضعيف تر و 
فرسوده تر باشد، هر چه توده هاى كارگر نسبت به رهنمودها و راهبردهاى بورژوائى متوهم تر 
باشند و از همه محورى تر و مهمتر هر چه جنبش  كارگرى از راه حل كنكرت كمونيستى و 
طبقاتى خود دورتر باشد مفصلبندى ميان حوزه هاى مختلف مبارزات طبقه كارگر نيز عليل تر 
و فلج تر خواهد بود. كارگرى كه افقى فراتر از سرمایه دارى در پيش  روى خود رؤیت نمى كند، 
كارگرى كه به دموكراسى دخيل مى بندد، انسان مزدبگيرى كه قادر به تعمق سرنوشت كار و 
حاصل توليد توده هاى طبقه خویش  نيست و باالخره پرولتاریائى كه نمى تواند در كوه و در و 
دشت و دریاى محروميت ها، نابرابریها، نابسامانيها و نكبت و ادبار زندگى اش  همه جا دست 
جنایت سرمایه را از آستين بيرون ببيند، طبيعتاً مبارزات، اعتراضات، ابراز نارضائيها و جنگ و 
جدلهاى وى عليه وضعيت حاضر نيز بر پاشنه یك محور سراسرى پيكار طبقاتى به چرخش  
نمى افتد. طبقه كارگر درست به ميزانى كه راه حل عاجل كمونيستى را چراغ راه مبارزات خود 
مى كند، به همان ميزان حوزه هاى مختلف و متمایز پيكارش  را نيز حول این محور اساسى 
جدال با هم همگن مى سازد. جنبش  لغو كار مزدى نماد صف آرائى متحد، معترض  و آگاهانه 
كارگران در تمامى عرصه هاى حيات اجتماعى در مقابل نظام سرمایه دارى است، جنبشى است 
در تابش  كيفرخواست كمونيستى عليه كار مزدورى و آگاه به این واقعيت كه ریشه همه دردها، 
گرسنگيها، محروميت ها، خفت ها، ستمكشى ها و مظالـم جارى دنيا در وجود شيوه توليد 
سرمایه دارى نهفته است. در اینجا بدیل حى و حاضر كمونيستى طبقه كارگر براى لغو بردگى 
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مزدى محور اساسى اتصال همه عرصه هاى ستيز طبقاتى است. كارگر در اینجا با سر بيدار 
طبقاتى خود وارد ميدان مبارزه براى تغيير وضعيت موجود مى گردد. ميان محروميت كودكش  
از مهد كودك و امكانات تحصيلـى دلخواه، اجبار فرزند خردسالش  به كار، حقارت و بى حقوقى 
اجتماعى مضاعف زنش ، معادالت غيرانسانى جارى در درون ساختار خانواده، معزول بودن از هر 
گونه دخالتگرى سياسى و اجتماعى، اسارت همه سویه كارگران و فرودستان جامعه در ورطه 
خفقان و دیكتاتورى، بى بهرگى خویش  و همه استثمارشوندگان از بهداشت و درمان، بيكارى و 
فقر و آوارگى گسترده توده هاى كارگر، آرى ميان همه اینها از یكسو و اساس  موجودیت حقوقى 
و اجتماعى خویش  به مثابه فروشنده نيروى كار در سوى دیگر، ميان همه اینها و وجود شيوه 
توليد سرمایه دارى رابطه درونى و اینهمانى مى بيند. او عليه همه این پدیده هاى ضد انسانى وارد 
ستيز مى شود و در جریان این ستيز همه جا موجودیت نظام سرمایه دارى و كار مزدى را به 
مثابه ریشه واقعى تمامى محروميتها، ستمكشى ها و مفاسد اجتماعى آماج حمله قرار مى دهد. 

2. از ميان برداشتن نظام سرمایه دارى و پایان دادن به كار مزدورى نيازمند وجود جنبشى است 
كه به دنبال سرنگونى دولت بورژوازى قادر به برپائى كمونيسم یا سازمان شورائى كار و مدنيت 
كمونيستى باشد. این امر یعنى محو رابطه خرید و فروش  نيروى كار و تحول كمونيستى اقتصاد 
بنوبه خود در گرو حضور خالق، مؤثر و سراسرى توده هاى طبقه كارگر یا به زبان مناسبتر آن 
دوران، توده هاى شهروند، در برنامه ریزى توليد و كار اجتماعى، در سياستگذاریها و در رتق و 
فتق كليه امور مربوط به حوزه هاى مختلف زیست همگانى انسانهاست. پيش  شرط ضرورى 
و حياتى تحقق این هدف متحد بودن كارگران بصورت یك طبقه در یك جنبش  سراسرى 
حول بدیل كمونيستى اقتصاد، سياست و مدنيت است. این جنبش  و فقط این جنبش  است 
كه مى تواند قدرت سياسى و طبقاتى پرولتاریا در روزهاى بعد از پيروزى انقالب را به نمایش  
گذارده و اعمال كند. جایگزینى جامعه سرمایه دارى با جامعه كمونيستى مطلقاً در ظرفيت یك 
دولت انقالبى باالى سر جامعه، دولتى متشكل از یك حزب كارگرى ماوراء توده هاى طبقه 
كارگر نيست. اینكه چنين دولتى مركب از صادق ترین كمونيستها باشد، اینكه دولت مذكور از 
حداكثر محبوبيت و مطلوبيت در ميان همه كارگران برخوردار باشد، بهيچوجه مشكل قضيه را 
بر طرف نمى نماید. اگر قرار است كارگر از محصول كارش  جدا نباشد، اگر بناست او فروشنده 
نيروى كار خود نباشد، باید كه در برنامه ریزى توليد و كار اجتماعى و در سياستگذارى كليه امور 
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همگانى جامعه خویش  حضور مستقيم و مؤثر پيدا كند. این حرف كه كارگران نخست قدرت 
سياسى را بدست مى گيرند و سپس  ساختمان كمونيسم را بنياد مى كنند معنایش  اصاًل این 
نيست كه یك حزب سياسى در نقش  قائم مقام طبقه كارگر و از طریق جلب اعتماد توده هاى 
طبقه مى تواند جانشين سازمان شورائى كار و مدنيت كمونيستِى متشكل از آحاد توده هاى 
وسيع كارگر شود. در عالـم واقع افرادى فروشنده نيروى كار نيستند كه در پروسه كار و توليد 
اجتماعى منحل نباشند، حاصل كار آنها خارج از حيطه دخالتگرى نافذ اجتماعى شان برنامه 
ریزى نشود و این حاصل كار یا برنامه ریزِى محصول كار نسبت به زندگى، نيازها، انتظارات و 
اراده آنها وجود خارجى پيدا نكند. اما پرولتاریا براى كسب این موقعيت یا در واقع براى احراز 
شرائط ایفاى این نقش  باید از پيش  در بطن یك جنبش  سراسرى لغو كار مزدى بطور گسترده 
و نه فقط در مقياس  آگاهان سياسى خود، حضور یافته و متحد شده باشد. طبقه كارگرى كه 
موجودیت اجتماعى و جنبش  طبقاتى خود را از همه سو شقه شقه كرده باشد مسلماً قادر به 
احراز چنين موقعيت و نقشى نمى گردد. تجزیه كردن جنبش  كارگرى به جنبش  صنفى و 
سياسى، دموكراتيك و سوسياليستى، رفرميستى و انقالبى یا سندیكائى و حزبى و نظائر اینها 
معنایش  خلع سالح جامع االطراف طبقه كارگر در كارزار عليه سرمایه دارى، تهى كردن تام و 
تمام جنبش  كارگرى از ظرفيت تدارك براى انقالب كمونيستى و هل دادن توده هاى كارگر 
به سياهچال جاودانه دیدن نظام بردگى مزدى است. طبقه كارگرى كه از زمين و آسمان در 
محاصره افكار، ایدئولوژیها، افق بافيها، فرهنگ و توهم پردازیهاى منبعث از پيش  شرطهاى 
ضرورى بازتوليد شيوه توليد سرمایه دارى است با فرو شدن و فرو ماندن در طول و عرض  
مبارزات صنفى و اتحادیه اى و قانونى مسلماً مسير اتحاد طبقاتى خویش  براى تغيير وضعيت 
موجود را پى نمى گيرد. درست به همان گونه كه فعاالن كمونيست این طبقه با داشتن یك 
سكت سياسى منفك از جنبش  سراسرى كارگران هيچ كمكى به تجهيز و آماده سازى طبقه 
خویش  براى برچيدن بنيادهاى اقتصادى و اجتماعى كار مزدورى نمى نمایند. دولت بورژوازى 
مى تواند توسط توده هاى كارگر سازمان یافته در جنبش  اتحادیه اى یا حتى بطور كامل فاقد 
سازمان، سرنگون شود. یك حزب سياسى اپوزیسيون در شرائط تعميق نارضائى كارگران از 
دولت و احزاب رسمى بورژوائى مى تواند با جلب حمایت اتحادیه هاى حاوى اعتراضات جارى 
كارگران قدرت را بدست گيرد. این حزب مى تواند تمامى گفته ها شعارها، رویكردها و اقداماتش  
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را با نام كمونيسم آغاز و با جوش  و غليان كمونيسم ستائى به پيش  برد، مى تواند خيلـى كارها 
در این راستا انجام گيرد، اما انقالب كمونيستى و محو كار مزدورى تنها و تنها كار پرولتاریائى 
است كه در خارج از مدار تقسيم بندیهاى صنفى و سياسى، دموكراتيك و كمونيستى و مشابه 
اینها در یك جنبش  سراسرى اجتماعى و طبقاتى حول بدیل معين و متعين كمونيستى، حول 
آلترناتيو برنامه ریزى كمونيستى كار و توليد و زیست اجتماعى متحد شده باشد. اینكه در گذار 
تندپيچهاى حساس  تاریخى و در آن زمان كه ميليونها كارگر عاصى از استثمار و ستمكشى با 
هدف تغيير وضعيت موجود پا به ميدان مصاف براى تعيين سرنوشت خویش  مى گذارند، تا چه 
اندازه موفق خواهند شد یا نخواهند شد، موضوعى است كه بيشتر از هر چيز به همين مؤلفه 
یعنى به درجه پيوند و آميختگى اشكال مختلف اعتراض  كارگران با محور پيكار مستقيم عليه 
اساس  بردگى مزدى بستگى دارد. اگر كارگران پروسه مبارزات خود را اینگونه پى گرفته باشند 
ممكن است پيروز شوند یا احتماالً شكست بخورند اما در غير این صورت، آنگاه كه نيروى پيكار 
طبقاتى خویش  را در كالف سردرگم تقسيم بافيهاى حزبى و سندیكاليستى، دموكراتيك و 

سوسياليستى و ... یله كرده باشند شكست تنها سرنوشت پروسه جدال خواهد بود. 
3. نفس  استثمار شوندگى طبقه كارگر، صرف طبيعى بودن و گریزناپذیرى مبارزه وى عليه 
سرمایه دارى، نفس  مشاركت گسترده توده هاى كارگر در مبارزه یا حتى مجرد متشكل شدن 
و متحزب شدن كارگران براى مبارزه، هيچكدام و یا حتى بطور مركب، نيروى واقعى پيكار 
این طبقه در مقابل سرمایه دارى را به صحنه نمایش  نمى كشند. قدرت واقعى طبقه كارگر در 
كمونيسم وى نهفته است. كارگران مى توانند چرخ توليد را از حركت فرو اندازند، مى توانند نظم 
سياسى سرمایه را بر هم ریزند، مى توانند كل جامعه كاپپيتاليستى را در شعله هاى سركش  
انقالب خویش  به آتش  كشند اما در همه این حاالت بدون مسلح بودن به راه حل كمونيستى نه 
فقط بازگشت به بازار فروش  نيروى كار تنها راه پيش  پایشان خواهد بود كه حتى هيچ تضمينى 
براى حراست از دستاوردهاى احتمالـى معيشتى و رفاهى مبارزات خویش  نيز نخواهند داشت. 
این مسأله در مورد تمامى فراز و فرودهاى مبارزه طبقاتى پرولتاریا مصداق واقعى دارد. كارگران 
در هر شرائطى به ميزانى مى توانند انتظارات خود را بر بورژوازى تحميل نمایند كه قادر به 
نمایش  قدرت طبقه خود باشند. این قدرت در اعتصاب، خواباندن چرخ توليد و فلج كردن پروسه 
بازتوليد سرمایه خيلـى ملموس  و مؤثر رخ مى كند اما مادام كه فروغ برپائى یك جامعه آزاد 
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از قيد بردگى مزدى بر پروسه اِعمال آن نمى تابد سخت آسيب پذیر و شكننده ظاهر مى شود. 
این سخن ماركس  كه: »تئورى اگر رادیكال باشد به یك نيروى مادى مبدل مى شود و رادیكال 
بودن تئورى در گرو انگشت نهادن بر ریشه است« اساساً و بيش  از هر مورد دیگر در همين جا 
موضوعيت دارد. كمونيسم متضمن نقد ریشه اى كار مزدورى است. طبقه كارگر با سالح این 
نقد ریشه اى و طبقاتى تمامى قدرت واقعى نهفته در موجودیت تاریخى و اجتماعى خویش  
را بصورت پرورده وارد عرصه مصاف با سرمایه مى كند. جنبش  كارگرى به همان اندازه كه 
كمونيسم را محتواى سير روزمره خود نموده باشد به همان ميزان در مقابل سرمایه نيرومندتر 
و پرزورتر است. كمونيسم اصاًل قرار نيست بطور مبادا و در یك قران سعدین سياسى در زندگى 
كارگران ظهور نماید. قرار نيست از درون كيفرخواست، مواضع و نظریه پردازى عده اى خاص  در 
یك شرائط استثنائى و براى روز سرنوشت به یارى كارگران بشتابد. این سالح باید در همه جا، 
در تمامى مراحل ستيز و در همه ميادین جدال عليه بورژوازى همراه كارگر باشد. در اعتراض  
به كمى دستمزد، در عصيان عليه شرائط بد كار، در خيزش  براى داشتن مسكن، در جنگ براى 
گرفتن آزادیهاى سياسى و حقوق مدنى، در پيكار براى بهداشت و دارو و درمان، در هجوم براى 
داشتن امكانات آموزشى، در مبارزه براى رفع نابرابرى ميان زن و مرد و در هر كجاى دیگر اگر 
پاى كمونيسم و نقد كمونيستى سرمایه دارى در ميان نياید قدرت مبارزه كارگران سخت ابتر 
و بدون پشتوانه خواهد بود. در بررسى سرگذشت تاریخى جنبش  كارگرى جهانى به دوره اى 
بر مى خوریم كه كارگران برخى كشورها به مراتب بيشتر از دوره هاى قبل یا بعد بورژوازى را از 
جبهه مقاومت ارتجاعى و ضدانسانى خود به عقب رانده اند. طبقه كارگر این جوامع به یمن نتایج 
حاصل از مبارزات این سالها توانستند برخى امكانات معيشتى، رفاهى و حقوق مدنى و سياسى 
را از چنگال دشمن طبقاتى خارج سازند. بارزترین و اساسى ترین ویژگى این دوره تابش  پرتو 
اثيرى انقالب اكتبر بر صحنه پيكار پرولتاریا و بورژوازى در این كشورها بوده است. بسيار نادرست 
است اگر دستيابى كارگران اروپاى غربى به پاره اى مطالبات رفاهى در آن سالها را مدیون فوق 
سود امپریاليستى بورژوازى یا فقط دخالتگرى مؤثر سوسيال دموكراسى بدانيم. پيداست كه 
در طول دوره تاریخى مذكور كمونيسم لغو كار مزدى جریان غالب حاضر در محتواى مبارزات 
جارى كارگران این كشورها نبوده است اما رخداد عظيم اكتبر - با همه مستعجل بودن و زودگذر 
بودنش  - كفه توازن قوا را به نفع جنبش  كارگرى جهانى و از جمله كارگران اروپایى غربى بطور 



منتخب مقاالت / جلد اول52

مؤثر سنگين ساخته بود. كارگر اروپائى در تابش  شعاع اكتبر توان آن را مى یافت كه سنگرهائى 
را ولو موقتى و ناپایدار از دست بورژوازى خارج سازد. نظام سرمایه دارى در آن روزگار تاریخى 
با نگاه به آنچه كه در روسيه رخ داده بود همه جا سایه مرگ را بر سينه خود سنگين مى دید و 
درست براى خالصى از مرگ حاضر بود كه به تب رضایت دهد. انقالب اكتبر حتى در سرزمين 
وقوعش  قادر به تحقق هيچ تحول سوسياليستى در ساختار اقتصاد و نظم اجتماعى جامعه نشده 
بود اما با همه اینها سرمایه جهانى را عماًل و بطور كاماًل زنده با خطر كمونيسم روبرو ساخته 
بود. این امر طبقه بورژوازى اروپا را ناگزیر مى ساخت كه ميان خطر توفان جنبشهاى كمونيستى 
كارگرى از یكسو و چشم پوشى از برخى اقالم سود، دومى را انتخاب كند. در سالهاى تأسيس  
بين الـملل اول كارگرى نيز ما شاهد وقوع تأثيراتى از همين نوع در صحنه جدال طبقاتى 
توده هاى كارگر اروپا با بورژوازى هستيم. در آن ایام نيز انجمن بين الـمللـى كارگران است كه 
با گشایش  افق متحد پيكار طبقاتى عليه سرمایه در پيش  روى جنبش  كارگرى اروپا، همه جا 
كفه توازن قواى ميان كارگران كشورها و بورژوازى را بطور بسيار جدى به نفع جنبش  كارگرى 

باال مى برد. 
كمونيسم نيروى مادى سلسله جنبان مبارزه پرولتاریا براى تغيير وضعيت موجود است. این 
سالحى نيست كه طبقه كارگر این كشور و آن كشور یا طبقه كارگر بين الـمللـى در یك روز 
خاص  از سر عصبانيت و آشفتگى آن را از انبارهاى پر رطوبت تاریخ بيرون كشد و با نيروى 
آتش  آن بورژوازى را به هالكت رساند. این سالح باید در همه ميادین جنگ و جدل در دستان 
نيرومند پرولتاریا حمل شود. به زمين گذاشتن این سالح یعنى تهى شدن از قدرت در تمامى 
عرصه هاى مبارزه، یعنى افتادن به ورطه جنبش  كارگرى چند دهه اخير دنيا و از دست دادن 
تمامى دستاوردهائى كه روزى روزگارى بورژوازى از هراس  وقوع انترناسيونال اول ها و اكتبرها از 

خير دریغ داشت آنها چشم پوشيده بود. 
به اعتصابات عظيم چند ده هزار نفرى و گاه چند صد هزار نفرى كارگران در ممالك مختلف 
و در رابطه با مطالبات متفاوت در دهه هاى اخير تاریخ نگاه كنيد. اعتصاب معدنچيان انگليس  
در نيمه اول دهه 80 بيش  از یكسال به درازا كشيد. بالغ بر 000 120 كارگر در این اعتصاب 
شركت نمودند. آنان با اعتصاب خویش  متجاوز از 4 ميليارد پوند انگليس  ضرر و زیان بر بورژوازى 
بریتانيا تحميل كردند. روز پایان اعتصاب توده معدنچى انگليسى درست در همان موقعيتى از 
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شرائط كار و بيحقوقى قرار داشت كه یكسال قبل به اميد رهائى از آن اعتصاب را آغاز نموده بود.
4. تمامى آنچه كه در مورد نقش  كمونيسم به مثابه حلقه اتصال همه اشكال متفاوت اعتراض  
طبقه كارگر در جامعه كاپيتاليستى، نماد عالـى نمایش  قدرت واقعى كارگران در تمامى قلمروهاى 
مبارزه طبقاتى و بعنوان پيش  شرط ضرورى احراز توانائى توده هاى كارگر براى جایگزینى نظام 
سرمایه دارى توسط سازمان كار و مدنيت كمونيستى گفتيم، بعينه و با تمام و كمال در مورد 
فرایند متشكل شدن توده هاى كارگر نيز صدق مى كند. هر اعتراض ، مقاومت یا جنبشى دقيقاً 
نوع تشكل خاص  و متناظر با خود را ایجاب مى كند. وقتى كه كارگران در كليه وجوه كار و 
زندگى و وجود اجتماعى خود از فشار چنبره استثمار و بيحقوقى و مظالـم سرمایه دارى رنج 
مى كشند، اگر كارگران باید در تمامى ميادین مبارزه عليه وضعيت حاضر و در تمامى عرصه هاى 
مقاومت و احقاق حق خود موجودیت نظام كاپيتاليستى را آماج تعرض  قرار دهند، اگر قرار است 
كارگران به دنبال سرنگونى دولت بورژوازى اسير یك قدرت سياسى جدید باالى سر خویش  
نشوند، اگر همه گفتگوها بر سر آن است كه طبقه كارگر در پى غلبه نظامى بر بورژوازى در ورطه 
نوع دیگرى از مناسبات اختاپوسى خرید و فروش  نيروى كار گرفتار نياید، اگر همه اینها مهم و 
بطور جدى مورد قبولند، پس  پایه هاى اتحاد و تشكل توده هاى كارگر نيز باید بر شيرازه ستيز با 
اساس  كار مزدى استوار باشد. واقعيت این است كه آویختن به دار دموكراسى و مبارزات صنفى، 
طبقه كارگر را از چرخيدن بر ریل واقعى تقابل طبقاتى با سرمایه باز مى دارد و در این صورت 
نوع سازمانيابى متناظر با دموكراسى طلبى و مطالبات صنفى نيز داربستى براى منحل شدن 
جنبش  كارگرى در ساختار نظم اجتماعى سرمایه دارى است. در آموزشهاى ماركس  بطورى 
كه پيشتر اشاره شد مراوده درونى تنگاتنگى ميان امر متشكل شدن و همپيوندى قلمروهاى 
مختلف مبارزه طبقه كارگر وجود دارد. او به همان سياق كه مبارزه اقتصادى، سياسى و سایر 
حوزه هاى نقد و اعتراض  كارگران عليه وضعيت موجود را وجوه پيوسته یك جنبش  طبقاتى 
مى بيند، بستر شكل گيرى، تمركز، پپيشروى و قدرت گيرى این جنبش  را نيز واحد، مشترك و 
همگن تلقى مى كند. حزب در نگاه ماركس  عاليترین شكل سازمانيابى طبقه كارگر است اما هيچ 
فراموش  نكنيم كه ماركس  از اتحاد و تشكل طبقه و در واقع از تحزب كارگران بصورت یك طبقه 
سخن مى گوید. او حزب را شكل سياسى وجود پرولتاریا ارزیابى مى نماید و تصریح مى كند كه 
پرولتاریاى نامتحزب طبقه اى نه براى خود كه بالعكس  براى سرمایه و مسخ و منجمد در باورها، 
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قيود و پندارهاى برتافته از ملزومات پروسه بازتوليد سرمایه است. در مانيفست كمونيست در 
توضيح رابطه كمونيستها با طبقه كارگر قبل از هر چيز بر این نكته اساسى تأكيد مى شود كه 
كمونيستها حزب خاصى در برابر دیگر احزاب كارگرى نيستند بلكه هدف عاجل آنها متشكل 
ساختن پرولتاریا بصورت یك طبقه است. نوعى از تشكل كه تجلـى تحزب واقعى توده هاى 
كارگر است. معناى روشن این سخن آنست كه اوالً حزب كارگرى یك سازمان فراگير توده هاى 
كارگر و نه تجمع خاص  عناصر پيشقراول این طبقه است، ثانياً این سازمان متشكل از توده هاى 
طبقه كارگر ظرف پيكار توده فروشنده نيروى كار عليه سرمایه در همه وجوه حيات اجتماعى 
است. ثالثاً و در تكميل این مشخصات اینكه كمونيستها یا فعالين جنبش  لغو كار مزدى مجاز 
نيستند حزبى جدا از جنبش  جارى كارگران برپاى دارند، همچنانكه محق نيستند اتحادیه و 
سازمان خاص  مطالبات صنفى بر سر راه سازمانيابى سراسرى و متحد طبقه كارگر سبز كنند. 
تا آنجا كه به ماركس  و جنبش  كارگرى آن ایام مربوط مى شود هيچ سخنى از اتحادیه به مثابه 
ظرف ویژه مبارزة اقتصادى و حزب بعنوان سازمان مبارزه طبقاتى و سياسى در ميان نيست. 
اتحادیه ها آموزشگاه سوسياليسم و كانون مبارزه متحد پرولتاریا براى سرنگونى تماميت جامعه 
كهنه قلمداد مى شوند، حزب نيز تشكل توده هاى كارگر بعنوان یك طبقه براى مبارزه متشكل 
عليه سرمایه و پایان دادن به كار مزدورى تعریف مى گردد. شيرازه و بنياد بحث در همه جا 
وحدت طبقه، سازمانيابى متحد همه كارگران، پيكار عليه بردگى مزدى در همه قلمروهاى كار 
و زندگى اجتماعى، پيش  رفتن بسوى دنيائى فراسوى مرزهاى سرمایه دارى و باالخره حضور 
فعال و جامع االطراف گرایش  كمونيستى طبقه كارگر در سازمان دادن این جنبش  براى تحقق 
عملـى اهداف آن است. انترناسيونال اول درست در چنين فضائى تشكيل گردید و چنين نوعى 
از تحزب و تشكل توده هاى كارگر كشورها را در سطح بين الـمللـى در دستور كار خود قرار داد. 
قرارها، پایه ها و درونمایه فراخوان انترناسيونال بر نفى و طرد تكه پاره كردن جنبش  كارگرى 
به شعبات صنفى و طبقاتى، اقتصادى و سياسى یا دموكرایتك و كمونيستى، اصالح طلبانه و 
انقالبى و نظائر اینها استوار بود. اساسنامه انترناسيونال حتى تحزب گسيخته و گسسته كارگران 
كشورها از زنجيره وحدت جهانى پرولتاریا را نيز پاشنه آشيل جنبش  كارگرى تلقى مى نمود. 
ماركس  در تنظيم اساسنامه بين الـملل اول پس  از تأكيد بر مسأله لغو كار مزدى بعنوان هدف 
اساسى و بالواسطه جنبش  كارگرى جهانى ضمن تصریح سترونى و بى نتيجه ماندن تمامى 
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تالشهاى پيشين، فقدان همبستگى كارگران عرصه هاى مختلف كار و توليد در یك كشور و 
متحد نبودن طبقه كارگر كشورها در یك پيكار واحد طبقاتى را یك علت مهم این بى نتيجه 

ماندنها و شكستها قلمداد ميكند.
»از آنجا كه رهائى طبقه كارگر مى بایستى بدست خود كارگران انجام گيرد....، از آنجا كه كنترل 
اقتصادى كارگران توسط دارندگان ابزار كار اساسى ترین علت بردگى در تمامى اشكال یعنى 
فالكت اجتماعى، تنزل معنوى و وابستگى سياسى است... از آنجا كه رهائى اقتصادى طبقه 
كارگر هدف بزرگى است كه تمامى جنبش  سياسى مى بایستى تابع آن باشد..... از آنجا كه تمامى 
تالش  هائى كه به این هدف منتهى مى شود تا كنون با شكست روبرو شده و فاقد همبستگى 
كارگران حرفه هاى گوناگون در یك كشور و اتحاد برادرانه بين طبقات كارگر كشورهاى گوناگون 
بوده است.... از آنجا كه ... بنا بر تمامى این دالئل، مجمع بين الـمللـى كارگران تأسيس  شده 

است« )بولتن اسناد و منابع مربوط به مباحث اساسنامه( 
عبارات باال پایه اى ترین و محورى ترین ویژگيهاى یك حزب واقعى كارگرى را بطور بسيار 
صریح فرموله مى نماید. موكول بودن و محول بودن امر رهائى طبقه كارگر بدست خود طبقه 
كارگر، نهفته بودن ریشه كليه فالكتها و مصيبتهاى اقتصادى، بى حقوقى هاى سياسى و سيه 
روزیهاى اجتماعى كارگران در نظام سرمایه دارى، اهميت رهائى اقتصادى كارگران و ضرورت 
تبعيت تمامى جنبش  سياسى از این مهم، ورشكستگى فعاليتهاى پراكنده و اهميت شایان و 
كاماًل فوق العاده اتحاد و همپيوندى همه صور اعتراض  و پيكار طبقه كارگر حول محور جنبش  
لغو كار مزدى، آرى درست همين شروط و مؤلفه هاى اساسى هستند كه باید در شيرازه حيات 
سازمانيابى و تحزب طبقه كارگر حضور شفاف و قددرتمند داشته باشند. تحزبى كه ظرف طغيان 
و هدایت جنبش  توده هاى كارگر عليه تمامى وجوه استثمار، ستم و بى حقوقى كاپيتاليستى 
نيست، تحزبى كه توده هاى طبقه كارگر را براى برپائى سازمان شورائى كار و مدنيت كمونيستى 
خود متشكل و متحد نمى سازد، تحزبى كه نقد كمونيستى سرمایه دارى را به آگاهى كارگران 
و به نيروى مادى پيكار پرولتاریا عليه سرمایه بسط نمى دهد مسلماً هيچ نشانى از یك تحزب 
كارگرى و كمونيستى ندارد. درست به همين سياق موعظه كردن كارگران به منزلت و ضرورت 
تشكلهاى صنفى یا اتحادیه اى، ریخته گرى كردن و مثله نمودن جنبش  كارگرى در قالبهاى 
و... تالش  براى ساختن حزب بدون كارگران  صنفى، سياسى، دموكراتيك و سوسياليستى 
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و اتحادیه هاى بدون كمونيسم لغو كار مزدى، لجبازى بر بدعتهاى منحط اختصاص  مبارزه 
كمونيستى به حزب ایزوله، سكت گونه غير اجتماعى و بسنده دانستن كار جنبش  وسيع توده اى 
كارگران به مبارزات صنفى و... همه و همه ضربات كوبنده اى است كه از سوى دشمنان دانا و 
بيشتر از آنها دوستان نادان بر پيكر سازمانيابى و تحزب واقعى طبقاتى جنبش  كارگرى وارد 

مى گردد.

کارگران جنبش  شورائی و تحزب کمونیستی
تا اینجا هر چند فشرده و دست و پا شكسته از منطق درونى پيوند عرصه هاى مختلف مبارزات 
كارگران باهم، از كمونيسم بعنوان نيروى سلسله جنبان قدرت راستين طبقاتى توده هاى كارگر 
و از ضرورت و اهميت حياتى تشكل یابى كارگران در یك ظرف واحد طبقاتى سخن گفته 
ایم. نكته بعدى این است كه در عالـم واقع یا در پراتيك جنبش  جارى توده هاى كارگر این 
سازمانيابى و تحزب چگونه محقق مى گردد؟ چگونه و در چه پروسه اى جنبش  طبقه كارگر عليه 
اساس  كار مزدورى، مبارزات روزمره كارگران براى تحقق مطالبات معيشتى و رفاهى و باالخره 
خيزش  توده هاى كارگر براى آزادیهاى سياسى یا حقوق اجتماعى و مدنى به یك جریان طبقاتى 
واحد، در درون یك ظرف سازمانى واحد تبدیل مى شود؟ این یك پرسش  بسيار اساسى است 
اما اولين پاسخ این سؤال اساسى این است كه همپيوندى، پيوستگى و آرایش  متحد مذكور قرار 
نيست توسط عده اى خاص  آفریده شود. این پيوند و وحدت بطور درون جوش  در وجود جنبش  
كارگرى موجود است. تمامى بحث بر سر این است كه بورژوازى با لوله تفنگ و گرایشات عدیده 
سوسيال رفرميستى با حربه توهم آفرینى و هر دوى آنها با استمداد از ایدئولوژى، فرهنگ، سنن 
و باورهاى فرارسته از ملزومات بازتوليد سرمایه، این همپيوندى و پيوستگى را نابود كرده و به 
ورطه گسست فرو مى كشند. درست بر همين مبنى تمامى اهميت كار كمونيستها این است كه 
از طریق مبارزه اى جامع االطراف عليه باورها، توهمات و افكار و ایده هاى مسلط طبقه بورژوازى، 
خط اتصال و آرایش  وجوه متمایز مبارزه كارگران را بر محور كمونيسم و جبهه جنگ واقعى 
عليه كار مزدورى استوار سازند. یك معناى سخن ماركس  كه: »كمونيستها اصول ویژه اى را به 
ميان نمى آورند كه بخواهند جنبش  كارگرى را در چهارچوب آن بگنجانند« نيز همين است. 
آنچه مایه شقه شقه شدن، چندپارچگى و چند سازمانى جنبش  كارگرى مى شود گرایشات، 
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افقها و راه حلهائى است كه طبيعتاً زمينه هاى مادى پذیرش  آنها در طبقه كارگر بسان هر طبقه 
اجتماعى دیگر وجود دارد اما بنياداً افقها و آلترناتيوهاى برتافته از مصالح و ملزومات پروسه 
بازتوليد سرمایه اند و الجرم توسط بورژوازى از مجارى گوناگون بطور مستمر و روتين به درون 
جنبش  كارگرى تزریق مى شوند. این حرف كه توده هاى وسيع طبقه كارگر در جبهه مبارزات 
صنفى سنگر گيرند، اتحادیه بسازند و براى تحقق مطالبات معيشتى و رفاهى یا حقوق شهروندى 
خویش  مبارزه كنند، این سخن كه فعالين كمونيست باید براى خود حزبى داشته باشند و براى 
تسخير قدرت سياسى پيكار كنند، این بحث كه توده هاى متشكل در اتحادیه ها و مجامع صنفى 
در یك زمان موعود و بر بستر یك تندپيچ ویژه تاریخى به نداى فعالين كمونيست متحزب 
خویش  لبيك مى گویند و دست در دست هم دمار از روزگار سرمایه دارى در مى آورند، آرى همه 
اینها نه پرتو آموزشهاى ماركسى مبارزه طبقاتى و نه سخن كمونيسم ماركسى كه بيان اندیشوار 
انتظارات و افق بافيهاى اشكال متنوع كمونيسم بورژوائى است. جنبش  كارگرى نه سازمانيابى 
توده اى مجزا از تحزب كمونيستى احتياج دارد و نه تحزب كمونيستى خارج از مدار سازمانيابى 
توده اى طلب مى كند. كارگران یك تشكيالت واحد سراسرى نياز دارند. تشكيالتى كه ظرف 

پيكار پيوسته طبقاتى آنها عليه سرمایه باشد. 
جنبش  كارگرى خصلتاً و درون جوش  یك جنبش  شورائى ضد كاپيتاليستى است. این جنبش  
است كه باید ببالد و سازمان یابد. كمونيسم هارمونى حيات و قدرت طبقه كارگر و شورائى بودن 
تنها كالبد متناسب بالندگى و تجلـى قدرت این جنبش  است. حرفهاى بسيار زیادى با جوهر 
خرافه به مغز، به اندام و به سيستم گردش  خون جنبش  كارگرى تزریق شده است. این سموم 
باید از ارگانيسم حيات مبارزه طبقاتى كارگران تصفيه گردد. نمى توان به كارگر گفت كه اتحادیه 
یا تشكل صنفى بر پاى دار و براى استيفاى مطالبات صنفى خود پيكار كن!! فقط مى توان و 
باید گفت كه متشكل و متحزب شو و به مدد مبارزه متحد و متحزب خود عليه تمامى استثمار، 
بيحقوقى، ستم و جنایاتى كه نظام سرمایه دارى از همه سو، از زمين و آسمان و شش  گوشه 
زندگى بر تو تحميل نموده است بجنگ. جنگى جامع االطراف كه هدف مستقيم آن پایان دادن 
به حيات رابطه خرید و فروش  نيروى كار و وجود طبقات و جامعه طبقاتى باشد. عينيت سياسى، 
اجتماعى و طبقاتى این پيام فقط در یك جنبش  شورائى لغو كار مزدى مى تواند متجلـى گردد. 
اعتراض  و خيزش  كارگران در بنمایه وجودى خود دو خصلت بنيادى و درونى را با خود حمل 
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مى كند. اول اینكه ضد سرمایه دارى است و دوم اینكه در شكل بروز خود شورائى است. در 
زیر فشار هارترین دیكتاتوریها، آنجا كه بورژوازى نه فقط كمونيسم بلكه حتى رفرميسم را از 
وحشت كمونيسم به صالبه مى كشد، كارگران هميشه فریاد اعتراض  خود را در فواره خيزشهاى 
شورائى فوران مى كنند. آنانكه جنبش  كارگرى جامعه اى مانند ایران را دیده و مى شناسند بسيار 
خوب مى دانند كه چگونه نجواها و بيان نارضائيهاى كارگران در یك پروسه كوتاه چند روزه 
به فریاد مخفى و نهفته كل چند هزار كارگر یك كارخانه بدل مى شود و این فریاد دستجمعى 
طبقاتى یكباره در یك صبحگاه روز كارى، بى نياز از قانونيت و حقوق صنفى، بى نياز از طى 
پروسه بوروكراتيك و سندیكاساالرى، حتى به دور از دستبرد چشم و گوش  نوكران سرمایه، 
بصورت یك خيزش  اعتصابى نيرومند در برابر كارفرمایان و دولت بورژوازى قد مى كشد. این یك 
شكل طبيعى انفجار اعتراض  كارگران است و این شكل در همه وجوه شورائى، عليه سرمایه، 
عليه قانونيت و قانون مدارى سرمایه، عليه دولت سرمایه دارى و عليه نظم سياسى و توليدى 
و مدنى سرمایه است. رهنمود ساختن اتحادیه هاى صنفى منحل در داربست نظم سياسى 
و مدنى سرمایه دستور حراج این قدرت انفجار و اعتراض  در بازار بورژوازى است. به همان 
صورت كه فتواى ساختن حزب پيشاهنگان و پيشتازان كمونيست فرمان به خروج كمونيسم 
از جبهه جنگ طبقه كارگر با بورژوازى است. مسير طبيعى بالندگى و قدرت یابى این جنبش  
یك ساختار شورائى با درفش  نيرومند كمونيسم لغو كار مزدى است. این بدان معنى است كه 
فعالين كمونيست در خارج از این ظرف و بستر و ساختار شورائى نمى توانند براى خود دفتر و 
دستك حزبى جداگانه اى بر پاى دارند و بنام طبقه كارگر براى خویش  موقعيت و مكان سياسى 
كارگرى!!! غصب كنند. همچنانكه سندیكاليستها نيز مجاز نيستند جنبش  لغو كار مزدى و ظرف 
متناظر شورائى آن را به ثمن بخس در بازار داد و ستد سرمایه چوب حراج بزنند. به سؤالى كه 
در باال طرح كردیم باز مى گردیم. اینكه همپيوندى، پيوستگى و آرایش  متحد مبارزات، تشكل 
توده اى و تحزب كمونيستى طبقه كارگر چگونه محقق مى شود؟ بخش  نخست پاسخ این سؤال 
را تا همين جا كم و بيش  اشاره كردیم. خيلـى كوتاه توضيح دادیم كه این آرایش  متحد، مبتنى 
بر واقعيت طبيعى و درونى جنبش  كارگرى است، جنبشى كه بطور درون جوش  طبقاتى، 
شورائى و عليه سرمایه دارى است. در بخش  دوم پاسخ علـى االصول باید به جستجوى مؤلفه ها 
و عواملـى بپردازیم كه اوالً: موجب انكشاف، بالندگى و تقویت درونمایه طبقاتى، شورائى و 
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كمونيستى این جنبش  مى شود و ثانياً راه نفوذ راه حلهاى مخرب و مضر ملزومات این توانبخشى 
یا اقتداریابى طبقاتى به درون جنبش  كارگرى را بگونه اى مؤثر سد مى كند. به بيان دیگر بحث 
تحزب و تشكل اساساً بحث سازمانيابى این جنبش  با همين ویژگيهاى مشخص  و پایه اى است 
كه در باال توضيح دادیم. در این راستا مى توان و باید بر راهبردها و كارسازهاى مهم زیر انگشت 

تأكيد گذاشت. 
1. توضيح واضحات است كه تحزب و تشكل طبقه كارگر در رابطه با دورنماى معين، برنامه، 
مطالبات و سياستهاى جارى مشخص  صورت مى گيرد. یك مسأله بسيار اساسى و سرنوشت 
ساز در این قلمرو خاص  این است كه برنامه و مطالبات جنبش  كارگرى مطلقاً نمى تواند به 
شيوه و مضمون آنچه فى الحال چپ ایران و دنيا اندیشه یا طرح مى كند، مطرح گردد. برنامه 
نویسى رایج چپ در پر طمطراق ترین حالت مشتمل بر نوعى كمونيسم »بازوبندى« بعالوه 
جدولـى از مطالبات صنفى و سندیكاليستى است. تحزب شورائى جنبش  لغو كار مزدى فقط 
مى تواند بر پایه طرح كمونيسم زنده و حى و حاضر صورت گيرد. مطالباتى مانند: داشتن مسكن 
رایگان، بهداشت و درمان رایگان، تحصيل رایگان و اجبارى براى كودكان و نوجوانان تا هر سنى 
كه بخواهند، ایاب و ذهاب رایگان، مراقبت رایگان از سالـمندان، تضمين كليه امكانات رفاهى 
و معيشتى براى كليه كسانى كه به هر دليل بيكارند یا به بيان دیگر حذف كامل رابطه ميان 
برخوردارى كامل از این امكانات با فروش  نيروى كار، پایان دادن به هرنوع وابستگى اقتصادى زن 
به مرد یا فرزندان به والدین، محو تمامى تمایزات حقوقى و اجتماعى بين زن ومرد، ممنوعيت 
مطلق كار كودكان و نوجوانان زیر 18 سال، داشتن مهد كودك و دوره هاى پيشادبستانى تمام 
رایگان، تعيين درآمد شهروندان بر پایه محاسبه سهم سرانه از محصول اجتماعى ساالنه پس  
از كسر هزینه بازتوليد وسائل توليد و رفاه همگانى، تعيين زمان كار روزانه و سن بازنشستگى 
توسط كارگران، تعيين اینكه چه توليد شود و چه توليد نشود یا هر چيز به چه ميزان توليد گردد 
توسط طبقه كارگر، مقابله با هر نوع دخالت دولت در كار فعاليتهاى سياسى، تحزب، تظاهرات، 
اعتصاب یا هر مبارزه و جنبش  اجتماعى، محو ریشه هاى اقتصادى، اجتماعى اعتياد و مقابله با 
هر نوع خرید و فروش  مواد مخدر یا بسيارى خواسته اى دیگر از این نوع باید به مثابه حقوق 
طبيعى، مفروض  و قابل حصول طبقه كارگر بطور حى و حاضر شالوده و شيرازه امر تحزب 
كارگران قرار گيرد. این سخن كه چنين مطالباتى در مدار حاكميت سرمایه قابل حصول نيست 



منتخب مقاالت / جلد اول60

پس  طرح آنها نادرست است سخنى بطور كامل نادرست است. طبقه كارگر باید پتك آهنين ضد 
سرمایه دارى بودن خود را در هر دم و بازدم زندگى اش  در پهنه جامعه و تاریخ بر دیوار قدرت 
سرمایه فرو كوبد. مبارزه طبقاتى كارگران یعنى همين، یعنى جنگيدن براى آنچه كه حق مسلم 
آنهاست و سرمایه با زور گلوله و دستگاه اختاپوسى قدرتش  از آنها سلب نموده است. هيچ قرار 
نيست كارگران فقط براى مطالباتى مبارزه كنند كه بورژوازى پس  از حصول نرخ سود باالیش  
از سر صدقه و براى رفع بال به پرداخت آنها رضایت دهد. در هر حال فراخوان تحزب باید ناظر 
بر طرح این مطالبات و پيكار براى تحقق عاجل آنها باشد. فراخوان در همان حال اعالم مى دارد 
كه طبقه سرمایه دار مسلماً تا آخرین گلوله اش  در مقابل این مطالبات مقاومت خواهد نمود و بر 
همين اساس  جنبش  كارگرى چاره اى ندارد جز اینكه كار را با بورژوازى یكسره كند و با محو كار 
مزدورى به هر نوع دولت باالى سر شهروندان و به تسلط سرمایه بر شرائط كار و زندگى انسانها 
پایان بخشد. فراخوان اهميت اتحاد انترناسيوناليستى كارگران را نه فقط براى تسویه حساب 
نهائى با سرمایه جهانى كه حتى به خاطر تضمين پيروزى در مبارزات روزمره عليه استثمار و 

بيحقوقى سرمایه دارى مورد تأكيد جدى قرار مى دهد.
2. تحزب طبقه كارگر تحزب حول این دورنما، مطالبات و فراخوان یا بيان دیگر تحزب پيكار و 
اعتراض  طبقاتى او عليه سرمایه دارى در همه عرصه هاى حيات اجتماعى است. تحزب كمونيستى 
كارگران همين جا و در درون همين جنبش  شورائى جامه عمل مى پوشد. كمونيستهاى ماركسى 
پيش  از اینكه كمونيست باشند كارگرند و این كارگر بودن آنها با بيكار بودن، زندان بودن و تبعيد 
بودنشان فسخ و مسخ نمى شود. همچنانكه هر كارگر دیگر در شرائط بيكارى مكان و موقعيت 
طبقاتى خویش  را تغيير نمى دهد یا شرائط عضویت خویش  در جنبش  كارگرى و جنبش  لغو كار 
مزدى طبقه اش  را از كف نمى نهد. كمونيست ها انسان هاى اندیشمند، مبرز، آگاه، توانا، سياسى، 
چاره پرداز و مؤثر جنبش  لغو كار مزدى اند. آنان در بيرون این جنبش  به ماهى خارج از آب 
مى مانند و تقال و تالش  آنها براى متحزب شدن در فاصله دور از ساحل فقط اجتماع ماهيان 
مهجور از اقيانوس  را تداعى مى كند. هياهوى تحزب آنها در چنين وضعى نه نشانه »تكوین نسل 
كه صرفاً حكایت تمرین مرگ« است. كار روتين كمونيستها در این جنبش  نقد ماركسى تمامى 
راه حلهاى سوسيال بورژوائى، آناتومى ماركسى عينيت موجود كاپيتاليستى، تبليغ آلترناتيوها و 
راه حلهاى كمونيستى در جریان هر رخداد مبارزه طبقاتى، تبليغ مستقيم بدیل حى و حاضر 
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طبقاتى و در یك كالم پيشبرد پروسه جهتگيرى روزمره آن بسوى انقالب كمونيستى است.
3. انجام این كارها و همدلـى و همسوئى در پيشبرد آنها به خودى خود و بطور طبيعى فعالين 
كمونيست جنبش  شورائى را در یك پيوند مستحكمتر و نيرومندتر در قياس  با كل توده كارگران 
قرار مى دهد، اما این پيوند ارگانيك تر و استوارتر مطلقاً فعالين كمونيست را به تشكيالتى جدا 
از سازمان جنبش  شورائى تبدیل نمى كند. بالعكس  آنها را به نفوذ هر چه بيشتر در ژرفاى 
جنبش  مذكور و مبدل شدن به قدرت مؤثر پيوند همه نيروهاى آن ارتقاء مى دهد. پيوند ویژه 
این فعالين نسبت به سازمان فراگير جنبش  شورائى را بطور خام و عاميانه مى توان به سيستم 
اعصاب و ارتباطات درون ارگانيسم حيات موجود زنده تشبيه كرد. سيستم اعصاب و ارتباطاتى 
كه ملزومات توسعه و تقویت جنبش  لغو كار مزدى را بين كل جنبش  از یكسو و شرائط كار 
و زیست و پيكار طبقه كارگر در جامعه كاپيتاليستى از سوى دیگر با مغز هشيار ماركسى و 
كمونيستى پراتيك مى كند. تحزب كمونيستى طبقه كارگر به این معنا و به این اعتبار سازمانى 
جدا از جنبش  شورائى لغو كار مزدى نيست. در اینجا »قاشق و چنگال صد دست، پلو هيچى« 
سایه زشت خود را بر سر كمونيسم سنگين نمى سازد. این تحزب دهها صدر و ذیل، كميته 
مركزى، دبير اول و دبير دهم بيگانه با هر چه جنبش  كارگرى و كمونيسم و طبقه كارگر را در 
خود یدك نمى كشد. چهره هاى این تحزب چهره هائى نيستند كه بخواهند با زور دهها نشریه و 
هزاران بلندگوى بى مخاطب، اسم و رسم فاقد هویت اجتماعى خود را بگوش  آدمها برسانند. در 
این روایت شخصيتهاى حزبى فعاالن آگاه جنبش  شورائى لغو كار مزدى اند و هر نقش  و عنوان و 
فونكسيونى كه دارند در جنبش  كارگرى بازتاب و تبلور دارد. تحزب در اینجا تحزب جنبش  لغو 
كار مزدى طبقه كارگر است و سازمانيابى و تفكيك وظائف و هر چه در آن جریان دارد از متن 

ملزومات تقویت و پيشبرد اهداف این جنبش  نشأت مى گيرد. 
4. برخالف تصور گرایشات سندیكاليستيى و سوسيال رفرميستى از یكسو و چپ رادیكال 
غيركارگرى از سوى دیگر، طرح تحزب و سازمانيابى كارگران بر اساس  چنين پالتفرم یا فراخوانى 
نه فقط هيچ اتوپيك و انگارگرایانه نيست، كه بالعكس  ناظر بر ظرفيت درونى و پویه طبقاتى 
واقعى جنبش  كارگرى است. یك چيز در این ميان كاماًل بدیهى است. نه صرف نيت خير فعالين 
كمونيست مى تواند دستمایه كافى براى تحقق این هدف باشد، نه بورژوازى از هيچ جنایت و 
سبعيتى براى در هم شكستن این نوع تحزب و تشكل كارگران صرفنظر مى كند و نه فورى 
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و بغتتاً همه بخشهاى طبقه كارگر به چنين فراخوانى آَمّنا و َسلَّمنا مى گویند. اما تمامى این 
واقعيتها هيچ مجوزى نيز بدست پيشروان جنبش  كارگرى نمى دهد كه پس  بهترین راه ساختن 
حزب كاغذى از یكسو و تشكلهاى صنفى منحل در داربست نظم سياسى سرمایه از سوى دیگر 
است!! این واقعيتها در یك تبيين شفاف كارگرى و ماركسى به ما مى گویند كه كمونيستها باید 
زمينى و پراتيك، در تمامى عرصه هاى تقابل طبقه كارگر با سرمایه یا در واقع در كليه قلمروهاى 
حيات طبقاتى و اجتماعى توده هاى كارگر براى متحزب ساختن كارگران حول دورنما، مطالبات 
و راه حلهاى مستقل طبقاتى شان تالش  كنند. فعالين كمونيست باید از مرداب مرگ دموكراسى 
طلبى، رادیكال نمائى بى مایه، رفرميسم و اتحادیه گرائى، كمونيست كاغذى و كتابى بودن سر 
بيرون آورند. باید با حضور سياسى، نظرى، عملـى و اجتماعى در سير حوادث روزمره مبارزات 
كارگران دنيا پيوند ارگانيك گرسنگيها، محروميتها، بى خانمانيها و سيه روزیهاى بشریت معاصر 
با اساس  موجودیت سرمایه دارى را براى توده هاى كارگر تشریح كنند، باید براى كارگران توضيح 
دهند كه آنان نه صنوف متفرق بلكه یك طبقه واحدند و مبارزات آنها براى حصول خواسته ها 
و انتظاراتشان مبارزه اى سراسرى و طبقاتى است. همه جا به گفتگو بنشينند كه معضل زندگى 
مردم كارگر دنيا مطلقاً با بستن قراردادهاى جمعى بجاى قراردادهاى محلـى كار، با اكتفاء به 
مطالبه افزایش  دستمزد و تحمل همزمان كاهش  دستمزدهاى واقعى، با ساختن اتحادیه و 
داشتن ظرفى براى مصالحه اختالفات با بورژوازى، با مشاركت مدنى! در برنامه ریزى رابطه خرید 
و فروش  نيروى كار، با دل بستن به عقب نشينى هاى مسالـمت آميز سرمایه داران، با كار بيشتر 
براى كارفرمایان خصوصى و دولتى، با تمكين به حریم قانون و قانونيت نظام كاپپتاليستى، با تقال 
براى برقرارى دموكراسى پایدار در قلمرو مناسبات بردگى مزدى، با دادن پيشنهاد براى الگوى 
اقتصاد سرمایه دارى به نفع كارگران!!! و مشابه اینها نه فقط گشوده نمى شود كه دل بستن به 
این توهمات تمامى نيروى پيكار طبقاتى آنها را نيز سخت به هدر مى دهد. در همين راستا و در 
جریان این توضيحات باید خاطرنشان ساخت كه متشكل شدن در مجامع صنفى و اتحادیه اِى 
گسسسته از محور پيكار عليه كار مزدورى عماًل حلق آویز شدن به چوبه دار سرمایه دارى است. 
كمونيستها باید با تمامى دار و ندار خویش  به تشریح جامع االطراف این مسائل در ميان كارگران 
اهتمام كنند. باید همه جا در زیر اهميت حياتى متحزب شدن براى لغو كار مزدى و تحقق 
عاجل مطالبات مطرح شده در یك فراخوان طبقاتى و كمونيستى خط تأكيد بكشند و باالخره 
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باید در متن همين تالش  سرتاسرى بعنوان انسانهاى ریشه دار در درون جنبش  كارگرى فرایند 
عملـى این تحزب و سازمانيابى طبقاتى را پى گيرند. بسيارى خواهند گفت و تا كنون فراوان 
گفته اند كه كمونيستها و فعالين جنبش  كارگرى ضد سرمایه دارى همواره انسانهاى محكوم 
به مرگند و زندگى آنها از این لحظه تا آن لحظه است. بعالوه بورژوازى در هر كجا هر آواى 
اعتراض  عليه كار مزدى را به گلوله مى بندد. در این صورت چگونه مى توان امر تحزب طبقاتى 
و سازمانيابى مبارزات روزمره كارگران را به هم آميخت؟. چگونه مى توان به این نوع تحزب و 
تشكل جنبش  كارگرى لباس  واقعيت پوشيد؟. پاسخ این ایرادات خيلـى كوتاه و ساده این است 
كه تا لحظه حاضر تنيدن در كالف چنان تفكر و پندار سوسيال رفرميستى و الجرم عدول از 
پيگيرى طریق ماركسى تحزب و تشكل كارگران حتى ميليمترى از ارتفاع ستون خشم و قهر 
بورژوازى نكاسته است، ميليمترى از طول و عرض  گورستانهائى نظير »خاوران« و »لعنت آباد«!! 
كم ننموده است. هيچ تقليلـى در شمار كمونيستهاى اعدامى در هيچ كجاى دنيا نداده است، 
هيچ كجا بورژوازى را در كار گلوله باران اعتصابات كارگرى دچار شرم حضور نكرده است. حتى 
در جامعه اى مانند ایران هيچ اتحادیه كاریكاتورى باب طبع سندیكاليستها هم به كارگران ارزانى 
نداشته است. تاوان سنگينى كه طبقه كارگر در تاریخ پرداخته است نه نتيجه پافشارى وى بر 
مطالبات، افق و تحزب كمونيستى كه بالعكس  محصول غلطيدن در ورطه توهمات سوسيال 

رفرميستى بوده است. 

کمونیسم بورژوائی و سازمانیابی جنبش  کارگرى
آنچه در باال پيرامون كمونيسم و تحزب گفتيم برداشت معين ما از درونمایه كمونيسم طبقه 
كارگر، روایت ماركسى این كمونيسم، راهبردها، كارسازها یا ملزومات تحكيم پایه هاى جنبش  لغو 
كار مزدى و باالخره پيش  شرطها و پيش  فرضهاى الزامى پيروزى این جنبش  است. در دوره هاى 
مدیدى از حيات جنبش  كارگرى جهانى ما شاهد استيالى استنباطاتى دیگر، مفروضاتى مخالف 
با فرایند  با كمونيسم و در رابطه  با تبيين ها و مباحث فوق در رابطه  و استنتاجاتى مغایر 
سازمانيابى و تحزب طبقه كارگر بوده ایم و اینك هستيم. حزب در سراسر این دوره با چهره و 
تصویرى متضاد پيش  روى توده هاى كارگر ظاهر شده است. سازمانيابى كارگران در مضمون، 
ساختار و رویكردى منافى با آنچه گفتيم به پراتيك نشسته است. پيداست كه این تمایزات 
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یا اختالف پرسپكتيوها در درون خود مناقشه اى بسيار پایه اى تر، مناقشه در فهم طبقاتى 
كمونيسم را با خود حمل مى كرده است و باز پيداست كه دامنه تأثير این جدال اساسى تر همه 
مسائل دیگر مبارزة طبقاتى پرولتاریا از جمله درك انقالب كارگرى، موضوعيت جنبش  لغو كار 
مزدى، بحث قدرت سياسى و ... را نيز متأثر مى ساخته است. در طول این دوران فهم متعارف 
مسأله كمونيسم و جنبش  كارگرى و تحزب بر ساحل این باور لنگر انداخته است كه: كارگران 
در شرائط كار و زیست خویش  براى جنگ و جدل با كارفرمایان حول مطالبات معيشتى و 
رفاهى خود تشكيالتى دست و پا نمایند. همزمان كمونيستها هم براى رهبرى مبارزات صنفى، 
دموكراتيك و طبقاتى درون جامعه حزبى بر پاى دارند. این آراسته ترین، ادیته ترین بى عيب 
ترین و پرداخته ترین سيماى روایت یا پراتيكى است كه رادیكال ترین و پرجنجال ترین شكل 
كمونيسم رایج، چپ رادیكال، سوسيال رفرميسم سندیكاليستى و سایر گرایشات كمونيسم 
موجود در مورد جنبش  كارگرى، تحزب و سازمانيابى توده اى این جنبش  طرح و تبليغ كرده اند. 
بر پایه مفاد پراتيك این گرایشات، پرولتاریا تا پيش  از تسخير قدرت سياسى باید در زمين بازى 
بورژوازى مشغول چون و چرا براى بهبود احتمالـى زندگى خود باشد. همزمان حزب كمونيست 
كارگران نيز باید توده هاى كارگر را به انقالب و به سرنگونى ماشين دولتى بورژوازى فراخوان 
دهد و به ميزان توانش  جنبش  سرنگونى طلبى را سازماندهى نماید!! در رصدگاه این نگاه روزى 
روزگارى پائينى ها تاب تحمل باالئيها را از دست مى دهند و همزمان باالئيها زیر فشار پائينى ها 
توش  و توان حكومت را از كف مى نهند. در این قران سعدین سياسى كه به دوران اعتالى انقالبى 
شهرت دارد حزب كمونيست موفق مى گردد كه با حمایت توده وسيع كارگران متشكل در 
اتحادیه ها و مجامع صنفى یا اساساً فاقد هر نوع تشكل، ماشين دولتى موجود بورژوازى را در هم 
كوبد. حزب به نمایندگى از كارگران عنان قدرت سياسى را در دست مى گيرد و با عبور از »دوره 
گذار«، تحول سوسياليستى جامعه سرمایه دارى را پراتيك مى نماید! در اینجا نقطه عزیمت، 
جنبش  لغو كارمزدى كارگران و پاسخگوئى كمونيستى به مسائل جارى عدیده آن نيست. 
اساساً این جنبش  نيست كه قرار است بورژوازى را سرنگون سازد و كمونيسم را مستقر سازد. 
كارگران و كمونيستها موجوداتى از جنس  هم و افراد یك طبقه واحد اجتماعى نيستند، نوعى 
تقسيم كار مقدر و مقرر آنها را از هم جدا و به تقبل وظائف اختصاصى متمایز و منفك هدایت 
مى نماید. توده هاى كارگر مى توانند در سيطره قبول سلطه سرمایه، بدون داشتن هيچ بدیل زنده 
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و اكتوئل طبقاتى درگير جنگ و ستيز براى دموكراتيزه كردن شرائط كار و زیست و استيفاى 
حق و حقوق شهروندى بيشتر از كارفرمایان یا دولت سرمایه دارى باشند. در مقابل یا در آن 
گوشه ميدان، سرنشينان انقالبى نظر پرداز دستگاه دیوانساالر حزبى است كه باید از كمونيسم، 
از تسخير قدرت سياسى و انقالب سوسياليستى سخن رانند. در اینجا تحول كمونيستى جامعه 
و لغو كار مزدورى در گرو حضور مؤثر، نافذ و سراسرى طبقه كارگر در برنامه ریزى توليد كار و 
اجتماعى نيست. حزب پس  از تسخير قدرت سياسى این كار را بعهده مى گيرد!!! معناى تسخير 
قدرت سياسى نيز پایان دادن به هر نوع حكومت باالى سر جامعه نمى باشد!! نيروى سياسى 
اليتى كه با قدرت انقالب كارگران به برج استوار قدرت پرتاب مى شود، مجاز است كه دولت 
فوق كارگران قلمداد نگردد!! بر همين پایه براى سرنگونى بورژوازى نيز نيازى به سازمانيابى 
سراسرى توده هاى كارگر در یك جنبش  لغو كار مزدى وجود ندارد!!. نفس  نارضائى كارگران از 
دولت بورژوازى و اعتماد آنان به دستگاه برتر حزبى چاره گشاى همه معضالت و دشواریهاى 
جایگزینى جامعه كهنه با نظم نوین اجتماعى است !! حلقه هاى پایانى این زنجيره نگاه طبقاتى با 
مجوز گسيل كارگران به جنبش  اتحادیه اى در یكسو و جواز تحزب فعالين كمونيست در سازمان 
خاص  خویش  در سوى دیگر تكميل مى گردد. در اینجا همه ساز و كارها، سازمانيابى ها، راه حلها 
و راهبردها دقيقاً در تخالف با آن موضوعات و مسائلـى است كه براى كمونيسم ماركسى و براى 
جنبش  لغو كار مزدى مطرح مى گردد. در اساساً بر پاشنه دیگرى مى چرخد. پاشنه سرمایه دارى 
دولتى، هر چند كه منادیان این جنبش  خود را جوهر هستى كمونيسم ماركسى و كارگرى 
قلمداد نمایند. ماركس  صریح، شفاف و غير قابل تفسير از گرفتن قدرت سياسى توسط طبقه 
كارگر متشكل و متحزب گفتگو نموده است. او در هم شكستن ماشين دولتى سرمایه دارى را 
امر جنبش  لغو كار مزدى و پرولتاریاى سازمان یافته در خط جبهه كمونيسم قلمداد مى كرد. 
در نگاه وى این جنبش  مسلح به راه حل روشن كمونيستى است كه در شرائط احراز قدرت 
مؤثر طبقاتى به حاكميت سياسى بورژوازى پایان مى دهد و پروسه استقرار كمونيسم را دستور 
زندگى خویش  مى نماید. او حزب را با طبقه كارگر متحزب، كمونيسم را با جنبش  لغو كار مزدى 
طبقه كارگر، سازمانيابى توده اى كارگران را تحزب واقعى طبقاتى كارگران تلقى مى كرد. در 
منظر وى حزب پرولتاریا سازمان سراسرى پيكار طبقه، كمونيسم جنبش  لغو كار مزدى طبقه، 
قدرت سياسى كارگران پرولتاریاى متشكل بصورت طبقه است. در اینجا در كمونيسم بورژوائى 
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سازمانيابى توده هاى كارگران آلترناتيو تحزب كمونيستى، حزب ماوراء جنبش  طبقه، قدرت 
سياسى پرولتاریا قدرت حزب ماوراء كارگران و نهایتاً انقالب كمونيستى، رستاخيز جایگزینى 
سرمایه دارى غير دولتى با شكل دولتى آن است. در پایان این بحث مختصر الزم است یكبار 
دیگر به این نكته اشاره كنم كه در روزگار ما در بسيارى موارد، افتادن »كمونيستها« به ورطه 
این نوع دید و دریافتها، این نوع پراتيك كمونيسم! یا این روایت مبارزه طبقاتى معموالً به شرائط 
خاص  مبارزه، به سلطه وحشى دیكتاتوریهاى هار، به حاكميت خفقان و نبود آزادى و مانند اینها 
تأویل شده است. در تأثير شرائط دشوار پيكار بر روى جهتگيریهاى سياسى نيروهاى اجتماعى 
و طبقاتى جاى بحثى نيست اما نباید فراموش  كرد كه دیكتاتورى هار سرمایه دارى در هيچ 
كجاى دنيا طبقه كارگر را از پيگيرى مبارزات خود ساقط نساخته است. این دیكتاتورى به رغم 
تمامى وحشت و دهشتى كه بر اندام كارگران و فعاالن سياسى آنها مى اندازد امكان دخالت مؤثر 
این فعالين در سازمان دادن مبارزات كارگران را در درازمدت منتفى و ناممكن ننموده است. 
از اینها گذشته جنبش  لغو كار مزدى طبقه كارگر پدیده اى نيست كه باید روزى، روزگارى به 
یمن دموكراسى و فضاى باز سياسى خلق شود. این جنبش  در هر شرائطى وجود داشته و وجود 
دارد. انزواى عميق كمونيستها از این جنبش  را نمى توان به صرف دیكتاتورى وحشى بورژوازى 
یا شرائط دشوار مبارزه طبقاتى مربوط ساخت. در همين گذر سنت حزب سازى خارج از مدار 
مبارزات جارى كارگران نيز در اساس  فرارسته فقدان دموكراسى نيست، به همانگونه كه حكم به 
امكان پذیرى ساختن اتحادیه و ناممكنى توسعه و تقویت جنبش  شورائى ربط ملزوم و محكمى 
به وجود دیكتاتورى هار پليسى ندارد. تمامى اینها بسيار بيشتر از آنكه تحميل جبرى توحش  و 
دیكتاتورى سرمایه باشند ساخته و پرداخته سوسيال رفرميسم بيگانه با كمونيسم لغو كار مزدى 

و نگاه طبقاتى غيركارگرى به كمونيسم طبقه كارگر هستند. 
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قصه »غیبیت« بورژوازى صنعتی
11 نوامبر 2006

نشریه »راه آینده« با 4 فعال جنبش كارگرى ایران مصاحبه اى ترتيب داده است. گفتگو بر سر 
پدیده اى به نام »قانون كار«، تغييرات روز این »قانون« و جا و مكان این تغييرات در برنامه  
كار بورژوازى است. كاظم فرج الهى عضو هيأت مؤسس »كميته پيگيرى ...«، از جمله این 
شركت كنندگان است. او در بررسى آنچه كه طى 25 سال اخير، بر سر»قانون كار«  رفته 
است مطالبى را مطرح مى كند. معضل اساسى ایشان این است كه این»قانون« اساساً در غياب 
بورژوازى خصوصى و به ویژه بورژوازى صنعتى ایران طرح و تصویب شده است!! و به همين 
دليل هم مصالح زندگى و كار و رفاه طبقه كارگر به درستى در آن ملحوظ نشده است!!! فرج 
الهى در این مصاحبه به مسائل دیگرى از جمله بر اهميت حياتى صنف ساالرى و سندیكاليسم 
یا مبرميت مبارزه قانونى!!! براى طبقه كارگر تأكيد نموده است. مسائلى كه در این نوشته كوتاه 
چند خطى موضوع بحث ما نيستند و قصد هيچ اشاره اى به هيچ كدام از انها را نداریم. نكته 
اساسى مورد گفتگو در اینجا روایت یا به بيان دقيق تر سوگنامه سياسى ایشان در باره غيبت 
بورژوازى صنعتى و تأثير فاحش این غيبيت بر تنظيم نامساعد »قانون كار«!!! و در همين گذر 
وخامت افزون تر وضعيت معيشت و حقوق اوليه انسانى و اجتماعى توده هاى كارگر ایران است!!! 
اینكه آقاى فرج الهى تا چه ميزان به آنچه مى گوید آگاه هست؟ دقيقاً نمى دانم، اما یك یك 
چيز روشن است. آنچه وى امروز بر زبان مى راند، تكرار همان باژگونه پردازیهاى مسمومى است 
كه از دیرباز تا حال توسط نمایندگان سياسى و فكرى بخش هائى از بورژوازى به شریان حيات 
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جنبش كارگرى ایران و بسيارى كشورهاى دیگر تزریق گردیده است. طبقه كارگر جهانى تاوان 
تأثيرپذیرى مخرب از این تحليل ها و برداشت ها را به صورت بسيار وحشتناكى پرداخت كرده 
است، دهه هاى فراوانى به دار جنبش هاى ناسيوناليستى و سوسيال بورژوائى حلق آویز شده 
است، انقالبات فراوانى را با گوشت و پوست و خون توده هاى خود  به پيش برده و در سر بزنگاه 

به صورت كامل تسليم بورژوازى ساخته است.
روایت »كاظم فرج الهى« از سرمایه روایت اقتصاد سياسى بورژوازى است. سرمایه در اینجا 
مشتى ماشين آالت، تكنولوژى، پول، اوراق بهادار و در یك كالم مقادیرى شيئى است. اگر در 
هيأت تكنولوژى و ماشين باشد یك چيز است و اگر شكل پول به خود گيرد چيزى دیگرى 
مى شود!!. در یك حالت براى كارگران مفيد و قابل تقدیس است!! و در حالتى دیگر از قداست 
خود تهى مى گردد. اگر در ملكيت دولت قرار گيرد، از بيخ و بن و ماهيت، دگرگون مى شود و 
چه بسا»سوسياليسم« شود!! و اگر در ملكيت صاحبان خصوصى باشد حال و روزگار و نقش و 
موضوعيت اجتماعى دیگرى پيدا مى كند!!! در یك كالم سرمایه معجونى از اشياء است كه به 
صرف دست به دست شدن، یا تغيير صور و حاالتش،  منحنى ممتدى از خوب و بد بودن را، با 
فراز و فرودهاى متنوع، بر روى محورهاى اساسى زندگى انسانها و به طور خاص توده هاى كارگر 
دنيا ترسيم مى نماید!!! آنچه از دید آقاى فرج الهى به تمام و كمال پنهان است، این است كه 
سرمایه نه مشتى اشياء بلكه یك رابطه اجتماعى است. رابطه اى ميان انسانهاست، رابطه خرید 
و فروش نيروى كار و توليد اضافه ارزش، رابطه اى كه به موجب آن عظيم ترین بخش ساكنان 
كره زمين به برده مزدى تبدیل مى شوند و در هيأت توده هاى فروشنده نيروى كار از هر نوع 
دخالت در سرنوشت كار و محصول كار و زندگى خود به طور كامل ساقط مى گردند. نيروى كار 
آنها به مثابه یك كاال به تصرف  سرمایه در مى آید و سرمایه و وجود شخصيت یافته اش، یعنى 
طبقه سرمایه دار بر كل هست و نيست كارگران مسلط مى گردد. سرمایه یك رابطه اجتماعى، 
زیربناى حيات جامعه كاپيتاليستى و پایه مادى موجودیت بورژوازى است، رابطه اى كه دولت و 
نظم سياسى، ساختار مدنى، افكار، فرهنگ، قوانين و قراردادهاى مسلط موجود از جمله همين 
»قانون كار« مورد گفتگوى آقاى فرج الهى تبخير نيازهاى بازتوليد و حافظ مطلق العنان تداوم 

پروسه ارزش افزائى آن مى باشند.
سرمایه، رابطه توليد اضافه ارزش است. كار اضافى پرداخت نشده كارگر مزدى است كه در جریان 
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مبادله مجدد با نيروى كار كارگر و تصاحب زمان كار اضافى او، كل پروسه توليد اضافه ارزش را 
بازتوليد مى كند و بطور الینقطع خود را رشد مى دهد و كوه آسا مى سازد. سرمایه تجارى، بانكى، 
اوراق بورس و مانند اینها صرفاً اشكال مشخصى از دگرسانى سرمایه هستند. سرمایه بازرگانى 
سراسر دنيا در اساس حلقه اى از دور پيمائى سرمایه مولد است و تنها به اعتبار ایفاى این 
نقش است كه وجود مستقل احراز مى كند. غول عظيم سرمایه مالى جهان و كل اوراق بورس 
بين المللى نيز به دليل داشتن مكان خاص مسلط در حل و فصل معضالت پيش ریز سرمایه 
صنعتى، فونكسيون ویژه آنها در توسعه انباشت، اثرگذارى فاحش در تشدید استثمار نيروى كار 
و كمك به فزونى نرخ اضافه ارزش هاست كه جایگاه واقعى خود را در شيوه توليد سرمایه دارى 
و بازتوليد كل سرمایه جهانى كسب مى نمایند. سود كل این سرمایه ها اضافه ارزشى است كه در 
پروسه مصرف نيروى كار مزدى توليد مى گردد. این سرمایه ها از طریق مكانيسم هاى مشخص 
به وسعت انباشت، تشدید استثمار كارگران و افزایش سود سرمایه صنعتى كمك مى كنند، اما 
سود عاید آنها صرفاً بخشى از حاصل استثمار طبقه كارگر در پروسه بازتوليد سرمایه صنعتى و 
مولد است. وجود و تسلط نظام سرمایه دارى در هر جامعه با استيالى شيوه توليد سرمایه دارى، یا 
رابطه خرید و فروش نيروى كار و توليد اضافه ارزش، خصلت نما مى گردد و توازن ميان بخشهاى 
مختلف سرمایه اجتماعى مانند سرمایه صنعتى، تجارى و بانكى و غيره، صرفاً تابعى از تقسيم 
كار درونى سرمایه به مفهوم عام، یا همان رابطه توليد اضافه ارزش است. اشكال غيرمولد سرمایه 
از نوع بازرگانى و ربائى از دیرباز در تاریخ وجود داشته اند اما وجود آنها هيچ ربطى به بود و نبود 
شيوه توليد كاپيتاليستى نداشته است. نظام سرمایه دارى با كاال شدن نيروى كار و رابطه توليد 
اضافه ارزش، متولد مى شود و با تسلط رابطه خرید و فروش نيروى كار در جامعه، كليه اشكال 
سابق سرمایه همسان كليه سازو كارها و بقایاى دیگر شيوه توليد پيشين  در سيطره نفوذ رابطه 
توليد اضافه ارزش قرار مى گيرند و در فرایند سامان پذیرى سرمایه صنعتى است كه جا و مكان 

خود را احراز مى كنند.
عدم شناخت فرج الهى از سرمایه به عنوان یك رابطه اجتماعى، و یك شيوه توليد، سبب 
مى شود كه او سرمایه دارى بودن جامعه ایران را از پایه و اساس مورد انكار قرار دهد. معناى 
غيبت بورژوازى صنعتى یا نقش ناچيز و موقعيت ضعيف سرمایه صنعتى!!! این است كه گویا 
شيوه توليد، در جامعه ایران، سرمایه دارى نيست!!! ترجمه این حرف آن است كه معضل طبقه 
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كارگر ایران نه وجود رابطه خرید و فروش نيروى كار، بلكه كمبود انباشت سرمایه صنعتى و 
نقصان گسترش رابطه توليد اضافه ارزش است!!! معناى این سخن آن است كه محور مبارزه 
طبقاتى براى توده هاى كارگر ایران، نه جنگ عليه موجودیت نظام بردگى مزدى بلكه چالش 
مشكالت راه توسعه انباشت!!! و بذل مساعى براى پيش ریز هر چه انبوه تر سرمایه صنعتى در 
جامعه است!!! سخن كوتاه، جوهر گفتگوى فرج الهى این است كه طبقه كارگر ایران باید به 
جاى مبارزه عليه بود و بقاى رابطه توليد اضافه ارزش، دست در دست بخشى از بورژوازى براى 
رونق بيش و بيشتر انباشت صنعتى، براى استحكام پایه هاى قدرت سرمایه دارى و براى تحكيم 
طوق بردگى مزدى بر دست و پاى خود تالش نماید!!! حرفهاى فرج الهى براى طبقه كارگر ایران 
و براى طبقه كارگر جهانى بسيار آشناست. بازمانده هاى همان افق بافيهاى ناسيوناليستى و ضد 
كارگرى »رشد سرمایه دارى مستقل ملى«!!»نقش مترقى بورژوازى ملى«!!! و»استقرار صنعت 
مستقل ملى«!! است كه سالهاى مدید توسط ناسيوناليسم چپ در گوش كارگران دنيا زمزمه شد 
و در وسيع ترین سطح، جنبش كارگرى كشورها را به دار انتظارات بخشهائى از بورژوازى آویزان 
ساخت. همين افق سازیها و توهم بافيها بود كه در سالهاى پيش و پس انقالب 57  بدترین 
ضربه را بر پيكر جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر ایران وارد نمود، توده هاى وسيع كارگر را 
به حمایت این یا آن بخش از ارتجاع بورژوازى فراخوان داد، مبارزه عليه بنياد سرمایه دارى را از 
پيش پاى كارگران جاروب كرد و»امپریاليسم ستيزى« خلقى، »ملى نمودن صنایع وابسته«!!! 
و  بر پائى »سرمایه دارى غيروابسته« را از زمين و آسمان به فضاى فكر و مبارزه روز آنها پمپاژ 
نمود. كارگران را به ایثار براى»استقالل اقتصادى ميهن«!!! اندرز داد و بسنده كردن به مبارزات 
سندیكاليستى در چهارچوب حاكميت و ماندگارى سرمایه دارى را در گوش آنان موعظه نمود.

فشار راه حلهاى سوسيال بورژوائى باال در كنار ضربات كوبنده دولت اسالمى سرمایه، طبقه 
كارگر ایران را از اغتنام فرصت براى سازمانيابى خود عليه سرمایه دارى دور ساخت. جنبش 
كارگرى شكست خورد و فشار این شكست تا امروز بر سينه این جنبش سنگين است، اما مبلغان 
»رشد صنعت ملى«!! دست بردار نبوده و نيستند. آنان بازهم در گوش كارگران مى خوانند 
كه بهبود آینده آنان به قدرت اعجاز بورژوازى صنعتى موكول است!!! به كارگران مى گویند 
كه  مشكالت آنها رانت خوارى مشتى تاجر و صاحبان سرمایه تجارى است!!! اساس سرمایه دارى 
بودن جامعه را از پيش چشم آنان خط مى زنند. شالوده مشكالت را كمبود پيش ریز سرمایه در 
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قلمرو صنعت قلمداد مى كنند، سندیكاليسم یا ظرف متناسب تمكين كارگران به بردگى مزدى 
را براى توده هاى كارگر نسخه مى پيچند. سایه هر جنب و جوش ضد سرمایه دارى كارگران را به 
شالق مى كشند. مبلغان رشد »صنعت ملى«!! مرتضى محيط ها، رحيم زاده اسكوئى ها و فراوان 
كسان دیگر به همه این توهم پراكنى ها ادامه داده و همچنان ادامه مى دهند. آنچه آقاى كاظم 
فرج الهى در مصاحبه با نشریه »راه آینده « مطرح مى كند، دقيقاً از همين جنس است. القاء 
»كارگردوستى« بورژوازى صنعتى و تبليغ رفرميسم راست سندیكاليستى محورهاى اساسى 

صحبت او را تعيين مى كند.
این حرف كه گویا حضور و غيبت بورژوازى صنعتى در رتق و فتق قوانين و قراردادهاى 
حاكم، كفه منافع طبقه كارگر را سنگين یا سبك مى سازد!! اینكه گویا گرسنگى و فقر و سيه 
روزى دامنگير كارگران از»سلطه سرمایه تجارى«!! و ضعف انباشت صنعتى ناشى مى گردد!!! 
و نظائر اینها، نه حرف كارگران كه بخشى از فریبكارى نمایندگان سياسى نظام سرمایه دارى 
عليه طبقه كارگر است. جامعه ایران بيش از یك قرن است كه پروسه انكشاف كاپيتاليستى 
را گاه كند و گاه بسيار پرشتاب به پيش برده است. چهار دهه و نيم است كه رابطه خرید و 
فروش نيروى كار و توليد اضافه ارزش، شيوه توليد مسلط جامعه است. چهار دهه تمام است 
كه توليد سرمایه دارى تا اقصى نقاط جامعه بسط یافته است و كليه بقایاى اشكال پيشين 
توليد را در تارو پود ملزومات بازتوليد و خودگسترى خود منحل ساخته است. سرمایه تجارى 
ایران بخشى از سرمایه اجتماعى به مفهوم عام سرمایه است. اینكه پروسه سرمایه دارى شدن 
جامعه چگونه محقق شده است؟ اینكه سرمایه داران »وطنى «!!! هستند یا نيستند؟ انباشت 
بدوى سرمایه چه ویژگيهائى را با خود حمل نموده است؟ آیا توسعه و تسلط سرمایه دارى 
حاصل بالندگى مانوفاكتورهاى داخلى»ميهن«!! است یا بر انباشت امپریاليستى سرمایه متكى 
بوده است؟  اینكه مكان سرمایه اجتماعى ایران در تقسيم كار جهانى سرمایه دارى چه وضعى 
دارد؟ اینكه كل سرمایه اجتماعى در قلمروهاى مختلف انباشت چگونه توزیع شده است؟ 
یا فراوان مسائل دیگر، در عين حال كه مهم هستند و در عين حال كه شناخت آنها براى 
طبقه كارگر الزم است اما هيچ یك از اینها با هر ویژگى و هر حالت، به هيچ وجه من الوجوه، 
اساس سرمایه دارى بودن جامعه و بنياد تسلط تام و تمام رابطه خرید و فروش نيروى كار 
و توليد اضافه ارزش را مطلقاً كمرنگ نمى كنند. هيچ نوع كسر و كمبود سرمایه صنعتى در 
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این جامعه وجود ندارد و اینكه سرمایه اجتماعى در حوزه هاى مختلف صنعت و تجارت و 
انباشت سرمایه  بازار بورس چگونه توزیع شده است مسأله هيچ كارگرى نمى تواند باشد. 
درطول همين  سالهاى پس از انقالب بهمن كه مورد اشاره آقاى فرج الهى است به نوبه 
خود در ابعادى بسيار غول آسا رشد كرده است. در سالهاى 1375 تا 1380 ارزش توليدات 
بخش صنعت از 83 تریليون ریال به 205 تریليون و اضافه ارزش ناشى از كار طبقه كارگر 
در واحدهاى صنعتى از 34 تریليون ریال به 87 تریليون ریال فزونى گرفته است. در بخش 
معادن غيرنفتى در سالهاى 1365 تا 1380 ارزش توليدات از 74 ميليارد ریال به حدود 6 
تریليون ریال و اضافه ارزش توليد شده توسط كارگران این بخش تنها در فاصله 1370 تا 
1380 از 364 ميليارد ریال به 4 تریليون و ششصد ميليارد ریال افزایش یافته است. در بخش 
كشاورزى ارزش توليدات كارگران در سال  1370 كه در حوزه هاى مختلف زراعت، باغدارى، 
دامدارى، مرغدارى، جنگلدارى، پرورش كرم ابریشم و زنبور عسل اندكى باالتر از 11 تریليون 
ریال بوده است در سال 1380 مرز 136 تریليون را پشت سر نهاده است و اضافه ارزش 
حاصل از كار كارگران این قلمروها از 7 تریليون و 400 ميليارد ریال به رقم 83 تریليون 
ریال رسيده است. رقم كوه پيكر 120 ميليارد دالر درآمد نفتى ساالنه نيز اضافه ارزشى است 
كه توسط كارگران ایران و دنيا توليد شده است و در چهارچوب قوانين نرخ سود و تقسيم 
اضافه ارزش كل، ميان بخشهاى مختلف سرمایه بين المللى نصيب سرمایه اجتماعى ایران 

شده است.
مشكل توده هاى طبقه كارگر ایران نه كمبود سرمایه صنعتى، نه رشد ناكافى سرمایه دارى، 
نه سلطه سرمایه تجارى!!! و نه»رانت خوارى« است. معضل اساسى و واقعى و اول و آخر 
كارگران نفس موجودیت نظام بشرستيز سرمایه دارى است. توده هاى كارگر ایران از طریق 
سازمانيابى وسيع ضد سرمایه دارى و به ميدان كشيدن قدرت وسيع طبقاتى خویش است كه 
مى توانند مطالبات روز خود را بر این نظام تحميل كنند. تنها در این مسير است كه مى توانند 
خود را براى تسویه حساب نهائى با سرمایه دارى آماده سازند، دل بستن به كرامت بورژوازى 
صنعتى نه حرف كارگر ایرانى یا كارگران هيچ كجاى دیگر دنيا كه سخن دل بورژوازى است. 
آقاى فرج الهى خوب است این نكته را نيزبدانند كه هم اكنون قداره بندان مصمم سالخى 
سراسرى تمامى دستاوردهاى جنبش كارگرى جهانى و ارتش مجهز پيكار با هر نوع حق و 
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حقوق معيشتى و رفاهى كارگران دنيا، نه مشتى تاجر دوران باستان و نه »رانت خواران«، بلكه 
نمایندگان بسيار »متمدن«!!! بسيار سكوالر!!! بسيار دموكرات، بسيار صنعت ساالر و در همان 

حال وفادار به بود و بقاى جنبش اتحادیه اى هستند.
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جنبش کارگرى و سازمانیابی ضد سرمایه دارى
کدام نوع تشکل یابی؟ یا متشکل شدن کدام جنبش؟

23 ژوئن 2007

نقطه عزیمت ما در سازمانيابى جنبش كارگرى خميره طبيعى ضد سرمایه دارى بودن این 
جنبش است.

ما قرار نيست طبقه كارگر را ضد سرمایه دارى كنيم. این طبقه در هستى اجتماعى و در بنياد 
شرائط كار و زیست و طبيعت طبقاتى خود ضد سرمایه دارى هست. كارگر فروشنده نيروى كار 
است، استثمار مى شود، هيچ حقى در تعيين سرنوشت كار و زندگى خویش ندارد، مزدى كه به 
او پرداخت مى شود صرفاً بهاى بازتوليد نيروى كار وى براى ادامه كار و استثمار شدن و توليد 
اضافه ارزش براى سرمایه است. موقعيت او به عنوان فروشنده نيروى كار موقعيت یك انسان 
فرودست ساقط شده از كليه اشكال حقوق واقعى یك انسان است. او نمى تواند كه عليه این 
وضعيت، عليه این استثمار و ستمكشى و محروميت ها مبارزه نكند. مبارزه جبر زندگى اوست 
و از آنجا كه بنيان همه مصائب و سيه روزیها و ریشه تمامى آالم زندگى برده وار وى در عمق 
وجود رابطه خرید و فروش نيروى كار یا در موجودیت نظام سرمایه دارى قرار دارد، پيكار او عليه 
وضعيت موجود نيز الجرم پيكار عليه سرمایه دارى است. تا اینجا از نگاه ماتریاليسم انقالبى جاى 
بحثى نيست و تئورى هاى مدعى بورژوائى بودن بنياد جنبش كارگرى باالجبار بار ستيز با روایت 

انقالبى و ماركسى درك مادى تاریخ را با خود حمل مى كنند.
این جنبش ضد سرمایه دارى است، اما صرف تضاد ميان دو طبقه یا دو نيروى متضاد طبقاتى 
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و اجتماعى دال بر تقابل بالفعل و حى و حاضر آنها براى محو همدیگر نيست. ضدیت طبقه 
كارگر با استثمار یا نظم توليدى، اجتماعى و سياسى مبتنى بر رابطه خرید و فروش نيروى كار 
نيز به معناى مقابله حى و حاضر این طبقه براى پایان دادن به وجود بردگى مزدى نمى باشد. 
كارگر به فروش نيروى كار خود رضایت مى دهد، در مقابل تعيين بهاى نيروى كارش توسط 
سرمایه تمكين مى كند، زمان كار مقرر از سوى سرمایه را تحمل مى نماید، با شدت و سختى و 
فرسایندگى كار روزانه به ميزان زیادى سازش نشان مى دهد، در مقابل قوانين فرارسته از مصالح 
ارزش افزائى سرمایه تسليم مى گردد، به حاكميت و اقتدار دولت سرمایه دارى تن مى دهد. 
كارگر و طبقه او این كارها را انجام مى دهند. ضد سرمایه دارى بودن كارگر منافى اینها نيست. 
مسأله اساسى آن است كه اوالً تمامى این تحمل ها، تمكين ها، سازشها و پذیرفتن ها، تبلور 
موقعيت ضعيف، پراكنده، بى افق، سردرگم و سطح نازل شناخت و آگاهى طبقه اوست. ثانياً 
كليه ابعاد و حاالت این موقعيت، با بنياد زندگى و زنده ماندن وى، با تضمين نان و لباس و 
مسكن و سالمتى او، با ابتدائى ترین آزادى ها و حقوق اجتماعى وى، با آسایش و رشد و تعالى 
و شرافت انسانى اش و در یك كالم با موجودیت او به عنوان انسان، در تعارض جدى قرار 
دارد. هر درجه رشد سرمایه، درجه اى از كوچك شدن اوست، هر مقدار قدرت یافتن سرمایه 
گامى در فروماندگى و مستأصل شدن وى، هر دینار سود بيشتر سرمایه كاهش دینارى از 
معيشت و رفاه اوست. كارگر در وجود طبقاتى خویش، از آنچه كه هستى اجتماعى اوست رنج 
مى كشد و جنبش كارگرى جنبشى عليه كل این وضعيت است. بحث این نيست كه طبقه 
كارگر با سرمایه دارى مبارزه مى كند یا نمى كند؟ در اینكه چنين مى كند جاى حرفى نيست. 
سخن این است كه آیا مبارزه او عليه سرمایه دارى در راستاى تدارك الزم براى محو بردگى 
مزدى است یا اینكه چنين هدفى را دنبال نمى كند و چنين افقى در پيش روى ندارد. گفتگو 
اینجاست كه جنبش ضد سرمایه دارى خودجوش، بى سازمان، ضعيف، بى افق و فاقد آگاهى 
الزم چگونه بر كمبودها، بر سازش ها، تمكين ها، پراكندگى ها و آسيب پذیریهاى خود غلبه 
مى كند؟ اساساً هر كدام از این موضوعات چگونه باید رؤیت و تعمق گردند؟ محتواى هر یك از 
این ضایعات و آسيب ها چيست، این جنبش چگونه و در چه پروسه اى آگاه مى گردد، در چه 
صورتى افق دار مى شود، در كدام بستر فرایند سازمانيابى خود را دنيال مى نماید و سرانجام 
در چه شرائطى و با احراز كدام تعينات واقعى طبقاتى و اجتماعى پيروز مى گردد؟ مركز ثقل 
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بحث اینجاست، كانون تعارض راه حلها و راهبردها در اینجا قرار دارد، تندنس هاى گوناگون 
درون و بيرون جنبش كارگرى در همين جاست كه سنگ بناى افتراق یا قرابت خود را استوار 
مى سازند. رفرميسم و كمونيسم در همين نقطه عليه هم صف مى كشند و فعالين آگاه لغو 
كار مزدى بر سر همين بزنگاه جدال واقعى خود را با دلدادگان ماندگارى سرمایه دارى، با كل 
رفرميسم راست و چپ آغاز مى كنند. ميدان واقعى مناقشات در اینجاست و پاسخ فعالين لغو 
 كار مزدى به سؤال فوق یا اساسى ترین مسأله مبارزه طبقاتى توده هاى كارگر، بسيار شفاف است.

جنبش جارى طبقه كارگر در هر سطحى كه هست و در هر درجه اى از انسجام، آگاهى، 
سازمانيابى و استحكام كه قرار دارد بستر حضور مستقيم و دخالت آگاه، وسيع، ارگانيك و 
جامع االطراف فعالين ضد سرمایه دارى این جنبش است. اینان خود توده فروشنده نيروى 
كارند، كارگر مولد یا غيرمولدند، در كارخانه، در حمل و نقل، فروشگاه، مدرسه، راه و ساختمان، 
گمرك، مهدكودك ها، بخش هاى مراقبت از سالمندان، شهرداریها، در ميان توده عظيم بيكاران، 
در دل ارتش عظيم ذخيره كار، در جمع فعالين كارگرى فرارى و تحت تعقيب یا زندانى یا در 
هر كجاى دیگر و در هر قلمرو توليد و كار و فعاليت اجتماعى به سازمان دادن مبارزات طبقه 
خود عليه اساس سرمایه دارى و عليه تمامى مظالم و اشكال ستم و بى حقوقى توده هاى كارگر 
در نظام بردگى مزدى مشغولند، در این راستا و براى پيشبرد این هدف تالش مى نمایند، با 
همزنجيران خود بحث مى كنند، براى یافتن همرزمان در سطحى هر چه وسيع تر و سراسرى تر 
به تكاپو مى افتند. در متشكل ساختن مبارزات كارگران، در سازمانيابى اعتصابات و خيزشهاى 
كارگرى و در همه اعتراضات و جنب و جوشهاى ضد سرمایه دارى كارگران هر چه فعال تر و 
آگاهانه تر حضور مى یابند. فعالين لغو كارمزدى در همه این ميادین با زبان، قلم، قدم، ارتباط 
گيرى، تشكيل اجتماعات و محافل، آموختن و آموزش دادن، كار آگاهگرانه، تبليغ، ترویج و 
همه راههاى دیگر، وظائف خویش را دنبال مى كنند. اینها همه بدیهيات زندگى و كار و مبارزه 
آنهاست. نكته اساسى مورد بحث در اینجا چيز دیگرى است. اینكه رویكرد سوسياليستى و 
براى لغو كار مزدى در هر كدام از این قلمروها و در وسعت و فضاى كل این جنبش، راهبردها؛ 
راهكارها و سياست هائى را اتخاذ مى كند، كه محتواى آنها از بيخ و بن، با آنچه كه گرایشات 

دیگر دنبال مى كنند، تفاوت دارد.
ما در مبارزات روز توده هاى طبقه خود براى افزایش دستمزد یا هر مطالبه معيشتى، اقتصادى و 
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رفاهى دیگر با تمامى توان درگير مى شویم. اما، ما همين مبارزه را به ميدان وسيع كار آگاهگرانه 
سوسياليستى و ضد كار مزدى عليه نظام سرمایه دارى و اساس رابطه خرید و فروش نيروى كار 
بسط مى دهيم. همزنجيران ما زیر فشار وضعيت دشوار زندگى و شدت استثمار سرمایه، پا به 
عرصه اعتراض و تدارك پيكار مى گذارند. چشمان باز فعال ضد كار مزدى فقط به برد انتظار 
روز این یا آن كارگر مماشات جو نگاه نمى كند و دامنه تعمق خود را در فاصله مرزهاى فزونى 
دستمزد مورد مطالبه كارگران محدود نمى سازد. او به ریشه ها مى اندیشد، سرچشمه اعتراض 
را مى كاود، رابطه خرید و فروش نيروى كار را مى بيند و بنياد فشار استثمار و صعوبت معاش 
كارگر را در اینجا به حفارى مى ایستد. در پشت اعتراض روز كارگران وجود یك نظام را مشاهده 
مى كند كه تا هست، این فشارها هم بر زندگى توده هاى كارگر سنگين خواهد بود. تا هست 
شدت استثمار سير فزونى خواهد داشت، تا هست گرسنگى و فقر و بيحقوقى مسير اوج خواهد 
پيمود. فعال لغو كار مزدى با بصيرت طبقاتى ماركسى و سوسياليستى خویش جنب و جوش 
روز كارگران را نه در حصار تنگ همان جنب و جوش كه بارقه پر صالبت یك اعتراض عظيم و 
ژرف طبقاتى و اجتماعى به هستى یك نظام مى بيند. او یكجا همه چيزهائى را در برابر دیدگان 
باز خود مجسم مى یابد كه رفرميسم راست سندیكاليستى و چپهاى فرقه گراى حزب نشين 

مطلقاً قادر به رؤیت آنها نيستند.
نوع نگاه ما به مبارزه روز كارگران براى فزونى اندك دستمزد سرچشمه توسل به راهبردها و 
دستيازى به راهكارهاى خاص خویش است. اگر فقر و گرسنگى و شرائط شاق زیست كارگر 
ناشى از شدت استثمار و توحش یك نظام است و اگر اعتراض توده همزنجير ما به سطح كنونى 
فشار استثمار و شدت فالكت و شرائط رقت بار زندگى یا كار، تنها لحظه معينى از فرایند یك 
جنبش اجتناب ناپدیر طبقاتى و اجتماعى در تاریخ است، پس برخورد ما به مبارزه روز نمى تواند 
و اساساً نباید برخوردى متناظر با مثله كردن، تفكيك و تجزیه این مبارزه از كل آن جنبش و كل 
آن شرائط عينى، تاریخى و اجتماعى و طبقاتى باشد. باید به این توده وسيع همزنجير گفت كه 
ماجرا چيست. باید آنچه را كه در حول و حوش این شدت استثمار و بى حقوقى و اعتراض عليه 
آن جریان دارد بر روى دایره پهن كرد. در ژرفناى زندگى و اجتماع و جنب و جوش اعتراضى 
كارگران به گفتگو پرداخت. باید در متن هر تالش، هر تقال و چاره اندیشى كه با همه توان براى 
به پيروزى رسيدن مبارزه جارى اعمال مى كنيم، چشمان كنجكاو توده عاصى همزنجير را هم 
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بر روى دنياى پشت سير حوادث باز كنيم. اینجاست كه فعال لغو كار مزدى بر خالف فرقه 
بانان و بر خالف سندیكاليست ها، زندگى و كار كارگر و روند كار جامعه موجود یا نقطه واقعى 
جوشش این استثمار و اعتراض عليه آن را در پيش روى كارگر نقب مى زند. فرایند كار و توليد 
و فرجام محصول اجتماعى كار وى را مى كاود و حاصل این كاوش را به صورت توده هاى عظيم 
آگاهى در شریان هاى فكر و ذهن كارگر سيالب مى كند. توده هاى كارگر در بگوى مگوى حدود 
فزونى دستمزد و چگونگى حصول مطالبه خویش هستند و فعال لغو كارمزدى خانه زاد جنبش 
این توده عظيم، تراز نامه مشروح كار و توليد كارگر، استثمارى كه شده است، سرمایه اى كه 
توليد نموده است، چقدر از حاصل كارش به كار الزم اختصاص یافته است و چه ميزان آن به 
كار اضافى و سود سرمایه مبدل گردیده است، آرى تراز تمامى این فرایند را، یكجا روى زمين 
اعتراض، پيش روى كارگر معترض پهن مى سازد. آگاهى طبقاتى كارگر در همين جا زبانه 
مى كشد. انسانى كه با گرده لهيده از فشار استثمار سرمایه و عاصى از تحمل دردهاى شررناك 
شدت استثمار، به پا خاسته است، انسانى كه ذخيره حى و حاضر توان پيكار طبقاتى اش را براى 
كاهش شدت استثمار و تعدیل رنجهایش وارد ميدان مصاف كرده است، اینك در ترازنامه كارى 
كه خود و همزنجيرانش انجام داده اند و آگاهان طبقه اش آن را گزارش نموده اند، از سطح به 
عمق غور مى نماید. كار چندان زیادى از دست وى ساخته نيست زیرا صرف این غور كردن، به 
صورت الزامى، توان تازه اى براى تعرض نيرومندتر به او نمى بخشد. انتظار فعال لغو كار مزدى نيز 
آن نيست كه شعله یك اعتراض ساده خودجوش را آتشفشان انقالب اجتماعى سازد. او مطلقاً 
چنين توهمى ندارد. آنچه واقعى است فقط این است كه آناتومى پروسه كار و توليد توده هاى 
كارگر و تشریح ریاضى ابعاد استثمار وى توسط سرمایه اینك مالط انتظار و توقع وى را محكم تر 
و آتش طغيان او را شعله ورتر ساخته است و در این گذر او از نقطه اى به نقطه دیگر منتقل 
گردیده است. خروج نخستين وى و كل همراهانش واكنشى جبرى و خودپو به سطح نازل 
دستمزدش و عواقب هولناك معيشتى این جنایت بود اما اینك در زیر چراغ تشریح ماركسى 
پروسه كارش كه بر بستر اعتراض وى نور انداخته است، مشاهده مى كند كه سخن بر سر كمى 
و زیادى دستمزد نيست. سخن این است كه او و طبقه اش از بيخ و بن هيچ كاره فرایند كار 
خویش و هيچكاره مطلق محصول كار خود است. او در گرماى داغ اعتراض و اعتصاب و ستيز 
ساده خود چيزهاى نوینى آموخته است كه هر بند آن نقدى عميق به رابطه سرمایه و شالوده 
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تنفر و چالش و ستيزى ژرف با نظام بردگى مزدى است.
آگاهى هيچ چيز سواى هستى آگاه نيست و هستى آگاه كارگر جریان مبارزه آگاه و افق دار و 
سوسياليستى او عليه سرمایه است. كارگرى كه جدال خویش با نظام سرمایه دارى را در كمى و 
زیادى دستمزد یا بود و نبود رفاه اجتماعى در جامعه موجود، یا داشتن و نداشتن این و آن حق 
سياسى خالصه مى كند با اینكه ضد سرمایه دارى است اما كارگرى ناآگاه، سازشكار و بى افق 
است. جنبش این كارگران نيز مادام كه در حصار تنگ این توقعات دور مى زند، جنبشى عقب 
مانده، فاقد دورنما، در بن بست و بى فرجام است. این جنبش و دقيقاً همين جنبش است كه 
باید آگاه شود، باید افق دار گردد، باید رویكرد لغو كار مزدى اتخاذ كند، مظهر كمونيسم و تبلور 
تدارك كمونيستى و طبقاتى براى محو سرمایه دارى گردد. پروسه آگاهى این جنبش نه از طریق 
نبوت ارباب فرقه ها و ساكنان حرم اسرار حزب هاى مهجور، بلكه در پویه بلوغ طبقاتى و سياسى 
پيكار ضد سرمایه دارى، با سيراب شدن از نقد ماركسى ضد كار مزدى، در البالى آناتومى رابطه 
خرید و فروش نيروى كار، در كندوكاو سوسياليستى كل عينيت حاضر، در رؤیت بصير رابطه 
ارگانيك كل نظم اجتماعى موجود با رابطه توليد اضافه ارزش است كه جان مى گيرد، مى بالد و 
به بلوغ نيل مى كند. هستى آگاه كارگران در پيش بردن، راندن و تاختن مبارزات روزمره بر ریل 
استوار پویه ممتد این رویكرد طبقاتى ضد سرمایه دارى است كه از ناآگاهى به آگاهى، از بى افقى 
به افق دار بودن، از تشتت و بى تشكيالتى به سازمانيابى و از سطح ستيزه گرى خودانگيخته 
عليه سرمایه به جنبش آگاه كمونيستى و براى لغو كار مزدى عروج مى نماید. این تنها مسير 
انكشاف و توسعه آگاهانه طبقاتى و سوسياليستى جنبش كارگرى است و بر همين اساس هر 
لحظه از حيات این جنبش و هر حلقه از سلسله جدال توده هاى كارگر لحظه اى و حلقه اى است 
كه باید با نقد ماركسى سرمایه دارى تغذیه شود و سيراب گردد. مبارزه توده هاى كارگر براى 
افزایش دستمزد وسيع ترین، عام ترین و ساده ترین شكل رویاروئى طبقه كارگر با سرمایه دارى 
است. این مبارزه براى فعالين لغو كار مزدى جنبش كارگرى نيز دقيقاً بستر هميشه باز كار 
آگاهگرانه ضد كار مزدى است. جائى است كه باید از درون آن، كارنامه استثمار نيروى كار توسط 
سرمایه با همه خطوط و فصلبندى و ارقام ریز و درشت آن پيش چشم كارگران باز شود و به 

شریان اندیشه و ذهن آنان پمپاژ گردد.
آگاهى طبقاتى كارگر برخالف تصور رایج، در محدوده آموزش نقد ماركسى اقتصاد سياسى 
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سرمایه دارى به طور كلى و به طور مثال یاد دادن كاپيتال، گروندریسه، فقر فلسفه، تئوریهاى 
اضافه ارزش و دستنوشته هاى اقتصادى به زبان ساده یا در تدریس ماتریاليسم انقالبى ماركس 
از البالى متونى مانند نقد فلسفه حق هگل، خانواده مقدس، ایدئولوژى آلمانى و اسناد مشابه، 
نه خالصه مى شود و نه حتى به صورت واقعى تأمين و تضمين مى گردد. بحث بر سر آموزش 
اقتصاد سياسى و ماتریاليسم انقالبى به شيوه هاى دانشگاهى و مكتبى نيست. سخن از آناتومى 
ماركسى و طبقاتى و سوسياليستى عينيت حاضر سرمایه دارى در كليه وجوه آن در عمق جنبش 
جارى كارگران و بعنوان خونمایه حيات این جنبش است. درست به همين دليل هر نوع تقابل 
كارگران با صاحبان سرمایه و نظام سرمایه دارى براى فعالين لغو كار مزدى یك عرصه دخالت 
خالق و نافذ براى تشریح كمونيستى پروسه كار و استثمار كارگران و در همين گذر ارتقاء سطح 
حاضر جدال طبقاتى كارگران به سطحى آگاه تر و رادیكال تر و نيرومندتر و سازمان یافته تر است. 
این بحث كه هر اعتصاب كارگرى یك مدرسه مبارزه طبقاتى براى توده هاى كارگر است تنها 
به این اعتبار و در صورت احراز چنين مشخصاتى معناى واقعى سوسياليستى و ضد كار مزدى 
اتخاذ مى كند و در غير این صورت ميليونها اعتصاب هم هيچ درسى به هيچ كارگرى نخواهد 
داد. كمااینكه هيچ اعتصاب درون جنبش اتحادیه اى و زیر نفوذ رفرميسم راست سندیكاليستى 
هيچ درس مبارزه طبقاتى به كارگران دنيا نداده است و نمى تواند بدهد. تشریح سوسياليستى 
پروسه كار و توليد در عمق كارزار جارى طبقاتى كارگران یعنى وارد ساختن توده معترض كارگر 
به فضائى كه تعينات و تركيب اجتماعى، سياسى، فرهنگى، فكرى و سایر مؤلفه هاى وجودى 
آن با فضاى موجود مسلط دنياى سرمایه دارى در تعارض است. اندیشه ها و معيارها و موازین 
حقوقى و مدنى حاكم بر دنياى رؤیت و تعمق و كند و كاو كارگران همه و همه در جهت توجيه 
و الزام تن دادن طبقه او، به طبيعى بودن و هميشگى بودن نظام بردگى مزدى حكم مى دهد. 
سندیكاليسم و جنبش اتحادیه اى، نيروى محافظ این فضاست و چپ فرقه گراى حزب نشين 
بيگانه با مبارزه ضد سرمایه دارى طبقه كارگر نيز به رغم هياهوها و جنجال بافى هاى رژیم 
ستيزانه فراطبقاتى خود، در عمل و در رابطه با جنبش كارگرى بعينه همان نقش سندیكاليسم 
را ایفاء مى كند و در درون همان فضاى مه آلود فرارسته از تبخيرات نظم توليدى و اجتماعى 
سرمایه؛ بدون هيچ تالشى براى هيچ تغييرى در این فضا، با كارگران سخن مى گوید. فعالين لغو 
كار مزدى در همه وجوه عكس این گرایشات عمل مى كنند. آناتومى ماركسى اینان از فرایند كار 
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سرمایه در سينه ساى جنبشى كه به دليل سطح نازل شناخت و انسجام آگاهانه طبقاتى نه براى 
محو بالفعل سرمایه دارى بلكه عليه آثار و تبعات شرربار این نظام به ميدان آمده است، سقف 
حاكميت افكار، ایدئولوژى، فرهنگ و معيارهاى شناخت كاپيتاليستى بر این جنبش را شكاف 
مى زند و دریچه هاى دیگرى از اندیشيدن و شناخت و باور و نوع نگاه به هستى موجود را در برابر 
دیدگان توده هاى معترض كارگر باز مى كند. خيل كارگران مبارز خواستار فزونى دستمزد، صف 
فشرده جنبش خود را از افق تاریك و مه آلود فضاى مسلط تفكر و نگاه كاپيتاليستى به اندرون 
قلمرو نوینى از اندیشه، تحليل و ادراك فرا مى كشند و همه هستى اجتماعى خود را در معرض 
قضاوت مالك ها و معيارهائى متضاد با دنياى سرمایه دارى مشاهده مى نمایند. در آنجا به دروغ 
از »بهاى كار« سخن مى رفت، در اینجا كل تار و پود این دروغ تشریح مى گردد. آنجا از این 
صحبت مى شد كه كارگر كار مى كند و مزد كارش را مى گيرد!! بحث اینجا این است كه نيروى 
كار او در این نظام كاال است و آنچه بعنوان مزد مى گيرد صرفاً بهاى وسائل معيشتى مورد نياز 
بازتوليد نيروى كار وى و زنده نگه داشتن نسل بردگان مزدى است. در تاریكى زار محاسبات آن 
فضا به معيارهاى با صرفه بودن و نبودن مزد كارگر براى صاحب سرمایه رجوع مى شد. معيارها 
و مالكهاى اینجا سرچشمه زایش سرمایه و سرمایه ها را در كوهسار كار كارگر مى كاود و عریان 
مى سازد. مشاجرات آنجا حول نقطه تالقى رضایت كارفرما و كارگر!!! سير مى كرد، محتواى 
كيفرخواست اینجا پایان دادن به هستى رابطه خرید و فروش نيروى كار است. در آنجا همه چيز 

به كل باژگونه بود و در اینجا همه چيز نقد باژگونه پردازى و تشریح واقعيت هاى جارى است.
فعالين لغو كار مزدى این فضاى فكرى شفاف متضاد با افق تيره سرمایه دارى را از وراى آناتومى 
روشن و ملموس پروسه كار و توليد و سرنوشت كار كارگر معمارى مى كنند و در این راستا است 
كه هستى اجتماعى او را گام به گام در عمق جویبار خروشان مبارزه طبقاتى اش عليه سرمایه به 
هستى آگاه تر، اندیشمندتر نيرومندتر، متحدتر و اجتماعى تر بسط مى دهند. آنچه در این ميان 
انجام مى شود نه صرف آموزش كالسيكها، نه كلى بافى و شعار پردازى توخالى عليه استثمار، نه 
رژیم ستيزى فراطبقاتى بى مایه، نه دميدن در صور جنبش سندیكاليستى، نه دعوت پيوستن 
به حجره هاى حزبى ارباب عقاید جنبش هاى دموكراتيك و خلقى و سوسيال بورژوائى كه تحقق 
عينى پروسه بلوغ ضد سرمایه دارى و كمونيستى توده هاى كارگر است. فعالين لغو كار مزدى 
در این گذر، به طور مستمر سنگين ترین كوله بارهاى تشریح كارى كه كارگران انجام داده اند، 
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ميزان استثمارى كه شده اند، اضافه ارزشى كه توليد كرده اند، سرمایه اى كه آفریده اند و همه 
جزئيات دیگر پروسه كار را به دوش مى كشند تا هر كجا كه مناسب باشد و در هر شرائطى كه 

ممكن گردد، پيش روى كارگران باز كنند.
برخى از افراد و محافل فعال كارگرى در نقد توهمات ساليان دراز خویش به احزاب و گروههاى 
مختلف چپ، در حالى كه خود را منتقد رادیكال و دو آتشه روایت سوسيال بورژوائى مبارزه 
طبقاتى قلمداد مى كنند، در عمل و در دنياى واقعى پيكار ميان طبقات اجتماعى، عين همان 
راهبردها، راه حلها و نوع نگاههاى پيشين را با خود حمل مى نمایند. اینان با چشم دوختن به 
این و آن متن آموزش اقتصاد سياسى ماركسى، یا این و آن روایت ماتریاليسم انقالبى ماركس 
از مبارزه طبقاتى، یكباره فریاد یافتم، یافتم سر مى دهند!!! چنين تصور مى كنند كه كل معضل 
ساليان دراز جنبش كارگرى بين المللى فقط عدم آشنائى این یا آن فعال طبقه كارگر با این 
متون بوده است!!! در سخن از جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر بالفاصله انگشت حيرت 
بر لب مى پرسند: وقتى كارگران مثاًل معنى ارزش اضافه را نمى فهمند، وقتى آنها معيار تبدیل 
كار به كار اجتماعى در سرمایه دارى را تعمق نمى نمایند، وقتى كه مزد، بها، سود یا گروندریسه، 
كاپيتال و ... را خوب نفهميده اند چگونه مى خواهند عليه سرمایه دارى مبارزه كنند؟!! در نگاه 
این عده چند نكته كاماًل برجسته و قابل بررسى است. اول اینكه به رغم آنچه ادعا مى كنند 
و حتى بر خالف آنچه در باره خویش تصور مى كنند، آگاهى را مقوله اى تجریدى و منفك از 
پراتيك مادى و اجتماعى و طبقاتى به حساب مى آورند. روایت اینان از آگاهى، روایتى متناقض 
با شناخت ماركسى آگاهى طبقاتى و ماتریاليسم انقالبى ماركس است. به زعم آنان آگاهى ضد 
سرمایه دارى مجموعه اى از آموزش ها و مباحث و تئوریها و نظریات رادیكال است و هر كارگرى 
كه این بحث ها و تحليل ها و متون حامل آنها را مطالعه نماید، لزوماً یك كارگر آگاه است و 
پرچمدار مبارزه سوسيالستى طبقه خود مى شود!!! به همين دليل ترجيع بند حرفشان این است 
كه مثاًل فالن كارگر كه از مبارزه ضد سرمایه دارى حرف مى زند، آیا فالن بخش كاپيتال ماركس 
را خوانده است یا فالن اثر دیگر او را خوب درك كرده است؟!! دوم آنكه آنان آگاهى را مقوله اى 
مربوط به افراد و نه جنبش طبقاتى مى دانند و همه گفتگویشان حول آگاهى فرد كارگر یا فعاالن 
كارگرى دور مى زند و سوم كه از همه اساسى تر و مهمتر است، اینكه در منظر سياسى اینان 
گویا آگاهى است كه جنبش طبقاتى را مى سازد و نه جنبش طبقاتى است كه باید در هستى 
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اجتماعى خود آگاه و نيرومند و متحد و با افق شود.
هر سه مؤلفه مذكور در نوع نگاه این عده به مسأله آگاهى طبقاتى كارگران اجزاء ارگانيك یك 
منظومه نظرى واحد را مى سازند. براى اینان آگاهى طبقاتى، علمى از جنس سایر علوم مثاًل 
فيریك، شيمى، ریاضى یا زیست شناسى است كه هر كسى مى تواند آن را بياموزد و هر كه آن 
را بياموزد فعال كمونيست و ضد سرمایه دارى جنبش كارگرى مى گردد. درست به همانگونه 
كه یك پزشك با گذراندن دوران تحصيل طب و گرفتن كارت عضویت نظام پزشكى شروع 
به طبابت و درمان بيماران مى كند!! واقعيت این است كه آموزش هاى ماركس هم در دستگاه 
شناخت و استنتاج این عده سواى یك مجموعه علوم از نوع فلسفه و سياست و اقتصاد چيز 
بيشترى را تشكيل نمى دهد!! روایت ساليان متمادى چپ اردوگاهى و چپ سوسيال بورژواى 
از همين جا نشأت مى گيرد. آموزشهاى  ميراث دار آن از علم بودن سوسياليسم هم دقيقاً 
ماركس به طور قطع علم است و در این زمينه جاى هيچ بحث و جدلى نيست. مسأله اساسى 
این است كه این آموزش ها فقط در جائى آگاهى طبقاتى پرولتاریا هستند كه به عنوان سالح 
پيكار طبقاتى و ضد سرمایه دارى این طبقه به كار گرفته مى شود. سوسياليسم یك جنبش است 
و سوسياليسم طبقه كارگر، نه ساختار دانشگاهى مجموعه آثار ماركس و انگلس كه جنبش آگاه 
سوسياليستى و ضد كار مزدى پرولتاریاست. هر نوع تالش براى علم قلمداد كردن سوسياليسم 
به صورت تجریدى و در شكل منفك از پراتيك متعين اجتماعى و طبقاتى ضد كار مزدى و 
براى محو سرمایه دارى پل بستن كامل بر روایت ماركسى آگاهى طبقاتى و مسخ مطلق آگاهى 

سوسياليستى پرولتاریا است.
جایگزینى آگاهى طبقاتى پرولتاریا با آگاهى افراد و فعالين منفرد كارگرى نيز رویه دیگرى 
از همان روایت متافيزیكى و غيرطبقاتى آگاهى است. بحث بر سر ميزان شناخت و درجه 
آشنائى این یا آن كارگر با آموزشهاى ماركس نيست. سخن از یك جنبش آگاه سرمایه ستيز 
و سوسياليستى است. مى توان تصور كرد كه در نقطه اى از دنيا مثاًل شمار كثيرى از فعالين 
كارگرى كل دستنوشته ها و آثار ماركس را در شيارهاى ذهن خود ثبت و ضبط كرده باشند. 
وجود چنين حالتى به هيچ وجه مالزم با عروج یك جنبش رادیكال ضد سرمایه دارى نخواهد 
بود. بالعكس، این فعالين با همه این آموزش ها چه بسا، به ره بردن مبارزه طبقاتى كارگران در 
ورطه سندیكاليسم و راه حلهاى سوسيال دموكراتيك یا هر راهبرد دیگر غيركمونيستى كمك 
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رسانند. فهم طبقاتى سوسياليسم و آموزش هاى مبارزه طبقاتى ماركس كه عموم از آن سخن 
مى گویند موضوعى است كه معناى درست خود را در همين جا احراز مى كند. فهم كارگرى 
نقد اقتصاد سياسى ماركس یا سایر آثار وى در پراتيك شفاف سوسياليستى و براى لغو كار 
مزدى جنبش كارگرى و نه در سينه این و آن انسان كارگر به منصه ظهور مى رسد. آگاهى 
طبقاتى پرولتاریا جنبش آگاه زنده و افق دار ضد كار مزدى او یا در واقع جنبشى است كه 
در راه حلها و سنگربندى مطالبات و نوع سازمانيابى جدال جارى خود عمالً روند كار جامعه 
موجود، فرایند بازتوليد سرمایه اجتماعى، ساختار نظم سياسى و مدنى سرمایه، مبانى حقوقى 
و قانون و اساس موجودیت بردگى مزدى را آماج حمله و ستيز قرار دهد. ممكن است خيل 
كثير فعالين كارگرى مثالً دانش آموختگان آكادمى علوم ماركسى باشند، اما جنبش كارگرى 
 بستر حضور آن ها، یك جنبش بغایت رفرميستى و منحل در رویكرد سوسيال بورژوائى باشد.

و باالخره این كه این آگاهى نيست كه مبارزه طبقاتى را مى آفریند. بالعكس این مبارزه طبقاتى 
است كه در فرایند بسط و بلوغ و كوبيدن سنگالخ پيروزى نيازمند آگاه ساختن و افق دار نمودن 
هر چه ژرف تر و گسترده تر و سراسرى تر خود است. ماركس جنبش ضد سرمایه دارى طبقه 
كارگر را خلق نكرده است. این جنبش وجود داشته است و او به مثابه یك كارگر آگاه كمونيست 
در زمان خویش با بيشترین بصيرت و توانائى و دانش طبقاتى به مسائل و نيازهاى بالندگى 
آگاهانه و سازمان یافته و افق دار این جنبش پاسخ داده است. بحث فعالين لغو كار مزدى در این 
گذر بسيار گویا و شفاف است. بحثى كه به رغم تمامى شفافيت آن، براى خيل وسيع ابوابجمعى 
چپ سوسيال بورژواى ایران بسادگى قابل فهم نيست. آگاهى طبقاتى به مفهوم دقيق ماركسى و 
ماتریاليستى و انقالبى آن در تمامى بحث هاى مفصل و مشروح ما عظيم ترین مكان را دارد. آنان 
كه جز این تصور مى كنند، در فهم ماركسى آگاهى طبقاتى دچار مشكل جدى هستند. براى ما 
نقد طبقاتى و ضد سرمایه دارى جنبش كارگرى بر عينيت موجود سرمایه دارى و بعنوان چراغ 
راه حى و حاضر طبقه كارگر در مبارزه عليه كل نظام بردگى در همه شؤن و همه عرصه هاى 
حيات اجتماعى است كه معنى واقعى آگاهى را داراست. نوعى نگاه به آگاهى كه طبيعتاً براى 
معتقدان به اصالت اندیشه و نقش اندیشه ها در آفرینش تاریخ چندان قابل قبول نيست و قرار 

هم نيست كه باشد.
مبارزه براى افزایش دستمزد فقط یكى از قلمروهاى جارى حيات جنبش كارگرى و ساده ترین 
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با نظام سرمایه دارى  آنهاست. كارگران در همه حوزه هاى زیست طبقاتى و اجتماعى خود 
درگيرند. فعالين لغو كار مزدى افراد همه جا حاضر، خانه زاد و دخالتگر كليه این عرصه ها و جنب 
و جوش ها هستند. یك معضل اساسى جنبش خودانگيخته و خودپوى ضد سرمایه دارى طبقه 
كارگر، ناتوانى توده هاى وسيع این طبقه در كندوكاو سوسياليستى ارتباط ارگانيك ميان رابطه 
خرید و فروش نيروى كار با مظاهر، تبعات و تعينات مختلف اقتصادى، سياسى، مدنى، فرهنگى، 
حقوقى و كالً اجتماعى این رابطه یا همان شالوده و سنگ بناى هستى نظام سرمایه دارى است. 
نه فقط سنت سندیكاليستى، كه اساس كار چپ منزوى رادیكال نما نيز نسبت به اهميت 
تسرى آناتومى ماركسى این پيوندها و مراودات به شریان حيات فكرى و ساختار درایت جنبش 
كارگرى بكلى بى تفاوت است و اساساً نمى تواند نسبت بدان هيچ حساسيتى نشان دهد. این كار 
وظيفه اى است كه محتواى فرایند روتين تالش و دخالتگرى فعالين لغو كار مزدى را تشكيل 
مى دهد. براى اینكه جنبش كارگرى هستى ضد سرمایه دارى خود را بطور مدام از پيرایه هاى 
سوسيال بورژوائى و رفرميستى پاالیش كند و به جنبشى آگاه، افق دار و عميقاً كمونيستى بسط 
دهد، باید اساس این همانى و وحدت ميان رابطه توليد اضافه ارزش و كل قوانين و قراردادها و 
ساختار مدنى و حقوقى و نظم سياسى و دولتى بورژوازى را هر چه ژرفتر جریان ذهن خود سازد. 
جنبش كارگرى بر خالف آنچه تـئوریهاى پيشينه دار سوسيال بورژوائى طرح كرده و اشاعه داده 
اند، در هيچ یك از قلمروهاى زیست مدنى، سياسى و اجتماعى نباید محتواى اعتراض، مبارزه 
و نقد خود را با هيچ اپوزیسيون بورژوائى و جنبش هاى متكى به نقد رفرميستى سرمایه دارى 
به هم آميزد، نباید در زمين بازى این نوع جنبش ها بازى كند یا دامنه جنگ و ستيز طبقاتى 
خود را در پشت مرزهاى هيچ شكلى از اصالح طلبى سياسى و حقوقى و مدنى به بند كشد. 
تحقق این هدف نيازمند اشراف توده هاى كارگر به مفصلبندى سراسرى همه سلولها و بافتهاى 
اجتماعى نظام بردگى مزدى با شيوه توليد سرمایه دارى است. راهبردها و راهكارهاى طى این 
فرایند نيز به هيچ وجه از سنخ نسخه پردازى هاى آكادميك چپ فرقه اى حزب نشين نيست. در 
اینجا نيز ما با یك فرایند عينى جنبشى و عزیمت از لحظات بالندگى جنبش ضد سرمایه دارى 
كارگران به لحظات بالنده تر، آگاه تر و سازمان یافته تر آن، سر و كار داریم. مشغله فعالين لغو كار 
مزدى این نيست كه فقط اندر وصف پيوستگى و درهمرفتگى مصائب و سيه روزى هاى كارگران 
و فرودستان با رابطه خرید و فروش نيروى كار مقاله بنویسند. آنان در كليه عرصه هاى اعتراض 
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اجتماعى ضد سرمایه دارى طبقه كارگر افقها، راه حلها، انتظارات و بدیل هاى ضد كار مزدى را 
پيش پاى كارگران پهن مى كنند و مى كوشند تا با رفت و روب راهبردهاى سندیكاليستى و 
دموكراسى طلبانه چپ فرقه گرا، این انتظارات و راهكارها و بدیل ها را به جریان روز مبارزه و 

جنگ و ستيز طبقه خویش تسرى دهند.
بحث بى حقوقى مضاعف زنان و جنبش ضد تبعيضات جنسى یك نمونه كنكرت و درس آموز در 
این راستا است. براى ما تمامى آنچه كه زیر نام استثمار و ستمكشى مضاعف زنان یا تبعيضات 
جنسى در جهان مطرح است، بدون هيچ اگر و اما یا در عمق رابطه خرید و فروش نيروى كار 
ریشه دارد و یا توسط این شيوه توليد و ساختار اجتماعى آن، پاسدارى مى گردد. بر همين مبنى 
دعوى هر نوع مبارزه عليه بيحقوقى زنان در خارج از ستاد سراسرى جنبش ضد سرمایه دارى و 
براى محو بردگى مزدى نيز یك دعوى ریاكارانه و عميقاً عوامفریبانه است. زنان بيشترین بخش 
كار خانگى و در عظيم ترین بخش جهان موجود، بار كل كار خانه را بر دوش دارند. چگونه 
مى توان عليه این جنایت ستيز كرد بدون اینكه نوك تيز حمله را به طور مستقيم به موجودیت 
رابطه توليد اضافه ارزش نشانه رفت؟ كار زن در خانه بخشى از پروسه كار مورد نياز بازتوليد 
سرمایه اجتماعى و جهانى است كه در حال حاضر به صورت تماماً رایگان و بدون دینارى 
پرداخت از سوى صاحبان سرمایه، توسط جمعيت عظيم زنان كارگر جهان انجام مى گيرد. در 
یك محاسبه سرانگشتى حجم این كار رایگان در جامعه اى مانند ایران در همين شرائط حاضر 
به دویست ميليون ساعت فقط در روز بالغ مى گردد. این حجم عظيم كار به طور بى وقفه صرف 
تربيت ارتش ذخيره كار سرمایه، بازتوليد نيروى كار شاغل و صرف همه اشكال كارى مى شود 
كه بدون آنها كل پروسه سودآورى و بازتوليد سرمایه اجتماعى در خطر اختالل و انسداد حتمى 
است. بهاى این مقادیر غول آساى كار رایگان را تنها با ارقام نجومى مى توان گزارش كرد. ما 
به ازاء ارزشى این نيرو، حتى با همان مالكهاى متعارف طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه دارى 
ایران یا به بيان دیگر با رجوع به بهاى شبه رایگان نيروى كار شاغلين در جهنم سرمایه دارى 
ایران، به رقم ناقابل دویست تریليون تومان در روز و هفتاد و سه تریليون تومان در سال مى رسد. 
جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر و فعالين لغو كار مزدى این جنبش در قلمرو مبارزه عليه 
بيحقوقى و ستمكشى و شدت استثمار مضاعف زنان به این ارقام چشم مى دوزند، نقش این ارقام 
در بازتوليد پروسه سرمایه اجتماعى و توسعه بى امان انباشت سرمایه در جامعه را مد نظر قرار 
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مى دهند. دیدگان رفرميسم راست سندیكاليستى و چپ فرقه گراى حزب نشين در مقابل این 
جنایات سرمایه بسيار خطاپوش است و در گفتگو پيرامون تبعيضات جنسى هيچگاه قادر به 
چرخش مردمك خود براى مشاهده این حقایق نيست. عكس آنچه در مورد اینان صدق مى كند، 
در مورد فعالين لغو كار مزدى مصداق دارد. دنياى بيحقوقى و تبعيضات نارواى مسلط بر زندگى 
زنان دنيا فرارسته از مناسبات كار مزدورى است و هر مبارزه عليه زن ستيزى و آپارتاید جنسى 

باید مبارزه اى عليه اساس سرمایه دارى و موجودیت رابطه خرید و فروش نيروى كار باشد.
نوع نگاه باال به پدیده تبعيضات جنسى و ستمكشى یا استثمار مضاعف زنان براى فعالين لغو 
كار مزدى باز به نوبه خود، شالوده اتخاذ راهكارها، سياست ها و تاكتيك هاى متناظر با این 
تبيين و متضاد با سندیكاليست ها و چپ دموكراسى طلب رژیم ستيز خارج از مدار جنبش 
ضد سرمایه دارى است. وقتى كه كار رایگان ميليونها زن خانه دار، شرربارترین و دژخيمانه ترین 
ميدان تاخت و تاز سرمایه دارى عليه ابتدائى ترین و ساده ترین حقوق انسانى توده وسيع زنان 
كارگر است، وقتى كه همين كار رایگان، یك وثيقه مهم ماندگارى این نظام و وسيع ترین عرصه 
تعرض بورژوازى به كل طبقه كارگر است، پس كانال واقعى جدال را نيز باید بر روى همين محور 
حفارى كرد. باید شعار برچيدن بساط كار رایگان خانگى را وارد معادالت روز جنبش كارگرى 
ساخت. اگر قرار است جنبش زنان بخش الیتجزائى از كل جنبش كارگرى باشد، اگر قرار است 
همه حوزه هاى مبارزه این جنبش به طور واقعى ضد نظام سرمایه دارى باشد، اگر قرار است 
مبارزه زنان كارگر زمين سياستگذارى و منشورپردازى بورژوازى را سيراب نكند و به گنداب 
اصالحات اپوزیسيونهاى فریبكار سرمایه سرشكن نگردد، پس باید شعارها، راهكارها و راه حلهاى 
آن عماًل و به صورت زمينى از سنخ و جنس جنبش طبقاتى ضد سرمایه دارى باشد. در اینجا 
حتماً داد و فریاد سندیكاليست ها به آسمان خواهد رفت و چه بسا از عربده هاى قهرآميز خدم و 
حشم مستقيم بورژوازى هم بلندتر خواهد شد. صفه نشينان حرم »احزاب« هم حتماً با جنجال 
آنها هماوا خواهند گردید. همگى داد خواهند زد كه زنان با معضل حجاب مواجهند و شما 
مشكل كار بى مزد خانگى زنان را كه تازه در هيچ كجاى جهان حل نشده است و اساساً در نظام 
سرمایه دارى حل نخواهد گردید، پيش مى كشيد؟! پاسخ این هياهو اما بسيار ساده است. بحث 
بر سر كمرنگ ساختن مبارزه عليه حجاب و سایر مظالم مسلط بر زندگى زنان نيست، اساس 
گفتگو این است كه هر ستيز و خيزش عليه هر كدام از این مظالم یا هر نمود زن ستيزى باید 
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تبلور مبارزه اى آگاه در ميدان باز و سراسرى طبقاتى توده هاى كارگر عليه بردگى مزدى باشد.
ضرب المثل شایعى است كه مى گویند »گرفتن مچ اپورتونيست ها سخت است« البته این 
عبارت چندان هم دقيق نيست. مچ اپورتونيست ها همه جا باز و بساط نيرنگ طبقاتى آنها 
هميشه رسوا است. آنچه مصداق واقعى سختى است، زمختى موجوداتى است كه به نحوى از 
انحاء دست به كار دفاع از حرمت سنگپایه سرمایه دارى هستند. رفرميسم چپ تاریخاً و سنتاً 
زیر نام وفادارى به سوسياليسم ناب هر نوع مبارزه واقعى توده هاى كارگر عليه سرمایه دارى، 
در هر قلمرو و هر وضعيتى را خدشه دار كردن خلوص سوسياليسم! و آلودن اعتبار كمونيسم 
تلقى نموده است! از دید آنان سوسياليسم و ضدیت با سرمایه دارى الفاظى هستند كه فقط باید 
با اجتهاد و شارعيت اربابان حزب مورد استفاده قرار گيرند. در این نگاه تا سرمایه دارى هست 
كارگران نمى توانند عليه موجودیت و اساس این نظام هيچ مبارزه اى بكنند!!! هيچ افقى در 
این گذر پيش روى جنبش خود بگشایند و هيچ انتظار و مطالبه اى كه سنگر صف آرائى این 
پيكار باشد طرح كنند!!! در این نگاه سوسياليسم نه جنبش طبقاتى تغيير عينيت موجود كه 
بهشت مخلوق متشرعين حزبى و ارباب عقاید مكتبى كمونيسم نمایانه است. سندیكاليست ها 
و فرقه گرایان، این نوع احكام را با استنتاجات تئوریك دیگرى از همين سنخ و باز هم متضاد با 
ماتریاليسم انقالبى ماركس به هم مى آميزند و تكميل مى كنند. در منظر سياسى آنان بى حقوقى 
زنان و تبعيضات جنسى مسلط موجود نه پدیده ارگانيك، همگن و همنهاد رابطه توليد اضافه 
ارزش كه ميراث نظامهاى كهنه فئودالى، برده دارى و اعصار گذشته تاریخ است. محتواى بسط 
همه این ابداعات سوسيال رفرميستى و بورژوائى به حوزه مبارزه عليه آپارتاید جنسى روز این 
مى شود كه جنبش زنان جنبشى فراطبقاتى، خارج از مدار مبارزه عليه اساس سرمایه دارى و 
جنبشى براى اصالح وضعيت زن در سيطره ماندگارى عينيت موجود است. رفرميسم چپ 
وقتى بندهاى الحاقى مبارزات زنان با جنبش كارگرى را به حوزه تقنين مى برد!! فقط تناقضات 
فاحش تئورى بافى هاى سوسيال بورژوائى خود را آشكار مى سازد. آنچه واقعى است این است 
كه در نگاه آنان هيچ اثرى از وحدت جنبش رفع ستم جنسى با جنبش ضد كار مزدى طبقه 

كارگر مشهود نيست.
فعالين لغو كار مزدى با درك ماركسى وحدت حوزه هاى عدیده جنبش ضد سرمایه دارى از 
جمله جنبش ضد تبعيضات جنسى و مبارزه روز طبقه كارگر، در طرح انتظارات و خواسته هاى 
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جارى این جنبش نيز دقيقاً جوشش و خروش هر چه وسيعتر سنگر جدال عليه سرمایه 
جامعه  یك  در  كه  نيست  این  از  باالتر  ستمى  هيچ  مى بينند.  كارگر  طبقه  كار  دستور  را 
كاپيتاليستى مانند جامعه ایران ميليونها زن شب و روز به صورت رایگان به گونه اى شاق 
و سراسر تحقيرآميز و برده وار براى نظام سرمایه دارى كار مى كنند و فاجعه آميزتر اینكه 
خود آنان زیر فشار القائات باژگونه نظام بردگى مزدى این كار رایگان حقارت بار و برده گونه 
را امرى عادى و جریان طبيعى و ضرورى زندگى مى پندارند. در این جا هر اعتراض زنان 
بدون اینكه یكراست مجراى ستيز با رابطه خرید و فروش نيروى كار را پيش گيرد، نمى تواند 
مبارزه اى مثمر و رادیكال باشد. از این گذشته هر نوع تفكيك ميان زن و مرد مشغول كار 
خانگى و زن و مرد شاغل حوزه هاى كار و توليد در عرصه جدال مزدها و ميزان دستمزدها، 
سواى یك باژگونه پردازى آشكار و عوامفریبانه سرمایه ساالرانه هيچ چيز دیگر نيست. مسأله 
بعدى در همين جا این است كه گفتگوى ریاكارانه یك كاسه كردن جنبش زنان كارگر و 
سرمایه دار و آنچه زیر نام جنبش یكپارچه زنان تبليغ گردیده است هيچ ربطى به نگاه ضد 
سرمایه دارى طبقه كارگر ندارد. فعالين لغو كار مزدى كالبدشكافى ماركسى و انقالبى پيوند 
ارگانيك مبارزه عليه بيحقوقى زنان و عليه بردگى مزدى را از یك سوى و تشریح ماهيت 
بورژوائى همه تئوریها و راه حل تراشى هاى ارتجاعى جدا سازى این دو از همدیگر را دستور 
 كار هميشگى حضور خود در قلمروهاى مختلف حيات اجتماعى جنبش طبقه كارگر مى بينند.

جنبش كارگرى ضد سرمایه دارى در قلمرو پيكار عليه تبعيضات جنسى با توجه به تمامى 
مؤلفه هاى باال، پرداخت مزد كامل ساعات كار خانگى زنان را به مثابه جزء الینفكى از كل 
دستمزد نيروى كار مزدى درون جامعه، خاكریز جدال روز خود مى نماید. كار هر زن در درون 
هر خانه پيش شرط جبرى بازتوليد نيروى كار شاغلى است كه در كارخانه، مدرسه، بيمارستان، 
حمل و نقل یا هر مركز دیگر كار و توليد به صورت مولد یا غيرمولد براى سرمایه داران و دولت 
آنها كار مى كند. درست بر همين اساس دستمزد هر كارگر كار خانگى باید معادل دستمزد هر 
كارگر شاغل به صورت جداگانه و خارج از اشكال دروغين و كاریكاتورى حق همسر و حق اوالد 
و مانند اینها به خود وى پرداخت گردد. با این حساب مبارزات مستمر توده هاى كارگر براى 
تحميل سطوح باالتر دستمزد به سرمایه داران و دولت سرمایه دارى باید با مبارزه براى تحميل 
دستمزد كار خانگى زنان به هم آميخته و یك كاسه شود. اتخاذ این رویكرد از سوى طبقه 
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كارگر در همان حال كه مبارزه عليه ستم جنسى و استثمار مضاعف زنان را به عمق پيكار ضد 
كار مزدى توده هاى این طبقه زنجير مى كند، ضربه كوبنده اى نيز بر پيكر پدیده هائى مانند 
مردساالرى، جنس دوم بودن، حقارت و قوانين و معادالت حقوقى مسلط ضد زن نيز، وارد 
مى سازد. وقتى كه كار خانگى از شكل رایگان خود خارج شود، وقتى كه زن در قبال كار روزمره 
خود در خانه، مزد برابر كار در مراكز كار و توليد را دریافت كند پيداست كه وابستگى اقتصادى 
او به مرد دچار تزلزل خواهد گشت. از حقارت وى كاسته مى شود، زیر فشار اقتصادى به هر 
توحش مردساالرانه تن نخواهد داد و از همه این ها مهمتر در فرایند جارى مبارزه طبقاتى ضد 
سرمایه دارى نقشى تعيين كننده تر، نافذتر و كارسازتر احراز خواهد نمود. با خم شدن جنبش 
كارگرى بر مفصلبندى واقعى ميان عرصه هاى مختلف پيكار طبقاتى خود، بر سينه راه حلهاى 
كاپيتاليستى فمينيسم بورژوائى نيز دست رد گذاشته مى شود و توده وسيع زنان كارگر در 
اعتراض به هر نوع ستمكشى مضاعف و تبعيض جنسى یكراست سنگر افراشته این پيكار را در 

آوردگاه سراسرى جنبش سوسياليستى و ضد سرمایه دارى جستجو خواهند نمود.
مبارزه عليه سطح نازل دستمزدها و از جمله مبارزه عليه كار رایگان خانگى همان گونه كه 
باالتر گفتيم و به كرات تأكيد كرده ایم، ساده ترین و ابتدائى ترین شكل مبارزات كارگران است. 
پائين تر توضيح خواهم داد كه جنبش لغو كار مزدى اساساً حوزه پيكار توده هاى كارگر براى 
بهبود وضعيت معيشتى، امكانات رفاهى و خدمات اجتماعى را بر روى محور مزد متمركز 
نمى كند و اتفاقاً همه توان خود را به كار مى گيرد تا جنبش روز كارگران را هر چه بيشتر 
از این ریل دور سازد و بر پویه واقعى مزدستيزى سمت دهد، اما عجالتاً همين مبارزه براى 
فزونى دستمزدها را در جایگاه واقعى ضد سرمایه دارى خود و در پيوند ارگانيك با قلمروهاى 
دیگر جنبش سرمایه ستيز توده هاى كارگر دنبال مى كنيم. دستمزد بخش پرداخت شده بهاى 
كار كارگر است و بخش بسيار عظيم تر این بهاى كار همان چيزى است كه به كارگر پرداخت 
نمى شود. این بخش اساساً و به طور غالب به سرمایه مبدل مى گردد و مقدارى از آن نيز صرف 
زندگى و عيش و نوش و عشرت سرمایه داران مى شود. مبارزه كارگر براى افزایش دستمزد به 
همان اندازه كه عادى ترین و ملموس ترین شكل اعتراض كارگران به استثمار و ستم و توحش 
سرمایه دارى است، ظرف مناسبى براى گسترش آمادگى، آگاهى و صف آرائى هر چه نيرومندتر 
جنبش كارگرى در مقابل نظام بردگى مزدى نيز مى باشد. معناى این مناسبت از دید لغو كار 
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مزدى آن است كه مبارزه براى دستمزد به جاى مفهوم مقطعى رفرميستى و سندیكاليستى آن، 
یك مكان استراتژیك و سوسياليستى احراز مى كند. این فقط هنگام تشدید تنگناهاى معيشتى 
یا تهاجم هارتر سرمایه به سطح مزدها نيست كه باید خواستار فزونى دستمزدها شد، كاماًل 
بالعكس، این حكم عام مبارزه طبقاتى كارگر براى كاهش هرچه مقدور و ممكن كار اضافى 
به نفع كار الزم است كه باید و مى تواند در شكل یك تعرض روتين ضد سرمایه دارى دستور 
مستمر جنبش طبقاتى او باشد. رویكرد سوسيال خلقى و دموكراسى طلبانه فراطبقاتى معموالً 
این نوع مبارزه را »اكونوميسم« مى خواند!!! و بدیل آن را در رژیم ستيزى فاقد هر نوع محتوا 
و بار ضد سرمایه دارى كنكاش مى كند. این مسأله كه در نقد لنين بر مبارزه صرف اقتصادى 
كارگران یا به بيان دیگر، در نوع نقد او به سندیكاليسم بسيار خصلت نماست در دوره هاى 
بعدى به یكى از اركان باورهاى مسلكى چپ خلقى و سوسيال بورژوا تبدیل شده است. لنين 
در »چه باید كرد« به جاى نقد سوسياليستى و ضد كار مزدى سندیكاليسم، عماًل به نقد خلقى 
و دموكراسى طلبانه این گرایش در طبقه كارگر روسيه روى مى كند. بورژوازى ليبرال درون 
سوسيال دموكراسى خواستار یكسویه شدن جنبش كارگرى بر روى مطالبات محدود اقتصادى 
و معيشتى و انصراف كامل توده هاى كارگر از مبارزه ضد سرمایه دارى است. نقد لنين به راهبرد 
ليبرال رفرميستى بورژوازى بدون كاوش ماركسى ارتباط ارگانيك و اندرونى قلمروهاى مختلف 
ابراز وجود جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر و بدون آناتومى مفصلبندى آهنين ميان مبارزه 
اقتصادى و سياسى كارگران در یك پيكار جامع االطراف طبقاتى و سوسياليستى، راه تحقير 
مبارزه اقتصادى به نفع رژیم ستيزى فراطبقاتى را وجهه همت خود مى سازد. تزار ستيزى 
دموكراتيك بزرگ و بزرگ تر مى شود و تزار ستيزى سوسياليستى مورد بى مهرى قرار مى گيرد. 
مبارزه عليه تزار جاى مبارزه عليه سرمایه دارى را اشغال مى كند و همين رویكرد در دوره بعد 
مركز رجوع چپ ناسيوناليست و سوسيال خلقى دنيا براى كوبيدن برچسب »اكونوميسم«!!! به 
هر مبارزه اقتصادى ضد سرمایه دارى مى گردد. جنبش لغو كار مزدى نقد سياسى رژیم ستيزانه 
سندیكاليسم را با نقدى كاماًل كمونيستى جایگزین مى كند. در اینجا همه تالشها بر اصل ضد 
كار مزدى بودن جنبش كارگرى استوار است. اقتصادى یا سياسى بودن یا نوع بستر جریان 
پيكار، همه و همه در تابش شعاع این اصل است كه مورد داورى قرار مى گيرد. بورژوازى تمامى 
اشكال محروميت هاى اجتماعى و رفاهى و معيشتى را بر طبقه كارگر تحميل مى كند تا در این 
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گذر ميزان كار اضافى آنها را هر چه بيشتر و مقدار كار الزم آنها را تا سرحد امكان كمتر سازد. 
سندیكاليسم و رفرميسم چپ مبارزه كارگر عليه این محروميت ها و بى حقوقى ها را از محور ضد 
سرمایه دارى جدا مى كنند و به قلمرو دموكراسى و نقد بورژوائى رژیم حاكم منتقل مى سازند. 
جنبش لغو كار مزدى خالف این كار را انجام مى دهد و راه حل مغایر آن را پيش روى قرار 
مى دهد. مسكن رایگان، مهد كودك رایگان، بهداشت رایگان، آموزش و پرورش رایگان، ایاب و 
ذهاب رایگان، نگهدارى از پيران و سالمندان به صورت رایگان و همه امكانات دیگر از این سنخ 
را نه به عنوان حقوق دموكراتيك كه به عنوان عرصه هاى تعرض عليه سرمایه و حلقه هاى تمركز 
نيرو براى اخالل در روند بازتوليد سرمایه اجتماعى و فرسودن نظام بردگى مزدى دنبال مى كند. 
تاریخاً كاریكاتورهاى وصله پينه اى از این امكانات توسط سوسيال دموكراسى غربى و بسيار 
كاریكاتورى تر و بى مایه تر آن ها، در برنامه پردازى ها یا به اصطالح معروف »حداقل« نویسى هاى 
چپ خلقى، مورد مطالبه یا موضوع جدال مكتبى بوده است. نكته مهم در این زمينه آن است 
كه نگاه جریانات یاد شده به این مسائل و مطالبات دقيقاً نقطه معكوس و متضاد نگاه فعالين لغو 
كار مزدى است. آنان این امكانات را به مثابه حقوق شهروندى و مدنى كارگران در چهارچوب 
قانونيت و حقوق و قانونساالرى سرمایه دارى و به عنوان ملزومات تمكين جنبش كارگرى به 
قداست و استقرار نظام بردگى مزدى خواستار شده اند. براى فعالين لغو كار مزدى مسأله از 
اساس متفاوت است. هر كدام از این مطالبات در رویكرد ضد كار مزدى ساز و كار گشایش یك 
سنگر براى كارزار اختالل پروسه كار سرمایه و مختل ساختن فرایند بازتوليد سرمایه اجتماعى 
هستند، به همه آنها همان گونه نگاه مى شود كه به مسأله دستمزد نگاه مى شود. آناتومى و 
تببين اقتصادى یا طبقاتى هر كدام از آنها جزء الیتجرائى از پروسه بلوغ آگاهى كارگران و مبارزه 
براى تحميل هر یك از آنها بر نظام سرمایه دارى حلقه اى از زنجيره سراسرى جنبش طبقاتى و 
ضد كار مزدى توده كارگر است. وقتى كارگران حول محور بهداشت و دارو و درمان و آموزش 
و پرورش و مهد كودك و ایاب و ذهاب و مسكن رایگان یا مراقبت رایگان از سالمندان پيكار 
مى كنند، آنان طبيعتاً براى بهبود وضعيت معيشتى و رفاهى روز خود مى جنگند، اما آنان در 
همان حال ضربه اى كوبنده بر پروسه بازتوليد و خودگسترى سرمایه نيز وارد مى سازند. فعالين 
لغو كار مزدى در عمق جنبش جارى تحميل این امكانات بر بورژوازى با تشریح ماركسى جاى 
هر كدام از این مسائل و امكانات در درون رابطه توليد اضافه ارزش، فرایند بلوغ آگاهى طبقاتى 
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توده هاى كارگر را پى مى گيرند و به این ترتيب تأمين جامعيت ضد سرمایه دارى مبارزه روزمره، 
پيوند اندرونى مطالبات عاجل و پویه تدارك پيكار نيرومندتر عليه بردگى مزدى، رشد آگاهى و 
پویائى عام مبارزه طبقاتى براى تعرضات نيرومندتر به اساس رابطه خرید و فروش نيروى كار و 

در یك كالم اقتدار بيشتر جنبش كارگرى در مقابل سرمایه را پى مى گيرند.
مبارزه توده هاى كارگر عليه خفقان و دیكتاتورى و براى تحميل آزادى هاى سياسى و اجتماعى 
آنهاست. در  و طبقاتى  از جنبش ضد سرمایه دارى  پيوسته دیگرى  قلمرو  نيز  بورژوازى  بر 
اینجا نيز راه این جنبش از مسير نسخه پيچى هاى چپ رادیكال نماى سكت ساز جداست. 
ساختار حقوقى، مدنى، دولت و نظم سياسى موجود، پدیده هاى روئيده از مصالح و شروط 
بقاى سرمایه دارى هستند. خط كشيدن بر مفصلبندى آهنين ميان همه اینها با رابطه توليد و 
بازتوليد و خودگسترى سرمایه اجتماعى نه كار پرولتاریاى متخاصم این نظام كه سنت و سيره 
سياسى اپوزیسيونهاى دموكراسى خواه است. این كار تاریخاً توسط سوسيال دموكراسى صورت 
گرفته است. سوسيال دموكراسى روس در كارزار ضد تزارى و ضد فئودالى دهه نخست قرن 
پيش، آن را لباس تاكتيك كمونيستى!! پوشانده است و بعدها در امپریاليسم ستيزى خلقى، 
در نسخه پردازى هاى نوع استالينى و در تندنس هاى ناسيونال چپ نوع مائوئيستى به اصول 
و مبانى فقهى احزاب چپ ارتقاء یافته است. یك بند مهم استدالل بانيان این تزها همواره آن 
بوده است كه جنبش كارگرى بدون دموكراسى قادر به سازمانيابى مبارزه سوسياليستى نيست. 
واقعيت این است كه در دل این تئوریها، نه سوسياليسم به طور واقعى سوسياليسم كارگرى و 
ضد كار مزدى بوده است، نه سازمانيابى كارگران مكان سازمانيابى ضد سرمایه دارى توده هاى 
كارگر را داشته است و نه دموكراسى مورد بحث شرائط سياسى متناظر با تسهيل و تسریع 
قدرت یابى جنبش سوسياليستى طبقه كارگر را تضمين مى كرده است. ترجمه زمينى این 
دموكراسى، دیكتاتورى سرمایه دارى دولتى بوده است و دعوى چپ غيركارگرى موجود پيرامون 
تفاوت ميان آنچه مى خواهد و آنچه پيش از این رخ كرده است تماماً توخالى است. جنبش ضد 
سرمایه دارى پرولتاریا خود را به دار دموكراسى نمى آویزد. در اینجا آزادى، حقوق سياسى و رژیم 
ستيزى اوالً بار اجتماعى و طبقاتى ضد كار مزدى دارد و ثانياً هر كدام از آنها سنگرى در زنجيره 
سنگرهاى درون ميدان سراسرى پيكار سوسياليستى و عليه كار مزدورى است. آزادى براى این 
جنبش یعنى آزادى از قيد فروش نيروى كار، آزادى از وجود دولت باالى سر شهروندان، آزادى 
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از اختاپوس قوانين و قراردادها و دیوانساالرى منحط پاسدار رابطه توليد اضافه ارزش، آزادى 
از شرارت خودبيگانگى انسان، آزادى از قيد كار و قيد هر آنچه كه از او جدا و ماوراء اوست. 
دموكراسى راه حل جنبش ضد سرمایه دارى، حتى راه حل این جنبش براى تدارك و سازمانيابى 
و تجهيز سوسياليستى نيست. تاریخاً هم در هيچ كجاى دنيا دموكراسى هيچ كمكى به این كار 
نكرده است و راه را براى سوسياليسم طبقه كارگر هموار نساخته است، كاماًل بالعكس نقش مغایر 
این كار را ایفاء نموده است و جنبش سوسياليستى كارگران را بر دار نظام بردگى مزدى حلق آویز 
كرده است. مبارزه توده هاى كارگر براى حصول آزادیها و حقوق سياسى و اجتماعى یا سرنگونى 
دولت بورژوازى صرفاً بر متن جنبش ضد سرمایه دارى اوست كه معنا دار مى شود و بار واقعى 
طبقاتى و سياسى خود را احراز مى كند. فعالين لغو كار مزدى نير شالوده حضور خود در قلمرو 
مبارزات سياسى طبقه كارگر را بر همين پاشنه محكم مى سازند. جنبش كارگرى در هر سطح 
و هر شرائط با استثمار سرمایه دارى و بى حقوقى منبعث از این نظام درگير است و مى خواهد 
عليه این استثمار و مظالم مبارزه كند. اولين حرف و دعوى سياسى كارگران باید این باشد كه 
هيچ نيروى دولتى و هيچ قدرت سازمان یافته سياسى زیر نام »نماینده منافع عموم « تحت 
هيچ شرائطى نباید عليه جنبش كارگرى و به نفع سرمایه وارد صحنه جدال شود. محتواى این 
سخن همان چيزى است كه فعالين لغو كار مزدى با فرمولبندى شفاف»ممنوعيت كامل هر نوع 
دخالت دولت در امر مبارزه و سازمانيابى ضد سرمایه دارى طبقه كارگر« اعالم كرده اند و تبليغ 
نموده اند. طرح مسأله با این محتوا و این فرمول مبين یك نگاه شفاف سوسياليستى و ضد كار 
مزدى به قلمرو مبارزه كارگران براى آزادیها و حقوق سياسى است. در اینجا نه از دموكراسى، كه 
بالعكس از پویه ضد سرمایه دارى جنبش كارگرى عزیمت شده است. ممنوعيت كامل دخالت 
دولت در مورد جدال كارگران با سرمایه اوالً تجلى كيفرخواست پرولتاریا عليه وجود دولت است 
و ثانياً سنگر هميشه باز و پرخروش طبقه كارگر براى سرنگونى دولت سرمایه دارى مى باشد. 
كارگران با طرح این شعار از ژرفناى ستيز با سرمایه حركت كرده اند اما در پهنه بسط عينى 
و اجتماعى آن به ستيز طبقاتى عليه هر گونه محدودسازى آزادیها و حقوق اجتماعى انسانها 
رو مى كنند. این شعار و نگاه به آزادیها و حقوق سياسى از این منظر در همان حال هر تالش 
اپوزیسيونهاى بورژوائى براى ایجاد مفصلبندى مشترك دموكراسى فراطبقاتى خویش با رژیم 
ستيزى سوسياليستى طبقه كارگر را نيز خنثى مى نماید و صف مستقل سوسياليستى جنبش 



منتخب مقاالت / جلد اول98

كارگرى را شفافيت و استحكام بيشترى مى بخشد. چپ غيركارگرى محصور در دهليزهاى 
حزبى و رفرميسم راست سندیكاليستى به جاى این كار عرصه اى زیر نام جنبش دموكراسى 
طلبى پيش روى كارگران باز مى نمایند، اولى سرنگونى رژیم سياسى را عماًل از جنبش ضد 
سرمایه دارى توده هاى كارگر جدا نموده و به بدیل متضاد آن مبدل مى سازد و دومى اساساً آن 

را نفى یا وثيقه استقرار نظم »مدنى« و سياسى نئوليبرالى مى نماید.
رژیم ستيزى سوسياليستى در راهكارها و راهبردى روز خود به هيچوجه رژیم را در صرف 
رویه دیكتاتورى آن آماج اعتراض قرار نمى دهد بلكه این اعتراض را به كل موجودیت ساختار 
طبقاتى دولت بسط مى دهد. در اینجا به طور مثال جمهورى اسالمى تنها به این دليل كه یك 
رژیم دیكتاتور و دشمن آزادیها و حقوق سياسى یا مخالف »دموكراسى« است مورد حمله 
سرنگونى طلبانه جنبش كارگرى قرار ندارد، بلكه عالوه بر آن نفس موجودیتتش به عنوان یك 
دولت و به صورت یك چاه ویل براى بلعيدن بخش مهمى از حاصل كار طبقه كارگر ایران نيز 
هدف مستمر براندازى جنبش این طبقه است. در یك محاسبه ساده كه فعالين لغو كار مزدى 
در موارد مختلف آن را مطرح نموده اند، نفس وجود دولت بورژوازى در هر شكل و قيافه و تحت 
سركردگى هر دار و دسته و جناح و گروه، حتى اگر این دولت خود را با الگوى دلخواه رفرميسم 
راست و چپ منطبق سازد، باز هم ارقام نجومى حيرت بارى از ارزش هاى توليدى توسط 
توده هاى كارگر را صرف بود و بقاى وجود اختاپوسى خود مى سازد. ميليونها ارتشى و بسيجى و 
پاسدار و جهادى و نيروهاى متشكل در شمار كثير نهادهاى پوسيده و ارتجاعى دولتى در كنار 
یك ساختار اختاپوسى وحشتناك برنامه ریزى و اجرائى نظم توليدى و سياسى سرمایه دارى نه 
ففط وجود بشرستيز سرمایه دارى را بر طبقه كارگر تحميل مى نمایند كه سهم بسيار عظيمى از 
حاصل كار این طبقه را نيز صرف ماندگارى این ساختار مى كنند. جنبش ضد كار مزدى به جاى 
داد و قال سرنگون باد و برقرار بادهاى بى مایه دموكراسى طلبانه، ترازنامه مخارج موجودیت 
این دستگاه وسيع شرارت را موضوع محاسبات ریاضى روزمره كارگران مى گرداند و پویه آگاهى 

طبقاتى توده هاى كارگر را از این طریق هم آبيارى و تغذیه مى كند.
عنوان مقاله حاضر سازمانيابى ضد سرمایه دارى جنبش كارگرى بود. اما من تا اینجا كالمى در 
باره چند و چون متشكل شدن كارگران و ساختار سازمانيابى آنها مطرح نكرده ام. این كار كاماًل 
آگاهانه صورت گرفته است و دليل آن نيز بسيار روشن است. بحث سازمانيابى برخالف نام آن و 
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برخالف پندار رایج رفرميسم راست و چپ، اساساً یك مقوله تشكيالتى نيست. بنياد ماجرا این 
نيست كه كارگران چگونه متشكل شوند و اینكه مثاًل تشكل آنها شورائى یا سندیكاليستى یا 
منطبق بر این یا آن الگو باشد. گفتگو حول محور ساختار نمى چرخد. سخن بر سر جنبشى است 
كه باید متشكل شود. گرهگاه اصلى ماجرا اینجاست. اینكه جنبش كارگرى ضد سرمایه دارى و 
براى محو كار مزدى سازمان یابد و اینكه این جنبش در حصار اصالح پردازى ها و رفرم بافى هاى 
بورژوائى به انجماد و تحجر فرو نغلطد. داد و قال بر سر نفس سازمانيابى طبقه كارگر یا نوع این 
سازمانيابى، مستقل از چپ یا راست بودنش یك مشاجره فرقه اى و اسكوالستيك و مسلكى 
است. اول باید برادرى را ثابت كرد و سپس دعوى ارث پدر نمود. نقطه عزیمت نظریه تشكل 
كارگرى براى فعالين لغو كار مزدى، خود جنبش كارگرى، ضد سرمایه دارى بودن و رویكرد افق 
دار، آگاهانه و سوسياليستى این جنبش است. اگر این مسأله روشن باشد ساختار سازمانيابى 
جنبش جاى بحث چندانى نخواهد داشت. من بر همين اساس تمركز بحث را بر روى پيش 
شرطها و ملزومات رویكرد آگاهانه طبقاتى و سوسياليستى جنبش كارگرى قرار دادم و پس از 
شرح موجز این مؤلفه ها و پيش شرط هاست كه مى توان بسيار مختصر و ساده به چند و چون 

ساختار سازمانيابى جنبش نيز گذر نمود.
جنبش ضد سرمایه دارى با رویكرد لغو كار مزدى و سوسيالستى نمى تواند شورائى نباشد. این 
جنبش به حكم درونمایه و بر اقتضاى پویه تدارك و بالندگى خود براى استقرار سوسياليسم بر 
سينه هر نوع تندنس سندیكاليستى و هر نوع حزب آفرینى ماوراء خود، بسيار محكم دست رد 
مى كوبد. جنبشى كه فراشد آگاهى آن از سير جدال طبقاتى روزمره اش قابل تفكيك نيست، 
جنبشى كه آگاهان و فعالين و سخنگویان و پيشروانش از استخوانبندى حيات طبقاتى و توده اى 
آن به هيچ وجه تجزیه بردار نيستند، جنبشى كه تصميم گيرى، سياست گذارى و نظریه پردازى 
متناظر بر مصالح قوام و پيشروى آن، نه امر ویژه نخبگان بلكه جزء الیتجزاى روند رشد، شكوفائى 
و بلوغ ضد سرمایه دارى كل توده هاى آن است و از همه اینها مهمتر و اساسى تر جنبشى كه 
قرار است در یك تركيب سراسرى طبقاتى و اجتماعى و در وسعت همه آحاد شهروندان جامعه 
آتى برنامه ریزى كار و توليد و نظم زندگى اجتماعى را به گونه اى سوسياليستى و انسان محور 
و بر پایه محو بردگى مزدى به دوش گيرد، هيچ راهى سواى سازمانيابى شورائى در پيش روى 

خود ندارد.
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یكى از زشت ترین باژگونه پردازیهاى مشترك و همگن سندیكاليست ها و اربابان احزاب این بوده 
و همچنان این است كه مسأله سازمانيابى جنبش كارگرى را در چهارچوب یك بحث تشكيالتى 
و چگونه متشكل شدن به انجماد كشيده اند. چنين جلوه داده اند كه گویا تمامى مشاجره بر سر 
نام سندیكا یا متحزب شدن و نشدن طبقه كارگر است. آنان بسيار آگاه و شيادانه از چرخيدن بر 
روى محور اساسى كشمكش فرار مى كنند. آنچه نمى گویند و حاضر به گفتگو بر سر آن نيستند 
نقطه عزیمت طبقاتى و سياسى سندیكا سازى و حزب بافى هاى سكتى رایج است. موضوعى 
كه آنان از رویاروئى با آن عميقاً وحشت دارند تضاد فاحش ميان روایت حزب سازى رایج چپ 
یا سندیكاسازى رفرميسم راست و چپ با الزامات، مصالح و شروط سازمانيابى ضد سرمایه دارى 
و براى لغو كار مزدى طبقه كارگر است. آنچه واقعى است این است كه حزب سازى نوع قرن 
بيستمى به نام طبقه كارگر و زیر نام سوسياليسم نه از بطن پویه بالندگى و بلوغ سوسياليستى و 
ضد كار مزدى طبقه كارگر بلكه از عمق مصالح جنبشهاى دموكراسى طلبانه خلقى، امپریاليسم 
ستيزى ناسيوناليستى و در مفصلبندى مستحكم این جنبشها با اردوگاه سرمایه دارى دولتى فرا 
رسته است. آنچه همه كارگران باید بدانند این است كه سندیكاسازى رایج قرن بيستمى و تداوم 
كنونى آن نيز هيچ چيز سواى عاریه ارتجاعى سوسيال دموكراسى و ميراث دارى آن توسط 
همان جنبش ها و همان ائتالف منحط سوسيال بورژوائى هيچ چيز دیگر نبوده و نيست. جنبش 
شفاف ضد سرمایه دارى توده هاى كارگر در پيچ و خم فراشد بلوغ و تدارك طبقاتى خود براى 
محو سرمایه دارى باید همه این بحثها، راه حل پردازى ها؛ تئورى بافى ها و راهكارها را از مسير 
مبارزه طبقاتى خود رفت و روب كند. بحث تشكل و تحزب جنبش كارگرى نه بحث تشكيالت 
با كدام رویكرد و براى تحقق كدام اهداف است.  كه گفتگوى متشكل شدن كدام جنبش 

جنبش ضد سرمایه دارى جنبشى شورائى است، هر نوع سازمانيابى دوقلوى سندیكا و حزب را 
نفى مى كند، هر گونه جدائى مبارزه اقتصادى از سياسى، هر تفكيك مبارزه براى دستمزد از 
مبارزه براى آزادیها و حقوق اجتماعى، هر نوع تجزیه رژیم ستيزى از سرمایه ستيزى، هر انفكاك 
جنبش زنان از مبارزه عليه اساس بردگى مزدى، هر جنبش عليه كار كودك از فرایند مبارزه 
ضد كار مزدى، هر پيكار براى بهبود وضعيت معيشتى و رفاه اجتماعى از رویكرد آگاه و افق دار 
سوسياليستى و لغو كار مزدى، هر شكل جداسازى مبارزه كارگر بيكار از كارگران شاغل را به 
طور كامل باطل اعالم مى دارد. آگاهى این جنبش هستى آگاه طبقاتى ضد كار مزدى توده هاى 
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كارگر، محتواى آگاهى نقد ماركسى و سوسياليستى عينيت موجود سرمایه دارى، مطالبات آن 
سنگر خروش عليه رابطه توليد اضافه ارزش، آزادیها و حقوق اجتماعى موضوع پيكارش آزادى 
از اسارت حقوق و قانون و قانونساالرى مبتنى بر رابطه خرید و فروش نيروى كار است. تصور 
اینكه چنين جنبشى سواى ساختار شورائى ممكن است ساختار دیگرى اتخاذ نماید یك تصور 

بسيار بيهوده و بى بنيان است.
در اینجا، جنبش توده كارگر است كه باید آگاه شود، باید هستى اجتماعى خود را به هستى 
آگاه ضد كار مزدى ارتقاء دهد. جمعيت عظيم كارگرانند كه باید چگونه مبارزه كردن، براى چه 
پيكار نمودن، راهكارهاى پيشبرد مبارزه و مطالبات مستمر جنبش را تدبير كنند و حاصل تدبير 
خود را به پراتيك طبقاتى ضد سرمایه دارى توسعه دهند، در اینجا فرایند جنبش جارى فرایند 
دخالتگرى هر چه گسترده تر، نافذتر و آگاهانه تر همه كارگران است، این جنبش قرار است بستر 
آماده شدن، تدارك، تجهيز و صف بندى مستقل توده هاى طبقه كارگر عليه سرمایه و براى محو 
بردگى مزدى باشد. این جنبش با همه این مؤلفه ها فقط و فقط در یك ساختار شورائى است 
كه مى تواند خود را سازمان دهد. پروسه متشكل شدن این جنبش از واقعيت ضد سرمایه دارى 

آن قابل تفكيك نيست.
سازمانيابى شورائى جزء الیتجزاى فرایند حيات ضد سرمایه دارى جنبش كارگرى است اما در 
این ميان یك مسأله بسيار اساسى را نباید فراموش كرد. سازمانيابى شورائى ضد سرمایه دارى 
هيچ نوع سنخيتى با روایت رایج شورا در محافل چپ خارج از مدار پيكار ضد سرمایه دارى طبقه 
كارگر ندارد. همانگونه كه به كرات در جاهاى مختلف و ازجمله در همين نوشته تصریح كرده 
ایم بحث بر سر ساختار متشكل شدن نيست، تمام بحث بر سر ضد سرمایه دارى بودن جنبشى 
است كه باید متشكل گردد و شورائى بودن تنها به عنوان پرتوى از بنمایه طبقاتى ضد كار مزدى 
و بعنوان یك شرط بالندگى و بلوغ این جنبش است كه موضوعيت واقعى خود را احراز مى كند. 
جنبش شورائى جنبشى است كه رجوع به قدرت حى و حاضر توده هاى كارگر براى مبارزه عليه 
سرمایه دارى را جایگزین رجوع به قانون و قانونيت و قانونساالرى نظام بردگى مزدى مى كند. 
شورا در مباحث چپ سوسيال بورژوا بيشتر یك آلترناتيو دموكراتيك در مقابل دیوانساالرى 
متحجر و منجمد جنبش اتحادیه اى و سندیكاليستى است. این روایت شورا بخشى از دموكراسى 
طلبى فراطبقاتى نيروهاى چپ است و هيچ بنياد ضد سرمایه دارى و سوسياليستى ندارد. جنبش 
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شورائى ضد سرمایه دارى روال سازمانيابى، آگاهگرى سوسيالستى، دخالت گرى گسترده همه آحاد 
پرولتاریا در همه قلمروهاى مبارزه طبقاتى و اجتماعى عليه استثمار و عليه همه اشكال بيحقوقى 
و ستم نظام بردگى مزدگى است. ساختار شورائى ظرف خاص تشكل ضد سرمایه دارى طبقه 
 كارگر در مقابل ساختار سندیكاليستى جنبش منحل در نظم توليدى و سياسى سرمایه است.

در جائى از این نوشته گفتيم كه جنبش ضد سرمایه دارى در همان حال كه كليه عرصه هاى 
تقابل طبقه كارگر و نظام سرمایه دارى، از جمله جنبش افزایش مزدها، هر نوع مبارزه براى 
بهبود شرائط كار و معاش و حيات اجتماعى، جنبش عليه تبعيضات جنسى، كار كودكان و ... را 
ميدان حضور هر چه گسترده تر و آگاهانه تر خود مى داند، اما همواره در همه این قلمروها، كل 
توان موجود و ممكن خود را روى محور تعرض به داربست نظم توليدى و برنامه ریزى سرمایه 
متمركز مى سازد. جایگزینى برنامه ریزى رابطه خرید و فروش نيروى كار، توسط برنامه ریزى 
شورائى كار و توليد توده هاى كارگر یك ميدان هميشه باز حضور جنبش ضد سرمایه دارى است. 
معناى این حرف برخالف تصورات مكتبى سوسيال بورژوائى مطلقاً ساختن جزیره سوسياليسم 
در جامعه كاپيتاليستى و در سيطره قدرت سرمایه دارى نيست!!! طرح خارج ساختن مراكز توليد 
و كار اجتماعى از دست صاحبان سرمایه یا دولتها توسط كارگران، برنامه ریزى چه توليد شود 
و چه توليد نشود و به چه ميزان توليد گردد و ارتباط حاصل پروسه كار و توليد با رفع مایحتاج 
معيشتى انسانها، تبدیل این شوراها به سنگرهاى مقاومت و مبارزه پيروزمندانه تر، آگاهانه تر و 
افق دارتر در مقابل نظام سرمایه دارى، استفاده از این امكانات و این تعرضات براى اختالل بيشتر 
در نظم توليدى سرمایه و بهبود زندگى و موقعيت مبارزه طبقه كارگر و نوع این مسائل صرفاً 

لحظه و لحظاتى از فرایند رشد و بلوغ جنبش شورائى ضد سرمایه دارى توده هاى كارگر است.
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گفتگو با نشریه آرش
پیرامون جنبش کارگرى ایران

ژوئن 2009

نشریه آرش:  به نظر شما سطح »آگاهِى طبقاتى« كارگران ایران در چه مرحله اى است؟

ناصر پایدار: هر نوع داورى در باره حد و حدود آگاهى طبقاتى كارگران ایران نيازمند توضيح 
روایتى است كه ما از پدیده آگاهى داریم. محافل مختلف چپ یا گرایشات متفاوت درون جنبش 
كارگرى بين المللى تبيين واحدى از این مسأله ندارند و دائره اختالف تحليل هایشان به همان 
اندازه وسيع است كه رفرميسم راست و چپ با جنبش لغو كار مزدى پرولتاریا و كمونيسم 
ماركسى طبقه كارگر فاصله دارد. روایتى از آگاهى ساليان متمادى است كه در ميان احزاب و 
طيف گسترده محافل چپ و در درون جنبش كارگرى جهانى ورد زبان یا شالوده كار و پراتيك 
است كه در همه تار و پود خود بورژوائى، نقيض ماتریاليسم انقالبى و سایر سطوح آموزش هاى 
ماركسى مبارزه طبقاتى است. بر اساس این روایت آگاهى طبقاتى پرولتاریا مجموعه اى از باورها 
و اعتقادات مكتبى فرارسته از حوزه اندیشه و كشف دانشوران طبقات غيركارگرى است كه باید 
توسط آگاهان ایثارگر صاحب رسالت همين طبقات به ميان توده هاى كارگر برده شود!! بانيان و 
طرفداراران این تئورى جنبش كارگرى را در بنياد خود و در غياب این آگاهى وحى گونه، حاصل 
كشف و كرامات افاضل طبقات باال، جنبشى تردیونيونيستى و بورژوائى ارزیابى مى كنند و در 
همين راستا امر رهائى پرولتاریا را به ظهور سازمان خاص انقالبيون حرفه اى متشكل از حامالن 
آگاهى و تئورى مبارزه طبقاتى ارجاع مى دهند. بنيانگذار واقعى این روایت از آگاهى، سوسيال 
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دموكراسى، سران انترناسيونال دوم و بارزتر و ببشتر از همه كائوتسكى است. حزب سوسيال 
دموكرات روسيه و بعدها بلشویسم به عنوان رویكرد رادیكال درون این حزب عين همين تعبير 
آگاهى را زیج رصد خویش به جنبش كارگرى و شالوده حضور خود در پراتيك مبارزه طبقاتى 
توده هاى كارگر روس ساخت. به دنبال شكست انقالب اكتبر و استقرار اردوگاه سرمایه دارى 
دولتى با نام جعلى سوسياليسم، همين روایت آگاهى به سالح دست جریانات ناسيونال چپ 
و ضد امپریاليست هاى خلقى كشورها براى تسلط هر چه فراگيرتر آن ها بر بخش هاى هر چه 
وسيع ترى از جنبش كارگرى جهانى تبدیل شد. در باره این درك از آگاهى طبقاتى پرولتاریا 
من به سهم خویش در چند مقاله جداگانه به طور نسبتاً مشروح صحبت كرده ام و در این جا 
به همين اشاره بسيار كوتاه بسنده مى كنم. این نكات را صرفاً به این خاطر آوردم كه بر اختالف 
ریشه اى و عميق كمونيسم ماركسى و لغو كار مزدى با چنين برداشتى از آگاهى طبقاتى 
كارگران انگشت نهاده باشم و از این طریق زاویه نگاه خود در پاسخ به سؤال حاضر یعنى سطح 
موجود آگاهى طبقاتى كارگران ایران را از پيش مشخص ساخته باشم. آگاهى پرولتاریا هستى 
طبقاتى آگاه و در همان حال پراتيك اجتماعى زنده و فعال ضد سرمایه دارى اوست. آگاهى 
در ذات خود یك محصول اجتماعى است و در صحبت از پرولتاریا متضمن شناختى است كه 
این طبقه از موقعيت و نقش خود در نظام سرمایه دارى احراز مى كند اما این شناخت مقوله اى 
عقيدتى و مكتبى نيست بلكه یك ارتباط اجتماعى متعين ضد كار مزدى است. مجرد آشنائى 
عده اى از كارگران به مسائلى از این قبيل كه فروشنده نيروى كار است، اضافه ارزش توليد 
مى كند، كل سرمایه اجتماعى كشور معين یا سرمایه بين المللى محصول كار و استثمار طبقه 
اوست، اینكه از كار خویش جداست و هيچ دخالتى در تعيين پروسه كار و سرنوشت محصول 
كار خود ندارد، دستمزدش فقط بهاى بسيار محقر بازتوليد نيروى كارش مى باشد یا اینكه كل 
قوانين و قراردادها و دولت و ساختار حقوقى، مدنى و نظم سياسى و اجتماعى حاكم، تبخير 
تسلط رابطه سرمایه است و مانند این ها، در همان حال كه شناخت آن ها را از سرمایه دارى 
بيان مى كند، اما لزوماً رشد آگاهى طبقاتى در طبقه كارگر جامعه و حتى در خود این جماعت 
را تعيين نمى كند. آگاهى طبقاتى كارگران نقد پراكسيس و انقالبى و به بيان ساده تر جریان روز 
مبارزه طبقاتى آنها عليه كل این وضعيت است. در این رابطه شاید گویاترین بيان همان باشد كه 
ماركس در فرمولبندى خویش در تز دوم مربوط به »فویرباخ« بر آن تصریح مى كند. او مى گوید: 
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»این مسأله كه آیا تفكر انسانى با حقيقت عينى منطبق است یا نه؟ مسأله اى نظرى نيست، 
بلكه موضوعى عملى است. انسان در پراتيك است كه حقيقت واقعيت قدرت و دنيویت تفكرش 
را اثبات مى كند، مناقشه در مورد واقعيت یا عدم واقعيت تفكرى كه از عمل جداست صرفاً یك 
مقوله اسكوالستيك است« توده هاى كارگر به همان ميزان كه عليه سرمایه مبارزه مى كنند 
آگاهى طبقاتى خود را ظاهر مى سازند. به همان ميزان كه قدرت متحد و سازمان یافته طبقاتى 
خود را عليه سرمایه اعمال مى نمایند آگاهى خویش را نيز به نمایش مى گذارند، در همان سطح 
كه به شيرازه حيات سرمایه یعنى اساس رابطه خرید و فروش نيروى كار حمله ور مى شوند 
و مطالبات معيشتى، آزادى ها سياسى و حقوق اجتماعى طبقه خود را بر نظام بردگى مزدى 
تحميل مى نمایند مدارج آگاهى خود را هم تعيين مى كنند و از همه این ها مهم تر، به همان 
اندازه كه كل این مبارزات و تعرضات را به افق شفاف لغو كار مزدى پيوند مى زنند و با هم انداموار 
مى سازند آگاهى طبقاتى خود را آشكار مى سازند. آگاهى به این اعتبار مقوله اى نيست كه افرادى 
آن را از خارج طبقه به درون مبارزات توده هاى طبقه ببرند!! مشتى احكام و تحليل و افق پردازى 
نيست كه توسط افاضل طبقات دارا كشف شود و به كارگران اهداء گردد. منشورى نيست كه 
نخبگان طبقات دیگر براى رهائى پرولتاریا صادر كنند. این آگاهى همان گونه كه ماركس باز هم 
در جائى دیگر  تصریح مى كند تمامى منشأ و بنياد خود را از هستى طبقاتى پرولتاریا مى گيرد. 
او مى گوید: »... طبقه اى كه اكثریت عظيم جامعه را تشكيل مى دهد و منشأ آگاهى به ضرورت 
یك انقالب بنيادى، آگاهى كمونيستى است« بحث مطلقاً بر سر این نيست كه پرولتاریا در 
شناخت عينيت اجتماعى خویش و آناتومى طبقاتى جامعه سرمایه دارى از همه دستاوردهاى 
پيشين دانش بشرى استفاده نمى كند، انفصال از این فرایند نه واقعى است، نه امكان دارد و نه 
موضوع بحث هيچ كسى است، سخن اساسى آن است كه شناخت براى پرولتاریا زمانى مكان 
آگاهى طبقاتى را احراز مى كند كه سالح كارزار ضد كار مزدى وى باشد، ماركس نه از افاضل 
طبقات دارا كه آگاه ترین عضو طبقه اجتماعى خود یعنى طبقه بردگان مزدى سرمایه است. 
تعلق طبقاتى یك وراثت ثابت نسل بعد از نسلى نيست. نقش و رابطه اى است كه انسان در بطن 
شرائط زیست و كار و پيكار اجتماعى یك طبقه احراز مى كند، ماركس نماد عالى پراكسيس 
انقالبى و كمونيستى پرولتاریا است و آموزش هاى وى نه كشفيات دانشوران طبقه سرمایه دار كه 

نقد شفاف ماتریاليستى آگاه ترین كارگر دنيا بر كل موجودیت نظام سرمایه دارى است.
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اگر آگاهى را با مشخصاتى كه اشاره شد، تعبير كنيم آنگاه باید قبول نمائيم كه طبقه كارگر ایران 
در سطح پائينى از آگاهى حركت مى كند اما با توجه به توضيحات باال باید بالفاصله به خاطر 
بياوریم كه مراد از این سطح نازل آگاهى ناآشنائى مكتبى كارگران به استثمارى كه مى شوند یا 
فقدان توجه آنان به كوه عظيم بى حقوقى ها و ستم و شرارت و سبعيتى كه سرمایه بر سر زندگى 
آنان خراب كرده است، نمى باشد. در جامعه ما تاریخاً دو عامل تعيين كننده بر سطح آگاهى 
و مبارزه توده هاى كارگر سهمگين ترین فشارها را وارد ساخته است. دیكتاتورى و قهر عریان 
سرمایه به طور مستمر و بدون هيچ انقطاع تمامى شرائط الزم براى صف آرائى آگاه و مستقل 
كارگران را بمباران كرده است. آگاهى طبقاتى كارگر همان گونه كه گفتيم در جهتگيرى ها و 
اعتراضات سياسى او به ساختار نظم سياسى و مدنى و حقوقى نظام سرمایه دارى، در مطالبات 
جارى طبقه اش، در پروسه سازمانيابى توده هاى طبقه، در كالبدشكافى مستمرش از هستى 
موجود سرمایه دارى و موقعيت خویش در دل این هستى و در كل تار و پود جدال روز اوست كه 
شكل مى گيرد و قوام مى یابد و مى بالد. دیكتاتورى سرمایه در همه جا مسير این شكل یابى و 
بلوغ و توسعه را با سبعيت و سفاكى تمام سد مى كند و بر هر جوانه آگاهى آتش مى اندازد. عامل 
تعيين كننده دومى كه كمتر از مؤلفه نخست اما در عين حال باز هم به طور سرنوشت ساز روند 
بالندگى آگاهى طبقه كارگر را مختل ساخته است رفرميسم چپ و راست از حزب كمونيست 
دهه هاى نخست قرن پيش و سپس حزب توده  گرفته تا طيف ناسيونال چپ و ضد امپریاليسم 
خلقى تا تمامى احزاب، گروه ها و جریاناتى است كه در طول صد سال مبارزه طبقاتى توده هاى 
كارگر خود را به عنوان حزب و منجى و زعيم پرولتاریا مطرح نموده اند. شالوده كار اینان نيز 
همه جا حلق آویز نمودن جنبش كارگرى به دار امپریاليسم ستيزى ناسيوناليستى، اشكال متنوع 
سوسياليسم بورژوائى، سندیكاليسم، جنبش هاى ناسيوناليستى تعيين حق سرنوشت و مانند 
این ها بوده است. این دو عامل تعيين كننده و اثرگذار تاریخاً بسان دو لبه قيچى پروسه رشد 
آگاهى و پيكار ضد كار مزدى توده هاى كارگر را صدمه زده  و دچار اختالل جدى ساخته است.

نشریه آرش: در این مرحله از جنبش طبقه كارگر ایران، پيشنهادهاى عملى و ملموس شما 
براى تشكل یابى این طبقه چيست؟

ناصر پایدار: در این زمينه نيز از سوى من و سایر فعالين ضد كار مزدى مقاالت نسبتاً زیادى 
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نوشته شده است. استنباط ما در این گذر طبيعتاً با درك و دریافت هاى رایج رفرميسم راست 
و چپ درون یا حاشيه جنبش كارگرى تفاوت هاى بنيادى دارد. رسم رفرميسم چپ تاریخاً این 
بوده و این است كه براى توده هاى كارگر نسخه سندیكا بنویسد و در مواردى نيز همين تشكل 
سندیكائى یا در واقع سندیكاليستى را با نام و نشان هاى دیگرى آذین بندد. به كارگران توصيه 
كند كه براى حصول مطالبات روز خود سندیكا تشكيل دهند، به مبارزه قانونى براى تحقق 
انتظارات خود توسل جویند و در یك كالم جنگ و ستيز خویش براى بهبود وضعيت معيشتى و 
رفاه اجتماعى را در چهاردیوارى قبول مناسبات بردگى مزدى و تمكين به نظم توليدى و سياسى 
و مدنى سرمایه دارى محصور سازند. احزاب و جریانات طيف رفرميسم چپ در كنار این نسخه 
نویسى ها و توصيه پردارى ها براى توده هاى كارگر، از فعالين سياسى معتقد به »كمونيسم«!! 
نيز مى خواهند كه بر مبناى اصول مرامى و عقيدتى خویش دست به كار تشكيل حزب شوند. 
تشكلى كه زعماى این رویكرد به رسم معمول از آن به عنوان »حزب كمونيست طبقه كارگر«!! 
یاد مى كنند. روال متعارف كار براى بانيان و مروجان این روایت سازمانيابى طبقه كارگر آن است 
كه حزب به صورت اليتى از آگاهان و نخبگان و صاحبان اندیشه و تئورى نقش ستاد رهبرى 
و فرماندهى مبارزه طبقاتى پرولتاریا را ایفاء مى نماید، عليه رژیم سياسى روز مبارزه مى كند، 
شعار سرنگونى رژیم را جنجال مى نماید، تسخير قدرت سياسى را دستور كار خود مى سازد و از 
كارگران مى خواهد كه براى تحقق این اهداف به صف گردند. حزب به این كارها ادامه مى دهد 
و در انتظار ظهور شرائط اعتال و وقوع بحران سياسى در جامعه چله نشينى مى كند. همزمان 
مى كوشد تا شمارى از فعالين كارگرى را از استخوانبندى پيكار جارى طبقه كارگر جراحى كرده 
و به عنوان شاخك هاى نفوذى در این جنبش به ساختار تشكيالتى خود پيوند زند. محصول 
طبيعى این دریافت از سازمانيابى كارگرى آن است كه در صورت بروز بحران هاى حاد سياسى و 
عروج سرنگونى طلبانه توده كارگر، حزب تالش مى كند تا سوار بر این موج، قدرت سياسى را به 
چنگ آرد، در فرداى تسخير قدرت، برنامه ریزى كاپيتاليستى كار و توليد اجتماعى را به دست 
گيرد، كارگران فاقد جنبش سازمان یافته و آگاه و افق دار ضد كار مزدى را روانه كارخانه ها و 
مراكز كار سازد، اجبار به فروش نيروى كار را جریان مستمر زندگى آن ها نماید و از آنان بخواهد 
كه همان نظم بردگى مزدى را عين سوسياليسم و كمونيسم تلقى نمایند!! تئورى دو تشكيالتى 
حزب و تشكل هاى توده اى طبقه كارگر در خدمت این اهداف و این رویكرد است. این نوع نگاه 
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به مسأله سازمانيابى طبقه كارگر از بيخ و بن بورژوائى، در تعارض ریشه اى با كمونيسم لغو 
كار مزدى پرولتاریا و در ستيز عریان با آموزش هاى ماركس در باره تشكل یابى جنبش ضد 
سرمایه دارى طبقه كارگر است. سرچشمه این روایت در سوسيال دموكراسى و نظریه پردازى 
سران انترناسيونال دوم قرار دارد كه بعدها توسط بلشویسم با توجه به شرائط خاص آن روز 
جامعه روسيه بازپردازى شده و به دنبال شكست انقالب كارگرى اكتبر شالوده كار ناسيونال چپ 
و ضد امپریاليسم خلقى چپ نما در سراسر دنيا در رابطه با جنبش كارگرى گردیده است. نگاه ما 
به امر تشكل جنبش كارگرى نگاهى عميقاً متفاوت است. تئورى دو تشكيالتى حزب و سندیكا 
از نظر من و بيشتر فعالين جنبش ضد سرمایه دارى و براى لغو كار مزدى كاماًل مردود است. ما 
جنبش كارگرى را در واقعيت وجودى خود یك جنبش ضد سرمایه دارى مى دانيم. این جنبش 
است كه باید بر محور پيكار مستمر عليه سرمایه سازماندهى شود. كسانى كه مى خواهند دست 
به كار این سازماندهى باشند نمى توانند در ماوراى مبارزه جارى كارگران ماشين حزبى نخبگان 
را برپاى دارند. هيچ فعال كمونيست جنبش كارگرى نمى تواند از بردگان مزدى سرمایه بخواهد 
تا براى بهبود معيشت و رفاه اجتماعى خویش به نظم توليدى و سياسى و مدنى نظام بردگى 
مزدى توسل جویند و براى به اصطالح »سوسياليسم«!! تسمه نقاله عروج ماشين حزبى ماوراء 
خود به اریكه قدرت سياسى گردند!! سوسياليسم حاصل چنين فرایندى سواى سرمایه دارى 
دولتى هيچ چيز دیگر نخواهد بود. جنبش كارگرى در هستى طبقاتى خود ضد سرمایه دارى 
است، روشن است كه سرمایه ستيزى جنبش كارگرى نه مقوله اى مكتبى و مرامى بلكه عينى 
و طبقاتى است. این جنبش با همين هستى اجتماعى سرمایه ستيز است كه باید متشكل و 
متحد و آگاه و داراى افق شفاف لغو كار مزدى و كمونيستى گردد. سخن از سازمانيابى سراسرى 
این جنبش است. نوعى سازمانيابى كه ظرف پيكار روز توده هاى كارگر عليه سرمایه در تمامى 
قلمروهاى زیست اجتماعى و طبقاتى را به نمایش گذارد، كارگران را براى كليه اشكال اعتراض و 
مبارزه عليه استثمار و عليه هر نوع ستمكشى و بى حقوقى و سبعيت سرمایه دارى به صف كند. 
مبارزه براى دستمزد و ارتقاء سطح معيشت و آزادى هاى سياسى و حقوق مدنى و سرنگونى 
رژیم سياسى را در درون خود به هم پيوند زند، تمامى این اشكال اعتراض و ستيز و جدال را 
حول محور تعرض به شيرازه حيات بردگى مزدى، تعرض به روند توليد اضافه ارزش و رابطه 
خرید و فروش نيروى كار مستقر گرداند و در همه این قلمروها ساختار قانونيت و نظم سرمایه 
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را زیر فشار قدرت پيكار كارگران قرار دهد. در این سازمانيابى آگاه ترین كمونيست هاى كارگر 
دست در دست توده هاى وسيع طبقه خود خواهند داشت. مبارزه سياسى و اقتصادى همدیگر 
را تكميل خواهند كرد و هر دوى آن ها سنگرهاى پيوسته درون جبهه واحد جنگ عليه سرمایه 
خواهند بود. سرنگونى طلبى محتوا و سمت و خصلتى ضد سرمایه دارى به خود مى گيرد. مبارزه 
عليه تبعيضات جنسى و براى رفع بى حقوقى مضاعف زنان، مبارزه عليه كار كودك، عليه آلودگى 
محيط زیست و عليه تمامى بى حقوقى هاى منبعث از موجودیت سرمایه دارى با هم همگن 
مى گردند و همه بار كامل ضد سرمایه دارى خواهند داشت. بخش هاى مختلف طبقه كارگر از 
كارگر صنعتى و كشاورزى و حمل و نقل گرفته تا كارگران بخش تجارى تا معلم و پرستار و 
كل نيروى كار غيرمولد، تا كليه توده هاى كارگر بيكار، تا زنان خانه دار كارگر و در یك كالم 
تمامى فروشندگان نيروى كار صف واحدى را در جدال عليه سرمایه تشكيل خواهند داد. این 
نوع سازمانيابى ظرف توسعه مستمر آگاهى طبقاتى، كالبدشكافى عينيت سرمایه دارى و انتقال 
این كالبدشكافى به ذهنيت آگاه و بيدار توده هاى كارگر، ظرف تجهيز و تدارك كارگران براى 
تحميل كليه مطالبات روز خود بر سرمایه، بستر احراز آمادگى براى سرنگونى رژیم سياسى، 
ميدان مشق قدرت متحد طبقاتى و مناسب ترین بستر یا در واقع تنها بستر مناسب آموزش 
و بلوغ سياسى و طبقاتى توده هاى كارگر براى جامعه گردانى سوسياليستى لغو كار مزدى در 

فرداى سرنگونى دولت بورژوازى خواهد بود.
سازمانيابى طبقاتى كارگران با این ظرفيت، مؤلفه ها و مشخصاتى كه اشاره شد الجرم و بنا به 
هویت ضد سرمایه دارى خود باید شورائى و سراسرى باشد. ما براى این نوع سازمانيابى مبارزه 
مى كنيم و هر شكل دیگر متشكل شدن كارگران و به طور خاص شكل متعارف دو تشكيالتى 
حزب و تشكل توده اى یا سندیكا را راه حل بخش هائى از بورژوازى براى به كجراه بردن جنبش 
كارگرى و قربانى كردن این جنبش در پاى معبد سرمایه و در آستانه استقرار سرمایه دارى 
دولتى تصور مى كنيم. انجمن بين المللى كارگران موسوم به انترناسيونال اول كارگرى زنده ترین 
و شفاف ترین الگوئى است كه ما براى سازمانيابى موفق ضد كار مزدى توده هاى وسيع فروشنده 
نيروى كار در پيش روى خود داریم. در همين جا باید باز هم  بر روى ضرورت شورائى بودن و 
مبرميت سراسرى بودن تشكل كارگرى انگشت تأكيد گذارم. رفرميسم چپ در كنار همه بدعت 
گذارى هاى بورژوائى خود صاحب این بدعت بد رفرميستى نيز هست كه شوراها را فقط ارگان 
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قيام كارگران در روزهاى پایان عمر رژیم هاى سياسى تلقى مى كند. این روایت از شورا دقيقاً 
تبلور همان نگاه زعماى احزاب پرچمدار سوسياليسم بورژوائى یا در واقع سرمایه دارى دولتى 
به جنبش كارگرى است. آنان فقط در شرائط قيام به توده هاى كارگر نياز دارند تا آن ها را 
نيروى پيشمرگ سرنگونى طلبى فراطبقاتى خود سازند. از نظر من و همه فعالين لغو كار مزدى، 
شورائى بودن تشكل كارگرى نه خاص روزهاى قيام كه ضرورت سرشتى سازمانيابى طبقاتى 
ضد سرمایه دارى جنبش كارگرى در هر دوره و در دل هر شرائط و هر فاز مبارزه طبقاتى است.

نشریه آرش: آیا در این مرحله از جنبش كارگرى ایران، مى توان سخنى از گرایش هاى مختلف 
به ميان آورد؟

ناصر پایدار: شكل گيرى و رشد گرایشات مختلف و تعارض ميان گرایشات امر كاماًل طبيعى 
و متعارف جنبش كارگرى به طور كلى و در سراسر دنياى سرمایه دارى است. از این كه بگذریم 
جنبش كارگرى ایران نه جنبشى نوزاد است و نه تافته اى جدا از كل جنبش كارگرى جهانى 
مى باشد. تمامى رویكردها و تندنس هائى كه در طبقه كارگر بين المللى وجود دارد در طبقه 
كارگر ایران نيز با شدت و ضعف و ویژگى هاى خود قابل رؤیت است. قباًل گفتم كه جنبش 
كارگرى در هستى طبقاتى خود ضد سرمایه دارى است، سرمایه ستيز بودن این جنبش واكنش 
طبيعى بردگان مزدى در مقابل استثمار سرمایه و مظالم و بى حقوقى ها و مصائب ناشى از 
روند كار سرمایه دارى است. اما این سرمایه ستيزى یا در واقع رویكرد سوسياليستى و ضد 
كار مزدى در عين حال از همان آغاز ظهور طبقه كارگر از همه سو در محاصره رویكردهاى 
مختلف رفرميستى خواه مماشات جویانه و خواه حتى مسلح و ميليتانت است. رویكردهائى كه 
در پژواك باژگونه و مقلوب واقعيت هاى اجتماعى موجود توسط سرمایه و در نقد اصالح طلبانه 
نظام سرمایه دارى توسط این یا آن بخش از نمایندگان سرمایه ریشه دارد. سرمایه همه تار و پود 
هستى حاضر و مناسبات ميان انسان ها در دل شرائط موجود را به گونه اى كاماًل وارونه و مقلوب 
در اذهان و از جمله اذهان توده هاى كارگر تصویر مى كند. خرید و فروش نيروى كار را فروش 
كار، بهاى نيروى كار را بهاى كل كار كارگر، قانون ارزش و توليد اضافه ارزش را قانون هستى 
انسان، نظم بردگى مزدى و سالخى سبعانه نيروى كار را نظم اجتماعى حيات بشر، نظم سياسى 
متناظر با بقاى رابطه توليد سود و سرمایه را مصالح ماندگارى ثبات جامعه انسانى، دولت مجرى 
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نظم خرید و فروش نيروى كار را دولت نماینده كل انسان ها و در یك كالم همه چيز را در كوره 
وارونه بافى ها ریخته گرى و قالب ریزى مى كند. طبقه كارگر نيز الجرم فشار همه این تحریف ها 
و باژگونه پردازى ها را بر سينه حيات و جنبش خود تحمل مى نماید و از همين روى سخت در 
معرض غلطيدن به ورطه رویكردهاى رفرميستى است. زمينه هاى احتمال این غلطيدن باز هم 
تشدید و تشدید مى گردد زمانى كه پاره اى از گروه هاى اجتماعى درون طبقه سرمایه دار نيز در 
چهارچوب تالش مستمر براى آراستن و مشروعيت بخشيدن به این نظام و براى تحميل ماندگار 
این مناسبات بر توده هاى كارگر به طور مدام اشكالى از نقد اصالح طلبانه سرمایه دارى را در 

فضاى فكر و زندگى و پيكار توده هاى كارگر جنجال مى كنند.
با توجه به همه این نكات وجود گرایشات مختلف در درون طبقه كارگر در هر فاز از حيات 
اجتماعى و هر سطح از رشد و بلوغ و بالندگى جنبش كارگرى امرى كاماًل طبيعى است. در مورد 
طبقه كارگر ایران به طور مشخص از شروع قرن بيستم به این سوى و ظهور جنبش كارگرى، 
ما شاهد ابراز حيات گرایشات مختلف در درون این جنبش بوده و هستيم. در دهه هاى نخست، 
رویكرد ضد امپریاليسم ناسيوناليستى با افراشتن بيرق عاریتى »كمونيسم« موفق شد بيشترین 
بخش فعالين درونى جنبش كارگرى را با خود همراه سازد و بر روى سير مبارزات آن روز طبقه 
كارگر تأثير بارز بر جاى گذارد. این تندنس در طول این دوره، به رشد رویكرد سندیكاليستى در 
جنبش كارگرى به طور جدى كمك نمود تا از آن به عنوان سنگرى براى پيشبرد امپریاليسم 
ستيزى خلقى و سوسيال بورژوائى خود سود جوید. مبارزات توده هاى كارگر در دهه هاى بعد 
جوالنگاه حضور حزب توده به عنوان جزء الیتجزاى اردوگاه سرمایه دارى دولتى گردید و رویكرد 
سندیكاليستى نه فقط تقویت شد بلكه توسط این حزب به مجارى هر چه سازشكارانه تر، 
راست تر و سرمایه پسندتر هدایت گردید. به این ترتيب سندیكاليسم در جنبش كارگرى ایران از 
پيشينه اى طوالنى و حتى از یك استخوانبندى كم و بيش قابل توجه برخوردار است. یك معضل 
مهم این رویكرد تاریخاً این بوده است كه سرمایه دارى ایران با توجه به مكان و موقعيت معين 
خود در پروسه بازتوليد كل سرمایه بين المللى و به عنوان بخشى از سرمایه جهانى كه سالخى 
هر چه سبعانه تر و فاجعه بارتر نيروى كار شرط حتمى استمرار حيات آن است حتى قادر به 
تحمل تندنس هاى مرده و بى رمق سندیكاليستى نيز نبوده است. بورژوازى در تمامى دوره ها 
حتى سندیكاليسم را سخت سركوب كرده است و از سازمانيابى و ابراز حيات مؤثر آن جلوگيرى 
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به عمل آورده است. با همه این ها رویكرد سندیكاليستى در طبقه كارگر به هر حال كارنامه 
خاص خود را دارد و آنچه در طول سال هاى اخير در رابطه با سندیكاى شركت واحد، سندیكاى 
كارگران هفت تپه، برخى انجمن هاى صنفى مراكز كار و از همه مهمتر كانون صنفى معلمان 
رخ داده است همه و همه پروسه تالش یا كارزار رفرميستى فعاالن آن را ظاهر مى سازد. رویكرد 
متفاوت و متعارض با گرایش سندیكاليستى و رفرميسم راست و چپ درون طبقه كارگر، رویكرد 
سوسياليستى و لغو كار مزدى است. این رویكرد تاریخاً آماج كوبنده ترین تهاجمات دیكتاتورى 
عریان و هار سرمایه  از یك سوى و ميدان دارى گمراه كننده و بسيار مخرب اشكال دوقلوى 
رفرميسم چپ حزب باز و رفرميسم راست سندیكاليستى از سوى دیگر بوده است. این جنبش 
و گرایش نيز طبيعتاً به رغم تحمل تمامى این سركوب ها و تهاجمات كاماًل زنده است زیرا كه 

وجود و سرزندگى و بالندگى آن به هر حال جبر زندگى طبقه كارگر است.

نشریه آرش: اصوالٌ در مبارزه ى صنفِى اتحادیه ها و سندیكاهاى كارگرى ایران، مسئله »آگاهى 
طبقاتى« چه مقدار نقش بازى مى كند؟

ناصر پایدار: واقعيت این است كه صنف بازى و سندیكاليسم در اساس خود نه فقط به رویكرد 
مبتنى بر آگاهى ضد كار مزدى طبقه كارگر اتكاء ندارد كه اساساً از وراى طرد و نفى رفرميستى 
این آگاهى است كه راه رشد و استقرار و بقاى خود را هموار مى سازد. اساس مبارزه صنفى و 
سندیكاليستى این است كه كارگران نه یك طبقه سراسرى ضد سرمایه دارى بلكه مجموعه اى 
از رسته ها، حرفه ها و اصناف مستحيل در باتالق نظم سرمایه و ساختار حقوقى رابطه توليد 
اضافه ارزش مى باشند. مبارزه سندیكائى و صنفى مبارزه اى در چهارچوب قبول قانونيت سرمایه 
و منشور و مفاد و مصوبات ماندگارى سرمایه دارى است. در اینجا به كارگران القاء مى شود كه 
باید كار كنند، باید با كار خویش سود سرمایه ها را افزون و افزون تر سازند، سرمایه هاى هر چه 
انبوه تر و غول آساترى توليد كنند، به قانون توحش بردگى مزدى گردن نهند، بر انفصال خود 
از كار، پروسه كار و سرنوشت محصول كار خود صحه گذارند، سقوط خود از هر نوع دخالت 
آزاد در سرنوشت كار و توليد را بپذیرند، دموكراسى و پارلمانتاریسم و حقوق و سياست و دولت 
و همه فراساختارهاى مدنى و اجتماعى ابزار تحميل سرمایه دارى بر طبقه آنان را عين مصالح 
و ملزومات زیست اجتماعى و تاریخى خود به حساب آورند. این ها همه و همه عناصر پيوسته 
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فكر و فرهنگ و آموزش رویكرد سندیكاليستى و صنفى است و همه این ها سموم كشنده 
سرمایه براى خشك كردن و سوزاندن هر جوانه آگاهى طبقاتى توده هاى كارگر مى باشد. در 
اینجا باید به نكته اى اشاره كنم. اینكه از دیرباز تا امروز در ادبيات چپ دنيا و ایران تأكيد و باز 
هم تأكيد شده است كه گویا هر مبارزه صنفى و هر نوع سندیكاسازى لزوماً پدیده همگن و 
همساز سندیكاليسم و جنبش سندیكاليستى نمى باشد. چه بسا سندیكاها و نهادهاى صنفى هم 
به صورت بسترى براى مبارزه ضد سرمایه دارى كارگران و ظرفى جهت ارتقاء آگاهى طبقاتى 
آنان شوند!! این ادعا نادرست و مبين تالشى رفرميستى براى گذاشتن سرپوش بر واقعيت 
رویكرد رفرميستى در جوامعى مانند ایران و به طور خاص در شرائط استيالى دیكتاتورى هار 
سرمایه دارى است. تردیدى نيست كه كارگران در پيكار جارى خود عليه سرمایه دارى و در 
مسير متشكل ساختن این مبارزات، خود را اسير نام و عنوان نمى كنند و به مطالبات و انتظارات 
و اهداف خود مى اندیشند. این حرف واقعيت دارد اما این نيز كامالً حقيقت دارد كه سندیكاليسم 
یك گرایش تعریف شده و متعين و داراى هویت مشخص در جنبش كارگرى جهانى است. 
توده هاى كارگر مى خواهند حول انتظارات خود عليه سرمایه مبارزه كنند، اما سندیكاليست ها و 
فعالين رفرميست طبقه كارگر نيز همه جا و در همه شرائط مترصد به كجراه بردن این مبارزات 
و كاناليزه كردن آن به سوى سندیكاليسم هستند. توصيه سندیكاسازى، پافشارى عامدانه بر 
ضرورت مبارزه صنفى و سندیكائى سياست آشنا و پيشينه دارى است كه از سوى این افراد 
و محافل و جریانات اعمال مى شود. زیر فشار اثرگذارى و ترفندبازى هاى اینان است كه شور 
پيكار و ظرفيت ستيز توده هاى كارگر عليه سرمایه و كل قدرت بالندگى و سركشى و گسترش 
ضد كار مزدى آن ها خوراك رویش و تقویت و استحكام رفرميسم سندیكاليستى مى گردد. 
آنچه در همين چند سال اخير در مورد بخش هائى از جنبش كارگرى ایران رخ داده است 
مصداق بارز همين حكم است. كارگران راننده شركت واحد در تهران زیر فشار شدت استثمار و 
بى حقوقى هاى سرمایه دارى در تدارك اتحاد براى مبارزه و تحميل خواسته هاى خود بر دولت 
سرمایه دارى بودند، تا این جا فقط سخن از مبارزه عليه سرمایه است اما درست در همين جا 
است كه سر و كله سندیكاليسم نيز پيدا مى شود. فعالين سندیكاليست مدت ها براى مهار 
طغيان كارگران تالش مى كنند و شروع اعتراض و اعتصاب را به مجوز قانونى دولت سرمایه دارى 
و تشكيل سندیكاى قانونى موكول مى نمایند. فشار خشم و عصيان كارگران، سندیكاليست ها را 
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مجبور به عقب نشينى و قبول آغاز اعتصاب مى كند. آنان مجبور مى شوند كه حتى سندیكا را 
بدون دریافت جواز دولتى برپاى دارند. این حوادث روى مى دهد اما سندیكاليست ها در همان 
حال كه خود از زمين و آسمان در معرض هجوم دولت هار سرمایه اند باز هم بر اصل توسل به 
نظم و قانون و حقوق سرمایه اصرار مى ورزند. از همه راه هاى ممكن به كارگران القاء مى كنند 
كه باید مبارزه آنان قانونى و در حصار توافق با سرمایه داران و دولت سرمایه دارى باشد. عين 
همين حكم در مورد سندیكاليست ها و رویكرد سندیكاليستى فعال در عرصه مبارزات كارگران 
هفت تپه، كانون صنفى معلمان و نهادهاى مشابه صدق مى كند. نكته دیگر مكمل این توضيح 
آن است كه عدول موردى فعالين سندیكاليست در ایران از رعایت احكام و مقررات دولت 
سرمایه دارى یا قواعد جنبش سندیكاليستى را نباید به حساب تندنس ضد سرمایه دارى آنان 
یا تمایز سندیكاليسم ایرانى با رفرميسم راست سندیكاليستى آشناى جهانى گذاشت. به گفته 
معروف »حياى بى بى از بى چادرى اوست« این توحش و سفاكى دولت بورژوازى در ایران از 
یك سوى و فشار سركش اعتراض و مبارزه كارگران در سوى دیگر است كه حتى سندیكاليسم 
را هم ناگزیر مى كند تا اینجا و آنجا از قبول مطلق دستورات صادره دولتى اباء ورزد. پاسخ این 
سؤال را در همين جا جمع و جور كنيم. هدف از همه این توضيحات آن بود كه سندیكاليسم 
و جنبش سندیكاليستى در هر شكل و زیر هر نام و در هر كجاى دنيا نه فقط متكى به آگاهى 
طبقاتى ضد كار مزدى و مبارزات ضد سرمایه دارى توده هاى كارگر نيست بلكه اساساً از وراى 
جایگزینى این آگاهى و مبارزه با كوه عظيم توهم پردازى ها و مسخ و تحریف بافى هاى منبعث 

از ملزومات ماندگارى نظام سرمایه دارى است كه پایه هاى مقبوليت خود را مستقر مى سازد.

نشریه آرش: ارتباط ساختار قدرت سياسِى سرمایه دارى مذهبى در ایران را با روش هاى 
مبارزاتى طبقه كارگر، چگونه ارزیابى مى كنيد؟

ناصر پایدار: ویژگى قدرت سياسى سرمایه در ایران دیكتاتورى هار و سركوبگر آن عليه هر 
جنب و جوش اعتراضى توده هاى طبقه كارگر است. یك مسأله مهم در اینجا ویژگى هاى خاص 
سازماندهى این قدرت سياسى و چگونگى به كارگيرى ظرفيت سركوبگرى سرمایه عليه جنبش 
كارگرى است. مذهب طبيعتاً سالح قتاله هولناكى است كه در این گذر و به طور اخص در 
قلمروهائى مانند زن ستيزى و آپارتاید جنسى و سلب هر نوع حقوق اوليه زنان، شستشوى 
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مغزى و مسخ و متحجرسازى گروه هائى از شهروندان حتى كارگران و به ویژه جمعيت قابل 
توجه لومپن پرولتاریا، سازماندهى فاشيستى قلع و قمع مبارزات كارگران و مانند این ها از آن 
استفاده مى شود، اما مسأله بسيار مهم همان ساختار و داربست سازماندهى قدرت دولتى سرمایه 
عليه جنبش كارگرى است. جمهورى اسالمى به طور قطع یكى از سازمان یافته ترین رژیم هاى 
سياسى عصر است. در اینجا دیكتاتورى بوروكراتيك پليسى سرمایه با ساختار ميليتاریستى 
و سازماندهى فاشيستى قواى سركوب و همه این ها با نظم توليدى و مالكيت سرمایه ها به 
طور بسيار اندرونى و انداموار به هم عجين است. سپاه پاسداران، ارتش، پليس، نيروى بسيج، 
وزارت اطالعات، شوراهاى اسالمى شهر و روستا و ده ها نهاد و سازمان پليسى، ميليتاریستى 
دیگر به صورت شبكه اى اختاپوسى و سراسرى و در هم تنيده كليه فعل و انفعاالت زیست 
اجتماعى طبقه كارگر را به سبعانه ترین شكل كنترل مى كنند، همين نهادها در عين حال 
مالكيت عظيم ترین انحصارات و تراست هاى صنعتى و مالى را در اختيار دارند، كل این ساختار 
و سازمانيابى در نقش ماشين قهر سرمایه عليه جنبش كارگرى عمل مى كند. سركوب طبقه 
كارگر توسط این دستگاه پيچيده سراسرى و جهنمى به دو شكل به طور همزمان و به صورت 
مركب و متزاید انجام مى گيرد. اوالً هر اعتراض كارگران عليه شدت استثمار و عليه هر سطح 
بى حقوقى معيشتى یا سياسى و اجتماعى در هم كوبيده مى شود. ثانياً و به تبع همين سركوب 
سطح انتظارات و مطالبات كارگران مدام به قهقرا سوق داده مى شود. بحث فقط بر سر اعمال 
قهر نظامى رژیم عليه اعتصابات و اعتراضات نيست، سخن از این است كه حاكميت فراگير 
و سراسرى خفقان پليسى و فاشيستى نوعى فضاى یأس و تسليم و استيصال را بر زندگى 
توده هاى كارگر مسلط مى گرداند. فضائى كه بارقه اميد به حيات در آن خاموش است، روزنه اى 
به پيروزى پيكار در آن باز نيست، شرائط همدلى و همراهى و همصدائى در آن از هم پاشيده 
و ویران است. اعتماد بردگان مزدى به حركت جمعى و شانس موفق بودن آن بسيار تنزل پيدا 
مى كند. جمهورى اسالمى در طول 30 سال با توسل به تمامى مكانيسم هاى ممكن كوشيده 
است تا جنبش كارگرى را در درون چنين نوعى از ساختار حيات اجتماعى شمع آجين سازد. 
در چنين وضعى پيدا است كه مبارزه كارگران هر چه بيشتر حالت تدافعى به خود مى گيرد، 
سطح انتظارات هر چه هولناك تر پائين مى آید، راه نفوذ رفرميسم راست سندیكاليستى هموارتر 
مى گردد، اجبار به تمكين در مقابل صاحبان سرمایه و دولت سرمایه دارى شاخ و برگ مى كشد 
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و قدرت مبارزه طبقاتى كارگران افت مى كند.

نشریه آرش: به نظر شما در شرایط امروز قدرت سياسى حاكم بر ایران، مبارزه براى افزایش 
دستمزد مى تواند به تشكل یابى كارگران و جنبش هاى اجتماعى دیگر كمك كند؟ یا مبارزه 

براى حق تشكل؟

و  رفرميستى  روایت  نوعى  كننده  تداعى  تشكل  حق  گرفتن  براى  پایدار: مبارزه  ناصر 
سندیكاليستى از امر متشكل شدن كارگران است. واقعيت این است كه كارگران باید جنبش 
خود را سازمان دهند و این سازمانيابى را بر نظام سرمایه دارى تحميل كنند. رفرميسم چپ و 
راست تاریخاً از مبارزه براى گرفتن حق تشكل صحبت كرده است. معناى این سخن آن است 
كه كارگران باید از دولت سرمایه دارى خواستار قبول حق تشكل خویش شوند و این تشكل را 
حتماً به دار قانونيت و نظم سرمایه آویزان سازند. این دقيقاً مبين همان نگاه سندیكاليستى و 
سرمایه پرستانه به مسأله متشكل شدن كارگران است. براى جنبش ضد سرمایه دارى موضوع 
از بيخ و بن متفاوت است. از منظر این رویكرد متشكل شدن حق مفروض، مسلم، بدون هيچ 
قيد و شرط و آزاد از نياز به هر نوع گفتگو است. درست به همان گونه كه مبارزه طبقاتى جبر 
زندگى توده هاى كارگر در سيطره نظام كارگركش سرمایه دارى است متشكل شدن كارگران 
براى این مبارزه یا در واقع پيكار متحد و سازمان یافته آنان عليه سرمایه دارى نيز جزء الیتجراى 
جریان حيات اجتماعى و جدال طبقاتى آنان است. نه براى مبارزه عليه سرمایه نيازى به كسب 
تكليف و گرفتن مجوز از نظام بردگى مزدى هست و نه بذل مساعى و اهتمام به سازمان دادن 
این مبارزه امرى است كه انجام آن محتاج رجوع به قانونيت و جواز توافق سرمایه باشد. به این 
ترتيب من و بسيارى از فعالين ضد كار مزدى اصطالح معروف »مبارزه براى حق تشكل« را 
نوعى بدعت رفرميستى تلقى مى كنيم و بر این باوریم كه آنچه در پيش پاى توده هاى كارگر 
قرار دارد نه مبارزه براى حق تشكل بلكه متشكل شدن براى مبارزه عليه سرمایه و بنياد نظام 
بردگى مزدى است. در مورد بخش دیگر سؤال كه به مكان و موضوعيت مبارزه براى دستمزد 
در پروسه سازمانيابى طبقه كارگر مربوط مى شود به طور مختصر به چند نكته اشاره مى كنم. 
متشكل شدن كارگران به طور كلى و در جامعه ایران و جوامع مشابه به طور خاص یك مقوله 
بوروكراتيك و فرماليستى نيست كه مثاًل عده اى بيانيه اى صادر كنند، اساسنامه اى بنویسند و 
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از كارگران بخواهند كه حول این اساسنامه تشكل خود را پایه گذارى كنند. بالعكس متشكل 
شدن پروسه بسيار پيچيده، دشوار، سنگالخى و پر پيچ و خمى است كه باید در متن مبارزات 
جارى كارگران صورت گيرد. مبارزه براى دستمزد به طور معمول فراگيرترین و گسترده ترین 
حوزه پيگيرى این هدف است. زیرا كه پيكار عليه سطح نازل بهاى نيروى كار وسيع ترین 
بخش كارزار روزمره توده هاى كارگر عليه سرمایه داران و دولت سرمایه دارى را تشكيل مى دهد. 
فراموش نكنيم كه روند وقوع اعتراضات، تجمعات، تحصن ها، اعتصابات و خيزش ها در همان 
حال روند گردائى مصالح و مالط و ارتباطات و امكانات و ملزومات سازمانيابى جنبش كارگرى 
است. در دل همين فرایند است كه مى توان و باید سنگ بناى تشكل را مستقر كرد و ساختار 
اعمال قدرت متحد و متشكل طبقاتى عليه بردگى مزدى را معمارى و معمور نمود. جدال 
مستمر كارگران عليه  بهاى فروش شبه رایگان نيروى كار و مبارزه براى افزایش هر چه بيشتر 
دستمزدها به همين دليل مكان بسيار مهم و تعيين كننده اى را در تحقق پروسه سازمانيابى 
كارگران ایفاء مى نماید. نكته دیگرى كه در همين رابطه حائز بيشترین اهميت است، تفاوت 
اساسى ميان درك گرایشات اجتماعى مختلف درون جنبش كارگرى از مسأله مبارزه براى 
دستمزد و تأثير مستقيم و ناگزیر این تفاوت ها بر روى سياست و برنامه كار رویكردهاى یاد 
شده در رابطه با موضوع سازمانيابى كارگران است. احزاب و محافل طيف رفرميسم چپ اعم 
از مماشات جوى یا ميليتانت به این دليل كه جنبش كارگرى را در حالت خودجوش و واقعى 
خود جنبشى تردیونيونى و بورژوائى تلقى مى كنند!! ميان مبارزه كارگران براى افزایش دستمزد 
و رفاه اجتماعى و مانند این ها با مبارزه براى سوسياليسم و نابودى سرمایه دارى دیوار چين 
مى كشند. از دید آنان جنبش افزایش دستمزد جنبشى صنفى، رفرميستى و بورژوائى!! است 
و الجرم ظرف تشكيالتى متناظر با ملزومات تحقق آن نيز باید سندیكا و سازمان هاى صنفى 
باشد. نگاه رویكرد ضد سرمایه دارى و براى لغو كار مزدى طبقه كارگر به این موضوع از بيخ و 
بن با آنچه احزاب ابوابجمعى رفرميسم چپ مسالمت جوى یا ميليتانت مى پندارند متفاوت و در 
واقع متعارض است. به نظر من و بيشتر فعالين این جنبش، تمامى اشكال پيكار طبقه كارگر از 
مبارزه براى افزایش مزدها و ارتقاء هر چه باالتر سطح معيشت یا رفاه اجتماعى گرفته تا ستيز 
براى حصول آزادى هاى سياسى و حقوق مدنى و رفع تبعيضات جنسى یا الغاء كار كودكان و 
بهبود محيط زیست و تمامى قلمروهاى دیگر، همه و همه باید اجزاء پيوسته یك جنبش عظيم 



منتخب مقاالت / جلد اول120

سراسرى طبقاتى ضد سرمایه دارى و براى محو كامل نظام بردگى مزدى تلقى شوند و با این 
منظر و دریافت و دورنما مورد توجه قرار گيرند. درست به همين دليل در رابطه با مسأله خاص 
مبارزه براى افزایش دستمزد به طور مثال سخن فعالين ضد سرمایه دارى این است كه این 
مبارزه باید شيرازه حيات سرمایه، روند توليد اضافه ارزش، كاهش هر چه سهمگين تر كار اضافى 
و افزایش هر چه بيشتر كار الزم توده هاى كارگر را بستر عبور خود سازد. براى این كار باید هر 
چه متحد تر و متشكل تر عليه سرمایه اعمال قدرت كرد. باید این قدرت و امكانات اعمال آن را 
هر چه عظيم تر فراهم آورد. مطالبات ما باید سنگر هميشه مشتعل و توفنده جنبش طبقه مان 
براى عقب راندن هر چه بيشتر نظام سرمایه دارى و پيشروى هر چه نيرومندتر ما در خاك حيات 
سرمایه و موجودیت رابطه توليد اضافه ارزش باشد. رویكرد ضد سرمایه دارى با چنين نگاهى به 
مسأله مبارزه براى باال بردن دستمزدها طبيعى است كه راه تحقق و توسعه این مبارزه را نيز در 

سازمانيابى ضد سرمایه دارى و شورائى و سراسرى توده هاى كارگر دنبال مى كند.

نشریه آرش: در كشورى كه كاركنان واحدهاى اقتصادى كوچك بخش اعظم نيروى كار را 
تشكيل مى دهند و غالباً از شمول قانون كار خارج هستند ، مبارزه براى افزایش دستمزد و ایجاد 

تشكل هاى كارگرى مستقل، از چه راه هایى باید پيش برود؟

ناصر پایدار: ما در فازى از تاریخ حيات سرمایه دارى به سر مى بریم كه ماهى هاى صيد شده 
توسط كارگران نروژى به طور روزمره با ناوگان حمل ماهى از دریاى شمال وارد اقيانوس اطلس 
مى گردد و از آنجا تنگه جبل الطارق، دریاى مدیترانه، ترعه سوئز، دریاى احمر، باب المندب 
و اقيانوس هند را پشت سر مى گذارد تا در آن سوى جهان با نيروى كار ماوراء ارزان دختران 
كارگر گرسنه 6 ساله سنگاپورى، چينى و فيليپينى بسته بندى شود و روزهاى بعد در بازار 
داخلى اتحادیه اروپا یا هر نقطه دیگر دنيا به فروش رسد. شرائطى از استمرار استيالى نظام 
كارگركش و بشریت برباددهى كه در دل آن سرمایه داران عظيم ترین تراست هاى صنعتى و مالى 
مستقر در اروپاى غربى و شمالى بسيار راحت، بدون هيچ دغدغه، با توافق و همدلى و هماهنگى 
جامع االطراف اتحادیه هاى كارگرى روز روشن كارگران داراى سال ها سابقه كار و استثمار 
شدن را اخراج  مى كنند و در یك چشم به هم زدن جاى آن ها را با نيروى كار شبه رایگان 
كارگران چينى و سنگاپورى و جاهاى دیگر پر مى سازند. اگر بخواهيم از این قبيل رویدادهاى 
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روزمره دنياى سرمایه دارى صحبت كنيم مثنوى 70 من كاغذ شود. این داده ها به وضوح بانگ 
مى زنند كه مبارزه توده هاى كارگر نه فقط در وسعت كارگاه هاى 5 نفره و 10 نفره كه حتى در 
شركت هاى بزرگ صنعتى چند صد نفرى هم به صورت ایزوله و محدود و بدون پيوند خوردن 
سراسرى به شدت آسيب پذیر است و چشم انداز روشنى براى حصول نتيجه یا حداقل نتایج 
ماندگار نمى تواند داشته باشد. براى لحظه اى به آنچه در طول این چند سال در جامعه ایران 
گذشته است نگاه كنيم. در فاصله 2 سال 600 واحد بزرگ و متوسط صنعتى تعطيل شده است، 
سرمایه داران در جستجوى سودهاى نجومى تر سرمایه هاى خود را از حوزه هاى كم سودتر به 
قلمروهاى بسيار پرسودتر منتقل نموده اند، آنان براى تحقق این هدف بيش از 2 ميليون كارگر 
را بيكار نموده و به جمعيت چندین ميليونى بيكاران قبلى اضافه كرده اند، كارگران اخراجى این 
مؤسسات زمين و زمان را در اعتراض و ضجه و فریاد خویش غرق ساخته اند اما فریادشان به هيچ 
كجا نرسيده است. جنبش هاى نسبتاً وسيعى در مراكزى مانند نيشكر هفت تپه، شركت واحد 
اتوبوسرانى، مؤسسه عظيم توليد الستيك البرز، لوله سازى اهواز و گسترده تر از همه مدارس 
و مراكز آموزشى سراسر كشور )مبارزات معلمان( سر بلند كرده است اما هيچ كدام در وسعت 
توان و محدوده ابراز قدرت خود قادر به حل هيچ مشكلى نگردیده اند. این معضل طبيعتاً خاص 
طبقه كارگر ایران و جنبش كارگرى درون جامعه ما نمى باشد، در سطح بين المللى نيز شاهد 
وجود و نقش بازى وسيع آن هستيم. طغيان موج بحران سرمایه در ماه هاى گذشته چهره این 
معضل هميشگى و حاد را باز هم بيش از پيش عریان ساخت. با چشم باز شاهد بودیم كه حتى 
مبارزه چندین هزار نفرى كارگران در این یا آن تراست بزرگ صنعتى ممالك غربى به تنهائى 
قادر به دفع هيچ سطحى از تهاجم سبعانه سرمایه داران نشد و انفجار موج بيكارسازى ها را در 
هيچ كجا و به هيچ ميزانى به بند نكشيد. تمامى این شواهد گویاى این حقيقت بارز هستند كه 
در شرائط موجود دنيا تشكل چند نفرى كارگران در این یا آن مركز كار حتى با فرض مقدور 
بودن و آزاد بودنش به طور واقعى راه به جائى نمى برد. توده هاى كارگر در هر كدام از ممالك 
دنيا احتياج به تشكل هاى سراسرى ضد سرمایه دارى دارند. تشكلى كه كارگران را حول مطالبات 
ضد سرمایه دارى و به صورت شورائى به هم پيوند زند، قدرت پراكنده آن ها را متحد سازد و این 
قدرت را عليه سرمایه اعمال نماید. مثل روز روشن است كه كارگران روند سازمانيابى خود را از 
درون مراكز كار، در محل فروش نيروى كار خویش و در كارخانه و كارگاه و محلى كه استثمار 
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مى شوند آغاز مى كنند. در همين جا است كه دست در دست هم مى نهند و سنگ بناى تشكل 
خود را استوار مى سازند اما صرف متشكل شدن در این محدوده، هيچ قدرت تعيين كننده 
و نقش آفرینى به كارگران تفویض نمى كند و هيچ تضمينى براى تحميل مطالباتشان حتى 
نازل ترین و ابتدائى ترین این مطالبات بر طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه دارى به آنان نمى دهد. 
كارگر الستيك البرز بدون حمایت سازمان یافته و مؤثر و ضد كار سرمایه دارى كارگران نفت و 
ذوب آهن و حمل و نقل و آب و برق و مدارس و بيمارستان ها و سایر بخش هاى طبقه كارگر 
نمى تواند از تعطيل شدن كارخانه و بيكارسازى خویش توسط سرمایه داراى جلوگيرى نماید. 
این حكم در جامعه ما حتى در رابطه با كارگران بخش هاى پایه اى و كليدى اقتصاد نيز به تمام 
و كمال صدق مى كند. كارگر نفت و ذوب آهن و توده وسيع معلم جامعه نيز در چهاردیوارى 
محدود همبستگى هاى درون حوزه كار خویش شانس بسيار زیادى براى غلبه بر موج تهاجمات 

سرمایه ندارند.
با توجه به همه این نكات باور من و فعالين ضد سرمایه دارى و براى لغو كار مزدى آن است 
كه تنها راه درست سازمانيابى كارگران تالش جامع االطراف فعالين جنبش كارگرى در همه 
مراكز كار و توليد براى ایجاد تشكل سراسرى شورائى ضد سرمایه دارى توده هاى كارگر است. در 
همين جا به این نيز اشاره كنم كه كارگران در سراسر ایران و در تمامى كارخانه ها و مراكز كار 
مطالبات مشترك و یكسانى دارند. افزایش هر چه بيشتر دستمزدها و پيوند بهاى نيروى كار با 
محصول كار و توليد ساالنه كل طبقه كارگر و بر پایه اختصاص عظيم ترین سطح این محصول 
به معيشت و رفاه اجتماعى كارگران، بهداشت و دارو و درمان رایگان و كارساز و كافى، آموزش 
رایگان در همه سطوح، محو هر نوع قرارداد موقت كار، مسكن مدرن رایگان، پرداخت دستمزد به 
كل بيكاران در سطح كارگران شاغل، برخوردارى كليه زنان خانه دار كارگر از حقوق یك كارگر 
شاغل، مراقبت و تأمين زندگى پيران و معلوالن به صورت كاماًل رایگان، رفع كليه تبعيضات 
جنسى و پایان دادن به هر نوع ستمكشى مضاعف زنان، آزادى هاى بى قيد و شرط سياسى و 
مانند این ها خواست هاى مشترك كل طبقه كارگر است. این ها مواد مختلف مطالباتى است كه 

سازمانيابى سراسرى طبقه كارگر باید و مى تواند حول آن ها صورت گيرد.

نشریه آرش: آیا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشكل هاى مستقل كارگرى مى تواند 
معنایى داشته باشد؟
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 ناصر پایدار: آنچه در تاریخ سرمایه دارى ایران به حداقل دستمزد موسوم گردیده است صرفاً 
سطحى از بهاى نيروى كار است كه دولت سرمایه دارى بر سينه كش سركوب مستمر و بسيار 
جنایتكارانه جنبش كارگرى بر طبقه كارگر تحميل كرده است و مى كند. حد متوسط نرخ 
استثمار در ایران در شرائط روز از 1200 درصد باالتر است. به بيان دیگر كارگر ایرانى در 
قبال هر 12 تومان ارزشى كه توليد مى كند در بهترین حالت فقط یك تومان آن را زیر نام 
دستمزد دریافت مى دارد. چرا چنين است و چگونه دولت هار و درنده اسالمى سرمایه دارى 
مى تواند چنين سطح نازلى از بهاى نيروى كار را به توده هاى كارگر تحميل كند پاسخ آن را 
صرفاً باید در سالخى جامع االطراف مبارزات طبقه كارگر، در جلوگيرى از هر نوع سازمانيابى 
جنبش كارگرى، در مستولى ساختن رعب و وحشت و دهشت بر فضاى زندگى و كار و مبارزه 
توده هاى كارگر جستجو نمود. حداقل دستمزد به طور واقعى در ميدان مبارزه توده هاى كارگر 
با سرمایه داران و نظام بردگى مزدى تعيين مى گردد و پيداست كه هر چه سطح این مبارزه 
نازل تر باشد، هر چه مبارزات كارگران پراكنده تر و ضعيف تر و فرومانده تر باشد، هر چه جنبش 
كارگرى در سازمان یافتگى طبقاتى و ضد كار مزدى خویش مستأصل تر مانده باشد به همان 
اندازه نيز بهاى نيروى كار پائين تر و نازل ترى را تحمل خواهد كرد. نوع فرمولبندى سؤال حاضر 
البته این شائبه را القاء مى كند كه اگر مثاًل پاره اى تشكل هاى سندیكاليستى در جامعه پدید 
آید، اگر جنبش كارگرى از نوعى سازمانيابى سندیكاليستى برخوردار گردد، اگر كارگران از 
درون سازمانيابى اتحادیه اى امكان انعقاد قراردادهاى دستجمعى كار را پيدا كنند، در آن صورت 
تعيين حداقل دستمزد هم معنى دار خواهد شد! و البد چنان حداقلى از دستمزد عادالنه نيز 
خواهد بود! من با این استنتاج مخالفم. آنچه در چنين شرائطى و با حضور و اجماع این مؤلفه ها 
تعيين مى گردد سطحى از بهاى نيروى كار خواهد بود كه بر پایه مصالح و منویات سودآورى 
هر چه افزون تر سرمایه و در چهارچوب توافق جنبش سندیكاليستى مدافع نظام بردگى مزدى 
با سرمایه داران، تعيين و بر توده هاى كارگر تحميل مى شود. پيداست كه همين ميزان دستمزد 
هم برآیند آرایش قواى طبقاتى ميان كارگران و نظام سرمایه دارى در شرائط روز خواهد بود 
اما با این قيد كه جنبش كارگرى در اسارت رفرميسم راست سندیكاليستى و به دليل مصادره 
توان پيكار ضد كار مزدى خود توسط رفرميسم از اعمال قدرت طبقاتى عليه سرمایه و الجرم از 
تحميل قدرتمندانه بهاى نيروى كار خود بر سرمایه داران و دولت سرمایه دارى عاجز مانده است. 
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براى اینكه تعيين بهاى نيروى كار هم از حالت فاجعه بار كنونى مسلط بر جنبش كارگرى و 
هم از مخاطرات توافق سندیكاليستى بر حذر ماند تنها راه، متشكل شدن كارگران حول منشور 
مطالبات پایه اى خویش، به صورت شورائى و ضد سرمایه دارى و با افق نابودى تماميت بردگى 

مزدى است.

نشریه آرش: نظرتان راجع به بحثى كه ميان عده اى از فعاالن كارگرى در باره رابطه اتحادیه هاى 
كارگرى و مبارزه عليه سرمایه دارى )یا كار مزدى( مطرح است، چيست؟   

ناصر پایدار: دقيقاً نمى دانم كه منظور سؤال كدام فعالين كارگرى است اما آنچه در طول دهه 
اخير در جامعه ما و در حول و حوش جنبش كارگرى روى داده است بروز سطحى از حدت 
كشمكش ميان دو رویكرد عميقاً متفاوت و متعارض مربوط به این جنبش بوده است. در یك 
سوى این كشمكش رویكرد ضد سرمایه دارى و براى لغو كار مزدى طبقه كارگر قرار دارد و 
در سوى دیگر آن كل طيف رفرميسم راست و چپ ایرانى از حزب توده و سندیكاليست هاى 
پيشينه دار توده اى گرفته تا هواداران خارج كشورى آن ها و از احزاب و محافل چپ در خارج 
تا ابوابجمعى آن ها در داخل هستند. رویكرد نخست ادبيات بسيار روشن و نسبتاً وسيعى دارد. 
تا جائى كه به موضوع سؤال و بحث اتحادیه هاى كارگرى مربوط مى شود، جنبش اتحادیه اى 
را جنبشى در راستاى كفن و دفن و خاكسپارى هر جنب و جوش ضد سرمایه دارى و براى 
نابودى بردگى مزدى مى داند و سازمانيابى سندیكاليستى توده هاى كارگر را بستر انحالل هر 
چه گسترده تر طبقه كارگر در باتالق مصالح و ملزومات ماندگارسازى سرمایه تلقى مى كند. این 
رویكرد همزمان حزب بازى رایج چپ را به عنوان بدعت تاریخى سوسيال دموكراسى و استمرار 
آن در شعبات عدیده سوسياليسم بورژوائى از اردوگاهى گرفته تا غيراردوگاهى و ميراث تسلط 
همه این ها بر جنبش كارگرى ارزیابى مى نماید و این پدیده را به عنوان رویه ظاهراً متفاوت اما 
در واقع مكمل سندیكاليسم آماج انتقاد قرار مى دهد. رویكرد ضد كار مزدى براى سازمانيابى 
شورائى و ضد سرمایه دارى توده هاى كارگر تالش مى كند و این نوع تشكل را بدیل واقعى 
كمونيستى و ماركسى راه حل هاى آشناى دو تشكيالتى حزب و اتحادیه هاى كارگرى مى بيند.

نشریه آرش: رابطه فعاالن چِپ داخل و خارج كشور و جنبش كارگرى ایران را در حال حاضر، 
چگونه ارزیابى مى كنيد؟
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ناصر پایدار: عبارت فعاالن چپ بسيار عام است و اگر نيروهائى مانند حزب توده و اكثریت 
فدائى و همانندان را به درستى از دائره شمول آن پاك كنيم باز هم با طيف گسترده اى مركب 
از انواع محافل و احزاب و رویكردها و جریانات مواجه خواهيم بود. از این مهم تر عبارت »فعاالن 
چپ« فاقد بار طبقاتى مشخص است و آنچه در ادبيات سياسى ما یا دنيا به نام چپ معروف 
شده است معجون شله قلمكارى از تندنس هاى به هم تنيده طبقاتى است كه یك سر آن در 
عمق بدترین اشكال سوسياليسم بورژوائى قرار دارد و سر دیگرش به كمونيسم ماركسى و لغو 
كار مزدى ختم مى گردد. همه این ها با تمامى دنياى تضادها و تعارضاتشان زیر نام چپ قرار 
مى گيرند و ظاهراً آنچه آن ها را با هم »همنام« مى سازد فقط داعيه برخى باورهاى مكتبى و 
ایمانى غرق در دنياى روایت پردازى ها و تفسيربافى هاى توخالى است. با این توضيح من پاسخ 
سؤال را حول نقش محافل موسوم به چپ در خارج كشور در رابطه با سير رویدادهاى داخل 
جامعه ایران متمركز مى سازم. این نقش را مى توان در دو حوزه تلخيص كرد. حوزه نخست 
برگزارى آكسيون هاى پراكنده ضد رژیمى و فراطبقاتى فاقد بار همبستگى ضد سرمایه دارى 
با مبارزات جارى توده هاى كارگر ایران است. حوزه دوم آكسيون پردازى هائى است كه زیر 
نام حمایت از جنبش كارگرى انجام مى گيرد. هيچ كدام از این دو، هيچ كمك مؤثرى به 
مبارزات توده هاى كارگر در داخل نيستند اما دومى سواى بى تأثير بودنش به ميزان زیادى 
گمراه كننده نيز مى باشد. آنچه در این راستا و زیر این نام انجام مى گيرد عمدتاً آویختن به 
دار رؤساى اتحادیه هاى كارگرى مزدور سرمایه جهانى و التماس از آنان براى ارسال این یا آن 
عریضه به حضور دولتمردان جالد و دژخيم سرمایه دارى ایران است. این اقدامات به طور معمول 
با دنيائى توهم آفرینى و گمراه سازى و القاء تحریف در اذهان توده هاى كارگر همراه بوده 
است. به كارگران این گونه تلقين مى شود كه گویا امثال گاى رایدر و سرمایه داران صفه نشين 
دیوانساالرى اتحادیه اى به راستى دوست و دلسوز و همراه آنان هستند!!! گویا واقعاً شكوائيه 
نویسى كنفدراسيون اتحادیه هاى كارگرى یا هر نهاد دیگر رفرميسم راست سندیكاليستى با 
هدف تخفيف شدت استثمار و كاهش بى حقوقى هاى همه نوعى توده هاى كارگر ایران صورت 
مى گيرد. پيداست كه بخش هاى مختلف بورژوازى جهانى از این توهمات به عنوان سكوئى براى 
ستيزهاى درونى خود استفاده مى كنند و در این راستا جنبش كارگرى است كه بازنده اصلى 
مى گردد. در طول چند سال گذشته بخش وسيعى از این آكسيون پردازى ها و بستن دخيل 
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به اتحادیه ها اساساً با هدف تقویت رویكرد راست سندیكاليستى در ایران و منزوى ساختن 
كمونيسم لغو كار مزدى و رویكرد ضد سرمایه دارى طبقه كارگر صورت گرفته است. این ها 
كارنامه محافل چپ در خارج از ایران است، به نظر ما به جاى این كارها باید به توده هاى كارگر 
دنيا روى كرد، با مبارزات روزمره آن ها آميخت، در هر كجاى جهان یك كارگر كمونيست 
انترناسيوناليست  بود و در درون جنبش جارى كارگران فعال شد، ایفاى نقش كرد،همدوش و 
همراه همزنجيران كارگر عليه سرمایه پيكار كرد، براى تقویت و تحكيم رویكرد ضد سرمایه دارى 
همه توان خود را به كارگرفت. تنها در این راستا و از درون چنين كارزارى است كه مى توان 
حمایت مؤثر عملى توده هاى كارگر دنيا از مبارزات روز طبقه كارگر ایران را شالوده ریزى كرد و 

راه واقعى همبستگى انترناسيوناليستى طبقه كارگر بين المللى را هموار ساخت.

نشریه آرش: رابطه جنبش كارگرى با جنبش هاى اجتماعى دیگر را چگونه ارزیابى مى كنيد؟ 
و چه پيشنهاداتى براى تقویت روابط آنها دارید؟

انسانى،  واقعى  اهداف  داراى  جنبش هاى  اجتماعى  جنبش هاى  از  مراد  پایدار: اگر  ناصر 
آزادیخواهانه، حق طلبانه یا خيزش هاى عليه مظالم و بى حقوقى ها و تبعيضات و جنایات موجود 
است پيداست كه این جنبش ها و خيزش ها همگى قلمروهاى بسيار پيوسته و اندرونى جنبش 
كارگرى خواهند بود. تئورى تفكيك جنبش هاى موسوم به اجتماعى از جنبش كارگرى، ساخته 
و پرداخته رفرميسم راست و چپ در سطح جهانى است. موضوع را اندكى توضيح دهيم. ریشه 
استثمار و كليه اشكال بى حقوقى و ستمكشى و سيه روزى هاى موجود جهان در عمق رابطه 
خرید و فروش نيروى كار و موجودیت نظام بردگى مزدى قرار دارد. این سرمایه دارى است كه 
تمامى تبعيضات جنایتكارانه ميان زن و مرد را به بخشى از ساختار نظم توليدى و مدنى و 
سياسى خود تبدیل كرده است. براى مبارزه عليه زن ستيزى و استثمار و بى حقوقى مضاعف 
زنان نمى توان به نبش قبر نظام فئودال مشغول شد و از فورماسيون هاى اجتماعى اعصار گذشته 
تاریخ بازخواست كرد! كار كودكان پدیده حى و حاضر و سرشتى مناسبات بردگى مزدى است، 
دیكتاتورى در هر نقطه دنياى عصر دیكتاتورى سرمایه و شكل اجتناب ناپذیرى از برنامه ریزى 
نظم سياسى رابطه توليد اضافه ارزش است. مذهب در هر كجاى جهان كه ابراز وجود مى كند 
سالح قتاله سرمایه و هارترین دولت هاى نظام بردگى مزدى است. آلودگى محيط زیست از بيخ 
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و بن محصول روند روزمره بازتوليد سرمایه در جهان است. راسيسم و تبعيضات قومى و تمامى 
اشكال دیگر شرارت و سبعيت و جنایت، همه و همه مولود شوم و قهرى نظام سرمایه دارى 
مى باشند. نكته بسيار مهم دیگر در همين رابطه آرایش طبقاتى جهان موجود است. واقعيت 
این است كه اكثریت عظيم سكنه كره زمين از قلب عظيم ترین قطب هاى صنعتى دنيا گرفته 
تا دورترین روستاهاى آفریقا توده فروشنده نيروى كارند. در زیر چتر استيالى این نظام و با 
چنين آرایش طبقاتى تفكيك حوزه هائى از اعتراض سياسى، حقوقى و مدنى انسان ها از قلمرو 
حضور و دخالت و پيكار طبقه كارگر امرى از هر لحاظ نادرست و در راستاى تكه پاره كردن 
جنبش كارگرى به نفع نظام سرمایه دارى است. تفكيك پدیده موسوم به جنبش هاى اجتماعى 
از جنبش كارگرى، بسته بندى این جنبش ها در قالب هاى دموكراتيك!! و تهى ساختن آن ها از 
بار و محتوا و جهت گيرى عملى ضد كار مزدى در واقع محصول تالش احزاب طيف سوسياليسم 
بورژوائى و ناسيونال چپ و ضد امپریاليست هاى خلقى براى تبدیل جنبش كارگرى به نيروى 
پيشمرگ و تسمه نقاله دموكراسى طلبى بورژوائى و در نهایت استقرار سرمایه دارى دولتى بوده 
است. مروجان و مبلغان تئورى تفكيك، اوالً بى حقوقى ها و جنایات و بشرستيزى هاى موجود 
دنيا را حاصل استيالى نظام سرمایه دارى و محصول شوم رابطه توليد اضافه ارزش نمى دانند 
و بر این باورند كه به طور مثال تبعيضات جنسى، دیكتاتورى، فقدان آزادى هاى سياسى و 
حقوق مدنى نه از اعماق موجودیت سرمایه دارى كه از دل نظام هاى تاریخى پيشين سرچشمه 
مى گيرد و مبارزه با آنها نيز از قلمرو پيكار عليه اساس كار مزدى به طور كامل مجزا و منفصل 
است!! صاحبان و مدافعان این تئورى همچنين عظيم ترین بخش طبقه كارگر بين المللى را 
اساساً كارگر نمى دانند، آنان معلمان، پرستاران و جمعيت كثيرى از نيروى كار غيرمولد دنيا را 
در كاتاگورى فراطبقاتى خاصى به نام زحمتكشان، صف بندى »جنبش انقالبى« و مانند این 
اسامى جاسازى مى كنند. حاصل همه این تئورى بافى ها فقط یك چيز است. اینكه اوالً همه 
جا اصالح طلبى مماشات جویانه یا ميليتانت بورژوائى جایگزین مبارزه ضد كار مزدى و راه 
حل هاى سرمایه ستيز كمونيسم لغو كار مزدى گردد و ثانياً جنبش كارگرى ضد سرمایه دارى 
طبقه كارگر در ورطه تشتت و تفرقه و شقه شقه شدن هر چه بيشتر فرو رود. به نظر من 
آنچه در تقسيم بندى هاى رفرميسم چپ نام جنبش هاى اجتماعى مختلف به خود گرفته 
است عموماً حوزه هاى پيوسته و همگن جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر هستند. جنبش 
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كارگرى جنبشى حاضر در همه عرصه هاى حيات اجتماعى عليه استثمار سرمایه دارى و عليه 
همه بى حقوقى هاى و مظالم و جنایات این نظام است. براى رفع كليه اشكال بى حقوقى ها باید 
عليه سرمایه مبارزه كرد و هر كدام از این حوزه هاى مبارزه را باید به سنگرى از سنگرهاى متحد 

جنبش سوسياليستى ضد كار مزدى تبدیل كرد.

نشریه آرش: درك شما از مقوله ى »استقالِل جنبش و تشكل هاى كارگرى ایران« از دولت، 
احزاب و نهادهاى سرمایه دارى چيست؟ و به نظر شما جنبش كارگرى ایران تا كجا و چگونه و 

در چه ابعاد و ساختارى مى تواند روى حمایت هاى بين المللى حساب كند؟

ناصر پایدار: در طول چند سال اخير گفتگوهاى مشروح، متنوع و در عين حال بسيار همگن 
و همسوئى از سوى تمامى احزاب و محافل طيف رفرميسم چپ پيرامون استقالل تشكل هاى 
كارگرى در گشت و گذار بوده است. همه این جریانات از چيزى به نام تشكل مستقل از دولت 
و بعضاً مستقل از دولت و احزاب سخن گفته و مى گویند. سندیكاليست هاى راست خارج 
كشورى از مدافعان سرسخت تز دوم هستند و احزاب رفرميست چپ همگى حول تز نخست 
حلقه مى بندند و در باره آن جنجال راه مى اندازند. در باره گفتگوى دوم صحبت نمى كنم زیرا 
بسيار رسواتر و چندش بارتر از آن است كه نيازمند بحث باشد. اما تشكل مستقل از دولت مورد 
ادعاى احزاب رفرميسم چپ نيز سواى همان سندیكاليسم راست بسيار آشناى بين المللى هيچ 
چيز دیگر نيست. تمامى اتحادیه هاى كارگرى دنيا خود را مستقل از دولت اعالم مى كنند و 
كم و بيش چنين هم هستند اما همين اتحادیه ها تا مغز استخوان در مصالح و منویات و سازو 
كارهاى حيات سرمایه جهانى منحل هستند. تشكل مستقل از دولت بدون داشتن استقالل 
از نظام سرمایه دارى سواى دروغ و توهم آفرینى و گمراه سازى كارگران براى آویختن آنان 
به امامزاده هاى حافظ نظام بردگى مزدى هيچ چيز نيست. تشكل كارگرى مستقل از دولت 
یعنى نوعى سندیكا كه در بهترین حالت از سنخ شوراهاى اسالمى كار و خانه كارگر و نهادهاى 
پليسى سرمایه براى سركوب توده كارگر نباشد و در باالى سر كارگران زیر نام نمایندگى آنان 
براى تعيين بهاى نيروى كارشان با صاحبان سرمایه مذاكره كند، یعنى سندیكا یا اتحادیه اى كه 
كل مبارزات و اعتراضات و تضادها و جنگ و ستيزهاى طبقه كارگر با سرمایه را در چهارچوب 
قبول سرمایه دارى و دفاع از جاودانگى این نظام گور و گم كند و به بند كشد، یعنى تشكلى كه 
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بر مبارزه ضد سرمایه دارى طبقه كارگر چوب حراج فرود آرد و كل این مبارزه را در پيچ و خم 
مذاكرات آشتى جویانه از هستى سرمایه ستيز خود تهى گرداند. آنچه كارگران بدان نياز دارند نه 
تشكل صرفاً مستقل از دولت كه سازمانيابى مستقل از كل نظام بردگى مزدى و از جمله دولت 
سرمایه دارى است. این نوع تشكل همان تشكل ضد سرمایه دارى است كه رفرميست هاى چپ 

نماى طرفدار تشكل مستقل از دولت سایه آن را به تير مى زنند.
در مورد حمایت بين المللى از جنبش كارگرى ایران و مكانيسم ها و عرصه هاى جلب این 
حمایت نيز قباًل اشاره كردم كه رجوع به اتحادیه هاى كارگرى و تقاضاى عریضه نویسى سران 
این اتحادیه هاى براى دولتمردان درنده جمهورى اسالمى عالج هيچ دردى نيست. ما باید در 
دل جنبش كارگرى كشورهاى مختلف جاى پائى باز كنيم. باید در مبارزات روز آنان فعاالنه 
مشاركت جوئيم. باید همراه با فعالين ضد سرمایه دارى این جنبش ها براى عروج و بالندگى و 
تقویت و متشكل شدن رویكرد ضد سرمایه دارى و براى رهائى مبارزات كارگران از زندان مرگ 
رفرميسم اتحادیه اى پيكار كنيم، تنها از این طریق است كه مى توانيم سنگ بناى حمایت 
طبقاتى و انترناسيوناليستى و ضد سرمایه دارى كارگران كشورها از طبقه كارگر ایران و حمایت 

جنبش كارگرى ایران از مبارزات كارگران كشورها را فراهم سازیم.
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پاسخ به سؤاالت نشریه آرش
در باره مسائل جنبش کارگرى ایران

27 ژوئيه 2011 

1. پراكندگى و ضعف تشكيالتى جنبش كارگرى ایران محصول چه عواملى است؟ بعضى ها 
را سركوب مى كنند، علت اصلى  نوع تشكل مستقل  را كه هر  رژیم هاى دیكتاتورى هارى 
مى دانند و بعضى ها رفرميسم و سازشكارى و بعضى هاى دیگر چپ روى هاى فعاالن كارگرى 
و چپ را، شما چه نظرى دارید؟ ویژگى هاى اقتصادى ایران و مخصوصاً نقش دولت رانت خوار 
نفتى را در این ميان چگونه ارزیابى مى كنيد؟ براى بيرون آمدن از این پراكندگى چه باید كرد 

و از چه راهكارها و از چه نوع سازماندهى باید بهره جست؟

• سؤال حاوى مفاهيمى گمراه كننده است.»دولت رانت خوار نفتى« یكى از این مفاهيم است. 
این لفظ را افرادى به كار مى برند كه استيالى ساليان دراز سرمایه دارى بر جامعه ایران را قبول 
ندارند. ریشه گرسنگى، فقر، بى حقوقى سياسى و سيه روزى هاى طبقه كارگر را نه در وجود 
سرمایه دارى كه در »كمبود رشد صنعتى«!! »نقش برتر سرمایه تجارى «!! »رواج رانت خوارى« 
یا »توسعه ناكافى سرمایه دارى« مى دانند!! ماركس در شروع نقد خویش بر اقتصاد سياسى، 
توضيح داد كه براى شناخت پدیده هاى هر دوره الجرم باید به شيوه توليد مسلط آن دوره 
رجوع نمود. مقوالتى مانند مالكيت، اجاره، كار مزدى و حتى خود سرمایه بدون این رجوع قابل 
تشریح نيستند. آن بخش از نمایندگان سرمایه )چپ یا راست( كه لفظ رانت خوارى را براى 
طبقه سرمایه دار و دولت اسالمى این طبقه به كار مى گيرند، عامدانه، بنياد تحليل ماركسى 
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رانت در شرائط حاكميت سرمایه دارى را از انظار كارگران پنهان مى دارند. آنان بر تفاوت ميان 
رانت تفاضلى دوره هاى پيشاسرمایه دارى با دوره اى كه به قول ماركس »سرمایه هم نقطه شروع 
و هم پایان است« خط مى كشند. درآمدهاى نفتى دولت و طبقه سرمایه دار ایران فقط اضافه 
ارزش حاصل استثمار طبقه كارگر است. پيداست كه همه این كوه عظيم اضافه ارزش توسط 
چند هزار كارگر نفت توليد نشده است بلكه حاصل استثمار طبقه كارگر بين المللى است. سود 
هر سرمایه دار یا سرمایه اجتماعى هر كشور سهمى از كل اضافه ارزشى است كه در سراسر 
دنيا توسط طبقه كارگر توليد مى شود و در چهارچوب نرخ سود عمومى نصيب بخش هاى 
مختلف سرمایه مى گردد. اضافه ارزش هاى نفتى از این قاعده مستثنى نيست. روشن است 
كه شرائط انحصارى توليد و موقعيت ویژه انحصار نيرومندى مانند اوپك در چگونگى توزیع 
این اضافه ارزش ها نقش مهم ایفاء مى كند. دولت ایران یك موجود »رانت خوار« نيست. دولت 
سرمایه دارى است. پاسدار نظم توليدى، سياسى و اجتماعى سرمایه است. مشكل طبقه كارگر 
مشكل »رانت خوارى« دولت، »آقازاده ها« و مانند این ها نيست. این ها جعلياتى است كه سر هم 
بندى مى شوند تا نظام بردگى مزدى را از تيررس پيكار ضد سرمایه دارى طبقه كارگر خارج 
سازند. معضل توده هاى كارگر وجود سرمایه و نظام سرمایه دارى است. ریشه تمامى بى حقوقى 
ها، مظالم، دیكتاتورى ها و مصائب بشرى در اینجا قرار دارد. در زمينه تئورى »دولت رانت خوار«، 
پدیده »رانت خوارى« و صاحبان این تئورى مى توان به تفصيل بحث كرد اما جایش اینجا نيست. 
آنچه گفتم فقط اشاره اى به موضوع است تا پيش از هر چيز تكليف خود را با سؤال مشخص 
نموده باشم. باژگونگى دیگر موجود در متن پرسش اصطالح »چپ روى« است. این مفهوم در 
ادبيات رایج چپ بدون هيچ بار طبقاتى به كار گرفته مى شود. چپ و راست بودن در رابطه با 
جنبش كارگرى باید با مالك ضدیت یا عدم ضدیت در قبال اساس بردگى مزدى داورى گردد. 
مجرد سرنگونى طلبى و شعارهاى توخالى ميليتانت، نه فقط مالك تعلق به چپ كارگرى و ضد 
سرمایه دارى نيست كه مى تواند رویه معكوس آن باشد. رادیكاليسم پرولتاریا در رویكرد ضد كار 
مزدى اوست و قرابتى با رژیم ستيزى فاقد بار كمونيستى ندارد. آنچه معموالً زیر نام »چپ روى« 
فرموله مى شود، نه چپ كه راست و سرمایه مدار است. به اصل پاسخ مى پردازم. تردیدى نيست 
كه دیكتاتورى هار سرمایه سدى بر سر راه سازمانيابى كارگران است اما طبقه كارگر حتى در 
زیر فشار سهمگين ترین دیكتاتورى ها، دست از مبارزه نكشيده است. سبعانه ترین شبيخون ها 
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مسلماً مبارزات توده هاى كارگر را كند مى كند اما جنبش كارگرى را تعطيل نمى نماید. اگر 
چنين است كه هست، این پرسش پيش مى آید كه چرا باید دیكتاتورى هار سرمایه كل فرایند 
تشكل یابى كارگران را آتش زند و عقيم گرداند؟!! تكيه یكسویه بر نقش دیكتاتورى دولتى 
سرمایه، فرار از برخى واقعيت هاى زمخت مبارزه طبقاتى است. از جمله اینكه، رفرميسم راست 
و چپ نيز ضربات مهلكى بر فرایند سازمانيابى جنبش كارگرى ایران وارد ساخته اند. این جنبش 
در همان دقایق نخست ابراز حيات خود ميدان دخالت رویكردى از چپ شد كه زیر نام كمونيسم 
شكل انكشاف اروپائى سرمایه دارى را دنبال مى كرد و این شكل را »رشد ازاد سرمایه دارى« نام 
مى نهاد. از توليد سرمایه دارى روایتى سوسيال دموكراتيك داشت و این روایت را از بلشویسم 
به ارث مى برد. سوسياليسم را با نگاهى غيرماركسى مى كاوید و با همان مشخصاتى مى دید كه 
بلشویسم در روزهاى پس از وقوع انقالب اكتبر مى دید. این رویكرد در ایران دنبال همه چيز 
بود و تنها چيزى كه دنبال نمى كرد سازمانيابى شورائى جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر 
بود. در باالى سر كارگران برایشان حزب مى ساخت. فعالين كارگرى را از بدنه جنبش آن ها 
جراحى و ابزار نفوذ خود در این جنبش مى ساخت. از شرائط امپریاليستى توليد سرمایه دارى 
تبيينى مغایر با نقد ماركسى اقتصاد سياسى داشت. به توده هاى كارگر توصيه مى كرد كه عليه 
این »امپریاليسم« و براى تحقق »رشد آزاد سرمایه دارى« با این و آن بخش بورژوازى، با مالكان 
ليبرال و نوع اینها پيمان اخوت بندند! در مبارزات روز خود سندیكا سازند و سندیكاها را تسمه 
نقاله عروج حزب براى برپائى استقرار دموكراسى خلق كنند. رویكرد مذكور همه اینها را به طبقه 
كارگر دیكته مى نمود و جنبش كارگرى ایران زیر سرریز این آموزش ها و ایفاى نقش فعاالن 
درونى حلق آویز به حزب، راه سازمانيابى ضد سرمایه دارى خود را گم كرد. پدیده موسوم به 
»حزب كمونيست ایران« چنين نمود. طبقه كارگر یك دوره مهم را از دست داد. تندباد ویرانگر 
دیكتاتورى سياه رضاخانى سر رسيد در حالى كه جنبش كارگرى هيچ شالوده اى براى تشكيل 
صف مستقل طبقاتى و سازمان دادن این صف پدید نياورده بود. با خاتمه جنگ امپریاليستى 
و رفتن رضاخان، دور تازه اى براى متشكل شدن كارگران پيش آمد، اما سرنوشت سازمانيابى 
جنبش كارگرى در این برهه، از دوره اول هم تاریك تر بود. توده هاى كارگر در سطحى سازمان 
یافتند!! اما با نسخه پيچى »حزب توده « و به صورت نيروئى كه فقط موقعيت رفرميسم بورژوائى 
حزب توده را در مقابل سایر احزاب بورژوازى تقویت كند و قطب اردوگاهى سرمایه دارى را در 
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مقابل قطب هاى قدرت رقيب نيرومند سازد!! كودتاى سياه 28 مرداد به این دوره پایان داد، 
در حالى كه طبقه كارگر هيچ گامى براى سازمانيابى شورائى ضد سرمایه دارى خود بر نداشته 
بود. چپ در سال هاى پس از كودتاى 28 مرداد تا دهه 50 و ماه هاى پيش و پس قيام بهمن، 
اگر حرفى براى جنبش كارگرى داشت باز هم حرف دل سرمایه دارى اردوگاهى یا امپریاليسم 
ستيزى خلقى بود. استراتژى غالب طيف احزاب و محافل چپ در فاصله ميان وقوع قيام بهمن 
تا امروز، در رابطه با جنبش كارگرى، مدعى برخى تغييرات است!! این تغييرات واقعيت دارد اما 
فقط به این معنى كه سموم رفرميستى خود را هر چه بيشتر با مارك هاى تقلبى و تجارتى این 
یا آن نوشدارو، به ذهن كارگران و پراتيك مبارزات انان تزریق كرده است. در طول این 30 سال 
بازار حزب سازى فرقه اى، ارجاع توده هاى كارگر به ساختن سندیكا، تبليغ آشكار سندیكاليسم، 
لشكركشى عليه هر جنب و جوش شورائى و ضد كار مزدى طبقه كارگر، جراحى فعالين كارگرى 
از بدنه جنبش آنان با هدف آرایش ویترین هاى حزبى، شقه شقه كردن جنبش كارگرى و 
انجماد هر بخش آن، در نوعى ميدان دارى دموكراسى طلبانه بورژوائى، اشاعه سرنگونى طلبى 
رفرميستى به جاى رژیم ستيزى ضد سرمایه دارى و نوع اینها كارهائى بوده است كه این محافل 
انجام داده اند. در یك كالم دیكتاتورى هار سرمایه راه سازمانيابى شورائى ضد سرمایه دارى طبقه 
كارگر را سد مى ساخت و طيف نيروهاى رفرميسم چپ گام به گام و در دوره هاى مختلف، این 

راه را با بى راهه هاى رفرميستى و شكست آميز جایگزین مى كرد.

2. مبارزات خود انگيخته كارگران ایران براى دفاع از حق شان و مقابله با تهاجم دائمى رژیم و 
براى متشكل شدن را چگونه ارزیابى مى كنيد؟ اعتصابات، تحصن ها، راهپيمایى ها و جمع شدن 

هایشان در مقابل مراكز و نهادهاى مختلف دولتى چقدر چشمگير و اثرگذارند؟

• مقاومت كارگران در مقابل تهاجمات بورژوازى و نيز تالش آنها براى سازمانيابى قدرت جمعى 
خود در طول سال هاى اخير چشمگير بوده است. نكته مهم این است كه این مبارزات عموماً 
شكست خورده و به هيچ دستاوردى منتهى نگردیده است. دليل آن روشن است. سرمایه دارى 
امروز سرمایه دارى صد سال یا حتى 40 سال پيش نيست. بحث بر سر قوانين پایه اى یا گرایشات 
درونى و خصلت نماى این شيوه توليد نمى باشد. سرمایه دارى به عنوان رابطه توليد اضافه 
ارزش، رابطه اجتماعى مبتنى بر خرید و فروش نيروى كار، رابطه تبدیل كار زنده به كار مرده 
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یا انفصال جامع االطراف كارگر از كار و محصول كار و سرنوشت زندگى اجتماعى خود، به تمام 
و كمال همان است كه از آغاز بوده است. اما مكانيسم هاى كار سرمایه براى چالش بحران ها 
و راهكارهایش براى مقابله با جنبش كارگرى دچار تغييرات جدى شده است. بارآورى كار در 
بخشى از دنيا به اوج رفته است و این امر نياز نسبی سرمایه به نيروى كار را در بخش هائى 
از دنيا تنزل داده است. بخش قابل توجهى از سرمایه جهانى امروز به جاى احداث فابریك و 
استخدام كارگر، راه كومه تاریك زن بنگالى، دختر خردسال فليپينى، یا زنان بيمار و كودكان 
خردسال افریقائى را در پيش مى گيرد، سرعت انتقال نيروى كار توسط سرمایه از این گوشه به 
آن گوشه دنيا بيداد مى كند. به موازات این رویدادها، تناقضات ذاتى سرمایه در باالترین مدار 
ممكن سير مى نماید، متوسط تركيب ارگانيك سرمایه جهانى به صورت وحشتناكى باال رفته 
است. بحران ذاتى شيوه توليد سرمایه دارى حالت دوره اى خود را با حضور مستمر و مزمن در 
چرخه بازتوليد سرمایه جهانى جایگزین ساخته است. در چنين وضعى. سرمایه جهانى به لحاظ 
تنزل مدام نرخ سودها و تحمل بحران ها در بدترین شرائط تاریخى خود به سر مى برد، براى 
چالش این وضعيت فقط یك راه در پيش دارد. اینكه لحظه به لحظه زندگى طبقه كارگر را 
آماج تعرض خود قرار دهد، براى سازماندهى و اجراى این تعرض راهكارهاى بسيار زیادى یافته 
است و با توحش تمام اعمال مى نماید و باالخره اینكه ميدان دارى رفرميسم راست اتحادیه اى، 
دیكتاتورى هار سرمایه، نقش بازى رفرميسم چپ و سایر عوامل مشابه جنبش كارگرى را دچار 
فاجعه بارترین حالت استيصال كرده است. در چنين شرائطى روشن است كه مبارزات پراكنده، 
رفرم طلبانه، بدون ظرفيت الزم براى اعمال قدرت كارساز طبقاتى و فاقد سازمان یافتگى شورائى 
ضد سرمایه دارى قادر به تحميل هيچ مطالبه اى بر صاحبان سرمایه یا حتى دفاع از بهاى واقعى 
نيروى كار نيست. رمز بى تأثيرى مبارزات سال هاى اخير طبقه كارگر ایران و دليل شكستهاى 
متوالى كارگران در حركت هاى پراكنده جارى را باید در دل چنين اوضاعى جستجو نمود. شكى 
نيست كه دیكتاتورى هار سرمایه نيز پشتوانه موفقيت تمامى تعرضاتى است كه سرمایه داران 
عليه زندگى توده هاى كارگر و مبارزات آن ها سازمان مى دهند. اعتصاب كارگران یك كارخانه، 
زمانى سالح دست كارگران براى وادار ساختن سرمایه دار به قبول این یا آن خواست بود، اما در 
حال حاضر چنين نيست. وقتى كه سرمایه داران با هدف دستيابى به سود انبوه تر در عرض یك 
سال 7000 مركز كار و توليد را تعطيل و كارگران را بيكار مى كنند، وقتى كه سرمایه دار صاحب 
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الستيك البرز اعتراضات چندین ماهه كارگران این كارخانه عليه تعویق یكساله دستمزدها را به 
هيچ مى گيرد و سرمایه هاى حاصل استثمار آنان را با هدف حصول سودهاى انبوه تر به حوزه هاى 
دیگر یا حتى به كشور چين منتقل مى كند، وقتى كه سرمایه براى افزایش هر ریال سود بيشتر، 
در بيكارسازى هر چند هزار كارگر ثانيه اى شك به خود راه نمى دهد، وقتى كه وضع این گونه 
است با تحصن و اعتصابات پراكنده در این و آن واحد صنعتى هيچ چيز را نمى توان تغيير 
داد. اجتماع در مقابل نهادهاى دولتى نوعى ریشخند خود است و قرار نيست دیگ بخشایش 
سرمایه دار را به جوش آرد یا دل سنگ دولتمرد سرمایه را نرم كند. براى تحميل مطالبات 
روز بر صاحبان سرمایه یا دولت آن ها یك راه بيشتر در پيش نيست. باید قدرت طبقاتى ضد 
سرمایه دارى خود را متشكل ساخت و با این قدرت به جنگ سرمایه شتافت. باید هر كجا كه 
هستيم، در هر كارگاه، هر مؤسسه حمل و نقل، هر مدرسه، بيمارستان، هر مركز كار و توليد 
یا محله مسكونى، داخل، خارج، هر نقطه دنيا، دست به كار تالش براى سازمانيابى سراسرى و 

شورائى كل طبقه كارگر شد.

3. در سال هاى اخير كارگران دو واحد بزرگ، یعنى شركت واحد اتوبوس رانى تهران و نيشكر 
هفت تپه، توانسته اند سندیكاى مستقل خودشان را به وجود بياورند و هرچند رهبران این 
دو حركت با سركوب و اخراج از كار و زندان رو رو به رو شده اند، ولى این دو تشكل مستقل 
عماًل هویت كاماًل شناخته شده اى پيدا كرده اند. این حركت ها را چگونه ارزیابى مى كنيد؟ آیا 
سندیكاى مستقل در ایران مى تواند پا بگيرد و آیا مى تواند از طریق مذاكره با دولت مشكلى از 

مشكالت كارگران را حل كند؟

• »سندیكاى مستقل« مصداق ضرب المثل معروف »كوسه و ریش پهن« است. واژه استقالل 
در منظر طبقاتى پرولتاریا و كمونيسم این طبقه متضمن صف بندى مستقل كارگران در مقابل 
سرمایه دارى است. سندیكا برپایه تمامى تعاریف سندیكاچيان و فراتر از آن بر اساس تعریف عام 
آن در سراسر دنيا، نهاد منحل در نظم و قانون و قرار و مدنيت و حقوق و دیوانساالرى سرمایه 
است. بحث بر سر لفظ نيست. شاید عده اى كارگر نام آنچه را كه نهاد ممكن جنگ و ستيزشان 
با سرمایه است، سندیكا بگذارند، اما این كار فقط بى توجهى به عرف سندیكا را نشان مى دهد. 
جنبش سندیكائى تداعى گر تالش براى قانونى كردن مبارزه، احقاق حقوق كارگران به عنوان 
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انسان هاى مطيع نظم سرمایه و منقاد در مقابل حقانيت و حاكميت نظام سرمایه دارى است. 
رهبران و متوليان این جنبش در هيچ كجاى دنيا دعوى خالف این را ندارند. با این توضيح 
تكليف عبارت »سندیكاى مستقل« روشن است. طيف رفرميسم چپ معموالً از »سندیكاهاى 
مستقل از دولت« سخن مى رانند!!! و استقالل این نهاد از دولت را دليل كافى مستقل بودن 
آن مى دانند!! پاى این استدالل چوبين است. معلوم نيست سندیكاى باب طبع اینان چگونه در 
ساختار نظم سرمایه دارى و در هستى سرمایه به عنوان یك رابطه اجتماعى منحل است اما از 
دولت سرمایه دارى مستقل است!!! بانيان این نظر تا امروز در مقابل این پرسش و پرسش هاى 
مشابه سكوت كرده اند اما به نظر مى رسد كه از منظر آنان انحالل جنبش كارگرى و كل قدرت 
پيكار طبقه كارگر در نظم سرمایه هيچ كراهتى ندارد!! آنچه كراهت دارد تعلق خاطر سندیكاها 
به دیكتاتوریهاى هار است!! چپ پرچمدار سندیكاسازى با این صغرى و كبرى چاره اى ندارد جز 
اینكه ریشه دیكتاتورى را نه در نظام سرمایه بلكه در شيوه هاى توليد قرون وسطائى جستجو 
نماید!! كمااینكه در بسيارى موارد همين كار را مى كند. رژیم ستيزى خارج از مدار پيكار ضد 
كار مزدى این چپ هم در عمق خود تبلورى از همين پندار است. گفتگوى »سندیكاى مستقل« 
چاه ویل تناقضات وحشتناكى است كه چپ سندیكاچى به غوطه خوردن در آن عادت كرده 
است اما در عالم واقع قابل شهود نيست. با این توضيح به سراغ سندیكاهاى شركت واحد و 
نيشكر هفت تپه مى روم. حقيقت این است كه تأسيس هر دو سندیكا بر اساس همه شواهد، 
نقطه پایانى بر موج مبارزات دامنه دار بيش از ده هزار كارگر این دو واحد بود. به بيان دیگر 
سندیكاها به وجود آمدند و آن مبارزات ناپدید شدند. این سندیكاى شركت واحد نبود كه سيل 
پرخروش اعتصاب ها و مبارزات رانندگان را راه انداخت. دومى بود كه به سندیكاليست ها فرصت 
داد تا در غياب یك جنبش آگاه ضد كار مزدى، سندیكا بر پاى دارند. امامزاده اى كه »به جاى 
شفا كور مى كرد« كارگران را از سازمانيابى شورائى و اعمال قدرت عليه سرمایه باز مى داشت، 
جنبش آن ها را مستأصل و بى قدرت مى ساخت و راه شكست و متالشى شدن آن توسط قواى 
سركوب را هموار مى كرد. این ماجرا در مورد كارگران نيشكر هفت تپه به گونه اى فاجعه آميزتر 
تكرار شد. چند هزار كارگر این شركت در ماههاى متوالى با سرمایه داران و دولت سرمایه دارى در 
جدال بودند. جاده ها مسدود مى شد، توليدى صورت نمى گرفت. كارگران لوله سازى خوزستان 
با صدور بيانيه از مبارزات آنان جانبدارى كردند. شهر شوش در پشتيبانى از مطالبات و جنبش 
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آن ها به حالت تعطيل در آمد. صدها كارگر اتوموبيل سازیها اعالم كردند كه نان روز خود را با 
كارگران در حال اعتصاب تقسيم خواهند كرد. در همان روزها، هزاران كارگر الستيك البرز، 
شمار كثير كارگران شهر صنعتى قزوین، مخابرات راه دور شيراز، نساجى هاى شمال، آذربایجان 
و كردستان، نفت و گاز عسلویه، نزدیك به یك ميليون كارگر معلم در سراسر ایران و خيل 
وسيع پرستاران در شهرهاى مختلف به صورت پراكنده و گسيخته، در حال اعتصاب، تحصن، 
راهپيمائى و اشكال مختلف مبارزه بودند. در مقابل سيل وسيع این خيزش ها و جنبش ها دو راه 
حل متضاد قرار داشت. راه نخست اینكه كارگران نيشكر، الستيك، معلمان، پرستاران، رانندگان 
واحد، كارگران نساجى و جاهاى دیگر دست به كار سازمانيابى خویش شوند. همگى در هر كجا 
كه هستند شوراهاى خود را تشكيل دهند، این شوراها را به هم پيوند زنند. خواسته هاى خود را 
متحد و همصدا فریاد كنند، قدرت اتحاد شورائى و ضد سرمایه دارى خود را عليه سرمایه داران 
و دولت اعمال نمایند. در همين گذر متناسب با توان پيكار طبقاتى خود مطالبات روزشان را 
وصول كنند، مبارزات را ادامه دهند، سطح شناخت و آگاهى و بيدارى طبقاتى خود را باال و 
باالتر برند. نيرومند و نيرومندتر شوند و دست به كار كارزارهاى عظيم تر گردند. راه دوم همين 
راهى بود كه پيش پاى معلمان، كارگران نيشكر هفت تپه، رانندگان شركت واحد و سایر جاها 
قرار گرفت. عده اى تحت لواى نماینده و در واقع نمایندگان توهم و استيصال توده هاى كارگر 
دكه اى به نام سندیكا یا در مورد معلمان »كانون« برپا كردند و كل مبارزه جارى توده هاى كارگر 
را به مشاجره بر سر قانونى بودن و نبودن سندیكا یا حقوق سندیكائى سوق دادند. سندیكاچيان 
به كارگران گفتند كه نهاد سندیكاليستى آن ها از طریق گفتگو با صاحبان سرمایه و دولت براى 
حل مشكالتشان تالش خواهد كرد!!! سكوت و توهم به معجزه سندیكا، جاى جنگ روز كارگران 
و اعمال قدرت آن ها را گرفت. تا اینجا همه چيز بر وفق مراد سرمایه بود و حال كار دولت 
سرمایه دارى این مى شد كه متوليان همين امامزاده ها را هم از سر راه بردارد، دستگير، زندانى و 
زیر شكنجه قرار دهد. در همين جا پاسخ آخرین بخش سؤال را بگویم. سندیكا در ایران چوب 
هر دو سر آلوده اى است كه نه هيچ گرهى از هيچ مشكل كارگران باز مى كند و نه دولت سرمایه 
آن را تحمل مى نماید. دليل این امر ساده است. نقش سندیكا فروش قدرت طبقاتى توده هاى 
كارگر در قبال حقيرترین مطالبات سندیكائى است. بورژوازى ایران پرداخت هيچ ریالى براى 
خرید قدرت پيكار كارگران را دستور كار خود نمى داند. در اینجا سركوب و حمام خون ساالرى 
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یگانه راه بقاى سرمایه است.

4. عده اى از فعاالن جنبش كارگرى بدیل شورا و جنبش شورایى را در مقابل سندیكا سازى 
پيش مى كشند و عده اى نيز شوراها را نهادهاى قيام كارگرى مى دانند كه فقط در شرایط انقالبى 

مى توانند پا بگيرند و در شرایط عادى سندیكا سازى را تنها راه مى دانند. نظر شما چيست؟

• تئورى دعوت كارگران به سندیكاسازى در شرائط متعارف و برپائى شوراها به عنوان ارگان قيام 
در وضعيت انقالبى، حرف دل رویكردهائى است كه صدر و ذیل كمونيسم آن ها در سرمایه دارى 
دولتى خالصه مى شود. این تئورى مبلغ آنست كه كارگران براى مبارزات جارى خود سندیكا 
سازند، نخبگان سياسى مدعى كمونيسم نيز سكتى به نام حزب بر پاى دارند و تالش كنند تا 
توده هاى كارگر را در پشت سر سكت به صف نمایند. حزب ميدان دار رژیم ستيزى دموكراتيك 
شود و منتظر ظهور وضعيت انقالبى ماند. كارگران نيز غرق در مبارزات صنفى چشم به راه 
معجزه حزب و پيدایش وضعيت موعود باشند. وقتى كه این »قران سعدین « رخ داد توده هاى 
كارگر، به دستور حزب »شورا« سازند، شوراها را ارگان قيام كنند، ماشين حزبى نخبگان را بر 
اریكه قدرت بنشانند و نام این قدرت را دولت كارگرى بگذارند!! حزب برنامه ریزى كار و توليد 
را به دوش گيرد و كارگران به سياق سابق فروش نيروى كار خود را پى گيرند. این تئورى 
ضربات سختى بر مبارزه طبقاتى پرولتاریا وارد ساخته است. جنبش كارگرى هم براى تحميل 
مطالبات روز خود بر سرمایه داران و هم براى نابودى نظام سرمایه دارى و استقرار سوسياليسم، 
سواى سازمانيابى شورائى و ضد كار مزدى راه دیگرى ندارد. مبارزه پرولتاریا براى دستيابى 
به هر سطح از خواسته هاى روز مى تواند و باید جزء الیتجزائى از جنبش سراسرى وى عليه 
سرمایه و براى نابودى سرمایه دارى باشد. توده هاى كارگر فقط بر بستر چنين جنبشى است 
كه مى توانند، در هر دوره، قدرت طبقاتى خود را عليه سرمایه اعمال كنند، لحظه به لحظه آگاه 
و آگاه تر شوند، نقد ماركسى عينيت سرمایه دارى را چراغ راه مبارزه خود سازند. فقط چنين 
جنبشى است كه مى تواند سوسياليسم را مستقر كند و سازمانیابی این جنبش نمی تواند 
که شورائی نباشد.  استقرار سازمان شورائى سراسرى برنامه ریزى كار و توليد سوسياليستى، 
نيازمند دخالتگرى خالق، آزاد، آگاه، فعال و نافذ آحاد انسانهاست و این همه باید در دل پيكار 
جارى توده هاى كارگر تأمين شود و شورا تنها ظرف تشکل یابی این جنبش است. برخى 
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محافل چپ از نوعى سازمانيابى شورائى حرف مى زنند اما آنچه زیر این نام فریاد مى كنند، فقط 
نوعى سندیكاسازى است.

5. در سال هاى اخير در خارج از كشور، فعاليت هاى چشم گيرى براى جلب حمایت بين المللى 
از مبارزات كارگران ایران صورت گرفته است. این فعاليت ها را تا چه موفق مى دانيد و براى 
سازماندهى یك مبارزه كارآمد براى جلب  حمایت بين المللى از جنبش كارگرى ایران چه 

پيشنهادى دارید؟ به نظرتان این حمایت بين المللى در كجا باید ُجست؟

• اجازه دهيد پاسخ این پرسش را در دل ليستى از سؤاالت دنبال نمایم. آیا آنچه زیر نام حمایت 
بين المللى صورت گرفته تا این لحظه هيچ ریالى به دستمزد هيچ كارگرى در هيچ نقطه ایران 
اضافه كرده است؟!! آیا این حمایت ها هيچ ثانيه اى از روزانه كار هيچ كارگرى كاسته است؟!! آیا 
شرائط شاق و مرگبار كار و استثمار توده هاى كارگر ایران به تأثير از این حمایت ها سر سوزنى 
بهبود یافته است؟!! آیا دولت هار و درنده اسالمى سرمایه دارى زیر فشار تأثير این حمایت ها، 
حتى براى لحظه اى، هيچ ميليمترى از ابعاد سبعيت و درندگى خود عليه زندگى و مبارزه 
كارگران كاسته است؟!! آیا هيچ كارگر زندانى به یمن این حمایت ها از زندان آزاد یا حتى یك 
روز از مدت محكوميت او كاهش یافته است؟!! آیا شنيده اید كه این حمایت ها فشار شكنجه رژیم 
ددمنش اسالمى سرمایه بر كارگران زندانى را به اندازه یك دانه خردل كمتر ساخته باشد؟ آیا این 
حمایت ها به سازمانيابى كارگران كمك كرده است؟!! آیا باعث حصول هيچ مطالبه كارگران شده 
است؟!! بسيار بعيد به نظر مى رسد كه هيچ كارگر داراى حداقل انصاف كارگرى پاسخ مثبتى 
حتى براى یكى از این پرسش ها پيدا كند. جواب همه این سؤاالت منفى است و الجرم پاسخ 
واقعى سؤال مورد گفتگو نيز به طور كامل منفى است. خيلى ها خالف این را مى گویند. سكتها و 
سندیكاليست ها در مورد عظمت دستاورد این به اصطالح حمایت دنيائى جنجال راه انداخته اند. 
صدر و ذیل حرفشان این است كه پشتيبانى گاى رایدار یا رئيس این و آن اتحادیه كارگرى 
از فالن سندیكاليست ایرانى باعث تحكيم پيوندهاى انترناسيوناليستى جنبش كارگرى ایران با 
جنبش كارگرى جهانى شده است!!! چنين تعبيرى از همپيوندى انترناسيوناليستى كارگران دنيا، 
بدترین نوع مسخ پردازى است. عریضه نگارى هاى اتحادیه هاى كارگرى در چهارچوب مناقشات 
بخش هاى مختلف سرمایه جهانى صورت گرفته است و هيچ ربطى به حمایت از مبارزات 
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كارگران ایران عليه سرمایه داران و دولت آنها نداشته است. سازمان هائى كه مدال حمایتگر 
كسب كرده اند!! عمله و اكره سرمایه دارى هستند، سد راه پيكار طبقه كارگر دنيا عليه سرمایه 
مى باشند، كارشان رفع خطر مبارزات كارگران از سر سرمایه است. ابراز حمایت این اتحادیه ها 
از كارگران ایران گوشه اى از ایفاى نقش آن ها در تقویت یك قطب قدرت نظام بردگى مزدى 
در مقابل وحوش درنده دیگر همين نظام است. همبستگى انترناسيوناليستى طبقه كارگر، در 
همپيوندى عملى بردگان مزدى دنيا از مبارزات ضد سرمایه دارى همدیگر است كه معنا مى بابد. 
تالش هائى كه محافل سندیكاليستى و حزبى انجام داده اند چنين سمت و سوئى نداشته است. 
آنها سراغ توده هاى كارگر دنيا نرفته اند. یكراست آستان قدرت اتحادیه هاى ابزار كار سرمایه 
جهانى را دق الباب كرده اند. در همين جا حساب برخى تالش ها را از آنچه رفرميست ها انجام 
داده اند جدا كنم. كوشش »بهرام قدیمى« براى جلب حمایت كارگران امریكاى التين یا تالش 
فعالين لغو كار مزدى براى جلب حمایت ائتالف عليه فقر كانادا و كارگران مهد كودك هاى نروژ، 
از مبارزات كارگران ایران با همه ناپيدائى رخساره اى  از مساعى واقعى براى جلب همبستگى 

جهانى كارگران بوده است.

6. تأثير اجراى طرح “هدفمند كردن یارانه ها” روى زندگى كارگران و زحمتكشان كشور را 
چگونه ارزیابى مى كنيد؟ بعضى ها مى گویند قشرى از كم درآمدترین و فقيرترین كارگران و 
زحمتكشان به كمك این طرح وضع بهترى پيدا كرده اند و برعكس، خيلى ها معتقدند كه این 
طرح فشار سهمگينى بر زندگى كل كارگران و زحمتكشان وارد مى آورد؟ اثرات این طرح را به 

ویژه در آینده چگونه مى بينيد؟

• با فرض صحت آمارهاى دولتى، در طول چند ماه اخير به هر خانوار 4 نفرى ایرانى چيزى 
حدود یكصد و هشتاد هزار تومان یارانه نقدى پرداخت شده است. در همين مدت بر اساس همه 
اخبار و شواهد، بهاى آب، برق، نان و سایر مایحتاج اوليه زندگى كارگران به طور انفجارآميزى 
باال رفته است. ميزان تفاوت ناشى از این باال رفتن، اگر از یارانه هاى نقدى پرداخت شده بيشتر 
نباشد، مسلماً كمتر نيست. پيش كشيدن این ادعا كه گویا اجراى طرح یارانه ها، مایه بهبود 
زندگى قشرى از كارگران شده است، فقط از سرچشمه هاى پرفيضان عوامفریبى هاى دولتى 
نشأت مى گيرد. نكته اى را باید مورد توجه قرار داد. در جامعه ما كارگرانى وجود دارند كه 
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براى مدت هاى طوالنى بيكارند، آنها و خانوادهایشان فاقد هر نوع ممر معيشتى هستند، هيچ 
سرپناهى نيز ندارند. آنان كه از بهبود زندگى قشرى از كارگران در پرتو یارانه هاى نقدى سخن 
مى گویند، احتماالً به این بخش نظر دارند!! و معناى حرفشان این است كه یارانه 45 هزار 
تومانى افراد این قشر، در قياس با محكوميت آنان به فقر و گرسنگى مطلق و نداشتن هيچ ریالى 
هزینه معاش نوعى بهبود زندگى است!! این استدالل برخى سندیكاليستهاست  كه آگاهانه در 
حمایت از سياستهاى كارگركش رژیم اسالمى دست به عوامفریبى مى زنند. واقعيت این است 
كه سرمایه دارى جمعيتى از كارگران را زیر فشار بيكارى، فقر، گرسنگى به مرگ محكوم ساخته 
است و اینك در متن تعرض بربرمنشانه سراسرى به معيشت كل طبقه كارگر، بهاى چند قرص 
نان خالى برخى بيكاران را براى چند روز پرداخت مى كند. تلقى بهبود وضع زندگى یك قشر 
كارگران از این وضع فقط  شيادى است. طرح »هدفمند كردن یارانه ها« تعرض برنامه ریزى 
شده دولت بورژوازى به حداقل معيشتى توده هاى كارگر و وثيقه كردن حاصل این تعرض براى 
جلوگيرى از كاهش نرخ سودهاست. طرح یارانه ها در طول ماههاى آتى به طور قطع ضربات 
كوبنده ترى را بر زندگى كارگران وارد خواهد ساخت. بهاى حداقل معيشتى زیر فشار اجراى این 
طرح فوران خواهد كرد و بهاى واقعى نيروى كار سير افولى مرگبارى را پشت سر خواهد نهاد. 
چند گام آن سوتر سنار و سى شاهى یارانه ها هم قطع خواهد شد و زندگى روز طبقه كارگر در 

كام مخوف ترین طوفان هاى فقر و فالكت فرو خواهد رفت.

7. كارگران و زحمتكشان بخش اعظم جمعيت ایران را تشكيل مى دهند و در تظاهرات و راه 
پيمایى هاى گسترده سال 88 بخش قابل توجهى از آنها شركت داشتند، اما چرا آنها در گرماگرم 
این اعتراضات خواست هاى اخص خود را پيش نكشيدند، در حالى كه مثاًل كارگران تونس و 
مصر با گرفتن نان در دست و فریاد گرسنگى بر لب به اعتراضات توده اى پيوستند، فرق شرایط 

ایران را با شرایط این كشورها در چه مى بينيد؟

• نداشتن صف مستقل طبقاتى، بى افقى و ایفاى نقش پياده نظام براى اپوزیسيون هاى بورژوازى 
فاجعه اى است كه دامنگير طبقه كارگر در همه كشورهاست. در یك مرور تاریخى مى توان 
گفت كه عواملى مانند شكست كمون پاریس، ناكامى انترناسيونال كارگرى اول، عروج سوسيال 
دموكراسى، شكست انقالب اكتبر، استيالى سرمایه دارى اردوگاهى زیر نام كمونيسم، دیكتاتورى 
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هار سرمایه در وسيع ترین نقاط جهان، ميدان دارى ناسيوناليسم چپ و »ضدامپریاليسم خلقى« 
در كشورها، تسلط رفرميسم راست و چپ بر جنبش كارگرى جهانى، همه و همه در تحميل 
این وضعيت بر طبقه كارگر نقش داشته است. براى اینكه كارگران در سر بزنگاه هاى تاریخى 
و هنگام بروز وضعيت هاى ویژه سياسى با خواست مستقل خود وارد ميدان مصاف شوند، باید 
از پيش، صف پيكار خود را نه فقط از همه اپوزیسيون هاى رسمى بورژوازى كه از رفرميسم 
اتحادیه اى و طيف احزاب چپ نماى رفرميست هم متمایز ساخته باشند. طبقه كارگر ایران 
حدود یك قرن است كه در دل تندپيچ هاى حساس تاریخى حضورى چشمگير داشته است 
اما در هيچ یك از این موارد نه فقط هيچ بارقه اى از صف مستقل طبقاتى خود را نشان نداده 
است كه قادر به طرح و پيگيرى مطالبات اوليه خود هم نشده است. در »مشروطيت« انتظارات 
ارتجاعى بخشى از بورژوازى را انتظارات خود پنداشت. در فاصله سال هاى 20 تا 32 زیر فشار 
توهم آفرینى هاى حزب توده، براى خواست هاى روز خود سندیكاليست شد و در جدال با رژیم 
حاكم، اهداف بورژوازى اردوگاهى را جایگزین دورنماى طبقاتى خود ساخت. در روزهاى پيش 
و پس قيام بهمن غرق در توهمات متراكم ساليان دراز، نتوانست از حد سقوط شاه فراتر رود و 
در مقابل عروج ارتجاع هار بورژوازى تمكين كرد. در سال 88 و پس از سناریوى شوم انتخابات 
رئيس جمهورى باز هم هر چند محدود به ميدان آمد اما آمدنش این بار از هميشه بدتر بود. 
یك نكته مهم این است كه توده هاى كارگر تا پيش از شروع تندپيچ ها، الاقل درگير جدال 
گسترده براى حصول مطالبات روز خود بوده اند، اما با آغاز وضعيت متالطم سياسى و عروج 
اپوزیسيونهاى بورژوازى همان خواست ها را هم رها كرده و دار و ندار قدرت خود را در صف آرائى 
اپوزیسيون ها منحل نموده اند. دیكتاتورى هار سرمایه در یك سوى و رژیم ستيزى رفرميستى 
»چپ« اعم از ميليتانت یا مسالمت جو از سوى دیگر، در این رویكرد كارگران نقش مؤثر داشته 
است. براى اینكه طبقه كارگر در سر بزنگاه هاى حساس تاریخى دست به طرح مطالبات اساسى 
خود زند باید این مطالبات را از درون یك جنبش سراسرى شورائى ضد سرمایه دارى دستور 
كار خود ساخته باشد. رژیم ستيزى این جنبش باید رژیم ستيزى طبقاتى ضد سرمایه دارى 
باشد. راه دیگرى وجود ندارد. در مورد تفاوت ميان ایفاى نقش كارگران پاره اى كشورها و 
توده هاى كارگر ایران، در آستانه ظهور تندپيچ هاى تاریخى بحث جداگانه اى الزم است اما به 
اختصار مى توان نكاتى را باز گفت. اول: طبقه كارگر ایران در قياس با كارگران برخى كشورهاى 
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آسيائى  و افریقائى، چشمگيرتر در مبارزات سياسى حضور داشته و ایفاى نقش وى به عنوان 
وزنه اى سنگين در تركيب نيروهاى اجتماعى داخل جامعه، مورد توجه بورژوازى بوده است. 
ابراز وجود جنبش كارگرى ایران در فاصله سال هاى 20 تا 32 شاهد گویاى این مدعاست. 
دوم: ابراز حيات جنبش كارگرى ایران بيشتر از جنبش هاى كارگرى كشورهاى باال با »چپ« 
تداعى گردیده است. سوم: وقوع حوادث مهم تاریخى در ایران بر خالف پاره اى ممالك، هميشه 
با خيزش هاى عظيم اجتماعى همراه بوده است. این امر به نوبه خود اهميت حضور طبقه كارگر 
در سمت و سوى رویدادها را باال مى برده است. چهارم: به همه این دالئل سركوب قهرآميز و 
همه نوعى هر جنب و جوش طبقه كارگر ایران براى بورژوازى اولویت پيدا مى كرده است. در 
نظر آوریم كه در سياهترین دوره هاى دیكتاتورى هار سرمایه مثاًل در مصر و تركيه، دولت هاى 
سرمایه دارى وجود نوعى سندیكاهاى كاریكاتورى ابزار دست خود را تحمل كرده اند اما در ایران 
مگر در روزهاى پاشيدگى كامل دولت ها چنين چيزى اتفاق نيافتاده است. پنجم بى افقى و 
نداشتن صف مستقل طبقاتى را هم به مؤلفه هاى باال اضافه كنيم. نتيجه تأثير این عوامل چيزى 
است كه مى بينيم. طبقه كارگر با مشاهده وضعيت متالطم سياسى در جامعه، پيوند خوردن 
با جنبش سرنگونى طلبى را كليد ورود به دروازه هر تغييرى تلقى مى كند!! خواست هاى روز 
خود را كنار مى نهد. تغيير رژیم را همه چيز مى پندارد و در شرائطى كه فاقد هر ميزان صف 
مستقل سوسياليستى است، ناچار یكراست به پياده نظام این یا آن اپوزیسيون بورژوازى در 
مقابل باندهاى دیگر قدرت سرمایه تبدیل مى شود. رژیم ستيزى فراطبقاتى چپ هم این رویكرد 

را تقویت مى كرده است.

8. در سال هاى اخير شاهد پيروزى هاى بزرگى از طرف كارگران نبوده ایم ، چرا چنين است؟ آیا 
عالوه بر سركوب وقهر پليسى، وضعيت كنونى جهان سرمایه دارى هم در این ميان نقش دارد؟

• این فقط طبقه كارگر ایران نيست كه از مبارزات سالهاى اخير خود نتيجه اى به دست نياورده 
است. جنبش كارگرى در سراسر دنيا شكست پشت سر شكست را تجربه مى كند. آنچه در یونان، 
اسپانيا، فرانسه، آلمان، بلژیك، ایتاليا و هر كجاى دیگر روى داده است همگى شاهد صحت این 
مدعاست. در سخن از تأثير شرائط حاضر نظام سرمایه دارى بر شكست هاى كارگران، مى توان 
فاكتورهاى مهمى را ردیف كرد. سرمایه دارى با بهره گيرى از آخرین دستاوردهاى تكنيك و 
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صنعت مدرن، بارآورى نيروى كار را به اوج رسانده و در همين راستا ارتش ذخيره نيروى كار را 
كه همواره عظيم بوده است از مرز یك ميليارد برده مزدى در جهان باالتر برده است. راه هاى 
جدیدى براى استثمار هر چه هولناكتر توده هاى كارگر در پيش پاى خود باز كرده است. به جاى 
احداث كارخانه و استخدام كارگر و پرداخت دستمزد و بازنشستگى و بيمه بيكارى و بيمارى، 
آلونك زن چينى و بنگالى و افریقائى را مركز پيش ریز و صعود خود به قله اضافه ارزش ها ساخته 
است. با توسعه بدون مرز صدور سرمایه اجبار خود به پرداخت دستمزدهاى واقعى را به شدت 
كاهش داده است. دولت سرمایه كه در گذشته هاى دور، فقط ماشينى براى قهر و سركوب طبقه 
كارگر بود اكنون با فونكسيونها و ساختار تازه اش موقعيت طبقه بورژوازى براى مهار جنبش 
كارگرى را محكم تر كرده است، ليست این عوامل را مى توان طوالنى كرد. سرمایه جهانى با این 
كارها، كفه توازن قوا در مقابل مبارزات روز كارگران دنيا را به نفع خود سنگين ساخته است. 
این سنگينى در بخشى از دنيا، از جمله جامعه ما ابعادى سبعانه تر هم پيدا مى كند، به این دليل 
كه درنده ترین و هارترین دیكتاتورى هار دولتى را پشت سر خود دارد. به یمن این تحوالت، 
اعتصاب محل كار كه تا چند دهه پيش سالح مؤثر كارگران براى تحميل خواسته هایشان بر 
سرمایه داران بود، امروز قادر به ایفاى نقش سابق نيست. جنبش اتحادیه اى كه نقش هویتى 
آن فروش كل قدرت پيكار ضد كار مزدى طبقه كارگر به سنار و سى شاهى افزایش دستمزد 
بود، امروز تاریخ مصرف خود براى همين دكاندارى را هم از دست داده است. نگاهى به آنچه 
چند دهه اخير در ایران رخ داده است براى نشان دادن تغييرات توازن قواى ميان طبقه كارگر 
و سرمایه دار كافى است. در اواسط دهه 50 خورشيدى تقریباً همه اعتصابات كارگرى كه در 
چهاردیوارى كارخانه ها به وقوع مى پيوست به خواست هاى خود دست مى یافت. عكس ماجرا در 
مورد اعتصابات و تحصن ها و مبارزات روز صدق مى كند. در دوره زمانى اول، نياز مبرم سرمایه 
به بيشترین نيروى كار سبب عقب نشينى سرمایه داران در مقابل اعتصابات كارگرى مى شد. در 
دوره دوم صاحبان سرمایه نه فقط فشار احتياج به نيروى كار را احساس نمى كنند كه به طور 
مدام ارتش چند ميليونى و در واقع جند ده ميليونى بيكاران را سالح دست خود براى سركوب 
هر اعتراض و خواست كارگران شاغل مى سازند. به این بحث سه نكته مهم دیگر را اضافه كنم. 
اول اینكه مقاومت سبعانه سرمایه دارى در مقابل خيزش هاى عظيم كارگرى، در همان حال كه 
به یمن سنگين شدن كفه قدرت سرمایه در توازن قواى موجود صورت مى گيرد، اجبار قهرى 
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ماندگارى نظام سرمایه دارى هم هست. سرمایه جهانى بدون این سبعيت ها و بدون گذاشتن 
دست رد بر سينه هر اعتراض كارگرى قادر به حصول نرخ سودهاى مورد نياز بازتوليد خود 
نيست. نكته دوم اینكه سرمایه دارى صرفاً به این دليل كفه توازن قوا را به نفع خود سنگين تر 
ساخته است كه جنبش كارگرى جهانى گام به گام سنگرها، قالع و استحكامات مبارزه طبقاتى 
خود را تسليم كرده است. سومين نكته آنكه جنبش كارگرى براى غلبه بر وضعيت حاضر، باید 
بساط رفرميسم راست اتحادیه اى و آویختن به احزاب چپ نماى ماوراء خود را در هم پيچد. 
با اعتصابات درون این كارخانه و آن كارخانه، با توسل به سندیكاسازى، با تحصن هاى پراكنده 
و مانند این ها شانس حصول هيچ پيروزى وجود ندارد. با جایگزینى اعتصاب محل كار توسط 
اعتصابات سراسرى، با خواباندن چرخ توليد اضافه ارزش در وسيع ترین قلمروها، با اعمال قدرت 
شورائى سراسرى عليه سرمایه، با پيش كشيدن افق شفاف سوسياليستى و تبدیل این افق به 
سالح دست شوراهاى ضد سرمایه دارى، با همبستگى انترناسيوناليستى ضد كار مزدى است كه 

مى توان كفه توازن قوا را بر هم زد و شكست ها را به پيروزى تبدیل كرد.

9. بخش اعظم كارگران ایران در كارگاه هاى كوچك كار مى كنند، براى سازماندهى اینها چكار 
باید كرد و از چه اشكال سازمانى باید بهره گرفت؟ سازماندهى اینها عمدتاً باید در محيط كارشان 

صورت بگيرد یا در محيط و محالت زندگى شان؟

• نه فقط كارگران كارگاههاى كوچك كه كارگران بزرگترین واحدها هم به صرف اتكاء به قدرت 
خویش در محدوده كارخانه قادر به تحميل نازل ترین خواست هاى خود بر صاحبان سرمایه 
نمى باشند. كارگران حتى براى دستيابى به ابتدائى ترین خواسته هاى خود راهى ندارند جز اینكه 
شورائى، سراسرى و ضد سرمایه دارى متشكل شوند. وجود كارگاههاى كوچك و پراكندگى 
مراكز كار در ایران به نوبه خود، مبرميت و اهميت سازمانيابى سراسرى را صدچندان مى سازد. 
همان گونه كه وجود بيش از 10 ميليون كارگر بيكار و فاقد هر نوع محل كار در جامعه، بر درجه 
مبرميت این سازمانيابى مى افزاید. شكى نيست كه گردائى هزاران كارگر در زیر یك سقف با 
شدت استثمار و درد و رنج و شرائط كار و زندگى مشترك، امر اتحاد و تشكل یابى آن ها را بسيار 
تسهيل مى كند، اما فراموش نكنيم كه به ویژه در وضعيت روز دنيا فقط محيط كار مشترك 
نيست كه خيل بردگان مزدى را به هم پيوند مى زند. تعرض بى امان سرمایه به سطح معيشت، 
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حداقل امكانات معيشتى یا آزادیهاى سياسى و حقوق اجتماعى كارگران چيزى نيست كه خاص 
بردگان مزدى شاغل در این یا آن كارگاه یا حتى این منطقه و آن منطقه باشد. كل طبقه كارگر 
مستقل از اینكه در كارگاههاى خرد یا عظيم ترین تراست ها استثمار شوند، آماج این تهاجمات 
هستند. بيكارى همه كارگران را تهدید مى كند، سطح نازل دستمزدها فاجعه دامنگير همه 
توده هاى كارگر است، محروميت از امكان دارو و درمان مصيبت همگانى بردگان مزدى است، 
نداشتن شهریه تحصيلى فرزندان آتشى است كه به جان همه كارگران افتاده است، تحمل فشار 
خفقان و سركوب، عرصه را بر كل طبقه كارگر تنگ ساخته است. اگر این واقعيت ها را به درستى 
تعمق كنيم، آنگاه مى بينيم كه وجود كارگاههاى كوچك و پراكندگى این كارگاهها فاكتور 
چندان تعيين كننده اى در كار سازمانيابى كارگران نخواهد بود. در نظر بياوریم كه ميليون ها 
كارگر بيكار اصاًل محل كارى ندارند كه بخواهند در درون آن متشكل شوند، یك بخش بسيار 
تعيين كننده و بسيار اثرگذار طبقه كارگر ایران، كارگران حمل و نقل مى باشند، كافى است سه 
روز رانندگان بزرگراه بندعباس - تهران اعتصاب كنند تا كل چرخه توليد كارخانه هاى جاده 
كرج از كار باز ایستد. اگر بخواهيم فقط به محل كار چشم دوزیم، رانندگان جاده ها نيز حالت 
كارگران جمع در زیر یك سقف را ندارند. بحث بر سر جمع شدن در دكه هاى مختلف صنفى 
براى چانه زدن با مالكان كارگاهها نيست،  سخن بر سر سازمانيابى جنبش كارگرى است. 
جنبشى متشكل از همه بيكاران، شاغالن، كارگران واحدهاى كوچك، بزرگ، كارگران مولد، 
غيرمولد، صنعتى، تجارى، آموزشى، درمانى یا هر بخش دیگرى كه در هر قلمرو كار مى كنند 
و مورد استثمار قرار مى گيرند. پيداست كه براى متشكل شدن باید از محل كار و زندگى آغاز 
كرد. در هر جا شوراهاى ضد سرمایه دارى را بر پاى داشت. این شوراها را به هم پيوند زد، از 
درون شوراها با منشور مطالبات واحد و دورنماى سوسياليستى شفاف به صورت یك طبقه در 
مقابل بورژوازى به صف گردید. هر كارگر در هر مركز كار باید مبارزه براى حصول مطالبات روز 
و متشكل شدن همزنجيران محل كار را با مبارزه حول خواسته هاى سراسرى توده هاى كارگر و 
سازمانيابى سراسرى جنبش كارگرى پيوند زند. در این گذر كارگران كارگاههاى خرد با همان 

وظيفه اى مواجه هستند كه كارگران واحدهاى بزرگ رو به رو هستند.

10. در بازار كار سياه و غير رسمى در ایران ، زنان نقش بزرگى دارند و بخش اعظم زنان كارگر 
با مزد ناچيز و در شرایطى بسيار دشوار كار مى كنند ، نقش جنبش زنان را در سازماندهى زنان 
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كارگر چگونه مى بينيد؟

با بسيارى  باید تكليف خود  از پدیده موسوم به »جنبش زنان« صحبت مى كنيم  • وقتى 
پرسش ها را مشخص سازیم. از كدام جنبش زنان حرف مى زنيم؟ این جنبش چه مطالباتى 
را دنبال مى كند؟ ریشه سلب مطالبات و بى حقوقى هایش را در كجا مى بيند و براى حصول 
این خواسته ها عليه كدام نظام مى جنگد؟ تلقى رایج این است كه جنبش زنان یك جنبش 
»حق طلبانه« و »دموكراتيك« است!! جنبشى كه عليه مردساالرى، عليه ستم و بى حقوقى هاى 
مضاعف زنان، براى رفع تبعيضات جنسى و عليه قوانين و احكام متناظر با این تبعضات و 
ناروائى ها مبارزه مى كند. این روایت از جنبش زنان ماالل از تناقض و توهم بافى است.اوالً 
ریشه واقعى تمامى نابرابرى ها، ستم ها، محروميت ها، مردساالرى ها یا قوانين و قراردادها و 
سنن پاسدار آن ها را از انظار مخفى مى دارد. دوم اینكه به جاى راه واقعى پيكار عليه اساس 
این بى حقوقى ها گمراهه هاى تيره رفرميسم را توصيه مى كند، سوم آنكه صف بندى طبقاتى 
واقعى درون جامعه موجود را به زیان طبقه كارگر و به سود نظام سرمایه دارى دستخوش 
تحریف مى سازد و جنبش كارگرى را شقه شقه مى كند. مسأله را بسيار موجز توضيح دهم. 
ریشه مردساالرى، تبعيضات جنسى و كل ستم مضاعفى كه بر زنان اعمال مى شود بدون هيچ 
استثنا در موجودیت نظام سرمایه دارى قرار دارد. سرمایه دارى است كه ميليونها زن كارگر 
ایرانى را مجبور به تحمل دو شيفت كار خانگى بدون هيچ دستمزد كرده است و به یمن 
تحميل این دوشيفت كار شاق رایگان، بر آنها، همسرانشان را هم مجبور به انجام روزانه هاى 
كار دو شيفتى در كارخانه ها و جاهاى دیگر با نازل ترین بهاى ممكن مى سازد. سرمایه است كه 
هزینه نگه دارى و آموزش كودكان، مخارج نگهدارى از معلوالن و سالمندان، همه و همه را به 
كار خانگى بدون دستمزد زنان كارگر ارجاع داده است. نرخ اضافه ارزش هاى 1200 درصدى 
سرمایه اجتماعى ایران در بخش قابل توجهى از خود مدیون همين كار رایگان خانگى توده هاى 
وسيع زنان كارگر است. قانون، سياست، دین و نظم موجود در تمامى تار و پود خود برتافته 
از نيازهاى موجودیت و استيالى سرمایه و وجه الضمان بقاى نظام بردگى مزدى مى باشد. بر 
همين اساس هر توحشى كه در چهارچوب قانون و نظم و عرف و شرع ، زندگى زنان را به تباهى 
مى كشد، همه از شریان حيات سرمایه مى جوشد. سرمایه است كه كل ساز و كارهاى فرارسته 
از دل اشكال توليدى پيشين تاریخ را از خطر زوال مصون مى دارد، آن ها را بازتوليد مى كند، به 
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عنوان سالح قدرت و اعمال حاكميت خود مورد استفاده قرار مى دهد، هر مبارزه براى زوال و 
نابودى آن ها را با مجازات زندان و شكنجه و اعدام پاسخ مى گوید. این ها همه، در كنار هم فریاد 
مى زنند كه: اوالً. هر ميزان مبارزه عليه بى حقوقى زنان در گرو مبارزه مؤثر و شفاف عليه اساس 
سرمایه دارى است. ثانياً جنبش زنان تنها در صورتى مى تواند ظرف واقعى صف آرائى براى رفع 
ستم ها و نابرابرى هاى جنسى باشد كه به عنوان سنگرى از سنگرهاى جنبش ضدسرمایه دارى 
توده هاى كارگر خود را سازمان دهد. حتماً گفته خواهد كه همه زنان كارگر نيستند و همه 
آنها حاضر به مبارزه ضد سرمایه دارى هم نيستند. این چيزى است كه واقعيت دارد اما معنایش 
این نيستكه  ميليون ها زن كارگر ایرانى پيكار براى رهائى خود و رهائى كل زنان از شر مصائب 
موجود را به دار رفرم طلبى این و آن اپوزیسيون بورژوائى حلق آویز كنند. زن كارگر براى رهائى 
خود از قيد بى حقوقى هاى موجود باید عليه استثمار و شدت استثمار همزنجيرانش، عليه وجود 
كار خانگى، عليه رایگان بودن این كار، عليه هر نوع مذهب، عليه هر شكل دولت باالى سر 
جامعه، عليه قوانين قصاص و سنگسار و مردساالرى و سایر زن ستيزى ها و علیه ریشه هاى 
واقعی وجود همه این ها، علیه کار مزدى پیکار کند. او باید خواستار مهد كودك رایگان، 
مراقبت رایگان از سالمندان، امحاء كار خانگى، پرداخت دستمزد كامل در قبال این نوع كار 
مادام كه از ميان نرفته است، خواستار آموزش رایگان، بهداشت و دارو و درمان رایگان و صدها 
مطالبه مهم دیگر از این دست شود. هر ميزان آزادى و استيفاى حقوق او در گرو حصول این 
مطالبات است و كل این مطالبات اجزاء غيرقابل تفكيك و الیتجزاى خواست هاى پایه اى طبقه 
كارگر و جنبش كارگرى مى باشد. با این تفصيل پاسخ من به سؤال حاضر بسيار صریح و شفاف 
است. بحث بر سر این نيست كه جنبش زنان دست به كار سازمانيابى زنان كارگر شود. بالعكس 
این جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر است كه باید مبارزه عليه كليه نابرابرى هاى جنسى و 

بى حقوقى زنان را سنگرى از سنگرهاى پيوسنه و توفنده خود سازد.

11. بخش بزرگى از كارگران ایران در شاخه هاى مختلف بخش خدمات كار مى كنند؟ وزن و 
اهميت كارگران این بخش را در مجموعه مبارزات طبقه كارگر ایران چگونه ارزیابى مى كنيد؟

• »بخش خدمات« اصطالح مجعولى در ادبيات سرمایه دارى است و مثل همه واژگان دیگر 
به كار گرفته مى شود تا ماهيت نظام بردگى مزدى را استتار كند. آنچه زیر این نام وجود دارد 
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همسان همه حوزه هاى هستى سرمایه، بازار خرید و فروش نيروى كار و استثمار توده هاى 
كارگر است. كارگران شاغل در این بخش، در همه جاى دنيا از جمله ایران بخش تعيين كننده و 
بزرگى از كل طبقه كارگر را تشكيل مى دهند. نيروى كار آنان با سرمایه مبادله مى گردد، سرمایه 
سرمایه دار مى شود و ممكن است مولد یا غيرمولد باشد. ممكن است به طور مستقيم اضافه 
ارزش توليد كند و ممكن است چنين نباشد، بلكه به طور غيرمستقيم در افزایش ميزان اضافه 
ارزش ها نقش تعيين كننده ایفاء نماید. آنچه مهم است این است كه در همه این حاالت نياز 
جبرى بازتوليد پروسه ارزش افزائى و توليد اضافه ارزش است. كارگران این بخش بسان كارگران 
همه حوزه هاى دیگر پيش ریز سرمایه استثمار مى شوند، شدت استثمار آنان در پاره اى موارد چه 
بسا از كارگران دیگر بيشتر باشد. در شرائط حاضر ميليون ها معلم دبستان و دبيرستان و مدارس 
عالى، پرستار، بهيار، تكنيسين بهداشت و درمان، خبرنگار، مترجم، نظافتچى، كارگر رستوران 
و هتل و شبكه هاى حمل و نقل و مانند این ها در این بخش كار مى كنند و استثمار مى شوند. 
توده هاى كثير كارگر مورد استثمار این قلمروها همسان همزنجيران خود در همه حوزه هاى 
دیگر به صورت مدام عليه شدت استثمار سرمایه دارى و مظالم و بى حقوقى هاى دیگر منبعث 
از موجودیت سرمایه مبارزه كرده اند و مبارزه مى كنند. ابعاد خيزش ها، اعتراضات و مبارزات 
معلمان، پرستاران و بهياران بيمارستان ها در طول این سال ها از مبازرات كارگران بخش هاى 
دیگر كمتر و محدودتر نبوده است. هر گونه مرزكشى ميان این جمعيت عظيم بردگان مزدى 
و سایر گروه ها و افراد طبقه شان به طور قطع ضربه اى است كه بر انسجام، یكپارچگى و قدرت 
متحد كل طبقه كارگر وارد مى گردد. نقد ناسيوناليستى و رفرميستى سرمایه دارى در جامعه 
ما تاریخاً تالش داشته است كه بر روى شدت استثمار و وضعيت فالكت بار كارگران حوزه 
»خدمات« پرده اندازد. اهميت كار این بخش در افزایش اضافه ارزش هاى انبوه سرمایه را استتار 

نماید و در همين راستا به یكپارچگى و اتحاد كل طبقه كارگر صدمه زند.

12. به نظر شما، آیا كارگران فقط كسانى هستند كه كار یدى انجام مى دهند یا مزد یا حقوق 
بگيران كارهاى فكرى را هم مى توان جزو طبقه كارگر به حساب آورد؟ مثاًل معلمان را هم  )كه 

گروه شغلى بسيار وسيعى هستند ( مى توان جزیى از طبقه كارگر به حساب آورد؟

• كارگر كسى است كه نيروى كار خویش را مى فروشد و با فروش نيروى كارش، از كار، محصول 



151 پاسخ به سؤاالت نشریه آرش

كار و هر نوع دخالت در سرنوشت كار خود جدا مى گردد، او بر همين اساس از هر شكل مداخله 
آزاد در تعيين سرنوشت زندگى اجتماعى خویش نيز جدا و محروم مى شود. در تعریف كارگر 
آنچه كه واجد هيچ اعتبار اساسى نيست یدى و فكرى بودن آن و آنچه واجد حداكثر نقش است 
همين مشخصاتى است كه اشاره شد. فرایند مبادله نيروى كار و مصرف آن توسط سرمایه دار 

مراحلى دارد.
فاز نخست این فرایند، متضمن مبادله ميان كار مرده یا كار عينيت یافته پيشين به مثابه سرمایه 
در یك سوى و نيروى كار زنده به صورت كاال در سوى دیگر است. تا اینجا نيروى كار فقط به 
شكل غيرارگانيك و صورى زیر تسلط سرمایه قرار مى گيرد. این نيرو به عنوان یك كاال فروش 
مى رود اما هنوز عينيت پيدا نكرده و شكل مادى مجسم احراز ننموده است. تحقق همين فاز 3 
ویژگى مهم داراست. اول: اینكه سرمایه كليه حق و حقوق مربوط به چگونگى كاربرد و مصرف 
نيروى كار را از آن خود مى سازد. دوم: این مبادله به این دليل انجام مى گيرد كه نيروى كار 
مورد خرید و فروش، نياز پروسه توليد اضافه ارزش است و سوم: اینكه انجام این مبادله پول را 

به سرمایه مبدل مى سازد.
فاز دوم مرحله اى است كه صاحب سرمایه نيروى كار خریدارى شده را در پروسه توليد مصرف 
مى كند. در اینجاست كه نيروى كار به كاالئى مادى و مجسم تبدیل مى شود. كاالئى كه بهاى آن 
چندین برابر بهاى خرید آن است. پروسه  توليد اضافه ارزش، هر دو فاز یاد شده را در بر مى گيرد، 
اما كل نيروى كارى كه با سرمایه مبادله مى شود، الزاماً هر دو مرحله را پشت سر نمى گذارد. 
نيروى كار بخش عظيمى از كارگران فاز دوم را طى نمى كند و به صورت كار مولد در نمى آید 
اما نياز قهرى فرایند بازتوليد سرمایه یا فرایند عمومى توليد اضافه ارزش است. فروشنده آن مثل 
هر همزنجير مولد خود از كارش جدا مى شود و حق دخالت در سرنوشت كار و سرنوشت زندگى 

اجتماعى خود را از دست مى دهد.
نكته اساسى در تعریف كارگر مطلقاً یدى یا فكرى بودن كار نيست. آنچه زیر نام كار فكرى مراد 
مى شود اگر نيروى كارى است كه كاالست و به مثابه یك كاال به فروش مى رسد مستقل از اینكه 
هر دو فاز باال یا فقط فاز نخست را طى كند به هر حال دارنده و فروشنده اش یك كارگر است. 
معلم، مترجم یا خواننده، كار یدى نمى كنند اما غيریدى بودن كارشان اساس كارگر و فروشنده 
نيروى كار بودن آنان را زیر سؤال نمى برد. در همين جا نكته مهم دیگرى را اضافه كنم. معناى 
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فروش نيروى كار صرف دریافت حقوق نيست. شمار كثيرى از حقوق بگيران نه فقط كارگر 
نيستند كه به طبقه سرمایه دار تعلق دارند. نماینده پارلمان، وزیر، امراى ارتش، رؤساى پليس، 
فرماندهان نظامى و انتظامى، مدیران، مشاوران، مستشاران، سياستگذاران، برنامه ریزان نظم 
توليدى، سياسى و اجتماعى سرمایه، همگى ظاهراً »حقوق « مى گيرند اما آنان فقط آحادى از 
طبقه سرمایه دار را تشكيل مى دهند. سرمایه یك شيئى نيست، یك رابطه اجتماعى است و افراد 
طبقه سرمایه دار به مالكان مؤسسات صنعتى، مالى، تجارى و سایر بنگاههاى اقتصادى محدود 
نمى شوند بلكه كل عناصر دخيل در برنامه ریزى نظم سرمایه و اعمال این نظم یا تحميل این 
نظام بر طبقه كارگر را نيز در بر مى گيرد. همه افراد یا گروههائى كه نام بردیم نظم توليدى و 
سياسى و اجتماعى سرمایه را برنامه ریزى مى كنند، پاسدارى مى نمایند و بر كارگران تحميل 
مى كنند. عكس قضيه در مورد كارگر و طبقه كارگر مصداق دارد. كارگر سواى نيروى كارش 
مالك هيچ چيز دیگر نمى باشد. نيروى كار وى مى تواند یدى یا فكرى باشد. او با فروش نيروى 
كارش فقط استثمار نمى شود، فقط اضافه ارزش توليد نمى كند، فقط دنياى سرمایه ها را توليد 
نمى نماید بلكه عالوه بر همه این ها، از هستى اجتماعى خود ساقط مى شود. از هر نوع دخالت 
در كار و فرایند توليد و ایفاى نقش واقعى در تعيين سرنوشت زندگى خود سقوط مى كند. این 
حكم در مورد یك معلم، پرستار، مترجم، تكنيسين آزمایشگاه، بسيارى از نویسندگان و روزنامه 
نگاران و گروههاى مشابه آن ها به همان اندازه مصداق دارد كه در مورد یك كارگر صنعتى صدق 

مى كند.
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فضائی ماالمال از باورهاى شیرین

از سایت اندیشه  نقل  به  و 106،  نامه آرش، 105  از ویژه 

و پیکار، در باره نوارهاى صوتى مربوط به: نشست مذاكرات 

»سازمان مجاهدین خلق م - ل « و »چریك هاى فدائى خلق 

ایران« در سال 1354

 هشتم دسامبر 2010

بار دوم است كه نوارها را گوش مى دهم. بار اول تابستان 1354، در همان روزهاى بعد از 
برگزارى نشست مذاكرات فيمابين دو سازمان بود و بار دوم 35 سال بعدتر، سال 1389، چند 
روز پس از آنكه رفيق عزیزم، مبارز نستوه، تراب حق شناس، آن ها را در سایت اندیشه و پيكار 
در معرض شنود همگان قرار داد. سؤال مجله محترم آرش این است كه با شنيدن نوارها چه 
احساسى دارم و جمله نخست پاسخ من این است كه در این دو بار، دو احساس عميقاً متفاوت 
داشته ام و دارم. بار نخست عضوى از »سازمان مجاهدین خلق- م. ل « بودم. چند سال از شروع 
فعاليت من در آن تشكيالت گذشته بود. فرایند حوادث سال هاى 1352 تا 1354، موسوم به 
»تحوالت ایدئولوژیك و سياسى درون سازمان« را پشت سر خویش داشتم. وقوع این تحوالت 
را رخدادى مهم در دل مبارزه طبقاتى جارى جامعه مى دیدم. سلسله جنبان واقعى رویداد را 
معجونى از خميرمایه هاى كارگرى افراد سازمان، عروج جنبش اعتصابى توده هاى كارگر در آن 
سال ها و پاسخ صادقانه خودمان به نيازهاى روز جنبش كارگرى مى پنداشتم. از سرمایه و نظام 



منتخب مقاالت / جلد اول156

سرمایه دارى، امپریاليسم و شرائط امپرپاليستى توليد سرمایه دارى، اردوگاه شوروى، چين و 
احزاب پروروس و پروچينى، صف بندى هاى طبقاتى و نيروهاى مختلف درون این صف بندى 
ها، همان روایتى را داشتم كه چپ خلقى ميليتانت و سرنگونى طلب آن روز ایران و دنيا داشت. 
مبارزه مسلحانه را محور اساسى همه اشكال مبارزه براى آگاه شدن، سازمانيابى، به صف شدن و 
به ميدان آمدن توده هاى كارگر عليه رژیم شاه و نظام سرمایه دارى تلقى مى كردم، وحدت »دو 
سازمان مسلح چریكى، مجاهدین م. ل« و چریك هاى فدائى خلق و سپس تشكيل جبهه واحدى 
از همه نيروهاى مبارز هوادار جنبش مسلحانه را مسأله ضرورى و مبرم كل جنبش انقالبى، به 
حساب مى آوردم. من در آن روزها مسائل مختلف مبارزه طبقاتى را چنين مى دیدم و در چنين 
وضعى پيداست كه همه گفته هاى رفيق عضو مركزیت تشكيالت در نشست مشترك با رفقاى 
كميته مركزى چریك هاى فدائى خلق را عين افكار، نظریات و دریافت هاى خود مى یافتم. در 
همين جا این را هم اضافه كنم كه شخصاً و شاید خيلى از افراد دیگر »مجاهدین م. ل« در آن 
روز، سازمان حاصل پروسه تحوالت دو ساله را یك سر و گردن، از رادیكال ترین نيروهاى دیگر 
چپ هم چپ تر برآورد مى كردیم. براى این برآورد دالئلى هم داشتيم. در زمره معدود نيروهائى 
بودیم كه با همان  نوع نگاه آن روزى، بر سرمایه دارى بودن ایران اصرار مى ورزیدیم. قدرت 
سياسى مسلط در شوروى را یك قدرت امپریاليستى یا به تعبير آن زمان سوسيال امپریاليستى 
مى دانستيم. انقالب دموكراتيك و جمهورى دموكراتيك و مانند این ها را نفى مى نمودیم و 
بر سوسياليستى بودن انقالب تأكيد مى كردیم. انقالب را نه كار این یا آن نيروى پيشتاز كه 
محصول آمادگى و عروج طبقه كارگر مى دیدم و نقش خود یا هر سازمان چریكى چپ را در 
هموارسازى راه این عروج ارزیابى مى نمودیم. كل بورژوازى را یك طبقه ارتجاعى و ضد انقالبى 
قلمداد مى كردیم و هر نوع مماشات با هر بخش آن را توهم پراكنى و سازش طلبى مى دانستيم. 
مذهب را در هر شكل و قيافه و قواره اش ایدئولوژى ارتجاع بورژوازى مى خواندیم و انفصال خود 
از آن را گواه بارز غليان و سركشى صداقت كارگرى مى دیدیم. ما با این نظرات، باورها و تحليل ها 
به خود حق مى دادیم كه سازمان روز خود را پيشروترین بخش جنبش چپ بدانيم، نوع نگاه 
و نگرشى كه در تار و پود موضع گيرى ها و پلميك هاى رفيق ما )شهرام( در روند طوالنى 
مذاكرات به چشم مى خورد و شنونده كنجكاو نوارها آن را خوب در مى یابد. بار نخست كه 
نوارها را گوش دادم در پيچ و خم چنين تصوراتى سير مى كردم اما داستان هنوز كامل نيست. 
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روزگار برگزارى نشست ها و گفتگوها، روزگار طغيان پرشكوه ترین فداكارى ها، سر دادن سرودها 
و حماسه ها، روزهاى سركشى اميدوارى ها، احساس بيكران قدرت، یقين استوار به پيروزى 
بود. حالت ها، تلقيات، كنش ها و ميدان دارى هائى كه با همه اهميت و ارج خود،  تجلى آگاهى 
و شعور و شناخت ضد كار مزدى طبقه كارگر نبودند. این حرف مطلقا به این معنى نيست كه 
جماعتى از ما، برخاستگان متن زندگى و درد و رنج و استثمار طبقه بردگان مزدى سرمایه 
نبودیم، بلكه فقط متضمن این حقيقت است كه جنگ و ستيزهاى روز ما عماًل، خارج از شعاع 
نيت ها و در كنه پراكسيس خود، رهائى پرولتاریا را دنبال نمى كرد و محتواى طبقاتى مبارزه، 
افق و اهداف این طبقه را انعكاس نمى داد. آنچه ما مى كردیم تبخيرات زندگى طيفى از الیه ها و 
نيروهاى اجتماعى روز بود كه از دیرباز تا آن زمان، فرایند انكشاف و سپس تسلط جامع االطراف 
شيوه توليد سرمایه دارى را، آن گونه كه بخشى از بورژوازى ایران و قطب مسلط سرمایه بين 
المللى  مى خواست، بر نمى تابيد، براى وقوع این انكشاف، استيال و انجام آن تحوالت، نسخه اى 
دیگر مى پيچيد، در همان حال كه این نسخه دیگر را سوسياليسم تلقى مى كرد!! از رژیم درنده 
شاه و فشار دیكتاتورى هار و بى مهار سكاندار تحقق توسعه امپریاليستى سرمایه دارى عاصى 
بود و آن را سد راه دخالتگرى، نسخه پيچى اجتماعى و ابراز حيات سياسى خود مى دید. ما 
همگى كوله بارى از اعتماد به نفس را با خود حمل مى كردیم، زیرا كه در فداكارى، پاكباختگى 
و جسارت انقالبى سنگ تمام مى گذاشتيم. براى خود رسالتى سترگ قائل بودیم و دليل آن 
را درهم دریدن طومار تعلقات شخصى و اشتياق كافى براى قبول هر خطر در راستاى تحقق 
آرمان هاى اجتماعى خویش مى دیدیم. سرشار از اميد بودیم زیرا افق انتظارمان نهایتا از استقرار 
یك شكل سرمایه دارى به جاى شكل دیگر آن فراتر نمى رفت. شكلى كه در شرائط روز، با 
معيارهاى عاریتى بورژوازى، آن را نه سرمایه دارى بلكه »سوسياليسم« تصور مى كردیم!! مشت 
قدرت بر آسمان مى كوبيدم زیرا كه پيروزى جنبش هائى از نوع كوبا و ویتنام را الگوى واقعى 
اعمال قدرت پرولتاریا و حصول پيروزى واقعى این طبقه مى پنداشتيم!! خيال مى كردیم كه فاتح 
بى چون و چراى همه سنگرهاى مقاومت رفرميسم هستيم، زیرا كه صرف سالح و سيانور و 
جنگيدن را نشانه هاى كافى رادیكاليسم كارگرى قلمداد مى نمودیم. آنچه انجام مى دادیم ما را 
به حقانيت راهمان متقاعد و مباهى مى ساخت و پویه گسست مستمر از گذشته هاى فكرى و 
اعتقادى و سياسى خود را سند معتبر درستى این باور و مباهات مى یافتيم. »نقد« روز خود بر 
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مذهب را بمباران كارساز همه سنگرهاى توهم بافى، گمراهه آفرینى و عوامفریبى ضد كارگرى 
ارتجاع دینى بورژوازى اعالم مى نمودیم زیرا به طور واقعى، نقد پراكسيس ماركسى، كارگرى 
و ضد كار مزدى مذهب در ظرفيت ما یا هيچ نيروى دیگر چپ آن روز ایران نبود. وضع ما 
در آن زمان از پاره اى جهات به افسانه »آدم ابوالبشر« در روزهاى پيش از »چشيدن طعم 
سيب« مى مانست. هنوز هيچ غبارى از معصيت عظماى كمونيسم لغو كار مزدى، روایت درست 
ماتریاليسم انقالبى ماركس و دنياى مصائب و معضالت جنبش الغاء كار مزدى طبقه كارگر بر 
هيچ كجاى دامن كبریائى ما ننشسته بود. غبارى كه بعدها نيز بر دامن اكثریت غالب همراهان و 

همرزمان و همدالن آن روزى ننشست و به احتمال زیاد هيچ زمانى هم نخواهد نشست.
شنود نخست نوارها در دل چنين فضا و اوضاعى روى مى داد، فضائى ماالمال از باورهاى شيرین، 
اميدهاى بزرگ، تحليل هاى غيرواقعى، افق پردازى هاى وارونه، نقدهاى ناقص، كمونيسم ساالرى 
فاقد بار طبقاتى ضد سرمایه دارى، رفرم ستيزى هاى عميقاً رفرميستى و اوضاعى كه از همه 
سو، همه این ها را از همه لحاظ مهر فضيلت مى كوبيد و مظهر عالى عروج ایثارگرى انسانى و 
كارگرى و كمونيستى اعالم مى كرد. شاید الزم شود كه بعداً به شرح این فضا و اوضاع باز گردم 
اما عجالتاً به سراغ  واكنش و احساسى مى روم كه  بعدها، از جمله، در روزهاى اخير به گاه گوش 
دادن نوار گفتگوها براى بار دوم داشته ام و اكنون دارم. آنچه گفتم حدیث فكر و باور و اميد و 
برداشت من در سال هاى نيمه نخست دهه پنجاه بود. اگر از فاصله 50 تا 54 و سير رخدادهاى 
منتهى به صدور »بيانيه اعالم مواضع ایدئولوژیك« مجاهدین م.ل چشم پوشيم و فقط مقطع 
برگزارى نشست ها و ضبط مذاكرات را در نظر گيریم، باز هم حدود 35 سال و چند ماه از آن 
تاریخ مى گذرد. سى و پنج سالى كه هر سال و ماه و روز آن ، چه در جامعه ایران و چه در سطح 
جهانى شاهد وسيع ترین و درس آموزترین تحوالت اجتماعى و تاریخى بوده است. روزگار دوام 
تحليل ها، افكار، افق ها، مبانى باور و راهبردهائى كه باالتر گفتم بسيار زود به سر رسيد. مبارزه 
مسلحانه چریكى كه در بند بند گفتگوها، مالك پایه اى تشخيص انقالب ساالرى از رفرميسم!! 
آشتى ناپذیرى از سازش طلبى!! »كمونيسم« از »ليبراليسم«!!، »ماركسيسم« از »رویزیونيسم«!! 
»اصول گرائى« از »اپورتونيسم«!! و در یك كالم معيار تميز تمامى سره ها از ناسره ها بود، كمتر 
از دو سال بعد، آماج موج هاى متوالى كيفرخواست و انتقاد ما شد. آنچه پيش تر و مخصوصاً در 
سرتاسر نوار بحث ها صف انقالب را از هر شكل غيرانقالبى بودن تفكيك مى كرد!! خيلى سریع 



159 فضائى ماالمال از باورهاى شيرین

مهر عصيان كور و خشم سردرگم اقشار واپسگراى رو به مرگ تاریخ خورد. یك بار دیگر همه 
گذشته از جانب ما به زیر سؤال رفت و خانه تكانى راهبردها و راهكارهاى نادرست همه فكر و 
عمل و هوش و حواس و زندگى ما را به خود مشغول ساخت. نقد آوانتوریسم چریكى براى ما 
مهم و آن را نقطه عطف دیگرى در سير صادقانه خود براى پاسخ كارساز كمونيستى به نيازهاى 
روز جنبش كارگرى مى دیدیم. به گذشته سازمان از پایان نيمه اول دهه 40 خورشيدى و به 
ویژه از سال شروع مبارزه مسلحانه تا آغاز نيمه دوم دهه پنجاه نظر مى انداختيم. همه مدت 
باالخص دوره اخير را سرشار از پویائى، گسستن و پيوستن، نفى و اثبات، نقد و جایگزینى 
مى یافتيم. برش از مذهب، قبول »ماركسيسم«! تالش فعال براى ادغام ارگانيك در زندگى، كار 
و پيكار طبقه كارگر، بریدن از ميليتانت ساالرى چریكى و كوشش براى گشایش دروازه هاى كار 
آگاهگرانه و دخالت پراتيك در مبارزات روز توده هاى كارگر، همه و همه رویدادهائى بودند كه ما 
را از كارنامه حيات سياسى خویش راضى مى ساخت. احساس این رضایت بيشتر مى شد زمانى 
كه تصور مى كردیم همه این گسست ها و جایگزینى ها از آميختن هر چه ارگانيك تر و ژرف تر ما 
با زندگى و درد و رنج و مبارزه توده هاى كارگر، تأثيرپذیرى فعال طبقاتى از انتظارات و ملزومات 

جنبش كارگرى و پاسخ مساعد ما به این انتظارات ناشى مى گردد.
فراموش نكنيم كه محور بحث حاضر توضيح احساسى است كه از شنيدن نوار مذاكرات دو 
سازمان دارم. احساسى كه براى خود تاریخى دارد، تشریح آن الجرم در گرو رجوع به این 
تاریخ است و من نيز مشغول كاوش این تاریخ هستم. با نقد مشى چریكى و كشيدن شالق بر 
گذشته اى كه باز هم آماج انتقاد بود، محتواى مذاكرات نشست هاى مشترك دیگر نمى توانست 
كانون پمپاژ همان احساس ها، پيام ها و شور و هيجان هائى باشد كه دو سال پيش از آن در 
دل ها و در فضاى اذهان ایجاد مى كرد. نشست ها و گفتگوها اگر چه جوهر گزارش انجام آن ها 
هنوز خشك نشده بود اما به گذشته تعلق داشتند. گذشته اى كه در بخش مهمى از خود مهر 
مردودى مى خوردند. با همه این ها، ماجرا تازه شروع مى شد. آناتومى انتقادى باورها و راهبردهاى 
سابق و بخش قابل توجهى از آنچه در نوارها شاخص هویت ما بود، لحظه به لحظه، شاخ و برگ 
تازه مى كشيد و ما هنوز به نيمه راه نرسيده بودیم كه گرد و خاك »انقالب« از دور پيدا شد. در 
نوارها سخن از آن بود كه ضربات كوبنده ما بر مذهب همراه با تثبيت نقش جنبش مسلحانه 
به عنوان یگانه راه مبارزه كارساز عليه بورژوازى و »امپریاليسم«، شيرازه تالش اپوزیسيون هاى 
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ارتجاعى و رفرميستى براى سازماندهى خویش را از هم پاشانده است!! اما اینك با چشم باز 
مشاهده مى كردیم كه هيچ كاره ترین نيرو در سير حوادث روز مائيم، هارترین و درنده ترین 
بخش اپوزیسيون دینى سرمایه همه كاره است و طبقه اى كه به فاجعه بارترین شكل ممكن 
اسير ميدان دارى ارتجاع هار دینى بورژوازى است طبقه كارگر است. دو سازمان ما و رفقاى 
چریك هاى فدائى خلق كه به گاه برگزارى اجالس ها، انجام مذاكرات و پر كردن نوارها خود 
را مظهر شعور و شناخت »ماركسيستى«، نيروى مهم اثرگذار و ذى نقش در سير رخدادهاى 
مبارزه طبقاتى و تعيين كننده بالمعارض همه مالك ها و مبانى تشكيل صف پيكار مى دیدیم، 
اكنون با دنيائى از تلخ ترین و زمخت ترین واقعيت هاى مادى رو به رو بودیم. موج انقالب ما را 
در خود مى پيچاند، بدون اینكه هيچ نشانه اى از احتمال رخداد آن را رؤیت كرده باشيم. تحليل 
اقتصادى و اجتماعى پيش زمينه هاى عروج جنبش توده اى یا وقوع انقالب پيشكش! رفيق 
سخنگوى سازمان ما در آن مذاكرات، حدود دو سال بعد، با انتشار مقاله اى مبسوط، بسيار مصر 
و مطمئن بر »بازگشت موج انقالب« و آغاز یك دوره ركود سياسى 20 تا 25 ساله پاى فشرده 
بود. بر اساس آنچه او در این نوشته مطرح مى كرد، سال هاى تدارك و آغاز و توسعه و تثبيت 
جنبش مسلحانه چریكى دوران سركشى موج انقالب و »شرائط انقالبى« برآورد مى شد، رونق 
اقتصادى اواسط نيمه اول دهه 50 و طغيان سيل انباشت سرمایه به عروج این موج پایان مى داد. 
ضربات كوبنده رژیم شاه بر دو سازمان مسلح چریكى در طول سال هاى 54 و 55، به سرعت 
بازگشت موج شتاب مى بخشيد و دوره ركود جنب و جوش ها و خيزش هاى انقالبى را به دنبال 
مى آورد!! همه چيز، هر چه جنبش بود به افت و خيز نخبگان پيشاهنگ و ميدان دارى چریكى 
پيشتازان ختم مى گردید. در این تحليل نه فقط منفذى براى مشاهده احتمال وقوع خيزش هاى 
وسيع اعتراضى و سرنگونى طلبانه وجود نداشت كه اساساً اندیشيدن به چنين انتظارى هم رد 
مى شد. هيچ قصد حاشيه روى در ميان نيست. سرنوشت گفتگوهاى روى نوارها را مى گویم. 
رفيق ما و درست تر بگویم همه ما كه در مذاكرات آن روز و در همه تار و پود حيات سياسى و 
سازمانى خود از نمایندگى راستين پرولتاریا حرف مى زدیم هیچ گوشه چشمی به طغیان بی 
مهار امواج جنبش اعتصابی توده هاى کارگر در این سال ها نداشتیم. جالب اینكه حداقل 
نيمى از ما در قعر كارخانه ها و روابط كار و پيكار طبقه كارگر حضور داشتيم. خانه هاى تيمى ما 
ماالمال از گزارشات پخته مسائل كارگرى و تحليل مشروح اعتصابات روز كارگران بود. مباحث 
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جمع هاى مختلف تشكيالتى حول تدقيق، تعميق و تصحيح همين گزارشات چرخ مى خورد. 
همه این ها وجود داشت، اما ما با فراغ بال و آسودگى خيال، ضمن كوبيدن شعار نيرومند 
نمایندگى پرولتاریا بر سقف آسمان، اعتصابات فراگير كارگرى را هيچ مى شمردیم. آستان بحران 
اقتصادى سرمایه دارى را نه فقط نمى دیدیم كه آن را به رونق دیرپاى اقتصادى تعبير مى كردیم، 
چشم انداز طوفان انقالب را رؤیت نمى نمودیم.  آسيب پذیرى بسيار مهلك و عظيم جنبش 
كارگرى روز را در نظر نمى آوردیم و احتمال تبدیل شدن این جنبش به زانده قدرت هارترین 
و سفاك ترین بخش ارتجاع بورژوازى را به ذهن خطور نمى دادیم. به جاى همه این ها، طول و 
عرض تشكيالت و ابعاد استقبال یا عدم استقبال درس خواندگان دانشگاهى از سازمان را معيار 

واقعى اعتال و ركود جنبش یا بود و نبود شرائط انقالبى در جامعه به حساب مى آوردیم.
طغيان جنبش توده اى و فروماندگى و بى نقشى ما حتى پيش از سقوط رژیم شاه و قيام بيست 
و دوم بهمن شوك بسيار نيرومندى بود كه بر كل دار و ندار سياسى ما و از جمله بر همه مواضع، 
تحليل ها، راهبردها و افق پردازى هاى منعكس در نوار مذاكرات وارد مى شد. آنچه زیر نام انقالب 
رخ داد عمالً اعتبار اجتماعى هر دو سازمان مدعى نقش سرنوشت ساز در فعل و انفعاالت 
سياسى جارى جامعه را به زیر گرفت. اما آنچه ما، یا كل دو تشكيالت، در پویه وقوع »انقالب« 
انجام دادیم، فشار این له شدن و فرسودگى را باز هم بيشتر كرد. هر چه گفتيم، هر رویكردى كه 
اتخاذ كردیم، هر اقدامى كه به عمل آوردیم به هر چه ربط داشت به تالش براى كمترین كمك 
ممكن به سازماندهى ضد سرمایه دارى طبقه كارگر، تشكيل صف مستقل طبقاتى توده هاى 
كارگر، باال بردن آگاهى و شناخت ضد كار مزدى كارگران یا چه باید كردن و چه نباید كردن 
جنبش كارگرى در دل آن شرائط هيچ ربط نداشت. ما به گونه اى فاجعه بار در ال به الى 
وقوع حوادث غلت خوردیم. اشتباه نشود، منظور از فاجعه، فقط شكست انقالب، ما و طبقه 
ما نيست. شكست در پاره اى شرائط مى تواند اجتناب ناپذیر باشد. منظور فروماندگى از تحليل 
سير حوادث و پيش بينى رویدادها هم نيست. اهميت آموزش هاى ماركس مسلماً در ظرفيت 
پيشگوئى آن ها جستجو نمى شود!! سخن از شكستى است كه ما خود نيز آتش بيار معركه آن 
بودیم، زیرا در طول چند سال غرق در رؤیاها و آرمانگرائى هاى فراطبقاتى خویش، هيچ كمكى 
در هيچ سطح به تشكيل صف مستقل ضد سرمایه دارى و طبقاتى كارگران نكرده بودیم، هيچ 
ضربه اساسى بر كوه توهم طبقه كارگر به این یا آن بخش ارتجاع بورژوازى وارد نساخته بودیم. 
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گفتگو از استيصال و عجزى است كه ابعاد نجومى فاصله ما از حداقل شناخت ماركسى مسائل 
مبارزه طبقاتى و جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر را بسيار رسا حكایت مى كرد. شكست 
»انقالب« براى طبقه ما سرآغاز دوره اى جدید از تاریخ توحش سرمایه عليه شيرازه حيات و هر 
گام پيكارش بود اما براى ما، سواى این و به طور خاص، زلزله اى در ساختمان باورها و شعور و 
شناخت را مى مانست. شعور و فكر و نگاه و شناختى كه هر چه بود نه بيان اندیشوار زندگى و 
پيكار و انتظار و افق طبقه كارگر بلكه جزء ارگانيك و الیتجزائى از فرارسته هاى اعتقادى و فكرى 
نظام سرمایه دارى و افكار و باورهاى طبقه حاكم را تشكيل  مى داد. با وقوع انقالب، هارترین 
و درنده ترین بخش بورژوازى، سكاندار سفينه قدرت سياسى سرمایه دارى گردید، همان بخش 
از طبقه سرمایه دار كه در محاسبات پيشين ما، از جمله در نوارها، حتى تا روزها و ماه ها بعد و 
براى بعضى ها تا یكى دو سال بعدتر »خرده بورژوازى« انقالبى ارزیابى مى شد!!! بزرگترین بخش 
یكى از دو سازمان حاضر در نشست ها و گفتگوها و تعيين شاخص رفرم و انقالب و صف بندى ها 
و مين گذار مرزهاى طبقاتى، یكراست با دولت جدید درنده و سفاك سرمایه همداستان شد. 
نيروئى كه در روایت نوارها بار رسالت رهائى پرولتاریا بر دوش مى كشيد!!! در حدیث واقعى تاریخ 
مبارزه طبقاتى، عمله و اكره بسيار سفله سرمایه براى برگزارى مراسم حمام خون توده هاى 
كارگر شد. جمعيت كثيرى از اعضاى سابق دو سازمان دو سوى مذاكرات به دنبال خروج از 
زندان دست به كار ساختن تشكيالتى گردیدند كه در نهایت سربلندى و سرافرازى، جهنم 
گند و خون و دهشت سرمایه دارى اردوگاهى را قبله مقدس كمونيسم و بهشت موعود رهائى 
سوسياليستى طبقه كارگر مى خواند!!! نيروها و محافل اجتماعى انبوهى از نوع حزب توده و 
سایرین كه الیه هاى اندرونى و ارگانيك طبقه هار سرمایه دار را تشكيل مى داند در نوارها، در 
بدترین حالت، فقط مارك رفرميسم مى خوردند، همان احزاب و نيروهائى كه با وقوع انقالب 
در كنار قداره بندان دژخيم سرمایه براى قتل عام جنبش كارگرى صف بستند. سخن كوتاه، 
شكست انقالب طشت رسوائى و واهى بودن همه دعاوى چندین ساله ما در باره حمل پرچم 
واقعى پيكار آگاه طبقاتى و كمونيسم و رهائى طبقه  كارگر را سخت بر زمين انداخت، نشان داد 
كه آنچه انجام داده ایم نه در راستاى گذاشتن سنگى بر روى سنگ براى معمارى بناى قدرت 
طبقاتى توده هاى كارگر كه فقط هموارساز راه جلوس بخشى از بورژوازى به جاى بخشى دیگر 

بر اریكه نظم و برنامه ریزى و قدرت و اعمال قهر سرمایه بوده است.
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از زمان برگزارى نشست ها، انجام مذاكرات و پرشدن نوارها حتى چهار سال هم نمى گذشت كه 
همه این حوادث روى مى داد، اما این نيز فقط آغاز كار را گزارش مى كرد. شرائط جدیدى پيش 
آمده بود. شرائطى كه هر نيروى چپ ميليتانت پيش از وقوع »انقالب« باید تكليف خود را با 
گذشته مشخص مى ساخت. این تعيين تكليف براى خيلى ها آنسان بود كه قباًل دیدیم. این ها 
محتواى مذاكرات روى نوارها را چپ روى افراطى روزگاران گمراهى و ایام فرار از خانه پدرى 
حزب توده اى مى دیدند، راه جبران آن را نيز اعاده همخونى ارگانيك با قطب اردوگاه و ایفاى 
نقش ناب مزدورى براى تحكيم پایه هاى قدرت سفاك ترین وحوش سرمایه مى یافتند. جماعتى 
با همان باورها، تحليل ها، شعور و شناخت پيشين به حيات سياسى خود ادامه دادند، حتى در 
شرائط فروریزى قبله سابق سوسياليستى باز هم نمازگزار وفادار همان قبله باقى ماندند. گروهى 
»انقالبى تر« گردیدند!! و به دستكارى برخى الفاظ پرداختند. عده اى بيشتر پيش تاختند و دامنه 
نقد و اصالحات را پيش تر بردند. محتواى نوارها براى غالب این ها شاید هنوز هم سند افتخار 
و یادمان انقالب ساالرى ها باشد. سرانجام افرادى هم به هيچ كدام این حالت ها تن ندادند و از 
ژرفناى هستى اجتماعى خود این فریاد را سر دادند كه »خانه از پاى بست ویران است« و باید 
همه چيز را از شالوده تا سقف شكافت و از نو ساخت و همه این كارها را باید در نقش بردگان 
مزدى و به عنوان آحاد آگاه جنبش ضد كار مزدى طبقه كارگر انجام داد. من خود را از جمله 
این افراد مى بينم. نوارها براى من یادمان دوره اى است كه همه ما همه چيز را با سر بورژوازى 
رؤیت مى كردیم. روایت ما از سرمایه دارى روایتى بود كه سرمایه القاء مى كرد و هيچ تشابه و 
سنخيتى با شناخت ماركسى و مبانى نقد اقتصاد سياسى ماركس نداشت. در باره »امپریاليسم« 
بسيار جنجال مى كردیم اما آنچه زیر این نام تصویر مى شد، موجودى از همه لحاظ بيگانه با 
شرائط امپریاليستى توليد سرمایه دارى بود. در ركاب خلق شمشير مى زدیم و خلق مورد رجوع 
ما فقط نام رمزى براى بخشى از بورژوازى بود. از مبارزه ضد امپریاليستى سخن مى گفتيم و 
محتواى این جدال سواى تضمين تسلط سرمایه دارى با نسخه پيچى ویژه ناسيوناليستى و 
اردوگاهى هيچ چيز دیگرى نداشت. گسست خود از مذهب را تجلى نقد ماركسى و طبقاتى 
مذهب مى پنداشتيم و بر این باور بودیم كه نقد ما به راستى »نقد واقعى جهانى است كه مذهب 
رایحه معنوى آن است«، اما چنين نبود و صدر و ذیل جنگ ما با ارتجاع دینى در جایگزینى 
مشتى خرافه هاى متافيزیك با پاره اى كليشه هاى اعتقادى جدید خالصه مى گردید. آموزش هاى 
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ماركس براى ما نه مشعل پرفروغ جستجوى راه مبارزه طبقاتى توده هاى كارگر عليه موجودیت 
سرمایه دارى كه مذهبى به جاى مذهب پيشين و چراغ راه امپریاليسم ستيزى ناسيوناليستى 
بود. كشيدن شالق انتقاد بر راهبرد چریكى پيكار را نقد طبقاتى و كارگرى هر نوع جدائى از 
سنگر جنگ توده هاى كارگر عليه سرمایه دارى مى دیدیم، اما آنچه جاى مشى چریكى قرار 
مى دادیم در هيچ بند خود هيچ نشانى از هيچ سطح تالش براى سازمانيابى آگاه ضد كار مزدى 
طبقه كارگر بر پيشانى خود نداشت. هدف واقعى پيكار خویش را سوسياليسم مى خواندیم و 
سوسياليسم ما در همه تار و پود خود همان سرمایه دارى دولتى نوع اردوگاه بود. از پرولتاریا  
حرف مى زدیم و رهائى پرولتاریا را افق نهائى جنگ و ستيز خود مى دانستيم اما این افق فقط 
آدرس دیگرى براى تداوم فاجعه بار رابطه خرید و فروش نيروى كار را نشان مى داد و آن رهائى 
تنها ادامه بردگى مزدى به شكلى رقت بارتر را حكایت مى كرد. مى گفتيم كه كمونيستيم و 
صادق ترین كمونيست ها هستيم اما كمونيسم ما در خارج از مدار اتوپى، نه جنبش ضد كار 
مزدى طبقه كارگر و نه جامعه انسان هاى آزاد از وجود رابطه سرمایه و »فارغ از هر قيد حتى 
قيد كار« كه نوع دیگرى از نظم و برنامه ریزى و سازماندهى كار مزدى بود. در باره اهميت 
متشكل شدن كارگران داد سخن مى دادیم اما مسير بسط عينى این حرف ها را در شكار فعالين 
كارگرى و پيوستن آنان به سازمان مسلح و مخفى چریكى جستجو مى كردیم. ساختن حزب را 
شكل عالى سازمانيابى كارگران مى خواندیم و معمارى این بنا را در سكت »انقالبيون حرفه اى« 
و باالى سر توده هاى كارگر سراغ مى گرفتيم. شعار مى دادیم كه كليد رهائى طبقه كارگر فقط 
در دست جنبش كارگرى است اما در عالم عمل همه بار این رسالت را به دوش حزب نخبگان 
دانشور محول مى نمودیم. بر اهميت آگاهى كارگران پاى مى فشردیم، اما این آگاهى را نه هستى 
آگاه ضد كار مزدى توده هاى كارگر كه بارقه هاى كشف و كرامات و دانش افاضل طبقات باال 
مى پنداشتيم. در این ميان، كار درست و بسيار درستى هم مى كردیم این كه به هر حال، با رژیم 
شاه و با دیكتاتورى هار و درنده سرمایه دارى، بسيار استوار، مصمم و سرسخت مبارزه مى نمودیم.

زمان برگزارى نشست ها، انجام مذاكرات و پرشدن نوارها و حتى تا چند سال بعد آن، وضع 
همه ما اینسان بود، چپ در ميليتانت ترین حالت خود در اسارت همه این باژگونه پندارى ها 
مى چرخيد. وضعيتى كه اكثریت غالب چپ هنوز هم با همه وجود خود در آن اسير است. شنود 
بار دوم نوار گفتگوها، براى من یادآور دورانى است كه همه ما و كل چپ، سرمایه دارى را، مبارزه 
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طبقاتى را، جنبش كارگرى را، سازمانيابى و راهكارهاى مبارزه این جنبش را، آموزش هاى 
ماركس را، كمونيسم را، انقالب را، آزادى را، نابودى سرمایه دارى، افق رهائى طبقه كارگر را، 
همه و همه چيز را با سر بورژوازى فكر مى كردیم. با نگاه زشت بورژوازى بود كه تسویه حساب 
كور فيزیكى با چند عنصر مذهبى مخالف پروسه »تحوالت ایدئولوژیك« را دفاع از حریم سازمان 
پرولتاریا و بستن راه بر تالش ارتجاع براى تشكل خود قلمداد مى نمودیم!! با راهبردهاى بورژوائى 
در تدارك تغيير وضع موجود بودیم. درست به همين دليل روشن، آنچه كاشتيم نه توسط 
پرولتاریا كه كاماًل بالعكس توسط بورژوازى درو گردید، ما در آن سال ها با اسارت در این وارونه 
بينى ها، هيچ راهى براى هيچ سطح پيكار آگاهانه ضد سرمایه دارى در پيش روى كارگران باز 
نكردیم، به كارخانه ها و به ميان كارگران مى رفتيم، اما هيچ مشاركتى در هيچ شكل مبارزات 
توده هاى كارگر نداشتيم، سازمانيابى ضد كار مزدى طبقه كارگر موضوع مبارزه و زندگى ما 
نبود، براى جنبش كارگرى موجودى از همه لحاظ بيگانه بودیم. ما با این كمبودها و كاستى هاى 
اساسى خود، به هارترین و خونخوارترین بخش ارتجاع دینى بورژوازى فرصت دادیم تا جنبش 
توده هاى كارگر را نردبان قدرت خود كند و بر جاى بخش دیگر بورژوازى و رژیم درنده شاه 
بنشيند. ما به طور واقعى در شكست انقالب سهم داشتيم و نمى توانيم خود را در تحميل عوارض 
بسيار فاجعه بار و دردناك این شكست بر توده هاى كارگر در طول این سى و یك سال سهيم 
ندانيم. معناى دو جمله اخيز مطلقاً این نيست كه مى توانستيم مانع شكست انقالب شویم و یا 
طبقه كارگر را در آستانه تسخير قدرت قرار دهيم، نه، بحث بر سر صدور هيچ حكمى نيست. اما 
هيچ چيز هم مقدر نيست. آنچه ما در طول آن سال ها كردیم و بخش غالب چپ تا همين امروز 
مى كند، حلقه اى از زنجيره طوالنى ميدان دارى رفرميسم راست و چپ در مدت بيش از یك 
قرن است. استيالى سوسيال دموكراسى، رفرميسم اتحادیه اى، كمونيسم بورژوائى اردوگاهى، 
ناسيوناليسم چپ، امپریاليسم ستيزى خلقى و نوع این ها به طور قطع سرنوشت مقدر جنبش 
كارگرى نبوده است و ما نيز ممكن بود كه به جاى آنچه مى كردیم كارهاى دیگرى انجام دهيم 
و در این صورت جنبش كارگرى ایران نيز در آستانه قيام بهمن شاید این امكان را مى یافت 
كه نردبان قدرت ارتجاع هار دینى سرمایه نگردد. شنود دوم نوار گفتگوها یادآور ایامى است 
كه براى عده زیادى از همراهان آن روز مى تواند همچنان به صورت بى قيد و شرط یا با قيد 
و شرط، مایه غرور و مباهات باشد اما براى من موجد احساسى است كه توضيح دادم. تمامى 
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تالش من از سال 1360 به بعد این بوده است كه گذشته باال را با ایفاى نقشى اثرگذار در كمك 
به بالندگى و بلوغ و سازمانيابى جنبش ضد كار مزدى و براى لغو كار مزدورى طبقه كارگر 
جایگزین سازم. بحث بر سر ميزان پيش رفتن یا نرفتن در این كار نيست. سخن از شركت در 
مبارزه واقعى طبقاتى عليه اساس سرمایه دارى است. یك نكته دیگر را هم اضافه كنم. در سال 
برگزارى نشست ها و سال هاى پيش و پس آن، شمار كثيرى از ما فعالين دو سازمان )مجاهدین 
م. ل( و چریك هاى فدائى خلق، همه اشكاالت اساسى باال را داشتيم، اما در دنياى آرمان ها و 
باورهاى خود به زندگى هر چه بهتر انسان ها و جهانى ماالمال از آزادى، رفاه، برابرى و كرامت 
انسانى براى همه آحاد بشر مى اندیشيدیم. حصول این اهداف را در مسير پراكسيس مبارزه ضد 
كار مزدى طبقه كارگر پى نمى گرفتيم، اما براى تحقق آن ها، به هر كار ممكن دست مى زدیم، 
از هر نوع خطرى استقبال مى نمودیم. هر شكل مرگ را تحقير مى كردیم. هر نفع محقر شخصى 
را به سينه دیوار مى كوبيدیم. از این لحاظ یك سر و گردن از طيف وسيع احزاب چپ كنونى 
باالتر بودیم. بخش اعظم این احزاب در همان حال كه چپ ضد كار مزدى طبقه كارگر نيستند 
به صورت بسيار رقت بارى اسير دكاندارى ها، سودجوئى ها و محاسبات زشت بازارى نيز هستند
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اکبر گنجی هم منتقد مارکس است
ژوئن 2011

داستان آخوند معروف اوین را همه شنيده اند. او مدعى اشراف بى مهار بر همه آثار ماركس 
بود!! تمام نظریات ماركس را مردود و غيرعلمى مى دانست!! و براى اثبات ادعایش دالئل زیادى 
داشت!! در ميان این ادله برا و صائب یكى را از همه متقن تر، كاراتر و دندان شكن تر مى دید!! او 
این دليل هوش رباى قاطع و ساحر خود را این گونه براى همگان شرح مى داد »ماركس از تضاد 
ميان تز و آنتى تز گفته است و این غلط است زیرا من و زنم به مثابه تز و آنتى تز اصاًل اختالفى 

با هم نداریم و بسيار مألوف و مأنوس و یار غار همدیگر هستيم«!!!
شاید اكبر گنجى هم ماركس را از طریق همان آخوند معروف اوین و آموزش هاى پربهاى او 
شناخته است. باالخره روزى همكار صدیق و یار مسجد و محراب وى بوده است. دیگران را به 
سجده در مقابل والیت فقيه و برائت از هر نوع ستيز با چهره اهورائى والیت و جمهورى اسالمى 
دعوت مى كرده است. شاید هم خودش در كوششى جداگانه به حرف هاى همان آخوند دست 
یافته است و در این ميان فقط »توارد« ى متعارف رخ داده است. كداميك از این دو اتفاق افتاده 
است، اصاًل مهم نيست. نكته اصلى این است كه هر دوتا مدافع نظام بشرستيز سرمایه دارى 
هستند. هر دوتا طبقه اجتماعى ماركس یا بردگان مزدى دنيا را خصم آشتى ناپذیر طبقه 
خویش و كل این نظام مى بينند، هر دوتا نقش ماركس در جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر 
را آماج عظيم ترین امواج نفرت قرار مى دهند، هر دو خود را براى نثار این نفرت و اداى این ستيز 
ملزم به وارونه پردازى بى عنان واقعيت ها احساس مى كنند. هر دوتا به اندازه كافى »نخوانده 
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مالیند« و براى طرح بزرگترین دعاوى هيچ نيازى به هيچ مطالعه و شناخت و كنكاشى به دل 
راه نداده و نمى دهند. سرنوشت آخوند اوین را نمى دانم اما اكبرگنجى در این سال هاى اخير 
مثل همه حمام خون ساالران پيشين و اصالح طلبان امروزى به جماعت »گذار به دموكراسى«  
پيوسته است و افاضات اخير وى در نقد حرف هاى ماركس نيز از سر دموكراسى خواهى انجام 

یافته است او مى نویسد:
»هنوز كه هنوز است برخى “اقتصاد” را عامل تعيين كننده به شمار مى آورند. گمان مى كنند كه 
زیربناى اقتصادى، روبناى سياسى/فلسفى/حقوقى/زیبایى شناسانه/اخالقى/ایدئولوژیك را تعين 
مى بخشد. احكام ماركس در پيش گفتار درآمدى بر نقد اقتصاد سياسى را در نظر بگيرید. 
او مى گفت: “آگاهى انسان ها نيست كه هستى شان را تعيين مى كند، بلكه برعكس، هستى 
اجتماعى آنها است كه آگاهى شان را تعيين مى كند ... با تغيير زیربناى اقتصادى، كل روبناى 
عظيم نيز دیر یا زود دگرگون مى شود”. مراحل نظریه او چنين بود: اول- توليد )نيروهاى توليد(. 
دوم- مناسبات توليد. سوم- قوانين و نهادهاى سياسى. چهارم- اشكال آگاهى، وضعيت طبقه 
كارگر روز به روز بدتر و مسكنت بارتر مى شد)یا باید بشود( تا آنها پس از كسب “آگاهى طبقاتى” 
نهایتاً از راه انقالب قهرآميز، بورژوازى را سرنگون سازند. “بدتر و بدتر شدن” وضعيت اقتصادى 
محرومان)در نظریه ماركس طبقه كارگر(، شرط الزم تحول انقالبى و فروپاشى در نظریه ماركس 

است« )مقاله بدترین سناریو براى ایران در سایت بى بى سى فارسى(
هيچ سرمایه دار و نماینده سياسى یا فكرى نظام بردگى مزدى مادام كه هستى اجتماعى او این 
است، قرار نيست تار و پود فكر خود را از نقد طبقاتى توده هاى كارگر دنيا بر شالوده وجود رابطه 
توليد اضافه ارزش استخراج كند و در همين راستا قرار هم نيست كه با آناتومى ماركس از رابطه 
سرمایه و جامعه سرمایه دارى همصدا گردد یا حتى درستى آن را اعتراف كند. انجام این كار براى 
او متضمن كشيدن شمشير بر هستى طبقاتى خود و اعالم جنگ عليه موجودیت تاریخى طبقه 
خویش است. این نكته در مورد همه مدافعان نظام اجتماعى مسلط در هر كجاى این جهان از 
جمله در باره اكبر گنجى صدق مى كند. با همه این ها امثال گنجى مشكل خاص خود را دارند. 
بسيارى از متفكران بورژوازى مى دانند كه ماركس چه گفته است و بر همين اساس مى دانند 
چه چيز را نقد مى كنند، چرا باید نقد كنند و در این گذر كدام ساز و كارهاى الزم وارونه پردازى 
و تحریف را انتخاب كنند. مشكل گنجى این است كه كمترین شناخت را از گفته هاى ماركس 
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ندارد. او چيزى را نقد مى كند كه اصاًل نمى داند چيست. ماركس در همين جائى كه گنجى 
بسيار نابلد و ناشيانه وارد معركه فضل فروشى شده است، خاطرنشان مى كند كه »كالبدشكافى 
جامعه مدنى را باید در اقتصاد سياسى جستجو نمود« او بر همين پایه، دست به كار آناتومى 
جامعه سرمایه دارى مى شود. از كاال آغاز مى كند تا به كاال شدن نيروى كار مى رسد. در همان 
ابتدا اعالم مى كند كه كاال یك رابطه اجتماعى است و شيرازه تشریح خویش از سرمایه را در 
همين جا در شناخت سرمایه به عنوان یك رابطه اجتماعى استوار مى سازد. سرمایه مشتى 
شيئى نيست. یك رابطه اجتماعى است. رابطه خرید و فروش نيروى كار، رابطه اى كه یك 
قطب آن طبقه سرمایه دار و قطب دیگرش طبقه كارگر، دو طبقه اساسى جامعه سرمایه دارى 
مى باشند. رابطه اى كه موجودیت، بقا، گسترش و خودگسترى آن نيازمند دولت، نظم سياسى، 
نظم مدنى، حقوق، قانون، اخالق، ایدئولوژى، افكار، فرهنگ، پارلمان، بوروكراسى گسترده دولتى، 
مراكز پژوهشى وعلمى، مؤسسات شستشوى مغزى، ارتش، پليس، نهادهاى امنيتى، سایر قواى 
قهر و سركوب و كل فراساختارهاى اجتماعى است و سرمایه همه این ها را مى خواهد و با چنگ 
و دندان و تمامى سبعيت هم مى خواهد تا  نظم توليدى و اقتدار و حاكميت و ماندگارى خود 
را تضمين كند. تعيين كننده بودن اقتصاد در نگاه ماركس با این معنى و معناها همراه است. او 
بر خالف گنجى ها اقتصاد را و سرمایه را فقط مشتى پول، كارخانه، بانك و تجارتخانه و اشياء 

نمى بيند و تعيين كنندگى آن را در مهم بودن پول خالصه نمى كند.
سرمایه یك رابطه اجتماعى است و طبقه سرمایه دار قطب مسلط این رابطه، مالك كل سرمایه ها 
در همه اشكال صنعتى، تجارى، »خدماتى« و مالى آن است. طبقه اى است كه سرمایه شخصيت 
یافته است و قانون و قرار و دولت و  فرهنگ و حقوق و مدنيت و سياست را صرفاً به عنوان سالح 
قدرت سرمایه مى خواهد، دانشگاه و همه مراكز علمى، آموزشى، پژوهشى یا هر نوع اكتشاف و 
اختراع و پيشرفت دانش بشرى را به مثابه اجزاء الیتجزاى انباشت سرمایه و كارافزارهاى متصل 
سودآورى انبوه تر سرمایه ها مى خواهد، طبقه اى كه دانش توليد اضافه ارزش و گسترش هر چه 
انبوه تر سرمایه ها شالوده و محتواى دانش اوست، افكار و باورهایش از چرخه ارزش افزائى سرمایه 
نشأت مى گيرد، هر چه را كه الزمه بقا و خودگسترى سرمایه است مى اندیشد و همين اندیشه 
را از همه مجارى ممكن به اندیشه مسلط جامعه تبدیل مى كند. طبقه اى كه چه توليد شود را 
تصميم مى گيرد، در باره اینكه چه ميزان توليد شود حكم مى دهد، سرنوشت توليد  و محصول 
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اجتماعى كار را تعيين مى نماید و همه این كارها را در راستاى توليد سود هر چه بيشتر، توليد 
هر چه متراكم تر و غول آساتر سرمایه به كار مى گيرد و كل ساختارهاى سياسى، مدنى، قانونى و 
آموزشى و علمى و فرهنگى و اخالقى و همه چيز را در همين جهت سوق مى دهد. طبقه اى كه 
دنياى سياست، دانش، آگاهى و افكارش را از همين جا استخراج مى كند و افكار حاكم جامعه 

مى گرداند.
تا همين جا شاید كافى باشد كه اكبر گنجى در باره شناعت و ابتذال روایت خود از معناى 
تعيين كنندگى اقتصاد در سخن ماركس كمى به فكر افتد، اما بعيد به نظر مى رسد. او از جنس 
منتقدینى مانند »كورنليوس كاستوریادیس«  اروپائى یا حتى بابك احمدى و پرهام ایرانى 
نيست. نقد ماتریاليسم انقالبى ماركس را نه از افاضل دانشگاهى بورژوازى كه از مشتى رمال، 
كالهبردار و شياد حوزوى، از سنخ ناصر مكارم، مصباح یزدى و مرتضى مطهرى آموخته است. 
افرادى كه كل دار و ندار دانش آن ها از طول و عرض آب قليل و كر و ابعاد كفن ميت تجاوز 
نمى كند. گفتگو در باره نادرستى حرف هاى گنجى نيست. سخن این است كه او موضوعى را 
طرح كرده است، بدون اینكه هيچ بداند چه چيز را مطرح ساخته است. پس باید بيشتر و بيشتر 
بحث كرد. سرمایه در شناخت ماركس یك رابطه اجتماعى است. رابطه اى كه یكى از دو قطب 
ان را طبقه كارگر تشكيل مى دهد. طبقه اى كه موجد و توليد كننده كل سرمایه ها و ثروت ها و 
امكانات و همه ارزش هاى اقتصادى و رفاهى و خدماتى جهان موجود است. طبقه اى كه توسط 
سرمایه، توسط صاحبان سرمایه، توسط طبقه نخست استثمار مى شود. طبقه اى كه حاصل كار 
و استثمارش سرمایه، سرمایه و باز هم سرمایه مى شود. طبقه اى كه فروشنده نيروى كار است و 
با فروش نيروى كار از هستى آزاد انسانى خود به طور كامل ساقط  مى گردد. طبقه اى كه آنچه 
توليد مى كند در قالب سرمایه و در ملكيت طبقه سرمایه دار از ید تصاحب و قدرت او خارج 
مى شود. طبقه اى كه در پروسه فروش نيروى كارش، با  خویش، با كار خویش و با محصول 
اجتماعى كار خویش یكسر بيگانه مى شود. طبقه اى كه در دل همين فرایند از هر نوع دخالت 
آزاد در تعيين سرنوشت زندگى خود به طور یكپارچه ساقط مى گردد. طبقه اى كه هر چه بيشتر 
كار مى كند عميق تر با كار خود بيگانه مى شود، هر چه بيشتر توليد مى كند، وحشتناك تر از 
خود دور و با خود بيگانه مى گردد، هر چه هر چه بر قدرت سرمایه مى افزاید ضعيف تر و مقهورتر 
مى شود، هر چه خود را مى فرساید سرمایه را فربه تر و نيرومندتر مى سازد. تعيين كنندگى 
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اقتصاد در روایت ماركس همه این معناها را همراه دارد.
سرمایه در نگاه و منظر ماتریاليسم انقالبى ماركس یك رابطه اجتماعى است. دو قطب این رابطه 
اجتماعى دو طبقه اساسى جامعه سرمایه دارى هستند. طبقه اى كه استثمار گر و حاكم و مالك 
و صاحب همه چيز و فرمانرواى یكه تاز و فعال مایشاء جهان موجود است و طبقه دیگرى كه 
توليد كننده همه سرمایه ها و ثروت ها و دارائى ها و كل امكانات رفاهى و اجتماعى این دنياست 
اما نيروى كار وى تنها و تنها كاالئى است كه در اختيار دارد. كاالئى كه امكان فروش یا عدم 
فروش آن نيز نهایتاً با سرمایه است. كاالئى كه اگر به فروش هم رسد، بهاى آن فقط هزینه 
بازتوليدش براى فروش مجدد به سرمایه دار و توليد سود و سرمایه و باز هم سرمایه است. طبقه 
اول استثمار مى كند و عظيم ترین بخش كار طبقه دوم را از او سلب و به سرمایه تبدیل مى نماید. 
طبقه دوم استثمار مى گردد، از هستى آزاد انسانى خود تماماً ساقط مى گردد، گرسنه مى شود، 
فقير و بى مسكن و بى دارو بى بهداشت و بى درمان و بيكار مى شود. این طبقه هيچ راهى 
سواى جنگ ندارد، جنگ عليه طبقه نخست، جنگ عليه سرمایه و نظام سرمایه دارى، جنگى 
براى از بين بردن نظام سرمایه دارى و رهائى از همه مصائب این نظام. جنگى براى برپائى شكل 
دیگرى از زندگى كه فارغ از استثمار و طبقات و همه مظالم جامعه طبقاتى باشد. تاریخ زندگى 
بشر تاریخ مبارزه طبقاتى است و تاریخ سرمایه دارى تاریخ جنگ ميان این دو طبقه متخاصم 
اجتماعى است. وقتى كه ماركس شالوده جامعه مدنى را در اقتصاد سياسى مى كاود، وقتى كه 
او نقد اقتصاد سياسى را چراغ راه پيكار طبقه كارگر مى كند، تمامى معانى باال را ضميمه سخن 

خویش دارد.
آیا اكبر گنجى این حرف هاى ماركس را دیده و شنيده است و باز هم با تعجب و كبر بسيار جهل 
آميز به افاضه فضل مى پردازد و مى گوید: »هنوز كه هنوز است برخى “اقتصاد” را عامل تعيين 
كننده به شمار مى آورند ...« باز هم تأكيد مى كنم كه صحبت اصاًل بر سر قبول و رد گفته هاى 
ماركس توسط گنجى ها نيست. بالعكس گفتگوى بيشترین استقبال از نقد، دشمنى و جنگى 
است كه در آن منتقد، دشمن و مهاجم، به گونه اى صریح و متمدنانه بگویند كه چه چيز را نقد 
مى كنند، آماج دشمنى قرار مى دهند و با آن مى جنگند. گنجى قادر به چنين كارى نيست. او 
حوزوى سخن مى راند، به شيوه  مصباح یزدى و مكارم و آخوند اوین نقد به هم مى بافد. اصاًل 
مراد ماركس از اقتصاد را نمى فهمد، از روایت ماركسى جامعه هيچ كالمى نمى داند. معناى 
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جستجوى آناتومى جامعه مدنى در اقتصاد سياسى« را در هيچ سطحى درك نمى كند، او براى 
نقد، مطلقاً خود را نيازمند خواندن و فهميدن آنچه نقد مى كند، نمى بيند. درستى و نادرستى 
نقدش مورد بحث ما نيست. او نقد نمى كند، عوامفریبى و تهمت و افتراء تنها كارى است كه زیر 

نام انتقاد انجام مى دهد. مشكل كار او قبل از هر چيز اینجاست.
به رابطه سرمایه، به نظم توليدى و سياسى و مدنى جامعه سرمایه دارى، به نياز قهرى سرمایه به 
قانون، حقوق، دولت و پارلمان و فرهنگ و همه مؤسسات و فراستاختارهاى اجتماعى، به افكار 
و باورها و ایدئولوژى برتافته از سرمایه و ملزومات بازتوليد چرخه انباشت، به دو طبقه اساسى 
جامعه سرمایه دارى و جنگ جارى ميان این طبقات اشاره كردیم. جنگى كه الجرم در كليه 
عرصه هاى حيات اجتماعى انسانها جریان مى یابد. جنگى از سوى كارگران كه عليه استثمار، 
بى حقوقى و ستم، عليه كل نهادهاى حقوقى و مدنى و اجتماعى پاسدار استثمار سرمایه دارى، 
عليه اساس موجودیت رابطه خرید و فروش نيروى كار و عليه كل سرمایه است. جنگى  كه 
در همان حال از سوى صاحبان سرمایه و حاكمان سرمایه دارى دفاع از كيان سرمایه و حفظ 
كليه فراساختارهاى سياسى، مدنى، فرهنگى، حقوقى و همه توحش ساالرى سرمایه را دنبال 
مى كند. جنگى كه در آن بورژوازى با تمامى ظرفيت سياسى، نظامى، تكنيكى، زرادخانه هاى 
تسليحاتى و دانش هاى روزش در یك طرف و توده عظيم بردگان مزدى با كل آگاهى و شعور 
و شناخت و قدرت پيكار طبقاتى خود در سوى دیگر آنند. جنگى كه جنگ دو طبقه متضاد و 
متخاصم اجتماعى بر سر كل بود و نبود جامعه و نظام اجتماعى موجود است. جنگى كه در آن 
طبقه كارگر اساس استثمار سرمایه دارى، سلب هر نوع آزادى انسان ها، كار كودكان، بى حقوقى 
زنان، مردساالرى، شستشوى مغزى دینى و غيردینى، هر ميزان تبعيضات جنسى و قومى و 
نژادى، آلودگى محيط زیست، دیكتاتورى، شكنجه، زندان و همه فرارسته هاى سرمایه دارى را 
آماج حمله مى گيرد و با شعار »رشد آزاد همگان در گرو رشد آزاد هر انسان« به پيش مى تازد، 
جنگى كه ریشه همه توحش ها و سبعيت ها را در وجود رابطه سرمایه مى كاود و الجرم هر شكل 
دروغ و تحریف و عوامفریبى و وارونه پردازى امثال گنجى ها را كه گویا مى توان در زیر چرخ 
قدرت سرمایه نيز از حق و حقوق و آزادى هاى اوليه انسانى حرف زد، گویا در جهنم گند و خون 
و وحشت سرمایه دارى هم مى توان از خطر گرسنگى و فقر و و دیكتاتورى و بى داروئى و بى 
مسكنى براى لحظه اى در امان ماند و همه این نوع توهم بافى ها را با تمامى توان به سينه دیوار 
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مى كوبد و البته باز هم به آقاى گنجى و همه گنجى ها آزادى بى مرز عطا مى كند تا بر بام هر 
مناره اى با فراغ بال  فریاد سر دهند كه »هنوز كه هنوز است برخى “اقتصاد” را عامل تعيين 

كننده به شمار مى آورند ...«
گنجى نه معناى اقتصاد را مى فهمد و نه براى فهم روایت ماركس پيرامون تعيين كننده بودن 
اقتصاد هيچ نيازى به هيچ تعمقى دیده است. او از راه هاى بسيار دور، در جلسات دعاى ندبه 
و كميل از زبان مرتضى مطهرى و ناصر مكارم شنيده است كه كمونيست ها همه اش اقتصاد، 
اقتصاد مى كنند. در دوره معينى از حيات خویش نيز با احساس هراس و دهشت از فروریزى 
بناى ویران جمهورى اسالمى سرمایه دارى آهنگ گذار این نظام به دموكراسى كرده است. براى 
این كار به »پوپر« و آلكسى دوتوكویل و كرین برنيتون ها آویخته است و در همين گذر خود 
را نيازمند نوسازى ليبرالى و نوليبرالى نقدش از ماركس دیده است. تا اینجا جاى بحثى نيست. 
مهم این است كه او هنوز هم با سر مطهرى ها مى بيند و عقب ماندگى افراطى دینى وى اجازه 

نمى دهد كه چيزى را كه قرار است نقد كند از قبل بشناسد.
گنجى مخالف نظر ماركس در باره تقدم هستى اجتماعى انسان ها بر آگاهى آن هاست و چنين 
نظریه اى را محصول روایت وى از تعيين كنندگى اقتصاد مى داند. شناخت گنجى از آنچه 
ماركس مى گوید معركه است!!! او باید به شيوه همان آخوند اوین براى هدایت همه اسراى 
ضاللت بيرق نقد ماركس برافرازد. ببينيم ماركس چه مى گوید و اكبر گنجى از حرف هاى 
ماركس چه شنيده است و فاصله  شنوده هاى وى با واقعيت ها، از كجا تا به كجاست؟! ماركس 
مى گوید: »انسان ها را مى توان بنا به شعور، مذهب و یا هر چيز دیگرى كه مایل باشيد از حيوانات 
تميز داد، خود آن ها به مجرد اینكه شروع به توليد وسائل معيشت خود مى كنند، تمایز خود را از 
حيوانات آغاز مى نمایند و این گامى است كه توسط سازمان بدنى آن ها مشروط مى شود. با توليد 
وسائل معيشت، انسان ها به طور غيرمستقيم زندگى مادى خویش را توليد مى كنند«  ماركس به 
این ترتيب كار و روند كار را فصل مميز زندگى انسان ها و انسان بودن آن ها از حيوانات مى بيند. 
چيزى كه علم بشرى نيز هر چيز مخالف آن را دور مى ریزد اما اكبر گنجى درس خوانده حوزه اى 
سواى حوزه دانش هاى انسانى است. او به آیه »خلقُت فيِه ِمُن روحى« آویزان است. در منظر وى 
عده اى فرشته مقرب در اجراى حكم خداوندى مقدارى »طين الذب« جمع مى كنند و خدا هم 
از آسمان در دل این خاك فوت مى نماید و موجود بادكنكى حاصل، انسان مى گردد!!! البته اكبر 
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گنجى شاید زیر فشار حقارت و خجالت از سر هم بندى این خرافه هاى زشت به كتاب »خلقت 
انسان« یداهلل سحابى پناه برده و داروینيسم را در محراب عبادت الهى غسل تعميد اسالمى 
كرده باشد. اما این كار نه فقط  هيچ كمكى به او نمى كند كه مشكل وى را بيش از حد پيچيده 
و پيچيده تر مى سازد و سخت جانى وحشتناك ارتجاعى آدم ها را بيشتر و بيشتر قوام مى بخشد. 
نمى توان مسلمان بود و در عين حال نقش كار و توليد و روند كار را به عنوان خط فاصل ميان 

انسان و حيوان به رسميت شناخت.
ماركس به دنبال سخن باال توضيح مى دهد كه شيوه توليد صرفاً بازتوليد هستى فيزیكى افراد 
نيست. یك شكل معين فعاليت، شكل معينى از ابراز حيات، یك شيوه معين زندگى است. اینكه 
انسان ها چه هستند، با توليداتشان، چه مى كنند و چگونه توليد مى نمایند انطباق دارد و به 
همين دليل اینكه افراد چه هستند به شرائط مادى توليد آن ها بستگى دارد. ماركس این نكات 
را تشریح مى كند و سپس وارد این بحث مى شود كه »انسان هاى فعال واقعى كه توسط توسعه 
معين نيروهاى مولده خویش و مراوده متناسب با آن تا آخرین اشكالش مشروط مى شوند، همان 
انسان ها مولدین مفاهيم، افكار و جز آن خود هستند. آگاهى هر گز نمى تواند چيزى جز هستى 
آگاه باشد و هستى انسان ها جریان واقعى زندگى آن هاست«   )تأكيد از من است( ماركس با 
گفتن این موضوعات دنياى تيره باژگونه پردازى ها را ویران مى سازد تا بر خرابه هاى آن شالوده 
فهم علمى و واقعى حقيقت انسان، زندگى انسانى و راه درست رهائى بشر را بنا كند. ماحصل 
حرفش این است كه براى شناخت انسان ها نمى توان و نباید از خياالت، تصورات، روایات یا 
افكار آن ها در باره خودشان عزیمت كرد. بالعكس باید از انسان هاى فعال واقعى آغاز نمود و 
تكامل بازتاب هاى ایدئولوژیك آنان بر اساس جریان واقعى زندگى آن ها را نشان داد. اخالق، 
مذهب، متافيزیك و همه وجوه دیگر ایدئولوژى و كل اشكال آگاهى متناظر با آن ها به هيچ وجه 
پدیدارهاى مستقلى نيستند، تاریخ و تكامل تاریخى مستقلى ندارند. این انسان هاى فعال درگير 
توليد و كار و روند كار هستند كه همراه با توليد مادى و توسعه مراودات مادى و دنياى واقعى 
خویش، تفكر و محصوالت این تفكر را هم تغيير مى دهند. ماركس این ها را خاطرنشان مى كند 
و در ادامه همين توضيحات است كه مى گوید »این آگاهى نيست كه زندگى را تعيين مى كند 

بلكه زندگى است كه آگاهى را تعيين مى نماید«
اكبر گنجى با هيچ كدام این حرف ها و نظریات و پروسه هاى شناخت زندگى آدم ها اصاًل كارى 



177 اكبر گنجى هم منتقد ماركس است

ندارد. او به آیه مقدس »َو َعلََم آدَم االسماء ُكُلها« چسبيده است. بر این عقيده است كه فرشتگان 
مقدارى خاك را جمع كردند، خدا از روح خویش در دل این طين الذب دميد، خاك آدم شد 
و سپس همان خدا كه خالق دنيا و جامع جميع علوم است كل دانش هایش را هم به مخلوق 
خاكى دست ساخت خود آموخت!!! آیا راستى راستى قرار است در درون این منجالب دهشتبار 
خرافه، جهل و فریب و تزویر جائى براى فهم سخن ماركس پيرامون تقدم هستى اجتماعى 
انسان ها بر آگاهى آن ها باقى ماند؟!! معلوم است كه نه! آیا این بدان معنى است كه گنجى حتى 
در زیر آوار همين دنياى خرافه ها و جهل ها حق نقد ماركس را ندارد، قطعاً دارد، اما این حق 
مسلم دیگران هم هست كه عوامفریبى هاى وى را افشاء كنند و به همگان بگویند كه او هيچ 
كالمى از حرف هاى ماركس نمى داند. اصاًل ندیده كه سخن ماركس چيست و چيزى را نقد 
مى كند كه هيچ شناختى از آن ندارد. او سخن ماركس را نقد نمى كند، فقط نفرت خویش را از 
طبقه كارگر، از آگاهان این طبقه و از ماركس به عنوان فرد آگاه و بيدار و فعال عملى اندیشمند 

این طبقه ابراز مى دارد.
ماركس بسيار درست و علمى و ماتریاليستى و رادیكال، هستى اجتماعى انسان ها را تعيين 
كننده آگاهى آن ها مى داند، آگاهى طبقه سرمایه دار و نمایندگان فكرى این طبقه از جمله 
همين آقاى اكبر گنجى از هستى اجتماعى آن ها، از سرمایه و سرمایه دار بودن و دولتمرد 
یا نماینده فكرى و فرهنگى سرمایه بودن آن ها بر مى خيزد. این آگاهى ساخته و پرداخته و 
ریخته گرى شده كارگاه ارزش افزائى و سودآورى سرمایه است، در خدمت بقاى سرمایه دارى 
است و بر روى هر چه انسانى و انسانيت است شمشير مى كشد تا نظام بردگى مزدى را حفظ 
كند، تا این نظام را بر ميلياردها برده مزدى دنيا تحميل نماید. این آگاهى در قالب اقتصاد، 
سياست، فلسفه، مدنيت، فرهنگ، اخالق، مذهب، ارزش هاى اجتماعى، سنت و همه چيز مدافع 
رابطه خرید و فروش نيروى كار است. به كارگران مى گوید كه آنان كار خویش را و نه نيروى 
كار خویش را مى فروشند!!! مى گوید كه دولت موجود نهاد نماینده منافع عام همه طبقات 
است!!! و دولت سرمایه دارى یا دولت طبقه سرمایه دار نيست!!! مى گوید كه آنچه كارگران توليد 
مى كنند به ثروت اجتماعى و به مایملك كل جامعه بدل مى گردد!!! مى گوید كه هر چه كارگران 
بيشتر كار كنند، مرفه تر مى گردند!!! مى گوید كه پارلمان نماینده آراء آزاد همه انسان هاست!!! 
مى گوید كه ساختار حقوقى حاكم پاسدار حقوق همه شهروندان است!!! مى گوید كه تمامى افراد 
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جامعه انسان هاى متساوى الحقوق هستند!!! این آگاهى از ملت و منافع ملى سخن مى راند!!! 
از دخالتگرى آزاد آدم ها در تعيين سرنوشت خویش با رجوع به انتخابات و گزینش نمایندگان 
پارلمان حرف مى زند!!!. این آگاهى در سرشت خود از بيخ و بن آگاهى وارونه است، دروغ است، 
جهل است، خرافه است، شيادى است، عوامفریبى است و تمامى این خصوصيات را در ذات خود 
حمل مى كند تا پاسدار نظام سرمایه دارى باشد. آیا اكبر گنجى و گنجى ها ظرفيت آن را دارند 
كه این حقيقت عریان را دریابند، مطلقاً نه، زیرا كه با سر سرمایه به جهان نظر مى اندازند، همه 
چيز را وارونه مى بينند زیرا بنياد سرمایه دارى بر وارونه سازى همه حقایق زندگى انسان ها استوار 

است. سرمایه اگر وارونه نبيند و نگوید حكم به سرنگونى و نابودى خود داده است.
آگاهى بورژوازى مشخصات باال را دارد زیرا كه از هستى اجتماعى طبقه سرمایه دار و از بطن 
رابطه خرید و فروش نيروى كار بر مى خيزد. به آگاهى طبقه كارگر بپردازیم. بنمایه این آگاهى 
واكنش آگاه و طبقاتى كارگر به استثمار سرمایه دارى، به فروشنده نيروى كار بودن، به ساقط 
شدن از هستى آزاد انسانى خویش، به انفصال از كار، به سقوط از حق تعيين سرنوشت اجتماعى 
خود، به سرمایه شدن حاصل كار و توليد، به خود بيگانگى خویش در زیر سيطره رابطه توليد 
از هستى  اضافه ارزش و به موجودیت سرمایه و نظام سرمایه دارى است. این آگاهى دقيقاً 
اجتماعى كارگر شعله مى كشد و تمامى اهميت كار ماركس هم این است كه در نقش یك 
كارگر بيدار و آگاه و انقالبى و متفكر، مشعل همين آگاهى و پيكار را افروخته است. »آگاهى 
چيزى سواى هستى آگاه نيست « و طبقه كارگر در كالبدشكافى ماركسى سرمایه، در آناتومى 
ماركسى جامعه سرمایه دارى و در ارتقاء این كالبدشكافى ها به پراتيك پيكار است كه هستى 
آگاه خود را در مقابل موجودیت سرمایه به صف مى كند، سقف افكار و باورها و ایدئولوژى هاى 
حاكم را كه اندیشه ها و اعتقادات و ایدئولوژى سرمایه و طبقه مسلط و نوع اكبر گنجى ها است 
در هم مى شكافد، جنگ طبقه عليه طبقه را مشتعل مى سازد، جنبش شورائى سراسرى آگاه 
و با دورنماى الغاء كار مزدى طبقه اش را سازمان مى دهد و تا نابودى كامل سرمایه دارى پيش 
مى رود. اكبر گنجى باز هم مى تواند با جهانى بيمایگى، جهل و پوسيدگى فكرى شيپور كبر به 
دست گيرد و عربده سر دهد كه »هنوز كه هنوز است برخى “اقتصاد” را عامل تعيين كننده 
به شمار مى آورند ...«  و اضافه كند كه هنوز كه هنوز است  عده اى این سخن ماركس را تكرار 
مى كنند كه »آگاهى نيست كه هستى اجتماعى را مى سازد بلكه هستى اجتماعى است كه 
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آگاهى را تعيين مى كند «. »از كوزه همان برون تراود كه در اوست« افاضل جمهورى اسالمى 
اگر هم بخواهند جلد عوض كنند و از قماش مطهرى و مكارم و نویسنده كتاب »آخرین پيامبر 
و اولين دانشگاه« نباشند باالخره از اكبر گنجى، سروش یا جماعت ملى - مذهبى هاى زاد و ولد 
نهضت آزادى فراتر نمى روند. گنجى دشنه تنفر خود را به سوى ماركس نشانه رفت تا حرف دل 
خویش را باز گوید و بار امانت به منزل برساند. تمامى نفرت پراكنى وى »براعت و استهالل« 
ى بود براى سر دادن نغمه شومى كه ساليان متمادى است از حلقوم كثيف كل حاكمان جهنم 
گند و خون و وحشت سرمایه دارى و نمایندگان فكرى و سياسى این نظام خارج مى گردد. او 
براى ایفاى این نقش و انجام این رسالت باز هم احتياج به دنيائى تهمت پراكنى عليه ماركس و 
كمونيست ها دارد. گنجى این بار، دیگر نياز به جعل هيچ جمله اى از ماركس هم نمى بيند، كار 
را راحت تر مى كند، در نهایت وقاحت خودش چيزى را مى سازد و به ماركس نسبت مى دهد!! او 
خواب مى بيند كه گویا ماركس گفته است، هر چه توده هاى كارگر فقيرتر، سيه روزتر، حقيرتر 
و ذليل تر شوند حتماً انقالبى تر مى گردند! پس بهترین كار این است كه در انتظار شدت هر چه 
فاجعه بارتر استثمار و بى حقوقى و گرسنگى و فالكت توده هاى كارگر بنشينيم!!! تنها در این 
صورت است كه خورشيد انقالب طلوع خواهد كرد!!! راستى راستى چه بى تمدن و بى فرهنگ 
و زبونند مدافعان نظام سرمایه دارى و این بربریت آن ها تا كجا به اوج مى رود زمانى كه هيچ 
چيز براى گفتن ندارند و افتراء و تهمت را تنها سالح خود مى بينند. در باره اینكه اكبر گنجى 
در كجاى آرشيو ذهن خود این خزعبالت را پيدا كرده است پائين تر اشاره مى كنم اما تا جائى 
كه به ماركس و كمونيست ها مربوط است حرف آنان هميشه این بوده و این است كه شالوده 
هستى سرمایه دارى بر استثمار و سالخى و بى حقوقى و فقر و فالكت توده هاى كارگر استوار 
است. كارگران در این نظام راهى سواى پيكار ندارند، این طبقه كارگر و آگاهان و فعاالن و 
ماركس هاى این طبقه نيستند كه مبارزه و انقالب و نابودى سرمایه دارى را به استثمار هر چه 
مهلك تر و گرسنگى و ذلت و فالكت هر چه فاجعه بارتر خود گره زده اند!!! این سرمایه دارى 
است كه بنا به ماهيت خود، الجرم همه این بالها را بر آن ها تحميل مى كند. آن ها مجبورند 
كه مبارزه كنند و بجنگند و این جنگ را هم مطلقاً و بر خالف تهمت زشت و ناروا و كوردالنه 
اكبر گنجى اصاًل به شدت ژرف تر سيه روزى خود موكول نكرده اند!!! آنان خواستار نابودى هر 
ميزان استثمار و بى حقوقى و ستم و جهل و خرافه و تبعيض جنسى و قومى و هر نوع نابرابرى 
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اجتماعى، خواستار محو طبقات و دولت و جامعه طبقاتى هستند. آنان هميشه و با همه وجود 
آماده اند تا عليه هر شكل بروز هر نوع بى حقوقى جنگ كنند. این حرف پوچ كه آنان منتظر 
انفجار فقرند تا انقالبى گردند!!! حرفى است كه فقط زیبنده گنجى هاست.  اكبر گنجى از تبار 
توحش جمهورى اسالمى است و حتى تهمت زدن او نيز دقيقاً از نوع همان افتراها و تهمت 
هائى است كه عمله و اكره و مزدوران این رژیم عليه كمونيست ها و كارگران وارد مى سازند. 
كارگران كمونيست و كمونيست هاى كارگر دنيا بر عكس افترائات زشت گنجى مطلقاً در انتظار 
ننشسته اند كه آتشفشان قهر و سبعيت و جنایت و سفاكى سرمایه بر سر آنها خراب شود تا 
از این طریق خون انقالبيگرى آن ها به جوش آید و راهى ميدان كارزار شوند!!! آنان چند قرن 
است كه سرتاسر دنيا را ميدان جنگ خود عليه سرمایه ساخته اند. این سرمایه دارى و طبقه 
سرمایه دار و دولت هاى سرمایه دارى و اكبر گنجى ها هستند كه هر نفس كشيدن اعتراضى و هر 
بارقه پيكار توده هاى كارگر جهان را به رگبار مى بندند و براى در هم كوبيدن توان پيكار طبقاتى 
آنها به هر سبعيتى دست مى یازند. اما راستى راستى اكبر گنجى این تهمت سياه نفرت بار را 
از كجا، از كدام زباله دانى بيرون مى كشد. پاسخ بسيار روشن است. او باید تهمتى ردیف كند و 
براى این كار به آرشيو پوسيده ذهن خویش رجوع مى نماید. مى بيند كه در دیانت مبين اسالم 
و مكتب تشيع علوى وى سخن از آن است كه روزى موجود بدون وجود، موهومى به نام امام 
زمان، ظهور خواهد كرد. گنجى معتقد به ظهور مهدى موعود است و او و همه همدینانش ظهور 
این موعود دروغين را در گرو ماالمال شدن جهان از ظلم و بدبختى و سيه روزى مى دانند. اكبر 
گنجى همه این ترهات را در ضمير آگاه و ناآگاه خود نهان دارد. او به گاه جستجوى تهمت عليه 
ماركس و كمونيست ها همين باور شوم دینى را از آرشيو مغز بيرون مى كشد و یكراست نثار 
ماركس مى كند. زهى وقاحت و زهى گستاخى در پشت سر نهادن هر مرز و محدوده وقاحت 
ها!!!  اكبر گنجى پس از همه این كارها و چيدن تمامى افترائات و تهمت ها تازه خود را در وضعى 
مشاهده مى كند كه مى تواند بار امانت بر زمين نهد و رسالت خود را به گوش مخاطبان برساند. 
محتواى رسالت همان چيزى است كه چند قرن است تمامى تریبون هاى نظام سرمایه دارى 
آن را غوغا مى كنند و از زمان فروپاشى اردوگاه سرمایه دارى دولتى با همان نام جعلى بسيار 
آشناى »اردوگاه سوسياليسم« این غوغا بسيار گوشخراش تر و بسيار تهوع آورتر شده است. 
اینكه گفتگوى طبقه كارگر و جنبش كارگرى و انقالبات كارگرى از آغاز واهى بوده است!!!  همه 
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دروغ ها و شيادى هاى گنجى سنگ بناى الزم طرح این دعوا بودند. وارونه پردازى بسيار ناشيانه 
روایت ماركس از رابطه شيوه توليد و فراساختارهاى اجتماعى، دیدن خواب عدم تعيين كنندگى 
اقتصاد، اینكه هستى اجتماعى مقدم بر آگاهى نيست!!! همه و همه ردیف شدند تا باالخره آنچه 
را كه حرف دل رئيس جمهور اوباما و دیوید كامرون و ساركوزى و خاتمى و موسوى و احمدى 
نژاد و رفسنجانى و كل وحوش بورژوازى است بر زبان آید. اینكه باید از كارگران دنيا خواست 
تا براى رونق بيشتر بازار انباشت سرمایه و سودآورى هر چه عظيم تر سرمایه ها تالش كنند. او 
مى گوید كه »گذار به دموكراسى« همه چيز است و طى این طریق نيازمند رونق اقتصادى یا به 

بيان زمينى تر، ارزش افزائى هر چه غول آساتر سرمایه هاست!!!
»اگر به تجربه هاى فروپاشى نگریسته شود، فقر و تنگدستى و بيكارى نقش مهمى در آنها 
نداشته اند. برعكس، وقتى كشور یا جامعه اى وارد فرایند رشد سریع اقتصادى مى شود، و وضع 
مردم كمى بهتر مى شود،”انقالب انتظارات” زاده خواهد شد. افراد به آنچه به دست مى آورند 
قانع نخواهند شد وبيشتر و بيشتر مى خواهند. رژیم استبدادى در شرایط رشد اقتصادى باال 
rising ex�( ههم نمى تواند به “انفجار مطالبات/تقاضاها/ انتظارات” پاسخ دهد. توقعات فزایند

pectation( در شرایط خوب اقتصادى، یا در وضعيتى كه پس از یك دوره طوالنى از رشد 
اقتصادى، دوره اى كوتاه از برگشت ظهور مى كند، موجب انقالب است «.

گنجى فقط در طرح افتراء به ماركس نيست كه زمين و زمان را از هذیان و پریشان گوئى و 
دروغ پر مى سازد، او در بيان خواسته هاى خویش نيز هيچ دو جمله یا حتى دو كلمه اى را مربوط 
و منسجم بيان نمى كند. اصاًل خودش هم هيچ نمى فهمد كه چه مى گوید. عاشق سينه چاك 
رونق انباشت سرمایه است و این كار را مایه رفاه و آسایش و حصول انتظارات و استقرار پایه هاى 
دموكراسى مى بيند!!! در همين گذر ماركس را تهمت باران مى كند كه خواستار فقر و گرسنگى و 
فالكت بيشتر كارگران است تا انقالبى شوند و باالخره ار سران كاخ سفيد و اتحادیه اروپا خواهش 
مى كند كه تحریم هاى اقتصادى جمهورى اسالمى را لغو نمایند تا رونق اقتصادى دست دهد و 
گذار به دموكراسى ممكن گردد!!! چه كسى مى تواند براى این حرف ها سر و ته و حساب و كتابى 
دست و پا نماید معلوم نيست!!! گنجى نمى فهمد كه هر بند رونق انباشت و سودآورى سرمایه ها 
در گرو تشدید فاجعه بارتر و مرگ آورتر استثمار 50 ميليون نفوس توده هاى كارگر ایران است. 
او قدرت فهم این را ندارد كه توليد ناخالص دنيا در فاصله ميان 1979 تا 2009 از رقم 11 
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تریليون دالر به حدود 71 تریليون دالر رسيده است اما در عرض همين سى سال ميزان بيكارى 
از دویست ميليون به حدود یك ميليارد نفر فوران كرده است. او قادر به فهم این واقعيت نيست 
كه در همين فاصله زمانى كارگران دنيا هر سال معادل دو تریليون دالر بيشتر توليد كرده اند 
اما ابعاد فقر و گرسنگى و بى آبى و بى بهداشتى و بى مسكنى و مرگ و مير آنان چند برابر 
باالتر رفته است. پس رونق بيشتر اقتصادى و انباشت غول آساتر سرمایه براى كارگران نه رفاه 
كه فقط فقر و گرسنگى انبوه تر و بيكارى نجومى تر مى آورد و این همان چيزى است كه گنجى 
مى خواهد اما او سخت هيستریك، مصروع و دیوانه وار ماركس را افتراء باران مى كند كه گویا او 
دلباخته فقر كارگران است تا انقالبى شوند و با این كارش سد راه گذار به دموكراسى شده است!!! 
گنجى توسعه و رونق اقتصادى سرمایه دارى را ميثاق گذار به دموكراسى مى بيند!!! و از همگان 
مى خواهد تا خواستار رونق انباشت باشند. كارى كه فقط به بهاى گرسنگى و فالكت سهمگين تر 
كارگران مقدور مى شود و او آن را مایه رفاه و آسایش و ضامن آزادى آن ها مى بيند!! از اوباما و 
كامرون خواهش مى كند كه تحریم ها را از سر اقتصاد سرمایه دارى ایران بردارند و به ماركس 
تهمت مى بندد كه شرط انقالب را فقر مى داند!!! و باالخره چنين به نظر مى رسد كه از اوباما و 
ساركوزى و كامرون و مركل و سازمان ملل و تمامى  حاكمان جهان سرمایه دارى مى خواهد كه 
این قدر به حرف ماركس گوش ندهند!!! بندهاى تحریم اقتصادى جمهورى اسالمى را سفت 
و سفت تر نكنند، از ماركسيست بودن و قبول نظرات ماركس دست بردارند!!! و راه دموكراسى 
شدن ایران و دموكراتيزه كردن جمهورى اسالمى را در فقير كردن مردم ميهن وى دنبال 
ننمایند!!! شعور بورژوازى در سرشت خود وارونه و ماالمال از تناقض بافى و از بيخ و بن ارتجاعى 
است. بورژوازى همه چيز را باژگونه و متناقض و مرتجعانه به هم مى مى بافد، واى به وقتى كه 
این بورژوا یا نماینده بورژوازى اكبر گنجى و دست پرورد جمهورى اسالمى سرمایه دارى باشد!
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چرا کارگران ایران متشکل نشده اند؟
مارس 2012

سؤال مهمى است اما عمق فاجعه بيشتر از اینها است. »آن سوى پل نيز دریاست«. همين كه 
معضل متشكل نشدن را خاص كارگران ایران یا كارگران این و آن جامعه مشابه تلقى كنيم، خود 
گواه غوطه ورى در بحر فاجعه است. سؤال مهم است و اگر بناست پاسخ گيرد باید با پرسش هاى 
مهم دیگرى همراه شود. از جمله اینكه كارگران كجاى دنيا یا كدام جامعه واقعاً متشكل هستند 
كه كارگران ایران نيستند؟!! پرسشى كه به طور معمول از سوى رویكردهاى مختلف درون و 
بيرون طبقه كارگر جهانى پاسخ هاى متفاوت و گاه متضاد مى گيرد. شخصاً پاسخم این است 
كه كارگران هيچ كجاى دنيا در تمامى طول یك قرن اخير و نيم اخير در مقابل سرمایه دارى 
متشكل نبوده اند و االن بيش از هميشه متشتت و نامتشكلند. احزاب، گروهها و محافل داراى 
اسم و رسم كارگرى، چپ یا »كمونيسم« خالف این را مى اندیشند. پس الزم است پيش از هر 

چيز تكليف خود را با روایت متشكل بودن و نبودن مشخص سازیم. 
معنى سازمانيابى براى كارگر معمارى پاتوقى در باتالق گند وخون سرمایه دارى نيست تا از 
درون آن با مالكان مرداب براى قبول منجالب نشينى جاویدان پيمان بندد و از وراى این پيمان 
چند و چون تباهى، فرسودن و نابود شدن خود را به رایزنى بنشيند! كارگر داراى شعور طبقاتى 
و شناخت از مصالح زندگى همزنجيرانش، متشكل شدن را آویختن به این یا آن نهاد قدرت 
باالى سر خود نيز تفسير نمى كند! تمامى آنچه در طول دهه هاى اخير زیر نام تشكل كارگرى 
وجود داشته یا دارد، فقط یكى از این دو نوع بوده است. یا ساز و كار سقوط طبقه كارگر در 
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ورطه تسليم استراتژیك به نظام بردگى مزدى بوده اند و یا نقش نهادهاى ماوراء توده هاى كارگر 
براى سوء استفاده از قدرت آنان در جایگزینى شكلى از برنامه ریزى سرمایه دارى با شكلى دیگر 
را بازى مى كرده اند. اطالق نام تشكل طبقه كارگر بر این كارافزارهاى خاكسپارى قدرت ضد 
سرمایه دارى طبقه كارگر، فقط نوعى باژگونه پردازى و تحریف واقعيت متشكل شدن جنبش 

كارگرى است. 
براى فهم معناى سازمانيابى طبقه كارگر درست آن است كه به شيوه توليد سرمایه دارى و به 
شرائطى كه توده هاى كارگر زندگى خود را در آن بازتوليد مى كنند رجوع كنيم. بيائيد براى 
لحظه اى خود را در چهاردیوارى یك فرض اساساً محال قرار دهيم و این گونه تصور كنيم كه 
گویا نظام سرمایه دارى از ظرفيت الزم براى پاسخ به حداقل نيازهاى معيشتى و رفاهى، آزادى ها 
و حقوق اجتماعى انسان ها برخوردار است!! گویا پاسخ به چنين احتياجاتى را ولو نه راحت، نه با 
آغوش باز و بدون درد سر، اما بعد از همه جنگ و دعواها و توسل به تمامى مكانيسم هاى فشار، 
نهایتاً پذیرا مى گردد و از عهده تضمينش بر مى آید!! اگر سرمایه دارى در عالم واقع چنين بود و 
چنين گنجایشى داشت!! آنگاه هر دو شكل موسوم به سازمانيابى كارگرى رایج در طول صد سال 

اخير، نهادهاى سندیكائى و تحزب باالى سر كارگران، مشروع و موجه مى بودند !!
اما معضل همين جاست. همه كسانى كه این دو نوع سازمانيابى را آیينه متشكل شدن طبقه 
كارگر مى دانند، آگاهانه یا ناآگاهانه به دفاع از انسانى بودن نظام سرمایه دارى بر مى خيزند. این 
حرف براى جمعيت عظيمى از آدم ها مسلماً به سادگى قابل قبول نيست. تاریخ شاهد مبارزات، 
فداكارى ها و جانبازى هاى بسيار پرشور انسان هائى بوده است كه از سر اخالص به این نوع 
تشكل ها آویخته اند اما براى لحظه اى هم در غيرانسانى بودن نظام بردگى مزدى احساس تردید 
نمى كرده اند. ماجرا قابل تعمق است و این تعمق براى هر كارگرى حياتى است. این سخن 
ماركس مهم است كه »اگر باطن پدیده ها عين ظاهر آن ها بود، آنگاه علم چيز غيرالزمى 
مى شد« انسانى پنداشتن و نپنداشتن سرمایه دارى در همان حال كه مقوله اى اساساً طبقاتى 
است اما آگاهى نيز جزء الینفك نوع نگاه و پندار طبقاتى افراد است. گروهها و جمعيت هاى 
زیادى با تفتيدگى و شور، در باره بشرستيزى، انحطاط و ضرورت سرنگونى قهرآميز سرمایه دارى 
سخن گفته اند، حتى براى تحقق این هدف تن به جانفشانى داده اند، در حالى كه آنچه دنبال 
مى كرده اند نيز نهایتاً سرمایه دارى و الجرم مناسباتى ضدانسانى بوده است. اساساً پدیده هاى 
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متضاد غيرقابل اجماع نيستند و در رابطه با بحث مشخص ما، هر مدعى ضدیت با بردگى مزدى 
لزوماً خواستار امحاء سرمایه دارى نيست یا در موقعيت انكار اصالح پذیرى این نظام قرار ندارد. 
اگر این نكات را درست بدانيم كه به طور واقعى چنين است، آنگاه این مسأله كه خيلى ها تفتان 
و پرخروش خود را مخالف سرمایه دارى بدانند، از ضرورت سرنگونى آن سخن رانند و در همان 
حال ظرف پيكار كارگران براى مبارزه با این نظام یا امحاء آن را در اتحادیه ها و حزب سازى 
ماوراء توده هاى كارگر جستجو كنند، نباید مایه شگفتى گردد. آنچه از دل این معادالت یا 
نامعادالت مى تواند بيرون آید نه بهت از تعارض ميان الگوهاى سازمانيابى این گروهها با تلقى 
آنها از انسان ستيز بودن سرمایه دارى، كه روایت باژگونه، غيرواقعى و غيرماركسى این جماعت از 
سرمایه و نظام بردگى مزدى است. آوردن این نكات الزم بود تا در فضاى روشن ترى به بررسى 
موضوعى پردازیم كه باالتر به عنوان یك محور مهم بحث بدان اشاره شد. این مسأله كه براى 
داشتن تصویر روشنى از نقش و موضوعيت متشكل شدن طبقه كارگر باید به رابطه خرید و 
فروش نيروى كار و شرائطى كه كارگران در آن نيروى كار خود را بازتوليد مى كنند، رجوع نمود. 
اگر چنين كنيم با دنيائى از پدیده ها، روابط و اسرار تو در توى، مواجه مى گردیم كه از ميان آنها 

اشاره بسيار اجمالى به چند نكته راهگشاى این بحث است. 
1. سرمایه، رابطه انفصال كارگر و تعميق نامحدود جدائى او از كار خود است. این بنمایه وجود 
سرمایه دارى است كه هر چه كارگر كار مى كند به سرمایه تبدیل گردد. زندگى او به این دليل 
بازتوليد مى شود كه در خدمت توليد سرمایه باشد و آنچه زیر نام بهاى نيروى كارش پرداخت 
مى گردد، اوالً جواز مشروعيت خود را از نياز سرمایه مى گيرد و ثانياً ميزان، چگونگى و همه 
چيزش تابعى از همين نياز است. كارگر موجودى است كه در محكمه سرمایه مطلقاً از هيچ 
حقى حتى حق ابتدائى خورد و خوراك براى زنده بودن برخوردار نيست. جواز خورد و خوراك 
و پوشاك و سرپناهش را حق انسانى وى به زیستن تعيين نمى كند، بالعكس احتياج سرمایه به 
مصرف نيروى كارش و نقشى كه این نيرو در توليد سرمایه و سود دارد مجوز این حق مى گردد!! 
هستى اجتماعى كارگر با فروشنده نيروى كار بودن رقم خورده است و او به اعتبار همين 
موقعيت، موجودى از همه لحاظ مسلوب الحقوق است. كسى كه كاالئى زیر نام نيروى كار كل 
تار و پود هستى اوست، با فروش یا واگذارى این كاال، هر نوع حق دخالت در چگونگى مصرف یا 
سرنوشت این تنها مایملك را نيز به طور كامل از دست مى دهد. در همين راستا هيچ مى شود 
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و از هر حقى ساقط مى گردد. 
2. جامعه سرمایه دارى ساختار اجتماعى مبتنى بر رابطه كار مزدى است. این رابطه است كه 
در پروسه انكشاف و بازگسترى خود به صورت افكار، قوانين، حقوق، فرهنگ، اخالق، باورها، 
سياست، عادات و ارزش هاى اجتماعى ابراز موجودیت مى كند. كل این نهادها، روابط و قراردادها، 
فرارسته هاى سرمایه اند و در سرشت خود پاسخگوى نيازها یا عوامل پاسدار پروسه توليد اضافه 
ارزش هستند. سرمایه یك رابطه اجتماعى است و طبقه سرمایه دار به عنوان سرمایه شخصيت 
یافته عوامل و فرارسته هاى مذكور را متناسب با پویه بازتوليد و خودگسترى سرمایه معمارى 
مى كند، در همان حال كه با باژگونه نمائى سحرآلودى تك تك آنها را به عنوان صوابدیدها 
و مصالح مشترك زندگى همه آحاد انسان ها جنجال مى نماید. به این ترتيب جامعه موجود 
اوالً مفصلبندى وجودش را بر شالوده سقوط نامحدود توده هاى كارگر از هر شكل و هر ميزان 
حقوق انسانى بنياد كرده است و ثانياً اساس این مفصلبندى را بر القاء باژگونه تمام عيار كل 
واقعيت هاى حيات اجتماعى انسانها استوار ساخته است. نظام بردگى مزدى شاكله ارگانيك این 
داده هاست. جهنمى كه پيه سوز وجودش با خونمایه وجود توده هاى كارگر مى سوزد. هر آنچه را 
حق مى داند ناحقى عليه كارگران است، هر چه را آزادى مى خواند، رویه اى براى تحكيم بندهاى 
بردگى آنهاست، همه آنچه را ارزشهاى انسانى اعالم مى كند، ساز و كار بى ارزش سازى انسان 
است. وقتى از رشد سخن مى راند فرسودگى كارگر را برنامه ریزى مى كند، قوانين و قرارهایش 
زنجير آهنينى براى جاودانه كردن اسارت بردگان مزدى است. طبقه كارگر در اینجا مسلوب 
الحق مطلق است. هر چه بيشتر كار مى كند، عميق تر از كار و محصول كار خود فاصله مى گيرد، 
هر چه عظيم تر توليد مى نماید، فاجعه بارتر خود را مى فرساید و همزمان ابعاد قدرت سرمایه را 

سهمگين تر افزایش مى دهد. 
3. با همه این ها، در قعر همين جهنم تباهى و توحش هنوز یك چيز براى كارگر باقى است. 
سرمایه محتاج نيروى كار وى مى باشد و كارگر از این شانس برخوردار است كه همين نياز 
سرمایه را تبدیل به توفنده ترین و نيرومندترین سنگرها عليه هستى سرمایه سازد. راز سر به 
مهر تاریخ در همين جا قرار دارد. در باره این تنها سالح و سنگر باید خيلى بيشتر تعمق كرد. 
توليد سرمایه دارى تاریخاً و در هر جامعه مجزا با عبور از مرحله انباشت بدوى به تدریج چوب 
دستى هاى خود یا آنچه را كه ساز و كارهاى راه افتادنش در فضاى استيالى مناسبات اقتصادى 
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و اجتماعى پيشين بوده است، كنار نهاده است. این اصطالحى است كه ماركس به كار برده 
است اما بر خالف پاره اى تفسيرها مراد وى از كنار گذاشتن این كارافزارها، دوراندازى یا حتى 
كاستن از اهميت كاربرد ضرورى آنها در شرائط الزم نيست. توليد ارزش اضافى مطلق یكى از 
این چوبدستى هاست كه سرمایه به محض ایستادن روى پاى خود آن را با تمركز حداكثر روى 
شكل نسبى ارزش اضافى جایگزین ساخته است. سرمایه حتى حالت اول را در همين لحظه 
فعلى در چهارگوشه جهان در وسيع ترین ابعاد به كار مى گيرد. اما آنچه خصلت نماى روند كار 
سرمایه است نه اولى كه اتكاء جامع و تكاپوى انفجارآميز براى توسعه بى مهار دومى است. تاریخ 
سرمایه دارى تاریخ متحول ساختن بى امان پروسه كار با هدف افزایش بارآورى كار اجتماعى و 
به كاراندازى باالترین مقدارسرمایه ثابت توسط كمترین ميزان نيروى كار است. سرمایه در این 
گذر تا جائى پيش تاخته است كه اگر همه چند قرن حيات این شيوه توليد را كنار نهيم و فقط 
به نيم قرن اخير خيره شویم بازهم شاهد ارتقاء بارآورى ها، در مقياس صدها و گاه هزاران برابر، 
در بسيارى از حوزه ها هستيم. یك معناى این روند آن است كه سرمایه دارى تاریخاً نياز خود 
را به نيروى كار كاهش داده است. این امر به طور نسبى صحت دارد اما به شكل مطلق عميقاً 
معكوس است. اگر سرمایه ثابتى معادل یك ميليون دالر توسط 100 كارگر به چرخش در آید، 
در صورت 10 برابر شدن قطعاً به 1000 كارگر نياز نخواهد داشت زیرا با تحول پروسه كار و 
افزایش درجه بارآورى، نياز خود به نيروى كار را كاهش مى دهد اما سرمایه اخير براى ورود به 
چرخه كار، مسلماً بسيار بيشتر از 100 كارگر نياز دارد. نتيجه حاصل این فرایند آن است كه 
بر خالف برخى نظریات، نياز مطلق سرمایه جهانى به كارگر دچار كاهش نيست. فراموش نشود 
كه این حكم در تمامى مقاطع دورپيمائى سرمایه و همه بخشهاى مختلف سرمایه جهانى صدق 
نمى كند، اما در رابطه با سرمایه به مفهوم عام و مقياس بين المللى آن یقيناً چنين است. ممكن 
است شمار كارگران در حلقه خاص توليد، در حوزه هاى مجهز به پيشرفته ترین تكنولوژیها حتى 
به طور مطلق كاهش یابد ولى در همين حوزه ها نياز به نيروى كار در حلقه هاى دیگر دورچرخى 

به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت. 
هدف از پيش كشيدن این نكات حاشيه روى نيست. منظور مشخصى در ميان است. ارزش 
اضافى صرفاً از جزء متغير سرمایه ناشى مى گردد، سرمایه حاصل استثمار نيروى كار است و تحول 
پروسه كار سرمایه دارى حتى در توالى انفجارآميز بى وقفه خود باز هم، در نقش طبقه كارگر 
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به عنوان نيروئى كه هرگاه آماده شود، تدارك بيند و آگاهانه اراده كند مى تواند طومار هستى 
سرمایه را در هم پيچد، كمترین خللى وارد نمى سازد. نكته دیگرى نيز در همين جا نيازمند 
بازگوئى است. اجبار قهرى و گریزناپذیر پروسه بازتوليد سرمایه به تحول پویه كار و ارتقاء مستمر 
بارآورى كار اجتماعى، فشار بر طبقه كارگر را در ابعادى عظيم و در اشكالى متنوع باال مى برد. 
با افزایش افراطى تركيب ارگانيك در بخش هاى هر چه بيشترى از سرمایه جهانى، در همان 
حال كه نرخ استثمار كارگران حوزه بازتوليد این بخش سرمایه طغيان مى كند، خطر فعليت 
افت نرخ سودها عميق تر و مداوم تر مى گردد. بحران ها سریع تر، كوبنده تر و مهارناپذیرتر شریان 
حيات سرمایه را فشار مى دهند. توليد افراطى سرمایه، اشباع بازارهاى داخلى از سرمایه هاى 
توليد شده، انسداد مجارى انباشت در این حوزه ها و وقوع متوالى بحران هاى كوبنده همگى با 
هم و همگن، سرمایه ها را به جستجوى قلمروهاى نوین انباشت سوق مى دهند. رویكردى كه 
ذاتى سرمایه بوده و از قرن هجدهم، آن را به تشكيل بازارى سراسرى و بين المللى سوق داده 
است. سرمایه در همه جا، در اقصى نقاط گيتى بساط پيش ریز پهن كرده است تا در این گذر 
ضمن ارضاى نياز درون زاد خود به توسعه و خودگسترى، راه چاره اى براى چالش موج سركش 
طغيان تركيب ارگانيك و وقوع مداوم تر و سركوبگرتر بحران ها پيدا كند. سرمایه در این راستا 
عظيم ترین بخش بشریت را به مثابه بردگان مزدى به هم زنجير كرده است، سرنوشت آن ها 
را به هم پيوند زده است. هر دینار دستمزد افزون تر بخشى از آنها را به فشار سهمگين تر بر 
بخشى دیگر منوط ساخته است و در همين راستا هر مقدار بهبود در زندگى كل آن ها را به 
مبارزه سراسرى و متحد تمامى آن ها موكول نموده است. تشدید و تعميق و توسعه بدون هيچ 
مرز و محدوده و مستمر طبقه كارگر بين المللى جزء الیتجزائى از همين روند است. در عمق 
همين پویه است كه سرمایه با هدف چالش افت نرخ سودها و سركشى بى امان بحران ها، لحظه 
به لحظه راهكارهاى جدیدتر تعرض عليه زندگى توده هاى كارگر را كشف و اعمال مى كند و 
همزمان تمامى چوبدستى هاى دوران طفوليت خود را براى تشدید هر چه بيشتر این تهاجمات 

مورد استفاده حداكثر قرار مى دهد. 
موضوع گفتگو، ورود به دائره تشریح سرمایه دارى، بررسى ساز و كارهاى ارزش افزائى سرمایه یا 
صور تكامل یافته این كارافزارها در شرائط كنونى نيست. به چند نكته معدود، به گونه اى شتابزده 
و دست و پا شكسته اشاره شد تا مقدمه الزم براى پرداختن به سخن اصلى را داشته باشيم. 
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هسته كالم این است كه تشكل كارگرى اگر بناست ظرف مقابله طبقه كارگر با سرمایه و مبارزه 
توده هاى كارگر عليه استثمار و مصيبت هاى مستمراً در حال توليد و تشدید نظام بردگى مزدى 
باشد، الجرم باید به وجوه مختلف تصادم طبقه كارگر با سرمایه، به آنچه كه توليد سرمایه دارى 
به سر كارگران مى آورد و به اجبار توده بردگان مزدى در چالش این استثمار و مصيبت ها پاسخ 
گوید. اگر پيش شرط كار را این قرار دهيم و موقعيت كارگران در جامعه سرمایه دارى را آنچنان 
كه واقعاً هست بنگریم آنگاه ظرف سازمانيابى طبقاتى آن ها را حتى در پائين تر سطح به داشتن 

ویژگى هاى اساسى زیر مشروط خواهيم نمود.
1. اساس كارش نه سازش با سرمایه داران و سرمایه، نه قبول رابطه خرید و فروش نيروى 
كار به عنوان یك رابطه حائز معيارهاى زیست بشرى و قابل آرایش براى زندگى انسانى كه 
تعرض مدام و مقدور به موقعيت روز سرمایه دارى و افزایش روتين و مستمر توان این تعرض 
در همه شرائط باشد. این یك مشخصه ترجيحى براى تشكل كارگرى نيست. واكنش ضرورى 
و حياتى طبقه كارگر به تهاجم جوئى مهارناپذیر هار و سركش درونى سرمایه است. واكنشى 
كه الجرم باید در سازمانيابى كارگران متجلى گردد. سرمایه در هستى خود یك رابطه متناظر 
بر امكان اجماع مسالمت آميز فروشنده نيروى كار و سرمایه دار نيست. دو قطبى كه این رابطه 
را مى سازند وارد مراوداتى مى گردند كه در همان نقطه ظهور مركز ثقل رشد، افزایش، فربهى، 
خودگسترى، تهاجم، تعرض، قدرت مدارى و حكومت ساالرى یكى و فرسایش، كاهش، آب 
رفتن، تضعيف، فروماندگى و فرودستى دیگرى است. اجماع این دو قطب نه كانون گردائى 
عناصر داراى اشتراك كه بالعكس ميدان جنگ دو نيروى متخاصم غيرقابل آشتى طبقاتى 
با هم است. هر نوع سازمانيابى توده هاى كارگر كه این مؤلفه را نادیده انگارد نه ظرفى براى 
مبارزه كارگران كه فقط نوعى دكه داللى براى رفع خطر این مبارزه از سر بورژوازى و نظام 
سرمایه دارى است. تأكيد روى این فاكتور مترادف با حذف یا تحریم تاكتيك گفتگو با صاحبان 
سرمایه یا دولت آن ها از سوى یك تشكل كارگرى نيست. آشتى ناپذیرترین نيروها نيز در دو 
سوى جبهه یك جنگ، براى برخى موضوعات وارد گفتگو مى شوند. گاه آتش بس مى دهند و 
گاه حتى پاى قراردادهاى آشتى موقت را امضاء مى كنند. سخن از نفى اینها نيست. بحث این 
است كه كارگران متشكل نمى شوند تا منافع مشتركى ميان خود و سرمایه داران یا نظام بردگى 
مزدى جعل نمایند و این منافع مجعول را محور صلح و صفا با هم و تعطيل مبارزه طبقاتى 
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كنند. آن ها جنبش خود را سازمان مى دهند تا هر چه در توان دارند براى جنگ عليه سرمایه و 
نظام سرمایه دارى به كار گيرند. 

2. ميدان تمركز هر چه وسيع تر قواى پيكار كارگران عليه سرمایه دارى باشد. این نيز یك اتوپى 
نيست. اجبار دفاع از زندگى است و تشكل كارگرى باید آن را تضمين نماید. سرمایه رابطه 
زایش عظيم ترین قدرت ها براى سرمایه داران است. قدرت مالكيت، حاكميت، برنامه ریزى، 
قانونگذارى، سركوب، تعيين سرنوشت كار و توليد و محصول كار طبقه كارگر، جنگ افروزى، 
یكه تازى و تمامى اشكال دیگر اقتدار كه اعمال هر كدام آن ها در حكم بستن مقاوم ترین سدها 
بر سر راه اعتراض توده هاى كارگر است. وقتى كه سرمایه چنين است هدف استثمارشوندگان 
كارگر نيز باالجبار باید تدارك نيرو براى مقابله با اعمال این قدرت ها باشد. مبارزه ميان كارگران 
و سرمایه داران اساساً یك جدال حقوقى ميان این و آن فروشنده نيروى كار با مالكان كارگاههاى 
محل استثمار نيست. در اینجا سخن از مبارزه طبقاتى یا مبارزه طبقه اى عليه طبقه دیگر است. 
بحث بر سر جنبش كارگرى است. این جنبش است كه باید متشكل شود و تشكل كارگرى باید 

ظرف تمركز قدرت ضد سرمایه دارى نيروهاى این جنبش باشد. 
3. موفقيت هر اعتراض توده هاى كارگر حتى براى حداقل بهبود با دوام وضع زندگى آن ها در 
گرو درهمرفتگى ارگانيك و اندرونى این اعتراض عليه اساس موجودیت سرمایه دارى است و 
تشكل كارگرى باید این آميختگى را تا سطح یك شاخص هویتى خود ارتقاء دهد. مبارزه براى 
دستمزد بيشتر یا امكانات رفاهى افزونتر بدون اینكه با جنب و جوش در حال توسعه طبقه كارگر 
براى عبور از سرمایه دارى پشتيبانى گردد، ممكن است در دل شرائطى خاص نتایجى موقتى به 
بار آرد اما این نتایج اوالً از دست رفتنى است و ثانياً دائره شمول آن در بهترین حالت به بخش 
بسيار ناچيزى از طبقه كارگر بين المللى محدود مى ماند. بورژوازى در سطح وسيع و در رابطه 
با كل یا حتى شمار قابل توجه كارگران جهان فقط در صورتى دست به عقب نشينى مى زند كه 
موقعيت نظام بردگى مزدى را در معرض خطر بيند. با توده هاى كارگرى مواجه باشد كه به طور 
مدام چرخه توليد سود را دچار اخالل كنند، نظم سرمایه را بر هم ریزند، قدرت حى و حاضر 
خود را عليه سرمایه دارى اعمال نمایند، با توسل به این راهبردها و اتخاذ این راهكارها مطالبات 
عاجل خود را بر طبقه سرمایه دار تحميل كنند و درست در متن همين پيكار، خود را براى 
برچيدن بساط بردگى مزدى و برنامه ریزى جامعه آتى آماده سازند. اگر كارگران چنين نكنند 
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هر دینار افزایش دستمزد آنان در نقطه اى از دنيا با تشدید فشار استثمار همزنجيرانشان در 
نقطه اى دیگر جبران خواهد شد. مالكان سرمایه و حاكمان نظام سرمایه دارى همواره در ترصد 
این كارند و تشكل طبقاتى كارگران براى مقابله با این رویكرد سرمایه چاره اى ندارد جز اینكه 
جنگ روزمره براى بهبود شرائط كار و زندگى كارگران را با جهتگيرى شفاف جنبش آنان براى 

امحاء رابطه خرید و فروش نيروى كار به هم بياویزد. 
4. سازمانيابى شورائى تنها طریق متشكل نمودن قدرت توده هاى كارگر در مقابل سرمایه داران 
و عليه سرمایه دارى است. در اینجا نيز سخن از گزینه بهتر در كار متشكل شدن نيست. هر 
دو شكل رایج سازماندهى كارگران، اتحادیه ها و احزاب نهایتاً نهادهاى انفصال طبقه كارگر از 
پروسه واقعى اعمال قدرت طبقاتى خود هستند. ساختار و مبانى كار این تشكلها متناظر با 
نوع نگاه بورژوازى به تقسيم كار اجتماعى ميان انسانهاست. در هر دو شكل كارگران جمع 
مى شوند، افرادى را در باالى سرشان قرار مى دهند و قيم خود مى كنند. همزمان خودشان به 
موقعيت مشتى پياده نظام فرمانبردار، سياست پذیر و آلت فعل تنزل مى نمایند. عده اى نيز 
بر اریكه دانشورى، سياستگذارى و تصميم گيرى مى نشينند. آنچه قرار است تشكل كارگرى 
و ظرف مبارزه كارگران باشد، نقش ماكت كوچك جامعه سرمایه دارى را احراز مى نماید و از 
لحاظ سركوب توان تأثيرگذارى ها، بستن راههاى رشد آزاد و خالق آدمها و انفصال افراد از 
دخالتگرى آزاد در سياست گذارى ها و برنامه ریزى ها، با كارگران همان مى كند كه نظام بردگى 
مزدى مى كند. در این تشكلها آنچه اساس نگاه كمونيسم ماركسى و ضد كار مزدى به مسأله 
سازمانيابى كارگرى است یعنى هموارسازى راه بلوغ طبقاتى و كمونيستى همه آحاد انسانها در 
پراتيك كارزار واقعى ضد سرمایه دارى و احراز آمادگى براى جامعه ساالرى شورائى سوسياليستى 
به بدترین شكلى تيرباران مى شود، راههاى بالندگى، بلوغ و تدارك واقعى توده هاى كارگر براى 
استيفا و ایفاى این نقش سد مى گردد. شوراهاى ضد سرمایه دارى عكس این را عمل مى كنند. 
آنها ميدان مشق قدرت، مركز عروج و ارتقاء شعور، جاى گسترش پراتيك شناخت و كانون 
اعمال قدرت متحد و آگاه و استوار همه آحاد كارگران عليه سرمایه اند. واقعيت این است كه 
الگوهاى موجود تشكل كارگرى زیر نام حزب و اتحادیه، وجوه مكمل همددیگر براى رفع خطر 
سازمانيابى ضد سرمایه دارى طبقه كارگر از سر نظام سرمایه دارى هستند. »چپ« این الگوهاى 
خاكسپارى جنبش ضد كار مزدى را با بند و تبصره هاى خاصى هر چه بيشتر كامل كرده است. 
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عمق محتواى كالمش با كارگران این است كه: در اتحادیه ها متشكل شوند و تا زمانى كه سرمایه 
زیر فشار تناقضات ذاتى خود به باتالق بحران نغلطيده است، به استثمار تن دهند. در همان 
حال به احزاب آویزند تا چنانچه با مسالمت جوئى و تحمل فشار استثمار نتوانستند جاودانگى 
سرمایه دارى را پاسخگو باشند، در پشت سر حزب، شكل موجود نظام بردگى مزدى را با شكل 
دیگرى از آن جایگزین كنند. چپ به این حد نيز بسنده ننموده است. براى اینكه هر شكل 
واقعى تشكل شورائى ضد كار مزدى از جلو چشم طبقه كارگر به طور كامل پاك شود درخواست 
مى كند كه كارگران نهادهاى حلق آویزى قدرت خود به حزب براى جایگزینى باال را شورا نام 
نهند!! تشكل كارگران اگر بخواهد ظرف واقعى مبارزه آنها باشد، باید شورائى و ضد سرمایه دارى 

عمل كند و همه وارونه پردازى هاى باال را از سر راه خود جاروب نماید. 
5. جنبش كارگرى صداى اعتراض توده بردگان مزدى در همه عرصه هاى حيات اجتماعى 
است. معضل زندگى كارگر فقط كمى بهاى نيروى كار نيست. او از همه چيز نظام سرمایه دارى 
رنج مى كشد، زیر فشار همه چيزش مى فرساید و به همه چيزش معترض است. هر چه آگاه تر 
باشد عمق اعتراض وى افزون تر و شعله هاى خشم وى سركش تر خواهد بود. قانون سرمایه 
زنجير بردگى كارگر است. دولت نهاد اعمال نظم سياسى و توليدى رابطه خرید و فروش 
نيروى كار بر طبقه كارگر است. افكار، اعتقادات و فرهنگ سرمایه باتالق تباهى، توهم و سد 
راه شكوفائى و رشد این طبقه است. رابطه سرمایه زادگاه فقر، فالكت، گرسنگى، بى مسكنى، 
آوارگى تبعيضات رقت بار جنسى و نژادى و قومى، كودك آزارى و همه فاجعه هاى انسانى دیگر 
مى باشد. دیكتاتورى، خفقان، كشتار آزادى ها و حقوق اوليه كارگران امر ذاتى سرمایه دارى 
است. طبقه كارگر مجبور است كه همراه مبارزه با استثمار، عليه همه این آزادى كشى ها و 
بى حقوقى ها نيز مبارزه نماید. سازمانيابى توده هاى كارگر باید ظرف همپيوندى پيكار طبقه 
كارگر در كليه این عرصه هاى زندگى اجتماعى و ستاد تمركز قواى طبقه كارگر براى جنگيدن 
در همه این ميدان ها باشد. جدا كردن این حوزه ها از همدیگر متضمن سالخى جنبش كارگرى 
به نفع بورژوازى است. وسيله اى براى تبدیل هر قلمرو اعتراض به دكه اى خفت بار براى چانه 
زنى با سرمایه داران یا دولت بورژوازى است. با این جداسازى ها كل جنبش بنمایه ضد كار 
مزدى خود را از دست مى دهد. زیرا معنایش این است كه كارگران در هيچ عرصه اى ریشه 
بى حقوقى هاى خود را در وجود سرمایه جستجو ننمایند. تبعيضات بشرستيزانه جنسى، قومى، 
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نژادى، دیكتاتورى، اختناق و سلب آزادى ها را پدیده هاى موجودیت و حاكميت سرمایه نبينند، 
مبارزه براى رفع این جنایات، ستمكشى ها و تبعيضات را به مبارزه عليه نظام بردگى مزدى پيوند 
نزنند. تشكل كارگرى بدون پایان دادن به این مثله سازى ها نمى تواند ظرف واقعى مبارزه ضد 

سرمایه دارى طبقه كارگر باشد. 
6. سرمایه به اقتضاى نياز پروسه كار و سامان پذیرى، متناسب با تقسيم كار درونى خودویژه 
و نوع مصرف نيروى كار، توده هاى كارگر را به بخش هاى مختلف تقسيم مى كند. افرادى كه 
نيروى كارشان با سرمایه مولد مبادله مى گردد. كسانى كه نيروى كار آنان با سرمایه غيرمولد 
داد و ستد مى شود و كارگرانى كه نيروى كارشان اساساً با سرمایه مبادله نمى گردد. همه این 
بخش ها فروشندگان نيروى كارند، استثمار شوندگان توسط سرمایه اند، جدا شدگان از كار 
خویشند، ساقط شدگان از دخالت در فرجام كار و توليد خود مى باشند و معزولين از هر شكل 
تأثيرگذارى آزاد در تعيين سرنوشت زندگى اجتماعى خود هستند. همگى اجزاء ارگانيك یك 
طبقه واحد را تشكيل مى دهند و تشكل كارگرى باید ظرف فراگير اتحاد، سازمانيابى و اعمال 

قدرت متحد همه آن ها باشد. 
7. آگاهى به مفهوم واقعى ماتریاليستى، انقالبى و طبقاتى جزء انداموار و سرنوشت ساز قدرت 
هر طبقه اجتماعى در تاریخ است. هيچ طبقه اى بدون اینكه هستى اجتماعى خود را به هستى 
آگاه طبقاتى ارتقاء دهد قادر به احراز نقش مسلط اقتصادى و سياسى در سير تكامل تاریخ 
نيست. این حكم عام در مورد پرولتاریا اهميت صدها برابر بسيار خودویژه اى دارد. طبقه كارگر 
براى اینكه آزاد شود هيچ چاره اى ندارد سواى اینكه كل بشریت را آزاد سازد. این بدان معنى 
است كه رهائى پرولتاریا در گرو محو هر شكل استثمار، هر شكل انفصال انسانها از كار خود، و 
هر نوع جدائى آن ها از پروسه تعيين سرنوشت زندگى اجتماعى خویش است. براى تحقق این 
هدف كافى نيست كه همه انسانها مستقيم و آزاد در پویه برنامه ریزى هاى اقتصادى، فرهنگى، 
مدنى، سياسى و اجتماعى حاضر باشند، اساسى تر از همه اینها آن است كه این دخالتگرى هر 
چه آگاهانه تر و تجلى حضور هستى آگاه كمونيستى آدم ها باشد. جامعه سرمایه دارى مركز 
توليد، بازتوليد و تسلط افكار بورژوازى است. كارگران زیر فشار اندیشه ها، راهبردها، باورها، 
اخالق و فرهنگ نظام سرمایه دارى قرار دارند و حتى مبارزه خود با سرمایه را در غالب اوقات 
با سر بورژوازى و با آویختن به رفرم طلبى بخش هائى از این طبقه به پيش مى برند. كارگرى 
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كه با عقل سرمایه به دنيا نظر اندازد نمى تواند گوركن نظام بردگى مزدى باشد. براى اینكه او 
توان این كار را به دست آرد مجبور است آگاه شود و خود را از شر توهمات آفریده سرمایه 
آزاد سازد. آگاهى مشتى فرمولبندى نيست. طبقه كارگر با رفتن به كالس درس و تحصيالت 
دانشگاهى هستى آگاه طبقاتى خود را احراز نمى كند. او در پروسه پيكار متحد شورائى و ضد 
كار مزدى است كه آگاه شدن خود را واقعيت مى بخشد و پراتيك مى نماید. تشكل كارگرى باید 
ظرف ارتقاء آحاد توده هاى كارگر به این آگاهى باشد، باید تعالى هر چه بيشتر شعور و شناخت 
توده هاى كارگر در قعر مبارزه طبقاتى روزمره را تضمين كند، باید مبارزه را مدرسه شناخت و 
شعور را قدرت پيكار روز سازد. سازمانيابى كارگرى در غياب ایفاى این نقش نه تشكل واقعى 

طبقاتى كارگران كه كانون اسيرسازى آن ها در ورطه توهمات بورژوائى است. 
8. مبارزه با دولت سرمایه دارى جزء جدائى ناپذیر مبارزه ضد سرمایه دارى طبقه كارگر است. 
احزاب زیر اسم و رسم »كمونيسم« تاریخاً تالش كرده اند تا این دو را از هم منفك سازند. این 
كار دالئل زیادى دارد. كمونيسم بورژوائى نه محو رابطه خرید و فروش نيروى كار كه تغيير 
نوع برنامه ریزى نظم توليدى و سياسى این رابطه را دنبال مى كند. در همين راستا خواستار 
سرنگونى قدرت سياسى روز سرمایه و جایگزینى آن با ماشين حزبى خویش است. احزاب این 
طيف از كارگران مى خواهند تا رژیم سياسى را سرنگون كنند اما این سرنگونى یا اساساً مبارزه 
با رژیم را از جنگ طبقاتى توده هاى كارگر عليه سرمایه جدا مى سازند. تاریخ جنبش كارگرى 
شاهد خيزش هاى بسيار زیادى است كه كارگران به فرمان احزاب تا سقوط دولت روز سرمایه 
پيش رفته اند اما حاصل این كار فقط نشستن حزب مدعى نمایندگى آنها بر جاى دولت سابق 
بورژوازى بوده است. سرمایه دارى باقى مانده است زیرا رژیم ستيزى مورد توصيه احزاب نه از نوع 
سرنگونى طلبى ضد كار مزدى، نه از دل مبارزه جامع االطراف عليه سرمایه در همه حوزه هاى 
زندگى اجتماعى كه فقط كارزارى براى جا به جائى قدرت سياسى به نفع حزب باالى سر 
كارگران است. تشكل كارگرى اگر بخواهد ظرف واقعى مبارزه طبقاتى كارگران باشد نمى تواند 
خود را به دار این نوع تفكيك ها بياویزد. فرایند سازمانيابى طبقه كارگر باید پویه جایگزینى رژیم 

ستيزى فراطبقاتى با سرنگونى طلبى رادیكال ضد سرمایه دارى این طبقه باشد. 
9. كمونيسم ستاره اميدى در آسمان زندگى یا آرمانى براى تسلى خاطر و رضایت دل انسانها 
نيست. جنبش تغيير عينبت موجود است. این جنبش در غياب دورنماى شفاف اجتماعى خود 



197 چرا كارگران ایران متشكل نشده اند

موجودى سردرگم، عليل، مقهور و اسير تباهى است. دورنما در اینجا یك مقوله عقيدتى یا 
مشتى فرمولبندیهاى پرزرق و برق مكتبى نمى باشد. سالح مادى پيكار است. بدیل كنكرت 
سوسياليستى اقتصاد، سياست، مدنيت و مناسبات اجتماعى سرمایه دارى است. برنامه ریزى 
ضد كار مزدى كار و توليد حى و حاضر جامعه است. طبقه كارگر این برنامه ریزى را به عنوان 
سالح كاراى كارزار در دست دارد، آن را در مقابل برنامه ریزى كار و توليد و نظم سياسى، مدنى 
و اجتماعى سرمایه دارى در سطح جامعه باز مى كند، محتواى آگاهى و دانش طبقاتى توده هاى 
خود مى سازد. در كليه عرصه هاى مصاف آن را به قلب بورژوازى شليك مى نماید و به دولت 
سرمایه اخطار مى كند كه آماده است تا با انقالب خویش سرمایه دارى را نابود كند و برنامه ریزى 
سوسياليستى كار و توليدش را جامه عمل پوشد. تشكل كارگرى بدون این دورنما و بدون تالش 
براى توسعه آن به جریان اندیشه و پراتيك و قدرت پيكار كارگران نه فقط ظرف تمركز قواى 
طبقاتى و اعمال قدرت توده هاى كارگر عليه سرمایه نيست كه فقط یك برهوت سرگردانى و 

گمراهه سازى است. 
10. طبقه كارگر یك طبقه بين المللى است. همبستگى انترناسيوناليستى كارگران یك مقوله 
اخالقى یا یك مددرسانى اومانيستى نيست. كل اضافه ارزش ها و كل سرمایه هاى جهان حاصل 
استثمار كل طبقه كارگر بين المللى است. هر سرمایه دار و هر بخشى از طبقه سرمایه دار جهانى 
یا سرمایه اجتماعى هر كشورى سهمى از كل اضافه ارزش هائى را به خود اختصاص مى دهد 
كه توسط توده هاى كارگر جهان توليد شده است. جبهه جنگ پرولتاریا عليه سرمایه دارى نيز 
یك جبهه جنگ سراسرى و انترناسيوناليستى است. جنبش كارگرى به همان اندازه نيرومندتر 
است كه آگاه تر و متحدتر و انترناسيوناليستى تر باشد. این امر هر روز كه مى گذرد از اهميتى 
بسيار عظيم تر از روز قبل برخودار مى گردد. سرمایه در شرائط روز جهان چنان وضعى را بر 
توده هاى كارگر تحميل كرده است كه هر بهبود اندك زندگى آن ها به همپيوندى استوارتر 
انترناسيوناليستى موكول شده است. پویه كارزار كارگران هر كجاى جهان در كار سازمانيابى 

جنبش خویش باید همبستگى شفاف و آگاه بين المللى را چراغ راه خود كند. 
موارد دهگانه اى كه اشاره كردیم خصوصياتى هستند كه جنبش كارگرى در پروسه متشكل 
شدنش بدون احراز آنها نه فقط سنگر مبارزه با سرمایه دارى را پى نمى اندازد كه گمراهه اى 
براى تباهى و خلع سالح خود در مقابل سرمایه حفر مى كند. یك نكته بسيار مهم در اینجا 
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نيازمند تشریح است. تشكل كارگرى یك ابزار ریخته گرى شده داراى اندازه هاى معين در 
حافظه كامپيوترها و سيستم هاى توليد قطعات نيست كه بر اساس داده هاى ریاضى و محاسبات 
تكنيكى خاص تهيه و بسته بندى شده باشد. بحث مطلقاً این نيست كه عده اى كارگر یا كارگران 
یك جامعه مى توانند معجزه كنند و یك باره تشكلى آبدیده با این مختصات از آستين خود 
خارج سازند. پروسه اى كه توده هاى كارگر خود را در دل آن سازمان مى دهند همان پروسه 
پيكار آن ها با سرمایه دارى است و موقعيت هر لحظه، درجه رشد و انسجام یا ظرفيت مقاومت 
و توان تعرض خود را از عمق فرایند همين مبارزه جارى مى گيرد. كارگران متشكل شدن 
را به عنوان سالحى براى جنگ با سرمایه مى خواهند و در درون همين جنگ است كه به 
سازمانيابى خود مى پردازند. این سازمانيابى را گام به گام و مرحله به مرحله تكميل مى نمایند 
و نيرومندتر مى سازند. درست به همان سان كه جنبش خود را چنين مى كنند. آنچه در اینجا 
شاخص كار را تعيين مى كند این نيست كه یكباره به طور خلق الساعه تشكلى با تمامى ساز و 
كارها یا ویژگى هاى باال متولد مى شود، بلكه این است كه كارگران سازمانيابى جنبش خود را با 
این معيارها دنبال مى كنند. عكس ماجرا در مورد روند برپائى اتحادیه ها و احزاب مصداق دارد. 
عده اى دور هم جمع مى شوند، مرامنامه اى تنظيم مى كنند و آئين نامه اى مى نویسند و از دل 
آن حزبى زاده مى شود یا اتحادیه اى چشم به عالم وجود باز مى كند. در حالت اول جنبش ضد 
سرمایه دارى توده هاى كارگر است كه خود را سازمان مى دهد تا نيرومندتر با سرمایه مبارزه 
نماید، در هر قدم نيرومندتر و آگاهتر و افق دارتر شود و قدرت خود را آگاهانه تر و كوبنده تر بر 
نظام سرمایه دارى اعمال كند. در حالت دوم مشتى افراد ماكت محقرى از جامعه سرمایه دارى 
معمارى مى نمایند. جنبش كارگرى را در آن خفه یا به آن حلق آویز مى كنند، از كارگران 
مى خواهند تا براى اصالح این نظام خود را بفرسایند!! یا گوش به فرمان حزب، نوعى از برنامه 

ریزى نظم سرمایه را جایگزین نوعى دیگر سازند. 
به دنبال بحث باال به سراغ سؤالى برویم كه پيش تر مطرح شد. اگر بناست كارگران عليه 
سرمایه دارى مبارزه كنند كه حكم زندگى آنها این است، اگر قرار است این مبارزه را سازمان 
دهند و این سازمانيابى باید چنين رویكرد و مختصاتى احراز كند، اگر این ها درست است پس 
چرا باید نهادهاى موسوم به كارگرى یك قرن اخير تاریخ را تشكل هاى كارگرى نام نهاد؟!! 
اند، این جواب  از كارگران تشكيل شده  مستدل ترین پاسخ شاید این باشد كه این نهادها 
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در مورد احزاب صدق نمى كند اما در رابطه با اتحادیه ها مصداق دارد. با این وجود و مستقل 
از اینكه چنين باشند یا نباشند اطالق ظرف مبارزه طبقه كارگر بر آن ها به همه دالئلى كه 
گفتيم غيرواقعى و گمراه كننده است. هر دو نوع این نهادسازیها در دل یك شرائط خاص 
تاریخى معمارى شده و به عنوان بدیل سازمانيابى ضد سرمایه دارى بر توده هاى كارگر تحميل 
گردیده اند. تاریخ جنبش كارگرى حدیث گویاى این مدعاست. اولين جوانه هاى تالش كارگران 
براى ایجاد ابتدائى ترین شكل سازمانيابى ها از قعر مبارزات جارى آن ها با تهاجمات هار صاحبان 
مانوفاكتورها و دولت ها روئيد. انجمن هاى موسوم به »اخوت« و »كمك هاى متقابل« در مخفى 
گاهها تشكيل شدند، در دوره هاى بعد »كلوب هاى كارگرى« از عمق زندگى و شعله هاى خشم 
كارگران، در تجمعات درون قهوه خانه ها سر برآوردند. نطفه هاى این تشكل ها در تاریكى زار 
وحشت و خفقان دولت ها پدید آمدند و عظيم ترین اعتصابات و پرخروش ترین شورش ها را 
سازماندهى كردند. آنچه در اوایل قرن نوزدهم زیر نام »اتحادیه هاى كارگرى« شكل گرفت 
نيز به همين طریق پدیدار شدند. از همپيوندى كلوبهاى مخفى غيرقانونى به وجود آمدند. 
این اتحادیه ها هيچ سنخيتى با تشكل هاى اتحادیه اى روز دنيا نداشتند، نه فقط در قوانين 
و قراردادهاى نظام بردگى منحل نبودند كه هر تالش آن ها براى اعالم موجودیت توسط این 
قوانين سركوب مى شد. عوامفریبى است اگر رفرميسم اتحادیه اى امروز را با آنچه در نيمه نخست 
قرن نوزدهم، زیر این نام وجود داشته است قياس كنيم. كارگران متشكل در آن اتحادیه ها 
افقى فراتر از این یا آن شكل مناسبات بردگى مزدى پيش روى نداشتند، اما جنبش روزشان 
تجلى ستيز با استثمار، شدت استثمار و بى حقوقيهاى سرمایه دارى بود. به دار قانون و قرارداد و 
ميثاق ماندگارى این نظام آویزان نبودند. آنچه تا اواخر نيمه اول سده نوزدهم در اروپا و عمدتاً 
در انگليس و فرانسه با نام اتحادیه هاى كارگرى ابراز وجود كرده است چنين وضعى داشته است 
و در امتداد همين پویه كارزار براى سازمانيابى بوده است كه ایده برپائى »انترناسيونال اول« 
به گفتگوى داغ فعالين جنبش كارگرى تبدیل شد. اینكه نخستين انترناسيونال ميان مبارزه 
سياسى و اقتصادى توده هاى كارگر پل بست، اینكه جنگ كارگران عليه قدرت سياسى یا عليه 
كل نظام سرمایه دارى را با مبارزه جارى آنها براى آزادى و حقوق اجتماعى با هم یك كاسه نمود 
پدیده هاى جدیدى در كارنامه جنبش كارگرى نبودند. چيزى كه در مورد انترناسيونال تازگى 
داشت اعالم موجودیت متحد جنبش كارگرى بين المللى زیر پرچم یك جنگ واحد عليه نظام 
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بردگى مزدى در سراسر جهان بود. ویژگى دیگرش را ميدان دارى رویكرد ماركسى و ضد كار 
مزدى طبقه كارگر در درون آن تعيين مى كرد. در هر حال حتى اتحادیه هاى آن روز به صورت 
ظرف اتحاد و همپيوندى كارگران براى پيشبرد همه اشكال مبارزه عليه نظام سرمایه دارى به 
وجود آمدند. ماركس عبارت آشنا و معروف خود در باره جنبش اتحادیه اى را با رجوع به وجود 
و نقش این اتحادیه ها بر زبان مى راند. او گفت كه حتى این نوع اتحادیه ها با این خصوصيات 
و ظرفيت ها باز هم اگر خود را به ظرفى براى جنبش آگاه ضد سرمایه دارى طبقه كارگر ارتقاء 
ندهند، اگر موقعيت بافت هاى حياتى پيكار سراسرى طبقه كارگر عليه اساس بردگى مزدى را 
احراز نكنند، پرونده كارشان به مثابه ظرف مبارزه توده هاى كارگر بسته خواهد شد. از این نيز 
فراتر، به موانعى بر سر راه جنبش ضد سرمایه دارى كارگران دنيا تبدیل خواهند گردید. همه 
این واقعيتها یكصدا بانگ مى زنند كه تشكلهاى موجود اعم از احزاب یا اتحادیه ها تجلى تالش 
خودجوش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر براى متشكل ساختن جنبش خود نيستند. بالعكس 
به باتالق هائى مى مانند كه توسط بخشهائى از بورژوازى و رفرميسم راست و چپ بر سر راه 
متشكل شدن واقعى توده هاى كارگر حفارى شده اند. حضور كارگران در آنها متضمن كارگرى 
بودنشان نيست. به همانگونه كه پر بودن زندان هاى بورژوازى از بردگان مزدى سرمایه دال بر 
اشتياق آنان به افتادن در سياهچال ها نيست. كارگران نبوده اند كه جنبش ضد سرمایه دارى خود 
را این شكلى سازمان داده اند. رویكردهاى معمارى شده بورژوازى است كه تحت شرائطى خاص 
این شكل هاى سازمانيابى را براى مهار مبارزه طبقاتيشان بر آن ها تحميل كرده است. درست 
به همان سياق كه در شرائطى دیگر، در جاهائى كه هر نوع اپوزیسيون نمائى مخل ماندگارى 

سرمایه دارى است امكان هر نوع متشكل شدنى را از آنان سلب كرده است. 
به بحث اصلى خود باز گردیم. مشكل بى تشكيالتى خاص كارگران ایران نيست. توده هاى كارگر 
هيچ كجاى جهان عليه سرمایه متشكل نيستند و پرسش این است كه چرا چنين است؟ چرا 
پس از چند قرن مبارزه حاد طبقاتى ميان دو طبقه اساسى جامعه سرمایه دارى هنوز یك وجب 
تشكل واقعى ضد سرمایه دارى طبقه كارگر در هيچ كجا وجود ندارد؟ این گرهى ترین سؤال 
عصر است. پاسخ ساده نيست اما قابل یافتن است. براى اینكه كارگران عليه سرمایه متشكل 
شوند باید جنبش جارى آنها ضد سرمایه دارى باشد و حداقل در سطح پيشقراوالن و پيشروان 
اندرونى خود این ضد سرمایه دارى بودن را با سر بيدار طبقاتى تعمق كنند. اتوپيك است كه در 
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غياب مبارزه اى شفاف از این دست منتظر ظهور یك تشكل راستين ضد سرمایه دارى باشيم. 
تشكل نيست كه جنبش مى سازد، جنبش است كه متشكل مى شود. رفرميسم وجود دارد و 
دكه داد و ستد یا موج سوارى خود را پدید مى آورد. براى اینكه تشكل ضد سرمایه دارى برپاى 
شود باید كارگران، هم عليه سرمایه دارى مبارزه كنند و هم جنگ با سرمایه را از زیج رفرميسم 
رصد نكنند. به این ترتيب صورت مسأله كمى تغيير مى كند. به جاى آنكه بپرسيم چرا كارگران 
هيچ كجاى دنيا عليه رابطه خرید و فروش نيروى كار متشكل نشده اند، درست تر است سؤال 
كنيم كه چرا توده هاى كارگر عليه اساس موجودیت سرمایه دارى مبارزه نمى كنند؟ گره واقعى 

كار در اینجا قرار دارد. باید این معما را بشكافيم. 
براى اینكه كارگران به طور واقعى درگير مبارزه با سرمایه شوند باید به حداقلى از ساز و برگ 
ها، جنگ افزارها و تجهيزات الزمه این كار دست یابند. باید توان عبور از سد محكم سر راه این 
مبارزه و متشكل شدنش را در جنبش خود پدید آرند. رابطه خرید و فروش نيروى كار فقط 
رابطه استثمار كارگر نيست. فقط منشأ جدائى او از كارش نيست. فقط دنياى بى حقوقى هاى 
اجتماعى او را رقم نمى زند یا تمام آزادى هاى اوليه انسانى وى را از وى سلب نمى نماید. این 
رابطه در همان حال كه همه این هاست یا به بيان درست تر، به این دليل كه همه این هاست، 
كارگاه توليد و بازتوليد كل اعتقادات، ذهنيات، اندیشه ها و صورت بندى هاى فكرى مسلط نيز 
هست. افكار حاكم دنياى سرمایه دارى در همه قلمروهاى هستى خود، همان رابطه خرید و 
فروش نيروى كار، همان سرمایه و پيچ و خم الزامات چرخه هستى آن است كه تشخص اقتصاد 
سياسى، فلسفه، اخالق، حقوق، سياست، جامعه شناسى، ایدئولوژى، فرهنگ، روانشناسى، سنت، 
عادت یا هر شكل دیگر احراز كرده است، سرمایه است كه پوشش اندیشه تن كرده است تا 
در همه جا و در كل فضاى فكر و ذهن و زندگى انسانها مصالح ارزش افزائى و بقاى خود را 
مصالح عام بشریت اعالم كند و در همين راستا زمين و زمان را از مه تيره وارونه پردازیها و مسخ 
سازى ها پر گرداند. اما این فقط یك قطب ماجراست. قطب دیگرش موج طوفانى است كه از 
دل زندگى توده فروشندگان نيروى كار بر مى خيزد و به این دليل بر مى خيزد كه قادر به تحمل 
عينيت موجود نيست. سرمایه در قعر شرائطى كه گفته شد، مى تواند همه چيز را باژگون القاء 
كند، مى تواند دستمزد را »بهاى كار«!! زنجير اسارت كارگران را قانون!! نظم سياسى سرمایه را 
امنيت شهروندان!! ناحقى محض را عين حق!! نارواترین تبعيضات را عدالت محض!! حمام خون 
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توده هاى كارگر را رفع آشوب!! جدائى كارگر از كارش را ناموس طبيعى خلقت!! دولت سرمایه 
را نهاد قدرت مردم!! سلب هر گونه آزادى بردگان مزدى را مصلحت عمومى جامعه قلمداد 
نماید. مى تواند سراسر فضاى زیست و فكر و نگاه انسان ها را از غبار متراكم توهمات پر سازد. 
هر صدائى را به گلوله بندد، هر نفسى را بند آورد، بر هر اجتماعى بمب اندازد. سرمایه همه این 
كارها را مى تواند انجام دهد و تاریخاً در همه جا انجام داده است. اما مبارزه طبقاتى را نمى تواند 
تعطيل كند. واقعيت این است كه مشكل طبقه كارگر نيز توقف قطار پيكارش نيست. معضل 
اساسى چيز دیگرى است. سرمایه با مدد از همه ساز و كارها و ظرفيت مهندسى افكارش این 
توان را دارد كه كارزار جارى توده هاى كارگر را از مسير واقعى سرمایه ستيزش منحرف سازد. 
مى تواند این مبارزه را به صور مختلف در مجارى رفرميسم به بن بست كشد و از جهتگيرى 
شفاف طبقاتى باز دارد. نظام سرمایه دارى از سال هاى هفتاد قرن نوزدهم، به طور بالفعل اسير 
این خطر بود كه در مقابل جنبش سوسياليستى طبقه كارگر به زانو درآید، اما در نيامد. از همين 
سال ها و به ویژه از شروع قرن بيستم به بعد ما شاهد تغييرات جدى در هر دو اردوگاه پرولتاریا 
و بورژوازى و آرایش قواى طبقاتى ميان این دو، بوده ایم. جنبش كارگرى در حالى كه ظاهراً به 
پيروزى هائى حتى پيروزى هاى بسيار بزرگى دست مى یافت اما عماًل و در صف بندى مستقل 
طبقاتى و ضد سرمایه دارى خود متحمل بدترین عقب نشينى ها گردید. تاریخنگارى رایج چپ 
خالف این را مى گوید، اما سنگ بناى منظر این تاریخنویسى را كمونيسم بورژوائى گذاشته 
است. پسرفتى كه اشاره شد واقعيت دارد. بخش قابل توجهى از طبقه كارگر اروپا در زیر چتر 
اثرگذارى هاى سوسيال دموكراسى و نمایش قدرت اتحادیه هاى كارگرى شرائط كار، معيشت و 
رفاه اجتماعى خود را بهبود بخشيد، اما همزمان از جنبش ضد سرمایه دارى خود عميقاً فاصله 
گرفت. در روسيه و همزمان در سطح دنيا، انقالب اكتبر به عنوان عظيم ترین فتوحات پرولتاریا و 
درخشان ترین نقطه عطف تاریخ مبارزه طبقاتى توده هاى كارگر به ثبت رسيد اما اكتبر به جاى 
آنكه بازگشاى راه پيروزى ها باشد سرآغاز شكست ها و عقب نشينى ها گردید. به این ترتيب نه 
پيشرفت هاى كارگران اروپا در عرصه مطالبات معيشتى و رفاهى گامى به جلو در آرایش بهتر 
قواى طبقه كارگر در مقابل نظام سرمایه دارى شد و نه تسخير قدرت سياسى توسط حزبى كه 
خود را »كمونيست« و پيشاهنگ پرولتاریا مى ناميد، هيچ بهبودى در صف آرائى نيرومندتر و 
مستقل تر این طبقه پدید آورد. بالعكس هر دو رویداد به تضعيف این صف آرائى كمك كرد 
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و بر شيرازه آن ضربات مؤثر وارد ساخت. عوارض این رخدادها با صداى بلند فریاد مى زد كه 
نه دستيابى به بهاى كار باالتر و رفاه اجتماعى افزون تر آدرس درستى براى تشخيص موقعيت 
واقعى صف آرائى طبقه كارگر در مقابل سرمایه دارى است و نه در هم شكستن ماشين دولتى 
و تسخير حزبى قدرت سياسى شاخص معتبرى براى شناخت این موقعيت است. سير حوادث 
حدیث این حقيقت بود كه سازمانيابى اتحادیه اى حتى در نيرومندترین سطح و آویختن به 
امامزاده هاى حزبى با هر پرچم و عنوان، هيچ كدام هيچ سندى بر هيچ ميزان بهبود موقعيت 
آرایش قواى طبقاتى پرولتاریا در برابر سرمایه نيستند. این تجربه ها بر روى این انگاره سوسيال 
دموكراتيك كه گویا كارگران هنگامى براى سوسياليسم مبارزه مى كنند كه سير، آزاد و فاتح 
قله هاى رفاه و دموكراسى باشند، نيز بسيار محكم خط بطالن مى كشيد. حوادث این سال ها 
همه این درس ها را همراه داشت اما درس اساسى تر این بود كه جنبش كارگرى فقط وقتى 
آرایش قواى طبقاتى خود را تقویت مى كند كه كليه حوزه هاى اعتراض و پيكارش را به محور 
رویاروئى مستقيم عليه اساس سرمایه دارى پيوند زند. فهم این حقيقت مسأله اى نبود كه باید 
حتماً از دل پراتيك تحوالت این سال ها بيرون مى آمد. بنمایه آموزش هاى ماركسى مبارزه 
طبقاتى به اندازه كافى در این زمينه صراحت داشت. اما آنچه در فاصله ميان كمون پاریس تا 
نيمه اول دهه 30 قرن بيستم در اروپاى غریى و شمالى و جامعه روسيه روى داد آیينه عبرتى 
براى بازتاب عواقب عدول از این آموزش بود. جنبش كارگرى ریل ستيز با سرمایه دارى را كنار 
نهاد، مبارزه براى افزایش دستمزد یا كاهش روزانه كار را بر سنت انترناسيونال اول و زیر فراخوان 
جنگ طبقاتى عليه موجودیت نظام بردگى مزدى دنبال نكرد. ميدان كارزار را از محور حمله به 
رابطه توليد اضافه ارزش جدا نمود و سنگينى هر ميزان كفه كار الزم خود را در تحكيم پایه هاى 
صف بندى ضد كار مزدى دنبال نكرد. بالعكس هر دینار دستمزد بيشتر خویش را در غرب به 
سود انبوه تر سرمایه ها و در روسيه از این هم بدتر، به توسعه نوع اروپائى سرمایه دارى آویخت!! 
چراغى را كه نقد ماركسى اقتصاد سياسى سرمایه دارى فراراه پيكارش افروخته بود از دست داد 
و دل به وصال افقى دوخت كه مالكيت دولتى را بر جاى مالكيت انفرادى سرمایه ها بنشاند. رژیم 
ستيزى سوسياليستى را از یاد برد و جاى آن را در غرب به پارلمانتاریسم و در روسيه و شرق 
به دموكراسى طلبى خلقى سپرد. به جاى مبارزه عليه وجود هر دولت باالى سرش راه تعویض 
دولت ها را پيش گرفت. افشاء جامع االطراف رژیم تزار را جایگزین كالبدشكافى سرمایه دارى 
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و واقعيت روز این نظام و بسط این كالبدشكافى به آگاهى طبقاتى خود ساخت. پارلمانتاریسم 
در غرب، رژیم ستيزى در شرق و مبارزه سندیكائى در همه جوامع جاى مبارزه واقعى ضد 
سرمایه دارى با جهتگيرى لغو كار مزدى را پر كرد. سرمایه از تيررس جنگ طبقاتى خارج شد. 
اساساً گفتگو در باره سرمایه دارى به حاشيه رفت و جار و جنجال طفيلى گرى سرمایه مالى 
یا »جهانخوارى مشتى تراست تنزیل بگير«!! سرتاسر دنيا را اشغال كرد. گروندریسه، كاپيتال 
و دستنوشته هاى اقتصادى در آرشيوها جاسازى شدند و »امپریاليسم باالترین مرحله تكامل 
سرمایه دارى« هر نوع نياز به خواندن آنها را منتفى نمود. انترناسيوناليسم كارگرى ضد كار مزدى 
از سير رویدادهاى روز بيرون شد و كانون ائتالف اردوگاه سرمایه دارى دولتى با احزاب بورژوازى 
»ضد امپریاليست«!! كشورها )كمينترن( نقش قائم مقام آن را احراز كرد. همه چيز عوض شد. 
در سال هاى دهه چهل تا هفتاد قرن نوزدهم جنبش كارگرى در نقطه، نقطه اروپا بر طبل 
نابودى سرمایه دارى مى كوبيد و اكنون در دهه 30 قرن بيستم همان جنبش در عظيم ترین 
بخش دنيا بار رسالت هموارسازى راه توسعه سرمایه دارى را بر دوش مى كشيد!! در دوره نخست 
پرواز شبح كمونيسم بر فراز اروپا كل طبقه بورژوازى را اسير وحشت مى ساخت و در برهه 
اخير »انترناسيونال كمونيستى« و »دیكتاتورى پرولتاریا«ى پيروزمند حاتم وار نسخه انكشاف 
كاپيتاليستى ارمغان بورژوازى همه كشورها مى كرد. در قرن نوزدهم پرولتاریا مى جنگيد تا 
سرمایه دارى را از ميان بردارد و در قرن بيستم پرولتاریاى پيروز در مهد سوسياليسم از بورژوازى 
تمنا مى كرد تا دست به كار انباشت سرمایه هایش باشد. هيچ سنگى بر روى سنگ استوار نبود، 
نام كمونيسم زمين و زمان را ميخكوب مى نمود اما آنچه انجام مى گرفت كمونيسم گریزى و 

سرمایه ساالرى محض را نمایش مى داد. 
پيش تر، نقد ماركسى اقتصاد سياسى بورژوازى به توده هاى كارگر دنيا هشدار مى داد كه 
استثمار  در  را  روزى هاى عصر  و همه سيه  فقر، ستم، گرسنگى، حقارت  واقعى  ریشه هاى 
سرمایه دارى و استيالى نظام بردگى مزدى جستجو كنند و اكنون همه جا سخن از جا به جائى 
این ریشه بود. موجودى زیر نام »امپریاليسم« در همان حال كه فاز احتضار سرمایه دارى نام 
مى گرفت، سپر بالى سرمایه در سراسر دنيا مى شد. كل پليدى هاى رابطه توليد اضافه ارزش را 
به جان مى خرید. تئورى نافذ روز، آدرس ریشه بدبختى ها را نه با صراحت لفظ اما با قاطعيت 
پراتيك از حوزه حيات سرمایه پاك مى كرد و به موجود جدید ارجاع مى داد. این تئورى خود نيز 
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به خاطر ایفاى همين نقش »ماركسيسم عصر امپریاليسم« مى شد و باز هم نه در كالم بلكه در 
عمل، شناخت ماركسى سرمایه، به ویژه پراتيك این شناخت در عرصه كارزار طبقاتى را ناالزم 

مى ساخت. 
تحليل ها كه چنين بود تكليف راهبردها و ساز و كارها بسيار روشن است. پيش تر مانيفست 
فقط  دارند  قرار  بورژوازى  مقابل  در  »بين همه طبقاتى كه  بود كه  داشته  اعالم  كمونيسم 
پرولتاریاست كه انقالبى است« در نظریه پردازى هاى جدید براى انقالبى بودن نه فقط نيازى به 
مقابله با بورژوازى نبود كه بخش عظيمى از خود این بورژوازى نيز در همه جاى دنيا از دست 
»انترناسيونال كمونيستى« و دولت پيروز »انقالب سوسياليستى« مدال عالى انقالب دریافت 
مى كرد. هر كه با »امپریاليسم« در همان هيأت »چند دولت تجاوزكار تنزیل خوار« دعوى 
داشت صدرنشين اردوگاه جنگ پرولتاریا مى شد، مهاتما گاندى، سون یات سن، حتى رضاخان 
و هولناك تر از همه ارتجاع هار پان اسالميستى غسل تعميد انقالبى مى گردیدند. در انترناسيونال 
اول وقتى كه پيشنهاد حضور »گاریبالدى« در یكى از اجالس ها مطرح شد، موج تعجب عده اى 
را بر مى انگيخت، در انترناسيونال سوم گفتگوى داغ جبهه واحد با بدترین ناسيوناليست ها جائى 
براى پرداختن به بحث دیگر باقى نمى گذاشت. در اولى هر تصميمى در باره هر جنبش استقالل 
طلبانه درون كشورها بر پایه مصالح جنبش ضد سرمایه دارى كارگران دنيا اتخاذ مى شد، در 
دومى حراست از بارگاه قدرت سرمایه دارى دولتى و انكشاف »آزاد « كاپيتاليستى جوامع!! تنها 
مالك معتبر همه تصميم گيریها بود. پيش تر كارگران اروپا انترناسيونال به پا مى كردند تا شيپور 
آخرین جنگ عليه هر شكل استثمار و ستمكشى و انفصال انسان ها از كار خویش را به صدا 
در آورند، اكنون انترناسيونال مى ساختند تا تكليف حق تعيين سرنوشت خلقها و استقالل ملى 
دولت ها را روشن سازند!! همه چيز مهم و در اولویت قرار داشت و مبارزه ضد سرمایه دارى طبقه 
كارگر تنها چيزى بود كه هيچ محلى از اعراب احراز نمى نمود. سهل است، طبقه اى كه باید این 
مبارزه را پيش مى راند همه جا در ركاب بورژوازى عليه امپریاليسم مى جنگيد!! و این جنگيدن 
در نقد روز اقتصاد سياسى پرچمداران پرآوازه »كمونيسم« و راهبرد انترناسيوناليستى روزش آن 
قدر اهميت داشت كه الزم مى دید فكر پيكار مستقيم كارگران عليه سرمایه دارى را چپ روى 

نابخردانه و عدول آشكار از »ماركسيسم« خواند!! 
از ميدان واقعى  بر این محور مى چرخيد. »كمونيسم« روز، جنبش كارگرى را  آرى اوضاع 
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مبارزه ضد سرمایه دارى احضار و به جبهه جنگ »ضد امپریاليستى « گسيل كرده بود. این 
جنبش با چنين رویكرد و دل مشغولياتى هر شكل سازمانيابى كه نياز داشت، تشكل شورائى 
سوسياليستى و ضد كار مزدى احتياج نداشت. این پاسخى است به سؤالى كه باالتر مطرح 
شد، پرسش این بود كه چرا طبقه كارگر هيچ كجاى جهان عليه سرمایه دارى متشكل نيست. 
جنبشى كه از ریل جدال ضد كار مزدى خارج بود طبيعتاً نمى توانست عليه اساس بردگى مزدى 
متشكل گردد. رژیم ستيزى فراطبقاتى و مبارزات سندیكاليستى اساساً به حزب سازى باالى سر 
كارگران و اتحادیه هاى دست به كار مماشات با بورژوازى آویزان است و در طول این صد و اندى 
سال نيز همين نوع تشكل ها بودند كه جاى سازمانيابى شورائى ضد كار مزدى توده هاى كارگر را 
پر كردند. وضعيت غم انگيزى كه تا امروز ادامه دارد. تمامى اینها اما تصویر ساده اى از یك سوى 
ميدان كارزار بود. باید سوى دیگرش، سوى سرمایه را نيز كمى نظر انداخت. رونق بازار رفرميسم 
راست اتحادیه اى در غرب، كمونيسم خلقى در شرق و فاجعه باركشى طبقه كارگر بين المللى 
در این بازار را افكار عالمان بدنهاد سياست پدید نياوردند. تحوالت روز دنياى سرمایه دارى و 
شرائط تازه پویه بازتوليد و خودگسترى سرمایه جهانى در این زمينه نقش جدى بازى مى كرد 

و پایه هاى مادى وقوع این رویدادها را به اندازه كافى به همراه مى آورد. 
اگر دوره امپریاليستى شدن توليد سرمایه دارى را نه با روایت لنينى بلكه با نگاهى ماركسى 
بكاویم، تعيين كننده ترین شاخص هایش این ها بود. سرمایه سراسر جهان را حوزه پيش ریز 
و سامان پذیرى خود مى ساخت. فقط مشتى تراست تنزیل خوار یا چند دولت تجاوز كار نبود 
كه راه غارت دنيا پيش مى گرفت. سرمایه بود كه در همه جاى جهان بساط استثمار، ستم و 
انفصال كامل انسان ها از كارشان را پهن مى كرد. شمار زیادى از كشورها تا شروع نيمه دوم 
قرن نوزدهم سرمایه دارى شده بودند و روند انكشاف این شيوه توليد بدون انقطاع در ممالكى 
كند و در جوامعى با سرعت پيش مى تاخت. سرمایه مالى ماهيت سرمایه به مفهوم عام را از 
دست نمى داد. »تنزیل بگيرى« اش پدیده اى فراى رابطه توليد اضافه ارزش نبود، رویكردش نه 
با رباخوارى كه با گسترش دامنه انباشت و توسعه استثمار موحش نيروى كار مشخص مى شد 
و باالخره سيادتش نه نقيض خواص عام سرمایه كه فقط انكشاف و تكامل انداموار بردگى مزدى 
را منعكس مى ساخت. امپریاليستى شدن سرمایه دارى توسعه این شيوه توليد به اقصى نقاط 
دنيا بود. توسعه اى كه در بطن خود جدال ميان بخش هاى مختلف بورژوازى را عمق مى داد. 
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سرمایه هاى متوسط و كوچك جوامع در حال انكشاف فشار سهمگين رقابت با كارتل هاى عظيم 
سرمایه گذارى بين المللى را روى سينه خود حس مى كردند و براى چالش این معضل راه چاره 
مى جستند. با همه این ها سرمایه دارى به رغم آنچه لنين مى گفت نه فقط به ورطه احتضار 
نمى رفت كه حتى در قياس با سال هاى پيش به صورت موقت و مستعجل موقعيت بهترى به 
دست مى آورد. بازار داخلى اروپا از اشباع خارج مى شد و سرمایه هاى انبوه آزاد با پيش ریز شدن 
در حوزه هاى تازه و جوامع جدید به سرمایه بارآور پرسود تبدیل مى گردیدند. متوسط تركيب 
ارگانيك در سطح جهانى به طور مستعجل و تا حدودى از فوران باز مى ماند. حادثه اى كه به 
نوبه خود سير نزولى نرخ سودها را مقدارى كند و خطر وقوع بحران ها را ولو براى چند صباحى 
كمتر مى ساخت. جمعيت نيروى كار مورد استثمار افزایش تاریخى كم سابقه اى مى یافت. سيل 
اضافه ارزش ها بسيار پرخروش تر از پيش در مجارى بازتوليد سرمایه جهانى راه مى افتاد، همه 
جاى دنيا به حوزه هاى انباشت مبدل مى شد، دستيابى سرمایه بين المللى به مواد خام بسيار 
ارزان بهاى تشكيل بخش ثابت سرمایه را پائين مى آورد و این امر نيز به كند شدن گرایش رو 

به افت نرخ سود كمك مى نمود. 
بورژوازى  به  این رخدادها موقعيت سرمایه را عجالتاً محكم مى كرد. در وهله نخست  همه 
پاره اى كشورها در غرب امكان مى داد تا فشار دهشتبار استثمار الیه هاى وسيعى از طبقه 
كارگر را كاهش دهد، سطحى از انتظارات رفاهى این اقشار را پاسخ گوید و در قبال این عقب 
نشينى ها جنبش ضد سرمایه دارى توده هاى كارگر را زمينگير سازد. همزمان در سه قاره آسيا، 
افریقا و امریكاى التين با گسترش پایه هاى عمومى انباشت سرمایه و هموارسازى راه انكشاف 
كاپيتاليستى كشورها، از یك سو پایه هاى قدرت و مالكيت و حاكميت طبقه سرمایه دار را 
مستقر و استوار مى ساخت و از سوى دیگر همه امكانات الزم براى تسلط امپریاليسم ستيزى 
ناسيوناليستى بر جنبش هاى كارگرى و دهقانى روز را فراهم مى آورد. شرائط امپریاليستى توليد 
سرمایه دارى همه این مؤلفه ها و داده ها را همراه داشت و دقيقاً همين شرائط با همين ویژگى ها 
و مهلت ها بود كه دریچه هاى ميدان دارى را بر سوسيال دموكراسى در جنبش كارگرى اروپا 
و كمونيسم بورژوائى در جنبش هاى كارگرى و دهقانى كشورهاى شرق یا جوامع دیگر باز 
مى گشود. در دل این اوضاع طبقه سرمایه دار جهانى تا آنجا كه به خطر جنبش ضد سرمایه دارى 
طبقه كارگر بين المللى مربوط مى شد، به طور قطع احساس آرامش مى كرد، اما در درون خود 
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با مجادالت بيشترى مواجه مى گردید. سوسيال دموكراسى و كمونيسم بورژوائى، هر كدام با 
راهبردها و نقشه عمل هاى خاص خود، در زیر بيرق هاى ناهمرنگ اما همگن، همسو و هم افق، 
سنگرهاى جنگ پرولتاریا عليه سرمایه دارى را از جاى مى كندند تا سنگ و آهن و استحكامات 
آن ها را ساز و كار گرماى مشاجرات و بلوك بندى هاى درون بورژوازى كنند و توده هاى كارگر 
دنيا را فجيع و رقت بار از ميدان جنگ طبقاتى ضد كار مزدى به درون خاكریزهاى این مناقشات 

كوچ دهند.
این  تاریخى ميان شكست كمون پاریس و دهه سوم قرن بيستم دوران وقوع همه  فاصله 
جابه جائى ها بود. دوران نضج و سپس توسعه شرائط امپریاليستى رابطه توليد اضافه ارزش، 
اعتالى دورنماپردازى هاى سوسيال دموكراتيك و رونق بازار آرایش انسانى سرمایه دارى، توسعه 
مناسبات كار مزدورى به سراسر دنيا، گسترش و تحكيم پایه هاى مالكيت و حاكميت بورژوازى 
در جهان، عقب نشينى و افول كمونيسم ضد كار مزدى، اوجگيرى رفرميسم راست اتحادیه اى، 
برآمد وسيع ناسيوناليسم و تسلط استعمارزدائى و امپریاليسم ستيزى ناسيوناليستى بورژوازى 
بر جنبش هاى كارگرى و دهقانى، موفقيت هاى بارز سوسيال دموكراسى و كمونيسم خلقى 
در انتقال ميدان هاى جنگ پرولتاریا عليه سرمایه به قلمرو جدال درونى بخش هاى مختلف 
بورژوازى جهانى، گسست عميق جنبش كارگرى جهانى از راهبردهاى مبتنى بر نقد ماركسى 
اقتصاد سياسى بورژوازى و جایگزینى این نقد با تئورى لنينى امپریاليسم یا نظریه بافى هاى 
انترناسيونال دوم، فاصله گيرى پرولتاریا از افق سوسياليسم لغو كار مزدى و غرق شدنش در 
كام امواج سركش توهم به دورنماى سرمایه دارى دولتى، حلق آویزى مبارزات توده هاى كارگر به 
دار رژیم ستيزى فراطبقاتى كمونيسم خلقى یا رفرميسم راست اتحادیه اى همه و همه زنجيره 
رخدادهاى بدفرجام این دوره اند. تاریخنویسى خلقى، با بسنده كردن به سب و لعن مكتبى 
سوسيال دموكراسى، سر دادن چكامه هاى مطنطن نعت و ستایش بلشویسم و ابراز پاى بندى 
جعلى به ماتریاليسم ماركسى و كمونيسم، عظيم ترین بخش این واقعيت ها را در پرده مى كشد. 
اما حقيقت این است كه وضعيت فاجعه بار دامنگير جنبش كارگر جهانى، آنچه در این صد سال 
بر سر طبقه كارگر رفته است، خارج شدن مبارزات این طبقه از ریل پيكار ضد سرمایه دارى، 
فاصله گيرى ژرف كارگران دنيا از سازمانيابى وسيع شورائى ضد كار مزدى و آویختن آن ها به 

احزاب و اتحادیه ها از دل همين رویدادها جوشيد و وسعت گرفت و شاخ و برگ كشيد. 
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سال هاى این دوره، روزگار تصادم جنبش كارگرى جهانى با یك بزنگاه عظيم تاریخى بود. سال 
هائى بسيار حساس و سرنوشت ساز كه توده هاى كارگر خود را با آزمونى عظيم و دشوار رو به 
رو دیدند. آنها آزمون را باختند و از ایفاى نقش كارساز در آن عاجز ماندند. موضوع آزمون این 
بود كه آیا جنبش كارگرى بين المللى در قعر شرائطى كه گفته شد، آن سطح بلوغ، تدارك، 
تجهيز و آگاهى را داشت كه موج تهاجم راهبردهاى سوسيال دموكراتيك و كمونيسم خلقى را 
به چالش بكشد، بر سينه امواج شنا كند و كشتى پيكار كمونيستى و ضد كار مزدى خود را از 
گرداب هائل آن ها رها كند یا اینكه در این سطح قرار نداشت و چنين بلوغ و كارائى را كسب 
نكرده بود؟ طبقه كارگر مجبور به شركت در این آزمون گردید و همه چيز نشان داد كه هنوز 
آمادگى این كار را نداشت. راهبردهاى رفرميستى راست و چپ برنده شدند. پرولتاریا باخت و 
این باخت، تار و پود هستى تمامى تاریخ آن زمان تا امروزش شد. معناى زمينى این باخت روشن 
است. در این دوره طوالنى توده هاى كارگر در سراسر دنيا عليه فشار استثمار سرمایه دارى مبارزه 
كرده اند، بر ضد مظالم و ستمگرى هاى سرمایه به اشكال مختلف جنگ و ستيز روى نهاده اند. 
دولت هاى سرمایه دارى زیادى را ساقط كرده اند. در پاره اى جوامع به عظيم ترین خيزش ها دست 
زده اند و در بسيارى كشورها انقالب نموده اند. طبقه كارگر جهانى در طول این چند دهه تمامى 
این كارها را انجام داده است اما همه این مبارزات، خيزش ها، جا به جائى دولت ها و انقالبات 
را نه با سر آگاه طبقاتى ضد سرمایه دارى كه با سر سرمایه، در معيت این یا آن بخش بورژوازى 
و زیر بيرق رفرميسم راست یا چپ ميليتانت به فرجام برده است. توده هاى كارگر در همه این 
سالها، در كل خيزشها، عصيان ها، شورش ها و انقالباتش شكست خورده است. همه پيروزى 
هایش باژگونه و عين شكست بوده است. با هر انقالب خویش فقط پایه تسلط سرمایه بر خود 
را مستحكم تر ساخته است. حاصل شورش ها و قيام هایش فقط تضعيف بيشتر آرایش قواى 
پيكارش بوده است. حدیث جنگ و ستيز جارى طبقه كارگر در قرن بيستم این بوده است، چرا؟ 
به این دليل بسيار ساده كه در سنگر واقعى مبارزه ضد كارمزدى و سوسياليستى نمى جنگيده 
است. این جنبش با این وضعيت در هيچ كجاى دنيا به طور واقعى متشكل نبوده است و آنچه 
زیر نام تشكل بر وى تحميل شده است، چه در شكل اتحادیه و چه با نام حزب، نه ظرف جنگ 
ضد سرمایه دارى كه صرفاً كویر بلع قدرت طبقاتى آن بوده است. آخرین و اساسى ترین پرسش 
این نوشته آن خواهد بود كه فرجام این روند چه خواهد شد؟ مراد از این سؤال روى نهادن 
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به پيشگوئى نيست. ارزیابى الزامى و مقدور كمونيستى از اوضاع منظور است. در همين دوره 
طوالنى دیجور حوادثى رخ داده است كه مى توان آنها را به شرح زیر تلخيص كرد.

1. كمونيسم بورژوائى و رفرميسم چپ، قدرت تأثيرگذارى خود در جنبش كارگرى را از دست 
هشته است. از این طيف آنچه باقى است كاریكاتورهاى وهن آلودى از احزاب نيرومند پيشين 
است كه پيچ و خم استحاله اى طویل را پشت سر گذاشته اند. مستقل از اینكه راست تر یا 
چپ تر شده باشند ماهيت خود را حفظ كرده اند. به سياق دوره هاى پيش براى حلق آویزى 
جنبش كارگرى به دار سكت هاى محقر خویش مى كوشند. بارزترین شاخص مشترك همه 
آنها این است كه هيچ ربطى به مبارزات كارگران ندارند و منشأ هيچ فعل و انفعالى در هيچ 
كجاى جنبش كارگرى در هيچ نقطه دنيا نيستند. نيروى شكست خورده اى را مى مانند كه از 
هم پاشيده است و هر چند گاهى اینجا و آنجا چند نفرى از آنها در جائى جمع مى شوند تا در 
گامى آن طرف تر متالشى تر گردند. از هم پاشيدن این طيف مقوله اى تاریخى است. كمونيسم 
بورژوائى یا رفرميسم چپ نماى ميليتانت به دنبال شكست انقالب اكتبر تمامى توان خود را 
در عرصه جهانى به نمایش نهاد تا بدیلى براى برنامه ریزى نوع بازار آزاد سرمایه دارى در یك 
سوى و كمونيسم ماركسى و ضد كار مزدى طبقه كارگر در سوى دیگر باشد. این رویكرد در 
این كارزار به یمن همه شرائط تاریخى روز بر دومى پيروز شد و در پرتو این پيروزى دهه هاى 
متمادى در دو نقش كاماًل متفاوت در سراسر دنيا ميداندارى كرد. در نقش نخست بر مسند 
حاكميت و مالكيت كل سرمایه ها نشست. یكى از دو قطب عظيم قدرت سرمایه جهانى شد. 
سرمایه دارى انحصارى دولتى را در بخش عظيمى از جهان برنامه ریزى كرد، مستقر ساخت 
و بر توده هاى كارگر تحميل نمود. زیر نام كمونيسم هارترین شكل استثمار سرمایه دارى و 
بربرمنشانه ترین دیكتاتورى ها و بى حقوقى هاى این نظام را بر گرده كارگران بار كرد. نقش دوم 
را در مكان اپوزیسيون، زیر پرچم انتقاد از اردوگاه و شعبات عدیده كمونيسم بورژوائى و با دعوى 
پایبندى به كمونيسم ماركسى و ضد سرمایه دارى ایفاء نمود!! اما هر چه كرد در چهارچوب 
روایت سرمایه ساالر كمونيسم و بستن سد بر سر راه رشد و بالندگى جنبش ضد سرمایه دارى 
توده هاى كارگر بود. در همه جا همچنان بر طبل حزب سازى كوبيد. عصاى دست رفرميسم 
راست سندیكاليستى شد و در تقویت آن هر چه توانست كوشش نمود. رژیم ستيزى خلقى 
و فراطبقاتى را به جاى سرنگونى طلبى ضد كار مزدى به كاركران دیكته كرد. هر چه در توان 
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داشت براى جلوگيرى از سازمانيابى شورائى سوسياليستى توده هاى كارگر به كار گرفت. در 
ظاهر عليه اردوگاه و نقدهاى بورژوائى اردوگاه حرف زد اما كل راهبردها، تحليل ها و راهكارهایش 
فقط تالش براى به صف كردن كارگران با هدف برپائى برهوت دیگرى از برنامه ریزى نظم 
سرمایه دارى بود. كمونيسم بورژوائى دیرى است كه در هر دو نقش خود شكست خورده است 
و برد اعتبار و نفوذش در ميان طبقه كارگر جهانى به پائين ترین مدار ممكن سقوط كرده است. 
2. رفرميسم راست سندیكاليستى و احزاب سوسيال دموكرات نيز به ویژه از دهه 80 قرن پيش 
به این سوى به گونه اى كاماًل شتاب آلود روند فرسودگى و تضعيف طى نموده اند. اتحادیه ها 
مستمراً با فرار كارگران از ادامه عضویت مواجه هستند و سوسيال دموكراسى حتى در جوامعى 
مانند سوئد، نروژ، اسپانيا، هلند و آلمان كه از نيرومندترین پایه هاى نفوذ برخوردار بوده است به 
شدت فرتوت گردیده است. ریشه واقعى تضعيف موقعيت احزاب سوسيال دموكرات و رفرميسم 
راست اتحادیه اى در عمق شرائط موجود شيوه توليد سرمایه دارى قرار دارد. دوره اى كه سرمایه 
جهانى مى توانست در برابر برخى مطالبات معيشتى و رفاهى توده هاى كارگر چند كشور عقب 
نشينى كند تاریخاً و براى هميشه به سر رسيده است. نظام سرمایه دارى از طریق سازماندهى 
بربرمنشانه ترین تهاجمات به سطح نازل زندگى و امكانات اوليه اجتماعى كارگران در همه 
مناطق كره ارض زنده است. در چنين شرائطى سوسيال دموكراسى و جنبش اتحادیه اى قهراً 
باید نقشى متفاوت با گذشته خود بازى كنند. اگر در نيمه اول قرن بيستم جنبش ضد كار مزدى 
پرولتاریا را به بورژوازى مى فروختند و در قبال آن اوراق قرضه این یا آن بهبود اندك معيشتى 
را به كارگران مى دادند، اكنون در ازاء فروش این جنبش نه فقط هيچ چيز براى توده هاى كارگر 
ندارند، كه باید مستمراً بازوى قهر تهاجم سرمایه عليه هست و نيست زندگى آنان نيز باشند. 
سوسيال دموكراسى و رفرميسم اتحادیه اى در همين راستا چوب دو سر آلوده اى را مى مانند 
كه نه مقبول بارگاه سرمایه اند و نه قادر به فریب و گمراه سازى جنبش كارگرى به شيوه سابق 

هستند. 
3. نظام سرمایه دارى در همين دوره بيشترین ذخيره هاى ظرفيت خود را براى چالش موانع سر 
راه بقا و خودگسترى خود از عمق به سطح كشيده و به كار گرفته است. براى توسعه و تعميق 
استثمار ميلياردها كارگر در مقياس بين المللى به تمامى شيوه هاى ممكن توسل جسته است. 
مكانيسم هاى مؤثر بى سابقه اى را در عرصه چالش تنزل نرخ سودها و وقوع بحران ها یا پاالیش 
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خود و خروج از بحران ها ابداع و مورد استفاده قرار داده است. از اهرم بازار بورس و نقش دولت 
و مانند این ها كارسازترین استفاده ها را كرده است. سرمایه جهانى در امتداد پویه پردستاورد این 
تحوالت و به كارگيرى همه این ذخيره ها و ظرفيت ها و امكانات اینك بر نقطه اى ایستاده است 
كه از تمامى دوره ها و دقایق و آنات حيات تاریخى خود آسيب پذیرتر، شكننده تر و مردنى تر 
است. 95 سال پيش وقتى لنين شروع دوره امپریالسم را آستان اختضار سرمایه دارى ناميد، 
واقعيت از پاره اى لحاظ عكس چيزى بود كه او مى پنداشت. آن روز نظام بردگى مزدى از نظر 
ميزان سركشى تناقضات ذاتى، كارائى مكانيسمهاى چالش تناقضات و از همه مهم تر شرائط و 
راهكارهاى فرار از تحمل خطر طغيان هاى ضد سرمایه دارى طبقه كارگر بين المللى در وضعى 
بهتر از گذشته و بهتر از چند دهه اخير قرار داشت. این فاكتورها در شرائط روز رویه اى عميقاً 
معكوس دارند. سرمایه براى تشدید استثمار و افزایش نرخ اضافه ارزش ها، براى كاهش هزینه 
انباشت و باال بردن نرخ سودها، براى اجتناب از تحمل مخارج برپائى كارگاه، كارخانه، شبكه 
برق و آب و تنزل حداكثر بهاى بخش ثابت سرمایه، براى فرار از غرامت بيكارى، بيمه درمان، 
هزینه آموزش و كاهش بربرمنشانه بهاى نيروى كار، حتى آلونك تاریك زن بنگالى را مركز 
توليد موبایل ساخته است. با همه این ها متوسط تركيب ارگانيك سرمایه جهانى تا عرش باال 
رفته است. نرخ اضافه ارزش هاى حيرت بار كفاف نرخ سودهاى مورد نيازبازتوليد سرمایه را 
نمى دهد. سرمایه جهانى در كل بخشهایش، به بيان دیگرسرمایه اجتماعى همه كشورهاى دنيا 
بسيار سخت اسير ورطه بحران است. سرمایه دارى حتى به صورت دوره اى قادر به خروج از 
این ورطه نيست. حمله بدون انقطاع و مستمراً كوبنده تر و سهمگين تر به حداقل بهاى نيروى 
كار توده هاى كارگر، پرتاب فاجعه بار حدود یك ميليارد انسان فروشنده نيروى كار به برهوت 
بيكارى و تحميل فقر و گرسنگى مرگبار بر بيش از 3 ميليارد سكنه كره زمين، هزینه كردن 
زندگى نسل هاى آتى بشریت از طریق وام هاى كهكشانى دولت ها و نوع این ها تنها كارهائى است 
كه سرمایه به یمن انجام آنها براى بقاى خود تالش مى كند. واقعيت این است كه سرمایه دارى 
تمامى ظرفيت خود براى تداوم خودگسترى و ماندگارى را به كار گرفته است و اینك بلعيدن 
هست و نيست بشریت یگانه راهى است كه به عنوان راهكار حفظ موجودیت برایش باقى مانده 

است. 
سرمایه دارى در موقعيتى است كه گفته شد و راهبردهاى سوسيال دموكراتيك، كمونيسم 
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بورژوائى و رفرميسم چپ ميليتانت یا رفرميسم راست سندیكاليستى در وضعى هستند كه 
اشاره گردید، اما توضيح واضحات است كه نفس انحطاط، استيصال و آسيب پذیرى حاد این 
نظام هيچ دليلى براى گور و گم شدن یا حتى كمترین كاهش در ظرفيت بربرمنشى و توحش 
آن نمى باشد. بدون عروج جنبش نيرومند، آگاه و مستقل ضد كار مزدى طبقه كارگر هيچ 
دریچه اى به سوى هيچ تغييرى یا حتى هيچ بهبودى در پيش روى بشریت باز نخواهد شد. با 
همه اینها سرمایه دارى مطلقاً قادر نيست به گونه سابق و به راحتى تا امروز جنبش كارگرى 
جهانى را مهار كند و بر مشكالت خود فائق آید. نظام بردگى مزدى این توان را براى هميشه از 
دست داده است. چه خواهد شد؟ بدون شك حوادث بسيار زیادى، قابل پيش بينى یا غيرقابل 
پيش بينى، در شرف وقوع است. در این ميان چند چيز روشن است. آنچه در طول این چند 
سال در چهارگوشه دنيا رخ داده است، صرفاً تبخاله هاى سطحى عفونت سراسرى و انفجارآميز 
اندرونى سرمایه جهانى است. شورش هاى بسيار عظيم تر در راهند. كارگران در همه جاى 
دنيا مشتعل و عاصى وارد ميدان كارزار خواهند شد. سرمایه دارى به همه توحش ها دست 
خواهد یازید اما سركوب، زندان، شكنجه و حمام خون جنبش ها را از توفش بيش و بيشتر 
باز نخواهد داشت. نكته دوم اینكه بدیل هاى هولناك ارتجاعى یا فوق ارتجاعى بسيارى از پان 
اسالميستى و نئوليبرالى گرفته تا جرثومه هاى دیگر براى بقاى سرمایه دارى و رفع خطر جنبش 
ضد سرمایه دارى توده هاى كارگر وارد ميدان خواهد شد. چيزى كه هم اكنون در سطحى وسيع 
شاهدش هستيم. عمر نقش بازى این بدیل ها بيش از حد كوتاه است. »غار و غور غازها كاپيتول 
را نجات نخواهد داد«. عروج بدیل ها صرفاً گندیدگى اندرونى سرمایه دارى را انفجارى تر مى كند 
و كارگران را در سطحى وسيع تر و عاصى تر مجبور به طغيان خواهد ساخت. تاریخ دو راه بيشتر 
در پيش پاى ندارد. راه اول این است كه توده هاى كارگر در ميان موج طوفان هاى در راه، اندك 
اندك، تند یا كند، خود را شورائى و ضد كار مزدى سازمان دهند، سر بورژوازى را از روى تنه 
خود بردارند، بساط سندیكاسازى و حزب بافى را از پهنه جهان برچينند، آگاه و بيدار با شناختى 
ماركسى و طبقاتى دست به كار نابودى سرمایه دارى و برنامه ریزى شورائى سوسياليستى كار و 
توليد و نظم اجتماعى گردند. راه دوم اینكه سرمایه دارى شمشير نابودى بشر و كل دستاوردهاى 
تا كنونى تاریخ از نيام كشد. با راه اندازى وحشيانه ترین جنگ ها همه چيز را خاكستر سازد و در 
همين گذر راهى براى از سرگيرى دوباره رونق انباشت سرمایه و بقاى خود باز كند. هر دو چشم 
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انداز محتمل است اما كارگران كمونيستى كه دنيا و تاریخ و جامعه را با نگاه ماركس مى كاوند 
با تمامى توان اجتماعى و طبقاتى خویش مى كوشند تا چشم انداز اول را پراتيك روز مبارزه 
طبقاتى همزنجيران خویش سازند. توده هاى كارگرى كه به این كار اهتمام كنند در همان حال 
كه جنبش طبقه خود را بر ریل ضد كار مزدى راه خواهند برد این جنبش را شورائى و ضد 

سرمایه دارى هم متشكل خواهند كرد.
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طبقه ى کارگر و چشم انداز مبارزه ى طبقاتی
در ایران

آوریل 2012 

نشریه نگاه: شرایط اقتصادى و سياسى و اجتماعى حاضر در ایران، در متن بحران اقتصادى 
سرمایه دارى جهانى و تحوالت سياسى بين المللى و منطقه اى، شرایطى بحرانى و خطير است. 
در آغاز این گفت وگو، خوب است ابتدا نظر خود را در مورد مهم ترین مولفه هاى این شرایط 

توضيح دهيد.

ناصر پایدار: باید از وضعيت اقتصادى شروع نمود. بشریت عصر در نقطه، نقطه ى جهان، با بند 
بند زندگى خود، براى كشيدن هر نفس و در جریان هر نگاه به زندگى روزش، بر داربست نظم، 
سياست، »قانون«، قرار یا عذاب و خطاب هاى قهرآلودى شمع آجين است كه همگى به تمام 
و كمال از بُن مایه ى مناسبات مسلط اقتصادى، از سرمایه نشات مى گيرند و من نيز بحث را از 
همين جا شروع مى كنم. احزاب و محافل مختلف اپوزیسيون چپ در طول سى و پنج سال 
حاكميت جمهورى اسالمى به طور الینقطع از توفش بحران در چرخه ى بازتوليد سرمایه دارى 
ایران و وخامت وضع اقتصادى رژیم سخن رانده اند. این برآوردها یا »تحليل« ها به طور غالب 
شعارگونه، فاقد بُن مایه ى نقد ماركسى اقتصاد سياسى و بر همين اساس در پاره اى موارد باژگونه 
و ُگم راه كننده بوده است. سرمایه ى اجتماعى ایران در طول این سه دهه و اندى، دوره هاى 
متفاوتى را پشت سر نهاده است. برخى اوقات زیر فشار كوبنده ى بحران تا آستان فروپاشى پيش 
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رفته است. زمانى در چالش بحران و بازسازى پویه ى ارزش افزایى موفقيت هایى داشته است. 
روزهایى نيز رشدى چشم گير، نرخ سودى كالن و گسترشى پُر شتاب در پروسه ى انباشت را 
تجربه مى كرده است. حتا در برخى فواصل زمانى، رونق - به لحاظ حجم سرمایه ى الحاقى 
ساالنه - از جمله پيش ریز سرمایه هاى خارجى در حوزه هاى مختلف انباشت داخلى، تا چندین 
برابر طالیى ترین دوره ى اعتالى اقتصادى زمان رژیم شاه پيش مى تاخته است. این نكته را به 
این دليل تاكيد مى كنم، كه حساب پاسخ خود به سئوال حاضر را از سخن ورى ها و تحليل 
بافى هاى یاد شده، كم یا بيش جدا سازم و به دنبال این جداسازى بگویم كه شرایط اقتصادى 
روز یكى از وخيم ترین و بحران زده ترین شرایطى است كه در این سى و پنج سال چرخه ى 

بازتوليد سرمایه دارى ایران را زیر فشار خود گرفته است. 
به گزارشات رسمى موسسات مختلف دولتى نگاه كنيم. هفتاد درصد صنایع از بزرگ گرفته 
تا كوچك تعطيل شده است. اتوموبيل سازى ها با ظرفيت پنجاه درصد و كم تر كار مى كنند. 
صادرات روزانه ى نفت به پایين تر از 800 هزار بشكه رسيده است. صادرات گاز تا مرز پنجاه 
و پنج درصد سال 90 سقوط كرده است. توليد دارو و پوشاك و موادغذایى شاهد یك كاهش 
هول ناك بى سابقه است. بانك ها به گونه اى بهت آور خالى شده اند و ميلياردها دالر سرمایه هاى 
آن ها هيچ چشم اندازى براى بازگشت ندارند. كاهش خيره كننده ى واردات كاال از مایحتاج 
مصرفى گرفته تا اجزاى استوار و گردشى بخش ثابت سرمایه ى اجتماعى دورنماى عاجل یك 
فالكت وسيع و فروپاشى حاد اقتصادى را پيش روى همگان قرار داده است. ارزش ریال در 
مقابل ارزهاى خارجى برق آسا افول كرده است. بهاى تمامى كاالها به صورت انفجارى باال 
رفته است؛ حادثه اى كه دست مزدهاى واقعى توده هاى كارگر را تا سطح نصف تنزل داده و 
ادامه ى زندگى آنان را از هميشه دشوارتر و شاید هم ناممكن ساخته است. طبقه ى سرمایه دار 
و دولت سرمایه دارى در پوشش دروغين عناوینى مانند تاخير پرداخت پاره اى كمك هزینه ها، 
رسما دست مزدهاى رسمى كارگران را دست خوش سالخى ساخته و به شكل چشم گيرى 
تنزل داده است. قحطى دارو و احتياجات درمانى، همه ى خانواده هاى كارگرى را اسير وحشت 
كرده است. دولت بورژوازى پس از ماه ها تاخير قادر به تنظيم بودجه ى ساالنه نشد و زیر فشار 
ورشكستگى اقتصادى چيزى به نام بودجه ى سه ماهه را با كسرى-هاى نجومى تسليم مجلس 
كرد. نزدیك ترین شركاى بين المللى دولت اسالمى زیر مهميز تحریم ها، حجم داد و ستدهاى 
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بازرگانى و پيش ریز سرمایه در بازار داخلى ایران را وسيعا كاهش داده اند. فقط به عنوان مثال، 
ميزان ُكل سرمایه گذارى هاى ساالنه ى چين از سه ميليارد دالر به زیر 400 ميليون دالر رسيده 
است. ميزان مبادالت بازرگانى دو كشور نيز از 45 ميليارد دالر در سال به زیر 37 ميليارد سقوط 
كرده است. ليست داده هاى باال یك سئوال مهم را پيش روى ما قرار مى دهد. سئوالى كه بر 
سر زبان ها مى چرخد، اما همگان از پاسخ اش طفره مى روند. این سئوال كه اگر همه ى داده هاى 
اقتصادى فوق واقعيت دارند، پس چرا باز هم سرمایه ى اجتماعى ایران روند متعارف سامان 

پذیرى خود را ادامه مى دهد و شاهد یك فروپاشى خاص سراسرى نيست. 
جواب این پرسش نيازمند توضيح چند نكته است. اول این كه، از حدود 55 ميليون نفوس 
طبقه ى كارگر ایران یك جمعيت 30 ميليونى در شكل هاى مختلف و عرصه هاى گوناگون 
مشغول كار، توليد اضافه ارزش و ایفاى نقش موثر در بازتوليد پروسه ى ارزش افزایى سرمایه ى 
اجتماعى و بين المللى هستند. در این جا حتما عده اى با شگفتى خواهند گفت كه نصف 
جمعيت بيكار است، درصد چشم گيرى از توده هاى كارگر به جرم زن بودن در حصار خانه ها 
محبوس و از بازار كار سرمایه بيرونند و بر همين اساس، بحث كار و توليد 30 ميليون كارگر 
یك افسانه است. این حرف ها واقعيت دارد، اما از شناخت درست نظام بردگى مزدى سيراب 
نمى باشند. در جهنم سرمایه دارى ایران نه غرامت بيكارى به هيچ كارگرى پرداخت مى شود و نه 
تاریخا از كمك ها یا كمك هزینه هاى اجتماعى خبرى بوده است. ُكل بيكاران، حتا بخش عظيم 
بازنشستگان كارگر، مجبورند كه به هر شكل ممكن كار كنند. زنان خانه دار كارگر نيز با كار چند 
شيفتى خانگى خود به همين بيكاران و صد البته به شاغالن امكان مى دهند، تا به جاى یك 
شيفت، دو شيفت و گاه بيش تر نيروى كار خود را بفروشند. نيمى از این 30 ميليون بيكارند، 
اما بيكارى آن ها متضمن خانه نشينى و كار نكردن نيست. بالعكس، ترجمه ى زمينى آن هر چه 
بيش تر كار كردن، هم راه با تحمل سخت ترین شكنجه هاى جسمى و حقارت هاى فرساینده ى 
روحى، در مرگ بارترین شرایط، با دست مزدهاى بسيار ناچيز یا اساسا بدون هيچ دست مزد است. 

در این مورد فقط به چند مثال آشنا اشاره كنم. 
بر پایه ى برخى آمارها در حال حاضر بيش از 250 هزار راننده ى اتوموبيل شخصى مسافربر 
و قریب همين تعداد راننده موتورهاى مسافركش فقط در سطح چند شهر بزرگ كشور، هر 
روز شانزده ساعت و گاهى بسيار بيش تر كار مى كنند. این ها همه كسانى هستند كه به خاطر 
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بيكارى، به دليل فقدان هر گونه غرامت بيكارى یا تامين اجتماعى و زیر فشار گرسنگى، بى 
دارویى و خطر مرگ فرزندان به این كار روى نهاده اند. نكته ى مهم مورد گفت وگو، مكان این 
افراد و موضوعيت كار آن ها در روند كار سرمایه و پروسه ى سامان پذیرى سرمایه ى اجتماعى 
است. این انسان ها در استخدام هيچ كارفرماى خصوصى یا دولتى نيستند و در محاسبات رایج، 
آماج استثمار هيچ سرمایه دارى نيز نمى باشند!! اما واقعيت چيست؟ آحاد این جمعيت، وسيله ى 
نقليه نو یا كهنه ى خود را با اخذ وام از بانك ها یا مراكز مالى دیگر به صورت قسطى، با بهره هاى 
سنگين خرید كرده اند. آنان هر ماه بخش قابل توجهى از حاصل كار شبانه روزى خویش را در 
شكل بهره به موسسات مذكور پرداخت مى كنند. این عده، كارگر این یا آن سرمایه دار خاص 
نيستند، اما كارگران سرمایه اند. ابزار كار آن ها در تملك سرمایه دار معينى نيست، متعلق به 
سرمایه ى اجتماعى است و شكل صورى مالكيت خود این انسان ها بر این ابزار فقط پرده ى 
تاریكى بر استثمار وحشيانه ى آنان توسط سرمایه است. این جمعيت سواى بهاى نازل نيروى 
كار، آن هم حقيرترین بها، چيز دیگرى دریافت نمى دارند و كار اضافى آنان به صورت بهره اى 
كه مى پردازند، جویبار باریك سودى است كه به اقيانوس عظيم 760 تریليون تومانى محصول 
اجتماعى ساالنه یا به قول بورژوازى »توليد ناخالص داخلى« و در عالم واقع به اضافه ارزش هاى 

ساالنه ى عاید طبقه ى سرمایه دار سرریز مى گردد. 
مثال دوم، به خيل كثير چند صد هزار نفرى دست فروشان كنار خيابان ها در تهران و چند 
ميليونى در سراسر جامعه ى سرمایه دارى ایران نظر اندازید. تفاوت ميان این جمعيت با كارگران 
فروشنده ى درون فروش گاه هاى زنجيره اى بزرگ این است كه دومى ها در چهاردیوارى محل 
كار، براى یك سرمایه دار معين كار مى كنند و در پایان هر ماه بهاى شبه رایگان نيروى كار 
خود را مى گيرند، اما اولى ها همان را در حاشيه ى خيابان ها و در زیر پيگرد پليس سرمایه انجام 
مى دهند؛ كاالهاى همان سرمایه داران را مى فروشند و آن چه دریافت مى كنند اگر از بهاى 
نيروى كار هم زنجيران شاغل خود كم تر نباشد، به طور قطع بيش تر نيست. این جمعيت كثير با 
كارشان هيچ ارزش جدید یا اضافه ارزشى ایجاد نمى كنند، اما نقش آن ها به مثابه كارگر غيرمولد 
در روند كار سرمایه و بازتوليد سرمایه ى اجتماعى بسيار تعيين كننده است. هم سان نقش ُكل 
نيروى كار غيرمولد جهان سرمایه دارى است و روزانه كار دو شيفتى یا بيش ترشان نياز حياتى 

چرخه ى ارزش افزایى سرمایه است. 
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ليست این نوع كارها در جامعه ى ایران بسيار بلندباالست. واقعيت این است، كه بخش عظيمى 
از كار و توليد اجتماعى ساالنه - از پوشاك گرفته تا بسته بندى كاال و امور انتشاراتى - در درون 
خانه ها و توسط زنان خانه دار خانوارهاى كارگرى صورت مى گيرد. اقتصاد سياسى بورژوازى هيچ 
گاه حجم عظيم و افسانه اى اضافه ارزش هاى حاصل استثمار ُكل جمعيت 30 ميليونى توده هاى 
كارگر، مركب از كارگران شاغل، فاقد اشتغال قراردادى، زنان خانه دار و كودكان خردسال را به 
دیوان محاسبات خود راه نداده است، تاریخا نفت نفت كنان و این سال ها رانت رانت گویان بر 
هر چه واقعيت زمخت و عریان جامعه ى سرمایه دارى است، پرده ى ترفند و عوام فریبى كشيده 
است. سهم عایدات نفتى در ُكل توليد ناخالص ساالنه ى چند صد تریليون تومانى، در بهترین 
حالت و در همان روزهایى كه صادرات نفت بسيار باال و بهاى هر بشكه اش مرز 160 دالر را 
پشت سر خود داشت، از ده درصد تجاوز نمى كرد. كوه سرمایه هایى كه در نقطه، نقطه ى ایران 
سر به آسمان مى-ساید، كار اضافى بدون هيچ مهار و مرزى است كه این چند ده ميليون كارگر 
در عرصه هاى مختلف - از جمله در حوزه ى نفت و گاز - زیر فشار قهر دولت بورژوازى به حساب 
این طبقه واریز مى كنند. پيداست كه جمعيت كثيرى از این نيروى كار شاغل یا بيكار مجبور 
به كار شاق، كارگران غيرمولد هستند، اما كار این جماعت نيز به اندازه ى كار هم زنجيران مولد 
آنان نياز محتوم چرخه ى بازتوليد و ارزش افزایى سرمایه است. این نكته نيز گفتنى است، كه 
هر چه سرمایه دارى منحنى بارآورى كار اجتماعى را بيش تر به اوج برده است، هر چه امكان 
حداكثر توليد توسط حداقل نيروى كار را افزایش داده است، نياز خود به كار غيرمولد را افزون تر 

ساخته است. 
در شرایط حاضر، هزینه ى تمام شده ى یك جوهر چاپ گر در چين با استفاده از نيروى كار 
ماوراى ارزان این كشور چيزى معادل هزار تومان و سرمایه ى متغير متبلور در آن حول و حوش 
پانصد تومان است. همين جوهر در بازار جهانى، از جمله بازار داخلى ایران، با قيمتى حدود 250 
هزار تومان به دست مصرف كننده مى رسد. اگر این قيمت را مالك قرار دهيم، به رقمى قریب 
249 هزار تومان اضافه ارزش توليد شده در هر واحد محصول مى رسيم. ارقامى كه بسيار اثيرى 
جلوه مى كنند و عقل آدمى زاد قادر به هضم آن ها نيست، اما واقعيت دارند. این كاال با چنين 
حجم اضافه ارزش افسانه اى كه در خود دارد، سراسر بازار جهانى سرمایه-دارى را پُر مى سازد 
و در پروسه ى سامان پذیرى خود، اوال: سرمایه داران زیادى را بر سر خوان یغماى سودهاى 
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كالن مى نشاند؛ ثانيا: به توده ى بسيار چشم گيرى نيروى كار، از جمله كارگران غيرمولد در 
شكل بازاریاب، فروشنده، سرایدار، بسته بند، پخش كننده ى آگهى هاى تبليغاتى و نوع این ها 
نياز پيدا مى كند. سرمایه دارى را باید با نگاه ماركس و در هيات حاضر قرن بيست و یكمى آن 
دید و كاوید. براى آناتومى وضع موجود سرمایه دارى یك كشور، هيچ چيز غلط  تر از این نيست 
كه فقط به طول و عرض صنایع كليدى توليد كننده اش در درون مرزهاى جغرافيایى خودش 
چشم دوزیم. سرمایه دارى یك شيوه ى توليد جهانى است. سرمایه ى اجتماعى هر كشور جزء 
الیتجزایى از سرمایه ى بين المللى است، طبقه ى سرمایه دارش بخشى از طبقه ى سرمایه دار دنيا 
و طبقه ى كارگرش گردانى از ارتش بردگان مزدى جهان است. اضافه ارزش ساالنه اى كه در 
سراسر دنيا توليد مى شود، حاصل كار و استثمار ُكل طبقه ى كارگر بين المللى است، به همان 
گونه كه سودها و سرمایه هاى الحاقى طبقه ى سرمایه دار هر كشور حصه ى معينى از این اضافه 
ارزش ُكل است. ممكن است و معموال چنين است، كه حلقه ى توليد ارزش اضافى یك سرمایه، 
یك تراست سرمایه دارى یا بخش بزرگى از سرمایه ى جهانى در حوزه هاى معينى متمركز باشد، 
اما چرخه ى بازتوليد این سرمایه ها و پروسه ى تحقق اضافه ارزش هاى موجود در توليدات آن ها 
با دست ُكل كارگران مورد استثمارشان مى چرخد. طرح این نكات، حاشيه روى و خروج از متن 
بحث نيست. به این دليل بر آن ها تاكيد مى كنم، كه نقش واقعى جمعيت 30 ميليونى توده هاى 
كارگر ایران، از جمله جمعيت موسوم به »بيكاران«، زنان خانه دار یا سایر بخش هاى غایب از 
دایره ى محاسبات متعارف محافل راست و چپ بورژوازى، در توليد یا سامان پذیرى و تحقق 

حجم غول آساى اضافه ارزش ها و سرمایه ها را باز گفته باشم. 
به اصل بحث بازمى گردم. سرمایه دارى ایران در همان حال كه موج كوبنده ى بحران و فشار 
تحریم هاى سهمگين اقتصادى را تحمل مى كند، باز هم اضافه ارزش هاى انبوه حاصل استثمار 
بربرمنشانه ى این جمعيت عظيم كارگر را در سفره ى خود دارد. اگر احمدى نژاد و تيم وى از 
توان چالش بحران سخن مى رانند، كوه این اضافه ارزش ها را تكيه گاه ادعاى خود مى بينند. 
از این مهم تر آن كه، فشار بحران، عوارض سنگين اش، به ویژه تكميل و تشدید آن ها توسط 
تحریم ها، در مجموع شرایطى را پدید آورده آورده است كه طبقه ى سرمایه دار و دولت اش براى 
تعميق هر چه شریرانه تر و جنایت كارانه تر استثمار كارگران به هيچ محدوده و مرزى تمكين 
نمى-كند. بورژوازى در طول سال 91، متناسب با حدت بحران اقتصادى و تندباد تاثير تحریم ها، 
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توده هاى كارگر را خواه به لحاظ تحمل سبعانه ترین و بربرمنشانه ترین شرایط كار و استثمار و 
خواه از نظر سطح امكانات معيشتى و بهاى نيروى كار تا پرت گاه مرگ عقب رانده است و همين 
تهاجم وحشيانه، اصلى ترین سالح دست-اش براى مماشات با بحران و چالش فشار تحریم ها 
بوده است. طبقه ى سرمایه دار و دولت مردانش این كارها را انجام داده اند، اما توفان بحران هر روز 
بيش از روز پيش پروسه ى بازتوليد سرمایه ى اجتماعى ایران را در خود مى پيچد و تمامى آن 
چه باالتر به عنوان شاخص اوضاع اقتصادى روز گفتيم، واقعيت هایى هستند كه به رغم تمامى 
تعرضات بورژوازى بسيار زمخت و رشد یابنده بر سينه ى حيات سرمایه دارى ایران سنگينى 

مى كنند. 
به سراغ بخش دیگر سئوال، شرایط سياسى روز مى روم. تار و پود فضاى سياسى هر جامعه 
را در وهله ى اول، چگونگى صف آرایى طبقات اساسى و در وهله ى بعد، جنبش هاى مختلف 
اجتماعى و باالخره كشمكش هاى درون طبقه ى حاكم تعيين مى كند. در وضعيت روز ایران، 
دولت بورژوازى با مشاهده ى آثار بحران اقتصادى، خطر وخامت این روند زیر فشار تحریم ها، 
رویدادهاى خاورميانه، انزواى بين المللى و ادامه ى مناقشات خود با قطب قدرت غربى سرمایه، به 
گونه اى كم سابقه خود را اسير هراس مى بيند. رژیم مى كوشد ابعاد هراس اش را از انظار پنهان 
دارد، اما آن چه در همين راستا انجام مى دهد، باز هم حدیث بيم و ُرعب است. خطر انفجار 
توده اى، مستقل از واقعى بودن یا نبودنش چيزى است كه جناح مسلط قدرت رژیم محتمل 
مى پندارد و به شكل هاى مختلف براى مقابله با آن تدارك مى بينند. نمى توان كتمان كرد، كه 
جمهورى اسالمى براى این مقابله از ساز و كارها و توان مندى هاى قابل توجهى برخوردار است. 
اگر اپوزیسيون هاى سياسى بورژوازى با همه ى قوا در تقالى مصادره ى موج نارضایى ها و چپاول 
شورش ها به عنوان نردبان عروج خود به عرش قدرت هستند، بخش هاى حاكم این طبقه 
مبرميت قتل عام خيزش ها را امر حياتى بدون هيچ قيد و شرط خود تلقى مى كنند. این الیه ها 
و نيروها براى انجام این كار، استخوان بندى و موقعيت ویژه اى دارا هستند. جمهورى اسالمى 
مظهر ادغام و درهم تنيدگى كامل قدرت سياسى، مالكيت سرمایه و سازمان یافتگى پليسى 
و ميليتاریستى طبقه ى بورژوازى است. در جهنم روز سرمایه دارى ایران، سپاه، پليس، ارتش، 
بسيج، وزارت اطالعات و سایر وزارت خانه ها، بيت رهبرى، پارلمان، مجلس خبرگان، شوراى 
تشخيص مصلحت و سازمان هاى مشابه، فقط نهادهاى تصميم گيرى، اجرایى یا عمله ى قهر و 
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سركوب و حمام خون نيستند؛ هر كدام این موسسات، مالك حصه ى مهمى از ُكل سرمایه ى 
اجتماعى هم مى باشند. 

نكته ى ظریف تر این كه، بر خالف پندار خيلى ها، مالكيت این نهادها بر تراست ها، كارتل ها، 
صنایع بزرگ و متوسط، بانك ها یا سایر مراكز مالى و تجارى، هم عرض شكل متعارف مالكيت 
دولتى سرمایه ها نيز نيست. در هر جامعه ى سرمایه دارى، نه فقط ممالك اردوگاه سابق، كه 
همه ى جوامع موجود جهان، بخش وسيعى از طبقه ى سرمایه دار لزوما مالكان كارخانه ها و 
تجارت خانه ها یا بانك ها نيستند. مكان و موقعيت شان در سازمان كار سرمایه است، كه سهم 
بدون هيچ چون و چراى آن ها در مالكيت ُكل سرمایه ى اجتماعى را تعيين مى كند. مدیران، 
مشاوران، مستشاران، برنامه ریزان، عناصر رده ى باالى بوروكراسى و فرماندهان دستگاه هاى 
نظامى و انتظامى از این جمله اند. مساله در مورد جمهورى اسالمى، اما پيچيده تر از این ها 
است. در این جا، وزیران، استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجالس چندگانه، مدیران، روحانيون 
عالى جاه، فرماندهان و مقامات نظامى یا امنيتى در رده هاى مختلف از باال تا پایين، در همان 
حال كه به اعتبار پُست خود آحاد طبقه ى سرمایه دارند، مالكان خصوصى ارقام نجومى سرمایه 
نيز مى باشند. به بيان دیگر، در هم رفتگى قدرت سياسى، ميليتاریستى، پليسى با مالكيت دولتى 
و خصوصى سرمایه تا افراطى ترین شكل خود پيش رفته است. بحث مطلقا بر سر تفاوت بين 
سرمایه دارى دولتى و خصوصى براى توده هاى كارگر نيست. هيچ تفاوتى وجود ندارد. هدف، 
تصویر موقعيت ویژه اى است كه بورژوازى حاكم در عرصه ى معادالت سياسى روز داراست. 
بخش هایى از طبقه ى سرمایه دار ایران، كه ساختار قدرت جمهورى اسالمى را تشكيل مى دهند، 
با چنين نقشى در مالكيت سرمایه ها، چنين سهمى در قدرت سياسى، چنين نيرویى در ماشين 
قهر پليسى و نظامى و این كه هر ضربه اى به اركان حيات رژیم، ضربه اى بر ُكل هستى آن هاست 
تا آخرین نفس براى دوام دولت اسالمى ایستادگى مى كنند. به این فاكتور یك عامل تكميلى 
دیگر را هم اضافه كنيم. رژیم از دقایق نخست ظهورش یك سازمان یابى سراسرى فاشيستى 
مركب از عقب مانده ترین و متحجرترین بخش جامعه یا توده ى كثير و ميليونى لومپن پرولتاریا 
و به قول ماركس فاضالب همه طبقات را پشت سر خود داشته است. این نيروى ميليتاریستى، 
آماده ى وحشيانه ترین تهاجمات فاشيستى در طول این سى و پنج سال اگر هم به لحاظ كثرت 
دچار كاهش شده است، اما از نظر سازمان یافتگى، آموزش و قدرت تعرض هم چنان براى راه 
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اندازى هر ميزان حمام خون و سُبعيت آماده است. جمهورى اسالمى در دوره هاى مختلف با 
استفاده از همين امكانات و برگ هاى برنده قادر به حفظ خود شده است، هر جنبش اعتراضى 
طبقه ى كارگر را سركوب كرده است و حتا هر اپوزیسيون درون یا حاشيه ى قدرت سياسى را 

زمين گير نموده است. 
به سوى دیگر ميدان كارزار برویم. 50 ميليون نفوس توده هاى كارگر زیر تازیانه ى وضعى 
كه تصویر شد، در ورطه ى فالكت، خفقان و محروميت از هر نوع امكان نفس كشيدن غوطه 
مى خورد. اما مجرد گرسنگى، آوارگى، بى دارویى یا سایر مصيبت ها، لزوما دریچه اى به سوى 
آرایى چنين جنبشى در  نمى كند. صف  باز  آگاهانه ضد سرمایه دارى  احتمال یك خيزش 
گرو رشد سازمان یافته، آگاه و شورایى یك رویكرد نيرومند ضد كار مزدى با دورنماى محو 
سرمایه دارى در درون طبقه ى كارگر ایران است. جنبش كارگرى ایران در حال حاضر شاهد 
حضور و ميدان دارى موثر این رویكرد در صفوف خود نيست. در غياب چنين جهت گيرى 
آگاه و متشكل، آن چه باقى مى ماند احتمال انفجارهاى گسترده ى كارگرى به عنوان واكنشى 
اضطرارى در مقابل روند رو به تعميق سيه روزى هاست. چشم انداز وقوع این شورش ها قطعا 
وجود دارد، اما حتا در این گذر نيز جاى گفت وگو بسيار است. توده ى كارگر متشتت، فاقد 
آگاهى و ناآشنا به افق پيكار طبقاتى براى این كه دست به انفجار زنند، باید كوله بار فالكت 
و بدبختى خود را با زنجير توهم به یكى از اپوزیسيون هاى راست یا چپ بورژوازى قفل كنند. 
طبقه ى كارگر ایران به رغم همه ى فروماندگى هایش به سادگى آماده ى انجام این كار نيست. 
این طبقه از مشروطه تا امروز چنين سناریوى شكست آميزى را تجربه كرده و هر بار شكست 
سهمگين ترى متحمل شده است. درست به همين دليل، مشاركت كارگران در خيزش سال 88 
در قياس با دوره هاى پيش بسيار كم تر بود. معناى این سخن آن نيست، كه توده ى كارگر در 
كاهش فشار توهم خود به اپوزیسيون هاى بورژوازى خيلى پيش رفته است. این اتفاق تا حدودى 
روى داده است، اما با رشد آگاهى ضد سرمایه-دارى كارگران هم راه نشده است. جنبش كارگرى 
در شرایط روز وضع خاصى را تجربه مى كند. از موقعيت الزم براى یك صف آرایى مستقل و 
نيرومند طبقاتى برخوردار نيست. به اپوزیسيون هاى فریب كار بورژوازى اعتمادى ندارد، فشار 
شكست هاى گذشته بر سينه اش سنگين است و اميد به پيروزى شورش ها را ضعيف مى بيند. 
توده هاى كارگر به همه ى این دالیل در زمينه ى استقبال از خيزش هاى گسترده، محتاط و 
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دست به عصا گام برمى دارند. 

نشریه نگاه: یكى از مولفه هاى شرایط حاضر، تشدید هم چنان رو به افزایش تنش ها، درگيرى ها 
و افشاگرى هاى جناح هاى مختلف سرمایه دارى جمهورى اسالمى عليه یك دیگر است. چرا 
چنين است؟ برنامه و استراتژى اقتصادى و سياسى این جناح ها در اساس چه تفاوتى هایى با 

هم دارد؟

ناصر پایدار: بورژوازى در همه جاى جهان به ُحكم هستى طبقاتى خود اسير جناح بندى ها، 
افتراق در برنامه ریزى ها و تشتت در سياست گذارى ها است. ریشه ى اختالفات و هماوردى ها 
روشن است. آحاد و الیه هاى این طبقه به لحاظ طول و عرض مالكيت سرمایه، سهم در قدرت 
سياسى و حصه ى خود در اضافه ارزش هاى حاصل استثمار طبقه ى كارگر، موقعيت واحدى 
ندارند. این الیه ها بر سر تقسيم این غنایم كشمكش دارند و كركس وار براى بردن سهم افزون تر 
با هم رقابت و مقابله مى كنند. مساله ى بعدى معضالت و سنگالخ هاى سر راه بورژوازى براى 
تحميل سرمایه دارى و استثمار و بربریت و جنایات اش بر طبقه ى كارگر است. سرمایه یك 
رابطه ى اجتماعى و شيوه ى توليد آكنده از تناقضات و بحران هاست و تالش براى هر ميزان 
بقایش به همين اندازه تناقض بار و جدال آميز است. بخش هاى مختلف بورژوازى با مشاهده ى 
مشكالت ناشى از درون مایه ى متضاد سرمایه، ناسازگارى هاى بقا، به ویژه دشوارى هاى سر راه 
تحميل این مناسبات بر توده هاى كارگر، براى برنامه ریزى نظم اقتصادى، سياسى و اجتماعى 
سرمایه دارى با مجادالت مختلف مواجه مى گردند. هر الیه یا بخش و جناحى رویكرد خاصى 
اتخاذ مى كند و برنامه و سياست ویژه اى پيش مى گيرد. ليبراليسم، كنسرواتيسم، سوسيال 
دموكراسى، اشكال عدیده ى نو و كهنه یا چپ و راست آن ها از همين جا جوانه مى زنند و شاخ 
و برگ مى كشند. همه ى این ها در مقابل جنبش كارگرى جهانى هم جوش و اعضاى یك پيكر 
واحد طبقاتى هستند، اما همه نيز بر سر چگونگى برنامه ریزى نظام و حصه ى خود در سودها و 

سرمایه ها عليه هم دیگر مى تازند و به كارهاى مختلف دست مى زنند. 
در جامعه ى ما، استراتژى بورژوازى براى پاسخ به نيازهاى نظم اقتصادى و سياسى سرمایه و 
نيز تعيين سمت و سوى دیپلماسى خارجى، تاریخا با فشار عوارض ناشى از مكان سرمایه دارى 
ایران در تقسيم كار جهانى سرمایه روبرو بوده است. در این جا، دیكتاتورى عریان یك شرط 
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حتمى بازتوليد پروسه ى ارزش افزایى سرمایه است. این دیكتاتورى اساسا با هدف سركوب هر 
نوع اختالل در نظم سرمایه و به عنوان جواز تضمين شبه رایگان بودن بهاى نيروى كار توده هاى 
كارگر اعمال مى شود، اما حتا براى حصول همين هدف مجبور است چشم اپوزیسيون هاى 
مختلف بورژوازى را نيز بيازارد. این ذات سرمایه است، كه نمایندگانش از هر جناح و دار و 
دسته كه باشند براى تحقق نظرات و حاكم ساختن سياست هاى خود به هر ساز و كارى توسل 
مى جویند. استفاده از توهم كارگران و نشستن بر موج نارضایى آن-ها براى تسویه حساب با 
رقيبان، یكى از مهم ترین این اهرم هاست. تندنسى كه خوشایند جناح یا جناح هاى مسلط این 
طبقه در قدرت سياسى نيست و براى مقابله با آن، دامنه ى دیكتاتورى هار حاكم را به حوزه ى 
جست و خيز اپوزیسيون ها نيز بسط مى دهند. از این مهم تر و بسيار تعيين كننده تر این كه، 
اعمال دیكتاتورى هار بر طبقه ى كارگر نيز هزینه هاى گزاف خود را دارد. وجودش، استحكام، 
شدت و فراگيرى هر چه سهمگين ترش شرط حياتى بازتوليد و بقاى سرمایه-دارى است، اما 
طاقت توده هاى كارگر براى تحمل اش نيز سقفى داراست و خطر انفجارهاى وسيع توده اى از 

عوارض معمول آن است. 
بورژوازى ایران از آغاز تا حال در رابطه با خير و شر این دیكتاتورى و حدود یا چگونگى كاربردش 
دچار سردرُگمى و تشتت بوده است. عناصر یا گروه هایى از این طبقه زیر فشار ترس از خطر 
انفجار قهر توده هاى كارگر، توهم به گنجایش سياست هاى خود براى جلب رضایت قشرى از 
كارگران و باور به كارایى برخى اصالحات مدنى و سياسى براى جلوگيرى از مخاطرات احتمالى، 
اگر نه همواره، اما در شرایط خاص جار و جنجال فضاى باز سياسى، دموكراسى و جامعه ى 
مدنى راه مى انداخته اند. در سال هاى بعد از مشروطيت، صور اسرافيل ها، دهخداها، مستوفى 
الممالك ها، در فاصله ى ميان 30 تا 32 طيف احزاب جبهه ى ملى و طرف دار مصدق، و در 
دوره ى اخير جماعت حمام خون ساالران و بانيان و حاميان كشتارهاى 58 تا 60 و 67 زیر بيرق 
اصالحات در این زمره بوده اند. در همه ى این دوره ها و در سراسر خط ممتد استيال و حاكميت 
سرمایه دارى، بخش هایى از بورژوازى نيز یك دست و مصمم اعمال سُبعانه ى دیكتاتورى بر 
طبقه ى كارگر، یا حتا در صورت نياز، بر اپوزیسيون هاى درون طبقه ى خود را تنها راه بقاى 
حاكميت خویش و استمرار حيات نظام بردگى مزدى مى دیده اند. گفتنى است، كه اوال: حرف 
آخر یا در واقع حرف دل سرمایه را نهایتا طيف دوم بوده است كه مى زده و اجرا مى كرده است؛ 
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ثانيا: طيف نخست هر چه از گذشته به حال نزدیك تر مى شده است، سترونى، متوهم بودن و 
عوام فریبانه بودن حرف هایش عالم گيرتر شده است.

پيدا  ابعاد دیگرى هم  اخير  ایران در طول چند دهه ى  مجادالت درون طبقه ى سرمایه دار 
كرده است. سرمایه داران این دوره در تركيب سراسرى خود از كارخانه دار و بازارى و بانك دار 
و مزرعه دار گرفته تا دولت مرد، سپاهى، بسيجى، پليس، مدیر، مشاور یا دانشگاهى در كنار 
رقابت هاى متعارف در پهنه ى اقتصاد و بلوك بندى-هاى سياسى دست به كار بيش ترین 
مافيابازى ها هستند. هر باند و دار و دسته مى كوشد از طریق احراز پست هاى كليدى در ماشين 
دولتى و توسل به ساز و كارهاى مافيایى مرزهاى مالكيت، حدود سود و حجم سرمایه ى 
خویش را وسعت بخشد. یك دليل مهم این وضعيت در چگونگى پروسه ى استقرار دولت 
اسالمى و منوال تالش این رژیم براى بقاى سرمایه دارى و استمرار حاكميت خود قرار دارد. 
جمهورى اسالمى با سرنگونى رژیم شاه خود را مالك هزاران تراست و موسسه ى بزرگ یا 
متوسط صنعتى، زنجيره ى عظيم بانك ها، بنيادها و مراكز مهم مالى، معادن، مزارع، كشت و 
صنعت ها، شبكه هاى حمل و نقل، فروش گاه هاى بزرگ و ُكل سرمایه ى اجتماعى دید. دنياى 
سرمایه هایى كه خيلى زود و در همان آغاز، زیر لواى مالكيت یا كنترل دولتى عمال به تصاحب 
افراد، خانواده ها، باندها، روحانيون، بازاریان، مافياها و شبكه هاى رنگارنگ درون رژیم در آمد. 
آدم هایى از طبقه ى بورژوازى، از الیه هاى پایين این طبقه یا حتا از ميان لومپن پرولتاریاى عمله 
و اكره ماشين قهر دولت جدید، در یك چشم به هم زدن صاحب شركت هاى سهامى، بنيادهاى 
غول پيكر مالى، كارخانه ها، مزارع، معادن، خطوط كشتى رانى و هزاران واحد توليدى و تجارى 
دیگر شدند. مالكيت این جماعت بر بنگاه هاى توليدى و مالى یا موسسات موسوم به »خدماتى«! 
نه با پيشينه ى سرمایه دار بودن، خرید این شركت ها، گرفتن اعتبارات بانكى یا خرید اوراق 
سهام، كه با حضور آن ها در ساختار قدرت سياسى و ماشين قهر دولتى جدید محقق گردید. 
این سرمایه داران نوظهور بسان همه ى سرمایه داران دیگر دنيا با ُكل شعور و توان خود دست به 
كار افزایش سرمایه ها و سودهاى خود شدند و براى نيل به این هدف چند ساز و كار معين را 
از همه چيز موثرتر یافتند. اول این كه، فشار استثمار كارگران را تا منتهاى مرزهاى ممكن باال 
برند و به اوج رسانند؛ كار شاق چند شيفتى با دست-مزدهاى نازل در بدترین شرایط كار را بر 
كارگران تحميل كنند. آن ها در مورد دست مزد آیين جدیدى كشف كردند؛ این كه، پرداخت 
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هر ماهش را به چند ماه و گاهى چند سال و پاره اى اوقات هيچ گاه موكول نمایند و در طول این 
ماه ها یا سال ها با افزودن همان مزدها به سرمایه هاشان چندین برابر دست مزد كارگران سود و 
سرمایه بر هم تلنبار نمایند. ساز و كار دوم آن كه، هر سرمایه دار براى افزایش حجم سرمایه ها و 
كثرت بيش تر شمار واحدهاى صنعتى و تجارى خود هيچ حریم و مرز امنى حتا براى شركاى 
طبقاتى خود نيز قائل نباشد و به هر تطاولى دست یازد. سوم و تعيين كننده تر این كه، براى 
حصول همه ى این اهداف و منظورها به ارتقاى هر چه افزون تر موقعيت خود در ساختار قدرت 

دولتى روى نهد و در این زمينه تا چشم كار مى كند بساط باند بازى و مافياپردازى پهن كند. 
واقعيت این است كه طبقه ى بورژوازى ایران در عين یك پارچگى و اتحاد آهنين در مقابل هر 
جنب و جوش سرمایه ستيز طبقه ى كارگر، به لحاظ تشتت درونى یا مناقشات حاد گروه ها، 
جناح ها و مافياهاى اختاپوسى متشكله اش در مدار اوج سير مى كند. این اختالفات و مشاجرات 
اگر در رابطه با برخى اپوزیسيون هاى خارج از حاكميت، رنگ و لعاب جهت گيرى هاى متفاوت 
سياسى گرفته است، اما در سایر موارد همين لعاب را نيز دارا نيست و سواى جنگ و ستيز 

مافياهاى گوناگون اقتصادى بر سر تقسيم سرمایه ها و سودها چيز دیگرى نمى باشد. 

نشریه نگاه: حداقل بخشى از كارگران و مردمان محروم در تقابل جناح هاى سرمایه دارى 
جمهورى اسالمى، جانب این یا آن جناح عليه دیگرى را مى گيرند، به این اميد كه بهبودى 
در زندگى آن ها ایجاد شود. آیا واقعا حاكميت این یا آن جناح سرمایه دارى، در شرایط حفظ 
ایران  در  اجتماعى  زندگى  وضعيت  در  گشایشى  به  مى تواند  اسالمى،  بنيان هاى جمهورى 

بيانجامد؟

آفتاب«،  از همه سئواالت ساده تر است. »آفتاب آمد دليل  این سئوال  ناصر پایدار: پاسخ 
اگر ميليون ها بار ُكل زوایاى تاریخ صد سال اخير ایران را چراغ اندازیم، قادر به رویت هيچ 
جهت گيرى هيچ بخش یا هيچ گروه و جناح بورژوازى براى هيچ ميزان كاهش در فشار استثمار 
یا هيچ مقدار گشایش در كوه معضالت معيشتى و سياسى و اجتماعى آوار بر سر توده هاى 
كارگر نخواهيم شد. این واقعيت در مورد آینده ى كار ُكليه ى رویكردها و جریانات درون طبقه ى 
بورژوازى، اعم از حاكم یا اپوزیسيون، به تمام و كمال صدق مى كند. به عالوه این كه، ماجرا به 
بودن و نبودن جمهورى اسالمى نيز محدود نيست. تا زمانى كه سرمایه دارى موجودیت دارد، 
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حتما چنين خواهد بود. 
تكليف هارترین جناح هاى بورژوازى، از دولت هاى دوره شاهنشاهى تا جمهورى اسالمى، كامال 
روشن است. كارنامه ى منادیان اصالحات و دموكراسى و جامعه ى مدنى را نگاه كنيم و از 
نزدیك به دور پيش رویم. دولت خاتمى پرچم دار برنامه ریزى وحشيانه ترین تهاجمات به سطح 
معيشت و بهاى نيروى كار توده هاى كارگر بود. كشتار كارگران خاتون آباد كرمان نيز در دوره ى 
زمام دارى اصالح طلبان روى داد. طبقه ى كارگر ایران در زمان نخست وزیرى مصدق نه فقط به 
هيچ بهبودى در شرایط كار و استثمار و زندگى خود دست نيافت، كه در همه ى این زمينه ها با 
وضعى رقت بار روبرو بود. پرداخت دست مزدهاى نازل كارگران ماه ها به تعویق افتاد. هيچ مبارزه 
و خيزش كارگرى تحقق مطالبات اوليه ى توده ى كارگر را به دنبال نياورد. در همين روزهاست، 
كه اعتصاب عظيم كارگران ریسندگى سمنان و شورش وسيع خانواده هاى اینان توسط نيروهاى 
از كارگران كشته و زخمى  به خون كشيده مى شود و عده ى زیادى  نظامى دولت مصدق 
مى شوند. كمى آن طرف-تر در سال 1325 در ایامى كه پارلمان بورژوازى از اعضاى جبهه ى 
ملى و حزب توده پُر بود، نمایندگان این احزاب از جمله شش وزیر »توده اى« در كابينه ى قوام 
شركت داشتند و شاپور بختيار چهره ى بارز جبهه ى ملى در مقام ریاست اداره ى كار خوزستان 
خدمت مى كرد، اعتصاب سراسرى كارگران نفت جنوب آماج یكى از بربرمنشانه ترین حمام 
خون هاى بورژوازى قرار گرفت. كشتار سُبعانه اى كه با وقوع آن قریب نود كارگر جان باختند و 
همين تعداد زخمى و گرفتار آسيب هاى التيام ناپذیر شدند. پرونده ى اپوزیسيون هاى ليبرال و 
اصالح طلب ارتجاع بورژوازى در رابطه با كشتار و فشار عليه توده هاى كارگر و مبارزات آن ها از 
سایر بخش-هاى این طبقه هيچ بهتر نيست. باز هم تكرار كنم، كه معضل نه در سياست و سنت 

و سيره ى این یا آن جناح، كه در نفس موجودیت نظام سرمایه دارى است.
موضوعى را باید در این جا كمى باز كرد. این كه در دوره هایى از تاریخ مبارزه ى طبقاتى در ایران، 
هم زمان با ميدان دارى و عروج نيروهاى مدعى اصالحات، دموكراسى یا مانند این ها براى چند 
صباحى تسهيالتى در زمينه ى گسترش اعتراضات كارگرى پدید آمده است. این اتفاق احيانا 
روى داده است، اما عوام فریبى محض است اگر كسى پدیدار شدن این دوره هاى زودگذر را به 
سياست و رویكرد متفاوت این جریانات با سایر شركاى طبقاتى آن ها نسبت دهد. در هيچ یك 
از این دوره ها، خود این نيروها نبوده اند كه آگاهانه و سازمان یافته به كارگران مجال اعتراض 
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داده اند. آن چه به تحرك بيش تر كارگران و توسعه ى مبارزات آن ها مجال داده است، صرفا 
فشار بحران اقتصادى، چشم انداز فروپاشى ساختار قدرت رژیم، تشتت عميق حاكمان بورژوازى 
بر سر چگونگى برنامه ریزى نظم توليدى و سياسى و اجتماعى سرمایه و در یك كالم عجز و 
فروماندگى حاد ُكل بورژوازى از تضمين استمرار استيالى سرمایه دارى و حفظ ماشين دولتى 

بورژوازى بوده است. 

نشریه نگاه: شاید الزم باشد همين جا، به اپوزیسيون بورژوایى جمهورى اسالمى هم اشاره 
كنيم. مهم ترین گروه بندى هاى اپوزیسيون بورژوایى كدام ها هستند، برنامه و استراتژى اقتصادى 
و سياسى آن ها چيست؟ و آیا در صورت روى كار آمدن هر یك از آن ها، هيچ گشایشى در 

وضعيت زندگى اجتماعى در ایران، و به ویژه وضعيت طبقه ى كارگر، ُرخ خواهد داد؟

ناصر پایدار: اپوزیسيون هاى جمهورى اسالمى نه در بُن مایه ى طبقاتى، كه در سيماى ظاهر 
مواضع و شعارها به دو طيف تقسيم مى شوند. طيف نخست صریح و عریان از نظام بردگى مزدى 
دفاع مى كند، این نظام را منزل گاه آخر تاریخ مى بيند، اختالف خود با جمهورى اسالمى را در 
»تعهد« به »پيرایش و انسانى« ساختن سرمایه دارى!! تعریف مى كند و وعده ى انجام همين 
پيرایش را دست مایه ى شكار توهم توده هاى ناراضى و برداشتن خيز به سوى قدرت مى سازد. 
طيف دوم در فرمول بندى ها و شعاربافى هایش خالف این را مى گوید، مدعى مبارزه براى نابودى 
بردگى مزدى است! از انقالب سخن مى راند و خود را به طبقه ى كارگر مى آویزد. واقعيت این 
است، كه هر دو طيف به رغم ظاهر متفاوت و ادعاهاى متضاد، در دورنماى پراتيك خود فرجام 
واحدى دارند. با حزب سازى باالى سر جنبش كارگرى، ُگسيل توده هاى كارگر براى ساختن 
سندیكا، توصيه به كارگران كه انقالب كنند و حزب را به قدرت برسانند، هر چه روى دهد 
سرمایه دارى از سر جایش تكان نخواهد خورد. شاید عبارت آخر در این جا بى مناسبت باشد، 
اما آوردم تا بگویم كه جدال ميان عظيم ترین بخش اپوزیسيون و رژیم اسالمى بر سر چگونگى 
برنامه ریزى نظم توليدى، سياسى و اجتماعى سرمایه دارى است. رمز ورشكستگى اپوزیسيون 
نيز همين جا قرار دارد. سونامى فالكت و شدت استثمار و دیكتاتورى كه 50 ميليون نفوس 
طبقه ى كارگر ایران را در خود بلعيده است، از ژرف ناى شيوه ى توليد سرمایه دارى مى جوشد و 
اپوزیسيون منادى دست كارى این نظام یا هر نيروى مخالف فاقد پراتيك شفاف ضد كار مزدى، 
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هيچ كليدى براى باز كردن هيچ روزنه اى به سوى هيچ نوع بهبودى در هيچ گوشه ى زندگى 
هيچ كارگرى به دست ندارد. این اپوزیسيون ها در هر كجا كه روى به كارگران سخن مى گویند، 
از بيخ و بُن دروغ گویند. سرمایه دارى قابل اصالح به نفع توده ى كارگر نيست. معناى زمينى 
وعده هاشان فقط چاره اندیشى براى ماندگارى این نظام و محكم كردن طوق حاكميت سرمایه 

بر دست و پاى طبقه ى كارگر است. 
پيشينه ى كار گروه ها و محافل طيف اول نه فقط روشن، كه نقطه نقطه اش جراحتى مرگ آلود 
در حافظه ى تاریخى توده هاى كارگر است. از طرف داران نبش قبر سلطنت شروع كنيم. قيام 
بهمن 57 در سقوط شكلى از دولت سرمایه و عروج شكلى دیگر خالصه شد، اما این قيام در 
خاست گاه عينى خود، شورش قهرآميز ميليون ها كارگر عليه یكى از هارترین و اختاپوسى ترین 
رژیم هاى تاریخ حيات سرمایه دارى بود. مقایسه ى تراز درندگى بخش هاى مختلف بورژوازى یا 
دولت هاى این طبقه، كار یك كارگر آگاه نيست. معضل طبقه ى كارگر وجود سرمایه دارى است، 
اما نباید از یاد برد كه رژیم سلطنتى سرمایه در هيچ زمينه اى هيچ دست كمى از خلف اسالمى 
خود نداشته است. تفاوتى اگر به چشم خورده است، در شيوه ى اعمال بربریت ها و نه در طول و 
عرض و حجم آن ها بوده است. آنان كه ميل خواندن كارنامه ى رژیم شاه را دارند، گوشه چشمى 
به اوراقش اندازند. برگ نخست را شدت استثمار بى مهار، بيغوله نشينى، بى سرپناهى، حلبى 
آبادخوابى، فقر، گرسنگى، جبر فروش كودكان خردسال، سير كردن شكم فرزندان با علف هاى 
بيابانى و آرد هسته هاى خرما، كار شاق مادام العمر بدون بازنشستگى، بدون بيمه ى بيكارى، 
و بيمارى ميليون ها كارگر پُر مى سازد. حوصله كنيد و كارنامه را ورق زنيد. بى بهداشتى، بى 
دارویى و بى درمانى در سطح یك بهيار تجربى براى صد روستا و پنج هزار پزشك یا پيراپزشك 
براى سى و چند ميليون انسان، بى آموزشى رقت بار با شاخص یك دبستان چهار كالسه براى 
شمار متعدد دهات، محروميت ميليون ها نفر از آب شرب بهداشتى، خطوط درشت برگ دوم را 
مى سازد. وحشت نكنيد و ورق زنيد، اعدام هاى روز به روز پاك ترین انسان ها، شكنجه گاه هاى 
مخوف مركز خون بارترین اشكال پاره پاره كردن انسان، زندان هاى پُرشمار انباشته از ده ها هزار 
مبارز آرمان خواه پاى بند حقوق اوليه ى انسانى، اختاپوس قهر و توحش و جنایت و كشتار 
ساواك، ميدان هاى وسيع تيرباران، قتل عام انسان هایى كه به گاه رفتن پاى چوبه ى دار، حتا 
دليل دستگيرى خود را نمى دانستند، حتا معنى اعدام را نمى فهميدند! معمارى جهنمى كه در 
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آن »نسيم را بى پرس و جو اجازه رفتن نبود« و هزاران سيه روزى دیگر دامن گير ده ها ميليون 
نفوس توده هاى كارگر محتواى برگ سوم را تشكيل مى دهد. اما این كارنامه با همين مضمون، 
برگ هاى بى شمارى دارد. مشتاقان مى توانند بر لب هفت دریا »تر كنند سرانگشت و صفحه 
بشمارند«. خفاشان غارهاى دهشت تاریخ از فرزند و همسر شاه سابق تا اردشير زاهدى، هوشنگ 
نهاوندى، داریوش همایون و پرویز ثابتى با استماع رجزهاى قدرت غربى سرمایه ى جهانى و دل 
در هواى جلب حمایت این قطب از احياى تخت و تاج شاهى در طول دو سال اخير كمپين 
دروغ راه انداخته اند تا رژیمى چنان شنيع و بشرستيز را آب تطهير فرو پاشند. ننگ است، اگر 
آحادى از نسل حاضر طبقه ى كارگر در نفير شوم این شب پرگان دنبال تراشه اى از واقعيت 
گردد. این استدالل كه چون دولت اسالمى در زن ستيزى، قصاص، سنگ سار، كودك آزارى، 
حمام خون مخالفان، سالخى معيشت كارگران یا هر جنایت دیگر روى همه ى رژیم هاى دیگر 
را سفيد كرده است، پس باید به نبش قبر سلطنت پهلوى پرداخت، آن قدر سفيهانه است كه 

عقل سليم انسانى از مرورش شرم دارد. 
به اصالح طلبان اشاره اى كنيم. در این زمينه شاید رجوع نسل حاضر طبقه ى كارگر به تجارب 
مستقيم خویش كافى باشد. اما گفتن یكى دو نكته بى فایده نخواهد بود. در نيمه ى دوم دهه ى 
چهل خورشيدى، در شرایطى كه رژیم شاه هر زمزمه ى هر كمونيست و هر كارگر آگاه را در 
هفت پستوى محل سكونت اش توسط ساواك شكار مى كرد و زمزمه پرداز را راهى سياه چال 
مى ساخت، به اپوزیسيون ارتجاعى بورژوازى از كارخانه دار تا دانش گاهى، از مدیران، مشاوران و 
صاحبان پُست هاى مهم دولتى تا تاجران بازار، از صاحب منصبان ارتش و پليس تا روحانى، به 
صورت غيرمستقيم و غيررسمى امكان داد تا در سطحى وسيع به سازمان-دهى خود و جلب 
توهم برخى اقشار اجتماعى پردازد. این سازمان دهى در غالب موارد انگ و رنگ سياسى نداشت، 
هر چند كه این جا و آن جا لعاب سياسى نيز پيدا مى كرد. در طول این سال ها، محافل گوناگونى 
زیر نام انجمن هاى اسالمى، كانون هاى نشر اعتقادات اسالمى، جمعيت هاى خيریه ى اسالمى، 
هيات هاى متنوع دینى، سازمان هاى آموزشى عریض و طویل اسالمى، مراكز انتشاراتى متعدد 
اسالمى، گروه هاى اسالمى مبارزه با بهائيت، مسيحيت و نوع این ها به مساجد، حسينيه-ها و 
نهادهاى موجود پيشين اضافه شد. رژیم شاه از كودتاى سياه بيست و هشتم مرداد تا آن ایام و 
بعدها، جنبش كارگرى و كمونيسم را سهمگين ترین خطر براى حيات خود مى دید و سياست 
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هموارسازى راه براى سازمان یابى این بخش ارتجاع بورژوازى را راه كارى كارا براى دفع این خطر 
تلقى مى كرد. شالوده ى كارش این بود، كه محافل مذكور در یك شبكه ى فراگير سراسرى تا 
جایى كه مى توانند توهم الیه هاى ناراضى از جمله كارگران را جلب كنند. آن ها را از جهت گيرى 
ضد سرمایه دارى و كمونيستى باز دارند. رژیم مى خواست كه این جماعت فعاليت هایش را زیر 
لواى مذهب پيش برد، به سياست نياویزد، سرانش در كنترل ساواك باشند و چگونگى پيش برد 
كارشان را گزارش كنند. حاكمان روز سرمایه مى دانستند، كه این كار به سادگى مقدور نيست. 
درست به همين دليل محدوده اى براى ابراز حيات سياسى آن ها، باز هم تعریف نشده و نامكتوب 
مجاز بود. در همان ایام كه گفتن نام شاه بدون لفظ اعلى حضرت سال ها زندان داشت، به عناصر 
این بخش بورژوازى مجال مخالف خوانى هم تفویض مى شد. با بردن چند صباح وى به زندان، 
آبروى اپوزیسيون بودن هم برایش جعل مى گردید. در این زمينه سخن بسيار است. هدف از 
بازكردنش این است، كه بگویم سنگ بناى جمهورى اسالمى در همين شبكه ى ارتجاعى نهاده 
شد و آنان كه شالوده ى كار این رژیم را استوار ساختند، همين اصالح طلبان امروزى یا فعالين 
آن روز این شبكه ى سراسرى بودند. خام اندیشى محض است، اگر كسى براى یافتن نطفه هاى 
اوليه ى این رژیم به باورهاى مذهبى ساكنان جامعه یا وجود چند مسجد و چند روحانى و نوع 

این ها رجوع كند. 
در نيمه ى دوم دهه ى پنجاه، وقتى كه توفان سهمگين بحران اقتصادى سرمایه دارى شيرازه ى 
حيات سرمایه را در خود غرق كرد، زمانى كه همه چيز براى خيزش سراسرى ميليون ها كارگر 
عاصى فراهم گردید، همين اصالح طلبان بعدى و فعالين آن روزى شبكه ى ارتجاعى مذكور 
بودند كه سازمان دهى آماده ى خود را بختك وار در طول خيابان ها پهن كردند تا ُكل عاصيان 
كارگر بدون هيچ سازمان را شكار نمایند. این ها مقدم بر هر چيز جمعيت وسيع لومپن پرولتاریاى 
دست پرورد سرمایه را به صورت خدم و حشم ماشين مرگ و قهر ارتجاع رژیم در حال ظهور 
سازمان دهى كردند و با همين ارتش بشرستيز به جان طبقه ى كارگر و فعاالن كمونيست و 
هر نيروى مخالف رژیم اسالمى افتادند. كشتارهاى وسيع سال هاى 58، 59 و 60 را بيش تر از 
همه همين اصالح طلبان راه انداختند. مى گویم بيش تر، فقط به این دليل كه استخوان بندى 
واقعى رژیم را این ها تشكيل مى دادند. »كميته هاى انقالب« را این ها ساختند، سپاه پاسداران را 
این ها به وجود آوردند. »انقالب فرهنگى« و كشتار دانش گاه ها را این ها راه انداختند، حمام خون 
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گروه هاى چپ و غيرچپ در سال هاى شصت تا چند سال بعد را دقيقا همين جماعت طراحى 
كردند. سهم عظيم آن ها در نسل كشى تاتاریستى سال 57 بدون تردید است. اصالح طلبان 
این هایند. همين ها بودند كه در سال هاى آخر نيمه ى اول دهه ى هفتاد با مشاهده ى موج وسيع 
خيزش هاى دوباره ى توده هاى كارگر در شهرهاى بزرگ، راه نجات سرمایه دارى را در راه اندازى 
علم و كتل اصالحات دیدند. همه ى این ها تجربه ى مستقيم نسل حاضر طبقه ى كارگر ایران 

است. آیا به راستى قرار است، باز هم كارگران فریب این دجاالن و جالدان را بخورند. 
»جمهورى خواهان« در دسته بندى هاى مختلف خود، یا ُكل محافل طيف نخست اپوزیسيون 
جمهورى اسالمى، به طور واقعى تفاوتى با اصالح طلبان ندارند. ردیف نمودن چند فرمول بندى 
مانند الئيسيته كردن حكومت، برابرى جنسى و قومى یا تبدیل واژه ى عضو به هم راه، در پهنه ى 
مبارزه ى طبقاتى، روشن گر هيچ چيز نيست. حتا رژیم مذهبى فقاهت ساالرى مانند جمهورى 
اسالمى هم قصاص و سنگ سار و حجاب و زن ستيزى و ليست جنایات این گونه را بسيار 
بيش تر از آن كه براى حفظ كيان اسالم و رونق بازار شریعت بخواهد، براى حفظ حاكميت 
خویش و دفاع از مناسبات اجتماعى مسلط دستور كار مى كند. عكس آن نيز مصداق دارد، 
دولت هاى مدعى الئيسم به محض این كه مصالح سرمایه و نياز سودآورى بيش تر سرمایه ها 
اقتضا كند، در یك چشم به هم زدن 14 ميليون »قرآن مجيد« چاپ مى كنند، مجاهد افغانى 
مى كارند و القاعده درو مى نمایند و براى كندن ریشه ى الئيسم ناموافق خود هيچ تردیدى به 

دل راه نمى دهند. 
همين رژیم اسالمى، هر گاه كه تحكيم پایه هاى قدرت خود را در گرو عقب نشينى از كاربرد 
ساز و كارهاى توحش دینى دیده است، به این كار دست یازیده است. بحث بر سر این نيست، 
كه محافل یا نيروهاى اپوزیسيون چه مى گویند، سخن از این است كه آن ها در كجاى ميدان 
جنگ طبقاتى جارى درون جامعه ایستاده اند. این جنگ ممكن است مشتعل نباشد، مى تواند 
دچار آتش بس باشد، اما جریان دارد. تا طبقات هست، جارى است و مادام كه جریان دارد، 
كم و كيف همه شعارپردازى ها و انتظار آفرینى ها را باید با رجوع به آن قضاوت كرد. مى گویند 
تصور محال مى تواند محال نباشد. فرض را بر این گذاریم كه دار و دسته ى جمهورى خواهان 
ُكل وعده هاى خود را بدون هيچ تقليل جامه ى عمل پوشانند. حتا در آن صورت، جهنمى 
خواهيم داشت كه یگانه تفاوت اش با جهنم حاضر جمهورى اسالمى، الئيك بودنش خواهد بود. 
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راست اش قول و قرارهاى جمهورى خواهان، مصداق همان طنزى است كه درباره ى »منتظرى« 
مى گفتند. فحواى طنز این بود، كه او در روزهاى جنگ مى گفته است همه چيز خوب مى شود 
و مثل زمان شاه خواهد شد!! آن چه جماعت جمهورى خواه مى گوید، سواى این نيست، اما 
سفاهت محض است اگر تصور شود جمهورى خواهان حتا اشتغال و سطح معيشت دوران سياه 
سلطنت سرمایه را به كارگران بازگردانند. دليل این امر بسيار روشن است. نظام سرمایه دارى در 
هيچ كجاى دنيا قادر به اعاده ى اشتغال، مزد و امكانات آن روزها هم به توده هاى كارگر نيست. 
كسانى كه جز این مى اندیشند، نه فقط سرمایه دارى را نمى شناسند، كه حتا به گونه اى تعمدى 
بر روى تمامى واقعيت هاى پيرامون خویش چشم بسته اند. ميزان عقب ماندگى اینان در حدى 
است، كه فكر مى كنند در چهارچوب حاكميت سرمایه، در نقطه اى از جهنم سرمایه دارى مانند 
ایران، در حلقه اى از تقسيم كار جهانى سرمایه دارى مانند حوزه ى بازتوليد سرمایه ى اجتماعى 
ایران، راستى راستى قرار است ضمن حفظ این نظام، نان بخور و نميرى هم عاید 50 ميليون 

نفوس توده هاى كارگر گردد. 
یك محور حرف جمهورى خواهان این است، كه آزادى تشكل و بيان و مطبوعات و تظاهرات 
خواهند آورد. این نيز دروغى بسيار بزرگ است. توده هاى كارگر آزادى بيان و تظاهرات و 
تشكل و همه چيز را براى تحميل مطالبات خود بر بورژوازى و براى جنگ عليه اساس بردگى 
مزدى مى خواهند. حفظ سرمایه دارى ایران بدون سركوب این مطالبات، بدون قتل عام مبارزات 
كارگران ممكن نيست. پاى بندى به بقاى این نظام و دادن وعده ى آزادى به كارگران، بدترین 
فریب كارى ها و دروغ بافى ها است. از این ها كه بگذریم، جمهورى خواهان نيرویى نيستند و 
شانس گسترش خود به صورت یك نيروى اجتماعى را ندارند. آن ها گره به باد مى زنند و بر بال 
خيال مى نشينند. تاریخ جنبش كارگرى تاریخ شكار قدرت توده هاى كارگر توسط فریب كاران 

بورژوازى است، اما هر اپوزیسيون عوام فریب بورژوازى، شكارچى ماهر این ميدان نيست. 
در متن سئوال، به اپوزیسيون چپ و به طور مثال »اتحاد نيروهاى چپ و كمونيست« هم اشاره 
شده است. باالتر به صورت كوتاه گفتم، كه با سندیكاسازى، حزب بازى و دعوت از كارگران 
درون سندیكاها یا فاقد هر تشكل كه حزب را به قدرت برسانند، هيچ خدشه اى به هيچ كجاى 
سرمایه دارى وارد نخواهد آمد. این بدان معنى است، كه اپوزیسيون هایى از این دست نيز افق 
واقعى فراتر از سرمایه دارى براى كارگران ندارند و بر همين اساس ُكل وعده هاشان به توده هاى 
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كارگر، سرنوشت قول و قرارهاى محافل طيف اول را خواهد یافت. آن چه قطعى، حتمى و بدون 
شك است، این است كه هيچ اپوزیسيون بورژوایى قادر به گشایش هيچ گرهى از كوه مشكالت 
توده هاى كارگر نيست. هر دزه موفقيت توده هاى كارگر براى تحميل خواسته هاى خود بر 
طبقه ى سرمایه دار و هر گام كارگران به سوى رهایى واقعى، در گرو برداشتن گامى در راستاى 

سازمان یابى شورائى سراسرى ضد سرمایه دارى آنان است. 

نشریه نگاه: در این ميان، وضعيت طبقه ى كارگر را چگونه مى بينيد؟ پيش رفت هاى طبقه در 
مبارزه عليه سرمایه دارى و موانع پيشاروى آن؟ اصال كدام مسایل و گره گاه هاى مبارزه ى طبقاتى 
در شرایط حاضر كليدى هستند، به طورى كه تمركز روى آن ها و بسيج نيروى اجتماعى 
طبقه ى كارگر براى حل آن ها، مى تواند به ایجاد فضاى مناسب و الزم جهت پيش روى هاى 

بيش تر طبقه بيانجامد؟

ناصر پایدار: طبقه ى كارگر ایران از همه لحاظ با موقعيت وخيم و نامساعدى دست به گریبان 
است. پاره اى محافل چپ بر اساس یك سنت بازارى و به شيوه ى شعراى دربار شاهان همه جا 
از فتوحات مى گویند!! لفظ بازى این محافل، ساز و كار ابراز حيات سكت خویش است. مالك 
واقعى داورى براى ارزیابى وضعيت جنبش كارگرى در هر برهه ى زمانى، ظرفيت اعمال قدرت 
متحد توده هاى كارگر عليه سرمایه دارى است. این ظرفيت در شرایط حاضر بسيار نازل و 
ناپيداست. اتكاء به توان متحد طبقاتى براى تحميل مطالبات خود بر بورژوازى، حتا ناچيزترین 
مطالبات، نه راه حل نخست كارگران، كه حادثه ى اضطرارى و راه چاره ى نهایى آنان است. تن 
دادن به فرساینده ترین كارها، تحمل طوالنى ترین روزانه هاى كار، قبول وخيم ترین شرایط كار 
و استثمار، مماشات با ُكليه ى جنایت هاى سرمایه داران از نوع قراردادهاى سفيد امضاء، تعویق 
پرداخت دست مزدها براى ماه ها، روى نهادن به فروش اعضاى بدن، تن فروشى، غلطيدن در دام 
سوداگران مرگ و مافياهاى قاچاق موادمخدر، رضایت به گرسنگى و مرگ ناشى از ندارى، همه 
و همه كارهایى هستند كه در سلسله مراتب گزینش ها، ردیف هاى ماقبل اعمال توسل به قدرت 
متحد جمعى را احراز كرده اند. یك نكته را فراموش نكنيم. بيان این نكات اصال به معنى انكار 
مبارزات جارى، حتا كثرت اعتصابات یا اعتراضات توده هاى كارگر نيست. تحصن ها، راه پيمایى ها، 
اعتصابات درون این و آن مركز كارخانه، عریضه نویسى ها، طومارهاى ده هزار و بيست هزار امضاء 
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به اندازه كافى وجود دارد و از این لحاظ كمبودى نيست. كميته آفرینى ها، انجمن سازى ها و 
دفتر و دستك راه اندازى ها زیر لواى سازمان دهى توده هاى كارگر و نمایندگى اعتراضات آنان 
نيز از رونق نسبتا باالیى برخوردار است. همه ى این ها هست. آن چه نيست و كامال ناپيداست، 
مبارزه ى متحد كارگران با شاخص اعمال قدرت واقعى طبقاتى عليه سرمایه و نظام بردگى 
مزدى است. چرا طبقه ى كارگر ایران دچار این وضع است، جواب تا حدودى ساده است. بى 
افقى و یاس از حصول هر ميزان پيروزى در جنگ با سرمایه داران و دولت سرمایه دارى، نقش 
بسيار مهمى در این زمينه ایفا مى كند. كارگرى كه نسبت به آینده ى پيكارش اميدوار نيست، 

تمایل كم ترى براى تحمل عوارض و مخاطرات اعتراض نشان مى دهد. 
عامل بعدى، هزینه ى سنگين مبارزه است. اخراج شدن، از دست دادن كار و غوطه خوردن در 
دریاى فقر و ذلت و گرسنگى، اولين تابوى دهشتى است كه در شروع هر اعتصاب مقابل چشم 
كارگران قرار مى گيرد. دستگيرى، زندان، شكنجه و اعدام به عنوان مجازات شركت در مبارزه یا 
حتا نيت تالش براى برگزارى یك اعتراض ابتدایى عليه جنایت كارفرما، حدیث روزمره و روایت 
لحظه لحظه ى زندگى توده هاى كارگر است. همين االن زندان هاى جمهورى اسالمى پُر است از 
فعالين كارگرى و كسانى كه سواى تالش هاى بى آزار سندیكاليستى هيچ جرم دیگرى ندارند. 
كارگران به اندازه ى كافى اسير فقر و درد و رنج هستند و همواره در این وحشت نيز به سر 

مى برند كه اگر به زندان افتند، تكليف نان روزمره ى كودكان شان چه خواهد شد. 
همه ى عوامل باال، موانع سر راه مبارزه ى متحد و اعمال قدرت متشكل ضد سرمایه دارى طبقه ى 
كارگر است، اما تاریخ همه جا حاكى است كه سركوب، زندان و اعدام به تنهایى براى دوره ى 
طوالنى قادر به مهار خيزش كارگران، حداقل شورش آنان عليه فشار گرسنگى و بيكارى و فالكت 
روزشان، نشده است. آن چه توده هاى كارگر را اسير ورطه ى حاضر ساخته است، بيش از هر 
چيز نوميدى، ُسرخوردگى، فشار شكست هاى پى در پى تاریخى، بى اعتمادى به آتيه ى مبارزه 
و دهشت از بدتر شدن وضعيت موجودش مى باشد. شكستن این وضعيت، ساز و كار ویژه ى 
طبقاتى و تاریخى خود را مى خواهد.علم و كتل تشویق كارگران به ساختن سندیكا، برپایى 
تحصن، تهيه طومارهاى چند مترى پر از امضاء، بست نشينى پشت در این و آن وزارت خانه، 
نه فقط راه چاره شكستن این بن بست نيست، كه كامال برعكس ُگم راهه هاى برهوت آسایى 
هستند كه كارگران را فرسنگ ها از جهت گيرى درست براى تاختن به سوى این هدف و درهم 
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كوبيدن سد سر راه اعمال قدرت دور مى سازند. طبقه ى كارگر باید ميدان كارزار طبقاتى خود را 
آرایشى نوین بخشد، باید ُكليه ى اشكال اعتراض روز خود را به محور واقعى پيكار ضد كار مزدى 
پيوند زند. براى این كار باید پروسه ى نوینى از سازمان یابى قدرت طبقاتى خود را برنامه ریزى 
نماید و جامه ى عمل پوشاند. باید با توسل به تمامى راه كارها و استفاده از همه نوع امكانات، با 
بهره گيرى از همه ى اشكال مخفى و علنى مبارزه، راه برپایى سلول هاى ارگانيك یك جنبش 
سازمان یافته ى شورایى و ضد بردگى مزدى را پيش گيرد. كارگران باید و مى توانند در عمق 
این فرایند، توان پيكار طبقاتى و ضد سرمایه دارى خود را بازآفرینى نمایند، به آزمون ایستند، 
این قدرت را لمس كنند، عميق تر و بهتر بشناسند، در مبارزات جارى خود به كار گيرند، آن 
را پرورش دهند، سراسرى سازند و ظرف تصفيه حساب فرجامين با بورژوازى كنند. این امر از 
همه لحاظ مقدور است و بر خالف تصور عمومى، هزینه هایش از همه ُگم راهه رفتن ها و برهوت 
پيمودن هاى بسيار رایج قرن بيستمى پایين تر و قابل تحمل تر است. از این گذشته، اگر كارگران 
چنين كنند، حتا هر شكستى، دورخيزى براى پيروزى بعدى آن ها خواهد بود. درست بالعكس 

راهى كه تا امروز رفته اند. هر شكستى فتح باب تحمل شكست هاى سهمگين تر بوده است. 
جنبش كارگرى ایران ده سال پيش آستانه ى ورود به چنين دور تازه اى از پروسه ى تقابل با 
سرمایه و نظام سرمایه دارى را كوبيد، اما خيز كارگران براى این كار مثل هميشه، با تهاجم موج 
رفرميسم سندیكاليستى و حزب ساالر روبرو شد و بسيار سریع از پاى در آمد. طبقه ى كارگر 
ایران به لحاظ تجربه ى سازمان یابى درون خيز ضد سرمایه دارى اسير كمبودهاى جدى است. 
فعالين این جنبش، حتا اندرونى ترین آن ها، هيچ گاه عناصر دست به كار متشكل ساختن قدرت 
طبقاتى توده ى كارگر عليه موجودیت بردگى مزدى نبوده اند. نخستين افرادى كه پرچم متشكل 
ساختن كارگران را بر دوش كشيده اند، بسيار بيش تر از آن كه فعال ضد سرمایه دارى جنبش 
جارى هم زنجيران خود باشند، عناصر ذى نقش احزاب ماوراى موجودیت و قدرت توده هاى كارگر 
بوده اند. پراتيك واقعى آنان نه چاره جویى و كمك به سازمان یافتن كارگران عليه بردگى مزدى، 
كه ایجاد تشكل هاى كارگرى با هدف آویختن این تشكل ها به احزاب مذكور و هموارسازى راه 
براى سواركارى حزب بر موج خشم و قدرت جنبش كارگرى بوده است. تاریخ جنب و جوش 
سازمان یابى طبقه ى كارگر ایران این گونه آغاز شده است و این رویكرد ناميمون در هر گام و 
هر برهه از دوره هاى قبل بدتر گردیده است. در فاصله ى سال هاى 20 تا 32 و زمان ميدان دارى 
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»حزب توده«، ُكل چهارده عضو صدرنشين نهاد موسوم به »شوراى متحده ى كارگران« را 
شخصيت هاى سرشناس همين حزب اردوگاهى بورژوازى تشكيل مى دادند. در كارگر بودن 
و فعال كارگرى بودن بيش تر این افراد جاى بحثى نيست. هفت تن اینان از استخوان داترین 
چهره هاى درونى جنبش كارگرى بودند، سخن این است كه همه ى این كارگران فعال و ذى نفوذ 
و اهل مبارزه ى سياسى، فقط نقش به صف نمودن طبقه ى كارگر در پشت سر یك حزب منحط 
بورژوایى را ایفا مى كردند. مشكل به فعالين كارگرى حلق آویز به حزب توده نيز محدود نبود. 
آنان كه منتقد چند آتشه ى توده اى ها بودند، هيچ وضع بهترى نداشتند. یوسف افتخارى یكى 
از موفق ترین افراد در سازمان دهى وسيع توده هاى كارگر نفت خوزستان و حتا جاهاى دیگر، 
تنها تفاوت اش با گروه نخست در این خالصه مى شد كه به جاى آویختن به اسكندرى، روستا، 

كامبخش و اردوگاه، به »شریف امامى« و مزدورى مانند »سيد ضياء« آویزان مى شد. 
این تجربه ى تلخ در ماه هاى بعد از قيام بهمن سال 57 نيز تكرار گردید و باالخره خيز ضعيف 
جنبش كارگرى ایران براى كوبيدن آستان دور تازه اى از مبارزه با رویكردى دیگر در شروع 
گردید.  پرپر  و  شد  سنت  همين  پاسداران  هجوم  دست خوش  خورشيدى،  هشتاد  دهه ى 
و  راه پيمایى ها  راه بندان ها،  گيرى ها،  گروگان  اعتراضات،  اعتصابات،  شاهد  دهه  این  سراسر 
تشكيل اجتماعات بزرگ و كوچك كارگرى بود. در دل همين خيزش ها و مبارزات، آحاد 
قابل توجهى از فعالين كارگرى با درس آموزى بسيار پاره وار از گذشته خواستند رسم دیرین 
بشكنند و طرحى نو اندازند، خواستند به عنوان عناصرى اثرگذار به پویه ى كارزار خودجوش 
ضد سرمایه دارى توده هاى طبقه ى خود بياویزند، در مكان كارگران، در متن مبارزات جارى، 
با سر آگاه طبقاتى، بدون آویختگى به صدرنشينان سكت و حزب شروع به سازمان دادن و 
آگاه نمودن هم زنجيران براى اعمال قدرت جمعى عليه سرمایه كنند. این كار در همان نطفه 
با لشكركشى احزاب و سكت هاى طيف رفرميسم راست یا چپ از هم پاشيد. جنبش كارگرى 
از آن مبارزات گسترده و این خيز ضعيف فعالين خود نتيجه اى نگرفت. ُكل جنب و جوش روز 
توده هاى كارگر در ميان هاى و هوى سندیكاسازى، مبارزه ى قانونى، و كميته آفرینى گور و گم 
گردید. حركت هاى چشم گيرى مانند اعتصاب رانندگان شركت واحد، اعتصاب كارگران نيشكر 
هفت تپه، خودروسازى ها، لوله سازى ها، الستيك سازى ها، نفت و پتروشيمى، مخابرات، كشت 
و صنعت ها، معادن مختلف، نساجى ها، و تراكتور سازى به جاى آن كه ميدان دخالت كارگران 
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فعال و آگاه و ضد كار مزدى گردند، در غياب این اثرگذارى ها راه شكست پيمودند و بى نتيجه 
پایان یافتند. 

جنبش كارگرى ایران در چنين وضعى است. مثل بدترین بخش هاى جنبش كارگرى جهانى، 
بار قلع و قمع و سركوب صد ساله ى بورژوازى را هم راه با آوار سهمگين شكست هاى متوالى 
ناشى از ميدان دارى ها و اثرگذارى هاى كمونيسم خلقى كمينترنى و اردوگاهى، ناسيونال چپ و 
اپوزیسيون پردازى هاى دیگر بورژوایى یا ُگم راه رفتن هاى سندیكاليستى، همه و همه بر مجارى 
تنفسى و شيرازه ى حيات خود سنگين مى بيند. طبقه ى كارگر ایران بدون خروج از دایره ى 
تحمل این فشارها هم-چنان زمين گير، فرسوده و سردرُگم باقى مى ماند. جنبش كارگرى چشم 
انتظار عروج نسلى از فعالين آگاه اندرونى خود است، كه با سر بيدار ضد كار مزدى، شناخت 
ماركسى دنياى روز سرمایه دارى، كوله بار نقد پراتيك گذشته هاى تاریك دور و نزدیك بر دوش، 
در بطن مبارزات جارى هم زنجيران، راه پيكار ضد سرمایه دارى را پيش روى توده ى طبقه ى 
خویش باز و بازتر سازد. نسلى آگاه كه جنبش لغو كار مزدى را بستر هم پيوندى ارگانيك 
استراتژى و تاكتيك، حلقه ى پيوند ُكليه ى اشكال اعتراض اجتماعى همه ى بخش هاى طبقه ى 
انواع بى حقوقى ها و مظالم، ميدان سازمان یابى وسيع شورایى، پيگيرى  كارگر عليه تمامى 

مطالبات روز، بالندگى آگاهى و سرنگونى طلبى ضد سرمایه دارى كارگران كند.

نشریه نگاه: به ادامه ى این بحث بازخواهيم گشت. اما این جا الزم است به مولفه ى بسيار مهم 
دیگرى هم بپردازیم: رابطه ى جمهورى اسالمى با آمریكا و متحدین اروپایى آن؛ به نظر شما، 
هر یك از طرف هاى این رابطه چه انتظاراتى از یك دیگر دارند و چه اهدافى را تعقيب مى كنند؟ 
به طور مشخص تر، سياست آمریكا و متحدین اروپایى آن در قبال جمهورى اسالمى بر كدام 

آلترناتيو- ها - متكى است. 

ناصر پایدار: رابطه ميان دولت ها و قطب هاى مختلف سرمایه دارى با هم بُن مایه ى صریح و 
ثابتى دارد. دولت ها، سرمایه ى اجتماعى كشورها را نمایندگى مى كنند. شالوده ى نزدیكى و 
دورى یا بلوك بندى ها و جنگ و ستيزهاى آن ها را نيز فقط چگونگى سهيم شدن سرمایه هاى 
اجتماعى هر كشور و هر قطب در ُكل اضافه ارزش توليد شده توسط طبقه ى كارگر جهانى 
و حصه ى مالكيت و قدرت و ميدان دارى در كيك سراسرى قدرت سرمایه ى جهانى تعيين 
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مى نماید. ریشه ى صلح ها و جنگ ها در این جا قرار دارد، اما روشن است كه دولت یا بورژوازى 
هر كشور و هر قطب در مارپيچ كارزار خود براى حصول انتظارات اش همين مساله ى آشنا 
بار مى پيچاند و  از وارونه پردازى هاى عجيب و غریب چندش  و عالم شمس را در دنيایى 
رمزآميز مى كند؛ هر جنایت و سُبعيتى را عالى ترین شكل دفاع مقدس از حقوق انسانى جار 
مى زند؛ سراسر جهان را منبر موعظه ى صلح مى كند؛ و بربرمنشانه ترین جنگ هاى تاریخ را لباس 

پاسدارى امنيت زندگى انسان ها مى پوشاند. 
سران جمهورى اسالمى از همان آغاز راه حصول حصه ى مطلوب سرمایه ى اجتماعى ایران در 
مالكيت و سود سرمایه ى جهانى و قطاع باب طبع خویش در دایره ى قدرت سرمایه دارى جهانى 
را نه در سازش با آمریكا، كه در راه اندازى جار و جنجال ضد آمریكایى، سر دادن شعار مریخى 
»نه شرقى، نه غربى«، تالش براى احراز موقعيت یك قطب قدرت در منطقه و جهان جست و 
جو كردند. خيلى ها رویكرد جمهورى اسالمى را مساله اى ایدئولوژیك قلمداد مى كنند. اینان یك 
چيز را از یاد مى برند، این كه ایدئولوژى ها، اساسا تاریخ ویژه اى ندارند، تاریخ آن ها تاریخ ظهور و 
افول و عروج اجتماعى طبقات یا نيروهاى حامل آن ها است. این مسلك و شریعت رژیم ها نيست 
كه شالوده ى اقتصادى و ساختار حقوقى یا سياسى و اجتماعى جوامع قلمرو حاكميت شان را 
هویت مى بخشد، كامال بالعكس، دومى است كه اولى را مى سازد یا شكل حاضر و آماده اش را به 

خدمت مى گيرد و ملزومات و مصالح كارش را به تار و پود هستى آن تزریق مى كند. 
و  و ساز  بودن جهت گيرى خود محاسباتى داشت  موفق  براى  كار  اسالمى در شروع  رژیم 
كارهاى را فراهم مى دید. شرایط جنگ سرد و دنياى دو قطبى سرمایه دارى، نارضایى روزافزون 
بخشى از سكنه ى دنيا از جنایات بورژوازى آمریكا و دولت هاى متحدش، ُسرخوردگى جمعيت 
انسان هاى ناراضى از اردوگاه شوروى سابق، زمين-گيرى كمونيسم لغو كار مزدى، كارایى احكام 
و آموزه هاى دینى براى ُشست وشوى مغزى انسان ها، طول و عرض عظيم سرمایه ى اجتماعى 
ایران، مكان مهم سرمایه-دارى كشور در تقسيم كار جهانى سرمایه، نقش تعيين كننده ى ایران 
در عظيم ترین كارتل تامين انرژى دنيا، تسلط بر یكى از حياتى ترین آب راه هاى بين المللى، 
موقعيت استراتژیك كشور در منطقه و مولفه هاى مهم دیگر، زنجيره ى طوالنى عواملى بودند 
كه رژیم را در اتخاذ رویكرد باال و اميد به موفقيت اش متوهم مى-ساختند. در سوى دیگر، 
ميدان بورژوازى آمریكا و متحدانش قرار داشتند. دولت مردان ایاالت متحده در قبال آن چه 
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در ایران روى داده یا روى مى داد، محاسبات خود را دنبال مى كردند. از منظر اینان، جنجال 
آمریكاستيزى رژیم به هر حال یك مقوله ى تاكتيكى رو به افول به نظر مى آمد. رابطه ى روز 
جمهورى اسالمى با اردوگاه را نيز شكننده و زودگذر مى دیدند. آنان در پشت این سناریوها 
به نيازها و منطق كار سرمایه ى اجتماعى ایران دل مى بستند و در همين راستا جهت گيرى 
تدریجى طبقه ى سرمایه دار و دولت اسالمى سرمایه دارى به سمت هم گرایى با آمریكا و غرب 
را احتمال غالب برآورد مى كردند. شاید بر پایه ى چنين محاسباتى بود، كه دولت هاى مختلف 
ایاالت متحده از جمهورى خواه تا دموكرات در فاصله ى قيام بهمن تا حدود یك دهه ى پيش، 
همه جا در مقابل عربده كشى ها یا حتا اقدامات خصمانه ى رژیم اسالمى، مماشات و اغماض را 

بر ستيزه جویى آشكار ترجيح مى دادند. 
در این رابطه مى توان به واقعه ى اشغال سفارت، تحمل تحقير شكست حادثه ى طبس، فروش 
اسلحه به ایران در سال هاى جنگ با عراق، اجتناب از هر نوع تهدیدهاى جدى عليه رژیم و 
مانند این ها اشاره كرد. واقعيت این است، كه بورژوازى و دولت آمریكا بخشى از چشم داشت هاى 
انصراف این رژیم  اما حتا تحقق همين بخش را به  جمهورى اسالمى را نكول نمى كردند، 
از بُن مایه ى استراتژى روز خود قفل مى زدند. عصاره ى حرف آن ها این بود، كه سركردگى 
كشورهاى منطقه، ایفاى نقش به مثابه یك قدرت موثر اقتصادى و سياسى در دنيا یا موارد 
مشابه، رویاهاى ممنوعه اى نيستند مشروط به این كه همگى بر دار دیپلوماسى بين المللى 
آمریكا شمع آجين باشند. نقطه ى افتراق طرفين در همين جا قرار داشت. پذیرش رسمى 
پيش شرط آمریكا براى جمهورى اسالمى شكست رویاها تلقى مى شد. هر مقدار مماشات با 
بُن مایه ى استراتژى رژیم اسالمى نيز یك باخت استراتژیك براى بورژوازى آمریكا بود. در دل 
این فضا، سرنوشت جدال را برگ هاى برنده ى موجود در دست طرفين رقم مى زد. دولت آمریكا 
روى فاكتور فشار مصالح و ملزومات سرمایه ى اجتماعى ایران بر جهت گيرى هاى جمهورى 
اسالمى حساب جدى باز مى كرد و سير رویدادهاى روز را نيز دليل درستى این محاسبه مى دید. 
صد البته كه به حاشيه رفتن نهضت آزادى، جبهه ى ملى و تيم بنى صدر از ساختار قدرت 
سياسى، ارزیابى ها را دست خوش تردید مى كرد، اما تمكين بدون قيد و شرط دولت رفسنجانى 
از دستورالعمل هاى صندوق بين المللى پول، بانك جهانى یا صندوق تجارت جهانى، عهدنامه ى 
سرى نفرت بار همين دولت با وزارت خارجه ى آمریكا و اسرایيل حول معامله اى كه به »ایران 
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كنترا« یا »ایران گيت« مشهور شد، به ویژه كه این قرارداد فضاحت بار توافق كامل شخص 
خمينى را هم هم راه داشت، عروج علم و كتل دوم خرداد خاتمى و معركه گيرى جریان موسوم 
به اصالح طلبان حكومتى یا تالش هاى همين دار و دسته براى نزدیكى با غرب، قدم به قدم 

بورژوازى آمریكا را نسبت به درستى محاسباتش متقاعد مى ساخت. 
صدر و ذیل سياست آمریكا در این خالصه مى شد، كه جمهورى اسالمى از تعقيب خواست هایش 
بدون قفل كردن آن ها به چهارچوب منافع سرمایه دارى آمریكا دست بر دارد و در قبال انصراف 
از مقابله جویى ها، حمایت آن دولت را از همه ى جنایاتش، از حمام خون هایش، از سنگ سار، 
و  از ميدان دارى هاى منطقه اى  بربریتش،  اشكال  آزارى و همه  قصاص، زن كشى، كودك 
فرامنطقه اى خود به چنگ آرد. بخشى از بورژوازى پایگاه قدرت رژیم اسالمى، حتا محافلى 
كه آمریكاستيزى را ميثاق ابراز وجود خویش مى دیدند، از اواخر دهه ى شصت آمادگى خود 
براى لبيك به پيام دیپلموماسى آمریكا را نشان دادند، اما تشتت درون این طبقه با كيفيتى كه 
قبال گفتيم و ناهمگنى منافع برخى اقشار با سياست تمكين به خواست هاى آمریكا، معضل سر 
راه تحقق تالش هاى این بخش بود. پایان عمر دولت خاتمى، عروج باند احمدى نژاد و تثبيت 
بيش تر موقعيت بيت خامنه اى، حوادثى بودند كه بورژوازى آمریكا را نسبت به موفقيت استراتژى 
مماشات دچار تردید جدى مى كرد. از این تاریخ است، كه سناریوى مشكل هسته اى وارد مارپيچ 
جدال مى شود. سناریویى كه فلسفه اش ساختن سوژه اى براى اعمال فشار عليه رژیم اسالمى و 
كشاندنش به منزل گاه تمكين در مقابل ایاالت متحده است. آن چه هيچ چيز نيست، مساله ى 
هسته اى است و آن چه همه چيز است، تعارض ميان انتظاراتى است كه طرفين از هم دارند و 

استراتژى معينى كه براى حصول این انتظارات دنبال مى كنند. 

نشریه نگاه: تحریم هاى فزاینده ى اقتصادى تا چه اندازه بر وضعيت اقتصادى جمهورى اسالمى 
تاثير گذاشته است، تا كجا مى تواند تداوم بيابد، و در تحليل نهایى چه نتایجى به بار خواهد 
آورد؟ احتمال جنگ چطور، در چه شرایطى احتمال جنگ به واقعيت تبدیل خواهد گشت و چه 

عواقبى در ایران، منطقه و جهان بر جاى خواهد گذاشت؟

قرار  زیر فشار  را  اجتماعى  بازتوليد سرمایه ى  اقتصادى، چرخه ى  ناصر پایدار: محاصره ى 
به  با تحریم ها، دست رسى صنایع داخلى  داده و بحران سرمایه دارى را تشدید كرده است. 
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موادخام، كاالهاى نيم ساخته و وسایل كمكى دشوار مى شود، هزینه ى تشكيل بخش ثابت 
سرمایه ى اجتماعى باال مى رود. بهاى تمام شده ى كاالها افزایش مى یابد و در صورت ثابت ماندن 
قيمت هاى توليدى، نرخ سود تنزل مى كند. تحریم ها، صادرات نفت، گاز، سالح و برخى كاالهاى 
دیگر را مشكل و ارز حاصل از فروش آن ها را تنزل مى دهد. از همه مهم تر، با اختالل فراگير 

سيستم بانكى موجب از هم گسيختگى چرخه ى ارزش افزایى سرمایه ى اجتماعى مى گردد. 
در اهميت تاثير تحریم ها تردیدى نيست، اما در همين راستا باید چند تكته را توضيح داد. 
محاصره ى اقتصادى الزاما به فروپاشى پویه ى سامان پذیرى سرمایه دارى كشورها نمى انجامد. 
طبقه ى سرمایه دار و دولت هر كشور، اهرم هاى متنوع و كارسازى براى دور زدن تحریم ها و فرار 
از تحمل عوارض آن ها در اختيار دارند. جمهورى اسالمى نيز از تمامى این اهرم ها با حداكثر 
تردستى سود جسته است و هر روز شكل تازه اى از آن ها را كشف مى نماید و به كار مى گيرد. 
آمریكا و دولت-هاى غربى در پروسه ى پيش برد محاصره ى اقتصادى رژیم اسالمى، خود این 
رژیم، شركت هاى دولتى، بانك ها و موسسات مالى زیر پوشش مالكيت دولتى یا واحدهاى 
صنعتى و مالى متعلق به نهادهاى نظامى و امنيتى رژیم را هدف مى گيرند. آن ها سرمایه ها 
را تحریم نمى كنند و نمى توانند تحریم كنند. موسسات، دولت و افرادند كه تحریم مى شوند و 
براى جمهورى اسالمى مقابله با این كار هر چند پُر هزینه، اما مقدور است. در طول این مدت، 
هزاران نام با نام هاى دیگر تعویض شده است. هزاران موسسه بازرگانى جایگزین موسسات دیگر 
گردیده است. افراد و گروه هاى زیادى از سرمایه داران كوچك در مارپيچ پيش برد این كارها و 
دور زدن ها به سرمایه داران بزرگ صاحب كارتل هاى عظيم تبدیل شده اند. شبكه هاى مافيایى 
بسيار عریض و طویل با سرمایه هاى دولت اسالمى، با بيرون كشيدن ميلياردها تومان از بانك ها 
یا انتقال سرمایه هاى خود از حوزه هاى پيش به قلمروهاى تازه، با تابعيت هاى متنوع این كشور 
و آن كشور و بدون رد پاى ارتباط با جمهورى اسالمى، در حلقه حلقه ى مدار چالش تحریم ها، 
مشغول داد و ستد، تاسيس شركت، استثمار ددمنشانه نيروى كار و باالخره حل معضل تحریم 
اقتصادى رژیم و گشایش مشكالت پویه ى بازتوليد سرمایه ى اجتماعى ایران هستند. این را 
نيز باید در نظر داشت، كه تاثير عوارض تحریم ها نه یك سویه، بلكه دو سویه است. سرمایه ى 
اجتماعى یا سرمایه داران كشورهاى تحریم كننده هم مجبور به تحمل پاره اى زیان ها مى گردند 
و همين امر به نوبه ى خود منفذ یا منافذى را براى چالش عواقب محاصره ى اقتصادى در اختيار 
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جمهورى اسالمى و سرمایه داران ایرانى قرار مى دهد. شمار شركت ها، بانك ها و موسسات این 
ممالك، كه با توسل به تمامى حيل براى دور زدن تحریم ها با رژیم هم راهى و هم دلى مى كنند 
هيچ كم نيستند و آن چه از این شمار به رسانه ها راه پيدا مى كند، اوال: نمونه اى از خروار است و 
ثانيا: شناسایى و افشاى آن ها مانعى بر سر راه جایگزینى مستمر موارد لو رفته توسط بنگاه هاى 

بزرگ و كوچك جدید ایجاد نمى كند. 
اشتباه است اگر تصور كنيم كه سرمایه داران یا دولت در جریان تحریم ها توان چاره گرى خود 
را از دست مى دهند، دچار آسيب بسيار سخت و كامال فلج كننده مى شوند یا حتا در حجم 
سود و ارقام كهكشانى سرمایه هاى آن ها نقصان فاحشى پيش مى آید. حقيقت این است، كه 
چنين نمى شود. كارخانه ها تعطيل مى گردند و كارگران بيكار مى شوند، اما سرمایه ها به سرعت 
حوزه هاى تاره اى براى پيش ریز پيدا مى كنند. حجم سرمایه هاى فعال در قلمرو بازرگانى ميان 
امارات و ایران تا هفتاد درصد پایين آمده است، اما این سرمایه ها مجارى و مناطق دیگرى براى 
ادامه ى استثمار توده هاى كارگر و بردن سهم خود از اضافه ارزش هاى حاصل كار این طبقه پيدا 
نموده اند. فروش نفت به شيوه ى سابق دچار كاهش چشم گير شده است، اما ذخيره ى ارزى 
رژیم باز هم از هشتاد ميليارد دالر پایين نيامده است. پيش تر در پاسخ یكى از پرسش هاى 
دیگر، گفته شد كه موقعيت چرخه ى سامان پذیرى سرمایه دارى را در صرف باز بودن یا تعطيل 
شمارى از كارخانه ها نمى توان توضيح داد. باید پروسه ى ارزش افزایى سرمایه ى اجتماعى را در 
ُكل قلمروهاى موجود و سهمى كه از اضافه ارزش هاى توليد شده توسط طبقه ى كارگر ایران و 

دنيا نصيب خود مى سازد، توضيح داد. 
طبقه ى بورژوازى ایران طى سه دهه ى اخير در قياس با سال هاى پيش از قيام بهمن 57، طول 
و عرض بسيار بيش ترى یافته است. شمار سرمایه داران در عرصه هاى گوناگون از كارخانه دار و 
بانك دار و بازرگان و سهام داران تراست هاى غول پيكر تا عضو هيات امناى بنيادها و دانش گاه 
ها، از وكيل و وزیر و مشاور و كارشناس و روحانى و عضو بيت رهبرى تا ارتشى و سپاهى و 
بسيجى و پليس، از مالك شركت هاى زنجيره اى فروش آدم تا مافياهاى خرید و فروش سكس 
و موادمخدر و اعضاى بدن انسان، از همه ى این انواع به طور چشم گيرى افزون تر و حجم 
سرمایه هاى هر كدام گاه تا چندین برابر آن دوره باال رفته است. همه ى شواهد حاكى است، كه 
تحریم هاى اخير ریزش چندان چشم گيرى در كوه سرمایه ها، سودها، رفاه هوش ربا و عيش 
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و نوش افسانه اى این طبقه ى عظيم چندین ميليونى وارد نياورده است. دست رسى آحاد این 
طبقه به دالرهاى چهار هزار تومانى و بيش تر براى امور سرمایه گذارى، مسافرت هاى دور دنيا، 
ارسال ارز براى فرزندان دانش جو یا غيردانش جوى خود در خارج كشور یا سایر كارها هيچ از 

گذشته كم تر نشده است. 
بار تحریم ها یك راست گلوگاه تنفسى توده هاى كارگر را بسته است و این طبقه را تا چند 
برابر سابق از هستى ساقط كرده است. دست مزدهاى ناچيزى كه در هيچ دوره كفاف بازتوليد 
نيروى كار و ارتزاق روزانه ى خانواده هاى كارگرى را نمى داد، اكنون با مهميز تحریم ها تا سطح 
سى درصد دو سال پيش تنزل كرده است. در این جا سئوالى پيش مى آید. این سئوال كه اگر 
تحریم ها از سوى رژیم قابل چالش هستند و اگر ُكل بار آن ها بر زندگى توده هاى كارگر وارد 
مى گردد، پس چرا دولت اوباما و متحدانش تا این حد بر ادامه ى آن اصرار دارند و چرا درباره ى 
تاثيرات اش بر رژیم این همه جنجال راه مى اندازند. این پرسش درستى است و جوابش شاید 
این باشد كه دولت مردان آمریكا و غرب خوب مى دانند كه برد تاثير تحریم ها چه اندازه است. 
آن ها خوب مى دانند، كه همه ى فشار محاصره ى اقتصادى را طبقه ى كارگر تحمل مى كند و 
سرمایه داران سودهاى بيش ترى مى اندوزند. با این وصف، تحریم ها را ادامه و توسعه مى دهند؛ 
زیرا اوال: قتل عام معيشت و امحاى هستى توده هاى كارگر نه فقط مایه ى هيچ نوع نگرانى آن ها 
نيست، كه سيره و سنت و بُن مایه ى كار همه ى آن ها در سراسر این دنياست؛ ثانيا: بر روى 
تشدید تشتت درون رژیم و بورژوازى ایران حساب باز مى كنند و همين تعميق تشتت را منفذى 
براى عروج احتمالى جناح هاى بيش تر و بيش تر آماده ى تسليم مى بينند؛ ثالثا: و در عين حال، 
شدت گرسنگى و فقر بى دارویى و و مرگ و مير ناشى از گرسنگى توده هاى كارگر را راه كارى 
براى انفجار توده اى، سرریز فشار انفجار بر رژیم و جهت گيرى اضطرارى دولت مردان به سوى 

تمكين در مقابل خود ارزیابى مى كنند. 
به بخش دوم سئوال و احتمال یا عدم احتمال وقوع جنگ بپردازیم. در نظام سرمایه دارى 
براى دینارى سود  نمودن بشریت  این جنگ، كه آتش كشيدن جهان و خاكستر  نه فقط 
افزون تر سرمایه ها، امر بسيار عقالنى طبقه ى سرمایه دار و دولت سرمایه دارى هر كشور است. 
از این روى هيچ پيش فرض محكمى براى نفى قطعى وقوع چنين فاجعه اى وجود ندارد اما 
ایران  با همه ى این ها، ضریب احتمال حمله ى نظامى آمریكا، اسرایيل و متحدان آن ها به 
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بسيار ناچيز و پایين است. چرا؟ به نظرم پاسخ دشوار نيست. جنگ به هموارسازى راه تحميل 
انتظارات آمریكا بر رژیم اسالمى هيچ كمكى نمى كند. ایران به لحاظ قدرت نظامى، نيروهاى 
سازمان یافته ى ميليتاریستى، ظرفيت ایستادگى در مقابل حمله ى نظامى، درهم رفتگى منافع 
وسيع ترین بخش هاى بورژوازى براى مقابله با تهاجمات نظامى، مكان معين سرمایه دارى كشور 
در توازن قواى ميان قطب هاى قدرت سرمایه ى جهانى، توان ایجاد مخاطره در منطقه ى خليج 
و خاورميانه براى اقمار آمریكا، اهميت بازار داخلى براى انباشت و بازتوليد سرمایه ى بين المللى 
و خيلى مولفه هاى دیگر قابل قياس با كشورى مانند افغانستان یا حتا عراق نيست. همه ى این 
تفاوت ها، بورژوازى آمریكا یا حداقل بيش ترین نيروهاى درون ساختار قدرت سياسى ایاالت 
متحده را به احتراز از راه اندازى جنگ و تدارك لشكركشى عليه ایران تشویق مى كند. از این كه 
بگذریم، دولت آمریكا هيچ گاه و در هيچ برهه اى از این سه دهه خواستار سرنگونى جمهورى 
اسالمى نبوده و به جایگزینى آن توسط یك بدیل مطلوب تر براى خویش و قطب متحد خود 
اميدوار نشده است. آمریكا نه فقط چشم اندازى براى عروج جایگزین دل خواه تر از قعر جهنم 
حاصل حمله ى نظامى براى خویش نمى-بيند، كه بالعكس خطر بدتر شدن اوضاع و از بين رفتن 
نتيجه ى تالش هاى سى و پنج ساله براى زنجير كردن رژیم اسالمى به چهارچوب استراتژى 
بين المللى خود را نيز كم نمى پندارد. به همه ى این دالیل، خطر حمله ى نظامى آمریكا بسيار 

ضعيف به نظر مى آید. 

نشریه نگاه: چين و روسيه، كه هر دو مناسبات ویژه اى هم در زمينه ى اقتصادى و هم سياسى 
با رژیم جمهورى اسالمى دارند تا چه اندازه با آلترناتيوهاى آمریكا و متحدین اروپایى آن در قبال 
جمهورى اسالمى موافق یا مخالف هستند؟ و در تحليل نهایى آیا مى توانند سدى در مقابل آن ها 

باشند و به سياست دیگرى شكل دهند؟

ناصر پایدار: مالك همه ى پيوندها، هم راهى ها یا خصومت هاى سرمایه داران و دولت هاى 
سرمایه دارى، سود افزون تر سرمایه هاست. چين و روسيه، به ویژه اولى، روابط اقتصادى بسيار 
گسترده اى با جمهورى اسالمى دارند. حجم مبادالت ایران و چين در برخى سال ها از 45 
ميليارد دالر افزون بوده است. ميزان سرمایه گذارى هاى ساالنه ى دولت یا سرمایه داران چينى 
در حوزه هاى مختلف انباشت داخلى ایران نيز تا پيش از فشار تحریم ها به رقمى بيش از دو 
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ميليارد و نيم دالر مى رسيد. در مورد روسيه وضع مقدارى متفاوت است. ارزش داد و ستدهاى 
بازرگانى دو كشور در طول دهه گذشته بين 13 تا 33 ميليارد دالر نوسان مى كرده است، اما 
قراردادها، چشم اندازها و منافع اقتصادى تعيين كننده اى سرمایه ى اجتماعى دو كشور را به هم 
زنجير مى كند. استخراج و انتقال ذخایر هيدروكربنى حوزه ى خزر، استفاده از ذخایر بيولوژیكى 
این دریا، سرمایه گذارى هاى مشترك درون حوزه هاى نفت، گاز، ذوب آهن و باالخره پروژه ى 

نيروگاه هسته اى بوشهر از جمله این موارد هستند. 
مبادالت بازرگانى، قراردهاى اقتصادى و حجم سرمایه گذارى هاى فوق براى سرمایه دارى هر دو 
كشور چين و روسيه مهم اند، اما تاثير اهميت آن ها بر چشم انداز افول و عروج منحنى مناسبات 
ممالك مذكور با جمهورى اسالمى را نمى توان در خارج از مدار منافع آن ها در بازار جهانى 
سرمایه دارى مورد داورى قرار داد. هر دو كشور در سطح بين المللى رقابت هاى سنگين و منافع 
مشترك عظيمى با ایاالت متحده و اتحادیه ى اروپا دارند. در همين راستا، دست به كار برپایى 
یك قطب قدرت نيرومندتر اقتصادى و سياسى در عرصه ى بين المللى هستند. تشكيل ائتالف 
موسوم به »بریكس« با هم راهى سه كشور برزیل، هند و آفریقاى جنوبى حاصل همين تالش 
است. روسيه و چين در متن این جهت گيرى و مالحظه ى ُكل منافع افتصادى، استراتژیك، 
دیپلوماتيك و نگاه به آخرین دینار سود سرمایه ها خود است كه درباره ى حمایت یا عدم حمایت 
از جمهورى اسالمى در مقابل تحریم ها یا سایر تهاجمات غرب تصميم مى گيرند. واقعيت این 
است، كه آن ها رژیم اسالمى را حتا به مثابه یك متحد خود در توازن قواى بين المللى محسوب 
نمى كنند. استفاده ى تاكتيكى از مجادالت ميان این رژیم و غرب، به عالوه سودهاى سرشار 
ناشى ار قراردادهاى اقتصادى فيمابين، دليل اصلى حمایت تاكنونى آن ها از جمهورى اسالمى 
است. در رقابت با قطب قدرت حریف، بر طبل این حمایت مى كوبند و آن را به مثابه یك برگ 
برنده پيش مى كشند تا از این طریق امتيازات دل خواه را به چنگ آرند. در سایر موارد، جاهایى 
كه پاى منافع مشترك با غرب در ميان است، بالعكس این جمهورى اسالمى است كه قربانى 
مى گردد. در یك كالم، حمایت یا عدم حمایت دو كشور از رژیم صرفا موكول به كم تر یا بيش تر 
بودن سود حاصل هر كدام این حالت ها در قياس با مجموعه ى منافع و سود و زیان هایى است 
كه آن ها در عرصه ى روابط اقتصادى و دیپلوماتيك با ممالك غربى دارند. در این رابطه مى توان 

مثال هایى آورد. 
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چند سال پيش دولت آمریكا قراردادى را امضاء كرد، كه به موجب آن حجم سنگينى سالح در 
اختيار دولت تایوان قرار مى گرفت. این قرارداد مطابق معمول مخالفت شدید چين را به دنبال 
داشت و درست در همين همين جا و همين روزها بود، كه چين مذاكرات ميان ایران و گروه 
پنج به عالوه یك را مغتنم شمرد و صداى حمایت خود از جمهورى اسالمى را از هميشه بلندتر 
كرد. روسيه نيز به دفعات همين كار را انجام داده است. هر كجا سود ناشى از سازش با غرب بر 
زیان ناشى از رنجش جمهورى اسالمى چربيده است، آهنگ حمایت خود را پایين آورده و در 
غير این صورت بر طبل دفاع از رژیم كوبيده است. همه ى این ها البته یك سویه نبوده است. رژیم 
نيز تالش كرده است، تا از دست كارى حجم مبادالت و سرمایه گذارى ها به عنوان اهرمى براى 
جلب هم راهى دو دولت سود جوید. نكته ى مهم در این جا، نامتوازنى توان مانور طرفين براى 
باج خواهى دیپلوماتيك از هم دیگر است. مقایسه ى حجم داد و ستدهاى اقتصادى ساالنه ى 
چين با آمریكا در یك سو و جمهورى اسالمى در سوى دیگر، این نامتوازنى را به روشنى نشان 
مى دهد. چيزى كه در زمينه ى مراودات ميان روسيه با دو سوى جدال نيز مصداق دارد. این 
كه آیا حمایت چين و روسيه سدى سر راه سياست اعمال فشار آمریكا و متحدانش بر دولت 
ایران خواهد شد یا نه، كوتاه ترین جواب آن است كه هر دو دولت از نياز روز رژیم ایران به این 
حمایت براى باج خواهى هاى بين المللى و سنگينى كفه ى قدرت خویش استفاده خواهند كرد. 
اما فراموش نكنيم، كه یك جمهورى اسالمى مستاصل تر از سوى همين دو كشور نيز طعمه ى 

مطلوب ترى براى باج خواهى خواهد بود.

نشریه نگاه: به نظر شما، در شرایط حاضر و در برابر هر یك از آلترناتيوهاى بورژوایى، طبقه ى 
كارگر چه باید بكند؟ براى مثال، كدام سياست  در قبال: ادامه ى تحریم هاى اقتصادى، جنگ 
احتمالى، تغييرات درونى جمهورى اسالمى، یا شكل گيرى آلترناتيو مورد حمایت آمریكا و 
متحدین اروپایى آن مانند شورا یا دولت ملى و... كارساز است و مى تواند به بسيج نيروى طبقه ى 

كارگر بيانجامد و سدى در راه تحقق آن ها ایجاد كند؟ 

ناصر پایدار: راه چاره ى طبقه ى كارگر ایران براى مقابله با شرایط حاضر یا در برابر دنياى 
مخاطرات و جهنم هایى كه جمهورى اسالمى و دولت آمریكا یا ُكل جهان سرمایه دارى برایش 
آفریده و مى آفرینند، بسيار روشن است. این راه چاره در هيچ كجا قابل جست وجو نيست، مگر 
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این كه از قعر مبارزه ى طبقاتى ضد سرمایه دارى توده هاى كارگر استخراج و اتخاذ گردد. تاریخ 
جنبش كارگرى بين المللى، تاریخ غلطيدن به ورطه ى ُگم راهه هایى است كه در همه ى شرایط 
به ویژه زیر لواى این یا آن وضعيت معين توسط بورژوازى و رفرميسم راست و چپ حفارى شده 
و پيش پاى كارگران قرار گرفته است. طبقه ى كارگر همه جا به راه بردها و راه كارهاى بيگانه با 
بُن مایه ى رویكرد ضد سرمایه دارى خویش حوالت شده است و نتيجه اش وضعى است كه امروز 
مى بينيم. یك نكته ى اساسى را باید در گوش ُكل آحاد توده هاى كارگر دنيا با رساترین صدا، 
فریاد زد. این كه جنبش آنان در رویارویى با هر ُرخ داد، در هر قلمرو، هر شرایط، هر سطح، با 
هر درجه از توازن قوا، براى غلبه بر هر معضل و براى حصول هر خواست خود اگر بخواهد روى 
پيروزى بيند، باید بر ریل ضد سرمایه دارى پيش تازد. این ُحكم در مورد جنبش كارگرى ایران 

در شرایط روز و چه باید كردهاى سر راهش نيز به تمام و كمال صدق مى كند. 
كارگران در نخستين گام باید بر سينه ى هر اپوزیسيون بورژوازى، از هر جنس، با پرچم شنيع 
سلطنت طلبى یا بيرق وقيح اصالح طلبى، زیر لواى فریب جمهورى خواهى یا در هيات اركستر 
دموكراسى، با علم و كتل كریه سوسيال دموكراسى یا راه اندازى كارناوال حزبى و كمونيسم 
نمایى كاپيتاليستى، به طور بسيار قاطع دست رد كوبند. آلترناتيو صاف و ساده ى همه ى این 
اپوزیسيون ها، از راست تا چپ، حفظ سرمایه دارى و تحميل هر چه هارتر فشار استثمار یا ُكل 
سيه روزى هاى این نظام بر طبقه ى كارگر است. سرنوشت صد سال جنبش كارگرى در ایران 
و چند صد سال در همه ى دنيا، این درس شفاف را پيش روى كارگران قرار داده است كه با 
آویختن خود به بورژوازى - اعم از حاكم یا اپوزیسيون - صرفا گور خود را كنده اند، طوق بردگى 
سرمایه بر دست و پاى خویش را مستحكم تر نموده اند، دست بورژوازى براى سالخى معيشت 
فرزندان شان را بازتر كرده اند. هست و نيست قدرت پيكار ضد سرمایه دارى خویش را به تباهى 
كشانده اند و باالخره در هر گام پيمودن این كژراهه، راه رهایى فرجامين خود را سنگالخى تر 
و برهوتى تر ساخته اند. این ها درس هاى بدیهى تاریخ مبارزه ى طبقاتى براى همه ى كارگران 
است، اما سئوال اساسى این است كه طبقه ى كارگر ایران در این وضعيت خاص چه كارى 
مى تواند و باید انجام دهد. حرف اول پاسخ این پرسش، آن است كه این طبقه براى اهتمام به 
هر كارى و برداشتن هر گامى باید راه تبدیل شدن به یك قدرت اثرگذار و تعيين كننده در 
پهنه ى معادالت اجتماعى و طبقاتى را پيش گيرد. بدون شروع این كار و استقرار پراتيك در 
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این مسير، همه ى نقشه عمل ها و خط و نشان كشيدن هاى دیگر توخالى است. به همين دليل، 
جواب درست سئوال این خواهد بود كه كارگران باید سازمان یابى خود براى اعمال قدرت موثر 
طبقاتى را دستور كار روز سازند. نوعى سازمان یابى كه ظرف نمایش قدرت متحد طبقه ى آنان 
در مقابل طبقه ى سرمایه دار ایران، دولت سرمایه دارى، طيف وسيع اپوزیسيون هاى بورژوازى، 
قطب هاى قدرت سرمایه ى بين المللى، تهاجمات اقتصادى، سياسى، پليسى، ميليتاریستى و 
جنگ افروزى هاى بشرستيزانه همه ى این نيروها باشد. در شرایطى كه همه ى این ها با حداكثر 
توان تالش مى كنند تا استوانه ى عظيم قدرت توده هاى كارگر را سكوى ُحكم رانى، نردبان پرش 
به عرش حاكميت یا اسب راهوار ميدان دارى هاى فرصت طلبانه ى ضد بشرى خود سازند. قصور 
كارگران در به كارگيرى این قدرت در سطح سراسرى، به صورت شورایى عليه كل بورژوازى 
و نظام سرمایه دارى یك باخت عظيم تاریخى در تداوم تمامى باخت ها و شكست هاى فاجعه 
آميز ساليان دراز و دهه هاى متمادى است. طبقه ى كارگر ایران فقط در پروسه ى پيش برد این 
سازمان یابى شورایى سراسرى آگاه و سرمایه ستيز است، كه آرایش قواى الزم براى پيش كشيدن 
خواست هاى روز خود و تحميل این خواست ها بر طبقه ى سرمایه دار و دولت سرمایه دارى را پيدا 
مى كند. در همين راستا است، كه مى تواند مطالبات پایه اى خویش مانند تضمين بدون هيچ قيد 
و شرط یك زندگى مرفه انسانى براى ُكليه ى آحاد جامعه، مستقل از شاغل یا بيكار، زن یا مرد، 
بزرگ یا كوچك، ساكن هر شهر و دیار، داراى هر پيشينه ى قومى یا هر زبان و هر فرم لباس 
را سنگر جنگ روز خود عليه سرمایه دارى سازد. در همين جا و از درون همين بستر است، 
كه مى تواند قدرت پيكار سازمان یافته اش را سالح تحميل آزادى هاى سياسى، رفع تبعيضات 
جنسى و بى حقوقى زنان، امحاى كار كودكان، الغاى كار خانگى و مانند این ها بر نظام بردگى 
مزدى كند و باالخره در همين مسير است، كه مى تواند لحظه به لحظه توان مبارزه و ظرفيت 
اعمال قدرت اش را باال برد، دست به كار سرنگونى دولت بورژوازى گردد و برپایى جامعه اى بدون 

كار مزدى، دولت و طبقات را دورنماى عاجل مبارزه ى خود نماید. 
راه مبارزه با تحریم ها، تهاجمات و تجاوزگرى هاى آمریكا یا ُكل سرمایه ى بين المللى نيز از 
همين جا مى گذرد. بر بام دستاوردهاى ناشى از پروسه ى این سازمان یابى است، كه مى توان 
دست اپوزیسيون هاى مردارخوار راست و چپ بورژوازى را از جنبش خود كوتاه كرد و دست 
هم زنجيران كارگر خود در سراسر جهان را با گرمى تمام فشار داد. واقعيت این است، كه بدون 
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شروع و پيش برد پراتيك، فعال، آگاهانه و سراسرى این سازمان یابى شورایى ضد سرمایه دارى 
هيچ كار مهمى در هيچ زمينه اى نمى توان انجام داد. 

نشریه نگاه: انقالب كارگرى و تغييرات بنيادین اقتصادى و سياسى و اجتماعى چطور؟ اصال 
آیا طبقه ى كارگر، با توجه به تمامى مولفه هاى موجود، پتانسيل این اقدام اجتماعى را دارد؟ و 
این اقدام اجتماعى از مشروعيت و مقبوليت ذهنى در جامعه برخوردار هست؟ این سئوال از این 
جهت اهميت مى یابد، كه انبوهى از مباحث سياسى و تئوریك - نه فقط در ایران، كه در سطح 
جهان - بر نقش تنزل یافته ى طبقه ى كارگر در قياس با نقش برجسته ى طبقه ى »متوسط« در 
تحوالت اجتماعى تاكيد مى-كنند و هم پاى آن، انقالب به عنوان یك راه حل »خشونت آميز« و 
عامل كشتار و خانه خرابى و بدتر شدن وضعيت اجتماعى مذمت - براى مثال: انقالب 57 - و بر 

تغييرات »مسالمت آميز« و مبارزه ى »بدون خشونت« تاكيد مى شود. 

ناصر پایدار: سئوال شامل سه قسمت است. آیا طبقه ى كارگر اساسا ظرفيت و توان تغيير 
ریشه اى وضعيت موجود را دارد؟ ایا ایفاى این نقش به پدیده اى به نام »طبقه ى متوسط« محول 
نشده است؟ و باالخره این كه، انجام تغييرات از كدام بستر، انقالب یا رفرم عبور مى كند؟ براى 
این كه پاسخ ها سرراست تر و جمع و جورتر باشد، از قسمت دوم سئوال شروع مى كنم. چيزى 
به نام »طبقه ى متوسط « در جامعه ى ایران و دنياى حاضر سرمایه دارى نه یك واقعيت، كه 
فقط یك اسطوره است. فراموش نشود كه این اصطالح در زمانى كه بورژوازى از بطن پروسه ى 
انكشاف سرمایه دارى و زوال نظام كهن متولد مى شد، براى معرفى این طبقه مورد استفاده قرار 
مى گرفت. بعدها و به دنبال رشد روزافزون و گسترده ى طبقه ى سرمایه دار، در ادبيات نيروهاى 
چپ منجمله آثار ماركس به درستى از قشرى به نام خرده بورژوازى، یعنى بورژوازى كوچك یا 
الیه ى پایينى این طبقه، صحبت شد و همه جا باز هم به درستى انگشت تحليل به سمت زوال 
تدریجى یا سریع این الیه در زیر چرخ تمركز جبرى سرمایه ى اجتماعى كشورها نشانه رفت. 
تا این جا ما با لفظ مجعول و گمراه كننده اى مواجه نيستيم. اما آن چه در دنياى روز و دهه ها 
پيش به این سوى زیر نام »طبقه ى متوسط« جنجال مى شود، موضوعى از بيخ و بُن متفاوت 
است. در این جا با شترمرغ كاریكاتورى بسيار عجيب و غریبى مواجه هستيم، كه ظاهرا كارگر 
نيست، سرمایه دار هم نيست. طوفان توسعه ى جهانى سرمایه دارى نيز آن را نه فقط تهدید 
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نمى كند، كه هر روز بيش تر از روز پيش رشد مى دهد، قدرت مى بخشد و قرار است حتا ناجى 
بشریت گرداند!! اما ببينيم واقعيت چيست؟ نمایندگان فكرى و نظریه پردازان رسمى بورژوازى 
هم راه با احزاب و محافل طيف رفرميسم چپ - اعم از مسالمت جو یا ميليتانت  - با جعل مفاهيم 
ماركسى مربوط به شناخت سرمایه دارى و تعریف طبقات دست به كار خلق چنين پدیده ى 
افسانه اى و كاریكاتورى مى شوند. در تلقى این ها، سرمایه نه یك رابطه ى اجتماعى كه مشتى 
اشياء است و سرمایه دار كسى است كه حتما مالك كارخانه-هاى عظيم، تجارت خانه هاى بزرگ، 
بانك هاى غول آسا و تراست هاى صنعتى یا مالى باشد. در روایت اینان، سرمایه دارانى كه به 
اعتبار موقعيت خود در سازمان كار سرمایه، نقش خود در برنامه ریزى نظم توليدى و سياسى 
و پليسى و اجتماعى سرمایه دارى و تحميل این نظام بر طبقه ى كارگر، حصه ى خود در اضافه 
ارزش حاصل استثمار توده هاى كارگر و قطاع سهم خود در مالكيت سرمایه ى اجتماعى، بخش 

قابل توجهى از آحاد طبقه ى سرمایه دار را تشكيل مى دهند، سرمایه دار به حساب نمى آیند!! 
نمایندگان فكرى سرمایه، این جمعيت چند ميليونى در ایران و چند صد ميليونى در دنيا، به عالوه 
صاحبان كارگاه ها و مراكز تجارى و زمين داران كوچك یا حتا متوسط را از طبقه ى سرمایه دار 
جدا و لباس »طبقه ى متوسط« تن مى كنند. این جماعت پس از این كار به سراغ طبقه ى كارگر 
مى آیند. در این جا نيز تعریف شان بيان كامال مجعولى از هستى اجتماعى این طبقه است و 
بر همين اساس بيش از نصف توده هاى كارگر، از جمله معلمان، مربيان مهد كودك ها یا سایر 
كارگران حوزه ى آموزش، پرستاران، بهياران و توده ى وسيع فروشندگان نيروى كار در بخش 
درمان، همه ى كارگرانى كه در سازمان ها و ادارات دولتى استثمار مى شوند، كارگران رسانه هاى 
جمعى، تمامى كارگرانى كه دست مزدشان احيانا كفاف بازتوليد نيروى كارشان را مى دهد یا 
شرایط استثمارشان خيلى مرگ آور نيست؛ دانش-جویان خانواده هاى كارگرى كه هنوز وارد 
بازار فروش نيروى كار نشده اند و خيل همانندان این ها را از استخوان بندى طبقه ى كارگر 
جراحى مى كنند؛ براى همه جواز افتخار عضویت در طبقه ى متوسط صادر مى نمایند، به آن ها 
مى گویند كه شرف حضور در بارگاه پُر جالل این فروهر مقرب را مغتنم شمارند، ننگ كارگر 
بودن را بر خود نپسندند، منافع خود را با بردگان مزدى سرمایه در پيوند نبينند و از ناخن پا 
تا موى سر به جاودانگى و اعجاز زندگى بخشى سرمایه دارى دل بندند. »طبقه ى متوسط« از 
این جا، از دل این باژگونه پردازى هاى عظيم و فریب كارانه ى مدافعان نظام بردگى مزدى بيرون 
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مى آید. پدیده اى موهوم كه با این جادو و جنبل ها قرار است لباس واقعيت تن كند و پرچم دار 
جنبش ها گردد. 

در وراى همين مصاحبه و در پاسخ یكى از سئواالت اشاره شد، كه طبقه ى بورژوازى ایران و 
جوامع مشابه به لحاظ كثرت جمعيتى، طبقه اى عریض و طویل است. دليل این امر، شتاب 
كم تر پروسه ى تمركز و ادغام سرمایه ها در هم، در قياس با جوامعى مانند سوئد، آلمان، انگليس 
یا آمریكاست. این واقعيتى است كه حتا بدون كالبدشكافى عجيب و غریب سرمایه دارى ایران 
با راه رفتن در سطح شهرها، مشاهده بازارهاى متنوع چند كيلومترى هر شهر یا زنجيره ى 
بسيار طوالنى مراكز توليدى و تجارى بزرگ و متوسط و كوچك تر از متوسط دو سوى تمامى 
خيابان ها و مانند این ها هم مى توان به خوبى آن را مشاهده نمود. آكادميسين ها و سياست 
پردازان بورژوازى درصد عظيمى از این جمعيت پُر شمار سرمایه دار را طبقه ى متوسط مى نامند 
و هر جنب و جوش در هر عرصه ى اجتماعى را یك راست به آرمان-خواهى این سرمایه داران 
مردارخوار نسبت مى دهند. هدف این طبقه آفرینى ها و منجى سازى ها روشن است. مى خواهند 
روى نقش طبقه ى كارگر خط كشند. از یاد توده هاى كارگر ببرند، كه در جهنم گند و خون 
و توحش سرمایه دارى زندگى مى كنند، كه این جامعه متشكل از دو طبقه ى اساسى كارگر و 
سرمایه دار است، كه جنگ طبقاتى ميان این دو طبقه اجتناب ناپذیر است، كه سرمایه دارى 
نابود شدنى است، كه پرولتاریا تنها طبقه ى قادر به درهم شكستن این نظام و رهایى واقعى بشر 
است. هدف برپایى امام زاده ى »طبقه ى متوسط« این ها است. با این توضيح، سراغ بخش هاى 

دیگر سئوال مى روم. 
آیا طبقه ى كارگر در شرایط جهنمى روز یا به طور ُكلى در وضعيت حاضر دنياى سرمایه دارى 
ظرفيت تدارك یك تغيير ریشه اى، تاختن به سوى انقالب و برچيدن بساط سرمایه دارى را دارد. 
پاسخ خيلى ها به این پرسش بسيار صریح است. از دید اینان هيچ نيازى به هيچ انقالبى وجود 
ندارد، هيچ طبقه اى هم قرار نيست انقالب كند، كارگران دنيا به اندازه ى كافى از انقالب كردن 
پشيمان گشته اند و براى هميشه پشت دست خود را داغ كرده اند. سرمایه دارى منزل گاه آخر 
تاریخ است. رابطه ى خرید و فروش نيروى كار از بين رفتنى نيست. بورژوازى تا حال با كفایت 
تمام مشكالت سيستم را رتق و فتق نموده است. بحران ها را مهندسى كرده است، انقالبات را به 
شكست كشانده است و از این تاریخ به بعد نيز چنين خواهد كرد. همه چيز بر وفق مراد است. 
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تنها كمى اصالحات الزم است، كه این را هم »طبقه ى متوسط« كذایى انجام مى دهد!! 
اما طبقه ى كارگر حرف هایى از بيخ و بُن متضاد دارد. ماحصل كالم این طبقه و آگاهانش این 
است، كه شالوده  ى سرمایه دارى بر جدایى كارگر از كار خویش، انفصال كامل او از هر نوع 
دخالت در سرنوشت كار خود و سقوط هول ناك طبقه ى وى از هر گونه تاثيرگذارى آزاد انسانى 
بر سرنوشت زندگى خویش استوار است. كارگران فریاد مى زنند، كه سرمایه كار عينيت یافته و 
سنگ شده ى آنان است. هر چه نسل بعد از نسل و قرن بعد از قرن كار كرده اند، به سرمایه تبدیل 
شده است و این سرمایه در ماوراى اراده و اختيار و حيطه ى تاثيرشان مقام خدایى قاهر و حاكم 
بر همه ى وجوه هستى آنان یافته است. توده هاى كارگر ادامه مى-دهند، كه در قلمرو استيالى 
رابطه ى خرید و فروش نيروى كار، سراسر ُكره ى زمين از سرمایه پُر گشته است. سرمایه هایى 
كه در هر دم و بازدم كهكشانى تر مى-شوند، براى باليدن خود دریاى پُر خروش اضافه ارزش ها 
و استثمار هر چه هالكت بارتر كارگران را مى خواهند و همه هست و نيست طبقه ى كارگر 
بين المللى را وجه الضمان التيام سرطان العالج سودجویى خود مى سازند. كارگران مى گویند 
سرمایه دارى امكان هر نوع نفس كشيدن را از آنان سلب كرده است. دنيا را از فقر و فالكت آكنده 
است. ميلياردها كارگر سكنه ى ُكره ى زمين را از نان خالى روزانه، از آب شرب سالم، از سرپناه 
محقرى براى بيتوته، از دكتر و دارو و درمان، از پوشاك و از همه چيز محروم ساخته است. در 
هر شبانه روز ده ها هزار انسان را در آتش گرسنگى تسليم جوخه ى مرگ مى كند. ده ها هزار 
كودك را در برهوت بى غذایى و بى دارویى روانه گورستان مى نماید. ميلياردها زن را در دوزخ 
دهشت مردساالرى و كار شاق خانگى و تبعيضات كشنده ى جنسى تباه ساخته است. كارگران 
مى گویند، كه سرمایه دارى دنيا را از دیكتاتورى و حمام خون و خفقان و جنگ و كوره هاى آدم 
سوزى و فساد و فحشا و اعتياد و همه سيه روزى ها آكنده است. و در یك كالم، راه زندگى و 
زنده ماندن بشر را سد كرده است. حرف كارگران این هاست. افكار، باورها، راه حل جویى ها یا چه 

باید و نباید كردن هاى آنان نيز از دل همين واقعيت هاى زمخت زمينى بيرون مى آید. 
توده ى بردگان مزدى دنيا از درون آكادمى ها و مراكز پژوهش یا از سر سيرى و تفریح تصميم 
به جنگ با سرمایه دارى نمى گيرند. جنگيدن یا گریز از جنگ عليه این نظام را از مبانى مسلكى 
خود استخراج نمى كنند. فشار غيرقابل تحمل استثمار، مهميز خون بار ستم كشى، تازیانه ى 
زهرآگين بى حقوقى و آوار كوه محروميت-هاست كه آن ها را مجبور به قبول تمامى هزینه هاى 
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این جدال مى كند. مبارزه ى طبقاتى هوس كارگران نيست و در هيچ دوره اى هوس هيچ 
طبقه ى استثمارشونده-ى تاریخ نبوده است. سرمایه دارى هر روز كه مى گذرد، ده ها بار درنده تر 
و خون بارتر از روز پيش بر هست و نيست توده هاى كارگر مى شورد و نكته ى اساسى این است 
كه نمى تواند چنين نكند. هر لحظه بقاى این نظام به تشدید بدون هيچ مهار این تهاجمات 
گره خورده است. بحث مطلقا بر سر حرص و آز بى پایان چند تراست مالى، درندگى هاى چند 
دولت یا افزون طلبى مشتى سرمایه دار »قانون گریز« نيست. سخن بر سر وجود رابطه ى خرید 
و فروش نيروى كار و نظام مبتنى بر این رابطه است. گفت وگو از شيوه ى توليد و مناسباتى است 
كه نفس هستى و حاكميت اش، كوره ى ذوب زندگى انسان و طوفان فناى ابتدایى ترین امكانات 
معيشتى یا آزادى ها و حقوق اجتماعى اوليه ى چندین ميليارد كارگر روى زمين است. كارگران 
نمى توانند عليه سرمایه نجنگند، نمى توانند انقالب براى نابودى سرمایه دارى را از دستور زندگى 
خود خارج سازند. اگر در شرایط حاضر چنين نمى كنند، معنایش هيچ تخفيفى در مبرميت 
عاجل این انقالب نيست. بالعكس، مبرميت این انقالب بيش از هر زمان دیگرى به اوج رفته است 
و اجبار توده هاى كارگر به تدارك این انقالب نيز از هر دوره ى دیگرى بيش تر و عاجل تر شده 
است. جنبش كارگرى بين المللى اینك اسير وضعيت خاصى است، كه یك شاخص مهم اش را 
باید پرداخت سنگين ترین تاوان ها دید. تاوان هاى سهمگينى كه نه از جنگ با سرمایه دارى، نه از 
انقالب عليه سرمایه، بلكه صرفا از بد جنگيدن، بد انقالب كردن و به بيان دقيق تر از جنگيدن ها 
و انقالب كردن هایى كه هيچ گاه جنگ واقعى و انقالب راستين عليه سرمایه دارى نبوده است، 
بر دوش توده هاى كارگر بار شده است. نمایندگان بداندیش بورژوازى، كفاره هاى شوم انحراف 
یا انفصال جنبش كارگرى دنيا از انقالب واقعى ضد سرمایه دارى را به حساب غلط بودن و 

غيرضرورى بودن این انقالب مى نویسند و در ذهن كارگران القاء مى كنند. 
چند خطى نيز به بخش سوم سئوال اختصاص دهيم. آیا رفرم راهى مناسب تر از انقالب براى بهبود 
وضع حاضر دنيا نيست؟! پاسخ كارگران آگاه به این سئوال از همان اوایل پيدایش سرمایه دارى 
بسيار شفاف بوده است. از دید آنان، نظام بردگى مزدى باید با انقالب عظيم طبقه ى كارگر نابود 
شود. اما از كمونيست ها یا كارگران آگاه كه بگذریم، دولت مردان سرمایه دارى نيز به ویژه در 
سال هاى اخير جواب بسيار صریحى به پرسش مذكور داده اند. به بند بند كارنامه ى بورژوازى 
بين-المللى در چند دهه ى اخير نگاه كنيم. تنزل مستمر دست مزدهاى واقعى، برچيدن مدارس 
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و بيمارستان ها، از بين بردن مهد كودك ها و امكانات نگه دارى پيران و سالمندان، وخامت 
روزآفزون شرایط كار و استثمار توده هاى كارگر، بيكارسازى هاى چند ميليونى در كشورها 
و ميلياردین در دنيا، مجبور ساختن كارگران به سال ها كار شاق افزون تر و تحمل استثمار 
هول ناك تر از طریق باال بردن سن بازنشستگى، از بين بردن امكانات رفاهى در هر گوشه ى این 
دنيا كه چنين امكاناتى توسط طبقه ى كارگر بر بورژوازى تحميل شده بود و فراوان ُرخ دادهاى 
این جورى، ما به ازاء عينى اصالحات و تعبير زمينى رفرم بوده است. مراد طبقه ى بورژوازى و 
دولت-هایش از بهبود جهان توسط رفرم دقيقا این است و چنين تعبيرى با بُن مایه ى هستى 
و شعور و معيار این طبقه نيز بسيار ارگانيك است. اصالح دنيا در منظر بورژوازى، یعنى اجراى 
مجموعه برنامه هایى كه نياز چرخه ى بازتوليد سرمایه و ماندگارى سرمایه دارى است و آن چه 
انجام گرفته است، طابق النعل بالنعل پاسخ گوى همين نياز بوده است. از این بخش اصالحات 
بورژوازى كه بگذریم، در عرصه هاى سياسى و مدنى و اجتماعى نيز روایت نمایندگان سياسى و 

فكرى سرمایه از رفرم یا بهبود جهان بسيار صریح است. 
جنگ جنایت كارانه و بربرمنشانه ى آمریكا و متحدانش در بالكان، افغانستان، عراق یا جاهاى 
دیگر، به آتش كشيدن زندگى ده ها ميليون كارگر، پليسى كردن هر چه وسيع تر و وخيم تر 
شرایط زندگى توده هاى كارگر در همه جا از جمله ممالك غربى، تقالى همه نوعى براى 
به شكست كشاندن انفجارهاى سراسرى توده اى و منتهى ساختن آن ها به جا به جایى هاى 
دیكتاتورى هاى هار و نوع این ها نيز ساز و كارهاى توسعه ى سياسى، گسترش جامعه ى مدنى، 
تضمين حقوق بشر، استقرار دموكراسى و در یك كالم اصالح انسانى دنيا توسط متوليان و 
مدافعان سرمایه دارى را در برابر چشم همگان قرار مى دهد. وقتى كه تریبون هاى بين المللى 
بورژوازى، از جمله كانال هاى عاریتى این تریبون ها، در دست محافل اپوزیسيون راست و چپ 
ایرانى از تقدس رفرم و تقبيح انقالب صحبت مى كنند، باید معناى واقعى حرفهاى اینان را در 

دل این رویدادها دید و بازخوانى كرد. 
به حرف كارگران بازگردیم. چند سطر باالتر گفته شد، كه شالوده ى هستى سرمایه دارى بر 
انحالل و امحاى جامع االطراف هستى كارگر در چرخه ى ارزش افزایى، بازتوليد و خودگسترى 
سرمایه استوار است. رابطه ى طبقه ى كارگر با سرمایه دارى، رابطه ى جنگ مستمر عليه استثمار 
و سيه روزى هاى ناشى از وجود این نظام و جنگ هم زمان و هم آميز براى نابودى نهایى آن است. 
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بورژوازى با تمامى قواى ممكن حتا خيال كارگران براى رهایى از بردگى مزدى را گلوله باران 
مى سازد. در مقابل چنين نظامى، سواى تدارك انقالب ضد كار مزدى و سازمان دهى جنبشى 
كه ارتش نيرومند كارزار پيروزى این انقالب باشد، راه دیگرى در پيش پاى كارگران نيست. هيچ 
آیه ى آسمانى درباره ى این كه طبقه ى كارگر چنين خواهد كرد یا نه وجود ندارد، اما یك چيز 
روشن است. اگر این كار را نكند، هر روزش از روز پيش بسيار وخيم تر، مرگ بارتر، ذلت بارتر، 

سياه تر و حقارت آميزتر خواهد بود. 

نشریه نگاه: یك بار دیگر، در پایان این گفت وگو، به طبقه ى كارگر و موقعيت آن در مبارزه ى 
طبقاتى بازمى گردیم. به طور مشخص، طبقه ى كارگر و به ویژه گرایش كمونيستى آن چه باید 
بكند؟ كدام گره گاه ها، كدام مطالبات، كدام اشكال مبارزاتى و... را مى باید مد نظر قرار دهد و 
پراتيك كند، تا راه انقالب كارگرى و تغييرات بنيادین اقتصادى و سياسى و اجتماعى هموار 

شود؟

ناصر پایدار: جنبش كارگرى ایران، هم سان ُكل جنبش كارگرى دنيا، در حال حاضر یك 
جنبش شكست خورده، سردرُگم، بى افق و متشتت است. این كه طبقه ى كارگر ایران چه 
مى تواند بكند، سئوالى است كه پاسخش را باید از دل این وضعيت با این مشخصات بيرون 
آورد. چالش عوارض و آثار شكست خوردگى از طریق نقد پراتيك ُگم راهه رفتن هاى منتهى 
به شكست ها، یافتن راه غلبه بر سردرُگمى ها، جست وجوى افق شفاف پيكار طبقاتى، كشف 
راه بردها و راه كارهاى روز مبارزه ى واقعى عليه نظام سرمایه دارى و انجام همه ى این ها در متن 

مبارزه ى جارى اولویت هاى مهم جنبش كارگرى و فعالين آگاه این جنبش را تعيين مى كند. 
یك معضل مهم در این جا، این است كه هر چه فى الحال از سوى محافل چپ و اكثریت قریب 
به اتفاق خود فعالين جنبش كارگرى انجام مى گيرد، دقيقا خالف كارهاى ضرورى باالست. 
ُگم راهه هاى پيشين هر روز به شكلى بدتر از گذشته بازسازى مى شوند. عليه هر جهت گيرى 
ضد سرمایه دارى مبارزات كارگران بدترین توطئه ها طراحى مى گردد. احزاب و گروه هاى طيف 
رفرميسم چپ هم راه سندیكاچيان و عناصر فعال رفرميسم راست سندیكاليستى، بسان دو 
تيغه ى یك مقراض، هر جوانه ى سازمان یابى ضد سرمایه دارى كارگران را قيچى مى كنند. بازار 
تالش ها براى آویختن جنبش كارگرى ایران به دار اتحادیه ها و سازمان هاى كارگرى بين المللى 
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آلت دست سرمایه ى جهانى از همه سو داغ است. جار و جنجال سندیكاسازى و حزب بازى، 
راه رسيدن هر كالمى درباره ى متشكل شدن شورایى توده ى كارگر عليه سرمایه را سد ساخته 
است. فشار دیكتاتورى بورژوازى بر این جنبش بسيار سنگين است، اما آن چه بيداد مى كند و 
راه خيزش رادیكال طبقاتى و سرمایه ستيز توده هاى كارگر را بسته است، در یكه تازى ماشين 
قهر و سركوب سرمایه قابل تلخيص نيست. طبقه ى كارگر در قعر همين جهنم وحشت و حمام 
خون نيز دچار كمبود مبارزه و اعتراض نمى باشد، شكست كارگران در سازمان یابى ادامه دار 
این مبارزات و كال جنبش خویش، به همان اندازه كه ناشى از فشار قهر و زندان و شكنجه و 
كشتارهاى دولت سرمایه است، به ُگم راهه آفرینى هاى رفرميسم راست و چپ و تحميل این 
كج راهه ها بر جنبش كارگرى نيز مربوط مى شود. اگر بناست این وضع تغيير كند، كه به طور 
قطع باید چنين شود، مقدم بر هر كار باید جست وجوى راه درست مبارزه ى ضد سرمایه دارى 
و متشكل شدن این مبارزه را بدیل زنده و فراگير تمامى جست و خيزهاى رفرميستى شكست 
آميز موجود ساخت. باید راه بردها، ساز و كارها، راه حل ها و سنن تاكنونى را كه همگى ميراث 
اردوگاه شوروى سابق، سوسيال دموكراسى و كمونيسم خلقى هستند، به صورت كامال پراتيك 
به چالش كشيد. هياهو درباره ى این كه دیكتاتورى هار اجازه متشكل شدن نمى  دهد را باید با 
چاره اندیشى آگاهانه ى ماركسى براى سازمان یابى رادیكال طبقاتى ضد سرمایه دارى جایگزین 
ساخت. به جاى كوبيدن بر طبل پُر فریب سندیكاسازى باید پاشنه ى كفش ها را باال زد و دور از 
چشم عمله ى سركوب سرمایه در خانه ى هم دیگر را كوبيد. باید براى یافتن هم راهان راه همه ى 
محله ها، كارخانه ها، بيمارستان ها، مدارس، دانش گاه ها، فروش گاه ها، موسسات حمل و نقل، 
مزارع و همه مراكز كار را پيش گرفت. لفظ بازى هاى مكتبى توخالى درباره ى كار علنى و مخفى 
را باید براى هميشه دور انداخت. حالل و حرام ها را به رماالن شریعت بسپاریم. براى این كه 
یك شوراى كارگرى نيرومند علنى ضد سرمایه دارى پا گيرد، دنيایى كار حساب شده ى مخفى 
آگاهانه احتياج است و فعالين دست اندر كار ایجاد این شوراى علنى دخالت گر براى توسعه ى 
كار و پيش برد اهداف خویش مجبورند ميان زیرزمين خانه، سطح كارخانه، كف خيابان ها و 
سلول هاى زندان و شكنجه گاه مدام مارپيچ زنند و مشكالت این مارپيچ زدن را حل و فصل 
كنند. باید خيال مبارزه ى قانونى را به خيال بافان وانهاد، حلق آویزى به سازمان هاى كارگرى 
بين المللى منحل در ساختار حاكميت سرمایه دارى و ابزار كار قطب هاى بزرگ قدرت سرمایه 
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را مهر ابطال كوبيد، بساط استناد به مقاوله نامه هاى سازمان جهانى كار را درهم پيچيد، كميته 
آفرینى هاى باالى سر كارگران و امام زاده هاى حزبى محل جلوس كاسب كاران و ُكل دكان هاى 
این چنينى را تعطيل كرد. به جاى این ها باید از درون محيط كار، داخل خانه ها، متن مبارزات 
جارى، اعتصابات، راه-پيمایى ها، شبكه هاى اجتماعى و هر كجا كه كارگران و افراد خانواده هاى 
كارگرى حضور دارند، سنگ بناى شوراهاى ضد سرمایه دارى را استوار كرد. این كار دشوار 
است، اما حتما شدنى است و هزینه ى برپایى و تحكيم و توسعه ى آن به یك جنبش سراسرى 
آگاه سازمان یافته ى شورایى ضد سرمایه دارى از هزینه ى ُگم راهه رفتن-هاى تاكنونى جنبش 
كارگرى بيش تر نيست. برداشتن هر گام در این راه، گذاشتن سنگى بر روى سنگ براى معمارى 
بناى سوسياليسم و لحظه اى از پروسه ى شكل گيرى و قدرت گرفتن جنبشى است كه رشد آن، 
رشد واقعى قدرت كمونيسم در عمق جهنم گند و خون سرمایه دارى است. این جنبش سازمان 
یافته ى شورایى سرمایه ستيز، همه چيز طبقه ى كارگر است. ظرف اعمال قدرت روزش عليه 
سرمایه است. سنگر پيكار جارى او براى تحميل بيش ترین مطالبات عاجل بر طبقه ى سرمایه دار 
و دولت سرمایه دارى است. ظرف جنگيدن او عليه تبعيضات جنسى و بى حقوقى زنان است. 
ميدان تعميق شناخت، بالندگى آگاهى، مشق قدرت و آموزش جامعه گردانى سوسياليستى لغو 
كار مزدى اوست. خاك ریز تمركز قواى وى براى جنگ عليه كار كودكان، كسب آزادى هاى 
سياسى، چالش آلودگى هاى محيط زیست و همه ى مصيبت هاى دیگر منبعث از وجود سرمایه 

است.
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مارکس ستیزى مارکسیستی
آوریل 2013

پيش از گفتن هر نكته اى باید منظور خود از لفظ یا نام ماركس را در اینجا روشن سازم. ماركس 
مورد نظر من شخص حقيقى خاصى به اسم ماركس با روز تولد 5 ماى 1818 در تریر پروس و 
تاریخ مرگ 18 مارس 1883 در لندن، ماركس فيلسوف، جامعه شناس، اقتصاددان و این حرف 
ها،  ماركس آذین گذار دیوارهاى دفاتر سياسى و كنگره احزاب، ماركس قدیس، ماركسى كه 
چسباندن ارامگاه، به قبرش صاحب قبر را ماركس مى سازد، ماركس مرسل یا مرجع حالل و 
حرام، ماركسى كه آدم ها را از فكر كردن بى نياز مى سازد، ماركس ميزان صحت و سقم هر نظر، 

ماركس چماق تكفير دست متحجرین و كاسبكاران و فراوان این نوع ماركس ها اصاًل نیست.
ماركس منظور من در اینجا هيچ كدام این ماركس ها یا شخصيت ها نيست، اصاًل شخص معينى 
نيست. از ماركسى حرف مى زنم كه كارگرى فعال، استوار، آگاه، اندیشمند، چاره پرداز، داراى 
افق شفاف محو سرمایه دارى در درون و عمق جنبش كارگرى بين المللى است. ماركسى كه در 
طوفان مبارزات روز كارگران، پهلو به پهلوى توده هاى كارگر و دست در دست همرزمان فعال 
طبقه خویش اقتصاد سياسى سرمایه دارى را با سر لغو كار مزدى نقد مى كند، تاریخ را، جامعه 
را، جهان را، طبقات و مبارزه طبقاتى را از منظر رهائى واقعى انسان مى كاود، همه این كارها را 
در كف همين جنبش انجام مى دهد و چراغ راه پيكار روز توده بردگان مزدى مى سازد. ماركسى 
كه از حزب بازان نفرت دارد، از دالالن فروش جنبش كارگرى به بورژوازى متنفر است. از دكه 
آفرینى سكتى، شخصيت آفرینى و قهرمان تراشى تا مغز استخوان بيزار است. ماركسى كه 
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»ماركسيسم« را وارونه پردازى دینى شعور و شناخت ضد كار مزدى طبقه كارگر مى بيند، از 
شنيدنش دچار حيرت مى گردد و بدون هيچ تأخير با آن مرز مى بندد. ماركسى كه منشأ آگاهى 
كمونيستى را زندگى و كار و پيكار توده هاى كارگر مى داند و با همه درایت، شعور و آگاهى 
حيرت بارش حتى تصور آویختن این آگاهى به مغز نخبگان دانشور طبقات دارا را به سراچه 

باورهایش راه نمى دهد.
ماركسى كه محور گفتگوى كوتاه حاضر است  نه فوق انسان است، نه انسان مافوق، نه مراد 
است، نه مرجع تقليد، نه اهل اشراق، نه منزه از خطا، نه خاتم نبوت و نه شارع طریقت. نظریاتش 
نه فصل الخطاب كه فقط بازگشاى راه كنكاش و نظرمندى است، آنچه بر زبان مى راند نه كالم 
آخر كه كالمى در كنار همه كالمها و سالحى براى ژرفش ضد كار مزدى كالم سایر فعالين 
جنبش كارگرى جهانى است. تحليل هایش نه آخرین تحليل، نه مالك فرمانرواى تعيين صحت 
و سقم بينش ها كه زاد راه رشد شعور ضد سرمایه و كوله بار كسب توان افزون تر براى حل مؤثرتر 
معضالت پيكار عليه نظام بردگى مزدى است. این ماركس راهبر و پيشوا و فرمانده و ماوراء 
دیگران و اطاق فكر جنبش كارگرى نيست، بالعكس رفيق همرزم، همسنگر، آگاه، توانا، خواستار 
دخالتگرى خالق همگان، منادى تأثيرگذارى آگاه كل توده هاى كارگر، آماده تصميم گيرى 
شورائى با همه توده بردگان مزدى است. نظرات، نوشته ها، گفته ها و راهبردهایش قابل گفتگو،  
قبول یا رد، نقد و تكميل  است و هر چه هست یك چيز نيست. قرار نيست به دستاویزى براى 
كور كردن چشم كارگران، حلق آویزى طبقه كارگر به دار نوعى مذهب و ساز و كار القاء همه 
گمراهه هاى سازش با بورژوازى در ذهن توده هاى كارگر گردد. رفرميسم چپ حزب ساالر، 
سندیكاساز رادیكال دستار، تاریخاً و در تمامى طول قرن بيستم و قبل و بعدش با این ماركس 
و هر كه راه این ماركس را پوید سر ستيز داشته است. ماركس براى اینان نه ماركسى كه باال 
تصویر شد بلكه دقيقاً امامزاده اى براى بستن دخيل، توجيه حزب بازى، قدرت جوئى، پریدن به 
عرش حاكميت سرمایه، تحميل نظم بردگى مزدى بر توده هاى كارگر،  شكار سود و راه اندازى 
زشت ترین كاسبكارى هاست. دشمنى اینان با ماركس واقعى، ماركس همراه، همسنگر، هم 
پهلو، هموزن و همطراز كارگران، ماركسى كه بانى بى نيازسازى انسانها از اندیشيدن، خالقيت 
و چاره پردازى ها نيست، دشمنى آنان با این ماركس به طور زایدالوصفى از دشمنى نمایندگان 
فكرى رسمى سرمایه جهانى با ماركس بدتر و زیانبارتر است. دسته اخير صریح حرف مى زنند، 
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رك و عریان بر طبل جنگ مى كوبند، ارتش و پليس و دولت آن ها هر نكته ماركسى ضد 
كار مزدى را در دهان هر كارگرى به گلوله مى بندد. اینها قرار نيست جز این باشند، اما رفتار 
رفرميست هاى چپ حزب باز كمونيسم پوشاك با ماركس زهر و تأثير و مسموميت كشنده ترى 
دارد. این ها تمامى ترهات تبخير رابطه سرمایه و همه افكار و عقاید و آراء بورژوازى را به حساب 
ماركس مى نویسند. ماركس كارگر آگاه درون سنگر پيكار ضد كار مزدى، هموزن و همقطار 
توده هاى كارگر با سالح نقد اقتصاد سياسى بورژازى و ماتریاليسم پراتيك انقالبى را ماركسى 
سندیكاچى و حزب باز تصویر مى كنند و همه راههاى یادگيرى كارگران دنيا از این ماركس و 

آگاهى ها و چاره پردازى هایش براى پيشبرد جنگ ضد سرمایه دارى را سد مى سازند.
رفرميسم چپ حزب باز سندیكاچى این كار را با تمامى وجوه آموزش ها و راهبردهاى ماركسى در 
تمامى قلمروهاى جدال ميان پرولتاریا و سرمایه  انجام مى دهد، هيچ عرصه اى را از كالبدشكافى 
سرمایه دارى گرفته تا روایت كمونيسم و سوسياليسم، از تبيين هستى اجتماعى طبقه كارگر 
تا شعور و شناخت و هستى آگاه این طبقه، از معنى مبارزه روزمره براى مطالبات عاجل تا 
بحث تسخير قدرت سياسى، از تفسير مبارزه جارى ضد سرمایه دارى تا تعبير حاكميت طبقه 
كارگر یا هيچ حوزه دیگرى را از این تحریف پردازى ها و باژگونه آفرینى ها در امان نمى گذارد. 
رفرميسم چپ در این راستا ماركسى مى سازد كه از همه لحاظ و در همه وجوه هستى خود 
ماركس بورژوازى است و به تنها چيزى كه هيچ شباهتى ندارد ماركس جنبش ضد سرمایه دارى 
توده هاى كارگر دنياست. جنبش لغو كار مزدى در همه این زمينه ها اگر نه كافى اما نه چندان 
كم بحث كرده است. بحث هائى كه تكرارشان در این نوشته كوتاه چند خطى نه ممكن است 
و نه الزم. آنچه اینجا عجالتاً مورد توجه است یك چيز است. اشاره اى به سماجت بسيار عنودانه 
و فریبكارانه محافل طيف رفرميسم چپ بر رجوع به ماركس براى توجيه سندیكاسازى و حزب 
آفرینى هاى سرمایه ساالر ضد كمونيستى است. این ها تمامى هست و نيست خود را در تير 
مى كنند تا هر ميزان برائت ماركس از این پيرایه هاى نامتجانس بورژوائى را درهم كوبند و از 
این طریق راه را براى كشاندن ماركسى تمام عيار سرمایه مدار در ميان طبقه كارگر بين المللى 
هموار كنند. فحواى گفتگوى كوتاه سطور حاضر صرفاً معطوف به افشاء و تقبيح تالش این 
جماعت است. اینان همه حرفشان این است كه گویا ماركس، هم مدافع سندیكاسازى بوده است 
و هم عشق وافرى به حزب آفرینى داشته است!! محور بحث ما در اینجا نيز آن است كه تمامى 
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این حرف ها مصداق جامع رذیالنه ترین تهمت ها به انسانى مانند ماركس و همدالن، همراهان، 
همرزمان و همسنگران واقعى او در دنياى موجود است. پيش از هر چيز این را توضيح دهم كه 
ماركس در هيچ لحظه عمرش و در هيچ نقطه اى كه گذارش افتاده است مشغول سندیكاسازى 
و تشكيل حزب نبوده است. این واقعيتى است كه هيچ انسان شرافتمندى خود را مجاز به انكار 
آن نمى داند. ماركس تا پيش از برپائى انترناسيونال اول با محافل كارگرى زیادى ارتباط داشت، 
در درون این محفل ها و از طریق پيوند فعال با فعالين كارگرى اروپا براى تأثيرگذارى رادیكال 
و ضد سرمایه دارى بر مبارزات كارگران كشورها كوشش مى كرد. او در تأسيس تشكل موسوم 
به »اتحادیه كمونيست ها« نقشى نداشت و پيوستنش به این جمعيت به دنبال مدتها گفتگو، 
رایزنى و طرح شرط و شروط هاى شفاف انجام گرفت. بخش مهمى از این شروط، به طور صریح 
و سرراست ضرروت جهتگيرى مؤثر ضد كار مزدى تشكل مورد بحث را دنبال مى كرد، اما در 
ميان همين شروط و عهد و پيمان ها، كفه تأكيد بر فرار از فرقه بازى و جست و خيزهاى حزبى 
خارج از مدار پيكار جارى توده هاى كارگر سنگينى بسيار چشمگيرى داشت. یك نكته مهم در 
اینجا این است كه ماركس پس از همه گفت و گوها و تضمين گيرى ها، به جریان باال پيوست 
اما به محض مشاهده عروج گسترده پيكار كارگران اروپا عليه سرمایه دارى آنچه همه وجودش 
را در خود غرق كرد نه حزب بازى كه ضدیت با هر نوع حزبيت جدا از پراتيك كارزار سراسرى 
كارگران كشورها بود. پدیده اى به نام »اتحادیه كمونيست ها« در آن روزها عماًل عدم كارائى خود 
را به آزمون ایستاد و مادام كه جنبش وسيع كارگرى روند تازش داشت قادر به ایفاى نقشى 
بيشتر از یك اثرگذارى منفعل حاشيه اى نشد. متعاقب این اوضاع ماركس به فعاليت خود در 
درون تشكل مزبور ادامه داد و تا روزهاى وقوع انشعاب و تجزیه باز هم درگير ستيز با آدم هائى 
گردید كه عشق مفرطى به سكت بازى باالى سر طبقه كارگر و حلق آویزى جنبش كارگرى 
به دار تصميمات و اراده پردازى نخبگان داشتند. پروسه تالش ماركس تا اینجا چنين بود اما 
حرف اصلى من اینها نيست. كمى پائين تر استخوانبندى واقعى حرف هاى خود در این زمينه 
مشخص را پيش مى كشم  اما در تكميل افشاى تهمت پردازى هاى رفرميست هاى چپ نكته 
اساسى دیگرى را اضافه كنم. ماركس به دنبال همه این فعاليت ها در پيچ و خم این محفلها، 
جریانات و تشكلها سرانجام در آستانه تشكيل انترناسيونال اول  قرار گرفت. او در بيانيه اى كه 
براى گذاشتن سنگ بناى بين الملل اول، با دست خود و به عنوان حاصل شور و مشورت جمعى 
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با همه فعالين همرزم و همسنگر كارگر مى نویسد، اولين سطور را به شرح ادله و علل این اقدام 
اختصاص مى دهد. در ميان چند بند مختصر این استدالل یا توضيحات، این بند با درخشش 
تمام چشم هر كارگرى را به سوى خود خيره مى كند. مضمون بند این است »نظر به اینكه كليه 
تالش هاى تا كنونى معطوف به این هدف )هدف محو سرمایه دارى و رهائى كارگران – پرانتز 
از من است( با شكست رو به رو شده است و قادر به تضمين همبستگى كارگران در قلمروهاى 
گوناگون در یك كشور و اتحاد سراسرى كارگران دنيا نشده است –.. مجمع بين المللى كارگران 
تأسيس مى گردد – « جانمایه كالم ماركس این است كه همه تالش هاى سنخ دیگر براى 
سازمانيابى طبقه كارگر عليه سرمایه دارى، حتى براى آنكه این طبقه بتواند مسير پيكار ضد 
سرمایه دارى را بپيماید، حتى براى اینكه بتواند اعمال قدرت طبقاتى عليه سرمایه را ساز و كار 
حصول موفق و ماندگار مطالبات روز خود كند، به شكست منتهى شده است. ماركس تصریح 
مى كند كه همه راههاى دیگر، گمراهه بودن و ابزار اتالف قدرت پيكار طبقاتى كارگران بودن را 
عماًل به اثبات رسانده اند و درست بر بام تجربيات حاصل همه این شكست ها و پيچ و خم رفتن 
هاست كه در آستانه تشكيل انترناسيونال اول قرار گرفته ایم. به این ترتيب براى كسانى كه 
ریگ دفاع از مناسبات بردگى مزدى به كفش ندارند جاى شكى باقى نمى ماند كه ظرف همگن 
با محتواى جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر تشكلى از سنخ انترناسيونال است. تشكلى كه 
در آن كارگران براى تحميل مطالبات روز خود بر بورژوازى مى جنگند در همان حال كه افق 
الغاء كامل كار مزدى را در پيش روى دارند. در هر قلمرو فروش نيروى كار مشغول مبارزه با 
سرمایه داران هستند، در حالى كه نيروى متحد و سراسرى یكداستى براى محو بردگى مزدى را 
تشكيل مى دهند، هر نوع ستم سرمایه عليه كارگران را آماج اعتراض مى گيرد. در همان حال كه 
تمامى اشكال اعتراضات را به محور جنگ با سرمایه دارى همگن و همپيوند مى سازد. بر هر نوع 
تفكيك مبارزه اقتصادى از مبارزه سياسى كارگران خط مى كشد، هر شكل حزب سازى باالى 
سر طبقه كارگر را فرقه بازى فریبكارانه اعالم مى كند و هر نوع سندیكاسازى و دكه آفرینى 
دست به كار مماشات با سرمایه داران و نظام بردگى مزدى را گمراهه اى براى كفن و دفن قدرت 
پيكار طبقه كارگر در گورستان سازش با سرمایه قلمداد مى نماید. پيشنهاد ماركس براى متشكل 
شدن كارگران این نوع سازمانيابى است و این واقعيتى است چنان شفاف كه سواى شب پرگان 
دخمه هاى تاریك حزب بازى و سندیكاسازى هيچ كارگر داراى حداقل شعور و شناخت ضد كار 



منتخب مقاالت / جلد اول268

مزدى كمترین ابهامى در درستى آن نمى بيند.
به بحث اصلى مى پردازم. تاریخ قرن بيستم و سال هاى پيش و پس آن، تاریخ ميدان دارى 
احزاب و اتحادیه هاى كارگرى عظيم و عریض و طویل در سراسر دنيا، در درون و باالى سر 
جنبش كارگرى بين المللى است. وضعيت روز این جنبش در دنيا نيز همين چيزى است كه در 
برابر انظار كل ساكنان كره زمين قرار دارد. یك سؤال اساسى در برابر همه ما قرار مى گيرد. اجزاء 
سؤال اینها است. در طول این صد سال و چند دهه، كارگران سراسر دنيا در حال مبارزه، جنگ، 
قيام، انقالب و جا به جائى قدرت سياسى كشورها بوده اند. در همه این مدت، جهان سرمایه دارى 
از اتحادیه ها، سندیكاهاى زرد و سرخ و آبى و سياه پر بوده است. شمار احزاب »كمونيست« 
نيز سر به آسمان مى سوده است. در هر كشورى نه یكى كه دهها حزب مشت بر سقف سپهر 
مى كوبيده است. هيچ چيز كم نبوده است. مبارزات كارگران پر خروش پيش مى تاخته است. 
سندیكا و اتحادیه و حزب هم از همه نوعش وجود داشته است. محصول مستقيم و عيان و 
عریان همه این ها نيز وضعى است كه فى الحال مى بينيم. جنبش كارگرى جنبشى از همه لحاظ 
مستأصل، زمينگير، شكست خورده، بى افق، سردرگم و اسير تمامى فالكت ها،  سيه روزى ها، 

فروماندگى ها و وادادگى ها است. چرا؟
حزب ساالران مطابق معمول پاسخ هاى بسيار آشفته، ماالمال از تناقض، پر از فریب و ترفند، 
تا حدودى متفاوت و در عين حال همگن و آميخته با هم دارند. عده اى مى گویند كه حزبشان 
ایرادى ندارد.  مظهر عالى تحزب و تشكل كمونيستى پرولتاریاست، حزب سازى آنها هيچ 
كارگران هم از دل و جان آماده پيوستن به همين حزب دست ساخت آن ها هستند. همه چيز 
درست و بى عيب است. اگر روزى قدرت گيرند جهان را ابادان خواهند كرد و در این ميان فقط 
بورژوازى بى شعور  دیكتاتور است كه دست از دیكتاتورى بر نمى دارد و با  سماجت خود راه را بر 
پيوستن توده ها به حزب بسته است. كارگران را از نعمت وصال حزب محروم و داغدار كرده است 
و حزب را در غم هجران توده هاى كارگر از تغيير جهان و محو طبقات و نابودى سرمایه دارى باز 
داشته است!! حزب سازان اینها را مى گویند. ممكن است گفته شود كه عين این فرمولبندى ها را 
به كار نمى برند. آن ها ممكن است از هر عبارت و لفظى براى استتار اپورتونيسم و كاسبكارى هاى 
بورژوائى سود جویند اما مهم این است كه صدر و ذیل توجيهاتشان هيچ چيز سواى آنچه گفته 
شد نمى تواند باشد. ما نيز بر روى همين  استدالل یا توجيه متمركز مى گردیم. ادعاى اینان 
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سؤاالت تازه اى را پيش مى آورد. نخست و مهم تر از همه اینكه اگر كل ایرادها و اشكال ها به 
دیكتاتورى هار بورژوازى بر مى گردد، اگر انزوا و مهجور بودن و فاصله هولناك توده هاى كارگر 
از آنان محصول بالفصل دیكتاتورى است و اگر تا زمان وجود این دیكتاتورى قرار نيست آن ها 
منشأ هيچ خيرى براى كارگران باشند، اگر آن ها اهل اثرگذارى و چاره پردازى در زیر سيطره 
دیكتاتورى سرمایه نيستند،  پس در شرائط استقرار این دیكتاتورى هار، خاصيت حزب و متحزب 
شدن آنان چيست؟!! اگر بناست این ها پهلوانان سينه ستبر روزهاى خوش و آرام و پرصفاى 
خالى از دیكتاتورى بورژوازى باشند، پس در این شب دیجور حمام خون و توحش سرمایه چه 
كمكى به مبارزات جارى كارگران عليه سرمایه دارى و سرمایه داران و دولت این طبقه مى كنند 
و این همه جار و جنجال حزب بازى آن ها چه گلى بر سر طبقه كارگر مى زند. جواب جماعت 
احتماالً این خواهد بود كه ما در همين وضعيت نيز سينه تاریكى ها را مى شكافيم، فعاليت هاى 
وسيع و عميق و تأثيرگذار ترویجى مى كنيم، فعالين كارگرى را وارد صفوف آهنين حزب 
مى سازیم، در مبارزات كارگران به طور فعال  شركت مى جوئيم و از طریق همه این كارها و 
جانبازى ها، راه پيوستن توده كارگر به حزب در دوران اعتالى وسيع توده اى را هموار مى كنيم. 
راستش پاسخ اخير فقط شعر معروف سعدى را در ذهن آدم تداعى مى نماید كه مى گوید: »آن 
یكى پرسيد اشتر را كه هى - از كجا مى آئى اى اقبال پى - گفت از حمام گرم كوى تو- گفت 
خود پيداست از زانوى تو« هيچ شعور و شناخت زیادى براى یك كارگر الزم نيست تا ابتذال 
كامل چنين جوابى را درك كند. كداميك از این احزاب را مى توانيد نام برید كه تاریخ چند صباح 
هستى آن سواى انشعاب، انشعاب و باز هم  انشعاب چيز دیگرى بوده است، كدام حزب را سراغ 
دارید كه در رابطه با كارگران سواى دزدیدن احتمالى این یا آن كارگر، جراحى او از بدنه پيكار 
طبقه اش، قرار دادن وى در ویترین كاسبكارى حزب و تبدیل او به كاالئى براى فریب چند 
كارگر دیگر نقش دیگرى ایفاء كرده باشد. كدام حزب را مى شناسيد كه در جریان تكه تكه شدن 
بدون وقفه اش همين كارگران جراحى شده و در ویترین نشسته را دشمن همدیگر نساخته باشد 
و آن ها را در مقابل یكدیگر و همه آنان را در مقابل هر جنب و جوش ضد سرمایه دارى طبقه 
كارگر قرار نداده است. كدام حزب را مى توانيد نشان دهيد كه در رابطه با جنبش كارگرى كار 
دیگرى انجام داده باشد. اما از این مسأله نيز با همه مهم بودنش چشم مى پوشيم زیرا كه باز هم 
موضوع مورد توجه ما نيست. فرض را بر این مى گذاریم كه سراسر جهان به كام شد، ماشين 
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قهر سرمایه از كار افتاد، توده هاى كارگر شوریدند، شالوده دیكتاتورى از هم پاشيد، فضاى باز 
سياسى حاكم شد. كارگران تمامى زمين و آسمان را براى معجزه گرى حزب مدعى نجاتشان 
هموار كردند!! حال این امامزاده مهجور خوش نشين سرزمين هاى امن بناست چه كند و در دل 

چنين شرائطى چه نسخه اى براى رهائى توده هاى كارگر دارد؟!
از جيب بيرون مى كشند. خواهند  براى این سؤال نيز حتماً حزب ساالران جواب آماده اى 
گفت كه به كمك كارگران قدرت را مى گيرند و همه چيز را درست مى كنند. این پاسخ اما باز 
هم  دنياى سؤاالت جدید را به دنبال مى آورد. آنچه تا حال توسط احزاب در دنيا جامه عمل 
پوشيده است فقط از دو سنخ بوده است. اگر قدرت گرفته اند سرمایه دارى دولتى همراه با 
درنده ترین، بربرمنشانه ترین و خونبارترین دیكتاتورى هاى بردگى مزدى را بر كارگران تحميل 
كرده اند. در غير این صورت هيچ كارى انجام نداده و منشأ هيچ تغيير و تبدیلى نشده اند. الگوى 
نخست را مى توان در شوروى بعد از انقالب اكتبر و اروپاى شرقى سابق، ویتنام و چين و كوباى 
الحق و نوع این ها دید، نمونه دوم را نيز در ایران سال 57، افریقاى جنوبى روزهاى سقوط 
آپارتاید، مصر و تونس سال هاى اخير یا فراوان جاهاى دیگر مشاهده كرد. از این گذشته بنا به 
روایت حزب ساالران در بخش وسيعى از دنيا مانند اروپا و امریكاى شمالى دیكتاتورى درنده 
سرمایه سد سر راه فعاليت احزاب نبوده است اما در این كشورها نيز آنچه زیر نام حزب ابراز 
حيات كرده است به هر طبقه یا دار و دسته اى كه ربط داشته به جنبش كارگرى هيچ ربطى 
نداشته است. از كارنامه حزب آنچه پيش روى ماست این ها است و هيچ ترجمه زمينى دیگرى 

از چيزى به نام حزب در هيچ نقطه دنيا وجود ندارد.
بحث را ادامه دهيم. با گفتن این حرف ها صداى حزب سازان بسيار بلندتر، خشن تر، عاصى تر 
و طاغى تر بلند خواهد شد. همه با هم آهنگ خشونت سر خواهند داد كه این خزعبالت 
چيست؟ كل این احزاب از اردوگاهيان سابق تا آنچه اكنون در مصر و تونس و هر كجاى دیگر 
وجود دارد،  اصال حزب كارگرى، كمونيست و ضد سرمایه نبوده و نيستند. تمامى این ها احزاب 
بورژوازى زیر نام دروغين كمونيست بوده اند یا مى باشند و سواى خيانت به طبقه كارگر كار 
دیگرى نكرده اند. بسيار خوب. »جانا سخن از زبان ما مى گوئى«، ما ميليونها بار بيشتر از شما 
به بنمایه سياه،  پلشت ضد كمونيستى، ضد كارگرى و كاپيتاليستى كل این احزاب یقين داریم 
اما سؤال این است كه باالخره چه كارهائى، كدام پراتيك، كدامين رویكرد و جهتگيرى یا نقد 
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پراكسيس، قرار است نقش شما را از احزاب مورد گفتگو جدا سازد. كارگران جهان با كدام چشم 
مسلح، در كجاى این دنيا، از وراى كدام زیج این تمایزات ادعائى را رصد كنند و به آن دل 
بندند؟!! مگر جز این است كه صدر و ذیل تمامى هستى سياسى، حزبى و سكتى شما نيز منادى 
این است كه باید روزى، روزگارى در سپيده دمان قيام توده ها بخت یار شود، توده هاى كارگر 
ناآگاه، اسير استيصال و غرق در دریاى توهم براى آزمایش هم كه شده است، به جاى آنكه اسب 
راهوار یكى از اپوزیسيون رسمى زشت نام و سيه پيشينه بورژوازى گردند، این بار به بارگاه شما 
دخيل بندند، مركب اقتدار حزب آزمون نداده شما شوند و نهایتاً شما را تا قله قدرت سياسى 
و پشت فرمان ماشين دولتى بدرقه كنند. فرض كنيم كه چنين رویداد فاقد هر گونه چشم 
انداز در جهان حاضر، به هر دليل ممكن شد. درست به همان گونه كه در روسيه سال 1917 
با دنياى چشم اندازهاى كامالً ممكن آن دوران و متفاوت با زمان ما، ممكن گردید. نتيجه كار 
چه خواهد بود؟ این را هم در نظر بياوریم كه حزب بلشویك قطعاً صدها بار از هر حزب دوره 
حاضر حتى در بهترین حالت محتمل، توسعه نفوذش در ميان كارگران باز هم كارگرى تر بود. 
یك نكته دیگر را هم اضافه كنيم. كليه صدر نشينان احزاب روز در رادیكال ترین حالت و در اوج 
ادعاهاى كمونيست بودنشان خود را حتى انگشت كوچك آدمى مانند لنين نمى بينند و به حق 
نيز نمى باشند. از منظر من یا هر فعال جنبش لغو كار مزدى لنين نه عنصر آگاه جنبش ضد 
كار مزدى طبقه كارگر كه چهره بسيار پردرخشش و رادیكال و انقالبى كمونيسم خلقى بود اما 
رهبران احزاب، سایه این باور را به تير مى زنند. آنها خود را سالكان بدون هيج قيد و شرط لنين 
و بلشویك ها مى دانند و حال سؤال این است چرا و به چه دليل باید كارگرى در این جهان قبول 
كند كه آنچه حزب كمونيست شوروى و لنين و بلشویك ها و كارگران »كشور شوراها« نكردند 
و نتوانستند انجام دهند، اینان حتماً انجام خواهند داد؟!! چرا بلشویسم عاجز ماند و ره استقرار 
سرمایه دارى دولتى پيش گرفت و به چه دليل احزاب امروزى داعيه دار رهائى پرولتاریا چنين 
نخواهند كرد و زنجير بردگى مزدى را از دست و پاى كارگران كشورها باز خواهند گشود؟!! 
ادعاى این احزاب را فقط كارگرانى مى توانند باور كنند كه حال و روزگارشان از نوع همان 

موجودى باشد كه براى تشفى خارش پوستش، سراغ زنجير عدالت انوشيروان رفت.
لنين و بلشویسم بدون شًك سرمایه دارى را و سوسياليسم را و جنبش كارگرى را و سازمانيابى 
این جنبش را و انقالب ضد سرمایه دارى را و قدرت سياسى طبقه كارگر را و سایر مسائل 
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مبارزه طبقاتى توده هاى كارگر را با سر ماركسى و ضد كار مزدى نمى دیدند اما عجز آن ها 
در همه این قلمروها صرفاً یك مقوله كتابى و آكادميك نبود. آشنائى و حتى تسلط لنين بر 
آثار منتشر شده ماركس در آن زمان از جمله كاپيتال، ميليون ها بار از تمامى صدرنشينان 
احزاب امروزى بيشتر بود. بحث بر سر باورها، فرمولبندى ها، ادعاها و اعتقادات نيست. سخن از 
پراكسيس و همه آن مسائلى است كه پراتيك مبارزه طبقاتى مى گردند. روایت لنين و بلشویسم 
از سوسياليسم، سرمایه دارى، انقالب كارگرى و رهائى طبقه كارگر را باید در شناخت واقعى، 
پراتيك و متعين آنان از هستى اجتماعى پرولتاریا، از منشأ آگاهى كمونيستى، روایت هستى 
آگاه جنبش كارگرى، نسخه پيچى پراكسيس براى سازمانيابى توده هاى كارگر، پدیده اى به 
نام حزب و تحزب كمونيستى انقالبيون، جنبش ضد سرمایه دارى كارگران، قدرت سياسى 
كارگرى، در مابه ازاء  متعين پراتيك اجتماعى همه این مفاهيم جستجو نمود. رمز شكست 
طبقه كارگر روسيه در انقالب اكتبر این نبود كه لنين و سران حزب بلشویك به اندازه كافى 
كمونيسم، كمونيسم یا ماركس، ماركس و »ماركسيسم«، ماركسيسم نمى كردند. كليد معما در 
اینجا قرار داشت كه آن ها اساس سازمانيابى شورائى سراسرى ضد سرمایه دارى جنبش كارگرى 
روسيه را نفى مى كردند و پدیده تحزب نخبگان، صف كشيدن توده هاى كارگر در پشت سر 
حزب، چشم دوختن طبقه به معجزه گرى رهبران حزبى، سرنگونى طلبى خارج از مدار پيكار 
ضد سرمایه دارى و ایده تسخير قدرت توسط ماشين حزبى یا انقالب دموكراتيك و نوع این ها را 
جایگزین جنبش سازمان یافته سراسرى شورائى سوسياليستى ضد كار مزدى توده هاى وسيع 
طبقه كارگر مى كردند. روایت غيرماركسى و خلقى لنين یا سایر سران بلشویسم از سرمایه دارى و 
كمونيسم و انقالب كارگرى در نوشته ها و گفته هایشان موج مى زد اما به طور واقعى و پراكسيس 
و سرنوشت ساز در اینجا بود كه زمخت و مهلك خود را ظاهر مى ساخت. رمز شكست انقالب 
اكتبر در اینجا قرار داشت. انقالب از دامنه ميدان دارى و سركشى جنبشى فرا روئيد كه این 
جنبش به هيچ وجه تجلى یك استخوانبندى شورائى نيرومند، افق دار، آگاه و متشكل از توده 
وسيع كارگران نبود. بالعكس جنبشى بود كه توده هایش بر اساس نسخه پيچى لنين باید براى 
معاش روز خود مبارزه اقتصادى مى كردند و براى آخرت سوسياليستى خود پشت سر رهبران 
حزبى دست به كار سرنگونى تزار و شليك ماشين حزبى به عرشه قدرت سياسى مى گردیدند. 
طبقه كارگرى كه در سپهر چنين نسخه پيچى هائى به جلو تازد هيچ گاه و در هيچ شرائطى 
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توان الزم براى الغاء كار مزدى و استقرار جامعه گردانى شورائى سوسياليستى را پيدا نخواهد 
كرد. دليل واقعى شكست انقالب اكتبر این بود و سؤال جدى از صفه نشينان احزاب و مریدان 
آنها این است كه به راستى در شرائطى كه عالى ترین الگوى راهنماى آنها حزب بلشویك است، 
نماد اهورائى ایفاى نقش رهبرى آنان، لنين و سران این حزب است، حرف هایشان كپى پردازى 
بالهت آميز حرفهاى لنين است و باالخره ميزان نفوذشان در طبقه كارگر هزاران بار كمتر از 
حزب بلشویك و طول و عرض حزبشان در قياس با آن حزب به دانه خردلى در مقابل كوه 
مى ماند چگونه و مطابق كدام شواهد قرار است سرنوشتى متفاوت با كارگران روسيه و اروپاى 

شرقى و ویتنام و چين و كره شمالى براى طبقه كارگر ایران و سایر جاهاى دنيا رقم زنند؟!!
به محور اساسى  بحث باز گردم. همه نكات باال را آوردم تا بگویم كه طيف محافل رفرميسم 
ميليتانت و كل فعالين كارگرى آویزان به این احزاب و محفل ها و سكت ها تمامى این حقایق 
زنده و گویا و شفاف و بسيار زمخت تاریخى را پشت سر و جلوى روى خود دارند. واقعيت هاى 
صریح، درس آموز و ماالمال از اخطار و آژیر و هشدارى كه فریاد مى زنند جنبش كارگرى جهانى 
از حزب ساالرى و سندیكاسازى كوبنده ترین ضربات را تحمل كرده است. ما به طور خاص در 
پيچ و خم تاریك تمامى سؤالها و جواب ها چرخيدیم تا نشان دهيم كه ميان حزب گرائى و 
سندیكا آفرینى با جنبش سوسياليستى و ضد سرمایه دارى طبقه كارگر هيچ سنخيت و تجانسى 
وجود ندارد. خواستيم در حوصله یك نوشته بسيار كوتاه بر این حقيقت عریان انگشت گذاریم 
كه حزب تراشى و سندیكابافى بستن سد آهنين بر سر راه بالندگى و زایندگى و گسترش و 

ميدان دارى جنبش وسيع ضد سرمایه دارى توده هاى طبقه كارگر است.
تاریخ قرن بيستم و سالهاى ماقبل و مابعدش در بند بند خود آژیر این حقيقت است. اما آنچه 
پيش روى ماست این است كه حزب ساالران و دلباختگان سندیكاليسم و تئورى حزب لنينى، 
با بستن گوش خود بر این آژیر و بستن چشم خویش بر روى تمامى این حقایق گویا، باز هم 
نقطه نقطه تاریخ را مى كاوند تا شاید عبارتى از ماركس در برائت سندیكاسازى و كالمى از 
او در توجيه تحزب لنينى جستجو كنند!! این نه فقط ماركس ستيزى كه سماجت شقاوت 
آميزى در كار ماركس كشى نوع ماركسيستى است. فرض كنيم كه ماركس هم مثل هر انسان 
دیگر، مثل هر كارگر آگاه و كمونيست دیگر اینجا و آنجا یا حتى خيلى جاها، مطلب نادرستى 
مطرح كرده باشد. چرا باید شما چشمان خود را بر روى دنياى واقعيت هاى تلخ درس آموز 
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دور و بر خویش ببندید؟! مى دانيد چرا؟ جواب ساده است. براى اینكه شما هر كه هستيد، به 
هر جماعت و طبقه اى كه تعلق دارید به هر حال، اهل جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر 
نمى باشيد. مشغله و مشكل شما هر چه هست مشكل و مشغله جنبش سوسياليستى ضد 
كار مزدى پرولتاریا نبوده و نيست. شما اهل این جنبش نيستيد، نسل منقرض در حال زوال 
نوعى كمونيسم بورژوائى هستيد و آگاهانه یا ناآگاهانه در تقسيم كار درونى طبقه بورژوازى 
رسالتى را براى خود پيدا و تعریف كرده اید. فحواى رسالتتان این است كه اخالل و ایجاد سد 
در كار سازمانيابى شورائى ضد سرمایه دارى توده هاى طبقه كارگر را با نام ماركس گره بزنيد!! 
این كار بسيار زشت و غيرانسانى است. بگذارید آب پاكى بر روى دست این ماركس ستيزان 
ماركسيست بریزیم. ماركس به هيچ وجه و تحت هيچ شرائطى نمى توانست دنبال تحزب نوع 
لنينى و سندیكاسازى نسخه لنين و احزاب لنينيست باشد. به این دليل بسيار ساده و شفاف 
كه او فعال آگاه و اندیشمند جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر بود. تاریخ زندگى بشر و 
مبارزه طبقاتى همه جا حاكى است كه مناسبات كهنه و ميراى تاریخ زیر فشار رشد نيروهاى 
مولده اجتماعى نوین است كه سایه سنگين خود را از سر بشر كوتاه مى سازند. آنچه زمينه هاى 
واقعى پایان برده دارى را ساز كرد رشد گسترده اقتصاد كاالئى و به ميدان آمدن طبقه نوینى 
بود كه این فاز توسعه توليد را نمایندگى مى كرد. سرنگونى فئواليسم نيز در شرائطى روى داد 
كه نه انكشاف شيوه توليد سرمایه دارى جائى براى بقاى آن نظام باقى مى نهاد و نه طبقه نوپاى 
بورژوازى مى توانست استمرار حاكميت اشراف فئودال را تحمل كند. مسأله اما در باره پرولتاریا 
و انقالب ضد سرمایه دارى وى داستان دیگرى است. اینجا سوسياليسم به مثابه یك شيوه توليد 
نوین در ژرفناى مناسبات كاپيتاليستى نمى بالد و آنچه مى بالد و توسعه مى یابد و سر به آسمان 
مى ساید در عين حال كه مالط، مصالح و خميرمایه هاى الزم براى برپائى اقتصاد سوسياليستى 
است اما تا سرمایه دارى هست در همه وجوه خود سرمایه و سرمایه دارى است. نيروى تاریخى 
بالنده اى كه در اینجا با رشد، بلوغ و بالندگى خود تاریخ حيات كاپيتاليسم و موجودیت بورژوازى 
را منطوى مى سازد فقط یك چيز است. این نيرو صرفاً و صرفاً جنبش سازمان یافته شورائى 
سراسرى ضد سرمایه دارى توده هاى وسيع طبقه كارگر هر كشور و كل دنياست. جنبشى كه در 
پروسه شورائى گسترده ضد كار مزدى خود آحاد طبقه كارگر را به دخالتگرى خالق و اثرگذار و 
آگاه و توانا و افق دار ارتقاء مى دهد. جنبشى كه تجلى اعمال قدرت سراسرى كارگران در كليه 
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عرصه هاى حيات اجتماعى عليه استثمار و همه اشكال هستى سرمایه است. سندیكاسازى و 
حزب ساالرى سد راه شكوفائى و بالندگى این جنبش است و ماركس انسان آگاهى كه بيش از 
هر كس دیگر شروط و راهها و موازین و پيچ و خم هاى پيكار طبقه كارگر براى محو سرمایه دارى 
را مى دید و مى دانست، نمى توانست سندیكا دوست و اهل تحزب لنينى باشد. چرخيدن در ال 
به الى این و آن نوشته ماركس براى یافتن دستاویزى در تقدس سندیكا یا ستایش حزب 
نه فقط سفاهت محض كه خصومتى بسيار لجاجت آميز براى بورژوا كردن ماركس كارگران 
است. ماركس براى توده هاى كارگر پيغمبر و پيشوا و قائد اعظم نيست. آثارش نيز با معيارهاى 
مذهبى متحجر چندش بار رفرميسم چپ مورد داورى قرار نمى گيرد. او در طول دوره حيات 
سراسر كارزار ضد سرمایه دارى خود به طور مدام آگاه تر و آگاه تر مى گردید، نظراتش عمق بسيار 
افزون تر و افزون ترى پيدا مى كرد، مدام نظریات و راهبردهایش را تعميق و توسعه مى داد و 
رادیكال تر و ضد كار مزدى تر مى ساخت. او هر بار كه هر نوشته خود را بازخوانى كرد اشكاالت 
و اشتباهاتى را در آن یافت و برطرف نمود. راه و رویكرد و دورنما و پراتيك وى راه تاخت و تاز 
جنبش لغو كار مزدى طبقه اش بود. اگر روزى در جائى به هر دليل كنار بحث هاى سندیكاسازى 
یا حزب بازى، بدون اعتراض و خشم و قهر عبور نموده است در تداوم تالش خویش براى 
الیروبى تمامى رسوبات مضر سر راه رشد جنبش ضد سرمایه دارى كارگران، بسيار صریح و 
قاطع قصور دیروزش را جبران كرده است. آخرین سخن اینكه حزب ساالران در تقالى خود 
براى گرفتن فتوا از ماركس در توجيه تحزب بورژوائى و سندیكاسازى، قادر به گرفتن ماركس 
از كارگران و تسليم وى به بورژوازى نخواهد شد. ماركس هميشه و همه جا همسنگر، همرزم، 
همقطار پهلو به پهلو، همدل، همراه و همزبان كارگرانى است كه براى سازمانيابى وسيع شورائى 

ضد سرمایه دارى توده هاى طبقه خویش تالش، مبارزه و جنگ مى كنند.



ید
شو

د 
تح

ه م
مای

سر
یه 

عل
ن 

ها
 ج

سر
سرا

ن 
گرا

کار



ریشه تهاجمات هار سرمایه در کجاست
مه 2013

طيف احزاب و محافل چپ در »رادیكال« ترین موضع گيرى ها یا به تعبير خودشان آگاهگرى ها 
از تعرضات مستمر سرمایه داران و نظام سرمایه دارى به بهاى واقعى نيروى كار و سطح معيشت 
كارگران سخن مى رانند. واقعيتى كه حدیث روز زندگى كارگران همه جاى دنياست و هيچ 
زبان و قلمى قادر به بازتاب عينى ابعاد تأثيراتش نيست. این تهاجمات باید به طور قطع هر چه 
وسيع تر افشاء گردد. اما مسأله اساسى نه مجرد گزارش وقایع كه برداشتن پرده از روى ریشه هاى 
واقعى این تعرضات و بربرمنشى هاى مضاعف سرمایه دارى است. در این راستا چند موضوع را 

باید از هم تفكيك كرد.
برابر  در  خود  موجود  وضعيت  از  كارگر  توده هاى  دفاع  كارگرى صرفاً كمپين  جنبش   .1
شبيخون ها و تجاوزگرى هاى این یا آن روز سرمایه داران نيست!! تصور زشتى كه در طول 
دهه هاى اخير، نظام سرمایه دارى با تعرضات خود، زمينه هاى باورش را در پهنه حيات كارگران 
دنيا بسط داده است و رفرميسم راست اتحادیه اى همراه با كمونيسم  بورژوائى چپ نماى حزب 
ساالر با راهبردهاى خود، براى كاشت و داشت آن در ذهن طبقه كارگر، همه كارهاى الزم را 
انجام داده است. به توده كارگر چنين القاء شده است كه گویا جنبش آنان صرفاً ساز و كار 
سنگربندى براى دفاع از سطح مزدها و معيشت روزشان مى باشد!! گویا كل هدف جنگ جارى 
آن ها در داشتن یك زندگى بدون خطر مرگ ناشى از گرسنگى خالصه مى گردد و گویا تأمين 
سطحى از امكانات زیستى و رفاهى براى طبقه آنان در زیر چتر حاكميت این نظام امكان پذیر 
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است!! بورژوازى با یكه تازى هاى مستمرش و رفرميسم راست و چپ با رجوع به حاصل این 
تاخت و تازها و القاء همزمان گمراهه ها، جنبش كارگرى را به صورت تاریخاً بى سابقه اى نه فقط 
از محور واقعى پيكار ضد سرمایه دارى كه از حوزه بازشناسى هستى طبقاتى خود دور ساخته اند. 
توده هاى كارگر زیر فشار برآیند مشترك این كاركردها فراموش كرده اند كه نفس وجود رابطه 
خرید و فروش نيروى كار، حتى با فرض باطل تأمين سطحى از معيشت و رفاه نسبى براى الیه 
نازكى از آنها، حتى با تعميم این فرض عميقاً محال به بخش وسيع ترى، به بيشترین شمار آنها!! 
باز هم متضمن موقعيت سراسر هالكت بار، نفرین شده، دهشت زا، ساقط از هستى و مسلوب 
از هر نوع آزادى یا حقوق اوليه انسانى همه نفوس طبقه آنان است. از مسامات سرمایه سواى 
گرسنگى و خون توده بردگان مزدى چيز دیگرى بيرون نمى آید. ما همه تصورات محال را ردیف 
كردیم تا تصریح كنيم كه حتى در چنان حالت یا حالت هاى تماماً محال نيز، نظام سرمایه دارى 

جهنم مشتعل سوخت و خاكسترسازى كل هستى انسانى طبقه كارگر خواهد بود.
2. كالبدشكافى پویه بازتوليد سرمایه اجتماعى، تشریح ابعاد واقعى استثمار توده هاى كارگر در 
بطن این فرایند، آناتومى مفصلبندى عينى رابطه توليد اضافه ارزش با كل بى حقوقى ها، خفقان 
ها، سلب آزادى ها، تبعيضات جنایتكارانه جنسى، گرسنگى، فقر، ستمكشى و هر آنچه كه 
محتواى مدنيت، قانون، نظم، امنيت و حقوق بورژوازى و مؤلفه هاى سقوط واقعى طبقه كارگر 
از هستى انسانى خویش است، جزء الیتجزاى آگاهى طبقاتى توده هاى كارگر و شرط حياتى 
بالندگى جنبش آگاه ضد سرمایه دارى آنهاست. انجام این كالبدشكافى ها و بسط حاصل آن ها به 
ذهنيت بيدار و آگاه طبقاتى كارگران در هر شرائط و موقعيتى، مستقل از اینكه بورژوازى دست 
به كار تعرضى بحران آلود براى سالخى بهاى نيروى كار و امكانات معيشتى یا رفاهى طبقه 
كارگر باشد، یا نباشد، یك وظيفه روتين آگاهان جنبش كارگرى است. مبارزه طبقه كارگر در 
هر سطح، هر حوزه و هر وضعيت بدون درهمرفتگى ارگانيك با حاصل این آناتومى ها، مبارزه اى 
سخت آسيب پذیر، شكست آميز و در معرض سقوط به ورطه هر نوع سازشكارى است. سرمایه 
ستيزى خودانگيخته و درون پوى جنبش كارگرى تنها در پرتو این كالبدشكافى هاى نقادانه 
ماركسى و در فرایند توسعه این نقادى ها به سير رخدادهاى جارى جامعه سرمایه دارى در همه 
عرصه هاى حيات اجتماعى است كه به سرمایه ستيزى پراتيك طبقاتى كارگران و به جنبش 

رادیكال سوسياليستى و ضد كار مزدى آن ها ارتقاء مى یابد.
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باال، نقطه فرار واقعى طيف  این است كه درست همين قرارگاه حياتى  تاریخ  تلخ  3. طنز 
كمونيسم بورژوائى حزب ساالر از جنبش ضد سرمایه دارى و براى لغو كار مزدى طبقه كارگر 
است. نيروهاى این طيف از هر دار و دسته و زیر هر بيرق، تشكيل حزب نخبگان را آلترناتيو 
هستى آگاه پرولتاریا و الجرم قائم مقام جنبش آگاه سرمایه ستيز توده هاى این طبقه مى سازند. 
شالوده هستى حزب بر سلب مطلق شایستگى توده هاى كارگر در سازمان دادن قدرت پيكار 
ضد سرمایه دارى خود گذاشته مى شود. درست همان قدرت سازمان یافته اى كه یگانه نيروى 
قادر به برچيدن بساط بردگى مزدى و استقرار سوسياليسم است. حزب ساالران نوعى تقسيم 
كار كاپيتاليستى و ضد كمونيستى را بر ساختار هستى جنبش كارگرى تحميل مى كنند. 
جماعتى در موقعيت رهبر، فرمانده، والیت مطلقه، مميز خير و شر و منجى، در باالى سر 
طبقه، رسالت انجام همه امور فكرى، چاره جوئى، تعيين استراتژى و ساز و كار پيشبرد مبارزه 
را به كف مى گيرند و اكثریت عظيم كارگران یا همان »تردیونيونيست« هاى محتاج قيمومت!! 
از فكر كردن، آموختن، توان دخالتگرى، سياستگذارى، برنامه ریزى یا هر كار فكرى دیگر خلع 
وظيفه و سلب صالحيت و  مى گردند. این توده وسيع زیر فشار استثمار، گرسنگى، فروماندگى 
و تحقير مناسبات بشرستيزانه سرمایه دارى و در جستجوى راه فرار از این وضعيت، به فراخوان ها 
و وعده هاى باالنشينان گوش مى دهند، به آنچه رهبران مى گویند ایمان مى آورند، سالح جنگ 
مى پوشند و حزب را به قدرت مى رسانند. آنان همه این كارها را در شرائطى انجام مى دهند كه 
خود منشأ ایفاى هيچ نقش خالق، هشيار و بيدار ضد كار مزدى نيستند. به هستى آگاه طبقاتى 
خود دست نيافته اند، نقد رادیكال سوسياليستى جامعه موجود را جریان فكر و ذهن و شعور و 
شناخت خود نكرده اند. تمامى بار یك انقالب را به دوش مى كشند اما در حوزه اندیشه و تدبير 
و چاره گرى پيكار بى تأثيرند، انقالب مى كنند اما از آنچه قرار است جایگزین وضع حاضر شود 
سواى تصویرى غامض یا رؤیائى مبهم و مغشوش چيز دیگرى به ذهن ندارند.  لفظ سوسياليسم 
را بر زبان مى رانند و شعار برقرارى آن را بر آسمان مى كوبند، اما اینكه سوسياليسم چيست و ما 
به ازاء واقعى اقتصادى، سياسى، مدنى، فرهنگى و اجتماعى آن چه خواهد بود موضوعى است 

كه دیگران تصميم مى گيرند.
4. بستن پل بر روى پروسه ارتقاء سرمایه ستيزى خودجوش توده هاى كارگر به پراتيك آگاه 
سوسياليستى این طبقه كه نقطه فرار واقعى طيف كمونيسم بورژوائى حزب ساالر از جنبش 
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ضد سرمایه دارى و براى لغو كار مزدى طبقه كارگر است، همه مصيبت هاى باال را به بار مى آورد 
و تاریخاً بار آورده است. احزاب و محافل این طيف در تمامى طول قرن بيستم نه فقط سد راه 
دستيابى توده وسيع كارگر به سر هشيار و آگاه طبقاتى خود بوده اند كه اساساً روایت آگاهى 
را دستخوش بدترین تحریف ها ساخته اند. در سپهر این نيروها افشاء رژیم سياسى حاكم همه 
چيز و كالبدشكافى نقادانه ماركسى سرمایه دارى هيچ چيز است. دليل مسأله بسيار روشن است. 
مشكل اینان نه محو بردگى مزدى كه فقط تصرف ماشين دولتى سرمایه است. اما براى اینكه 
توده هاى كارگر وارد ميدان جنگ با سرمایه دارى گردند، باید خود را در كل عرصه هاى حيات 
اجتماعى عليه همه وجوه هستى این نظام سازمان دهند. باید مفصلبندى كل تار و پود اقتصادى، 
سياسى، فرهنگى، حقوقى، مدنى، اخالقى، ایدئولوژیك و اجتماعى این نظام، مفصلبندى فضاى 
مسلط زندگى خویش با رابطه توليد اضافه ارزش را با سر بيدار ضد كار مزدى تعمق كنند. تحقق 
این هدف در گرو آن است كه آگاهان جنبش كارگرى به صورت روتين چرخه بازتوليد سرمایه 
اجتماعى و تمامى آنچه را كه در این گذر بر سر طبقه كارگر مى آید پيش روى كارگران باز 
كنند. این بازگشائى به هيچ وجه مقوله اى عام نيست. بيان مسائل كلى مربوط به شيوه توليد 
سرمایه دارى نيست. گزارش روزمره ابعاد استثمار كارگر توسط سرمایه در شرائط كنكرت روز 
است. توضيح این واقعيت است كه چگونه دنياى كار توده هاى كارگر از كف آنها خارج مى شود، 
این حجم عظيم كار منفصل از آن ها  به چه سرنوشتى دچار مى گردد. چه توليد مى كنند، كدام 
كارها را انجام مى دهند، چرا این كارها را انجام و این كاالها را توليد مى كنند، چه نيروئى، كدام 
رابطه و كدام طبقه با كدام اهداف است كه تار و پود فرایند این جدائى را برنامه ریزى مى كند. 
آنچه او زیر نام مزد مى گيرد در یك محاسبه مشخص ریاضى كدام جزء ناپيدا از كوه كار و توليد 
او را تشكيل مى دهد. سرنوشت مابقى چه مى گردد. رابطه ميان گرسنگى و فقر و فالكت و بى 
داروئى و بى آموزشى و بى مسكنى دامنگير توده هاى عظيم طبقه اش با رابطه توليد اضافه ارزش 
چه تصویر عينى مجسم و مجسدى دارد. پيوندگاههاى واقعى این رابطه با آنچه زیر نام قانون و 
سياست و حقوق و دولت و كل جامعه بر او تحميل شده است چيست و سرانجام اینكه با داشتن 
چنين تصویرى از چنين جهنم وحشت و دهشتى كه او را و طبقه اش را در خود بلعيده است 
چه باید بكند، معناى مبارزه طبقاتى او با رجوع به این داده ها و دانسته ها چه مى گردد و اگر قرار 
است براى تغيير وضع خود بجنگد كدام سنگرها را باید بر پاى دارد، سالح پيكارش چيست، 
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قدرت نهفته در وجود اجتماعى او كدام است. راه به كارگيرى این قدرت از كجاها عبور مى كند 
و هزاران مسأله دیگر كه همه و همه نياز قهرى بالندگى هستى آگاه ضد سرمایه دارى توده هاى 
كارگر است. رفرميسم چپ هيچ كدام این كارها را انجام نمى دهد. در بهترین حالت و رادیكال 
نمایانه ترین هيأت، دست به عام گوئى مى زند و تا چشم كار كند كلى مى بافد. در غير این صورت 
چرخ خوردن حول محور افشاء رژیم سياسى تمامى دار و ندارش را پر مى سازد. از طيف محافل 
رفرميسم چپ چيزى سواى این برون نمى تراود، زیرا نياز به بالندگى آگاهى توده هاى وسيع 
طبقه كارگر نمى بيند، زیرا كه حزب را قائم مقام طبقه مى داند و زیرا كه دورنمائى سواى استقرار 

سرمایه دارى زیر كنترل حزب و قدرت سازمان یافته حزبى براى كارگران قائل نيست.
5. طيف احزاب و محافل رفرميسم چپ در رابطه با موج تهاجمات و شبيخون هاى روز به روز 
سرمایه جهانى عليه طبقه كارگر در طول چند دهه اخير نيز، به همان سياقى سخن مى گویند 
و به همان شيوه اى عمل مى كنند كه در تمامى موارد دیگر و در كل قلمروهاى حيات سياسى 
خود مى گویند و انجام مى دهند. همه بحثها از نفس تعرض سرمایه داران شروع و به ضرورت 
مقابله با این تعرض ختم مى گردد. آنچه در این ميان به طور كامل پوشيده مى ماند، دنياى فعل 
و انفعاالت اندرونى غيرقابل بازگشتى است كه در تاریخ سرمایه دارى و در بنمایه وجود این نظام 
رخ داده است. كارگران دنيا باید بدانند و باید این دانسته را جریان خون زندگى و چراغ پيكار 
خود سازند كه سرمایه دارى به حكم شرائط تاریخى خاصى كه در امتداد گسترش جبرى بنمایه 
هستى خود احراز كرده است حتى یك روز هم قادر به انصراف از تهاجم ها و شبيخون هاى 
دهشتبار عليه بهاى واقعى نيروى كار و سطح موجود معيشت توده هاى كارگر دنيا نخواهد بود. 
واقعيت این است كه طغيان حرص و آز سرمایه داران به سودهاى انبوه تر نيست كه برنامه ریزى 
بدون هيچ توقف این تهاجمات را به دنبال آورده است. سرمایه داران هميشه و در هر وضعى 
چنين بوده اند و خواهند بود. اما تا جائى كه به قتل عام هاى موحش معيشت كارگران در این 
سال ها بر مى گردد، مسأله از جاى دیگرى آب مى خورد. ریشه تهاجمات در قعر فاز ویژه اى از 
تاریخ حيات و فرایند انحطاط سرمایه دارى قرار دارد. فازى كه سواى نابودى فرجامين این نظام 
هيچ ساز و كار دیگرى براى تغيير یا مهار آن متصور نيست. نمایندگان فكرى سرمایه چنين 
القاء مى كنند كه گویا دليل اصلى همه تطاول دها و دست اندازى هاى كنونى سرمایه داران یا 
دولت ها به بهاى نيروى كار و زندگى كارگران فقط بحران اقتصادى سال هاى اخير است!! آن ها 
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با عوامفریبى معمول خویش ادعا مى كنند كه این دوران را پایانى است. به این معنى كه بحران 
مهار خواهد گردید!! موج رونق راه خواهد افتاد، شبيخون ها تمام خواهد شد!! اشتغال جاى 
بيكارى را پر خواهد كرد!! برچيدن مدارس و بيمارستان ها به انتها خواهد رسيد!! توسعه نوین 

اقتصادى رفاه بار خواهد آورد!! و زندگى ساكنان زمين سر و سامان بهترى خواهد یافت!!
حرف هاى باال در زمره فاحش ترین و شيادانه ترین دروغهاست. اگر كارگرى در هر كجاى این 
دنيا چنين اندیشد كه در سيطره نظام موجود، بيكارى او به اشتغال، گرسنگى روزش به سيرى، 
بى داروئى وى به برخوردارى از دارو و درمان، شرائط مرگبار كارش كمى بهتر، شدت فقر وى به 
سمت تخفيف و در یك جمله، آینده او و فرزندانش سر سوزنى به روشنى گراید، به طور قطع 
غرق در بالهت و گمراهى است. او فریب خورده است و در بازى خودفریبى گرفتار شده است. 
تصور اینكه سرمایه دارى در سال هاى آتى، در این یا آن نقطه جهان، حتى در ثروتمندترین 
ممالك موجود، حتى در كشورهائى كه نيرومندترین اتحادیه ها و جنبش هاى سندیكاليستى 
ميدان دارند، از شدت تعرضات خود عليه سطح زندگى روز كارگران بكاهد، به همان اندازه 
بى معناست كه تصور یك سرمایه دارى انسانى!! چندش بار و بى پایه است. تاریخ به عقب باز 
نمى گردد. دورانى كه سرمایه داران و دولتهایشان در جاهائى از دنيا به رفرميسم راست اتحادیه اى 
در قبال فروش مبارزه طبقاتى كارگران بهائى پرداخت مى كردند، زمانى كه سرمایه دارى اقالمى 
از كار اضافى غول پيكر توده هاى كارگر را به تأسيس مدرسه یا برپائى بيمارستان اختصاص 
مى داد، عصرى كه انباشت سرمایه اشتغال مى زائيد یا روزگارى كه توسعه این شيوه توليد، 
بهبودى ولو اندك در شرائط زندگى فروشندگان نيروى كار پدید مى آورد دیرى است كه براى 
هميشه سپرى گردیده است. این واقعيت عریان و غيرقابل تشكيكى است كه هر كارگرى باید 
آن را خوب تعمق كند. در این زمينه مقدار زیادى توضيح الزم است. در یك نگاه كاماًل اجمالى، 
عمر تاكنونى نظام سرمایه دارى را مى توان به سه دوره متمایز تقسيم كرد. نخستين دوره از 
روزهاى ظهور این شيوه توليد آغاز و تا دهه هشتم سده نوزدهم ادامه داشت. دوره دوم را باید 
در فاصله ميان سال هاى 1870 تا دهه شصت قرن بيستم دید و سومين دوره از آن تاریخ شروع 

و تا زمان حال تداوم دارد.
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دوره اول
فاز نخست توسعه سرمایه دارى در قياس با دوره هاى بعد شاهد رشدى كند و آرام بود. ابزار 
توليد در سطحى نازل قرار داشت، رشد تكنيك الك پشتى پيش مى رفت، در غالب نقاط 
جهان هنوز پروسه خلع ید از مولدان خرد آغاز نشده و رخساره هاى رویش رابطه خرید و فروش 
نيروى كار كرانه هاى افق را خون نمى پاشيد. حوزه هاى انباشت حتى در چند كشور پيشگام 
توسعه سرمایه دارى محدود بود. سرمایه هاى  وارد در چرخه توليد اضافه ارزش حجم باالئى 
را تشكيل نمى داد. نيروى كار كاال شده  صنعتى ترین كشورها در قياس با سایر ساكنان جامعه 
رقمى چشمگير نداشت. درجه بارآورى كار اجتماعى بسيار پائين به نظر مى رسيد. تركيب 
ارگانيك سرمایه اجتماعى حتى در صنعتى ترین قاره سطحى نازل داشت. نرخ استثمار نيروى 
كار به رغم توحش توصيف ناپذیر صاحبان كارگاهها نازل بود و نرخ سودها به دليل تركيب 
آلى پائين سرمایه ها به صاحبانشان قوت مى بخشيد. فرایند هم آميزى و ادغام سرمایه هاى 
انفرادى در هم كند بود. از وجود تراست ها و كارتل ها و انحصارات بزرگ صنعتى چيز چندانى 
به چشم نمى خورد. بانك ها بيشتر نقش ميانجى داشتند و از طریق دادن وام و اعتبارات به 
انباشت صنعتى و گسترش رابطه خرید و فروش نيروى كار كمك مى كردند. سرمایه مالى 
مراحل جنينى شكل گيرى خود را مى گذراند و تا ایفاى نقش مسلط در چرخه پيش ریز و 
بازتوليد سرمایه اجتماعى كشورها فاصله زیادى در پيش داشت. اینها حقایق و مؤلفه هاى واقعى 
این دوره حيات سرمایه دارى هستند. واقعيت هائى كه براى مشاهده آن ها مى توان به اسناد 
و گزارشات آن زمان رجوع نمود. در تمامى سال هاى سده هجدهم ميالدى درصد نيروى كار 
كارگران مزدى در انگليس به عنوان پيشرفته ترین كشور صنعتى این ایام از 15 درصد جمعيت 
شاغل جامعه تجاوز نمى نماید. این رقم در قرن نوزدهم دچار افزایش مى شود، اما باز هم تا حوالى 
سال هاى 1820 از مرز 30 درصد عبور نمى كند. در مورد درجه بارآورى  اجتماعى نيروى كار 
و تركيب ارگانيك سرمایه ها در این زمان، اطالعات آمارى دقيقى در دست نيست. اما پاره اى 
داده هاى اقتصادى مربوط به همان صنعتى ترین جامعه عصر )انگليس( كم و بيش به روش 
شدن موضوع كمك مى نماید. بر پایه این داده ها، در سال 1820 در كشور مذكور حجم سرمایه 
ثابتى كه توسط هر كارگر در طول روزانه هاى كار 12 یا 16 ساعتى و گاه بيشتر به حركت در 
مى آمده است، چيزى معادل سه و نه دهم )3،9 ( دالر امریكا بوده است. این شاخص در سال 
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1870 به حدود 6 دالر سرمایه ثابت توسط هر كارگر افزایش مى یابد. محصول اجتماعى ساالنه 
پيشرفته ترین ممالك یا آنچه بورژوازى »توليد ناخالص داخلى« كشورها مى نامد در طول این 
دوره حتى در پایان ربع قرن نخست سده نوزدهم  باز هم بسيار نازل است. حجم این محصول 
به قيمت دالر سال 1970 امریكا براى چند كشور پيشرفته صنعتى در سال 1820 به شرح زیر 

گزارش گردیده  است.

1,000,000 دالر امریكا

»توليد ناخالص داخلى«نام كشور»توليد ناخالص داخلى«نام كشور

293,1اتریشنامعلوماستراليا

نامعلومكانادا254,1بلژیك

نامعلومفنالند417دانمارك

نامعلومایتاليا770,4آلمان

938هلند282,7ژاپن

780سوئد286نروژ

052,9انگليس609سویس

852,11فرانسه583,3امریكا

Angus  Madisson.   Phases of Capitalist Development

جدول باال مربوط به سال هائى است كه توليد سرمایه دارى، انقالب صنعتى سال هاى 1700 و 
بعدتر را پشت سر نهاده است. اكتشافات و اختراعات علمى زیادى روى داده است. پيشرفت هاى 
علمى چشمگيرى به وقوع پيوسته است. حاصل دستاوردهاى دانش بشرى در شكل پاره اى 
ماشين آالت مدرن و ابزار توليد كارآمد، به تدریج وارد پروسه توليد گردیده است. رشد صنعت 
الباب مى كرده است. بورژوازى  از راه آهن را دق  انقالبات بزرگ تر از جمله استفاده  آستانه 
براى متحول ساختن هر چه بيشتر شرائط توليد و ارتقاء بارآورى كار اجتماعى به تالش هاى 
گسترده اى دست یازیده است. پروسه ادغام سرمایه هاى پراكنده و سير تمركز سرمایه  اجتماعى 
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برخى جوامع راه زیادى را طى كرده ست و طبقه سرمایه دار به یمن طى این فرایند امكان 
بهره گيرى هر چه افزون تر از نيروى كار هر چه كمتر را در قياس با سده پيش گسترش داده 
است.  شيوه توليد سرمایه دارى در تمامى این زمينه ها گام هاى نسبتاً بلندى به جلو برداشته 
است و موفقيت هاى مهمى را در كارنامه خود ثبت كرده است. با همه این ها باز هم بارآورى كار 
اجتماعى در سطحى كامالً پائين قرار دارد و نرخ رشد آن در سراسر دوره مورد گفتگوى ما حتى 
تا دهه هفتم قرن نوزدهم چندان چشمگير نيست. حالت الك پشتى این رشد را مى توان در 

داده هاى زیر كه مربوط به سال 1870 است، به روشنى مشاهده نمود.

توليد ناخالص ملى توسط هر كارگر در ساعت )دالر امریكا(

ارزش توليداتنام كشورارزش توليداتنام كشورارزش توليداتنام كشور

0/74بلژیك0/43اتریش1/30استراليا

0/29فنالند0/44دانمارك0/61كانادا

0/44ایتاليا0/43آلمان0/42فرانسه

0/40نروژ0/74هلند0/17ژاپن

0/80انگليس0/55سویس0/31سوئد

    0/70امریكا

 )همان منبع(

از مؤلفه هاى مهم دیگرى كه سطح پائين توليد و شتاب اندك رشد انباشت سرمایه در پيشروترین 
جوامع صنعتى آن روز را خاطرنشان مى سازد، حجم داد و ستدهاى خارجى ساالنه كاال در این 
كشورهاست. بر اساس آمارهاى موجود، اگر سال 1913 را پایه محاسبه قرار دهيم، شاخص 
صادرات كاال در هيچ كدام از ممالك مذكور تا سال 1850 به 14 درصد این سال نمى رسيده 
است. این رقم در مورد بلژیك 6/02%، دانمارك 13,59%، فرانسه 10/56%، آلمان4/3% ، انگليس 

13/07% و امریكا فقط 4/07% گزارش گردیده است.
نظام سرمایه دارى تا سال هاى 1870 به لحاظ آهنگ توسعه، حجم توليدات، شتاب و وسعت 



منتخب مقاالت / جلد اول286

انباشت سرمایه، باراورى كار اجتماعى، متوسط تركيب ارگانيك سرمایه، ميزان صادرات كاال و 
مبادالت بين المللى، گستره كاال شدن نيروى كار و در یك كالم شاخص هاى مهم اقتصادى در 
چنين وضعى قرار داشته است. سواى چند كشور اروپاى غربى و شمالى یا كانادا و ایاالت متحده 
امریكا بقيه دنياى روز، از جمله كل آسيا، افریقا، استراليا، حتى بخش هاى وسيعى از همان 
دو قاره اروپا و امریكا، همچنان در زیر سيطره مناسبات سرواژ و فئودالى بوده اند. پيداست كه 
رشد اقتصاد كاالئى ماقبل سرمایه دارى بازارى به وسعت سراسر دنيا پدید آورده بود اما هنوز از 
بالندگى و گسترش رابطه خرید و فروش نيروى كار در خيلى جاها نشانه اى به چشم نمى خورده 
است. صدور كاال و جنگ افروزى هاى استعمارى براى تسلط بر منابع مواد خام و بازار داخلى 
جوامع فدودالى روز شالوده كار دولت ها و سرمایه داران شمارى از ممالك پيشرفته تر صنعتى را 

تعيين مى كرده است.
شاخص هاى باال موقعيت طبقه سرمایه دار در این دوره تاریخى را نيز كم و بيش تصویر مى كند. 
طبقه اى كه اگر چه در انگليس اواخر قرن هجدهم و فرانسه بعد از انقالب سال 1848 به طبقه 
مسلط اقتصادى و سياسى تبدیل شده است، اما در عظيم ترین بخش جهان روز یا فاز نطفه 
بندى خود را مى گذراند و یا اگر هم از این مرحله گذشته است، داراى مالكيت، قدرت و موقعيت 
مطلوبى نيست. رابطه ميان پرولتاریا و بورژوازى یا موقعيت جنبش كارگرى ممالك اروپائى و 
امریكاى شمالى و كاًل مناطقى كه سرمایه دارى در آنجا مراحلى از توسعه را پشت سر نهاده است، 

به نوبه خود، عميقاً و در همه وجوه، از شرائط و مؤلفه هاى یاد شده متأثر است.
سرمایه داران با توجه به سطح نازل بارآورى نيروى كار، در هواى دستيابى به سود دلخواه 
سبعانه ترین فشارها را بر توده فروشندگان نيروى كار وارد مى كردند. روزانه كار 12 یا 16 ساعتى 
و گاهى بيشتر، در مرگبارترین شرائط كارى، استثمار كودكان خردسال و ذوب هستى آنها در 
كوره سودآفرینى سرمایه، بستن زنان باردار به ارابه هاى حمل بار، اجبار خانواده هاى پرنفوس 
كارگرى به زندگى در بيغوله هاى بيمارى زاى بدون هيچ امكانات، فقدان هر گونه وسائل ایمنى 
در كارگاهها و مراكز توليد، مرگ و مير انبوه ناشى از وخامت محيط كار، تغذیه بسيار رقت بار 
كارگران و خانواده هاى آنها زیر فشار بهاى نازل نيروى كار، غوطه ورى بدون مرز و محدوده 
توده هاى كارگر در باتالق فقر و گرسنگى و مانند این ها حدیث روز زندگى طبقه كارگر در 

پيشرفته ترین جوامع صنعتى این دوره است.
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كارگران در قعر این شرائط به گونه اى بسيار گسترده و انفجارآميز وارد ميدان مبارزه مى شدند. 
پيكان مبارزات همه جا شدت استثمار و سيه روزى هاى ناشى از سبعيت سرمایه داران را نشانه 
مى گرفت. اعتصابات و شورش هاى گسترده توسط رژیم ها سركوب مى گردید. رژیم هائى كه 
در خيلى جاها هنوز ظرف همپيوندى اشرافيت مالى، نيروهاى پاسدار نظام كهنه و حتى اربابان 
كليسا بودند،  به بيان دیكر دولت متعارف تكامل یافته طبقه بورژوازى نبودند و به قول ماركس 
نوعى »نادولت« به حساب مى آمدند. اقشارى از بورژوازى با این دولت ها و ساختار نظم سياسى 
حاكم سر كشمكش داشتند و همين مسأله شكلى از همسوئى متناقض، همراه با مجموعه اى از 
تأثيرگذارى ها و تأثيرپذیرى هاى ضد و نقيض را در فضاى جنگ ميان طبقات كارگر و سرمایه دار 

حاكم مى ساخت.
بورژوازى در قياس با دوره هاى بعد از موقعيت بسيار ضعيف ترى برخوردار بود. حتى اگر قدرت 
سياسى را در چنگ داشت باز هم ساختار حاكميتش به لحاظ قوام نظم سياسى، انكشاف 
داربست مدنى، سازمان یافتگى اجتماعى متناظر با نيازهاى چرخه بازتوليد سرمایه در یك سوى 
و ظرفيت مهار جنبش كارگرى در سوى دیگر، در مراحل جنينى سير مى كرد. از این گذشته 
در بيشتر جاها همچنان درگير كشمكش با بقایاى نظام پيشين بود. همان قلمرو ستيزى كه 
پرولتاریا نيز با رادیكاليسم خودجوش طبقاتى خویش در خط مقدم آن پيش مى تاخت. واقعيت 
این است كه آنچه این دوره زیر نام آزادى ها و حقوق اوليه اجتماعى انسان ها در برخى جاها 
شكل گرفته است با اینكه بيان باژگونه حقوق یا آزادى هاى واقعى انسانى هستند اما حتى 
در همين سطح ن حاصل پيكار توده هاى كارگر عليه پاسداران نظام كهنه و محصول فشار 
سهمگين همزمان كارگران بر بورژوازى بوده است. طبقه اخير همه جا در هراس از تاخت و تاز 
رادیكال پرولتاریا با بانيان و حاميان نظم پيشين سازش مى كرد و در این ميان طبقه كارگر بود 

كه با فشردن لوله تفنگش بر سينه نمایندگان سرمایه آن ها را به جلو رفتن مجبور مى ساخت.
اگر این معادالت را در كنار هم قرار دهيم به استنتاجات تعيين كننده اى دست خواهيم یافت. 
دوره اى را مشاهده مى كنيم كه كارگران به لحاظ جمعيت، پيشينه پيكار، ميران دانش اجتماعى، 
درجه آگاهى سياسى، سازمان یافتگى، نقش و مكان و برد اثرگذارى بين المللى و مؤلفه هاى 
دیگر در مراحل نسبتاً مقدماتى كار خود هستند، اما جنبش كارگرى در عرصه خيزش هاى 
تعرضى رادیكال و آرایش قوا براى این خيزش ها و ميدان دارى ها، درخشندگى بسيار خيره 
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كننده اى را در پهنه تاریخ ظاهر مى سازد. پرولتاریا در هر كجا كه سرمایه دارى فازى از انكشاف 
را پشت سر نهاده است به طور همزمان عليه صاحبان سرمایه، دولت ها، كليسا و پاسبانان نظم 
كهنه مى رزمد و در این جنگ ها به گونه اى نيرومند مهر موجودیت، قدرت و آرمان هاى پرشكوه 
طبقاتى خویش را بر تاریخ زندگى بشر حك مى سازد. ماركس به درستى از »پرولتاریاى در خود 
و براى خود« با روایتى معين سخن مى گوید و اگر مالك هاى واقعى تقسيم بندى وى را شالوده 
قضاوت خود كنيم باید اعتراف كرد كه جنبش كارگرى آن روزها یعنى دهه هاى 40 و 50 و 60 
سده نوزدهم به مراتب بيشتر از دوره هاى بعد به مدار واقعى پيكار »براى خویش« نزدیك است. 
این جنبش در دل آن شرائط ماركس و ماركس ها مى زاید، شبح كمونيسم ضد كار مزدى را بر 
سر بورژوازى سنگين مى سازد، دست به كار صدور مانيفست كمونيسم مى شود، انترناسيونال 
اول بر پاى مى دارد، سرمایه داران و دولت ها و حاميان نظم كهن را همه جا سخت به وحشت 
مى اندازد، كارهاى بسيار سترگ انجام مى دهد و حماسه رهائى راستين انسان را جریان عينى 

جنگ طبقاتى روز خویش مى گرداند.
پرولتاریا بسيار شجاعانه و گستاخ صحنه هاى پرشكوه فوق را بازى مى كند و رمز واقعى ميدان 
دارى ها و فتوحاتش در پایه اى ترین تحليل شاید دو چيز باشد. نخست اینكه ساختار اندیشه، 
سياست، مدنيت، قراردادهاى اجتماعى، قانون، فرهنگ، حقوق، دموكراسى، سنن، اخالق و 
سایر فرارسته هاى فكرى و ایدئولوژیك سرمایه دارى یا سرمایه به مثابه یك رابطه اجتماعى، 
توده هاى كارگر را به صورت فاجعه آميز دوره هاى بعد در خود غرق ننموده و جنبش كارگرى 
را در مرداب توهمات خود منحل نساخته بود. سرمایه تا رسيدن به فاز مهندسى گسترده 
اندیشه ها، ارزش ها و افق هاى اجتماعى راه درازى در پيش داشت. در سركوب فكرى طبقه 
كارگر از كليسا و ارثيه هاى نظام سرواژ سود مى جست، همچنان كه براى اعمال قهر فيزیكى 
خویش عليه جنبش كارگرى دست توسل به سوى نهادهاى قدرت نظام سابق دراز مى نمود. 
و سركوب  در یك سوى  بورژوازى  اجتماعى سركوب  عوارض  ميان  فاحشى  بسيار  تفاوت 
فدودالى در سوى دیگر وجود دارد. اولى به ویژه در قلمرو مسخ و منجمد سازى افكار و 
ارزش ها و دورنماها و راهبردها طبقه كارگر را سخت زمينگير مى كند و از پروسه اعمال 
قدرت ضد كار مزدى سخت منفصل مى سازد، اما دومى قادر به ایفاى چنين نقشى در این 

سطح نيست.
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عامل دوم دخيل در موقعيت تعرضى جنبش كارگرى این عصر، فشار نسبتاً پائين تر رفرميسم 
راست اتحادیه اى در قياس با دوره هاى بعد و رفرميسم چپ نماى ميليتانت نوع قرن بيستمى 
است. رفرميسم در هر دو شكل چپ و راست مسلماً وجود داشت اما ابعاد تأثير آن ها بر 
جنبش كارگرى قابل قياس با اثرگذارى هاى طوفان آساى ویرانساز سده بيست نبوده است. 
توده هاى كارگر كمونيسم را با جهنم وحشت و دهشت اردوگاه یا جوامعى مانند چين و آلبانى 
و كره شمالى تداعى نمى كردند. الگوى متشكل شدن خود را حزب نخبگان باالى سر خود 
یا اتحادیه هاى گورستان كفن و دفن پيكار طبقاتى خود نمى دیدند، معناى آزادى و حقوق 
انسانى را از واژه نامه كمونيسم خلقى استخراج نمى كردند. طبقه كارگر اروپا در غبارآلودى 
بسيار كمترى قدم بر مى دارد و  به یمن این وضعيت، كارزارى را آغاز مى كند و پيش مى راند 
كه لحظه، لحظه اش، حدیث پرشكوه ترین فصل تاریخ زندگانى انسان است. این قسمت را با 
این جمله تمام كنم كه توده هاى كارگر در این فاز معين اگر چه از لحاظ سازمانيابى جنبش 
آگاه افق دار لغو كار مزدى، بار ضعف هاى بسيار سنگين و سهمگين را بر سينه خود حمل 
مى كند، اما از نظر انفجار سرمایه ستيزى خودجوش و خودانگيخته طبقاتى خود به قول 

ماركس، دست به كار »یورش به عرش اعلى« است.

دوره دوم
سالهاى 1870 شروع  از حدود  تاریخى سرمایه دارى  تكامل  دوم  دوره  كه  گفته شد  قباًل 
مى شود و به آغاز نيمه دوم قرن بيستم منتهى مى گردد. رشد انباشت و سير تمركز سرمایه 
در این دوره بسيار اعجاب انگيز است. بارآورى نيروى كار با شتابى خيره كننده سير صعودى 
مى پيماید. متوسط تركيب ارگانيك سرمایه اجتماعى كشورهاى پيشرفته تر به سوى اوج 
مى رود. صدور كاال از این كشورها به چهار گوشه دنيا چند برابر مى گردد و هجوم سرمایه هاى 
آزاد آن ها به مناطق نوین انباشت لحظه به لحظه سرعت و وسعت مى گيرد. رابطه خرید 
و فروش نيروى كار حصار مقاومت مناسبات قرون وسطائى را در اقصى نقاط گيتى از هم 
مى پاشد و سراسر جهان را حوزه پيش ریز و دورچرخى سرمایه مى كند. جمعيت نيروى كار 
در همه جا به صورت بسيار چشمگيرى افزایش مى یابد و طبقه كارگر در غالب ممالك اروپاى 
غربى و شمالى مكان یكى از دو طبقه اساسى جامعه را احراز مى نماید. فرایند انكشاف و تسلط 
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سرمایه دارى در همه ممالك جهان با سرعت به سوى نقط فرجام پيش مى تازد و پروسه بين 
المللى شدن این شيوه توليد حداكثر شتاب ممكن را كسب مى كند. پروسه ادغام و تمركز 
سرمایه ها، تشكيل شركت هاى سهامى و تأسيس تراست ها و كارتل هاى غول پيكر صنعتى 
و مالى در اروپاى غربى و امریكاى شمالى چهره هيوالئى تازه اى از سرمایه دارى مى آفریند 
و پویه تسلط سرمایه مالى بر چرخه توليد و سامان پذیرى سرمایه جهانى به روند فوق و به 
همه تحوالت دیگر درون نظام، سرعت خيره كننده اى مى بخشد. در آلمان كثرت جمعيت 
نيروى كار شاغل در مراكز كار و توليد تا پایان قرن نوزدهم مرز 15 ميليون نفر را پشت 
سر نهاد. شمار مؤسسات بزرگ صنعتى داراى 50 كارگر و بيشتر فقط در فاصله سال هاى 
1882 تا 1907 از 3 واحد در هر هزار كارگاه به 9 واحد افزایش پيدا كرد. تعداد كارتل ها از 
380 گذشت و مجموع مؤسسات تشكيل دهنده این كارتل ها به 12000 هزار رسيد. 586 
شركت از شمار كثير شركت ها هر كدام رقم كارگران مورد استثمار خود را از 1000 نفر باالتر 
بردند و روند تأسيس و توسعه این نوع مؤسسات هر روز سرعت بيشترى به خود گرفت. در 
ایاالت متحده امریكا شمار كارگران مشغول به كار در مؤسسات بزرگ سرمایه دارى در سال 
1904، از پنج و نيم مليون نفر باالتر رفت. آمار مراكز توليد به 216180 واحد رسيد. از این 
ميان ميزان سرمایه هر كدام از 1900 واحد بزرگ توليدى، مرز یك ميليون دالر را پشت سر 
گذاشت. ارزش كل توليد صنعتى امریكا تا 14800 ميليون دالر افزایش پيدا كرد و غول هاى 

صنعتى نوپا حدود 5600 ميليون دالر از كل این توليدات را به خود اختصاص دادند.
پنج سال پس از این تاریخ در همين كشور مجموع كارگاهها به رقم 268491 سر در آورد. 
آمار مؤسسات عظيم صنعتى 3060 گزارش گردید. شمار كارگران به 6 ميليون و ششصد 
هزار نفر رسيد و عده شاغلين در تراست ها و غول هاى بزرگ توليدى سقف 2 ميليون را 
شكافت. كل توليدات صنعتى كشور بيست ميليارد و هفتصد ميليون دالر گزارش شد كه 
ارزش توليدات صنایع بزرگ 9 ميليارد دالر از این رقم را تشكيل مى داد. بانك ها در سراسر 
اروپا و امریكا به صورت سرطانى شروع به گسترش كردند. در فاصله سال هاى 1907 و 1908 
وجوه سپرده بانكى در آلمان فقط در بانكهاى بزرگ داراى بيش از یك ميليون مارك سرمایه 
به 7 ميليارد مارك رسيد و این رقم چند سال بعدتر در 1912 به رقم 10 ميليارد مارك 
نزدیك شد. سير تمركز سرمایه بانكى شتابى بى سابقه به خود گرفت. آنسان كه در سال 
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1913 فقط 9 بانك بزرگ برلن بيشتر از نصف كل سپرده هاى روز را به خود اختصاص دادند. 
سود حاصله از انتشار اوراق بهادار توسط مؤسسات بزرگ صنعتى آةمان در فاصله 10 سال از 

مرز یك ميليارد مارك عبور نمود.
در انگليس بانك ها سرمایه هاى خود را در فاصله ميان 1880 تا 1908 از هشت و چهار 
دهم ميليارد مارك به 23 و دو دهم ميليارد افزایش دادند و در طول همين مدت ذخيره 
صندوق هاى پس انداز این كشور از یك و شش دهم ميليارد به چهار و دو دهم ميليارد مارك 
رسيد. در فرانسه ميزان افزایش سرمایه بانكى در این سال ها فاصله ميان رقمى اندك تا 3 
و هفت دهم ميليارد مارك را طى كرد و صندوق هاى پس انداز ارزش ذخيره هاى خود را از 
900 ميليون به رقم 4 و دو دهم ميليارد مارك رساندند. در سال 1910 ارزش مجموع اوراق 
بهادار بانك هاى امریكا، ژاپن و چند كشور اروپائى مركب از انگليس، فرانسه، آلمان، روسيه، 
اتریش، ایتاليا، اسپانيا، سویس، دانمارك، سوئد، نروژ، رومانى و ... تا 600 ميليارد فرانك باال 

رفت.
نكات باال فقط حالت فورانى رشد سرمایه دارى در سال هاى آخر قرن نوزدهم و اوایل سده 
بيستم را پيش روى ما قرار مى دهد. این رشد در تمامى این دوره، سواى فاصله هاى زمانى 
همچنان  امپریاليستى،  عالمگير  جنگ  دو  وقوع  سال هاى  یا  اقتصادى  بحران هاى  هجوم 
چشمگير و گاه حيرت انگيز ادامه مى یابد. حجم انباشت سرمایه در سراسر جهان نه فقط 
پرشتاب پيش مى رود كه اینجا و آنجا حالت انفجارى به خود مى گيرد. پروسه تمركز سرمایه 
و تشكيل انحصارات عظيم لحظه به لحظه بر سرعت و وسعت خود مى افزاید. رشد علوم و 
اختراعات و كشفيات تكنيكى چهره دنياى روز را دگرگون مى سازد و سرمایه دارى تمامى 
دستاوردهاى تاریخى این پيشرفت هاى سترگ علمى بشر را ساز و كار توليد اضافه ارزش هاى 
انبوه تر مى كند. براى مشاهده سرعت این رشد مى توان داده هاى جدول زیر را با ارقام جدول 
دیگرى كه پيش تر در رابطه با ارزش توليد ناخالص داخلى همين كشورها آوردیم مقایسه 
نمود. آنچه در اینجا مى آید مربوط به سال 1950 است و ارزش توليدات بر اساس بهاى دالر 

سال 1970 امریكا محاسبه گردیده است.
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1000000 دالر امریكا

»توليد ناخالص داخلى«نام كشور»توليد ناخالص داخلى«نام كشور

909,7اتریش362،19استراليا

986,32كانادا187,16بلژیك

889,5فنالند210,8دانمارك

724,50ایتاليا688,68آلمان

136,18هلند044,48ژاپن

605,15سوئد100,6نروژ

471,105انگليس617,10سویس

816,70فرانسه913,488امریكا

)آنگوس مادیسون،  دوره هاى توسعه سرمایه دارى(

جنگ جهانى دوم سراسر اروپا به ویژه پيشرفته ترین جوامع صنعتى قاره، انگليس، آلمان، فرانسه 
و ایتاليا را دستخوش سهمگين ترین طوفان خسارت ها و ویرانى ها كرد. عظيم ترین مؤسسات 
صنعتى این ممالك در آتش بمباران ها با خاك یكسان شد. چرخ توليد همه جا از كار افتاد. 
كارخانه ها تعطيل شدند، ميليون ها كارگر به جاى كار در مراكز صنعتى به جبهه هاى جنگ 
احضار گردیدند و توليد جنگ افزار جاى همه فعاليت هاى اقتصادى و توليدى را پر كرد. ارقام 
مندرج در جدول گویاى ميزان توليد ناخالص داخلى كشورها در نخستين سال هاى بعد از جنگ 
است. با وجود این، مى بينيم كه ارزش محصول اجتماعى ساالنه طبقه كارگر در آلمان حدود 
15 برابر، در بلژیك 13 برابر، انگليس 11 برابر و امریكا 136 برابر سال 1820 مى باشد. چگونگى 
این رشد، در حوزه بارآورى كار اجتماعى نيز به همين صورت و با همين شتاب و تاخت مشهود 
است. در طول این فاصله تاریخى سهم محصول كار ناشى از استثمار هر كارگر در توليد ناخالص 
داخلى ساليانه كشورهاى اسكاندیناوى ميان  12 تا 17 برابر، اتریش و كانادا و فرانسه و ایتاليا 
9 برابر، ژاپن 16 برابر، آلمان و امریكا 11 برابر باال رفته است. جدول زیر در مقایسه با داده هاى 
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سال  1870 ميزان این افزایش را نشان مى دهد. در اینجا نيز باید تأثير عوارض ویرانگر جنگ را 
بر روى فروپاشى كامل اقتصادى كشورها در سال مورد محاسبه مطمح نظر قرار داد.

توليد ناخالص ملى توسط هر كارگر در ساعت  در سال 1970 )دالر امریكا(

ارزش توليداتنام كشورارزش توليداتنام كشورارزش توليداتنام كشور

71/4بلژیك99/3اتریش02/5استراليا

4/16فنالند00/4دانمارك96/5كانادا

10/4ایتاليا62/4آلمان4/92فرانسه

78/4نروژ19/5هلند79/2ژاپن

27/4انگليس31/4سویس33/5سوئد

    96/6امریكا

)مادیسون. دوره هاى توسعه سرمایه دارى(

دوره دوم تاریخ حيات سرمایه دارى با مؤلفه هاى اقتصادى باال، شاهد رشد غول آساى بنگاههاى 
مالى، سيادت و نقش مسلط سرمایه مالى بر پویه ارزش افزائى سرمایه جهانى، پيدایش و توسعه 
بى مهار شركت هاى سهامى و بازار بورس، طغيان صدور سرمایه به همه نقاط دنيا، سرمایه دارى 
شدن تمامى جوامع موجود و در یك كالم ظهور و گسترش روزافزون شرائط امپریاليستى توليد 
سرمایه دارى است.  مجموعه این رخدادها و مؤلفه هاى اقتصادى، پایه هاى مادى تكوین و تحكم 
برخى معادالت سياسى و اجتماعى تازه، متفاوت با دوره پيش را در فضاى مبارزه طبقاتى جارى 
دنياى روز مستقر مى سازد. معادالتى كه به ميزان قوام و تسلط خود بدفرجام ترین و تاریك ترین 
تأثيرات را در رابطه با جنبش كارگرى جهانى بر جاى مى نهند و در انفصال طبقه كارگر كشورها 

از ریل واقعى مبارزه ضد سرمایه دارى و براى لغو كار مزدى نقش بسيار مؤثر ایفاء مى كنند.
سرمایه در سطح جهانى خود را تجدید سازمان مى نماید، تقسيم كار سراسرى تكامل یافته تر 
و كاراترى را در چرخه ارزش افزائى خود حاكم مى گرداند. تراست هاى عظيم مالى و صنعتى 
بين المللى مسلح به دستاوردهاى دانش و تكنيك بشر و باالترین سطح بارآورى كار اجتماعى، 
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سراسر جهان روز را حوزه پيش ریز خود مى كنند و از این طریق ظرفيت خود براى دست 
اندازى به عظيم ترین حجم اضافه ارزش ها را باال و باالتر مى برند. استثمار گسترده نيروى كار 
شبه رایگان سه قاره آسيا، افریقا، امریكاى التين و بخش هائى از اروپا كوه سودهاى پيشين 
اینها را به اوج مى برد. تسلط بر معادن و ذخيره هاى مواد خام جهان هزینه تشكيل بخش ثابت 
سرمایه هایشان را به حداقل تنزل مى دهد، موقعيت مسلط سرمایه اجتماعى جوامع پيشرفته تر 
بر فرایند تشكيل نرخ سودها در بازار جهانى، قطاع سهم این بخش سرمایه در اضافه ارزش هاى 

توليد شده توسط طبقه كارگربين المللى را هر چه عظيم تر مى سازد.
عوامل باال در تركيب با هم، به سرمایه دارى قدرت بخشيد و دست این نظام را از پاره اى جهات 
براى عقب راندن و زمينگير كردن جنبش ضد سرمایه دارى و سوسياليستى طبقه كارگر تا 
سال هاى نسبتاً مدید بازتر ساخت. بورژوازى اروپا و در سطحى بسيار پائين تر امریكاى شمالى به 
یمن شرائط جدید و خروش سيل هاى سود با رویكردهاى ذینفوذى در درون جنبش كارگرى 
قاره و از این طریق با كل طبقه كارگر وارد داد و ستد شدند. سوسيال دموكراسى و رفرميسم 
اتحادیه اى نقش دالل این معامله را بازى كردند. چرا طبقه سرمایه دار از این داد و ستد استقبال 
كرد. پاسخ را باید در موقعيت سال هاى پيش این طبقه جستجو نمود. پيش تر تصریح شد كه 
بورژوازى در دوره نخست حيات سرمایه دارى و به طور اخص در شروع نيمه دوم قرن نوزدهم و 
ادامه آن، به گونه اى جدى خود را در آزمون مرگ و زندگى احساس كرد. شبح كمونيسم را به 
طور واقعى و به صورت یك خطر كاماًل بالفعل بر سر خود سنگين دید. برپائى انترناسيونال اول، 
قيام پرشكوه كموناردها، جامعه گردانى مستعجل دو ماهه آنان یا آنچه در انقالب ژوئن 1848 
فرانسه روى داده بود همه و همه در حافظه اش باال و پائين مى رفت. بورژوازى آن رویدادها را به 
خاطر مى آورد و همزمان كاخ رفيع قدرت و مالكيت و كوه سودهاى روزش را نظر مى انداخت 
و در اینجا بود كه آهنگ حزامت سوسيال دموكراسى بر دلش مى نشست. اینكه باید از فشار 
استثمار بخش كوچكى از كل طبقه كارگر بين المللى اندكى بكاهد، این ميزان اندك كاهش 
را با فشار سهمگين تر بر روى همزنجيران آن ها در سراسر دنيا جبران كند و بربلنداى كاهش 
بى زیان و قابل تحمل فشار مذكور، برج قدرت بردگى مزدى را بهشت دموكراسى، بربریت 
سرمایه دارى را جامعه مدنى، بى حقوقى بنيادین انسان را حقوق بشر، قتل عام اراده مختار آدم ها 
را حكومت قانون، باروى حاكميت سرمایه را پارلمان جامعه، كشتار آزادى هاى واقعى انسان را 
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آزادى اجتماعات و احزاب و مطبوعات و انتخابات و از همه مهم تر خاكسپارى كامل جنبش 
سوسياليستى و ضد كار مزدى طبقه كارگر را آزادى فعاليت اتحادیه هاى كارگرى نام گذارد. 
بورژوازى این دوره به یمن تحوالتى كه گفته شد و بر ستيغ آسمان ساى كوه اضافه ارزش ها 
همه این سناریوها را بازى كرد. به صورت ظاهر عقب نشست تا با این عقب نشينى جنبش 
كارگرى را نه فقط صدها برابر عقب راند بلكه براى یك دوره تاریخى طوالنى حتى خاطره 
پيكار پرخروش ضد سرمایه دارى دوره قبل را از حافظه اش پاك كند. وقتى كه توده هاى كارگر 
گوش به فرمان سوسيال دموكراسى و رفرميسم راست اتحادیه اى دورنماى زندگى و صدر و 
ذیل انتظارات و آرزوهایشان را به جامعه مدنى و پارلمانتاریسم مى آویختند معنایش این بود كه 

عجالتاً و تا اطالع ثانوى با مبارزه طبقاتى و جنبش واقعى ضد كار مزدى تودیع كرده اند.
بورژوازى در غرب به این پيروزى دست یافت اما این نه همه پيروزى هاى نظام سرمایه دارى كه 
فقط گوشه اى از آن بود. صدور گسترده سرمایه به دورترین نقاط دنيا ساختار مناسبات قرون 
وسطائى كشورها را بر هم ریخت. روند انكشاف و استقرار و تسلط كامل سرمایه دارى در همه 
جوامع شتاب گرفت. بخشى از بورژوازى سه قاره آسيا، افریقا و امریكاى التين، در شراكت 
تنگاتنگ با تراست هاى غول پيكر مالى و صنعتى در كيك مالكيت و قدرت سرمایه جهانى سهم 
دلخواه به دست اوردند. اقشار ميانى بورژوازى این كشورها اگر هم در ماشين دولتى سرمایه 
جاى مناسبى نيافتند اما طول و عرض مالكيت سرمایه هایشان و ارتفاع كوه سودهایشان را در 
چهارچوب مقدرات عام سرمایه دارى روز به روز افزایش دادند. در این ميان پائين ترین الیه این 
طبقه، دهقانان خرده پا و بورژوازى كوچك شهرها یا روستاهاى دنيا، مخصوصاً در ممالك 3 قاره 
بودند كه شرائط حاكم و به بيان دقيق تر كل فرایند روز سرمایه دارى را موافق رأى و انتظار خود 
نيافتند. شرائط امپریاليستى توليد سرمایه دارى را با رؤیاها و خواب هاى طالئى روز خویش در 
تعارض دیدند و بر همين اساس دست به كار افراشتن بيرق امپریاليسم ستيزى خلقى گردیدند.

حادثه باال به نوبه خود یكى از تأثيرگذارترین و تعيين كننده ترین رویدادهائى بود كه به تحكيم 
پایه هاى قدرت و طوالنى ساختن عمر سرمایه دارى كمك نمود. امپریاليسم ستيزى خلقى و 
ناسيوناليستى از دل اعتراضات و تمایالت الیه هاى اجتماعى فوق مى جوشيد و  موج نارضائى 
پائين ترین قشر بورژوازى در مقابل تحوالت روز یا شرائط امپریاليستى توليد سرمایه دارى را 
منعكس مى ساخت. این موج كل جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر را نه فقط در سه قاره كه 
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به صورت سراسرى و عالمگير در خود غرق كرد و تا سرحد تباهى پيش راند. كمونيسم خلقى 
در زهدان این شرائط باليد، هر روز از روز پيش نيرومندتر شد و براى ساليان دراز طبقه كارگر 

را پياده نظام ارتش پيكار رؤیاهاى تاریخاً نكول شده و ارتجاعى یك بخش بورژوازى ساخت.
نظام سرمایه دارى در پرتو این دو رویداد، یكى در غرب و دیگرى در شرق و مجموعاً در سراسر 
جهان به صورت بسيار فاجعه بارى از تيررس پيكار توده هاى كارگر دنيا خارج شد. دیگر طبقه 
سرمایه دار فقط به زبان رسمى سرمایه سخن نمى گفت و حكم نمى راند. بيرق سوسياليسم و 
كمونيسم و سرمایه ستيزى هم، همه جا در دست بورژوازى بود!! نوعى كمونيسم همه جا ميداندار 
شد كه جنبش اعتراض بردگان مزدى سرمایه عليه بردگى مزدى را نمایندگى نمى كرد. بالعكس 
جوش و خروش عصيان آلود بورژوازى معترض به چند و چون پروسه انكشاف سرمایه دارى 
كشورها و تسلط سيستم امپریاليستى یا دغدغه جایگزینى برنامه ریزى نوع غربى بردگى مزدى 
با سرمایه دارى دولتى اردوگاهى  را نمایش مى داد. جاى انترناسيونال اول و فراخوان پيكار ضد 
كار مزدى را كمينترن و فتواى جهاد خلقها عليه امپریاليسم پر مى كرد. مانيفست كمونيسم 

جاى خود را به فراخوان دفاع از اردوگاه سرمایه دارى دولتى سپرد.
دوره دوم تاریخ سرمایه دارى دوران افول كمونيسم ماركسى لغو كار مزدى طبقه كارگر و عروج 
سوسيال دموكراسى، رفرميسم اتحادیه اى و كمونيسم خلقى لنينى است. سرمایه جهانى در 
این دوران به فتوحات بسيار زیادى نائل گردید. جنبش كارگرى را همه جا از ریل جنگ ضد 
سرمایه دارى خارج ساخت. انقالبات بزرگى و در رأس آن ها انقالب عظيم كارگرى اكتبر را به 
ورطه شكست راند.  قانون و مدنيت و حقوق و نظم سياسى خود را داربست انتظارات و برد آخر 
توقعات توده هاى كارگر كرد. دولت را از مرتبه نازل و ناقص ماشين قهر پليسى و نظامى به نهاد 
سراسرى برنامه ریزى نظم توليدى و مدنى و سياسى و فرهنگى و همه چيز سرمایه گسترش 
داد، در پهنه اقتصاد اهرم ها و راهكارهاى خود براى چالش بحران را بيشتر و كاراتر نمود و خيلى 
پيروزى هاى دیگر كه عليه جنبش كارگرى جهانى در كارنامه خود ثبت نمود. در همين جا و 
پيش از اتمام بحث این دوره باید نكته بسيار مهمى را یادآورى نمود. تاریخ از هيچ حكم مقدرى 
تبعيت نمى كند. آنچه روى داد مطلقاً تقدیر توده هاى كارگر دنيا و جنبش جارى آنان نبود. 
اوضاع مى توانست سمت و سوى دیگرى به خود گيرد. نكته مهم این است كه سرمایه دارى 
از كل تحوالت اقتصادى این عصر براى تثبيت پایه هاى قدرت و حاكميت و بقاى عمر خود 
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سود جست. جنبش كارگرى جهانى مى توانست به باتالق راهبردهاى سوسيال دموكراسى و 
كمونيسم خلقى و رفرميسم اتحادیه اى سقوط نكند اما سقوط كرد. بورژوازى براى پيشبرد 
اهدافش سالح مادى كافى در اختيار داشت اما پرولتاریا نيز بى سالح نبود. اولى تمامى تيرهاى 
تركش خود را به كار گرفت و برد و دومى همه تيرهاى خود را به خشاب سپرد و باخت. در باره 
این تيرهاى تركش باالتر توضيح دادیم. گشایش روز به روز حوزه هاى نوین انباشت با نيروى 
كار شبه رایگان، خنثى شدن خطر اشباع جهان از سرمایه به دليل بازگشائى همين قلمروها، 
دستيابى سرمایه جهانى به شرائطى كه از طریق آن به حداقل مطالبات بخش اندكى از طبقه 
كارگر جهانى پاسخ گوید، عروج سوسيال دموكراسى، ناسيونال چپ و امپریاليسم ستيزى خلقى 

و غرق كردن جنبش كارگرى در خود، همگى برگ هاى برنده بورژوازى بودند.

دوره سوم
لنين دوره دوم یا عصر استيالى شرائط امپریاليستى توليد سرمایه دارى را دوران احتضار و 
انحطاط و گندیدگى این نظام مى ناميد. استنباط وى نشانه چندانى از كالبدشكافى ماركسى 
سرمایه نداشت، گندیدگى فقط شاخصى براى فاز توسعه امپریاليستى سرمایه دارى نيست. رابطه 
خرید و فروش نيروى كار از لحظه تولد به اندازه كافى بشرستيز و گندیده و ماالمال از تعفن بوده 
است. اما بحث احتضار به نوبه خود نادرست و غيرعلمى بود. آنچه در عمل روى داد نيز خالف آن 
را اثبات كرد. سرمایه دارى در طول قرن بيستم نه فقط دچار احتضار نبود كه بالعكس با استفاده 
از امكانات و شرائط و عواملى كه باالتر گفته شد، جنبش كارگرى جهانى را به ورطه تباهى راند. 
در تحليل لنين یك عنصر از همه عناصر دیگر وارونه تر و غيرواقعى تر به نظر مى اید. او از یاد 
مى برد كه احتضار و پایان عمر مناسبات مسلط هر عصر را صرف عوامل اقتصادى رقم نمى زنند، 
بلكه جنبش آگاه و نيرومند طبقه بالنده تاریخ در آن دوره است كه حرف آخر را مى زند. طنز 
ماجرا این است كه لنين در حالى احتضار سرمایه دارى را به توده هاى كارگر دنيا نوید مى داد 
كه كمونيسم خلقى او، جنبش طبقه كارگر بين المللى را به صورت رقت بارى از ریل واقعى 
پيكار ضد سرمایه دارى دور و دورتر مى ساخت. سخن لنين در آن زمان درست نبود. اما دوره 
سوم تاریخ سرمایه دارى، مستقل از اینكه نمایندگانش چه فكر كنند دوره واقعى سركشى بن 
بست هاى فرساینده و خرد كننده این نظام است. باید باز هم تأكيد كرد كه بحث احتضار چيز 
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دیگرى است. حكم احتضار را تنها جنبش آگاه سرمایه ستيز طبقه كارگر است كه صادر خواهد 
كرد اما یك چيز را مى توان با قاطعيت هر چه بيشتر و تحليل هر چه مستدل تر اعالم داشت. 
اینكه سرمایه دارى این عصر نمى چرخد و كل تاخت و تازهاى هار و بشرستيزانه بورژوازى براى 
ادامه چرخش آن در بن بست است. مشخصات این دوره را در عام ترین بيان مى توان در خطوط 

زیر خالصه كرد.
1. جهان از سرمایه اشباع است. ساليان درازى است كه شيوه توليد سرمایه دارى در سراسر دنيا 
حتى در دورافتاه ترین مناطق به شيوه توليد مسلط تبدیل شده است. محصول اجتماعى ساالنه 
طبقه كارگر در دنيا در سال 2011 به رقمى بالغ بر 70 تریليون دالر امریكا بالغ شده است. 
عظيم ترین بخش این محصول یكراست به سرمایه الحاقى بدل مى گردد و بر كوه سرمایه هاى 
انباشت شده سال ها و دهه ها و سده هاى پيش اضافه مى شود. توليد ناخالص داخلى كشورها در 
قياس با چند دهه پيش به گونه اى حيرت بار و برق آسا باال رفته است. طبقه كارگر ژاپن 122 
برابر، آلمان 52، كانادا 53، انگليس 23، فرانسه 49، ایتاليا 43 و امریكا 31 برابر سال 1959 
اضافه ارزش و سود و سرمایه براى بورژوازى كشورهاى خویش توليد مى كنند. بهاى محصول 
ساالنه امروز طبقه كارگر در جهنم سرمایه دارى بحران زده و اسير تحریم ایران با كل توليدات 
سال 1950 طبقه كارگر ایاالت متحده امریكا برابرى مى نماید و توليد ناخالص داخلى سال 
2011 جامعه اى مانند عربستان سعوى حدود 100 ميليارد دالر، تركيه روز 300 ميليارد دالر و 

برزیل كنونى 2034 ميليارد دالر از كل توليد ناخالص سال 1950 امریكا افزون تر است.
چين كه تا چند دهه پيش به رغم استيالى تام و تمام سرمایه دارى، هنوز با هيچ كشور اروپاى 
غربى یا شمالى قابل قياس نبود امروز دومين قطب قدرت اقتصادى دنيا را تشكيل مى دهد 
و محصول اجتماعى ساالنه توده هاى كارگرش آستانه 8 تریليون دالر را مى كوبد. همه این 
حرف ها و دنياها داده ها، ارقام و اطالعات دیگر یك چيز را بانگ مى زنند. اینكه جهان حاضر در 
بند بند خود از سرمایه اشباع است. یك محاسبه ساده سرانگشتى مى گوید كه سهم هر سكنه 
امروز كره خاكى در كل محصول اجتماعى ساالنه طبقه كارگر از 10 هزار دالر در سال افزون 
است. این رقم را به ذهن بسپاریم و همزمان به خاطر آریم كه بيش از 3 ميليارد ساكنان دوزخ 
سرمایه دارى متوسط كل درآمد ساليانه آن ها به 500 دالر نمى رسد. مابه التفاوت ميان این دو 
رقم یعنى 500 تا 10000 دالر بدون كم و كاست سرمایه الحاقى مى شود و چگالى اشباع جهان 



299 ریشه تهاجمات هار سرمایه در كجاست

از سرمایه را تا مرز انفجار باال مى برد. مقایسه ساده اى ميان متوسط آنچه به طور واقعى صرف 
هزینه بازتوليد نيروى كار طبقه كارگر مى گردد با كل حاصل كار و توليد این طبقه حتى در 
جوامع داراى باالترین سطح دستمزدها باز هم حدیث گویاى این حقيقت است كه چندین برابر 
بهاى بازتوليد نيروى كار هر كارگر در هر سال توسط سرمایه داران اعم از دولتى یا خصوصى 
صرف انباشت مجدد سرمایه مى گردد. شاید عده اى چنين گویند كه هنوز در خيلى كشورها 
عرصه هاى وسيعى براى پيش ریز بيشتر سرمایه موجود است. شاید اینان اضافه كنند كه هنوز 
هم ممالكى وجود دارد كه از كمبود انباشت ساالنه سرمایه رنج مى برند!! باور اینان به قدرت 
اعجاز سرمایه از سنخ متحجرترین باورهاى دینى است. تصورشان از سرمایه و ظرفيت توسعه 
سرمایه دارى این است كه گویا در سيطره این نظام هر روستاى پشت كوه هر نقطه دنيا مى تواند 
مجتمع صنعتى توليد تكنيك هاى مدرن روز باشد. سرمایه خود ضد این را مى گوید. رابطه توليد 
اضافه ارزش سد راه توسعه خود است و دامنه گسترش آن با مرزهاى درون زاى گریزناپذیر خود 
مهار مى گردد. اگر امروز در شرائط اشباع جهان از سرمایه باز هم حوزه ها یا جوامعى وجود دارند 
كه به لحاظ توسعه صنعتى در وضعيت باب طبع عاشقان سينه چاك این نظام نيستند، دليل آن 
را نه در كمبود سرمایه كه در سركشى تناقضات ذاتى سرمایه به مفهوم عام و جهانى آن باید دید.

2. بارآورى نيروى كار اجتماعى در چرخه بازتوليد عظيم ترین بخش سرمایه جهانى تا رفيع ترین 
ستيغ ها باال رفته است. افزایشى كه همزمان سير صعودى بى مهار متوسط تركيب ارگانيك 
سرمایه اجتماعى هر كشور و كل سرمایه جهانى را به دنبال داشته است.  پيش تر دیدیم كه 
تا سال 1970 بازدهى ساعت كار هر كارگر در تركيب توليد  ناخالص داخلى پيشرفته ترین 
ممالك صنعتى جهان از زیر 4 تا زیر 7 دالر تجاوز نمى نمود. این رقم در طول چند دهه اخير 
در هر كدام آن جوامع تا سطح چند ده برابر فوران كرده است. نگاهى به برخى داده هاى آمارى 
منتشر شده توسط مركز آمار سوئد در رابطه با صنایع این كشور، تصویر این حالت فورانى رشد 
باراورى كار اجتماعى و افزایش غول آساى تركيب ارگانيك مالزم با آن را  در این منطقه از دنيا 
خاطرنشان مى كند. بر اساس این آمارها ارزش توليدات هر ساعت كار هر  كارگر حوزه چوب 
و جنگل سوئد در سال 2009 مرز 645 دالر را پشت سر نهاده است و 27 ميليون ساعات كار 
ساالنه كارگران 122 ميليارد كرون بر صادرات سال این كشور افزوده است. رقم باال نزدیك به 
130 برابر مشابه خود در 45 سال پيش در این كشور است. در بخش صنعت و معدن بارآورى 
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ساعتى هر كارگر سوئدى، به 400 دالر مى رسد و بسيار قابل تعمق است كه این رقم در مورد 
كل نيروى كار شاغل جامعه حتى با احتساب تمامى جمعيت كارگران غيرمولد، باز هم از 200 

دالر در ساعت افزون است.
تا سال 1880 براى درو هر آكر زمين زراعى )4045 متربع( در امریكا حدود 20 ساعت كار یك 
انسان مورد نياز بود. این رقم در سال 1916 به كمتر از 13 ساعت، در 1936 به 6 ساعت و امروز 
به چند دقيقه رسيده است. جمعيت نيروى كار شاغل در حوزه كشاورزى، در ایاالت متحده تا 
دهه شصت قرن بيستم بيش از 60% كل نيروى كار را تعيين مى نمود. امروز در شرائطى كه 
سطح توليدات به صورت خيره كننده اى باال رفته است نسبت نيروى كار شاغل در این بخش از 
3% كل شاغلين كمتر شده است. در سال 1850 كار هر كارگر حوزه هاى زراعى فقط معيشت 
یك خانواده 4 نفرى را تأمين مى كرد. در حال حاضر محصول كار هر كارگر كشاورزى براى امرار 
معاش 80 نفر كفاف مى دهد. در تراست صنعتى »ولوو« سوئد كل محصول سال 1927 این 
شركت، امروز در 3 ساعت كار توسط شمار كمترى كارگر انجام مى گيرد. شركت جنرال موتورز 
امریكا در فاصله زمانى بين 1978 تا شروع دهه 90، در حالى كه مستمراً ميزان توليداتش را باال 
مى برد، بيش از 250 هزار شغل را از چرخه كار خود حذف نمود و متعاقب این امر طرح كاهش 
90 هزار شغل دیگر را در دستور كار خود قرار داد. مرسدس بنز آلمان فقط در سال 1994 با 
افزایش 15 درصدى بارآورى كار اجتماعى حوزه هاى ارزش افزائى خود شمار كارگران را تا 14 
هزار نفر تقليل داد. در امریكا شركت فوالد این كشور فقط در طول یك دهه جمعيت كارگرانش 

را از 120 هزار نفر به 20 هزار رساند.
ارقام فوق، رشد حيرت انگيز بارآورى نيروى كار و افزایش همزمان متوسط تركيب ارگانيك 
سرمایه اجتماعى كشورها در دهه هاى اخير خاص جوامعى مانند سوئد و امریكا یا ممالك عضو 
اتحادیه اروپا نيست. این افزایش به درجات مختلف در سراسر جهان رخ داده است. از این كه 
بگذریم داده هاى فوق همگى به حوزه هائى از كار و توليد تعلق دارند كه انعكاس دهنده تمامى 
تحوالت مؤثر در پروسه ارتقاء باراورى كار نمى باشند. در پاره اى رشته ها شتاب این افزایش نه 

چند ده برابر كه گاه بيش از چند صد برابر بوده است.
3. كاهش نرخ سودها عارضه قهرى بسيار مهم دیگر دوره سوم حيات سرمایه دارى است. منظور 
از سير نزولى نرخ سود در این دوره فقط فاصله هاى زمانى وقوع بحران ها نيست. تنزل نرخ سود 
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هنگامى به بحران منتهى مى گردد كه روند انباشت به صورت تعيين كننده اى از نرخ توليد اضافه 
ارزش پيشى گيرد. دقيق تر بگوئيم، سير صعودى تركيب ارگانيك سرمایه در یك قلمرو معين 
توليدى یا كل چرخه ارزش افزائى سرمایه اجتماعى قهراً سير رو به افت نرخ سود را به دنبال 
دارد اما این فرایند تنزلى مى تواند به كمك مكانيسم ها و ساز و كارهاى خاص این شيوه توليد 
تا حدود قابل توجهى خنثى گردد. سرمایه از طریق این عوامل و به طور مثال طوالنى كردن 
روزانه كار، باال بردن شدت كار، كاهش بهاى اجزاء تشكيل دهنده سرمایه ثابت، پائين آوردن 
دستمزدهاى واقعى كارگران به شيوه هاى گوناگون، پاالیش درونى سرمایه از راههاى مختلف و 
باالخره ارتقاء بارآورى كار اجتماعى و مانند اینها فرایند بالفعل شدن و قطعى گردیدن گرایش 
نزولى نرخ سود را مهار مى كند و از منتهى شدن آن به بحران جلوگيرى مى نماید. بحران ها 
در شرائطى اتفاق مى افتند كه این مكانيسم ها و اهرم ها تمام تأثيرات ممكن خود را بر جاى 
گذاشته اند اما باز هم قادر به كنترل گرایش مذكور نشده اند. در هر حال آنچه مهم است این 
است كه وقتى از كاهش نرخ سودها صحبت مى كنيم لزوماً فاز ویژه وقوع بحران مطمح نظر 
نيست، هر چند سخن از چشم انداز ظهور و اجتناب ناپذیرى وقوع آن دارد. به اصل مسأله باز 
گردیم. افزایش انفجارآساى افزایش باراورى كار اجتماعى و تركيب ارگانيك همراه و همزمان 
آن، طبيعتاً روند تنزل چشمگير نرخ سودها را به دنبال داشته است. نرخ این افت در صنایع 
توليدى كل كشورهاى موسوم به »جى هفت« یا در واقع عظيم ترین كشورهاى سرمایه دارى 
روز، در فاصله ميان دهه هاى 60 تا 90 سده بيستم به طور متوسط 40% برآورد شده است. در 
سال 1990 متوسط نرخ سود صنایع این حوزه 27% كمتر از سال 1973 و 45% كمتر از سال 
1965 بوده است. بر اساس آمارها نرخ سود صنایع امریكا در فاصله زمانى باال از 24 و نيم درصد 
به 14 و نيم درصد، آلمان از 23 و یك دهم درصد به كمتر از 11% ژاپن از 40 درصد به 20 
درصد و كل كشورهاى جى هفت از 26 و دو دهم درصد به 15 و هفت دهم درصد تنزل یافته 
است. این نكته نيز بسيار مهم است كه در طول همين مدت شاخص مزدهاى واقعى در همه 
ممالك مذكور و در كل حوزه جى هفت به صورت موحشى رو به كاهش رفته است.  در باره 
شاخص هاى متمایز كننده دوره سوم تاریخ حيات سرمایه دارى، از دو دوره پيش، به مؤلفه هاى 
مهم دیگرى نيز مى توان اشاره كرد. اما واقعيت این است كه عوامل باال نقش محورى و سلسله 

جنبان را ایفاء مى كنند.
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حتماً گفته خواهد شد كه این فاكتورها ذاتى سرمایه اند و از روز پيدایش رابطه خرید و فروش 
نيروى كار با این شيوه توليد همراه بوده اند. مى توان و باید گفت كه مؤلفه هاى باال در دوره دوم 
تكامل تاریخى سرمایه دارى نيز بسيار سركش در حالت جوش و خروش و تأثيرگذارى بوده اند 
و اگر چنين است كه حتماً هست پس چرا باید دوره كنونى را به لحاظ انفجار تناقضات ذاتى 
این نظام از دوره هاى پيش متمایز ساخت. از این مهمتر، مى توان و باید پرسيد كه چرا وجود 
و اثرگذارى عظيم این فاكتورها در دوره دوم به سرمایه دارى توان چالش بن بست ها و ظرفيت 
دوام عمر دادند، اما در دوره حاضر بالعكس بر قدرت و صالبت و مقاومت تناقضات مى افزایند. 
این ایرادها و پرسش ها به طور قطع درست هستند و موضوعيت دارند. همه بحث اینجاست كه 
این عوامل درونى و ذاتى سرمایه در دوره هاى پيش در همان حال كه بحران زا بودند و تناقضات 
سرشتى سرمایه را تشدید مى كردند اما در مجموع و با توجه به كل شرائط تاریخى حاكم فرایند 
خودگسترى سرمایه جهانى را یارى مى دادند، به شيوه توليد سرمایه دارى قدرت، استحكام و 
ظرفيت بقاى بيشتر مى بخشيدند. دليل این امر را پيش تر توضيح دادیم. در فاز نخست هر گام 
افزایش بارآورى اجتماعى كار و هر ميزان توليد و تراكم و تمركز بيشتر سرمایه نياز توسعه هر 
چه افزون تر و سراسرى تر سرمایه دارى بود. در دوره دوم نيز گشایش حوزه هاى نوین انباشت، 
استقرار پایه هاى عمومى توسعه رابطه خرید و فروش نيروى كار در پنج قاره جهان، دستيابى 
سرمایه به نيروى كار شبه رایگان ميلياردها برده مزدى جدید و عوارض اجتماعى و سياسى و 
بين المللى این فاكتورها عصاى دست سرمایه براى غلبه بر بن بست هاى خود مى شد. مسأله 
براى دوره حاضر در همه وجوه معكوس است. در اینجا همه مؤلفه ها راه اشباع لحظه، لحظه 
جهان از سرمایه را مى پيمایند. تنزل مدام نرخ سودها را در پى دارند. پيشى گرفتن نرخ انباشت 
از نرخ توليد اضافه ارزش را سبب مى گردند. مرزهاى درون زاى سد راه خودگسترى سرمایه را به 
اوج مى برند و در یك كالم سركشى هر چه بى مهارتر تناقضات درونى سرمایه را دامن مى زنند.

سرمایه جهانى در طول این چند دهه زیر فشار سهمگين تناقضات ناشى از ميدان دارى بى 
مهار مؤلفه هاى باال دست به كار دنيائى چاره پردازى ها گردیده است. بهره گيرى حداكثر از 
نقش بازار بورس در چالش بحرانها، استفاده همه جانبه از مكانيسم دخالتگرى هاى ارگانيك و 
سراسرى دولتها در همين راستا، استفاده هر چه مؤثرتر از همه ساز و كارهاى درونى خنثى 
سازى سير رو به افت نرخ سودها، همه و همه در ماوراء مرزهاى متعارف و حتى ممكن به كار 
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گرفته شده اند. مكانيسم ها، راهبردها و چاره پردازى هاى كه به رغم كثرت و تنوع خود در یك 
نقطه به هم پيوند خورده اند و در یك بستر با هم به وحدت رسيده و یكپارچه شده اند. همگى در 
امتزاج و اتحاد با هم راه خانه و كاشانه توده هاى كارگر را پيش گرفته اند و كوه فقر و گرسنگى 
و فالكت و بى داروئى و بى درمانى و آوارگى را بر سر و روى این طبقه آوار كرده اند. در همين 
چند دهه، چند صد ميليون كارگر از حوزه اشتغال خارج و روانه برهوت بيكارى شده اند. در 
صنعتى ترین پيشرفته ترین و نيرومندترین جوامع سرمایه دارى، دهها هزار مدرسه زیر فشار موج 
صرفه جوئى ها از صحنه جامعه و تاریخ محو گردیده اند. دانشگاهها و مراكز پژوهشى به جاى 
توسعه دستخوش تعطيل و سالخى سودجویانه سرمایه شده اند. از شمار تخت هاى بيمارستانى، 
هزار، هزار كاسته شده است. مراكز نگهدارى معلولين از بين رفته است، مهد كودك ها كمتر و 
كمتر شده اند. سرمایه دارى به این تطاول ها و تجاوزگریها بسنده نكرده است. براى بقاى پویه 
ارزش افزائى و دوام عمر خود همه جا به ویژه در بخش گسترده اى از دنيا »طرحى نو«انداخته 
است. به جاى تأسيس كارخانه، كومه هاى نمور زنان دنيا را مركز استثمار بى بهاى نيروى كار 

صدها ميليون برده مزدى نفرین شده زن ساخته است.
سرمایه دارى دوره سوم سرمایه دارى انجام این كارهاست و فقط و فقط با توسعه لحظه به لحظه 
این سفاكى ها و جنایات و بربریت هاست كه مى تواند امروز خود را به فردا برساند. سرمایه دارى 
این دوران سرمایه دارى بيكارسازى ها، برچيدن مدارس، تعطيل بيمارستان ها، سالخى امكانات 
دارو و درمان، كاستن مدام از بهاى نيروى كار و تنزل بى امان سطح معيشت توده هاى كارگر 
است. سرمایه دارى عصر سوم سرمایه دارى بدهكارسازى جنون آساى نسل هاى آتى طبقه كارگر 
به خاطر تمدید حيات روزمره فى الحال خویش است. فقط طبقه كارگر امریكا  و ژاپن و هشت 
كشور عضو اتحادیه اروپا تا همين لحظه حاضر رقمى معادل 35 تریليون دالر امریكا به حساب 
سرمایه بدهكارند!! این بدان معنى است كه اگر نظام سرمایه دارى با این فرض كاماًل محال كه 
حتى جاسازى آن در ذهن آدميزاد نيز از همه لحاظ محال است بر پروسه تهاجمات دقيقه 
به دقيقه خود عليه زندگى توده هاى كارگر نقطه پایان بگذارد!! باز هم تمامى نسل هاى آتى 
عظيم ترین قطب هاى قدرت سرمایه جهانى براى حفظ حيات تا امروز این نظام محكوم به 
پرداخت حجم بدهكارى باال هستند!!! به این نكته واقعيت كریه دیگرى را هم اضافه كنيم. اینكه 
سرمایه دارى در راستاى تقال براى ماندگارى خود از پيش حدود 4 ميليارد سكنه كره زمين را از 
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ابتدائى ترین امكانات معيشتى و هر ميزان حقوق انسانى به طور كامل ساقط كرده است.
همه  ریشه  بود.  سرمایه دارى  روز  تهاجمات  واقعى  ریشه هاى  نوشته جستجوى  این  عنوان 
شبيخون ها، دست اندازى ها و قتل عام ها در موقعيت روز سرمایه جهانى قرار دارد. موقعيتى 
كه تا سرمایه دارى هست به هيچ شكل و با دستيازى به هيچ راهبردى قابل تغيير نيست. ریشه 
تهاجمات و طوفان غيرقابل مهار نابودسازى زندگى انسان ها در اینجاست. در بنمایه سرمایه كه 
نظام سرمایه دارى را به فاز كنونى خود سوق داده است. سرمایه دارى دوره سوم هيوالى وحشت 
و دهشتى است كه براى هر نفس كشيدنش به گسترش كهكشانى تمامى سبعيت ها محتاج 
است. سبعيت هائى كه به رغم كهكشانى بودنشان باز هم عالج كار سرمایه نيستند. به اتحادیه 
اروپا و حوزه یورو نگاه كنيد. سال هاست كه بورژوازى با تمامى توان دست به كار سالخى دار 
و ندار توده هاى كارگر است و تازه پس از همه این تطاول ها و تهاجمات اعالم مى دارند كه موج 
تازه بحران در راهست. خيلى ها بر این باورند كه اگر سرمایه دارى راه شروع یك جنگ جهانى 
از نوع جنگ هاى امپریاليستى اول و دوم را پيش گيرد شاید تضادهاى سركش روزش را مهار 
كند. در احتمال رویكرد این نظام به چنين بربریتى یا تدارك نابودى بشر هيچ حرفى نيست 
اما یك چيز روشن است. حتى چنين توحشى هم مشكل این نظام را تخفيف نخواهد داد. آیا 
معناى همه حرف هاى ما این است كه سرمایه دارى آستانه احتضار را مى كوبد. پاسخ را پيش تر 
گفتيم. حكم اختضار نظام بردگى مزدى را نه فشار حاد تناقضات ذاتى سرمایه كه فقط جنبش 
نيرومند، سازمان یافته، آگاه شورائى و ضد كار مزدى طبقه كارگر صادر مى كند و جامه عمل 
مى پوشاند. در این ميان یك نكته را باید جدى گرفت. دوران سوم حيات سرمایه دارى زمينه هاى 

الزم شكوفائى و ميدان دارى این جنبش را بيش از پيش فراهم آورده  است.  
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پرولتاریا و فرایند انقالب ضد سرمایه دارى
 ژوئيه 2013

»هيچ نظام اجتماعى قبل از آنكه كليه نيروهاى مولده مورد نيازش رشد یافته باشد مضمحل 
نمى شود و مناسبات توليدى برتر جدید، هيچ گاه قبل از آنكه شرائط مادى وجود آن در 
چهارچوب جامعه قدیم به حد بلوغ رسيده باشد، جانشين مناسبات توليدى قدیم نمى گردد. به 
این ترتيب بشر به طور قطع تكاليفى براى خود مقرر مى كند كه قادر به حل آن ها باشد، زیرا كه 
بررسى دقيق تر همواره نشان مى دهد كه خود مسأله تنها وقتى مطرح مى گردد كه شرائط مادى 

حل آن از قبل فراهم شده یا الاقل در شرف شكل گرفتن باشد... « )ماركس(
بسيار بعيد است بتوان در ميان آشنایان با حرفهاى ماركس، اعم از موافق یا مخالف، فرد یا 
افرادى را یافت كه عبارت باال را به كرات نخوانده، نشنيده، مورد دفاع یا انتقاد قرار نداده و احياناً 
در نوشته هاى خویش بدان استناد نجسته باشند. یافتن چنين افرادى سخت است اما پيدا كردن 
انسان هائى است كه درونمایه واقعى این كالم را آنسان كه مطمح نظر ماركس و شایسته درك 
مادى وى از تاریخ و مبارزه طبقاتى است، به اندازه كافى كنكاش نموده باشند، نيز آسان نيست. 

بررسى موضوع را با طرح چند پرسش آغاز كنيم.
1. نيروهاى مولده مورد اشاره ماركس در دوران معاصر كه رشد آن ها شرط الزم اضمحالل 

سرمایه دارى و استقرار سوسياليسم است، كدام عوامل و نيروها هستند؟
2. مالك واقعى تشخيص كفایت این رشد را چه مؤلفه یا مؤلفه هائى مى دانيم؟

3. رشد این نيروها و درجه بلوغ الزم آن ها در سيطره تسلط مناسبات سرمایه دارى چگونه روى 
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مى دهد و چه شكلى محقق مى گردد؟
4. این نيروها چگونه و با كدام ساز و كارها در شرائط استيالى نظام بردگى مزدى موقعيت الزم 

براى جایگزینى این مناسبات را احراز مى كنند؟
5. در شرائط حاضر جهان، كجاى رشد نيروهاى مولده و ميزان كفایت این رشد براى اضمحالل 

مناسبات سرمایه دارى و استقرار سوسياليسم مى لنگد؟
6. اگر از گذشته هاى دورتر چشم پوشيم و فقط به دورخيزهاى نيرومند طبقه كارگر اروپا در 
اواسط قرن نوزدهم تا امروز خيره شویم باز هم بيش از یك و نيم قرن است كه شاهد پيكار 
توده هاى كارگر دنيا عليه سرمایه دارى مى باشيم. طبقه كارگر جهانى این كارنامه عظيم و 
طوالنى مبارزه را پشت سر خود دارد، سرمایه دارى نيز امروز از باالترین مرزهاى توسعه عبور 
كرده است. بحران هاى اقتصادى این نظام هم سهمگين تر از هميشه مى توفد و پویه توفندگى 
آنها نيز بدون انقطاع شده است. با همه این ها نه فقط هيچ نشانى از فروپاشى سرمایه دارى و 
طلوع رخسارهاى سوسياليسم مشهود نيست كه طبقه كارگر بين المللى به لحاظ صف آرائى 
رادیكال طبقاتى در مقابل نظام بردگى مزدى از هميشه فرومانده تر، مستأصل تر و سردرگم تر 
است. رابطه این وضعيت با تمامى مؤلفه هاى مورد اشاره را با فحواى قولى كه از ماركس نقل شد 

چه مى بينيم و چگونه توضيح مى دهيم؟
ليست سؤاالت باال را مى توان باز هم كامل تر كرد. مى توان حوادث تاریخى فراوانى را كه در 
طول قرن بيستم و قبل و بعد آن روى داده است نام برد، مثاًل مى توان و الزم است كه پرونده 
انقالب اكتبر و بسيارى رویدادهاى دیگر صد سال اخير را با رجوع به همان سخن مهم ماركس 
بازخوانى كرد و در رابطه با هر كدام پرسش هاى زیادى مطرح ساخت. كل این سؤاالت نه فقط 
حائز بيشترین اهميت هستند كه به زعم من كليد واقعى گشایش بن بست آهنين پيش روى 

طبقه كارگر جهانى نيز در همين جا و در قعر پاسخ همين پرسش ها قرار دارد.
نيروهاى مولده اجتماعى تعریف روشنى دارند. تركيبى از عامل انسانى سلسله جنبان پروسه كار 
و توليد، همراه با ابزار و وسائلى كه در این پروسه به كار گرفته مى شوند. روابط فيمابين این دو 
بخش در شيوه هاى توليد مختلف و حتى در شكل ها و حاالت متمایز یك شيوه توليد معين با 
هم تفاوت دارند. برده و سرو حكم زائده شروط غيرارگانيك فرایند كار را دارند و در هيچ نوع 
مناسبات مالكانه اى با شرائط عينى كار خود نيستند. آنها براى صاحبان برده دار یا زمين دار 
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خود از همان جایگاهى برخوردارند كه گله هاى احشام یا زوائد زمين زراعى برخوردار مى باشند. 
این حكم اما در مورد دهقانان و پيشه وران صدق نمى كند. آنها با زمين و وسائل كار خویش 
یا شرائط غيرارگانيك توليد، نوعى مناسبت برقرار مى كنند. مناسبتى كه تعيين كننده شكل 
حقوقى مالكيت آنهاست. این رابطه زمانى كه پاى كارگران پيش مى آید باز هم موضوعيتى از 
بيخ و بن متفاوت احراز مى كند. كارگر در ملكيت سرمایه دار قرار ندارد. او حتى یك شرط توليد 
نيست بلكه فقط دارنده نيروى كار است و صاحب سرمایه ممكن است بتواند و در سطحى هم 
مى تواند او را با ماشين جایگزین سازد. كارگر با شرائط توليد و كارش هيچ مناسبت مالكانه یا 
دخالتگرانه اى ندارد. اساساً ظهور وى در گرو انحالل تمامى مناسباتى است كه متضمن نوعى 
رابطه مالكانه یا تصاحب ميان انسان زنده كاركن و فعال در فرایند توليد با شرائط غيرارگانيك 
كار بوده اند. در این مورد نياز به بحث بيشتر نيست. هدف فقط تصریح این نكته است كه در 
سخن از رشد نيروهاى مولده، درجه كفایت این رشد براى وقوع انقالب اجتماعى و شروط 
پيروزى این انقالب، اوالً با تركيب پيچيده اى از كل این نيروها مواجه هستيم. ثانياً نقش نيروى 
انسانى بازتوليد كننده كل شرائط كار اهميت حياتى ویژه خود را داراست. ثالثاً پروسه انكشاف 
و تطور و بلوغ همه این ها و به طور اخص عامل انسانى اخير در دوره هاى مختلف تاریخى و در 
رابطه با شيوه هاى متفاوت توليد اجتماعى از پيچيدگى ها و دقایقى برخوردار است كه هر نوع 

بى توجهى به آن ها موجد بيشترین گمراهه رفتن ها است.
كمونيست هاى قرن بيستمى در دسته بندى هاى عقيدتى مختلف، از لنينيست ها گرفته تا 
مائوئيست ها، ماركسيست هاى اروپائى، اصحاب تروتسكى یا محافل دیگر این طيف، بنمایه 
روایت ماركسى تكامل مادى تاریخ را به ویژه در جائى كه به فرایند انكشاف نيروهاى مولده 
اجتماعى جامعه سرمایه دارى و شرائط عبور پرولتاریا از این مناسبات مربوط است، به بدترین 
نياز حياتى جنبش ضد  آن  الیروبى درست  اوالً  تحریف كه  نوعى  تحریف كرده اند.  شكلى 
سرمایه دارى و انقالب لغو كار مزدى طبقه كارگر است و ثانياً براى اینكه به درستى الیروبى 

گردد باید با تمامى دقت الزم مورد كالبدشكافى قرار گيرد.
رسم نيروها و محافل طيف باال این است كه در بررسى رشد نيروهاى مولده درون جامعه 
حاضر، یكراست سراع درجه توسعه صنعتى، گسترش كاربرد تكنولوژى هاى اطالعاتى، چگونگى 
استفاده از دستاوردهاى انقالبات انفورماتيك، ميزان بالندگى بارآورى كار اجتماعى، ارقام توليد 
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ناخالص داخلى، سهم سرانه انسان ها از محصول اجتماعى ساالنه، شمار دانشگاهها و مدارس 
عالى، كثرت دانش آموختگان، تعداد بيمارستانها و نسبت كاركنان یا امكانات مراكز درمانى به 
كل جمعيت، وسعت سازمان یافتگى فعاليت هاى پژوهشى و ابعاد پرتوگيرى آن در قلمروهاى 
مختلف اقتصادى و اجتماعى، سطح پيشرفت و توسعه یافتگى فراساختارهاى سياسى، مدنى، 
فرهنگى، حقوقى و مانند اینها در یك سو و وجود، رشد، درجه سازمان یافتگى، دامنه نفوذ و 
قدرت بسيج تشكل هاى موسوم به »احزاب كمونيست یا كارگرى« در سوى دیگر مى روند. 
مسائل، پدیده ها، نهادها و تحوالتى كه بعضاً به طور قطع بسيار تعيين كننده اند و در توصيف 
نيروهاى مولده اجتماعى هر كشور یا هر بخش دنيا اهميت انكارناپذیر دارند. نكته اساسى در 
اینجا این است كه اوال هيچ كدام این عوامل یا همه آن ها به رغم تمامى اهميت ویژه یا فوق 
العاده اى كه در فراهم آمدن شروط الزم براى اضمحالل مناسبات كار مزدى و فرا رفتن طبقه 
انقالبى از این نظام دارا هستند، حتى با توسعه انفجارى خود نيز هيچ نشانى از هيچ ميزان 
احتمال حتى براى شروع پویه واقعى فروپاشى مناسبات حاكم و طلوع رخساره هاى تكوین نظام 
جایگزین در پيش روى ما قرار نمى دهند. ثانياً برخى از آنها و به طور مثال حزب سازى هاى 
متعارف نه تنها كمكى به طى پروسه فراهم آمدن شرائط مورد بحث نيستند كه فقط عامل 
سوخت و سوز آن مى باشند. مؤلفه هاى مذكور هيچ كالمى در زمينه اینكه آیا جامعه حى و 
حاضر باردار وقوع انقالب اجتماعى هست یا نيست نمى گویند و رجوع به آن ها هيچ چيز را در 

این حوزه خاص براى ما مشخص نمى سازد.
سرمایه دارى دیرى است تا آخرین قالع ممكن توسعه خود پيش تاخته است. با اینكه هدف بشر 
در این نظام فقط توليد و هدف توليد فقط سود است باز هم محصول كار و توليد ساالنه دنيا 
در همين زمان حاضر براى دستيابى كل سكنه كره زمين به یك زندگى مرفه و مدرن همراه 
با تمامى امكانات معيشتى و رفاهى و اجتماعى در كليه قلمروهاى زندگى بشر كفاف مى دهد. 
براى لحظه اى بياندیشيم كه از زمان پيدایش اینترنت در شمایل امروزى آن، حتى 20 سال هم 
نمى گذرد، اما بر اساس آمارها، شمار كاربران اینترنتى دنيا مدت هاست كه مرز 5 ميليارد نفر 
را پشت سر نهاده است. كمتر از 40 سال پيش وقتى مارتين كوپر امریكائى نخستين گوشى 
موبایل را با وزن تقریبى 2 كيلوگرم اختراع نمود امكان تهيه آن براى اكثریت ساكنان دنيا یك 
رؤیا محسوب مى شد. این گوشى تا چند سال پس از آن تاریخ با قيمتى حدود 30 هزار كرون 
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سوئد خرید و فروش مى گردید. اختراع دو كيلوگرمى آن روز كوپر در بهترین حالت فقط كار 
یك گفت و شنود بسيار ساده تلفنى را انجام مى داد. اینكه در طول این مدت تكنولوژى این 
گوشى همراه، دستخوش كدام تحوالت مهيب حيرت انگيز شده است و از كجا به كجا رسيده 
است، نيازمند توضيح نيست. نكته مهم این است كه شمار دستگاههاى موبایل موجود در جهان 
از رقم 5 ميليارد و 300 هزار گذشته است و تعداد افراد استفاده كننده از این وسيله تكنيكى در 
دنيا از 5 ميليارد نفر یا 71% كل جمعيت كره زمين بيشتر گردیده است. در طول هر سال فقط 
80 ميليون خودرو در جهان توليد مى گردد و اگر این تعداد را در متوسط عمر این وسيله نقليه 
ضرب كنيم به رقمى بسيار چشمگير براى سرانه اتوموبيل حتى اتوموبيل هاى شخصى خواهيم 
رسيد. این رقم در امریكا بالغ بر 830 دستگاه براى هر هزار نفر، در ایران 200 به ازاء 1000 نفر 

و در موناكو حدود 840 براى همين شمار افراد است.
ارقام باال در مورد فراورده هاى صنعتى و امكانات تكنولوژیك پيشرفته اى است كه بعضاً تا همين 
چند دهه پيش چه بسا تصور كشف آن ها به ذهن اكثریت قریب به اتفاق انسان ها خطور 
نمى كرده است و عمر اختراع قدیمى ترین آن ها نيز حول محور 100 سال مى چرخد. باز هم 
تأكيد مى كنيم كه بنمایه هستى سرمایه و كل جهتگيرى هاى این شيوه توليد قربانى ساختن 
بشر در بارگاه سود است، با این وجود حتى آنچه در طول هر سال به صورت مایحتاج اوليه 
زندگى بشر توليد مى شود نيز براى رفت و روب همه گرسنگى ها، بى بهداشتى ها، بى داروئى 
ها، آوارگى ها، بى سرپناهى ها، كاستى آموزش ها و سایر محروميت هاى فراگير دامنگير بشریت 
روز كافى است. بر پایه گزارش فائو، توليد حجم گندم و سایر غالت در سال مرز 2 ميليارد و 
پانصد ميليون تن را در نوردیده است و این در شرائطى است كه دولت ها، به ویژه دولت هاى 
ممالك عضو اتحادیه اروپا، امریكاى شمالى و برخى جاهاى دیگر هر سال صدها ميليارد دالر 
حاصل استثمار توده هاى كارگر را به صورت رایگان بر سود سرمایه داران زمين دار این كشورها 

مى افزایند تا اینان از توليد بيشتر مایحتاج غذائى و پوشاك خوددارى ورزند.
محصول اجتماعى كار ساالنه طبقه كارگر بين المللى یا آنچه بورژوازى آن را توليد ناخالص 
جهانى مى نامد در طول فقط 30 سال، در فاصله ميان سال هاى 1979 تا 2010 بيش از شش 
و نيم برابر شده است و از حدود 11 تریليون دالر به 71 تریليون دالر افزایش یافته است. سرانه 
این رقم در شرائط كنونى جهان به رقمى قریب 10 هزار و 145 دالر در سال بالغ مى شود. 
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چيزى كه اگر براى یك خانواده 4 نفرى محاسبه شود سر به 40 هزار و پانصد دالر مى زند. 
كشور سوئد تا همين امروز به لحاظ سطح امكانات معيشتى، ميزان رفاه اجتماعى، رسيدگى 
به امور سالمندان و معلوالن و اقشار آسيب پذیر اجتماعى بر بام جهان موجود نشسته است. 
متوسط هزینه ساالنه معيشت و امكانات اجتماعى یك تركيب خانوادگى 4 نفرى در این جامعه 
صدرنشين دنياى سرمایه دارى از رقمى كه باالتر اشاره شد هيچ بيشتر نيست. این بدان معنى 
است كه محصول اجتماعى كار طبقه كارگر بين المللى در همين وضعيت حى و حاضر قادر 
است زندگى كل 7 ميليارد سكنه زمين را از این روى به آن روى كند و تا سطح زندگى روز 9 
ميليون جمعيت جامعه سوئد باال ببرد. این ها فقط مشتى از خروارند و صرفاً به این خاطر مطرح 
مى گردند تا تصویرى از درجه توسعه سرمایه دارى ، رشد بارآورى كار اجتماعى و حجم حاصل 

كار و توليد ساالنه توده هاى كارگر در این نظام باشد.
نكته محورى گفتگو آن است كه این درجه سطح عظيم و هوش رباى توسعه توليد، این رشد 
حيرت انگيز و بهت آفرین بارآورى صنعت و تكنيك و نيروهاى توليدى و بارآورى محصول 
اجتماعى كار به محض اینكه پاى تعيين یا تشخيص شرائط مادى متناظر با افول سرمایه دارى 
و فراروى سوسياليستى از این نظام پيش مى آید همگى حكم مؤلفه هاى الل و فاقد هر نوع 
نقش ميدان دارى پيدا مى كنند. فرض را بر این گذاریم كه همين سطح بسيار حيرت آور توسعه 
اقتصادى نه در یك عدد دو رقمى كه به صورت محال در ميليون و ميليارد ضرب گردد. نتيجه 
كار باز هم به طور قطع همين خواهد بود. كران تا كران دنيا مى تواند از حاصل صنعت و تكنيك 
پر گردد اما حتى در آن حالت نيز رخساره هيچ تحول حتمى ریشه اى بر هيچ كجاى افق هستى 
سرمایه دارى ظاهر نخواهد گردید. در همين جاست و در توضيح دليل واقعى این امر است كه 
باید به تفاوت اساسى و عميقاً تعيين كننده ميان مفهوم تكامل نيروهاى مولده اجتماعى در 
جامعه سرمایه دارى در یك سوى و جوامع پيشين یا مناسبات پيشاسرمایه دارى در سوى دیگر 
نظر اندازیم. موضوع مهمى كه در بحث حاضر و در رابطه با شرائط وقوع انقالب سوسياليستى 

نقش رازگشا دارد.
رشد نيروهاى جدید توليد در صورت بندى هاى اقتصادى قرون وسطائى مستقل از آن كه این 
صورت بندى ها، نظام سرواژ در غرب یا فئوداليسم آسيائى و شرقى بوده باشند، به هر حال 
خود را در شكل یك شيوه توليد كاماًل معين و در قالب یك ساختار اقتصادى، اجتماعى از همه 
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لحاظ مشخص و متمایز با مناسبات پيشين آشكار مى ساخت. این شيوه توليد و این جامعه 
جدید، رابطه خرید و فروش نيروى كار و جامعه سرمایه دارى بود. در آنجا ما به طور عریان و 
واقعى شاهد نطفه بندى، شكوفائى و گسترش این شيوه توليد نوین، این نظم اجتماعى جدید و 
تعارض دامن گستر پویه انكشاف این شكل اقتصادى، اجتماعى تازه با مناسبات كهنه بودیم. به 
موازات توسعه رابطه خرید و فروش نيروى كار، كارگاههاى صنفى قرون وسطائى اندك، اندك 
یا با شتاب پروانه وجود تاریخى خود را مى بستند. مالكان این مراكز كار مالكيت خویش بر ابزار 
كارشان را از دست مى هشتند. توده هاى سرو، دهقانان خرده مالك یا بى زمين و رعایاى شاغل 
در امالك فئودالى نيز پروسه گسست خود از زمين را آغاز مى كردند و پشت سر مى نهادند. هر 
روز جمعيت كثيرترى از نيروهاى وابسته به زمين یا صاحبان كوچك ابزار كار به صف خلع ید 
شدگان مى پيوست و راهى بازار فروش نيروى كار مى گردید. قطب سرمایه مستمراً رشد مى كرد. 
كارخانه ها و كارگاههاى بزرگ تأسيس مى شدند و هر كدام شمار قابل توجهى از توده خلع 
ید شده را به مثابه كارگر مورد استثمار قرار مى دادند. مؤسسات بزرگ تجارى و بانك ها پدید 
مى آمدند، نطفه هاى زایش كارتل ها و تراست ها و نهادهاى غول پيكر صنعتى شروع به انعقاد و 
رشد مى نمود. بازارهاى داخلى كشورها روند ادغام مى پيمودند و با شتاب راه تشكيل بازار جهانى 
پيش مى گرفتند. زمين و ابزار كار و وسائل توليد در سطح هر چه فراگيرتر و سراسرى تر و بين 
المللى تر تبدیل به سرمایه مى شدند. اختراعات و اكتشافات بشرى به صورت بى سابقه و غول 
آسا رشد مى نمودند و همزمان در بند بند خود ساز و كار هاى الزم توليد سرمایه هاى انبوه تر و 

سودهاى نجومى تر مى گردیدند.
رابطه كار و سرمایه، سكوى نيرومند شكل گيرى و بالندگى یك ساختار اجتماعى نو مى شد. 
و  انقالبات صنعتى  راه  تر،  و سودهاى كالن  اجتماعى  كار  بارآورى  بردن  باال  براى  سرمایه 
تكنيكى پى در پى پيش مى گرفت. به توسعه مدارس و دانشگاهها و مراكز پژوهشى روى نهاد. 
سرمایه دارى در وجوه مختلف هستى خود با نظام سرواژ و فئودال به تعارض مى ایستاد. نظام 
جدید به موازات بالندگى خود نياز به شرائطى پيدا مى كرد كه تحقق آن ها با زوال مناسبات 

ماقبل مالزمت داشت.
طبقه اى كه شيوه توليد اخير را نمایندگى مى كرد در پاسخ به نيازهاى این شكل توليد در 
عرصه هاى مختلف حيات اجتماعى شروع به ابراز وجود و ميدان دارى مى نمود. خواستار تغيير 
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قوانين حاكم مى گردید، با مذهب مسلط روز و قدرت اربابان كليسا تصادم پيدا مى كرد. بيرق 
مليت و »منافع ملى« مى افراشت. خود را »نماینده مصالح كل جامعه« مى دانست!!. همزمان 
جنبش كارگرى را سركوب مى نمود و براى انجام این سركوب از تمامى اهرم هاى قدرت نظام 
حاكم روز بهره مى گرفت. در یك كالم ما شاهد روئيدن، باليدن و شاخ و برگ كشيدن یك شيوه 
توليد، یك صورت بندى اقتصادى معين با كل فراساختارهاى سياسى، فرهنگى، مدنى، حقوقى، 
اجتماعى، اخالقى و ایدئولوژیك آن در دل مناسبات سابق بودیم. بورژوازى در اینجا زیر پایش 
خالى نبود. در همان روزهائى كه موقعيتى فرودست داشت سوار بر یك نيروى عظيم مادى 
بالنده و صاحب آینده به جلو مى تاخت. بر بال قدرت زایاى سرمایه سوارى مى كرد. افكارش را از 
سرمایه مى گرفت، سياستش را از رابطه توليد اضافه ارزش مى پرسيد و فرموله مى نمود. اخالق 
و منش و رفتار خویش را از پروسه توليد و بازار سرمایه دارى استنتاج مى كرد. در چشم سرمایه 
مى نشست و تمامى زمين و زمان را با نگاه سرمایه دارى مى كاوید. حقوق را در مكتب سرمایه 
مى آموخت، ملزومات ارزش افزائى سرمایه را مالط قانون مى ساخت و این قانون را پرچم جنگ 
و ستيز خود با اسالف فئودال و آیندگان كارگر مى كرد. به هر اندازه كه سرمایه بيشتر مى باليد 
قدرت اجتماعى او بيشتر مى گردید. هر چه انباشت سرمایه دارى گسترش مى یافت افكار وى 
مستولى تر مى گردید. بورژوازى حتى در روزهائى كه هنوز نام »طبقه متوسط« بر خود داشت 
و از ساختار حاكميت سياسى غائب بود یك قدرت بسيار مهم و تعيين كننده در همه قلمروها 
به حساب مى آمد، زیرا كه سرمایه در درون جامعه و در همه این قلمروها نقش قدرتى عظيم 
و سرنوشت ساز را بازى مى كرد. طبقه سرمایه دار در هستى اجتماعى خویش، سرمایه تشخص 
یافته است. سرمایه اى كه مى اندیشد، نسخه سياست مى پيچد، به برنامه ریزى اقتصادى، سياسى 
و شكل زندگى مى پردازد، الگوى مدنيت پيش مى كشد، مصالح سودآفرینى بيشتر خود را 
محتواى فكر و فرهنگ و شعور و نظم و اخالق و ارزش هاى اجتماعى مى گرداند و همه كارهاى 
دیگر را انجام مى دهد. این بحث را مى توان به طول و عرض كل تاریخ توسعه سرمایه دارى و 
رشد بورژوازى ادامه داد. اما به نظر مى رسد كه در همين سطح كافى باشد. شالوده كالم این 
است كه منشاء هستى، دخالتگرى، ميداندارى و اعمال قدرت طبقه بورژوازى، از همان روز 
ظهورش سرمایه به عنوان یك شيوه توليد و یك رابطه اجتماعى بود. شيوه توليد، مناسبات و 
رابطه اجتماعى معينى كه به صورت حى و حاضر نه فقط وجود داشت كه وجودش یك محور 
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بسيار اساسى فعل و انفعاالت در حال وقوع جامعه عصر را تعيين مى كرد.
سوسياليسم مطلقاً چنين نيست. پرولتاریا از بيخ و بن فاقد چنين موقعيتى در دل نظام بردگى 
مزدى است و در قعر همين تفاوت فاحش تاریخى است كه فرایند تكامل مادى تاریخ و پویه 
انقالب اجتماعى این عصر نه فقط در مانيفست سترگ انسانى خود كه در كل ساز و كارهاى 
تحقق این مانيفست نيز، پدیدارى ماهيتاً جدید و اساسا متفاوت با همه دوره هاى پيش است. 
در نظام سرمایه دارى به هيچ وجه، در هيچ سطح و تحت هيچ شرائطى اقتصاد سوسياليستى 
نيست كه رشد مى كند. انكشاف و رشد و بلوغ نيروهاى مولده اجتماعى در سيطره نظام بردگى 
مزدى به هر حال و مستقل از هر مسيرى كه طى كند، نه بالندگى و استخوانبندى سوسياليسم 
كه فقط رشد هر چه بيشتر و نيرومندتر و استخواندارتر سرمایه دارى است. حتماً گفته خواهد 
شد كه اجتماعى شدن كار و توليد شرط الزم و غيرقابل تحذیر سوسياليسم است و این كارى 
است كه در دل نظام موجود محقق مى گردد. این حرف كاماًل درست است اما از قضا همين 
نكته عميقاً درست است كه مایه و مبناى دنياها گمراهى شده است. اجتماعى شدن توليد مادام 
كه سرمایه دارى مستولى است با فرض اینكه تا فاز انفجار و آخرین ستيغ ممكن خود پيش رود، 
باز هم فقط گسترش طالئى و افسانه اى و بى مهار سرمایه دارى است و در بهترین حالت فقط 
خبر از این مى دهد كه اگر روزى نابودى این نظام جامه عمل پوشد، اگر تمامى پيش شرط هاى 
تحقق سوسياليسم عينيت یابند و اگر جامعه شاهد استقرار سوسياليسم باشد، انسان ها از فالن 
درجه رفاه و بى نيازى و فراغت بى مهار جسمى و روحى بهره مند خواهند شد. در اینجا برعكس 
آنچه در سيطره تسلط سرواژ و فئوداليسم روى مى داد هيچ مناسبات اقتصادى و اجتماعى نوینى 
در حال باليدن نيست و پرولتاریا به عنوان طبقه انقالبى و آنتى تز كاپيتاليسم سوار موج قدرت 
هيچ شيوه توليد رو به انكشاف و موجد اقتدارى نمى باشد. بالعكس از زمين و زمان سركوب 
مى گردد، مى فرساید و حتى در پروسه اعتراض، ستيز و جنگ خویش با مناسبات مسلط تا 
چشم كار مى كند با گورستان ها، گمراهه ها و بيابانهاى لوت تباهگر هر ميزان اعمال قدرت آگاه 

خویش مواجه مى گردد.
در آنجا سرمایه دارى گسترش مى یافت و هر گام توسعه اش ميدان تازه اى براى عروج قدرت 
بورژوازى باز مى كرد. در اینجا آنچه گسترده و گسترده تر مى گردد نه سوسياليسم كه باز هم 
سرمایه دارى است، آنكه از وراى این گسترش قدرت مى یابد نيز همچنان بورژوازى است و نصيب 
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پرولتاریا بالعكس فقط فرسایندگى موحش تر و تباهى افزون تر است. در آنجا سرمایه بود كه غول 
آسا و بى عنان قد مى كشيد، با هر ميزان تنومندتر شدن خود بساط استيالى فئوداليسم را فرو 
مى ریخت، بورژوازى در نقش سرمایه تشخص یافته مرزهاى اقتدار خود را وسعت مى بخشيد 
و در تمامى قلمروهاى حيات اجتماعى از اقتصاد گرفته تا سياست و فرهنگ و ادبيات و حقوق 
از قد  اینجا هيچ خبرى  و مدنيت جاى اشراف فئودال و حكام پيش را اشغال مى كرد. در 
كشيدن اقتصاد سوسياليستى در ميان نيست، پرولتاریا بر ارابه قدرت هيچ مناسبات مادى مابعد 
سرمایه دارى سوار نمى باشد. آنچه واقعى است رویه معكوس آن است. با گذشت هر دقيقه باز هم 
نظام بردگى مزدى است كه اختاپوسى تر مى گردد و با ساز و كارهاى بسيار اختاپوسى تر راه هر 
ميزان ابراز وجود اجتماعى طبقه كارگر را سد مى سازد. در آنجا سرمایه بزرگ مى شد، بازار كار 
مزدى را رونق مى داد و همزمان شيرازه توليدات خرد، اقتصاد پاتریاركال، رابطه مولدین با زمين 
یا ابزار كار، مالكيت هاى مشاع نوع شرقى فئوداليسم را از هم مى پاشاند. در اینجا پرولتاریا بزرگ 
مى شود اما مجرد بزرگ تر شدن، پرجمعيت تر شدن و حتى بسيارى از اشكال متعارف متحد و 

متشكل شدنش به هيچ كجاى اقتصاد كاپيتاليستى هيچ خراشى وارد نمى كند.
در آنجا هر مقدار رشد سرمایه رشد ساختار نظم سياسى سرمایه دارى بود، در اینجا بالعكس هر 
ميزان باليدن اقتصادى شالوده اى براى انفصال هر چه بيشتر پرولتاریا از كار و توليد و سرنوشت 
زندگى اجتماعى خویش است. در آنجا توسعه انباشت سرمایه سكوى كيفرخواست بورژوازى 
عليه ساختار سياسى و حقوقى و اجتماعى اعصار پيش و سالح دست وى براى وضع و تقریر 
و تثبيت و تحكم قانونيت ها، سياست ها، مدنيت ها و حقوق باب طبع خویش مى شد. در 
اینجا هيچ خبرى از انباشت سوسياليستى و رخ نمودن ساختارهاى سياسى و حقوقى و مدنى 
سوسياليسم بر پایه چنين تحول مادى و اقتصادى در ميان نمى باشد. در آنجا سرمایه شاخ و 
برگ مى كشيد و فرهنگ سرمایه دارى مى زائيد. افكار، باورها، ایدئولوژى طبقه سرمایه دار را تار و 
پود فضاى فكر و ذهن و باور همگان مى ساخت. هنر و ادبيات بورژوازى را رونق مى داد، اخالق و 
سنن و رسوم این طبقه را مى گسترد، استحكام مى بخشيد و همه این ها را تركيب واقعى افكار 
و افق و اعتقادات مسلط بر جامعه مى كرد. در اینجا همه چيز معكوس است. پویه فروپاشى 
رابطه خرید و فروش نيروى كار عينيت نمى یابد، این فروپاشى در هيأت یك رخداد مادى و 
ملموس اجتماعى قد نمى نمایاند. این حادثه اتفاق نمى افتد و از این طریق نيست كه فرایند رشد 
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آرمان ها، افكار، سياست، اخالق، مدنيت و فرهنگ سوسياليستى راه توسعه و بلوغ و اقتدار و 
تحكم خود را مى پيماید. در آنجا سرمایه رشد مى كرد و در چرخه رشد خود همه چيز را وارونه 
به ذهن و فكر توده هاى كارگر القاء مى كرد، كل این باژگونه پردازى ها را ابزار قدرت و سالح 
حاكميت خود مى ساخت، در اینجا چنين رابطه جدیدى تولد نمى یابد و وظيفه توسعه شعور 
و شناخت و تدبير و راه حل جوئى ضد سرمایه دارى را به دوش نمى كشد. از همه این ها مهم تر 
و سرنوشت سازتر اینكه در آنجا هر اندازه یا هر شكل متحد گردیدن و متشكل شدن بورژوازى 
سنگر بسيار نيرومندى براى جنگ او عليه مناسبات كهنه بود. در اینجا تمامى اشكال رایج 
سازمانيابى كارگران از حزب سازى ها گرفته تا اتحادیه هاى غول پيكر كارگرى همگى ابزار دفن 
قدرت طبقه كارگر در گورستان نظم سرمایه دارى یا باتالق هاى بلع این قدرت به نفع بورژوازى 
هستند. در آنجا طبقه سرمایه دار بود كه در پاسخ به احتياجات عاجل و آتى سرمایه قدرت خود 
را متشكل مى ساخت. در اینجا اقشار و رویكردهاى مختلف بورژوازى هستند كه راه و رسم 
سازمانيابى كارگران با هدف شمع آجين كردن جنبش كارگرى به شروط ماندگارى نظام بردگى 
مزدى را نسخه پيچى مى نمایند. سخن كوتاه، ميان مسير جنگ پرولتاریا براى در هم شكستن 
سرمایه دارى و فرا رفتن به سوسياليسم با آنچه در مورد بورژوازى براى جدال با صورت بندى هاى 
مختلف فئوداليسم شرقى یا غربى وجود داشت هيچ سنخيتى در هيچ زمينه اى موجود نيست. 
این دو مسير در همه وجوه و ساز و كارها به همان اندازه متناقض و بيگانه ماهوى با هم هستند 

كه بنمایه توليد سرمایه دارى و سوسياليسم با هم متضاد و بيگانه است.
شاید خيلى ها با شنيدن این حرف ها زیر پاى خود را خالى بينند و چنين پندارند كه راستى، 
راستى سوسياليسم آرمانى بيش نيست!! آرمانى فاقد پایه هاى استوار مادى در جامعه موجود كه 
شاید هم به همين دليل تا امروز به صورت مشتى خواب و خيال باقى مانده است!! و در هيچ كجا 
به واقعيت نپيوسته است. آنان كه احتماالً با شنيدن این حرف ها زیر پاى خود را خالى بينند، 
بسيار خوب خواهد بود كه دچار چنين حالتى گردند. آن ها همان كسانى هستند كه توسعه 
غول آساى سرمایه دارى، ساختن مشتى سندیكا یا اتحادیه، حزب نشينى ارتجاعى یك جمعيت 
تشنه تسخير قدرت سياسى، آویختگى استيصال آميز توده هاى كارگر به این نهادهاى سرمایه 
ساالر سندیكائى و حزبى را كل ساز و برگ، ملزومات مادى، سياسى، فكرى و اجتماعى تحقق 
سوسياليسم مى دانند. همان روایت كمونيسم خلقى لنينى از انقالب سوسياليستى كه تمامى 
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تاریخ قرن بيستم را بر سر جنبش كارگرى بين المللى خراب كرده است و طبقه كارگر جهانى 
را به روزى انداخته است كه دیرى است شاهد آن هستيم. به اصل موضوع پردازیم. توده هاى 
كارگر دنيا دیر یا زود هيچ چاره ندارند جز اینكه با بصيرت و آگاهى سرشار كمونيستى باور 
كنند كه عبور از سرمایه دارى و تاختن به سوى سوسياليسم ماركسى لغو كار مزدى بدون رفت 
و روب رادیكال، آگاهانه و كامل همه احزاب كمونيست نما و اتحادیه هاى كارگر دستار اصاًل 
ممكن نيست. به سراغ فحواى واقعى سخن ماركس و جانمایه درك رادیكال ماتریاليستى تاریخ 
در مورد عصر انقالبات اجتماعى و شرائط وقوع انقالب ها رویم. از همين منظر پيش شرط هاى 
ضرورى پيروزى انقالب كارگرى و استقرار كمونيسم لغو كار مزدى را كند و كاو نمائيم و باالخره 
از درون این كاوش رمز و راز واقعى شكست هاى تاكنونى طبقه كارگر بين المللى را جویا گردیم.

حرف ماركس این بود كه »مناسبات توليدى برتر جدید هيچ گاه قبل از آنكه شرائط مادى 
وجود آن در چهارچوب جامعه قدیم به حد بلوغ رسيده باشد جانشين مناسبات توليدى قدیم 
نمى شود« و سؤال اساسى این است كه در درون سرمایه دارى چه چيز باید ببالد و بالغ گردد 
تا گواه آمادگى همه شرائط براى زایش واقعى جامعه سوسياليستى باشد. باالتر دیدیم كه در 
اینجا هر چه رشد مى كند و گسترش مى یابد باز هم سرمایه دارى است و بالندگى سرمایه دارى 
ولو اینكه تا اشغال همه كهكشان ها هم پيش تازد باالخره توسعه بردگى مزدى و تحكيم بيشتر 
قدرت سرمایه است. اگر در فئوداليسم و نظام سرواژ، مناسبات كار مزدى بود كه رشد مى كرد و 
راه بلوغ مى پيمود، اگر اقتصاد و صنعت و تكنيك و سياست و مدنيت و فرهنگ و قانون و نظم و 
دولت سرمایه دارى بود كه بالغ و بالغ تر مى شد و صورت بندى هاى اقتصادى یا اجتماعى سابق را 
از هم مى پاشيد، در اینجا چه چيز یا كدام نيروى مادى، كدام اقتصاد و فكر و سياست و قدرت 
است كه باید تنومند و سركش شود تا طومار حيات سرمایه دارى را در هم پيچد؟ این سؤال 
اساسى پيش روى كارگران دنياست. پرسشى كه پاسخ آن روشن است. هر چند كه این پاسخ 

شفاف، مقبول طبع هيچ محفل و حزب و دار و دسته رفرميسم راست یا چپ نباشد.
شرائط مادى استقرار سوسياليسم فقط یك چيز است. جنبش شورائى آگاه سراسرى لغو كار 
مزدى توده هاى كارگر یگانه شرط جامع و مانع پيروزى انقالب ضد سرمایه دارى و استقرار جامعه 
فارغ از استثمار و طبقات و دولت و كار مزدى است. آنچه باید در قعر مناسبات سرمایه دارى 
رشد كند و به بلوغ رسد همين جنبش با همين مشخصات، مؤلفه ها و البته همه آنها است. 
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نه نفس وجود طبقه كارگر، نه كثرت بى مهار توده هاى این طبقه، نه رشد پرشتاب صنعت و 
تكنيك سرمایه دارى، نه هيچ سطح از گسترش كهكشانى این نظام، نه سازمانيابى كل كارگران 
دنيا در اتحادیه ها، نه پر شدن جهان از احزاب موسوم به كمونيست و نه اجماع ارگانيك و بدون 
هيچ نوع كسر و كمبود تمامى این ها، وجود واقعى آن نيرو یا نيروهائى نيست كه رشد و بلوغ و 
كمالش گواه فراهم شدن شرائط اضمحالل سرمایه دارى و طلوع سوسياليسم مى باشد. اما جنبش 
شورائى آگاه سراسرى لغو كار مزدى توده هاى كارگر دقيقاً همان نيروى واقعى و مادى است. 
چرا چنين است و پشتوانه این ادعا چيست موضوعى است كه نياز به توضيح دارد. توضيحى 
كه در نوشته هاى دیگر به مناسبت هاى مختلف به آن پرداخته ام، اما تا سرمایه دارى باقى است 
و به ویژه تا زمانى كه رفرميسم بر جنبش كارگرى مستولى است نياز به انكشاف و بازگوئى 
و تكميل و تسرى به بند بند مبارزه طبقاتى دارد. جنبش لغو كار مزدى در هستى طبقاتى 
خود نطفه زنده و بالنده سوسياليسم است. هر ميزان رشد آن تعرضى ریشه اى به موجودیت 
سرمایه دارى است. توده كارگر متشكل در این جنبش سر كمونيسم بر تن دارند. یعنى اینكه سر 
آن ها چيزى به نام حزب نيست، بالعكس همگى در تركيب وسيع اجتماعى و طبقاتى خویش 
ضد سرمایه دارى مى اندیشند. ضد كار مزدى آموزش مى بينند، جنگ عليه سرمایه را پراتيك 
اجتماعى خود مى سازند. در همه عرصه هاى زندگى بر ضد سرمایه مى شورند، هيچ مطالبه 
روز را از محور ستيز عليه سرمایه جدا نمى كنند. ریشه هر نوع بى حقوقى و ستمكشى را در 
قعر رابطه خرید و فروش نيروى كار مى كاوند و براى رفع آن ها راه تعرض به موجودیت نظام 
سرمایه دارى را پيش مى گيرند. جنبشى كه مبارزه براى دستمزد افزون تر، شرائط كار بهتر، 
ساعات كار كمتر، بهداشت و درمان مؤثرتر، آموزش مدرن تر، محل زیست و سكونت راحت 
تر، آزادیهاى سياسى عميق تر، رفع هر چه كامل تر كل نابرابرى هاى جنسى و قومى، حقوق 
مدنى گسترده تر، محيط زیست سالم تر، رفاه اجتماعى عالى تر، تضمين رشد جسمى و روحى 
متعالى تر كودكان، تدارك سرنگونى دولت سرمایه و هر تغيير و تحول ممكن یا هر ميزان بهبود 
بيشتر زندگى حى و حاضر را با پروسه پيكار براى اضمحالل و نابودى كامل سرمایه دارى و 
جایگزینى این نظام توسط سوسياليسم همگن و ارگانيك مى سازد. این جنبش استخوانبندى 
زنده، روینده و زایاى كمونيسم است، در پویه رشد خود فرایند نابودى سرمایه دارى را دنبال 
مى نماید و با این نظام، درست همان مى كند كه سرمایه دارى با فئوداليسم مى كرد. با این تفاوت 
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ماهوى كه پرچم رهائى واقعى بشر را بر دوش دارد. سنگ بناى جامعه عارى از استثمار و ستم و 
طبقات است و در هر حلقه انكشاف خود بخش هائى از بناى بردگى مزدى را ویران مى گرداند. 
این جنبش ضد سندیكاسازى است. دشمن هر نوع حزب بازى است. عليه مبارزه قانونى است، 
به هيچ ساز و كار سياسى، حقوقى و مدنى سرمایه دارى نمى آویزد، تكيه گاهش صرفاً قدرت 
سازمان یافته آگاه ضد كار مزدى توده هاى طبقه اش مى باشد. جنبش ضد سرمایه دارى داراى 
دورنماى لغو كار مزدى، براى افزایش دستمزدها آویزان قرارداد نيست. متكى به قدرت طبقاتى 
است، در ميزان افزایشى كه مطالبه مى كند پاى بند معيار »تراضى طرفين« نمى باشد و سقف 
انتظارش را نه بر تراضى كه به قدرت پيكار گره مى بندد، از بورژوازى بهداشت و دارو و درمان و 
آموزش بهتر نمى خواهد، تقال دارد تا بهترین این مطالبات را با توسل به نيروى مبارزه روزش بر 
سرمایه داران و دولت آن ها تحميل نماید. جامعه سرمایه دارى را داربست زندگى خود نمى بيند 
و مبارزه اش را حول محور شكست این داربست سازمان مى دهد. آناتومى ماركسى سرمایه دارى 
و راههاى تعرض به رابطه توليد اضافه ارزش را مالط آگاهى و محتواى شعور خود مى كند و این 
شعور و آگاهى را سالح مادى پيكار براى نابودى این نظام مى سازد. همواره و در همه مراحل 
تصویرى بسيار گویا، زنده و پراكسيس از برنامه ریزى شورائى سوسياليستى لغو كار مزدى 
عينيت روز جامعه مشخص سرمایه دارى در دست دارد و این بدیل شفاف كمونيستى را به 
عنوان كيفرخواست طبقاتى خود بر سر بورژوازى مى كوبد. با این كيفرخواست خطاب به بشریت 
مى گوید كه سرمایه با كار و زندگى ما چه مى كند و اگر همين امروز ما پيروز شویم چه خواهيم 
كرد. در مقابل هر تصميم، هر برنامه، هر طرح، هر اقدام بورژوازى بدیل كمونيستى طبقه خویش 
را پيش مى كشد و این بدیل را سنگر توفنده مبارزه روز مى كند. محور حرف هایش همه جا و 
در هر شرائطى این است كه كل كار توده هاى طبقه اش باید صرف زندگى مرفه تر، تعالى جسمى 
و فكرى هر چه بيشتر، بى نيازى هر چه پرشكوه تر انسان ها گردد. این جنبش با سوسياليسم، با 
برنامه ریزى حى و حاضر سوسياليستى اقتصاد و سياست و زندگى اجتماعى گام بر مى دارد و 
هر گامش كيفرخواستى نيرومند عليه موجودیت سرمایه است. مظهر واقعى جنگ كمونيسم با 

سرمایه دارى است و جامعه موجود را ميدان وسيع این جنگ مى گرداند.
فریاد حزب سازان، سندیكاليست ها و همه  بالفاصله  این جنبش  باره مختصات  گفتگو در 
رفرميست هاى راست و چپ را در خواهد آورد. همان هائى كه تاریخاً هم كردار، همراه، همنواز 
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و همگن با ارتجاع بورژوازى سایه هر سخنى در باره امكان شكل گيرى، گسترش، تحكيم و 
قدرت گرفتن چنين جنبشى را به تير بسته اند. چكيده نظراتشان این است كه كارگران اساساً 
اهل تدارك و سازمان دادن جنبش شورائى آگاه سراسرى ضد سرمایه دارى نيستند. آن ها فقط 
براى دستمزد بيشتر، ساعات كار كمتر، رفاه افزونتر و مانند این ها روى به مبارزه مى نهند. در 
همين راستاست كه سندیكا مى سازند. اعتراضاتشان عليه بردگى مزدى نيست و براى این كه 
سمت و سوى ضد سرمایه دارى گيرد باید حزب را قبله خویش كنند. بر حزب نماز گزارند و 
سر به آستان و اطاعت حزب نشينان نهند. عده اى از این ها همراز بورژوازى هر سخنى در باره 
جنبش شورائى و در عين حال ضد كار مزدى توده هاى كارگر را عين آنارشيسم تلقى مى كنند 
و هر نقد رادیكال ماركسى بر سندیكاسازى و حزب پرستى را رویكردى آنارشيستى مى خوانند!!

ما بخش اندكى از حرف هاى این جماعت را در شكل پاره وار و در خارج از مفصلبندى ارگانيكش 
رد نمى كنيم، اما داربست انداموار این حرف ها را در همه وجوه، عين نسخه پيچى ارتجاع 
بشرستيز بورژوازى براى جنبش كارگرى دنيا مى بينيم. معلوم است كه توده هاى كارگر در 
گل كوزه گرى ضد سرمایه دارى سرشته نشده اند و با آب زمزم ضد كار مزدى غسل تعميد 
نگردیده اند، اما آن ها در هستى طبقاتى و اجتماعى خود با سرمایه و سرمایه داران و دولت و 
نظام سرمایه دارى سر جدال دارند. بنياد زندگى آنها بر كشمكش با این نظام استوار است. در 
همان حال كه عناصر، گروهها و شاید اكثریت غالب آنان هم زیر مهميز زهرآگين افكار، باورها، 
افق ها، الگوها و فرهنگ بورژوازى با سر آگاه طبقه خود نمى اندیشند. مسخ، منجمد و مستحيل 
در باتالق شعور و شناخت و فهم فرارسته از نظام بردگى مزدى هستند و تصور مى كنند كه باید 
كشمكش اجبارى خود با سرمایه داران و دولت و مناسبات كار مزدى را در چهارچوب نسخه 
نویسى ها و راه حل پردازى هاى متعارف بورژوازى یا اپوزیسيون هاى رنگارنگ این طبقه پيش 
برند. یك مؤلفه دیگر وجود واقعى این طبقه آن است كه آحادش مثل همه ابناء بشر موجودات 
ریخته گرى شده با عقل و بصيرت و تجربه و شناخت هموزنى نيستند. در ميان آنها آگاهانى 
وجود دارد، همچنان كه ناآگاهان كثيرتر و انبوه ترى وجود دارد. به این ترتيب ما طبقه اى داریم 
كه اوالً مجبور به جنگ با سرمایه است. ثانياً اسير نسخه پيچى بورژوازى در چگونگى پيشبرد 
این جنگ است و ثالثاً افرادش به لحاظ آگاهى و قدرت تشخيص راه درست پيكار یا شناخت 
ساز و كارهاى رادیكال این مبارزه در شرائط متفاوت و سطوح مختلف قرار دارند. رفرميست ها 
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این واقعيت ها را مى بينند اما جانمایه حرفشان این است كه »هر چيز واقعى عقالنى است و هر 
چيز عقالنى واقعى است« آنها البته حتى همين سخن هگل را هم به سياق خود هگل خميرمایه 
رفرميسم مى كنند. این امر كه كارگران در هستى طبقاتى خود ذخيره الیزال رادیكاليسم ضد 
سرمایه دارى هستند را تماماً به دور مى ریزند و مسخ و اليناسيون شعور توده هاى كارگر توسط 
سرمایه یا تمامى بالیائى كه سرمایه دارى بر سر كارگران آورده است را، به عنوان كشف آرمانى 
سترگ توجيه رفرميسم خویش لباس واقعيت عظماى تاریخ مى پوشانند. رفرميسم راست و 
چپ بر سكوى این تعبير سازش جوى هگلى از سخن فوق هگل، فریاد مى زنند كه كارگران ضد 
كار مزدى نيستند، اهل جنبش شورائى ضد سرمایه دارى نمى باشند، سندیكا دوست و اتحادیه 
گرایند. باید براى آنها سندیكا ساخت و اتحادیه پدید آورد. آنان ادامه مى دهند كه كمونيسم 
علمى است كه عالمان طبقات دارا دانند. آنهایند كه باید حزب كمونيست بر پاى دارند و سوار 

موج اعتراض كارگران سندیكاچى نيروى نجات كارگران گردند.
حرف رویكرد لغو كار مزدى طبقه كارگر از بيخ و بن متضاد با نسخه پيچى هاى ارتجاعى فوق 
است، مختصر كالمش این است كه منحل بودن توده هاى كارگر در افكار، فرهنگ، ایدئولوژى، 
راهبردها و راهكارهاى مسلط بورژوائى یك واقعيت است اما سازمانيابى شورائى آگاه و سراسرى 
ضد سرمایه دارى آنان نيز موضوعى كامالً ممكن و عقالنى است و این امر یقيناً عقالنى و ممكن 
مى تواند و باید واقعى گردد. هيچ راه دیگرى مسلماً وجود ندارد و تنها نتيجه آویختن به فلسفه 
بافى هاى راست رفرميست ها جاودانگى اسارت طبقه كارگر جهانى در جهنم گند و خون و 
توحش سرمایه دارى خواهد بود. رویكرد لغو كار مزدى تصریح مى كند كه كارگران یكى از دو 
طبقه اساسى و اكثریت غالب جامعه را تشكيل مى دهند. آن ها به حكم هستى اجتماعى خود 
در حال جدال عليه سرمایه اند. در ميانشان افراد با سر بيدار ضد سرمایه دارى كم نيستند. به 
رغم تمامى محروميت ها و فشارها و سيه روزى هائى كه تحمل مى كنند باز هم آگاهانى دارند. 
داراى درس خواندگان و سواد آموختگانى هستند. انسانند و مثل انسان هاى دیگر مى آموزند، 
تجربه مى اندوزند، اهل فهم و شعور و شناخت مى باشند. بيداران، آگاهان و پيشروان آنها به جاى 
حزب بازى و حزب نشينى و پيچيدن نسخه سندیكا مى توانند دست به كار سازمانيابى شورائى 
ضد كار مزدى طبقه خود گردند. مى توانند و كاماًل امكان دارد كه ساز و كارها، راهبردها و را ه 
حل هاى پيشبرد این سازمانيابى با این مختصات را در شب سرد دیجور دیكتاتورى هار سرمایه 
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و در برهوت مه آلود افكار و باورها و گمراهه پردازى هاى بورژوازى جستجو و كشف و پراتيك 
نمایند. آنها مى توانند همراه، همپيوند، همجوش، همكوش، همرزم، همراز و ارگانيك با توده هاى 
طبقه خود آنچه را كه عميقاً عقالنى و البته عقالنيت كمونيستى و ضد سرمایه دارى طبقه كارگر 

است واقعى گردانند.
در اینجا بحث بر سر این نيست كه هر مبارزه كارگران یا هر تالش عده اى كارگر در خارج از مدار 
چنان رویكردى بدون هيچ قيد و شرط آماج طرد و تحریم و شبيخون قرار گيرد. همه بحث این 
است كه یگانه چاره واقعى طبقه كارگر هم براى تحميل خواسته هاى روز خود بر بورژوازى و 
هم براى رسيدن به آرمان رهائى از چنگال اختاپوس سرمایه، سازمانيابى شورائى، آگاه، سراسرى 
و ضد كار مزدى است. بدون پيش گرفتن این راه و بدون چرخيدن بر ریل این رویكرد هيچ 
دریچه اى به سوى حصول ماندگار هيچ خواسته اى و هيچ روزنه اى براى نابودى سرمایه دارى و 
استقرار سوسياليسم در مقابل كارگران باز نمى باشد. از این مهم تر بدون شكل گيرى و بالندگى 
و بلوغ این جنبش هيچ راهى براى تاختن به سوى سوسياليسم موجود نيست. آنان كه امكان 
واقعى شدن این عقالنيت كمونيستى و ماركسى را انكار مى كنند، بدانند یا ندانند، راه ابدیت 
سرمایه دارى و اسارت جاویدان طبقه كارگر در قعر دوزخ بردگى مزدى را پيش روى توده هاى 
كارگر قرار مى دهند. آن ها در تمام طول قرن بيستم این كار را انجام داده اند و در تحميل وضع 
حاضر بر جنبش كارگرى جهانى گام به گام شریك و همنفس و همگام ارتجاع بورژوازى بوده اند. 
نفس حزب سازى و سندیكا آفرینى مستقل از هر ویژگى و هر مقدار رادیكال بودن و نبودن یا 
هر جهتگيرى سياسى و اجتماعى صرفاً حفر باتالق بر سر راه بالندگى جنبشى است كه رشد و 
سازمانيابى و آگاهى آن تجلى واقعى وجود پویاى قدرت سوسياليستى در بطن نظام سرمایه دارى 

و بلوغ آن پيش شرط جامع و مانع اضمحالل این نظام و استقرار سوسياليسم است.
در سال هاى اخير افراد زیادى از جنبش شورائى سخن رانده اند. خيلى ها از ضد سرمایه دارى 
حرف زده یا مى زنند. كم نيستند كسانى كه حزب را نقد مى كنند، بر لنين مى شورند و روایت 
او از رابطه عين و ذهن را با آب و تاب به باد انتقاد مى گيرند، عليه سندیكاليسم و جنبش 
اتحادیه اى فریاد مى كشند. آدم هاى نسبتاً زیادى هم یافت مى شوند كه همه اینها را با هم 
مى گویند و انجام مى دهند. این افراد مى توانند فعالين واقعى جنبش لغو كار مزدى طبقه كارگر 
باشند اما مى توانند هم نباشند. »نه هر كه شعر گوید فایز است او ��� نه هر تركى زبان افراسياب 
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است« باور به جنبش شورائى، نقد رفرميسم راست یا چپ، نقد حزب، نقد لنينيسم و گفتن 
هر سخن یا انجام هر عمل دیگر، موقعى پراكسيس واقعى رویكرد ضد كار مزدى طبقه كارگر 
است كه همه این ها از منظر نيازها و الزامات حتمى شكوفائى و بالندگى جنبش شورائى آگاه و 
سراسرى ضد سرمایه دارى طبقه كارگر صورت گيرد. جنبشى كه موجود زنده در حال تاخت و 
تاز و پيشروى و بلوغ كمونيسم در بطن مناسبات مسلط سرمایه دارى است. براى اینكه چنين 
جنبشى شاخ و برگ كشد، قوام یابد، آماده محو سرمایه دارى و برقرارى كمونيسم لغو كار مزدى 
گردد باید به حزب بازى و سندیكاسازى و سایر ساز و كارهاى رفرميسم راست و چپ پایان داد.
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سرمایه جهانی و شیپور جنگ جدید
سپتامبر 2013

همه شواهد بانگ مى زنند كه بورژوازى امریكا دست به كار افروختن شعله هاى جنگى تازه در 
خاورميانه و گسترش تبعات یا حتى توسعه مستقيم آن به سایر مناطق دنياست. دستاویز جنگ 
این بار استفاده رژیم درنده سوریه از بمب هاى شيميائى عليه شهروندان سورى است. دولت اسد 
بى شك در زمره هارترین و جنایتكارترین دولت هاى روز سرمایه در دنياست. در همان حال كه 
گروههاى متشكله قطب مخالف اسد نيز همگى ابوابجمعى ارتجاع بورژوازى هستند. هيچ كدام 
این محافل و احزاب به هيچ وجه و در هيچ سطحى نماینده اعتراض توده هاى كارگر جامعه 
نيستند، بالعكس همگى تالش دارند تا سواركاران چابك، بسيار هار و وحشى موج خشم توده 
عاصى و ناراضى باشند. ریختن بمب مرگبار شيميائى بر سر انسان هاى نفرین شده ساكن سوریه، 
براى رژیم حاكم این كشور امرى بيش از حد عادى و شاید از جنس عادى ترین امور است. 
درست به همان گونه كه دستيازى به چنين جنایتى مى تواند كار وحوش القاعده و نيروهاى 
همانند آن باشد. بحث بر سر این نيست كه دولت اسد به ارتكاب چنين جنایتى دست یازیده 
است یا نه؟ این رژیم جرثومه تمامى جنایت هاست. در این تردیدى نيست. سخن بر سر موضوع 
دیگرى است. گفتگو از جنگى است كه امریكا تدارك مى بيند. این جنگ بسان همه جنگ هاى 
عصر سرمایه دارى از عمق نيازهاى ذاتى سرمایه سرچشمه مى گيرد. آنچه امروز در سوریه و 
منطقه مى گذرد بسيار بيشتر از آنكه دليل واقعى جنگ باشند محمل ها و دستاویزهاى صورى 

شروع جنگ را تعيين مى كنند.
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افزایش روزافزون قدرت تخریب تندباد بحران اقتصادى سرمایه دارى، موضوعى است كه هيچ 
اقتصاددان، هيچ نماینده فكرى یا هيچ دولت بورژوازى مترصد انكار و كتمانش نيست. بيش از 5 
ميليارد زن و كودك و پير و جوان ابوابجمعى طبقه كارگر بين المللى نيز ثانيه به ثانيه عوارض 
دهشت زا و مرگبارش را در بند بند هستى خود درد مى كشند و در مقابل موج فزاینده كشتارش 
دست به واكنش مى زنند. ریشه همه جنگ ها در اینجا، در ژرفناى تضادهاى سركش و الینحل 
سرمایه دارى قرار دارد. چند رخداد مهم حلقه هاى واسط ميان نقطه اصلى زایش تا سطح آفتابى 

شدن جنگ را تشكيل مى دهند. این حلقه ها عبارتند از:
1. توازن قواى نظامى ميان دولت اسد و گروههاى مخالف وى در سوریه، در طول ماههاى اخير، 
به گونه اى چشمگير، به نفع اولى و به زیان دومى، بر هم خورده است. انتظار دولت امریكا و 
متحدان اروپائى اش در تمامى این مدت آن بود كه جنگ جارى این كشور شرائط الزم براى 
تضعيف هر چه بيشتر رژیم حاكم و تقویت نيروهاى تحت حمایت وى و دولت هاى غربى را 
فراهم سازد. این انتظار نه فقط محقق نشده است كه حوادث دوره اخير چشم انداز تحقق آن را 

تا حدود زیادى از بين برده است.
2. جنگ داخلى سوریه از منظر امریكا از همان آغاز جنگى براى پاره اى تسویه حساب هاى مهم 
با دولت هار اسالمى بورژوازى ایران تلقى مى شد. هر ميزان پيروزى دولت اسد بر مخالفان یا 
حتى هر سطح تغيير توازن قوا به نفع این دولت در جنگ جارى رخدادى در راستاى تضعيف 
منافع و موقعيت هژمونيك بورژوازى امریكا در منطقه است. حادثه اى كه همزمان مواضع دولت 
اسالمى بورژوازى ایران در خاورميانه و در عرصه كشمكش هاى پيشينه دارش با قطب قدرت 
غربى سرمایه را تقویت مى كند و كفه توازن باج خواهى ها و چانه زنى هاى وى با حریفان یا 
شركاى رقيب و حریف را سنگين تر مى سازد. فراموش نشود كه موفقيت هاى نظامى دولت اسد 
محصول مستقيم دخالت هاى تعيين كننده حزب اهلل و حمایت هاى بسيار كارساز جمهورى 
اسالمى است. درست به همين دليل آنچه روى داده است زنگ خطرى براى دولت امریكا و 

متحدان منطقه اى و بين المللى وى مى باشد.
3. وضعيت روز عراق و افغانستان استمرار وجود باتالقى است كه دولت امریكا با جنگهاى 
جنایتكارانه اش در این كشورها حفر كرده است. امریكا در همان حال كه بيش از صد ميليون 
سكنه كارگر سيه روز عراقى و افغانى را در عمق این مرداب به نيستى كشانده است، مرداب را به 
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ورطه سقوط اعتبار سياسى، توان اقتصادى و موقعيت بين المللى خود نيز مبدل ساخته است. 
ایده بربرمنشانه »خاورميانه بزرگ « امریكائى، در پرتو تندبادهاى درون باتالق عماًل كابوسى زاده 
است كه هر تالش بورژوازى دژخيم ایاالت متحده براى استيفاى تسلط كامل بر منطقه را دچار 
چالش جدى مى سازد. جمهورى اسالمى با راندن سفينه قدرت بر همين مرداب ها و استفاده از 
جهت وزش تندبادهایش به طور مستمر موقعيت باج خواهى خود در مقابل قطب قدرت غربى 
سرمایه جهانى را استحكام مى بخشد. پيروزى اسد بر مخالفان با كمك حزب اهلل، این ستاد 
رزمى نيرومند ارتش جمهورى اسالمى در منطقه، قدرت مانور این رژیم در بده و بستانهاى 
دیپلوماتيك با دولت امریكا را بسيار بيشتر و سرنوشت سازتر كرده است. مسأله اى كه بالعكس 
موقعيت بورژوازى امریكا در خاورميانه و آسياى وسطى را تا حدودى فرسوده و آسيب پذیر 
مى كند. نباید از یاد برد كه عراق به رغم تشتت بسيار سركش درون بورژوازى و ساختار قدرت 
سياسى حاكم باز هم در كنار جمهورى اسالمى، دولت اسد و حزب اهلل، استخوانبندى الزم یك 
صف بندى را تشكيل مى دهند. جبهه اى كه با توجه به روابط تنگاتنگش با كشورهاى روسيه و 

چين، نيروى مزاحم سر راه لنگراندازى ناوگان هژمونى امریكا در خليج و منطقه مى باشد.
4. حوادث چند ماه پيش تركيه هر چند كه به هيچ سطح جا به جائى حتى در هيچ كجاى 
ماشين دولتى ارتجاع بورژوازى منتهى نشد اما دولت اردوغان را نسبت به قبل از آن به طور 
چشمگير، دچار تضعيف كرد. رژیم تركيه متعاقب پایان دوره طالئى انباشت سرمایه، راه ركود 
اقتصادى وغلتش به ورطه بحران را مى رفت. شورش هاى خيابانى اخير در همان حال كه واكنشى 
در قبال تبعات بحران، تهاجمات هار نئوليبرالى سرمایه و تشدید بيش از پيش دیكتاتورى حاكم 
بورژوازى بود، ساختار قدرت سياسى روز سرمایه یا همين دیكتاتورى را نيز مى فرسود. تركيه 
حلقه مهم زنجيره هژمونى امریكا در منطقه است و هر ميزان تضعيف موقعيتش اخاللى در بناى 

سلطه امپریاليستى ایاالت متحده در خاورميانه محسوب مى شود.
5. رویدادهاى اخير مصر هر چند حاوى هيچ زیانى براى امریكا نبوده است و هر چند طيف 
نيروهاى متمایل به اسرائيل و امریكا را تقویت كرده است اما این موفقيت ها ریخت و پاش پاره اى 
محاسبات دولت هاى این كشورها را نيز همراه داشت. دولت اوباما استقرار »اخوان المسلمين« 
منادى روایتى از اسالم شبيه روایت اردوغان در تركيه و ميدان دارى ارتجاع بورژوازى آویزان 
به این رویكرد را شاید بر رژیم روز مصر ترجيح مى داد. نظاميان »سكوالر« حاكم و دولت دینى 
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مرسى تا جائى كه به توده هاى كارگر مصر مربوط است به طور قطع سر و ته یك كرباسند اما 
كارسازى دومى براى امریكا نسبت به اولى بيشتر بود. دولت مرسى نقش مؤثرى براى شقه كردن 
هر چه بيشتر نيروهاى فلسطينى به نفع اسرائيل، هل دادن حماس به سمت امریكا، چالش 
محافل تندروى فلسطينى و رفع خطر آن ها از سر رژیم اسرائيل را بازى مى كرد. در قياس با 
رژیم نظاميان، كارائى بيشترى براى كمك به انزواى جمهورى اسالمى در منطقه داشت و همراه 
با دولت اردوغان رل مؤثرى در تقویت ستاد قدرت  قطب غربى سرمایه جهانى در این نقطه 

دنيا بازى مى كرد.
6. نتيجه سناریوى سياه انتخابات سال 92 ریاست جمهورى در ایران بر خالف غالب تحليل ها 
و استنتاجات، به ویژه بر خالف پندارهاى تاریك جماعت وسيع رأى دهندگان، به هيچ وجه 
چيزى نبود كه تشفى خاطر امپریاليست هاى امریكائى و رژیم درنده اسرائيل را به دنبال آرد. در 
اینجا نيز تا جائى كه به توده هاى كارگر ایران مربوط است، تمامى بخش هاى ارتجاع بورژوازى 
از اصول گراى فقاهتى تا اصالح طلب هار دینى تا ملى، مذهبى، تا الئيك هاى راست و چپ و 
از نشستگان در عرشه كشتى حاكميت تا اپوزیسيون هاى رنگارنگ، همه از یك قماش و یك 
جنسند، اما گزینه روز دولت امریكا براى سناریوى اخير انتخاباتى در ایران نه حسن روحانى و 
اصالح طلبان و دار و دسته رفسنجانى كه بالعكس محبان وفادار بيت رهبرى بودند. این نكته اى 
است كه نتانياهو در همان روز پس از اعالم نتيجه انتخابات با زمختى تمام و عده اى از دولتمردان 
ذى نفوذ امریكائى با لحن هاى مختلف به گونه اى صریح بر زبان آوردند. ما به كرات و هر بار بسيار 
روشن تشریح كرده ایم كه در عرصه جدال جارى ميان بورژوازى امریكا و دولت اسالمى ایران 
مسأله هسته اى یا مسائل مشابه بسيار بى معنى هستند و هيچ جاى مهمى را اشغال نمى كنند. 
آنچه امپریاليست هاى امریكائى در این راستا نياز دارند. دو چيز است. اول یك جمهورى اسالمى 
بدون هيچ مزاحمت با آمادگى كامل براى انحالل در داربست سياست هاى استراتژیك ایاالت 
متحده، دوم و در غير این صورت یك جمهورى اسالمى منزوى، فرومانده، مستأصل با عربده 
كشى هاى توخالى امریكا گریز و یهودى ستيزانه، نمونه همين رژیمى كه در طول این مدت و در 
غالب سالهایش وجود داشته است. حالت نخست كمال مطلوبى است كه بورژوازى امریكا براى 
حصول آن تالش دارد و شكل دوم آلترناتيوى است كه سوژه هاى الزم براى همه تاخت و تازهاى 
دولت امریكا در منطقه از جمله تقال براى رسيدن به همان جمهورى اسالمى شمع آجين به 
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سياست هاى استراتژیكش را فراهم مى سازد. شاید گفته شود كه اصالح طلبان الگوى مناسبى 
براى دستيابى امریكا به حالت نخست هستند. این حرف درست است، اما نباید از یاد برد كه این 
جماعت به طور معمول فقط بخشى از جمهورى اسالمى و آن هم بخش بى قوام تر آن هستند. 
در یك كالم پيروزى روحانى  و شركاء در سناریوى سياه انتخاباتى سال جارى نه فقط مطابق 

ميل سران كاخ سفيد نبود كه از پاره اى جهات خالف خواسته آنان به حساب مى آمد.
با شرح فهرست وار نكات باال به اصل موضوع باز گردیم. گفتيم كه جنگ هاى عصر ما، هر نوع 
جنگى، در هر كجاى دنيا و با هر درجه از وسعت و شدت، محلى یا بين المللى، حق یا ناحق، در 
قالب تهاجمات بسيار جنایتكارانه امپریاليستى و بورژوائى یا خيزش هاى كارگرى سرمایه ستيز، 
به هر حال از عمق تناقضات ذاتى نظام سرمایه دارى بر مى خيزد. سرمایه است كه جنگ توليد 
مى كند. جنگى كه مى تواند از سوى بورژوازى، براى چالش سركشى این تناقضات و با هدف در 
هم كوبيدن مبارزات و اعتراضات كارگران باشد و مى تواند پيكار آگاه یا حتى ناآگاه و بى افق 
توده هاى كارگر دنيا عليه استثمار و سيه روزى هاى ناشى از وجود این مناسبات را به نمایش 
گذارد. جنگ سوریه نيز دقيقاً از نوع همين جنگ ها، اما از جنس كثيف ترین و بشرستيزترین 
جنگهاى ميان قدرت هاى مختلف سرمایه دارى جهانى عليه توده هاى كارگر سوریه، خاورميانه و 
كل طبقه كارگر جهانى است. طرفين كارزار همه از قماش هم، همگى دولت هاى هار بورژوازى 
و همگى مدافعان و حاميان و قداره بندان و وحوش مدافع نظام بردگى مزدى هستند. آنچه در 
باال اشاره شد، همان گونه كه قبالً هم تأكيد گردید، فقط الیه هاى واسط ميان سرچشمه اصلى 
جنگ در حال وقوع امریكا و حوزه آفتابى شدن آن را تصویر مى كنند. اساس جنگ تا جائى 
كه به امپریاليست هاى امریكائى و كل طبقه بورژوازى بين المللى بر مى گردد فقط یك چيز 
است. چنگ اندازى بر حصه عظيم ترى از كل اضافه ارزشى كه در سطح جهانى، توسط كل 
توده هاى كارگر دنيا توليد مى شود. این امر به خودى خود محتاج داشتن قطاع هر چه وسيع تر 
و عظيم تر در دایره قدرت، حاكميت، برنامه ریزى نظم اقتصادى و سياسى سرمایه جهانى است. 
بورژوازى ایاالت متحده عظيم ترین بخش سرمایه هاى دنياى حاضر را در زیر چتر مالكيت یا 
تحت كنترل خود دارد. یكه تازى هاى امپریاليستى، جنگ افروزانه و بشرستيزانه دولت هاى 
امریكا در تمامى طول قرن بيستم تا امروز، فرارسته قهرى و گریزناپذیر تقالى بورژوازى این 
كشور براى دستيابى به سهم هر چه غول آساتر در كل اضافه ارزش هاى بين المللى و تحكيم 
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پایه هاى قدرت امپریاليستى در فراخناى جهان كاپيتاليستى است. منطقه خاور ميانه و آسياى 
وسطى از دیرباز در استراتژى دولت امریكا براى تحقق همين هدف ها جایگاهى خاص داشته و 
امروز نيز بيش از هر زمان دیگرى چنين مكانى را داراست. ممالك واقع در این ناحيه جغرافيائى 
كره زمين، یك حوزه بسيار مهم انباشت ساالنه سرمایه را تعيين مى كنند. بازار داخلى این 
جوامع در زمره حلقه هاى حياتى زنجيره سامان پذیرى سرمایه جهانى هستند. سه غول عظيم 
اقتصادى دنياى سرمایه دارى با چشم انداز رقابت هاى خرد كننده در بازار جهانى چهارسوى این 
منطقه را در محاصره خود دارند و بندبند تحوالت اقتصادى و سياسى آن را تپش قلب سرمایه 
اجتماعى خود مى بينند. خاورميانه و آسياى وسطى كانون جوشش سرشارترین منابع نفت و 
گاز دنيا هستند. بحث فقط بر سر نفت و اهميت ویژه اش در چرخه ارزش افزائى سرمایه جهانى 
نيست، اقتصاددانان بورژوازى، سده حاضر را قرن گاز طبيعى نام نهاده اند و در نظر بياوریم كه 
تریليون ها متر مكعب گاز در زیر زمين این منطقه در حال غليان است. فقط ایران 16 تریليون 
متر مكعب این منابع را در اختيار دارد. ليست مؤلفه هاى مربوط به جایگاه خاص خاورميانه  براى 
بورژوازى جهانى را مى توان باز هم ادامه داد، رشد غول آساى سه قدرت عظيم كاپيتاليستى 
كه پيش تر گفتيم، چين و روسيه و هند، به ویژه اولى، در طول دو دهه اخير، چرخه محاسبات 
امریكا را در عرصه جهانى بيش از پيش، دچار لرزش و بى ثباتى ساخته است. خاورميانه از این 
لحاظ نيز اهميت باز هم بيشترى در حساب و كتاب هاى سودجویانه قطب هاى قدرت بورژوازى 
احراز مى كند. این نكته را در همين جا اضافه كنيم كه سخن فقط بر سر صرف توازن موقعيت 
اقتصادى بخش هاى مختلف سرمایه جهانى در منطقه نيست. سرمایه یك رابطه اجتماعى است 
و عوامل عدیده و غيرقابل احصائى همچون اقتدار سياسى، نقش در برنامه ریزى نظم سرمایه 
بين المللى، توان ميليتاریستى و جنگ افروزى، داشتن مكان هژمونيك در صف آرائى ها و قطب 
بندى هاى جهانى و سایر عوامل مشابه نيز هر كدام حلقه اى از زنجيره وجود سرمایه را تشكيل 
مى دهند. خاورميانه قرن هاست كه ميدان آرایش و تقابل همه این وجوه هستى سرمایه توسط 

قطب هاى مختلف بوده است و این وضعيت روز به روز حساس تر گردیده است.
نظام سرمایه دارى در كل تار و پود خود اسير بحران است. طوفان بحران با سرعتى فزاینده 
چالش  براى  متوالى  دهه  سه  طول  در  بورژوازى  مى خورد.  چرخ  سرمایه  حيات  چرخه  در 
بحران، تمامى زمين و زمان را بر سر طبقه كارگر خراب كرده است. سراسر وجوه زندگى 
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كارگران از معيشت روزمره تا آنچه زمانى رفاه اجتماعى نام داشت، تا امكان نفس كشيدن هاى 
اعتراضى در برخى مناطق دنيا، تا قراردادهاى فریبكارانه حاصل مماشات با رفرميسم كارگرى، 
تا همه حوزه هاى دیگر حيات اجتماعى كارگران به وحشيانه ترین شكلى آماج تهاجم هار این 
نظام قرار گرفته است. با همه این ها بحران، توفنده و كوبنده پيش مى تازد. دولت ها زیر نام 
بدهكارسازى هاى خود تمامى هست و نيست چند نسل آتى طبقه كارگر جهانى را هم به مجارى 
سود و شریان حيات سرمایه ها تزریق كرده اند اما باز هم این نظام قادر به چرخش نيست و بحران 
همچنان مى شورد. در چنين وضعى سبعيت قطبهاى قدرت سرمایه به اوج مى رود و بورژوازى 
درنده امریكا به دالئل مختلف از جمله، مالكيت و كنترل عظيم ترین بخش سرمایه جهانى، 
تحمل افزون تر فشار بحران، مشاهده قطب هاى نيرومند نوپاى رقيب، نياز به حصه هاى باز هم 
كالن تر و غول آساتر در اضافه ارزش هاى حاصل استثمار كارگران دنيا، تحمل هزینه هاى كوه 
پيكر جنگ افروزى هاى تجاوزكارانه هميشگى، كسرى بودجه هاى چندین تریليونى، بدهكارهاى 
كهكشانى 16 تریليونى و مسائل دیگر بسيار هارتر و درنده تر از همگان براى بازتقسيم مجدد 
اضافه ارزش ها راه نمایش قدرت و قداره بندى پيش مى گيرد. جنگ در حال وقوع امریكا ادامه 
تالش سرمایه دارى این كشور براى كسب سهم كالن تر در سودهاست. تسلط بالمنازع در آسياى 
وسطى و خاورميانه سواى استيال بر یكى از سرشارترین مناطق توليد اضافه ارزش ها، یك 
شرط الزم تسلط بر سراسر جهان سرمایه نيز هست و این آخرى نياز حتمى دستيابى امریكا به 
عظيم ترین حصه هاى اضافه ارزش توليد شده در دنيا هم مى باشد. زیادت طلبى هاى معمول و 
باج خواهى هاى ادامه دار دولت هار اسالمى بورژوازى ایران در منطقه عامل اخالل در حصول این 
تسلط است. این دولت در پرتو همپيوندى با رژیم سوریه،  رشته ارتباط محكم درونى با حزب اهلل 

و داشتن حمایت مؤثر چين و روسيه است كه توان ایفاى این نقش را داراست.
دولت اوباما از مدت ها پيش اعالم داشته بود كه عبور سوریه از آنچه وى خط قرمز مى خواند 
زمان دميدن در شيپور جنگ خواهد بود. او رئيس جمهور كشورى است كه سراسر جهان 
قلمرو كودتاگرى ها، ميدان جنگ افروزى ها، حوزه آفرینش هولوكاست هایش هست و كاربرد 
بشرستيزانه زرادخانه هاى اتمى در هيروشيما، توافق با ریختن بمب هاى شيميائى بر سر ميليونها 
سكنه نفرین شده نواحى غربى ایران در جنگ ارتجاعى دولت درنده اسالمى با رژیم هار صدام 
و بمباران شيميائى مستقيم فلوجه در سال 2004، فقط چند برگ از كارنامه سراسر شرارت 
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و كشتار و جنایاتش را تشكيل مى دهد، رئيس جمهور بورژوازى چنين نقطه اى از دنيا مطابق 
معمول با واژگونه پردازى ابتذال آميزى كاربرد سالح شيميائى توسط ارتش اسد را نام مناسبى 
براى خط قرمز مذكور اعالم مى كرد. واقعيت اما از بيخ و بن خالف این بود. خط قرمز وى تغيير 
توازن قواى ميان رژیم اسد و مخالفان به سود اولى و به زیان دومى است. تمام مؤلفه هائى كه 
باالتر به عنوان حلقه هاى واسط سرچشمه واقعى جنگ تا رویه آفتابى شدن آن اشاره گردید، 
در كنار این مؤلفه است كه پرونده شروع جنگ و تهاجم نظامى امریكا را تكميل مى كند و 
شيپور شبيخون توحش بورژوازى ایاالت متحده را به صدا در مى آورد. جنگ تحقق همان 
ایده بشرستيز حاكمان امریكا در زمان بوش یعنى ایجاد خاورميانه از همه لحاظ مطيع و تحت 
سيطره بالمنازع امریكا را دنبال مى كند. رویدادهاى جارى سوریه محمل مناسب این جنگ 
است. این شروع ماجرا است. جا به جائى هاى زیادى در دستور كار این تهاجم ميليتاریستى 
قرار دارد. سقوط دولت اسد، زمينگير ساختن حزب اهلل، تضعيف سرنوشت ساز دولت اسالمى 
بورژوازى ایران و مجبور كردنش به انصراف از زیادت طلبى و باج خواهى، تقویت بيش از پيش 
دولت اسرائيل و به اضمحالل كشاندن سازمان هاى فلسطينى، تسویه حساب هاى الزم در عراق 
و تدارك عروج نيروهاى مورد اطمينان امریكا به قله قدرت سياسى همگى در دستور قرار دارند. 
بال و پر دادن باز هم بيشتر به احزاب مرتجع ناسيوناليست كرد در عراق، كمك به این احزاب 
براى تقویت یك قطب ارتجاعى ناسيوناليستى مركب از محافل كرد ایرانى و سورى و پيوند زدن 
هر چه بيشتر همه آنها به استراتژى خاورميانه اى امریكا، هموارسازى راه سازش جریان موسوم به 
»حزب كارگران كردستان« با دولت تركيه و در یك كالم پاالیش خاورميانه از مناقشات مخالف 
مصالح استيالى امریكا، پرده هاى بعدى تراژدى تهاجم نظامى هستند. اینها مواردى است كه 
قطار جنگى امریكا براى رسيدن به هدف نهائى خود تعقيب مى كند. اینكه نتيجه تهاجم نظامى 
و پيشبرد جنگ چه خواهد بود، آیا دولت اوباما به سرنوشت سلف خویش در جنگهاى عراق 
و افغانستان دچار خواهد شد یا فرجام كار شكل دیگرى ورق خواهد خورد موضوعى است كه 
پاسخ آن از پيش معلوم نيست. به این دليل روشن كه عوامل گوناگونى بر روند آن فشار وارد 

خواهد ساخت.
سؤاالتى در اینجا و در رابطه با این بحث مطرح مى گردد. اولين پرسش این است كه اگر جنگ 
برچيدن بساط زیادت خواهى ها و كشمكش پردازى هاى جمهورى اسالمى را به مثابه یك پيش 
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شرط استقرار خاورميانه مطلوب امپریاليست هاى امریكائى دنبال مى كند، چرا این رژیم به ورطه 
سكوت فرو رفته است. سؤال دوم نيز از همين سنخ است. اگر جنگ استيالى بالمنازع امریكا در 
منطقه را دستور كارش دارد چرا كشورهاى روسيه و چين سواى پاره اى رجزخوانى ها دست به 
هيچ واكنش تعيين كننده اى نمى زنند. پرسش ها به طور قطع، بسيار جدى هستند و پاسخ ها 
هيچ ساده نمى باشند اما یك چيز را به یاد داشته باشيم. سكوت هر سه كشور نه از سر رضا كه 
از وحشت تحمل زیان هاى سهمگين تر است. در این باره باید در جائى دیگر به تفصيل بحث 
كرد،  اما در اینجا از پرداختن به آن چشم مى پوشيم و به مسأله اساسى دیگرى نظر مى اندازیم. 
این مسأله كه كارگران چه باید بكنند و چه مى توانند انجام دهند؟ جنگ با كل مصيبت هایش 
تهاجمى موحش عليه توده هاى كارگر خاورميانه و در همين راستا ، طبقه كارگر جهانى است. 
ستيز با جنگ نيز نه كار این یا آن اپوزیسيون سرمایه، كه وظيفه محتوم كارگران است. در 
طول روزهاى اخير تظاهراتى محدود در برخى كشورها در اعتراض به حمله نظامى صورت 
گرفته است. اشكال مهم این آكسيون ها همسان همه تظاهرات، شورش ها و خيزش هاى دیگر 
این دوره، در همه موارد و همه جاهاى دیگر، یك چيز است. هيچ كدام، تجلى قدرت سازمان 
یافته ضد سرمایه دارى توده هاى كارگر نيستند. همه در مارپيچ نظم سرمایه مى چرخند. همه 
از سرمایه داران و دولت هایشان مى خواهند كه چنين نكنند و از دستيازى به تجاوزات روز خود 
بپرهيزند!! در این مورد نيز همه از جنگ افروزان، از حمام خون ساالران مى خواهند كه طبل 
جنگ را به دور اندازند!! این نوع تالش ها تاریخاً محكوم به شكست بوده است و در آینده نيز 
سهمگين تر شكست خواهد خورد. باید راه درست پيكار را پيش گرفت. باید همين حاال در 
هر كجا كه هستيم، در هر كشور و شهر و ناحيه، به عنوان یك فعال جنبش ضد سرمایه دارى 
به سراغ فعالين دیگر رفت. باید دست در دست هم در كليه مراكز كار و توليد، در هر كوى و 
خيابان، هر دبيرستان و دانشگاه، بر سر همه همزنجيران فریاد كشيم و از همه آن ها بخواهيم 
تا در اعتراض عليه جنگ افروزى سرمایه چرخ كار و توليد را از كار فرو اندازند. باید مبارزه عليه 
تهاجم نظامى امریكا را به حلقه اى از زنجيره پيكار سراسرى عليه موجودیت نظام سرمایه دارى 
و سازماندهى شورائى خود عليه مناسبات بردگى مزدى تبدیل كنيم. قدرت سراسرى بورژوازى 
را، تنها با قدرت سراسرى سرمایه ستيز طبقه كارگر مى توان پاسخ گفت و متشكل ساختن این 
قدرت به طور قطع امكان پذیر است. جنبش ضد جنگ را به حوزه اى براى پيگيرى این نقش 
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و حصول این هدف تبدیل كنيم.
یك نكته بسيار مهم دیگر را نيز فراموش نكنيم. اعتراض ما عليه جنگ با اعتراض ما عليه همه 
جنگ افروزان، عليه كل نظام سرمایه دارى، عليه تمامى دولت هاى حمام خون ساالر، از جمله 
عليه دولت اسد، دولت اسالمى سرمایه دارى ایران، اپوزیسيون هاى ارتجاعى دست به كار قتل 
عام كارگران در سوریه و منطقه، دولت هاى حامى هر كدام این دو طيف در سراسر جهان تكميل 
مى گردد. فریادهاى اعتراض ضد جنگ ما باید بسيار رسا فریاد قاطع طبقه كارگر جهانى عليه 
موجودیت رژیم اسد، عليه طيف وسيع اپوزیسيون هار كارگركش سورى و غيرسورى حاضر 
در صحنه جدال و منادى حمایت فعال ما از برپائى و ميدان دارى واقعى شورائى طبقه كارگر 
سوریه عليه همه این نيروها باشد. در حال حاضر  بخشى از ارتجاع هار بورژوازى از نوع حاميان 
دولت اسد، جمهورى اسالمى، رژیم عراق و حزب اهلل تالش دارند تا براى خود جائى در صفوف 
اعتراض كارگران پيدا كنند. این جماعت همگى از جنس همان بشرستيزان جنگ افروزند و هر 
شكل نفوذ آن ها در صف اعتراض عليه تهاجم نظامى امریكا، اهانتى سترگ عليه جنبش واقعى 

ضد جنگ است. راه این نفوذ باید مسدود گردد.
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سرمایه دارى و بازنگرى روابط کار
استثمار و زندگی طبقه کارگر

اكتبر 2013

سال  طى 8  در  نژاد  احمدى  دولت  كه  مى گویند  اسالمى  جمهورى  اقتصادى  كارشناسان 
زمامدارى هر سال فقط 14000 شغل ایجاد كرده است. تيم اقتصادى مذكور در تحليل ها و 
بررسى هاى مختلف این را نيز تصریح كرده اند كه در طول هر یك سال حدود یك ميليون جوان 
ایرانى پاى به سن اشتغال مى گذارد و به صف متقاضيان كار مى پيوندد. مقایسه این دو رقم 
گویاى این حقيقت است كه در فاصله ميان سال هاى 1384 تا 1392 هر یك سال 986 هزار 
نفر به رقم بيكاران اضافه شده است. به بيان دیگر فقط در طول دوره ریاست جمهورى احمدى 
نژاد جمعيت نيروى كار فاقد اشتغال بالغ بر 9 ميليون نفر افزایش یافته است. در مورد شمار 
بيكاران پيش از این تاریخ، آمارهاى رژیم بيش از حد آشفته است. »نشریه تحقيقات اقتصادى 
خاورميانه« در سال شروع دوره مورد گفتگو )2005 ( مقاله اى پيرامون وضعيت اقتصادى روز 
ایران منتشر ساخته است. در آنجا از بحران سهمگين بيكارى سخن رفته است. تصریح شده 
است كه 40 درصد جمعيت جامعه، چيزى حدود 28 ميليون نفر بار سنگين فقر و فالكت 
منبعث از بيكارى را تحمل مى كنند. متوسط شمار افراد خانوار در ایران بر پایه گزارش سال 
1385 مركز آمار جمهورى اسالمى 4 نفر است. خارج قسمت 28 ميليون بر عدد چهار بيانگر 
آن است كه تعداد خانواده هاى زیر فشار عوارض بيكارى بالغ بر 7 ميليون بوده اند. بيكاران درون 
هر خانوار ممكن است یك، دو یا حتى 3 نفر باشند و اگر بخواهيم بسيار محتاط ميانگينى را 
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در نظر گيریم شاید عدد یك و نيم بيشترین حصار احتياط را دارا باشد. با عزیمت از این فرض 
، جمعيت بيكار سال مذكور سر به 10 ميليون نفر مى زده است. اگر این رقم را با نيروى كار 
فرومانده از یافتن هيچ جائى براى اشتغال در طول 8 سال رئيس جمهورى احمدى نژاد با هم 
جمع كنيم، آنگاه با یك لشكر عظيم بيكارى 19 ميليون نفرى رو به رو مى گردیم. 19 ميليون 
بيكار در جامعه اى كه هر كس حتى اگر در طول هر هفته فقط یك ساعت امكان اشتغال داشته 
باشد، بيكار محسوب نمى شوند و این بدان معناست كه جمعيت كثيرى از شاغلين كسانى 
هستند كه كل زمان اشتغال آن ها از یك یا دو یا چند ساعت در هفته تجاوز نمى نماید. این قصه 
سر دراز دارد. شاید شمار زیادى از این بيكاران آدم هاى مجرد و فاقد خانواده باشند اما به طور 
قطع بيشترین آن ها باید تمامى هزینه هاى معاش و دارو و درمان یا سير تا پياز زندگى همسر، 
فرزندان، پدر و مادر یا خواهر و برادر را تأمين نمایند. به این ترتيب و با احتساب همه این مؤلفه 
ها، حتى اگر به كمترین ميانگين رجوع كنيم باز هم رقم كل كارگران بيكار و افراد خانواده هاى 

آنها را باید در باالى مرز 30 و به احتمال بيشتر، 35 ميليون نفر سراغ گيریم.
ارقام واقعى باال یك سؤال بسيار اساسى را در پيش روى ما قرار مى دهد. در جامعه اى كه اكثریت 
غالب كارگرانش از ابتدائى ترین و بى رمق ترین پوشش امكانات معيشتى و رفاهى محرومند، در 
جهنمى كه غرامت ایام بيكارى، بيمه دارو و درمان، تضمين حداقل خورد و خوراك و پوشاك و 
سرپناه حتى مستمرى بازنشستگى براى توده هاى كارگر وجود ندارد و اگر نامى از این یا آن نوع 
»امكانات« شنيده مى شود، اوالً درصد بسيار معدودى را در بر مى گيرد و ثانياً طول عمرش از 
چند روز بيشتر نيست، آرى در قعر این برهوت گند و وحشت، 30 یا 35 ميليون انسان چگونه 

زنده اند و در چرخه اى به نام زندگى تاب مى خورند؟
درستى آمارهاى یاد شده را باید در پيوند ميان حوزه هاى اشتغال رسمى و غيررسمى دید. پاسخ 
سؤال در وهله نخست و پيش از جستجوى كالبدشكافانه اجتماعى و طبقاتى موضوع در همين 
جا قابل كنكاش است. واقعيت این است كه نيمى از بيكاران دنيا به ویژه در جوامعى مانند ایران، 
نفرین شدگانى هستند كه بيكار نيستند بلكه فروش نيروى كار آن ها در شرائطى عميقاً قرون 
وسطائى و بسيار بشرستيزتر، خونبارتر و هالكت آورتر از سایر همزنجيرانشان محقق مى گردد. 
این بخش طبقه كارگر استثمارشوندگان حوزه اشتغال غيررسمى هستند. بهاى نيروى كار اینان 
حتى با رجوع به هزینه الزم براى بازتوليدش تعيين نمى شود. بورژوازى براى پرداخت دستمزد 
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این نيمه چند ميليارد نفرى طبقه كارگر جهانى »معيار و مالك« دیگرى دارد!! وقتى از هزینه 
بازتوليد نيروى كار صحبت مى كنيم پاى خورد و خوراك و سرپناه و دارو و درمان و آموزش یا 
تربيت ارتش ذخيره كار در ميان است. بورژوازى دیرى است كه از خریدارى نيروى كار به این 
شكل و با این هزینه ها حتى االمكان اباء مى ورزد. رسم جدید سرمایه كه البته از آغاز وجود 
داشته است و اینك جهانگير مى شود، این است كه كارگر تا آخرین رمق كار كند بدون اینكه 
سرمایه دار دغدغه بازتوليد نيروى كارش را داشته باشد. برده مزدى بيش از حد نياز وجود دارد. 
وقتى جماعتى زیر فشار سختى كار هالك شدند، وقتى توان كار كردن آن ها به طور كامل 
مستهلك شد، به دور ریخته مى شوند و كارگران دیگر جاى آنها را پر مى سازند. این بخش طبقه 
كارگر در قلمروهائى كار مى كنند كه عرف بورژوازى آن ها را حوزه اشتغال غيررسمى مى خواند.

»سازمان جهانى كار« كه نقش آن در مسخ و مهندسى افكار توده هاى كارگر به نفع بورژوازى 
دست همه مؤسسات و مراكز دیگر این نظام را از پشت بسته است و ميداندارى كارگرستيزانه اش 
براى ماندگارسازى بردگى مزدى، با سيستم پليسى سرمایه نرد رقابت مى بازد، در چندین 
گزارش ساالنه خود پيرامون وضعيت اشتغال نيروى كار اطالعاتى را منتشر ساخته است كه 
بسيار قابل تعمق است. سازمان مذكور در یكى از این سندها لبه تيز تحقيقاتش را بر روى 
42 كشور متمركز كرده است. از ميان این ممالك 50 درصد كل اشتغال 17 كشور صرفاً در 
بخشهاى غيررسمى بوده است. این رقم در برخى جوامع مرز 70 درصد را پشت سر خود داشته 
است. مشخصه مشترك این كارها آن است كه همگى آنها خارج از چهارچوب قراردادها و مقاوله 
نامه هاى »قانونى« رایج در برخى ممالك اروپاى غربى هستند. كارگران شاغل این حوزه ها در 
مرگبارترین شرائط كار مى كنند. طوالنى ترین روزانه هاى كار را تقبل مى نمایند. از هيچ نوع 
امنيت شغلى در هيچ سطحى برخوردار نمى باشند، نازل ترین دستمزدها را دریافت مى دارند. 
خودشان و كل افراد خانواده آنها از هر نوع بيمه دارو و درمان محرومند. در زیر پوشش هيچ 
شكل تأمين اجتماعى قرار ندارند. همگى مجبورند كه در تمامى روزهاى تعطيل كار كنند. هيچ 
حق بازنشستگى دریافت نمى دارند. هيچ مرخصى هفتگى یا ساالنه ندارند و در یك كالم در 
همان حال كه نقشى بسيار سهمگين و سرنوشت ساز در بازتوليد و ارزش افزائى كل سرمایه 
جهانى ایفاء مى كنند، تمامى سيه روزى هاى شرائط كار دوره انباشت بدوى سرمایه، در تاریكى 
زارهاى افول قرون وسطى را تحمل مى نمایند. سازمان جهانى كار كه از دیرباز تا امروز براى 
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توجيه مدنى، تسجيل حقوقى و اعتبار انسانى این حوزه هاى استثمار نيروى كار مى كوشد، در 
این گزارش و سندهاى منتشره دیگر از توسعه روزافزون و بى مهار این نوع كارها در سراسر 
جهان خبر مى دهد و طنز زشت ماجرا این است كه رویكرد نظام سرمایه دارى به گسترش هر 
چه بيشتر این شكل استثمار نيروى كار را مجوزى مهم براى دعوت توده هاى كارگر دنيا به 

استقبال از این مشاغل و تمكين به شرائط حاكم در حوزه هاى رواج آن ها مى بيند.
آمارها مى گویند كه سهم اشتغال غيررسمى از اشتغال كل نيروى كار ساكن شهرها در ممالك 
امریكاى التين فقط در فاصله ميان سال هاى 1991 تا 1997 از 5 درصد به نزدیك 60 درصد 
افزایش یافته است. منحنى این فزونى در طول دهه نخست سده بيست و یكم سير صعودى 
بسيار بيشتر و پرشتاب ترى داشته است، به گونه اى كه هم اكنون عظيم ترین بخش طبقه 
كارگر تمامى كشورهاى قاره در حوزه هاى اشتغال غير رسمى كار مى كنند و نيروى كار خود 
را با تحمل شرائط این حوزه ها به فروش مى رسانند. گزارش سازمان كار تصریح مى كند كه در 
پاكستان، بنگالدش و همه ممالك افریقانى نيز جمعيت شاغل حوزه هاى سالخى نيروى كار 
یا همان قلمروهاى اشتغال غيررسمى مرز 70 درصد و گاه بيشتر را پشت سر نهاده است. این 
روند در كشورهاى اروپاى غربى و امریكا نيز اگر چه سياق جوامع باال را ندارد اما مدام در حال 
پيشروى است و در طول سالهاى اخير جهشى بسيار چشمگير داشته است. یك نكته بسيار مهم 
مكان ویژه و مستمراً در حال رشد اشتغال غيررسمى در چرخه ارزش افزائى سرمایه بين المللى 
است. گزارشات گوناگون از جمله همين اسناد انتشار یافته سازمان جهانى كار بخشى از محتواى 
خود را به بررسى این مسأله اختصاص داده اند. قول متفق همه پژوهش ها بر آن است كه تا 
سال هاى آخر سده پيش بالغ بر 30% كل محصول اجتماعى ساالنه كار طبقه كارگر امریكاى 
التين یا آنچه كه دیوانساالرى رسمى بورژوازى آن را »توليد ناخالص داخلى« مى نامد، توسط 
كارگرانى توليد شده است كه در حوزه هاى اشتغال غيررسمى مورد استثمار قرار مى گيرند. این 
نسبت در قاره افریقا و به ویژه كشورهاى منطقه موسوم به »صحرا« از 50% نيز باالتر رفته است. 
اما بحث مطلقاً بر سر امریكاى التين، آسيا یا افریقا نيست. حتى در جوامع مختلف اروپاى غربى و 
ممالكى مانند ایاالت متحده و كانادا نيز این رقم به ویژه رشد فزاینده آن، حيرت آور است. آمارها 
حكایت از این دارند كه در دهه 90 قرن بيستم چيزى ميان 7 تا 19 درصد توليد ناخالص داخلى 
كشورهاى یاد شده از طریق كارگران مورد استثمار حوزه اشتغال غيررسمى توليد گردیده است 
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و این رقم در دهه نخست سده حاضر به صورت مدام در حال افزایش بوده است.
همه داده هاى باال حدیث گویاى این واقعيتند كه دو رویداد كاماًل همگن، همپيوند و گریزناپذیر 
در شرائط روز دنياى سرمایه دارى و از دهه ها پيش به این سوى، با حداكثر شتاب و كوبندگى در 
حال وقوع، توسعه اپيدميك و جهانى شدن هستند. در یك سوى موج بيكارى، لحظه به لحظه، 
با قدرت تخریب رو به فزون خود، خانه و كاشانه و بساط معيشت ميلياردها كارگر را در هم 
مى پيچد و در سوى دیگر بيشترین بخش بيكار شدگان یا جمعيت چند ميلياردى در حال بيكار 
شدن، به گونه اى دیگر، در سالخ خانه هاى دهشتناكى كه »حوزه هاى اشتغال غيررسمى« نام 
گرفته است مجبور به كار و تن دادن به غيرقابل تحمل ترین شرائط استثمار و زندگى مى گردند. 
این روندى است كه نظام سرمایه دارى بدون آن قادر به هيچ ميزان بقاى خود نيست و در همين 
جاست كه سه سؤال اساسى پيش مى آید. نخست اینكه چرا چنين است و سرچشمه این روند 
در كجا قرار دارد. دومين پرسش اینكه سرنوشت زندگى طبقه كارگر بين المللى در سيطره 
تهاجم و سركشى روزافزون این موج چه مى شود. سؤال سوم یا مهمترین سؤال این خواهد بود 
كه توده هاى كارگر دنيا و جنبش كارگرى جهانى چه مى تواند بكنند و چه راهى را باید در پيش 
گيرند. این ها سؤاالت بسيار مهم پيش پاى طبقه كارگر در هر نقطه دنياى سرمایه دارى است. 
از نخستين آنها آغاز كنيم. براى یافتن پاسخ باید ولو در چند خط به چند حكم پایه اى و ذاتى 

شيوه توليد سرمایه دارى اشاره كرد.

توليد حداكثر كاال و سرمایه  رابطه  راستا  و در همين  ارزش  اضافه  توليد  رابطه  سرمایه   .1
توسط حداقل نيروى كار یا توليد حداكثر ارزش اضافى توسط كمترین شمار كارگران است. 
توليد سرمایه دارى به حكم همين بنمایه، ماهيتاً در جستجوى كاهش جزء متغير سرمایه در 
مقابل جزء ثابت آن است. تمركزپوئى، جایگزینى مالكيت انفرادى سرمایه داران كوچك توسط 
مالكيت هاى بزرگ متمركز در روند مستمر رقابت ها، پيدایش شركتهاى بزرگ سهامى، تراست 
ها، كارتل ها، كنسرن ها، مؤسسات عظيم الجثه صنعتى و بانكى و مالى، انحصارات غول پيكر 
چند مليتى، همه و همه وجوه تعين همين پویه ذاتى سرمایه مى باشند. خميرمایه این فرایند، 
باال بردن ظرفيت بارآورى كار اجتماعى، افزایش اضافه ارزش نسبى و در یك كالم تبدیل 
عظيم ترین بخش كار طبقه كارگر به كار اضافى از طریق تنزل هر چه بيشتر كار الزم این طبقه 
است. توليد سرمایه دارى زیر فشار این پویه تا جائى كه به حالت نسبى ماجرا مربوط است شمار 
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كارگران را در مقابل ميزان سرمایه ثابت پيش ریز شده كاهش مى دهد. به بيان دیگر حجم 
هر چه سهمگين ترى از ماشين آالت، وسائل كار، موادخام، كاالهاى نيم ساخته و در مجموع 
همان سرمایه ثابت اعم از استوار یا گردان را توسط تعداد هر چه كمترى كارگر به حركت در 
مى آورد و ارزش افزا مى سازد. این روند بيكارى زاست. به این معنى كه توسعه انباشت سرمایه 
را حداقل به صورت نسبى با زائد ساختن جمعيتى از نيروى كار همگن و همجوش مى كند. 
با همه این ها وقوع چنين رخدادى هميشه و در تمامى مقاطع تاریخى توسعه سرمایه دارى به 
هيچ وجه محتوم نيست. كاهش نسبى بخش متغير سرمایه در مقابل جزء ثابت آن به طور 
معمول با افزایش مطلق جزء نخست همراه است. حجم سرمایه الحاقى ساالنه هر سرمایه دار، 
سرمایه اجتماعى هر كشور یا كل سرمایه بين المللى، چنان عظيم و غول آساست كه در كنار 
نرخ انفجارى افزایش درجه بارآورى كار اجتماعى یا متوسط تركيب ارگانيك سرمایه ها باز هم 
استثمار خيل وسيع كارگران جدید را اجتناب ناپذیر مى سازد. كاركرد این مؤلفه ها به ویژه در 
چند قرن نخست توسعه سرمایه دارى روند توليد و تكثير ارتش بيكاران را سواى دوره هاى 
خاص سركشى بحران ها تا حدود زیادى كند و مهار مى ساخته است. جهانى شدن بالانقطاع 
شيوه توليد سرمایه دارى كه پدیده همزاد این نظام است مدام حوزه هاى جدید انباشت را در 
پيش روى سرمایه قرار داده است. پيش ریز سرمایه در این قلمروها به طور معمول با تركيب 
آلى نازل تر صورت گرفته است و این امر به نوبه خود متوسط تركيب ارگانيك سرمایه جهانى 
را متأثر مى ساخته است. بحرانها كه رویداد غيرقابل گریز سرمایه دارى هستند از یك سوى 
ابعاد بيكارسازى ها را توسعه مى دهند، اما از سوى دیگر با پاالیش سرمایه و هموارسازى راه 

انباشت هاى گسترده نوین، بازار اشتغال را به طور گذرا رونق مى بخشند.
عوامل مذكور یا مكانيسم هاى خودپوى سرمایه براى خنثى سازى چاشنى احتراق بيكارى 
همگى زیر فشار تناقضات ذاتى سرمایه اند. این سخن ماركس كه »سد واقعى سر راه هستى 
سرمایه دارى وجود خود سرمایه است« در اینجا و در رابطه با توان اشتغال زائى و بيكارسازى 
سرمایه نيز به تمام و كمال مصداق دارد. سرمایه جهانى با افزایش غول آساى بى انقطاع حجم 
خود دامنه نيازش به نيروى كار را وسعت مى بخشد اما همزمان با ارتقاء افسانه اى بارآورى كار 
اجتماعى و كاهش پرشتاب و گسترده نسبت ميان بخش هاى ثابت و متغير خود به سود اولى و 
زیان دومى، برد احتياج مذكور یا افزایش مطلق شمار كارگران مورد نياز را زیر فشار قرار مى دهد 
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و دچار فرسایش مى سازد. آنچه روزگارى براى توليدش كار صدها كارگر با روزانه هاى كار بسيار 
طوالنى الزم مى شد، چند سال بعد با كار یك كارگر یا حتى بخش محدودى از ساعات كار 
روزانه وى قابل توليد مى گردد. محصول این فرایند جهتگيرى مدام سرمایه به سوى یك بيكارى 
انفجارآميز غيرقابل چالش است. حادثه اى كه دیرگاهى است در جهان سرمایه دارى اتفاق افتاده 

است.

2. سرمایه در هستى خود بحران زا است. بررسى ریشه ها، چگونگى بروز و عوارض بحران ها در 
اینجا موضوع بحث ما نيست. بسيار به اختصار و در محدوده چند جمله كوتاه به بازگوئى این 
نكته مى پردازم كه بحران در پویه تنزل نرخ سود خود را آفتابى مى سازد. باالتر گفته شد كه 
سير صعودى تركيب ارگانيك یا افزایش نسبت بخش ثابت سرمایه به جزء متغيرش، گرایش 
نهادین سرمایه است. امرى كه حاصل تقسيم اضافه ارزش ها به كل سرمایه را متأثر مى سازد و به 
صورت كاهش نرخ سود انعكاس مى دهد. توليد سرمایه دارى این گرایش را از طریق مكانيسم ها 
و اهرم هاى معينى به چالش مى كشد اما برد تأثير این عوامل محدود است و بحران ها به وقوع 
مى پيوندند. در رابطه با بحران و فرایند جوشش، وقوع و چالش آن باید چند نكته مهم دیگر را 

به ضرورت و البته تيتروار تأكيد كرد.
الف. همه مكانيسم هاى خنثى كننده روند افت نرخ سود، اعم از آنهائى كه سرمایه از آغاز با خود 
داشته است و ماركس آنها را به تفصيل توضيح داده است یا اهرم ها و ساز و كارهائى كه در طول 
تاریخ توسعه سرمایه دارى زاده شده اند و بعضاً بيشترین نقش را بازى مى كنند، همگى بدون 
استثناء كل ظرفيت اثرگذارى خود را از طریق فشار سهمگين بر روى سطح مزدها و تنزل كار 

الزم به نفع كار اضافى احراز و اعمال مى كنند.
ب. ظرفيت ذاتى سرمایه براى چالش بحران ها قابل تردید نيست اما این را نيز نباید از یاد 
برد كه هر ميزان توسعه و خودگسترى شيوه توليد سرمایه دارى گامى در پيچيده تر شدن 
تناقضات ذاتى سرمایه، كوبنده تر شدن بحران هایش و دشوارتر شدن بيش و بيشتر خروج 
آن از ورطه بحران ها است. هر چه زمان مى گذرد تركيب آلى سرمایه ركورد تاریخى تازه اى را 
پشت سر مى نهد. شرائط الزم براى پيشى گرفتن نرخ انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش سریع تر 
و گسترده تر بساط خود را پهن مى كند. عوامل خنثى سازى روند نزولى نرخ سود به رغم 
كاربرد مداوم تر و دامنه تأثير نيرومندترش باز هم با توجه به سركشى مهارناپذیرتر پویه مذكور، 
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ناكارآمدتر و زنگ خورده تر مى گردد. از همه اینها مهم تر و سرنوشت سازتر، توليد افراطى سرمایه 
تا جائى پيش مى تازد كه اقيانوس هاى بيكران و پرتالطم اضافه ارزش ها نيز كفاف تأمين نرخ 
سود مناسب و مطلوب كل سرمایه را نمى دهد. در همين راستا نرخ سودها سواى تنزل مقطعى 
منتهى به بحران هاى دوره اى، به صورت تاریخى و برگشت ناپذیر نيز روند افت طى مى كنند. 
چيزى كه در دهه ى اخير كم یا بيش در مناطق مختلف دنيا، به ویژه در امریكا و اروپاى غربى 
بسيار ملموس بوده است. آمارها همه گویاست كه نرخ سودهاى 30 درصدى و بيشتر سال هاى 
بعد از جنگ امپریاليستى دوم در هر دو قاره یاد شده، تا سطح 15 یا حتى 10 درصد پائين رفته 
است و باز بسيار مهم است كه این نزول در متن شرائطى روى داده است كه حصه بسيار عظيمى 
از كل سرمایه جهانى در شكل سرمایه مجازى یا اوراق سهام شركت ها، ذخيره هاى بازار بورس 
و مانند این ها با نرخ سودهاى باز هم نازل تر سهم خود از كل اضافه ارزش هاى توليد شده توسط 

طبقه كارگر جهانى را تضمين مى نمایند.
توليد سرمایه دارى در پيچ و خم تناقضات باال و همه تضادهاى غيرقابل حل دیگرش، به ویژه 
تحمل مداوم بحرانها، رشد سرطانى زمينه هاى بروز بحرانها، اشباع بازار بين المللى از سرمایه و 
تنگ شدن هر چه بيشتر مجارى انباشت، پيشى گرفتن نرخ بيكارسازى از نرخ اشتغال و مانند 
این ها از مدت ها پيش وارد فازى جدید شده است. فاز جدیدى كه سازماندهى شبيخونهاى 
انفجارآميز بدون هيچ مرز و محدوده عليه زندگى توده هاى كارگر را امر گریزناپذیر و قهرى 
سرمایه ساخته است. گشایش حوزه هاى موسوم به »اشتغال غيررسمى« توسعه بى مهار این 
حوزه ها، سراسرى كردن و همه جاگير ساختن آن ها در سطح بين المللى، تبدیل آن ها به بستر 
اصلى و روتين شرائط كار و استثمار طبقه كارگر از جمله مشخصات بارز این فاز حيات سرمایه 
است. این روندى است كه گریز از آن براى سرمایه دارى قرن بيست و یك و اساساً تا زمانى كه 
این نظام باقى است مطلقاً مقدور نيست. انتظار متقاعد ساختن سرمایه داران و دولت هاى آنها به 
تغيير این روند بالهت محض است و هياهوهاى اپوزیسيون هاى ارتجاعى بورژوازى كه گویا قادر 

به مهار این روند خواهند بود فقط گوشه اى از عوامفریبى هاى چندشناك آنهاست.
به پرسش دوم بپردازیم. اینكه سرنوشت زندگى توده هاى كارگر دنيا در شرائط روز سرمایه دارى 
و در صورت بقاى این نظام چه خواهد بود. براى یافتن پاسخ این سؤال پژوهش خاصى الزم 
نيست. كافى است فقط به آنچه در این چند دهه بر سرعظيم ترین بخش طبقه كارگر بين المللى 
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رفته است و هر روز بيش از روز پيش تشدید مى گردد، نگاهى اندازیم. نظام سرمایه دارى در 
این رویكرد قهرى بازگشت ناپذیر تاریخى چاره اى ندارد جز اینكه عقب نشينى هاى اضطرارى و 
اجبارى خود در فاصله ميان سالهاى اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن بيستم در مقابل جنبش 
كارگرى بين المللى و به طور خاص در مقابل جنبش كارگرى اروپاى غربى و شمالى را با 
موحش ترین تهاجمات و تطاول ها جبران كند. بورژوازى در این راستا همه چيز را از محاسبات 
سطح دستمزدها، شرائط كار و استثمار كارگران، مكانيسم هاى مقابله با سير رو به افت نرخ 
سود یا مكانيسم هاى واریز بار بحران ها بر زندگى طبقه كارگر گرفته تا هر ميزان آثار فشار 
مبارزات كارگران بر فراساختارهاى مدنى، حقوقى و سياسى سرمایه در برخى جاها، همه و 
همه را دستخوش تغييرات فاحش مى سازد و متناسب با وضعيت جدید بازتعریف مى كند. در 
زمينه بهاى بازتوليد نيروى كار، تصور ماندگارى سطح كنونى دستمزدها و بازمانده هاى آنچه 
زیر نام رفاه اجتماعى در چند كشور اسكاندیناوى و شمار معدود ممالك اروپاى غربى موجود 
است سفيهانه ترین توهم هاست. سفينه عمر این دستاوردهاى جنبش كارگرى سالهاست در 
كام تندترین طوفان ها مى پيچد و چشم انداز غرق شدن نهائى آن از همه سو پيداست. غرامت 
ایام بيكارى، بيمه دارو و درمان، مستمرى بازنشستگى، امكانات موجود آموزش و درمان و 
نگهدارى سالمندان یا كودكان و نوع این امكانات تا همين لحظه حاضر به اندازه كافى پروسه 
زوال خود را طى نموده اند و تا نقطه كفن و دفن كامل آنها هيچ راه دور و درازى در پيش 
نيست. بورژوازى به موازات تعرضات هار خود به دستاوردهاى معيشتى و رفاهى مبارزات گذشته 
كارگران ، پاالیش ساختار سياسى و حقوقى كشورها از آثار این مبارزات را نيز مدت هاست 
دستور كار ساخته است. در همين رابطه حتى چراغ عمر رفرميسم راست اتحادیه اى را به دست 
باد داده است. اتحادیه هاى كارگرى در طول قرن بيستم مؤثرترین و كارسازترین عصاهاى دست 
سرمایه براى نابودسازى جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر بوده اند. اما بورژوازى دیرى است 
كه به رغم احتياج وافر به این نهادها حاضر به قبول هزینه هاى آن ها نيست. بسان فئودالهائى 
كه در وانفساى احتضار سرواژ، خدم و حشم قصرهاى خود را بيرون مى ریختند، عذر حضور 
رفرميسم اتحادیه اى را مى خواهد و براى جایگزینى نقش آن با مكانيسم هاى بدون هزینه تالش 
مى كند. رویدادى كه دیوانساالرى اتحادیه اى نيز مثل هميشه و به اقتضاى ماهيت خود با آن 
همسوست. اتحادیه ها دیریست كه براى بقاى خود نقش دیرین خویش یعنى سركوب جنبش 
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سرمایه ستيز كارگران در قبال تضمين سطح نازل معيشت آن ها را به بایگانى تاریخ داده اند و 
در عوض راه متقاعد ساختن اجبارى توده هاى كارگر به تحمل سبعانه ترین تهاجمات سرمایه 

را پيش گرفته اند.
تغييرات یا بازسازى واقعيت ها توسط بورژوازى به شيوه باال در مورد ممالكى است كه بهاى 
نيروى كار، سطح معيشت و رفاه اجتماعى یا موقعيت طبقه كارگر آن ها با عظيم ترین بخش 
دنياى سرمایه دارى تفاوت چشمگير داشته است. ممالكى كه كارگرانش از یك حداقل محتضر 
اما متعارف خورد و خوراك و پوشاك، درمان و آموزش، رفاه اجتماعى و امنيت نسبى سياسى 
برخوردار بوده اند. بيش از 75 درصد كارگران دنيا وضعى از بيخ و بن متفاوت دارند. این بخش 
طبقه كارگر نه فقط تا امروز به هيچ حداقل زندگى انسانى در هيچ عرصه حيات اجتماعى دست 
نيافته است، نه فقط چشم انداز حصول این حداقل را در شرائط استيالى سرمایه دارى براى 
هميشه و به طور مطلق از دست داده است كه باید در صورت بقاى این نظام، شعله هاى تب 
طاعون تهاجم سرمایه را باز هم سوزان تر و پرگدازتر در وجود خود درد كشد. در رابطه با این 
جمعيت كثير 75 درصدى طبقه كارگر بحث این نيست كه درمان، آموزش و رفاه اجتماعى 
موجودش سالخى خواهد شد، یا مثاًل فشار دیكتاتورى هار و خفقان و حمام خون سرمایه بر 
وى سنگين تر مى گردد. نه، بحث مسلماً اینها نيست زیرا آنها هيچ گاه و در هيچ كجا به هيچ 
حداقلى از آموزش و درمان و امكانات اجتماعى یا هيچ سطحى از فضاى باز سياسى و حقوق 
اوليه انسانى دست نيافته اند كه اینك در معرض دستبرد قرار گيرد، بحث واقعى این است كه 
كمپين بازتعریف شرائط كار و استثمار و زندگى طبقه كارگر توسط سرمایه، به فقر و فالكت و 
سيه روزى این بخش 75 درصدى طبقه، ابعاد انفجارى بسيار سهمگين تر و هولناك ترى خواهد 
داد. در شروع نوشته به پدیده بيكارى در ایران اشاره رفت و در همان جا تصریح شد كه آمار 15 
ميليونى روز به رغم اینكه 5 برابر ارقام اعالم شده دولتى است باز هم واقعى نمى باشد. جمعيت 
بيكاران بسيار بيشتر از این هاست. این نرخ بهت انگيز بيكارى مسلماً خاص سرمایه دارى ایران 
یا كشورهاى افریقائى، آسيائى و امریكاى التين نيست. در ممالك عضو اتحادیه اروپا نيز نرخ 
بيكارى رسمى ميان 30 درصد )یونان( 27 درصد )اسپانيا( 17 درصد )پرتقال( تا 12 درصد 
)آلمان و فرانسه( چرخ مى خورد، در اینجا نيز آمار واقعى بيكاران به طور قطع بسيار بيشتر از این 
هاست. نكته مهم آن است كه همه جا، همه روز و همگان از دولت ها گرفته تا احزاب و توده هاى 
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كارگر از افزایش روز به روز بيكارى سخن مى رانند، همزمان همه از مبرميت مبارزه با بيكارى و 
ایجاد اشتغال حرف مى زنند اما هيچ كس نمى گوید كه مكان، موضوعيت و سرنوشت این پدیده 
در یك سوى و گفتگوى چالش آن در سوى دیگر با شرائط روز دنياى سرمایه دارى در چه رابطه 
خودویژه اى قرار دارد. در هيچ كجا به این رابطه رجوع نمى شود و الجرم واقعى بودن یا مریخى 
بودن راه حل ها، انتظارات، گفتگوها یا تحليل ها هم از این منظر مورد كنكاش قرار نمى گيرد. 
این كار براى بورژوازى كاماًل ذاتى است. این طبقه یا دولت هایش قرار نيست چالشگر بيكارى 
باشند، بالعكس باید كوه توهم را در همه زمينه ها، از جمله همين مسأله بيكارى بر ذهن و مغز 
توده هاى كارگر آوار كنند. در این ميان آویختن طبقه كارگر به این یاوه بافى هاست كه عميقاً 
و از همه لحاظ فاجعه بار است. اما واقعيت چيست؟ واقعيت همان است كه پيش تر تأكيد شد. 
اینكه مقوله اشتغال به شيوه گذشته، حتى به شكل رایج چند دهه پيش سرمایه دارى ایران 
و جوامع مشابه در همه جاى دنيا راهى بایگانى تاریخ است و در خيلى كشورها مدت هاست 
كه این راه طى گردیده است. لفظ بازى دولت ها در باره ایجاد اشتغال عوامفریبى محض است 
و گوش دادن كارگران به این فریب ها از فروماندگى شناخت اما بيشتر از استيصال آنها ناشى 
مى گردد. سرمایه دارى دیگر در هيچ نقطه این جهان شغل به شيوه سابق ایجاد نمى كند، نه به 
این معنى كه توده كارگران تازه را استثمار نمى نماید، یا جمعيت بردگان مزدى را اینجا و آنجا 
كثيرتر نمى سازد، بلكه به این معنى كه كل این كارها را به گونه اى متفاوت و در قعر جهنمى 
بسيار شعله ورتر و هولناك تر از گذشته جامه عمل مى پوشاند. در وهله اول تا هر كجا كه ممكن 
باشد، دست به كار تأسيس هيچ كارخانه اى نمى شود. سرمایه اگر چكامه والدتش را با توسعه 
مانوفاكتورها به صنعت بزرگ كارخانه اى یا گسترش مزارع به كشت و صنعت هاى كاپيتاليستى 
پرطنين نمود، اگر خيل توده خلع ید شده آن عصر را به زیر سقف كارگاهها دور هم جمع آورد، 
اینك در قرن بيست و یك به جاى ایجاد چنان مؤسساتى و به جاى گردآورى توده هاى فروشنده 
نيروى كار در زیر سقف آن بنگاهها، بخش مهمى از روند كار و توليد خود را به عمق آلونكهاى 
مسكونى زنان فيليپين، بنگالدش، هند، چين، مالزى، امریكاى التين و افریقا منتقل مى سازد. 
در این جهتگيرى، شرائط استثمار نيروى كار به صورت حيرت انگيزى اختاپوسى تر مى گردد، از 
چيزى به نام قرارداد كار، استخدام كارگر یا مفاهيم كاریكاتورى حق و حقوق كارگر شاغل و نوع 
اینها هيچ گرد و خاكى بر جاى نمى ماند. جمعيت وسيعى از طبقه كارگر بين المللى در وضعيتى 



منتخب مقاالت / جلد اول350

قرار مى گيرند یا از سال ها پيش قرار گرفته اند كه هيچ حساب و كتاب یا شرط و شروطى بر 
چگونگى فروش نيروى كارشان حاكم نيست. این كارگران براى عظيم ترین تراست هاى صنعتى 
دنيا كار مى كنند. سرمایه كارتل هاى سترگ بين المللى را سودآور مى سازند. سيل اضافه ارزش 
ناشى از استثمارشان نرخ سود انحصارات غول پيكر جهانى را باال مى برد اما هيچ كدامشان هيچ 
سخنى از غرامت بيكارى، بيمه دارو و درمان، حق اعتصاب، طول روزانه كار، هزینه ایاب و ذهاب، 
سن یا ميزان غرامت ایام بازنشستگى، مرخصى هفتگى، تعطيالت ساالنه، امكان سازمانيابى، 
حق اعتصاب یا هيچ چيز دیگرى كه رنگ و بوى حق و حقوق انسانى داشته باشد، نمى توانند 
بر زبان آرند. آن ها اصاًل قرار نيست زبان گفتن هيچ خواستى را دارا باشند. قرارداد نانوشته اى بر 
روابط فيمابين سرمایه دار و كارگر حكم مى راند. به موجب این قرارداد بهاى نيروى كار بنا نيست 
نيازهاى اوليه جسمى و معيشتى بازتوليد این نيرو و ارتش ذخيره بردگان مزدى آتى را تأمين 
كند. بحث حتى بر سر بازتوليد این نيرو نيست. تمامى تالش سرمایه آن است كه كاالى نيروى 
كار را بدون هيچ دغدغه اى براى بازتوليدش تا آخرین قطره به پروسه توليد اضافه ارزش تزریق 
نماید و به محض اینكه كارگر از كار باز ماند، راهى قبرستان گردد و نيروى كار تازه اى جایگزین 
وى شود. این همان بازتعریف جدیدى است كه سرمایه در رابطه با مسأله دستمزد انجام داده 
است. بهاى نيروى كار مثل هر كاالى دیگر در بازار رقابت و به تبع همه مؤلفه هاى مربوط به 
شرائط خرید و فروش این نيرو و از همه تعيين كننده تر موقعيت طرفين داد و ستد یا دو طبقه 
سرمایه دار و كارگر تعيين مى شود. در شرائط مورد گفتگو یكى از دو طرف، حكمران مطلق است 
و طرف دیگر حائز هيچ نوع قدرتى براى هيچ ميزان اثرگذارى بر قيمت كاالى خود نمى باشد. در 
چنين وضعى عظيم ترین بخش آنچه كه به طور واقعى اجزاء پيوسته مورد نياز بازتوليد نيروى 
كار را تشكيل مى دهد یكراست و یكسره از پيكره خود قيچى مى شود. غذاى الزم براى تأمين 
سالمتى كارگر و فرزندانش، سرپناه قابل سكونت، آب و برق، وسائل خانگى مورد نياز یك زندگى 
ساده انسانى، پوشاك ضرورى، دارو و درمان، بهداشت و محيط قابل زیست، آموزش و مدرسه و 
احتياجات بالندگى فكرى، وسائل مورد نياز پرورش كودكان، حداقل استراحت جسمى و روحى، 
آرامش خيال مبتنى بر تأمين معيشتى در شرائط بيكارى و بيمارى و دوره هاى بازنشستگى و 
بسيارى امكانات دیگر همگى در زمره مایحتاج بازتوليد نيروى كار كارگرند، هيچ كدام آن ها 
لوكس و اسراف نيستند. بالعكس هر ميزان تقليل هر كدامشان تخریبى مؤثر در پروسه بازپردازى 
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این نيرو است. وقتى كه سرمایه دارى بيشترین و سهمگين ترین بخش این احتياجات را سالخى 
مى كند، عماًل مفهوم زمينى و مادى بازتوليد نيروى كار را بر وفق مراد سرمایه، با هدف تضمين 
حداكثر سود سرمایه، در راستاى چالش بحران هاى درون خيز گریزناپذیرش و با تكيه به كل 

توان ميداندارى و ظرفيت اعمال قدرت ضد كارگرى خویش تعریف و بازتعریف مى نماید.
وضعيت باال، خاص جمعيتى از طبقه كارگر كه چرخه توليد سود سرمایه جهانى را در آلونك ها 
مى چرخانند نيست. بخش غالب توده فروشنده نيروى كار در دنياى روز را كارگرانى تشكيل 
مى دهند كه به لحاظ موقعيت خویش براى اثرگذارى بر بهاى كاالئى كه مى فروشند، كم یا بيش 
در وضعيت همين همزنجيران خود قرار دارند. این موضوعى است كه حتى رفرميسم اتحادیه اى 
مسلط بر جنبش كارگرى بسيارى كشورها نيز قبول دارد، حتى سازمان جهانى كار دست 
ساخت ارتجاع هار بورژوازى كراراً در گزارش هایش به آن اذعان كرده است. جمعيتى از طبقه 
كارگر بين المللى كه پروسه فروش نيروى كارش را زیر مهميز شرائط باال محقق مى سازد با 
شتاب هر چه فزاینده تر در حال افزایش است. شمار ميلياردى كارگران زن و مرد و پير و كودك 
و جوانى كه از بام تا شام كنار خيابان ها و كوچه و پس كوچه هاى شهرهاى دنيا كار مى كنند، 
جمعيت چند صد ميليونى كودكان كار كه هر روز تعدادشان افزون تر و سن ورود آنان به بازار 
كار كمتر و باز هم كمتر مى شود )زیر 4 سال(!! كل كارگران شاغل در مراكز كار و توليد از بخش 
ساختمان و هتل و رستوران و فروشگاهها گرفته تا مزارع و كشت و صنعت ها و كارخانه ها و 
صنایع بزرگ و كوچك كه به صورت روز به روز بدون هيچ حساب و كتاب و قرارداد یا معلوم 
بودن طول روزانه كار و زمان پرداخت مزد و اینكه اساساً دستمزدى در كار باشد یا نباشد، زیر 
چرخ قدرت مطاع بى هيچ مهار و غيرقابل هيچ اعتراض سرمایه داران استثمار مى شوند، خيل 
كثير كارگران جنسى و توزیع كنندگان مواد مخدر و دهها عرصه دیگر استثمار و سالخى نيروى 
كار، همه و همه به این بخش طبقه كارگر تعلق دارند. بخشى كه به سرعت باد رشد مى كند و 

بخش دیگر طبقه خویش را در خود پذیرا مى شود.
به سراغ سؤال سوم و آخر این بحث رویم. اینكه طبقه كارگر در قعر جهنمى كه سرمایه هر روز 
آن را شعله ورتر و سوزان تر مى سازد چه مى تواند بكند و راه واقعى نجاتش چيست. در این زمينه 
پيش از هر چيز به نسخه پيچى هاى رایج جناح هاى مختلف بورژوازى بين المللى نظر بياندازیم. 

راهبردها و راه حل پردازى ها به طور عام عبارتند از:
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1. هارترین اقتصاددانان و نمایندگان فكرى و سياسى بورژوازى مى گویند كه مشكل روز نظام 
در برنامه ریزى هاى غلط دولتها، سياست هاى نادرست احزاب، اشتباهات سيستم بانكى، رشد 
ساالنه منفى یا اندك اقتصادى، فشار ماليات ها بر صاحبان سرمایه، بودجه هاى »رفاهى« و 
خدماتى« دولت ها!! وجود بيمه هاى اجتماعى!! و نوع اینها نهفته است!!. از دید این جماعت راه 
حل ها نيز بعينه همان است كه در چند دهه اخير توسط سرمایه داران و دولت هایشان به اجراء 
در آمده است. حرفشان این است كه دولتها باید هر چه بيشتر كوچك گردند و منظورشان صرفاً 
این است كه آخرین ریال آنچه زیر نام بودجه آموزش و درمان و رفاه اجتماعى در برخى كشورها 
موجود است به طور كامل محو شود. كارگر باید تا زنده است فقط و فقط كار كند، انتظار دارو و 
درمان و آموزش و هر چه كه بوى زندگى مى دهد را براى هميشه از ساختار فكر خود جراحى 
نماید. بپذیرد كه نيروى كارش یا یگانه مایملك او بى بهاترین كاالهاست. كل تصميم گيرى در 
زمينه بها، فروش رفتن و نرفتن، شرائط فروش یا مسائل دیگر مربوط به داد و ستد این كاال، 
توسط سرمایه دار و فقط از این طریق تعيين گردد و كارگر باید بدون قيد و شرط مطيع حكم 
صاحب سرمایه باشد. نمایندگان این رویكرد هر جهتگيرى نظام سرمایه دارى را كه متضمن 
اجراى تام و تمام این امور نباشد خطرى براى بقاى نظام اعالم مى كنند. صالح زندگى طبقه 

كارگر را نيز در این مى بينند كه به بند بند این توصيه ها و راهبردها گوش دهد!!
2. اپوزیسيونهاى درون و بيرون ساختار قدرت سياسى سرمایه در جهان همراه با رفرميسم 
راست درون جنبش كارگرى جهانى، در تحليل وضعيت موجود و بن بست هاى روز سرمایه دارى 
به طور معمول همان ترهات گروه اول را منتهى به شيوه هاى دیگر و با مضامين متفاوت تكرار 
مى كنند. آنها اما در قلمرو »راه حل جوئى ها« مسائل دیگرى را پيش مى كشند. ترجيع بند 
حرفهایشان این است كه باید راههاى توسعه اقتصادى و سياسى هر چه بيشتر را كاوید!! 
حوزه هاى پيش ریز سرمایه را وسيع تر ساخت!! قدرت رقابت سرمایه ها را باال برد. بارآورى 
نيروى كار را به اوج برد!! دامنه امور پژوهشى و كارشناسى مورد نياز توسعه اقتصادى را باز هم 
گسترده تر نمود. این طيف اقتصاددانان و سياست پردازان سرمایه همه جا فریاد مى زنند كه اگر 
این كارها انجام گيرد معضل بيكارى حل مى شود!! از ریزش روزافزون رفاه اجتماعى جلوگيرى 
به عمل مى آید!! سرمایه ها توان بيشترى براى چالش سير نزولى نرخ سودها و مقابله با بحران ها 
پيدا مى كنند و در مجموع بقاى سرمایه دارى و تمكين طبقه كارگر به زندگى در این نظام 
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تضمين مى گردد.

3. سومين كالبدشكافى ها و چاره پردازى ها به طيف احزاب رفرميسم چپ و كمونيسم خلقى 
تعلق دارد. این ها هر چند شعارگونه و مكتبى به هر حال ریشه تمامى معضالت را در وجود 
سرمایه دارى مى بينند، اما به محض اینكه وارد حوزه راه حل ها مى شوند آنچه پيشنهاد و پراتيك 
مى كنند همه چيز هست، اال یك چيز، هيچ و مطلقا هيچ نشانى از چگونگى تدارك توده هاى 
كارگر دنيا براى مبارزه واقعى با سرمایه دارى، مقابله عملى و كارساز طبقاتى با تعرضات مستمر 
و روزافزون سرمایه و تاختن به سوى سرنگونى سرمایه دارى در هيچ فكر و سياست و پراتيك 
آن ها مشاهده نمى گردد. صدر و ذیل نوشته ها، فراخوان ها و راهبردهایشان این است كه باید 
حزب ساخت. به حزب آویخت. قدرت سياسى را تسخير كرد و از این طریق به غائله موجودیت 
سرمایه دارى پایان داد!! و دنيا را آبادان ساخت!! الفاظ و فرمولبندى هائى كه بيش از صد سال 

است شب و روز آن را تكرار مى كنند.

4. در مورد تحليل ها و نسخه نویسى هاى هر دو رویكرد رسمى ارتجاع بورژوازى نياز به توضيح 
نيست. یك نكته گفتنى است. اینكه گروه اول به همان دليل كه درنده ترین، بشرستيزترین و 
آدم خوارترین بخش بورژوازى است، همه گفته هایش به صورت بسيار سره و صریح، بيان اسرار 
سرمایه و حرف واقعى دل نظام سرمایه دارى است. اینها عریان و بدون پرده اعالم مى كنند كه 
بقاى سرمایه دارى در گرو حمام خون سراسرى و بين المللى معيشت طبقه كارگر دنيا است. 
سرمایه دارى باید بماند و توده هاى كارگر باید قربانى گردند. رویكرد دوم بر خالف شركاى طبقاتى 
نخست خود مظهر تمامى عوامفریبى ها، دروغ بافى ها و خرافه پردازى هاست. همه تالش احزاب 
و محافل این طيف آن است كه روى ریشه هاى واقعى فقر و فالكت و گرسنگى و ستم زدگى و 
سيه روزى ميلياردها كارگر پرده اندازند. با تقالى سبعانه بسيار وقيح و سفاهت آميز سرمایه دارى 
را تبرئه كنند و انسانى جلوه دهند. نكاتى كه بر زبان مى رانند از قبيل ایجاد اشتغال و كاهش 
بيكارى با تأمين رشد اقتصادى بيشتر!! حفظ رفاه همگانى از طریق پيش ریز افزون تر سرمایه!! یا 
سخن از كمبود توسعه اقتصادى به عنوان شالوده فقر و گرسنگى مستولى در دنيا و نظائر این ها 
نه فقط هيچ نشانى از عقل سليم انسانى به همراه ندارد كه كاماًل بالعكس جهالت تاریخى قهرى 
و گریزناپذیر ارتجاع بورژوازى را به نمایش مى گذارد. شيوه توليد سرمایه دارى دیرى است كه 
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به صورت تاریخى و بازگشت ناپذیر ظرفيت ایجاد اشتغال یا تحمل هزینه هاى درمان، پرداخت 
غرامت ایام بيكارى و بيمارى و حداقل امكانات رفاهى توده هاى كارگر را حتى در همان شعاع 
بسيار محدود از دست داده است. رفرميسم راست درون جنبش كارگرى در همان حال كه به 
اندازه كافى مجرى سياست ها و اهداف طيف درنده نخست است، به طور معمول رابطه بسيار 
تنگاتنگى با رویكرد دوم دارد. كل جعليات، وارونه بافى ها و گمراهه پردازى هاى نمایندگان فكرى 
این بخش بورژوازى توسط اتحادیه ها، سندیكاسازان و فعالين نهادهاى این طيف رفرميسم در 

ابعاد وسيع سراسرى به درون جنبش كارگرى بين المللى تزریق مى شود.
سومين راه پيش روى كارگران دنيا بى راهه تاریك بدفرجامى است كه طيف احزاب رفرميسم 
چپ و بقایاى رنگارنگ كمونيسم خلقى تبليغ و القاء مى كنند. نتایج پيمودن این گمراهه را باید 
در آنچه بر سر انقالب عظيم كارگرى اكتبر رفت، در جهنم گند و خون چين و ویتنام امروزى، در 
فرجام كار همه انقالبات شكست خورده طبقه كارگر جهانى در طول قرن بيستم، در سرنوشت 
حزب سازى ها و آویختن به احزاب مدعى كمونيسم و نمایندگى پرولتاریا جستجو نمود. چيزى 
كه به اندازه كافى در باره اش بحث شده است و نيازمند بازگوئى نيست. بازماندگان این رویكرد 
البته در سمفونى هاى جوراجور ادعا مى كنند كه اردوگاهى، پروچينى یا ابوابجمعى كمونيسم 
بورژوائى نيستند اما این سخن آنها مصداق بارز شترى است كه در شعر معروف سعدى داعيه 
شستشوى خویش در گرمابه داغ كوى داشت و در همان حال كوهى از گل و الى بر زانویش 

سنگينى مى كرد.
به سراغ راه واقعى فرار از وضعيت موجود و خروج از شب دیجور استيالى سرمایه دارى برویم. 
بورژوازى جنگ سراسرى خود عليه طبقه ما را در ابعادى بسيار بى سابقه و عميقاً سرنوشت ساز 
به صورت سراسرى و همه جا گستر در همه قلمروهاى حيات اجتماعى طوفانى ساخته است. 
سرمایه داران و دولت هایشان به طور قطع و بدون هيچ اگر و اما هر روز بيش از روز پيش تنور 
این جنگ را مشتعل خواهند ساخت. جنگ ها قوانين خاص خود را دارند. گوش جنگ افروزان 
بدهكار شنيدن آه و زارى و الحاح انسان هاى آماج جنگ نيست. در مقابل زرادخانه هاى عظيم 
قدرت اقتصادى، سياسى، دولتى، فرهنگى، مدنى، حقوقى، مهندسى افكار و سایر اشكال قدرت 
سرمایه با اسب هاى چوبى كودكانه و شمشيرهاى پالستيكى قفسه هاى اسباب بازى ها نمى توان 
جنگيد. حزب سازى ها و اقتدا به نخبگان صفه نشين حزبى مترصد تسخير قدرت دولتى 



355 سرمایه دارى و بازنگرى روابط كار

یا سندیكاسازى و قالب كردن گورستان هاى سندیكائى به ماشين حزبى تا آنجا ورشكسته 
و رسوا و تهوع آور گردیده است كه فقط كوردالن سوداگر این دكه ها قادر به احساس بوى 
تعفن آن نيستند. باید راه واقعى پيكار طبقاتى را در پيش گرفت. باید مشعل كارزار واقعى ضد 
سرمایه دارى را همه جا افروخت و پرفروغ ساخت. مفصلبندى اشكال تو در توى قدرت سرمایه را 
تنها با قدرت سازمان یافته آگاه شورائى ضد كار مزدى مى توان به چالش كشيد و از پاى در آورد. 
هيچ راه دیگرى نيست. باید در هر كجا كه هستيم به صورت شورائى و ضد سرمایه دارى دست 
به دست هم دهيم، متشكل شویم و تشكل شورائى سرمایه ستيز خود را سراسرى كنيم. تمامى 
احزاب، محافل و اپوزیسيون هاى چپ نماى بورژوازى از جمله طيف احزاب لنينى صد سال 
تمام است كه روزنه رؤیت امكان پذیرى این شكل كارزار را در پيش چشم ما ساروج كرده اند. 
شالوده كار خود را بر نفى ظرفيت و توان توده هاى طبقه ما براى مبارزه آگاه سازمان یافته عليه 
نظام سرمایه دارى قرار داده اند. از زمين و آسمان به ما القاء كرده اند كه در هستى اجتماعى 
خود مشتى تردیونيونيست، رفرميست، صنفى كار و سرمایه ساالریم!! شگفتا! ما طبقه اى كه 
ماتریاليسم پراتيك انقالبى ماركس تمامى دار و ندار كمونيسم لغو كار مزدى را در ژرفناى 
هستى اجتماعى و طبقاتى توده هایمان مى كاوید در فتواها و كشفيات این زعيمان عالى شأن 
منجى مكتب مدار حزب نشين، در زیر نام جعلى همان ماركس، خالیق بى نصيب از شعور 
ضد سرمایه دارى و توده فاقد توان سازماندهى مبارزه طبقاتى آگاه خود قلمداد گردیدیم!! اما 
حرف هاى اینان از بيخ و بن خطاست. آن ها خود سرمایه ساالران واقعى هستند و آنچه مى گویند 
حرف دل سرمایه است. ما از تمامى ظرفيت الزم براى تدارك كارزار سراسرى آگاه و شورائى 
توده هاى طبقه خویش عليه اساس كار مزدى برخورداریم. كل معضل ما این است كه این توان 
را به كار نمى گيریم. خودمان نيز همصدا با احزاب و نخبگان و سواركاران ماهر حزبى این قدرت 
را انكار مى كنيم. وجودش را نادیده مى گيریم و دست به كار به صف كردن، متشكل نمودن، 
پروردن، عروج آگاهانه و به طغيان كشاندن آن نمى گردیم. ما ساليان طوالنى است كه از این كار 
دریغ كرده ایم. بنا بود كه ما شروع كنندگان آهنين عزم جنگ آخر تاریخ براى امحاء هر شكل 
استثمار و وجود طبقات و دولت و جامعه طبقاتى باشيم. این كار را نكردیم اما دیرى است كه 
سرمایه دارى جنگ آخرین خود را عليه هستى ما آغاز كرده است. ما دیگر نمى توانيم نجنگيم. 
ترجمه زمينى نجنگيدن تسليم بى هيچ قيد و شرط در مقابل مرگ محتوم نسخه پيچى شده 
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سرمایه دارى است. باید مشعل مبارزه طبقاتى را هر چه نيرومند شعله ور كنيم. در هر كجا كه 
هستيم دست به دست هم دهيم. ما همه جا هستيم و در همين راستا همه وجب به وجب 
جامعه حاضر را بستر باز برپائى شوراها سازیم. شوراها را كانون آموزش و آگاهى و ارتقاء شعور و 
شناخت ماركسى و همه این ها را سالح آناتومى عينيت حى و حاضر سرمایه دارى كنيم. شوراها 
را به هم پيوند زنيم و ساختار سراسرى آن ها را آوردگاه طوفانى جنگ ضد نظام بردگى مزدى 
گردانيم. زن، مرد، بزرگ و كوچك در كارخانه، مزرعه، فروشگاه، خيابان و بيابان، دانشگاه و 
مترو، محله هاى مسكونى و شبكه هاى اجتماعى و كل مراكز كار توليد و زندگى سمفونى تشكل 

شورائى ضد كار مزدى ساز كنيم. ما هيچ راه دیگرى نداریم.
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بدون شوراهاى سرمایه ستیز کارگرى
جنبش آگاه ضد سرمایه دارى وجود ندارد

اكتبر 2013

هر دو طيف رفرميست هاى راست و چپ در نقد جنبش لغو كار مزدى و در اعتراض به راهبرد 
سازمانيابى شورائى توده هاى كارگر به طور همصدا و همگن اظهار مى دارند كه این راهبرد بر 
هستى واقعى طبقه كارگر انطباق ندارد!! ماحصل استدالل مشترك آنها این است كه بخش هاى 
مختلف توده هاى كارگر به لحاظ سطح آگاهى، جهتگيرى اجتماعى و آمادگى بالفعل براى 
كارزار طبقاتى در وضعيتى بسيار ناهمگون و متفاوت قرار دارند. عده اى مى خواهند سندیكائى و 
سندیكاليستى مبارزه كنند، افرادى در مدار باالى آگاهى و دانش سياسى مى چرخند. جریاناتى 
آماده تحزب كمونيستى هستند، خيلى ها به تشكلهاى صنفى باور دارند. از این كه بگذریم 
طبقه كارگر حتى جدا از سطوح متمایز آگاهى افراد و بخش هایش، در درون خود شاهد وجود 
رویكردهاى مختلف سندیكاليستى، سوسيال دموكراتيك، آناركوسندیكاليستى، آنارشيستى، 

كمونيستى و نوع اینهاست.
هر دو جبهه رفرميستى اعم از سندیكاليست هاى راست و امت وفادار كمونيسم خلقى لنينى این 
حرفها را پيش مى كشند و با تأكيد بر آنها ادعا مى كنند كه باید در همه این قلمروها با كارگران 
همراه شد. همه اشكال سازمانيابى آن ها را مورد حمایت و جانبدارى قرار داد!! بر درستى و 
حقانيت هر نوع تشكل كارگرى صحه نهاد و در این ميان فقط یك اصل را نباید از یاد برد. اینكه 
هر جنب و جوش كارگران براى سازمانيابى شورائى ضد سرمایه دارى باید قویاً محكوم گردد 
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و براى چالش آن از هيچ تالش و فریبكارى دریغ نشود. بخش اول گفته هاى هر دو جماعت 
توضيح واضحات است. هر چند كه آن ها خود، تكرار طوطى وار همين بدیهيات را كشف سترگ 
راز خلقت مى پندارند!! كارگران در جامعه سرمایه دارى زندگى مى كنند. افكار، باورها، سياست 
ها، راهبردها، دورنماها، نگاهها و راه حل جوئى هاى بخش هاى مختلف طبقه بورژوازى نيز از بند 
بند جامعه حاضر بر سر و كول آنها آوار است. بورژوازى آنچه را كه تبخير نيازهاى چرخه ارزش 
افزائى سرمایه است مالط و مصالح ساختمان مغز خود مى سازد و همين ها را نيز از همه مجارى 
مختلف اجتماعى به فكر و ذهن توده هاى كارگر تزریق مى كند. وجود رویكردها، افكار و تمایالت 
سياسى مختلف درون طبقه كارگر از همين جا مایه مى گيرد و زیر فشار همين تأثيرپذیرى 
هاست كه عده اى به سندیكاليسم روى مى آورند. جمعيتى به حزب نخبگان باالى سر خود 
مى آویزند. جماعتى راه آنارشيسم و آناركوسندیكاليسم را در پيش مى گيرند و خيلى ها خود را 

اسير برهوت ها و گمراه هاى دیگر مى سازند.
بنمایه دیدگاه رفرميسم اعم از راست یا چپ این است كه همه آنچه در این گذر انجام مى گيرد، 
مقبول، عقالنى و قابل دفاع است. فراموش نكنيم كه بورژوازى حتى در منتهى اليه مدار »چپ 
روى هایش «، حتى آنجا كه بيرق »كمونيسم« مى افرازد، به هر حال اسير یك بالهت سترگ 
تاریخى است. بالهتى كه تار و پودش را غبار متراكم فرارسته هاى سرمایه، شمع آجينى به 
موقعيت متناظر با شكلى از مالكيت سرمایه، مكانى در سازمان كار سرمایه دارى و نقشى در 
ساختار قدرت سياسى این نظام مى سازد. چپ ترین رویكردهاى كمونيست نماى بورژوازى زیر 
فشار این بالهت قادر به درك تناقضات مضحك فرمولبندیهاى نظرى خود نمى شوند. به طور 
مثال از ميان دو طيف رفرميسم حداقل رفرميست هاى چپ یا مقلدین كمونيسم خلقى لنينى 
و غيرماركسى به گاه ردیف كردن حرفهاى باال تعمق نمى كنند كه چه مى گویند و برایشان مهم 
نيست كه معناى زمينى گفته هایشان چه مى باشد. آنها عماًل و به طور واقعى فریاد مى زنند 
كه: بورژوازى كاماًل محق است كه شعور، رویكرد اجتماعى، راهبرد سياسى، راه حل اعتراضى، 
دورنماى پيكار و همه چيز كارگران را معمارى نماید. كارگران باید فاجعه استيالى فكر، راهبرد، 
ایدئولوژى، نسخه نویسى و سياست پردازى بورژوازى بر هستى اجتماعى و روند مبارزه طبقاتى 
خویش را سپاسگزار باشند و موى به موى لباس واقعيت پوشانند!! حرف آن ها این است كه 
»كمونيسم« طبقه كارگر باید مهندسى افكار توده هاى این طبقه توسط سرمایه را از صميم دل 
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ارج نهد!! و این ارجگذارى را معيار و مالك سنجش »كمونيست« بودن خود سازد!! رفرميست ها 
از هر دو طيف، خواه ميليتانت چپ نماى لنينى و خواه راست سندیكاليستى به این حد بسنده 
نمى كنند. هر دو طيف و اولى »كاتوليك تر از پاپ« از زمين و آسمان نعره مى كشد كه هر 
گونه دعوت توده هاى كارگر به سازمانيابى شورائى ضد كار مزدى شوریدن عليه واقعيت موجود 
جنبش كارگرى و به بيان زمينى تر، شوریدن عليه مالك ها و موازین باالست و الجرم كارى 
نادرست و جرم است!! آشوب زدن به اصل تبعيت كارگران از راهبرد ها و راه حل آفرینى هاى 
بورژوازى است و به همين دليل كفر و مذموم است!! بى حرمتى به اعتبار سندیكاليسم و 
سندیكاسازى یا حلق آویزى توده كارگر به حزب نخبگان باالى سر خویش است و بر همين 
اساس شایسته سرزنش و تقبيح مى باشد!! تجاوز آشكار به حریم مقدس مهندسى افكار كارگران 
توسط بورژوازى است و این كار باید محكوم شود!! قائل شدن ظرفيت سازمانيابى شورائى ضد 
سرمایه دارى براى توده هاى كارگر است و این فقط اتوپياست!! رفرميست هاى چپ به طور واقعى 
چنين مى پندارند و بدون اینكه بفهمند همين پندارها را هست و نيست كمونيست بودن خود 
مى دانند و به چند فعال كارگرى ویترین نشين احزاب یا فرقه هاى خود تحویل مى دهند. هر 
دو طيف رفرميسم به همين دليل و از همين منظر رویكرد لغو كار مزدى را دشمن جدى خود 
مى بينند. فعالين رویكرد اخير از جمله نویسنده این سطور، تا امروز، در این گذر اگر نه كافى 
اما به هر حال مطالبى نگاشته است. مباحثى كه طرح آنها تا سرمایه دارى هست تداوم خواهد 
داشت. به این دليل روشن كه جزء الیتجزائى از پروسه پيكار روز طبقه كارگر است. گفتگوئى 
است كه براى كارگران به حدیث خورد و خوراك و نفس كشيدن و سایر كاركردهاى حياتى 
مى ماند، مسائل هميشه حاضر جنبش ضد سرمایه دارى توده هاى كارگرند و باید مدام با رجوع 
به رویدادهاى روز جنبش كارگرى و به عنوان نياز پيشبرد پراتيك سرمایه ستيز این جنبش 
تكرار، تكميل و بازپردازى گردند. با این مقدمه به سراغ شوراها و سازمانيابى شورائى جنبش 

كارگرى مى روم.
مبارزه كارگران براى افزایش دستمزد، بهبود شرائط كار، رفاه همگانى، آزادى هاى سياسى، 
حقوق اجتماعى و در یك كالم زندگى بهتر مبارزه اى است كه مى تواند با افق هاى عميقاً متضاد 
صورت گيرد. جنبش كارگرى درگير این ميادین ممكن است جنبشى آگاه با دورنماى رهائى 
واقعى انسان باشد و ممكن است بالعكس جنبشى كاماًل منحل در تار و پود نظم سرمایه و 
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خواسته یا ناخواسته، اما در هر دو حال قطعاً، در راستاى استحكام بندهاى بردگى مزدى خود 
و ماندگار ساختن سرمایه دارى باشد. تاریخ سالهاى آخر قرن نوزدهم، سراسر قرن بيستم و تا 
همين امروزِ جنبش كارگرى جهانى، تاریخ پيمودن راه دوم و انفصال از مسير اول است. براى 
درك درست مسأله، چاره اى نيست سواى اینكه به بازشناسى ماركسى آنچه سرمایه با كارگر 
مى كند، واكنش قهرى كارگر در مقابل سرمایه دارى و مؤلفه هاى واقعى ریل مبارزه طبقاتى 

پرولتاریا در این نظام بپردازیم.
ماجرا از دل رابطه خرید و فروش نيروى كار آغاز مى شود. كارگر یك سوى این رابطه است. او 
فروشنده است و براى آنكه مجرى این نقش گردد باید از پيش دو صفت ویژه را احراز كند. اول 
اینكه دارنده كاالئى به نام نيروى كار باشد و دوم اینكه هيچ كاال یا هيچ مایملك دیگرى سواى 
همين یك كاال در پرونده هستى او یافت نگردد. او با داشتن این صفات ویژه، ارزش مصرف 
كاالى خود را به طور تام و تمام در اختيار سرمایه دار قرار مى دهد و در قبال این كار ارزش 
مبادله اى كاالیش را دریافت مى دارد. شرط حصول دومى واگذارى كامل اولى است. رابطه خرید 
و فروش نيروى كار، نطفه واقعى هستى، زیربناى مادى و روح شناور جامعه و جهان سرمایه دارى 
است. معناى صریح این سخن آن است كه سرمایه دارى در چرخه حيات خود و در كل هستى 
اقتصادى، سياسى، مدنى، فرهنگى، حقوقى و همه دار و ندار اجتماعى اش، كارگر را با شاخص 
ماهوى انسان یا طبقه انسانهاى فاقد هر چيز، سواى كاالى نيروى كار به طور مستمر بازتوليد 
مى كند. ترجمه زمينى دقيق ترى هم براى این واقعيت وجود دارد. این كه سرمایه دارى مادام 
كه هست، در كليه شئون هستى اش و در همه عرصه هاى حيات اقتصادى و اجتماعى بر طبل 
انفصال كامل كارگر از قدرت جمعى متحد سرمایه ستيز خود مى كوبد و این انفصال را مستمرا! 
بازآفرینى مى نماید، این روندى است كه استحكام، تعميق و قوام آن جزء الیتجزاى پروسه توليد 
سود و بازپردازى مداوم شيوه توليد سرمایه دارى است. این كار، چگونه و در كدام فرایند انجام 

مى پذیرد، موضوعى است كه باید آن را كاوید.
وقتى كه كارگر ارزش مصرف نيروى كارش را به مثابه یك كاال در اختيار سرمایه دار قرار مى دهد، 
با این اقدام، عماًل از كل پروسه اى كه این تنها كاالى مایملك وى مصرف مى گردد، یعنى از 
كار خودش، یكسره و به طور كامل جدا مى شود. سرمایه در همين جا یا از همان نقطه زایش 
خود به مثابه یك شيوه توليد، یك رابطه اجتماعى و عنصر خصلت نماى مناسبات سرمایه دارى، 
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شالوده وجودش را بر مسلوب االختيار نمودن و سقوط جامع االطراف كارگر از هر نوع قدرت یا 
اعمال قدرت خارج از مدار نظم و مصالح این شيوه توليد استوار مى سازد. این نقشى است كه 
سرمایه آن را به طور همه سویه، هم در پروسه توليد ارزش هاى مادى و اقتصادى و هم در فرایند 
توليد افكار، ایده ها، باورها و فراساختارهاى حقوقى و مدنى بسان حلقه هاى پيوسته یك زنجير 
آهنين دنبال مى نماید. مقدم بر هر چيز در پویه توليد اضافه ارزش و خودگسترى سرشتى خود، 
كارگر را تا سطح عناصر غيرارگانيك توليد تنزل مى دهد، به بند مى كشد و به ورطه انحالل فرو 
مى غلطاند. او به سطح سایر ابزار و مصالح مایحتاج پروسه توليد سقوط مى كند. فرق وى با سایر 
اجزاء سرمایه و به طور مشخص مواد تشكيل دهنده سرمایه ثابت فقط این مى گردد كه دومى ها 
صرفاً ارزش موجود یا حتى بخشى از این ارزش را به كاالهاى حاصل پروسه كار منتقل مى سازند 
اما او چند برابر، چندین برابر و گاه چند هزار برابر بهاى نيروى كارش اضافه ارزش تسليم سرمایه 
مى كند. روند كار سرمایه دارى اساساً روند اضمحالل موجودیت كارگر در سرمایه و زائل نمودن 

همه وجوه افتراق او با سایر ابزار توليد است.
این كاماًل درست است كه صنعت بزرگ صدها یا هزاران كارگر را در زیر یك سقف جمع 
مى كند، اما به طور معمول فراموش مى گردد كه زیر همين سقف واحد، هر كدام كارگران سلول 
انفرادى خود را دارند. سلول هائى كه سرمایه به مثابه حلقه هاى پيوسته زنجيره طوالنى توليد 
سود بر پاى مى دارد و هستى جمعى توده هاى كارگر را قطعه قطعه در درون آن ها از هم دور 
و با هم بيگانه مى سازد. اما سرمایه این بليه را فقط در پروسه توليد یا در كل چرخه بازتوليد و 
سامان پذیرى خود بر سر توده هاى كارگر نمى آورد، عين همين و در واقع بسيار بدتر و فاجعه 
بارتر از آن را در فرایند توسعه سياسى و اجتماعى و از طریق فراساختارهاى مدنى و فرهنگى 
و حقوقى و قانونى و كل هستى تاریخى خود به مثابه یك جامعه انجام مى دهد و بر سر توده 

فروشنده نيروى كار آوار مى كند.
طبقه كارگر در نظام سرمایه دارى فقط استثمار نمى شود، فقط عظيم ترین بخش كار وى به 
اضافه ارزش و سرمایه بدل نمى گردد، فقط توسط ماشين قهر نظامى و پليسى بورژوازى سركوب 
نمى شود، فقط از كار خویش جدا نمى گردد، فقط سبعيت و توحش نظام بردگى مزدى را تحمل 
نمى كند. او سواى تمامى اینها با نظام و طبقه اى رو به رو است كه مصالح، انتظارات، اهداف و 
دورنماهاى خود را یگانه شكل متعالى آرزوها، افق ها، خواسته ها و رؤیاهاى دور و نزدیك كارگر 
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نيز مى بيند و با همه قوا براى القاء این باژگونگى سياه شریرانه به ذهن آحاد كارگران و تبدیل آن 
به خميرمایه شعور توده هاى كارگر تالش مى نماید. یك چيز بسيار روشن است. هر چه كه نياز 
هستى،ارزش افرائى و خودگسترى سرمایه است دقيقاً همان چيز تير خالص زندگى و حقوق 
و آزادى و خواسته ها و انتظارات توده هاى كارگر است. معناى این كالم به صورت بسيار روشن 
این است كه سرمایه دارى طبقه كارگر را به چنان ورطه اى از فروماندگى و استيصال فرو مى راند 
كه او مجبور شود، تمامى ساز و كارهاى قتل عام هستى معيشتى، رفاهى، حقوق اجتماعى و 
آزادى هاى سياسى خود را نوشداروى حيات و نسخه رهائى خویش تلقى كند. سرمایه دارى 
اهرم زور به شيوه هاى برده دارى و فئودالى را با مهلك ترین، مسموم ترین و هستى سوزترین 
شكل زور و قهر جایگزین مى سازد. اشكال پيشين را مطلقاً از ميان بر نمى دارد، در وسيع ترین 
سطح باقى مى گذارد اما آنچه خود به مثابه شيوه توليد جدید و متمایز با شكل هاى توليدى 
پيشين خلق مى كند انحالل هستى كارگر در مقتضيات و شروط بازتوليد سرمایه است. در 
اینجا ظاهر ماجرا این است كه شالق جاى خود را به »قانون« مى سپارد اما كارائى قانون براى 
رابطه توليد اضافه ارزش در قياس با نقش شالق براى برده دارى و فئوداليسم به صورت على 
غيرالنهایه فرساینده تر و افزون تر است. برده، سرو یا رعيت در زیر شالق درد مى كشد و همراه 
با دردش كينه و نفرت سرشارى نسبت به مظالم ارباب در وجودش مى پيچد. قانونيت و مدنيت 
سرمایه با كارگر چنين نمى كند. به صورت شالق بر پيكر او فرود نمى آید، در دستهاى شكنجه 
گر نمى چرخد. باز هم فراموش نكنيم كه سرمایه به محض احساس نياز، همين قانون را نه 
فقط شالق، شوك الكتریكى احتراق عضالت و اعصاب یا سایر آالت شكنجه و كشتار، بلكه در 
یك چشم به هم زدن، جنگ هاى امپریاليستى اول و دوم، طوفان قهر نابودى بشر در عراق و 
افغانستان و بالكان یا هر نقطه دیگر دنيا مى سازد. سخن بر سر هيچ ميزان امتناع بورژوازى از 
بشرستيزى در هيچ حوزه اى نيست. گفتگو بر سر چيزى است كه زیر نام قانون و جامعه مدنى و 
نوع این ها جنجال مى گردد. قانون سرمایه لباس منفعت عام تن مى كند، طيلسان و زره و خود 
فراطبقاتى مى پوشد، شمشير مصالح كل جامعه در دست مى گيرد و زیر این پوشش ها و توسط 
این سالح هاست كه موج تهاجم خود را عليه فكر، ذهن، شعور و هستى كارگر آغاز مى كند. 
باژگونگى  سرمایه در تشخص قانونى و مدنى و حقوقى خود، جامعه سرمایه دارى را لباس 
مى پوشاند. به فروشنده نيروى كار القاء مى كند كه برده مزدى نيست! بلكه شهروندى در كنار 
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شهروندان دیگر از جمله صاحبان سرمایه است! به طبقه كارگر نيز تفهيم مى نماید كه اساساً 
طبقه اى وجود ندارد! جامعه حاضر متشكل از طبقات نيست! و چيزى به نام تضاد یا جنگ 
طبقاتى فاقد موضوعيت مى باشد! استثمار كارگر در محكمه حقوقى و مدنى سرمایه به طور 
كامل انكار مى گردد. رابطه خرید و فروش نيروى كار یك مبادله برابر ميان فروشنده و خریدار 
تلقى مى شود كه اولى كاالى خود را مى فروشد و دیگرى بهاى این كاال را مطابق نرخ روز 
مى پردازد!! توليد سرمایه دارى كارزار باژگونه سازى خود را از همين جا از نقطه زایش سرمایه 
آغاز مى كند و به همه حوزه هاى حيات اجتماعى انسان در این نظام تسرى مى دهد. با تحریف 
و القاء باژگونه رابطه اى كه سنگ بناى جامعه موجود است، بر روى پروسه توليد اضافه ارزش 
خط مى كشد. استثمارشونده و استثمارگر را متساوى الحقوق قلمداد مى كند!! برده مزدى جدا 
شده از كار خود و معزول از دخالت در حاصل كار خویش را با عامالن سفاك این جداسازى و 
تصاحب كنندگان متجاوز محصول این جدا كردن، صاحبان حقوق اجتماعى برابر مى شمارد!! 
بشریت ساقط شده از هر نوع دخالتگرى در تعيين سرنوشت كار و زندگى خود را با حاكمان 
بانى این ساقط كردن ها، انسانهاى همطراز و هم حقوق مى خواند!! كاركرد اجتماعى جنایت آميز 
و بربرمنشانه طبقه حاكم استثمارگر را حقوق ناب انسانى، ناموس خلقت، قانون ذاتى طبيعت 
و بنياد واقعى مدنيت اعالم مى كند. نظم اجتماعى و سياسى هزارالى آفریده قانون ارزش و 
فرایند توليد اضافه ارزش را دموكراسى و جامعه مدنى تصویر مى نماید. سرمایه با همه این ساز 
و كارها و با كل تنيده هاى فكرى، سياسى، تمدن زائى، فرهنگى، اخالقى، حقوقى و اعتقادى 
خود وارد ميدان جنگ عليه طبقه كارگر مى گردد. جنگ سرمایه با توده هاى كارگر جنگى به 
وسعت كل جامعه، در همه سلول ها و زوایاى زندگى اجتماعى و در همه تار و پودهاى موجودیت 
نظام سرمایه دارى است. سرمایه با سالح قانون، مدنيت، دموكراسى، اخالق، مذهب، سياست، 
ایدئولوژى، فرهنگ، سنن، ارزش هاى اجتماعى، علم و هر چه كه توان آفرینش یا بازسازى و 
پرورش آن را دارد عليه توده بردگان مزدى مى جنگد و هر كدام این سالح ها را به شيوه هاى 
مختلف و با كاربردهاى گوناگون در حوزه هاى مختلف این كارزار بشرستيزانه به كار مى گيرد. 
با همه این ساز و كارها و سالحها، كارگران را مجبور مى سازد كه اساس استثمارشونده بودن 
خویش را فراموش كنند، انفصال خود از كار و محصول كارشان را از یاد ببرند، وجود طبقات را 
باور ننمایند، جنگ قهرى ميان خویش و نظام سرمایه دارى را ساخته و پرداخته مشتى بداندیش 
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پندارند. افكار طبقه حاكم را چراغ راهنماى زندگى خود دانند، نظم سياسى سرمایه را ميثاق 
واقعى امنيت و ضامن آرامش و آسایش خود تلقى كنند. قانون بردگى مزدى را منشور حقوق 
انسانى خود و مدنيت منبعث از رابطه خرید و فروش نيروى كار را حریم اعتبار و عزت و شرافت 

انسانى خود اندیشند.
رفرميست هاى چپ و راست در هيأت هاى متفاوت و آویزان به نحله هاى فكرى و سياسى 
مختلف از سوسيال دموكرات و سندیكاليست گرفته تا لنينيست، مائوئيست، تروتسكيست، 
ماركسيست هاى غربى تا هر رویكرد مكتب مدار دیگر، اگر هم نه در كالم اما یقيناً در عمل و 
در بطن پراتيك سياسى و اجتماعى خود واقعيت باال را به طور كامل منكر مى گردند. آنها على 
العموم و البته هر كدام با فرمولبندى و آرایش نظرى خاص خویش استدالل مى كنند كه قانون 
گرائى طبقه سرمایه دار واكنش این طبقه در مقابل فشار جنبش كارگرى است و از این لحاظ 
باید غنيمتى و فرصتى براى توده كارگر به حساب آید. بخش اول این استدالل غلط نيست اما 
بخش دوم آن رفرميسم محض است. جاى شكى نيست كه سرمایه در تقابل با طبقه كارگر و 
براى مهار مبارزات كارگران است كه بساط مدنيت، قانون پردازى، ایجاد دولت یا خلق نهادهاى 
حقوقى و نظم سياسى پهن مى كند. اما مادام كه جنبش كارگرى ميداندار مصمم، آگاه و سرمایه 
ستيز این جدال نيست، مادام كه این جنبش با رویكرد ضد كار مزدى دست به كار كارزار 
طبقاتى نيست، طبقه بورژوازى به دليل موقعيت مسلط خود و به دليل استيالى جامع االطراف 
بر فضاى مبارزه جارى، كل حاصل سازش ها، مماشات جوئى ها، قرارها و قراردادها را ساز و كار 
حراست از شيرازه هستى خود مى سازد. همه آنچه امروز در كشورهاى غربى، در حوزه كشمكش 
ميان طبقه كارگر و بورژوازى به چشم مى آید شواهد زنده همين فرایند مى باشند. عقب نشينى 
بورژوازى در مقابل رفرميسم كارگرى و نه جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر، نهایتاً به قبول 
چيزى به نام حق اعتصاب كارگران از سوى سرمایه داران و دولت آن ها منتهى شده است. 
جنبش كارگرى این را یكى از دستاوردهاى مهم خود مى داند، اما »حق اعتصاب« فقط اسم 
رمزى براى سد آهنينى است كه سرمایه بر سر راه اعتصابات ضد سرمایه دارى توده هاى كارگر 
بر پاى كرده است. حق اعتصاب یعنى تمكين كارگر به استمرار بردگى مزدى و گدائى امكان 
چون و چرا براى ادامه حيات در داربست مناسباتى كه نقطه شروع و ختم تمامى رخدادها و 
نوساناتش را سرمایه تعيين مى كند. مؤلفه مهم و اساسى حاكم بر داشتن حق اعتصاب انصراف 
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قطعى كارگر از كاربرد آن به مثابه یك سالح سوسياليستى و ضد كار مزدى است. بورژوازى این 
»حق« را مى پذیرد تا هر جنب و جوش طبقه كارگر براى به ميدان كشيدن قدرت پيكار سرمایه 
ستيز خود را »ناحق« اعالم كند و قرارداد این »ناحق « بودن را به امضاء جنبش كارگرى برساند.

مورد دیگر پدیده اى زیر عنوان »قانون كار« در نظام سرمایه دارى است. عهدنامه اى كه زنجير 
بردگى مزدى قفل بر دست و پاى طبقه كارگر را لباس توافقنامه انسانى مبتنى بر آزادى و 
اختيار این طبقه و حقوق برابر استثمارشوندگان با استثمار گران مى پوشاند. استثمار كارگر 
توسط سرمایه، سقوط بى انتهاى وى از هر گونه حق و حقوق واقعى انسانى به نفع بورژوازى 
و پاى بندى و انقياد كامل او به تمامى شروط ارزش افزائى، حاكميت و بقاى سرمایه دارى را 
چهارچوب هستى اجتماعى طبقه كارگر مى گرداند. عين همين حكم در مورد حق تشكل، 
تحزب و »انتخابات آزاد« یا هر نهاد، منشور و قرارداد اجتماعى دیگر صدق مى كند. برپائى 
سندیكا و اتحادیه بر حسب ظاهر نوعى پسگرد بورژوازى در مقابل جنبش كارگرى قلمداد 
این  با  و دولتش  است. طبقه سرمایه دار  و كمال چيز دیگرى  تمام  به  واقعيت  اما  مى شود 
عقب نشينى و قبول این شكل سازمانيابى كارگران كل مبارزه طبقاتى و هر جست و خيز 
سوسياليستى و ضد كار مزدى توده هاى كارگر را طعمه حریق مى سازد و به دست نابودى 
مى سپارد. كارگر جواز متشكل شدن در چهارچوب بردگى مزدى و حق چانه زنى براى چگونه 
زیستن در سيطره این نظام را كسب مى كند و همزمان بر جهتگيرى آگاهانه خویش براى 
سازمان دادن قدرت پيكار طبقاتى خویش چهارتكبير مى زند. حق »رأى آزاد«، تحزب سياسى 
و تأثيرگذارى پارلمانتاریستى بر سرنوشت زندگى خود یا تمامى آنچه كه قانونيت و مدنيت 
سرمایه دارى ناميده مى شود همگى همين وظيفه ها را ایفاء مى كنند. همه ابزار مسخ و كفن و 
دفن قدرت ضد سرمایه دارى طبقه كارگر در گورستان نظم بردگى مزدى و شروط ارزش افزائى 
سرمایه اند. غالب این قراردادها، ساختارها و نهادها، جلوه هاى واكنش قهرى سرمایه در مقابل 
جدال و خواست و اعتراض توده هاى كارگرند اما همگى زنجير آهنين اسارت جنبش كارگرى 
در جهنم گند و خون سرمایه دارى مى باشند. بر همين اساس طرح این ادعا كه »حقوق« و 
»قوانين« و مدنيت جامعه حاضر، دستاوردهاى مبارزات كارگران است و الجرم باید پاس داشته 
شود و مورد دفاع قرار گيرد، در همان حال كه نيمى از حقيقت را در خود دارد، با استتار نيم 
دیگرش، بزرگترین دروغ تاریخ مى شود و تاریك ترین گمراهه ها را پيش روى طبقه كارگر قرار 
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مى دهد. نقش این به اصطالح دستاوردها یا »حاصل مبارزات« كارگران براى بورژوازى از این حد 
نيز فراتر مى رود. در پرتو همين قوانين، نظم، مدنيت و ساختارهاى حقوقى است كه سالح قهر 
بورژوازى عليه توده هاى كارگر در سطحى نسبتاً چشمگير جاى خود را به قهر نهادین جارى و 
سارى سرمایه در شریان فكر و زندگى و حتى پروسه پيكار كارگران مى سپارد. در هر كجا كه 
چنين شود و به ميزانى كه چنين گردد، دیگر سرمایه دار یا پليس و ژاندارم سرمایه دارى نيست 
كه موج خشم توده كارگر را به شالق مى بندد، مدنيت و قانونيت و نظم و حقوق سرمایه بسيار 
كارسازتر و سهمگين تر و ميخكوب كننده تر از هر شالق، جریان فكر و اعتراض و مبارزه و چاره 

پردازى طبقه وى را بر دار منفعت و مصالح سرمایه دارى شمع آجين مى كند.
حتماً گفته خواهد شد كه اگر نوع كارائى و برد تأثير این دستاوردها این است پس چرا بورژوازى 
در وسيعترین بخش این جهان هر نوع تالش توده هاى كارگر براى حصول همين خواسته ها 
را هم به توپ مى بندد و دستخوش حمام خون مى سازد. این سؤال از همه لحاظ بجاست اما 
پاسخش هم خيلى پيچيده نيست. این پاسخ را مى توان در چند نكته خالصه كرد. اوال شالوده 
كار بورژوازى بر تعيين نوع خاصى از ساختار نظم سياسى، مدنى و حقوقى، گزینش این فرم 
خاص دموكراسى یا دیكتاتورى، افراشتن پرچم راست یا چپ، آویختن به سكوالریسم و الئيسم 
یا انجماد در سنگواره هاى دینى قرون وسطائى و مانند اینها استوار نيست. جنس این شالوده 
صرفاً سود و شروط سودآورى هر چه بيشتر سرمایه است. همه چيز بر اقتضاى شروط حصول 
حداكثر سود تعيين مى گردد. نه هيچ تعهدى براى پاى بندى به مدنيت و دموكراسى دارد 
و نه هيچ تضمينى براى كاربرد هميشگى دیكتاتورى هار سپرده است. سرمایه مساعدترین 
شرائط ارزش افزائى و خودگسترى خود را مى خواهد و در بخش اعظم دنيا كه قبول سناریوى 
موسوم به حقوق سياسى، نظم مدنى، حداقل رفاه معيشتى یا حتى سندیكاسازى با تضمين 
سطح مطلوب این شرائط در تعارض قرار مى گيرد، همه این ها را دستخوش سالخى مى كند 
و خواستاران آنها را به ورطه قتل عام مى اندازد. ثانيا عقب نشينى هاى بورژوازى در این یا آن 
كشور، در مقابل رفرميسم كارگرى به رغم اینكه نظام سرمایه دارى را تا حدود زیادى در برابر 
موج تعرض طبقاتى كارگران بيمه مى كند اما سرمایه داران و دولت آنها هر لحظه و هر كجا 
آماده اند تا همين قراردادها را با درندگى كامل به دور ریزند. به این دليل روشن كه براى طبقه 
سرمایه دار هزینه دارد و صاحبان سرمایه و دولتشان به محض یافتن فرصت راه فرار از تحمل 
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این هزینه ها را پيش مى گيرند. ثالثاً. تن دادن بورژوازى به خواسته ها و شروط رفرميسم كارگرى 
یك امر دلبخواهى نيست. حاصل جدال واقعى ميان جنبش كارگرى و طبقه سرمایه دار است. 
تمامى معضل اما در اینجا است كه این مطالبات زیر پرچم رفرميسم محقق مى گردد و درست 
به همين دليل عاریتى، بى ثبات و قطعاً پس گرفتنى است. این خواسته ها و نوع آن ها در سطوح 
رادیكال تر و گسترده تر و عظيم تر مى تواند توسط جنبش سازمان یافته ضد كار مزدى طبقه 
كارگر دنبال گردد. فرایندى كه دستاوردهایش نه فقط با ثبات تر و تضمين شده تر است كه 
اساساً هر لحظه تحقق هر ميزانش لحظه اى در یك جنگ آگاهانه ضد سرمایه دارى و فرصتى 
براى آرایش قواى نيرومندتر عليه سرمایه است. موضوع را شفاف تر بيان كنيم. حداقل معيشتى، 
رفاه نسبى، امكانات اجتماعى، آزادى هاى سياسى، سطحى از حقوق مدنى همه و همه بدون 
هيچ تردید دستاوردهاى مبارزات كارگران دنيا هستند. در اینكه توده هاى كارگر با قدرت مبارزه 
خود این امكانات و تغييرات را بر بورژوازى تحميل نموده اند، در اینكه بورژوازى زیر فشار موج 
پيكار كارگران به قبول این جا به جائى ها یا امكانات تن داده است، در هيچ كدام این ها جاى 
هيچ ابهامى نيست. همه بحث اینجاست كه حصول این چشمداشت ها و خواست ها توسط طبقه 
كارگر مى تواند به شيوه هاى متفاوت صورت گيرد. ممكن است حاصل كارزار ضد سرمایه دارى 
جنبش كارگرى باشند و توسط این جنبش بر بورژوازى تحميل شده باشند و ممكن است چنين 
نباشد، یعنى اینكه رفرميسم راست سندیكاليستى و رویكردهاى رفرميستى درون طبقه كارگر 
در جریان فروش كارزار ضد كار مزدى این طبقه آنها را به عاریه گرفته باشند. در حالت نخست 
محصول مستقيم جنگ آگاه كارگران عليه سرمایه اند و هر كدام سنگرى براى تداوم پيكار 
نيرومندتر عليه اساس بردگى مزدى مى باشند. در حالت دوم حاصل یك بيع و شراى زشت 
رفرميستى هستند و به جاى اینكه سنگر توفنده نبرد كارگران باشند. زنجير قدرت سرمایه بر 

دست و پاى جنبش كارگرى خواهند بود.
به مفصلبندى اصلى بحث باز گردیم. همه آنچه تا اینجا گفته شد بيانگر این حقيقت شفاف 
است كه توده هاى كارگر در پروسه كارزار خود با سرمایه از زمين و زمان و در همه وجوه هستى 
خود، در محاصره سرمایه دارى قرار دارند. این طبقه در عرصه هاى گوناگون، در حوزه اندیشه 
و نوع نگاه به جامعه و موقعيت خویش، در قلمرو شناخت و درك هستى اجتماعى خود، در 
روند بازتوليد نيروى كار، در ساختار نظم سياسى یا مارپيچ زندگى مدنى و اجتماعى و مناسبات 
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حقوقى، در عرصه فرهنگ و ادبيات و اخالق، در تار و پود دستاوردهاى مبارزات رفرميستى 
روزمره، در قانون و قرارداد و همه آنچه على الظاهر بر بورژوازى تحميل كرده است، حتى در 
پهنه چاره اندیشى هاى جارى خود براى كاهش فشار استثمار و بى حقوقى هاى سرمایه دارى، در 
همه جا آماج تعرض و بمباران است و در اینجاست كه اساسى ترین سؤال مطرح مى گردد. وقتى 
كه وضع چنين است جنبش كارگرى چگونه، با كدام جهتگيرى و با توسل به كدام ساز و كارها 
قرار است پيروزى روز و آتى خود بر بورژوازى و رهائى فرجامين طبقاتى خود را تضمين كند؟ 
رفرميست هاى راست و چپ تاریخاً براى این سؤال، مجموعه اى از جوابهاى حاضر و بسته بندى 
شده در جيب دارند. پاسخ ها عریض و طویلند اما ماحصل آن ها به زبان بسيار ساده این است 
كه توده كارگر به اقتضاى مشكالت معيشتى روزمره خود با سرمایه داران وارد جدال اقتصادى 
مى گردند. آنان براى بهبود شرائط كار و رسيدن به سطحى از رفاه اجتماعى نيز مبارزه مى كنند. 
عليه پاره اى مظالم و بى حقوقى ها و سلب آزادیها هم اعتراض مى كنند. رفرميست هاى چپ و 
راست اصالً انكار نمى كنند كه از منظر آنان، كارگران باید همه این مبارزات را در چهارچوب 
نظم سرمایه، در مارپيچ تمكين به نظام بردگى مزدى و با رویكرد قبول شالوده و فراساختارهاى 
سياسى و مدنى و حقوقى سرمایه دارى انجام دهند. به این ترتيب تا اینجا یعنى تا جائى كه به 
توده وسيع طبقه كارگر مربوط مى شود قرار نيست هيچ سخنى از مبارزه واقعى و آگاهانه ضد 
سرمایه دارى در ميان باشد. این راهبردها و دریافت ها مشتركات پایه اى هر دو رویكرد رفرميستى 
اعم از سوسيال دموكراسى و سندیكاليسم یا كمونيسم خلقى و لنينيسم است. اختالف ميان 
این دو طيف از این جا به بعد آغاز مى گردد. اوليها در داخل همان مدار، به گردش خود ادامه 
مى دهند و به صورت ماندگار حول خورشيد سرمایه مى چرخند. دومى ها به گونه اى وارونه و 
واهى ادعا مى كنند كه قصد خروج از این مدار و تاختن به سوى سوسيالسم و محو سرمایه دارى 
دارند. راهبرد آنها براى اثبات این ادعا پيچيدن نسخه حزب و تالش این نهاد براى بسيج توده 
كارگر در راستاى سرنگونى رژیم سياسى حاكم، تسخير قدرت و سپس تحول سوسياليستى 
اقتصاد است و درست در همين جاست كه دم خروس از الى عباى مدعيان بيرون مى زند 
و مشت دروغگویان را وا مى سازد . واقعيت این است كه این راهبردها و ساز و كارها، به هر 
برهوتى لنگر اندازند، به مبارزه آگاه ضد سرمایه دارى راه باز نمى كنند و به سوسياليسم منتهى 
نمى گردند. تاریخ قرن بيستم در بند بند خود این حقيقت را ثابت كرده است اما بحث فقط بر 
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سر درس تاریخ و آموخته ما از تجارب تاریخى نمى باشد. عقل سليم سوسياليستى طبقه كارگر 
حتى پيش از هر تجربه اى بر سينه این راهبردها و نظرپردازى ها دست رد مى كوبد. چند نكته 

در اینجا اهميت تعيين كننده دارند. این نكات عبارتند از:
1. جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر اساساً و ماهيتاً، نه فقط در چهارچوب نقش بازى، 
سازماندهى و ميداندارى آنچه از اواخر قرن نوزدهم تا امروز، حزب نام گرفته است، نمى گنجد، 
نه فقط سنخيت و تجانسى با آن ندارد كه از همه لحاظ در تنافر و تناقض با آن است. آدمها 
بر حسب منافع و دلبستگى هاى خاص طبقاتى خویش چه بسا هر اسمى را براى هر پدیده یا 
رویدادى انتخاب كنند. بورژوازى تاریخاً سالخى هر حق انسانى توده كارگر را عين حق جار 
زده است. استثمار وحشيانه كارگر را داد و ستد برابر سرمایه دار با وى القاء كرده است، هدف 
جهانسوزترین جنگ ها را تضمين صلح براى بشریت ناميده است و فراوان اسم گذارى ها و 
القائات دیگر كه نيازى به گفتن آن ها نيست. رفرميسم چپ نيز با مقوله اى به نام حزب همين 
كار را كرده است و آن را ظرف تشكل سوسياليستى طبقه كارگر خوانده است، اما آنچه در تاریخ 
زیر این نام ابراز حيات كرده است، همه جا و در همه دوره ها خالف آن بوده است. حزب بر 
پایه همه این شواهد، در بهترین یا موجه ترین و عامه پسندترین حالت اقدام جماعتى از یك 
طبقه براى متشكل ساختن خود و به صف كردن توده هاى طبقه در پشت سر خویش است. 
حزب همه جا و در همه این دوره ها و در هر شرائطى حول مجموعه معينى از مبانى عقيدتى، 
مكتبى و مسلكى پدید آمده است. عماًل اجتماع نخبگان و شایستگان و ویژگان بوده است و اگر 
افرادى سواى این عده به درونش راه یافته اند بى نقش ترین و بى تأثيرترین كسان را تشكيل 
مى داده اند. به تعبير دقيق تر نقش محملى براى پاره اى توجيهات را بازى مى كرده اند. هيچ 
حزبى در هيچ كجاى تاریخ حيات جنبش كارگرى نمى توان یافت كه به راستى تجسم ظرف 
تشكل ضد سرمایه دارى توده هاى طبقه كارگر باشد. در مورد اینكه این احزاب هستى اجتماعى 
نمایندگان كدام طبقه اجتماعى را به نمایش مى نهاده اند یا اینكه روایت آن ها از سرمایه دارى 
و جامعه مبتنى بر كار مزدى یا سوسياليسم و مسائل مبارزه طبقاتى چه اختالفات ریشه اى با 
شناخت پرولتاریاى آگاه از این موضوعات داشته است صحبت نمى كنيم، در این زمينه به طور 
قطع با دنياى وارونه پردازى ها مواجه هستيم كه در جاى خود قابل گفتگو هستند و در ادامه 
همين نوشته نيز بسيار گذرا به آن اشاره خواهم كرد. اما عجالتاً با چشم پوشى از این مؤلفه هاى 
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بسيار پایه اى فقط بر روى نكتۀ ویژه اى تمركز داریم. سخن بر سر سنخيت یا عدم سنخيت 
چيزى به نام حزب با ظرف سازمانيابى سوسياليستى و ضد سرمایه دارى توده هاى كارگر است. 
این تجانس به نظر من مطلقاً وجود ندارد. حزب سازماندهى توده اى طبقه كارگر نيست. این 
را همه حزبيون و رویكردهاى حزب ساالر به تمام و كمال قبول دارند. هيچ حزبى هم در هيچ 
كجاى دنيا و در هيچ دوره حيات جنبش كارگرى بستر سازمانيابى توده هاى این طبقه نبوده 
است. سخن بر سر دكانهاى محقر چند نفرى یا چند ده نفرى وسيله كسب و كار حجره نشينان 
بازار سياست نيست. حزب سوسيال دموكرات روسيه در فاصله 1902 تا سال پيروزى انقالب 
اكتبر، یكى از عظيم ترین احزاب كارگرى دنيا بوده است. اما از این حزب نيز هيچ گاه و در هيچ 
كجا به عنوان ظرف تشكل توده اى پرولتاریاى روس صحبت نشده است و هيچ كدام از رهبرانش 

چنين داعيه اى نداشته اند.
با اساس تشكل توده اى پرولتاریا  اتفاق حزب  اندازه كه تعبير متعارف و مورد  2. به همان 
نامتجانس یا در تناقض است، كمونيسم خواه به عنوان جامعه فارغ از استثمار و طبقات و 
دولت و خواه به عنوان جنبشى كه پرچم و رسالت استقرار چنين جامعه اى را بر دوش دارد، در 
گرو نوعى سازمانيابى توده اى و سراسرى سرمایه ستيز است. در مورد هر كدام این دو پدیده 
باید مقدارى توضيح داد. از اولى شروع كنيم. بنياد كمونيسم طبقه كارگر بر رفع كامل جدائى 
كارگران از كارشان و رفع هر نوع جدائى آن ها از پروسه تعيين سرنوشت كار و فراورده كار و 
زندگى اجتماعى شان استوار است. رفع و محو جامع االطراف این انفصال شرط الزم و حتمى از 
بين رفتن سرمایه و مناسبات بردگى مزدى است. تحقق امحاء این جدائى نيز معناى بسيار ساده 
و صریحى دارد. كارگرى كه آگاه، مستقل و مستقيم در برنامه ریزى پروسه كار و توليد اجتماعى 
حضور ندارد، از كار خود جداست، با كارش بيگانه است. بر سرنوشت محصول كار خود آگاه و 
حاكم نيست. كارگرى كه در هستى اجتماعى خود چنين وضعى دارد، الجرم و بدون تردید بر 
فرایند تعيين سرنوشت زندگى اجتماعى خود نيز هيچ نقش واقعى و اثرگذارى ایفاء نمى كند. 
كارگر مادام كه اسير این شرائط است استثمار مى گردد و موجودى حكومت شونده و مقهور 
اراده هاى ماوراء خود باقى مى ماند. محصول كارش توسط این نيروها برنامه ریزى مى گردد و 
به صورت سرمایه بر سرنوشت وى حكم مى راند. سرمایه دارى دولتى هميشه و در همه حال، 
الزاماً با روبناى سياسى قهر و كشتار و دیكتاتورى قتل عام ساالر پاى پيش نمى گذارد، چه 
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بسا دموكراتيك و آراسته به مدنيت و پاره اى زیب و زیورهاى عاریتى ناشى از فشار جنبش 
سوسياليستى طبقه كارگر هم وارد ميدان گردد. اتفاق نيافتاده است اما غيرممكن هم نيست 
كه سازمان كار سرمایه را حداقل براى دوره اى با این آرایش ها و پيرایش ها به هم آویزد. همه 
این ها احتمال دارد و در همه این حاالت محتمل به هر حال سرمایه دارى است. فراموش نكنيم 
كه كاال بودن نيروى كار در مجرد داد و ستدش با پول یا دستمزد خصلت نما نمى گردد. ممكن 
است كارگر مایحتاج معيشتى و رفاهى خود یا همان هزینه بازتوليد نيروى كارش را بدون 
پرداخت هيچ پولى، از این یا آن مركز توزیع یا از پيچ و خم شبكه اجتماعى ساختار نظم سرمایه 
دریافت دارد. در چنين وضعى آنچه همچنان كاال بودن نيروى كار وى و خرید و فروش این 
كاال را بانگ مى زند. بيگانه بودنش با پروسه كار یعنى عدم حضور آگاه و خالق و آزاد در برنامه 
ریزى و سازماندهى این پروسه است. تا زمانى كه چنين نيست وى در اسارت یك نهاد قدرت 
ماوراء خود قرار دارد. این نهاد قدرت باالى سر است كه نيروى كار كارگر را در اختيار مى گيرد. 
چگونگى مصرفش را تعيين مى نماید، حوزه كاربردش را مشخص مى سازد و در قبال تصرف و 
به كارگيرى آن ارزش هائى را نيز پرداخت مى كند. ارزش هائى كه مى تواند به جاى رجوع به 

شكل معادل پولى با معادل هاى دیگر سنجيده شود.
غرض از اشاره به همه این موارد و حالت ها این است كه سوسياليسم لغو كار مزدى به عنوان 
جامعۀ محصول انقالب ضد سرمایه دارى پرولتاریا بدون آمادگى و تدارك گسترده توده هاى 
طبقه كارگر براى جامعه گردانى آگاه شورائى و دخالت آزاد و آگاه و خالق آحاد این توده ها در 
برنامه ریزى كار و توليد اجتماعى قابل تحقق نمى باشد. این نكته به نوبه خود تكليف پدیده دوم 
یا جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر را هم روشن مى سازد. این جنبش اگر قرار است به سوى 
سوسياليسم پيش تازد باید در گام به گام كارزار اقتصادى، سياسى و اجتماعى خود فراهمگر 
شرائطى باشد كه نياز قهرى ظهور و استقرار سوسياليسم لغو كار مزدى هستند. توضيح واضحات 
است كه این پيش زمينه ها، شروط و نطفه ها در مرداب سندیكاليسم نمى رویند و نمى بالند. 
هيچ كارگرى در مارپيچ سندیكاسازى یا مبارزه قانونى آویزان به دار مدنيت سرمایه، راه و رسم 
جامعه گردانى آگاه كمونيستى نمى آموزد و براى این كار پرورش نمى یابد. قفل شدن سندیكاها 
یا جنبش سندیكائى به حزب نخبگان باالى سر طبقه كارگر نيز هيچ تغييرى در ظرفيت این 
نهادها براى ایفاى نقش مورد گفتگو پدید نمى آورد. در اینجا همه بحث بر سر جنبشى است 
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كه باید در راهبرد، اهداف، خواست ها، پراتيك، ساز و كارها و كل هستى خود پایه گذار بدیل 
آتى لغو كار مزدى سرمایه دارى در سيطره همين نظام باشد. استقرار سوسياليسم بدون چنين 
جنبشى ممكن نيست. خيلى ها با شنيدن این حرف انگشت حيرت به دهان مى گيرند و نطفه 
بندى نظم آتى سوسياليستى توسط جنبش كارگرى در قعر جهنم سرمایه دارى را واهى و مانعۀ 
الجمع مى پندارند!! این جماعت بدون اینكه خود بدانند بى اعتقادى كامل خود به اساس تحول 

سوسياليستى مناسبات بردگى مزدى را اعالم مى كنند.
سوسياليسم به مثابه یك ساختار اقتصادى و اجتماعى مبتنى بر محو رابطه خرید و فروش 
نيروى كار، محو استثمار، طبقات و دولت، به طور قطع، چيزى نيست كه در دل جامعه موجود 
تولد یابد، سخن از این صورت بندى نيست. گفتگو بر سر وجود جنبشى است كه باید به صورت 
عينى سرمایه ستيز باشد. ضد سرمایه دارى بودن یك شعار مكتبى نيست، هر مخالفتى با فشار 
استثمار و مظالم و جنایات صاحبان سرمایه یا دولت آن ها نيز ماهيت سرمایه ستيزى ندارد. 
ضد سرمایه دارى بودن در به كارگيرى قدرت سازمان یافته طبقاتى و توسعه و تحكيم مستمر 
این قدرت براى به بن بست كشاندن، انسداد و اختالل هر چه ژرف تر و كوبنده تر نظم ارزش 
افزائى، نظم سياسى، مدنى، حقوقى، فرهنگى و تمامى اشكال نظم سرمایه است كه واقعيت 
خود را آشكار مى سازد. جنبش ضد سرمایه دارى چنين جنبشى است و فقط این جنبش 
است كه معماران قادر و آحاد انسان هاى آگاه، توانا، آزاد، كمونيست و سرمایه ستيز براى برنامه 
ریزى كار و توليد سوسياليستى و برپائى جامعه فارغ از كار مزدى، طبقات، استثمار، دولت و 
خودبيگانگى انسان را پرورش مى دهد و آماده كار مى كند. این آماده سازى مطلقاً فرایندى 
عقيدتى و دانشگاهى نيست. كاماًل بالعكس كارزار جارى طبقاتى در پيچيده ترین، حساس ترین 

و ریشه اى ترین حالت خویش است.
در این جنبش كارگران چرخه توليد اضافه ارزش را به اختالل مى كشند، از این طریق كه كل 
قدرت متحد و متشكل روز خود را براى كاهش هر چه سهمگين تر كار اضافى و افرایش هر چه 
عظيم تر كار الزم وارد ميدان مى سازند. طومار حقوق، قانون، قرارداد و مقاوله پردازى سرمایه دارى 
را به دور مى اندازند، از این روى كه براى مبارزه خود عليه این نظام به هيچ قاعده، منشور، قانون 
یا سيستم حقوقى منبعث از ماهيت سرمایه و مصوب دولت بورژوازى نظر نمى اندازند. به جاى 
همه این ها به قدرت سازمان یافته مستقل و آگاه خود رجوع مى كنند. تا هر كجا كه توان 
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جنگيدن دارند مى جنگند و براى عقب راندن هر چه بيشتر طبقه سرمایه دار و ماشين دولتى 
این طبقه به جنگ ادامه مى دهند. این جنبش هيچ صدر و ذیل ندارد و اساساً نمى تواند داشته 
باشد، زیرا دست به كار آماده سازى و پرورش آحاد كارگران براى جامعه گردانى شورائى ضد كار 
مزدى و سوسياليستى در فرداى سرنگونى نظام بردگى مزدى است. در یك ساختار مبتنى بر 
تقسيم كار، صدرنشينى شایستگان و سياستگذاران و ذیل نشينى فرودستان سياست پذیر، هيچ 
ظرفيتى براى پرورش سوسياليستى این انسان ها وجود ندارد. بالعكس در شوراهاى كارگرى ضد 
سرمایه دارى، تك تك كارگران دخالتگرند و دخالتگرى امر روتين آنان در حل و فصل هر مسأله 
سر راه پيكار طبقاتى است. بيان این سخن نيز مسلماً خشم خدایان حزبى و سواركاران بسيار 
تيزتك حجره هاى فرقه اى را شعله ور خواهد كرد. همه فریاد سر خواهند داد كه چنين چيزى 
در شرائط استيالى دیكتاتورى هار سرمایه دارى امكان پذیر نيست. این افراد باز هم بدون اینكه 
بفهمند بنياد امكان پذیرى كمونيسم را آماج قهر خود مى گيرند. شكى نيست كه هيچ دولت 
بورژوازى، نه فقط رژیمهاى درنده حمام خون ساالر كه آراسته ترین و »دلرباترین« دموكراسى ها 
هم كل زرادخانه هاى نظامى و سياسى و فرهنگى و ایدئولوژیك خود را بر سر هر نفس كشيدن 
چنين جنبشى با چنين رویكرد و پراتيكى خراب خواهد كرد. اما ما از دریانوردى لذت زا در 
مسير موافق بادهاى »شرطه« صحبت نمى كنيم، از مذاكره پردازیهاى حریرگون سندیكاليستى 
حرف نمى زنيم، از محاسبات پراگماتيستى قدرت جوى حزبى هم گفتگو نداریم. به جاى همه 
اینها به مارپيچ بسيار صعب العبور و پر دست انداز اما حتماً پيمودنى و قابل عبور مبارزه طبقاتى 
نظر مى اندازیم. در اینجا یك جنگ واقعى جریان دارد. یك طرف جنگ، نظام سرمایه دارى با 
تمام دار و ندار و امكاناتش، با همه زرادخانه هاى قهر ميليتاریستى، مهندسى افكار، دستگاههاى 
عظيم سركوب فيزیكى و فكرى یا دولت و ارتش و سياست و مدنيت و فرهنگ و همه چيز 
مستولى و مسلط خود ایستاده است. طرف دیگر طبقه كارگرى است كه سواى قدرت پيكارش 
و سواى به كار گرفتن هر چه آگاه تر، سازمان یافته تر و كاراتر همين قدرت هيچ چيز دیگرى 
ندارد. این طبقه البته یك چيز دیگر هم دارد و آن اصل گریزناپذیرى از جنگيدن و كاربرد 
این قدرت است. همه بحث هم بر سر چگونه بسيج كردن، متشكل نمودن، آگاه ساختن و به 
كارزار كشاندن هر چه پيروزمندتر همين قدرت است. ميدان دارى جنبش كارگرى با رویكرد، 
ویژگى ها و تعهدات مورد تأكيد ما مسلماً سخت است اما پرولتاریا راه دیگرى ندارد و پيمودن 
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این راه، نه ناممكن كه بالعكس كم هزینه تر، سرراست تر و تنها راه داراى چشم انداز پيروزى 
است و حال به دنبال همه توضيحات باال به سراغ این نكته مى رویم كه جنبش مورد گفتگو پویه 
بالندگى، بلوغ و اعمال قدرت خود را چگونه طى مى كند و چرا به رغم تمامى سدهاى سرراهش 

باز هم كم هزینه ترین راه پيروزى كارگران بر نظام بردگى مزدى است.
مقدم بر هر چيز این جنبش در امر سازمانيابى خود نمى تواند هيچ شكل دیگرى سواى شكل 
شورائى داشته باشد متشكل شدن شورائى جنبش ضد سرمایه دارى توده هاى كارگر، گزینه اى 
در مقایل سایر گزینه ها نيست. امرى گریزناپذیر و پيش شرطى حتمى براى حفظ، گسترش و 
به بار نشستن بنمایه سرمایه ستيزى آن است. اگر قرار است فرجام كار طبقه كارگر امحاء بردگى 
مزدى باشد، جنبش ضد سرمایه دارى این طبقه باید كل شروط محو جدائى انسان از كارش، 
جدائى ميان برنامه ریزى و فعاليت هاى عملى پروسه كار، ميان سياستگذارى و اجراى سياست، 
ميان انسان اندیشنده و عنصر اجراى اندیشه، ميان حكومت كنندگى و حكومت شوندگى را 
از ميان بردارد. باید تمامى عناصر الزم جامعه بدون هيچ دولت، جامعه اى كه همه آحاد انسان 
هایش دخالتگران خالق، آزاد، آگاه و اندیشمند در همه عرصه هاى حيات اجتماعى باشند پدید 
آرد. هيچ شكل سازمانيابى سواى تشكل شورائى از چنين ظرفيتى برخوردار نيست. تكليف حزب 
بازى هاى هولناك منجمد در راه حل پردازى هاى ارتجاعى بورژوائى زیر نام احزاب كمونيست، 
یا سندیكاليسم آشناى بين المللى از همه لحاظ روشن است. در باره تعارض ریشه اى ميان این 
شكلهاى سازمانيابى با آنچه نياز جنبش ضد سرمایه دارى طبقه كارگر است در جاهاى مختلف به 
تفصيل بحث شده است. باید تأكيد كرد كه آنچه در ادبيات چپ نام شورا به خود گرفته است نيز 
در كل طول و عرض خود سواى رویه دیگرى از همين سندیكاپردازى ها و حزب سازى ها چيزى 
دیگر نيست. شوراهاى واقعى سرمایه ستيز ویژگيهاى خاص خود را دارند. پروسه پيدایش، 
بالندگى و بلوغ آنها متضمن هيچ نسخه پيچى خارج از روال عادى كار جنبش كارگرى نيست. 
بر خالف استنباط كائوتسكى، لنين و پيروان آن ها یا طيف احزاب سوسيال دموكرات مسالمت 
جوى و ميليتانت، این كمونيسم لغو كار مزدى و اشكال سازمانيابى متناظر با این جنبش نيست 
كه باید از خارج وارد زندگى طبقه كارگر شود. بالعكس این سندیكاليسم و حزب بازى است كه 
تاریخاً بر توده هاى كارگر تحميل شده است. نفس جمعى بودن و عارى از دیوانساالرى بودن 
مبارزات روزمره كارگران از اعتصاب گرفته تا شورش هاى خيابانى یا قيام هاى سرنگونى طلبانه 
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خود بهترین گواه درستى این حرف است. در هيچ كدام این شكلهاى مبارزه، تا جائى كه به 
كارگران بر مى گردد، هيچ كس راه پيشبرد امور را در ساختن حزب و سندیكا، تشكيل بوروى 
سياسى، ایجاد كميته هاى مركزى و اجرائى و تحریریه و استان و شهرستان یا سازمان دادن 
بوروكراسى اتحادیه اى و گوش به فرمان كلوب ها و هيئت مدیره ها شدن نمى بيند. كاماًل بالعكس 
نوعى روابط شورائى خودجوش و البته ابتدائى اما با تمامى ظرفيت الزم براى بالندگى طبقاتى و 
كمونيستى در ميانشان پدیدار مى گردد. كارگران كمتر آگاه به سراغ آگاهتران مى روند. عناصر 
داراى تجربه ناكافى منتظر شنود رهنمودهاى همزنجيران با تجربه خود مى شوند. آنانكه دانش 
و شناخت بيشترى دارند، توان خود را براى جهتگيرى پيروزمندتر مبارزه به كار مى گيرند. آحاد 
كارگران توسط تارهاى مادى نياز پيكار در یك مفصلبندى ارگانيك به هم جوش مى خورند. 
سازمانيابى شورائى جنبش كارگرى شالوده كار خود را در همين جا و روى همين استخوانبندى 
طبيعى فرارسته از ملزومات مبارزه با استثمار سرمایه دارى استوار مى سازد، اما این فقط شروع 
ماجرا و حالت نطفه اى آن است. حزب ساالران و سندیكاسازان هر كدام به شيوه خاص خود 
و مطابق نوع تعلقى كه به این یا آن شكل نظم توليدى، سياسى یا اجتماعى سرمایه دارى 
دارند، مى كوشند تا شيرازه این انسجام خودانگيخته شورائى را از هم بپاشند و الگوهاى عاریتى 
سازمانيابى متعارف بورژوائى را به مثابه بدیل آن به جنبش كارگرى دیكته نمایند. رویکرد 
سوسیالیستی ضد کار مزدى خالف این کار را می کند. دست به کار فراهمسازى همه 
زمینه هاى الزم براى بالندگی، خودآگاهی طبقاتی، قوام تشکیالتی و ارتقاء ظرفیت 
ضد سرمایه دارى اندامواره موجود و طبیعی جنبش می گردد. اساس كار را بر این قرار 
مى دهد كه هر كارگر یك سلول زنده، آگاه و دخالتگر در شيرازه حيات جنبش طبقه خود 
باشد. براى حصول این هدف از هر شمار كارگران مى خواهد كه یك شورا بر پاى دارند. آموزش 
ماركسى همه مسائل مبارزه طبقاتى را برنامه روتين و روزمره خود كنند. فعالين رویكرد ضد 
كار مزدى پرداختن به این فعاليت را نيازمند هيچ دفتر و دستك حزبى نمى بينند و براى تحقق 
این هدف ها نه فقط هيچ فاصله اى با كارگران نمى گيرند كه با همه وجود و با همه قدرت 
غواصى در بحر زندگى آن ها شنا مى كنند و شناگرى مى آموزند. آنان هر كدام خود آحادى از 
همزنجيران خویش هستند و براى ایفاى نقش خود نيازمند نسخه نویسى و كشف شيوه هاى 
كار و نوع این ها نمى باشند. در جامعه اى كه ارتجاع هار بورژوازى اعم از حاكم یا اپوزیسيون 
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براى سركوب و مسخ و مهندسى افكار توده هاى كارگر هزاران سناریو دارند، اینان نيز ارتقاء 
شناخت ماركسى و ضد كار مزدى توده طبقه خویش را پى مى گيرند. آناتومى عينيت حى و 
حاضر سرمایه دارى را از كم و كيف چرخه توليد تا كل ساختار حقوقى و مدنى و سياسى و 
اجتماعى آن، از پروسه توليد اضافه ارزش تا فازهاى مختلف سامان پذیرى اش، از رابطه ارگانيك 
ميان رابطه خرید و فروش نيروى كار با فرارسته هاى ایدئولوژیك و فرهنگى و فكرى و اخالقى 
آن تا تركيب نيروهاى تشكيل دهنده طبقه سرمایه دار و آرایش روز آن ها در مالكيت سرمایه ها 
و قدرت سياسى سرمایه، از آنچه لحظه به لحظه، سرمایه و صاحبانش و دولتش با كارگران 
مى كنند تا سرنوشت كل طبقه كارگر در سيطره این نظام، تا سایر مسائل دیگر جامعه طبقاتى 
و مبارزه ميان طبقات اساسى جامعه، همه و همه را گفتمان روتين زندگى و پيكار توده هاى 
كارگر مى سازند. رویكرد ضد كار مزدى در این فرایند نيز به مبارزه طبقاتى معنائى از همه لحاظ 
سرمایه ستيز و كمونيستى مى بخشد. این مبارزه را به تمامى حوزه هاى حيات اجتماعى و به 
كليه قلمروهاى ابراز وجود نظام بردگى مزدى بسط مى دهد. مبارزه عليه رابطه خرید و فروش 
نيروى كار و توليد اضافه ارزش، عليه اساس جدائى انسان از كارش را با مبارزه عليه تمامى 
فرارسته هاى ایدئولوژیك، فكرى، فرهنگى، اخالقى، سياسى و مدنى این شيوه توليد در درون 
یك كليت ارگانيك پى مى گيرد. ریشه هر معضل معيشتى و سياسى و اجتماعى موجود كارگران 
را در بطن مناسبات بردگى مزدى مى كاود، آفتابى مى كند، به همگان نشان مى دهد و راه چالش 
و رفع آن را به حوزه اى از كارزار ضد سرمایه دارى ارجاع مى دهد. آگاهى طبقاتى در منظر این 
رویكرد تجلى خود را در هستى آگاه متحد و شورائى ضد كار مزدى آحاد توده هاى كارگر باز 
مى یابد. آگاهى در اینجا ابزار باالنشينى حزبى و ساز و كار زعامت بر جنبش كارگرى نيست. 

سالح عقلى كارزار آحاد كارگران است.
تمامى آنچه گفته شد، از سازمانيابى شورائى تا آموزش و آگاهى و ارتقاء شعور طبقاتى، تا 
شكل هاى مختلف پيكار، همه و همه در زیر تيغ وحشيانه ترین دیكتاتورى ها نيز ناممكن نيست. 
مسأله اى كه صد البته رفرميسم چپ نماى لنينى در كاركرد تاریخى خود آن را هم ناممكن 
جلوه داده است و هم عماًل پروسه انجامش را به بن بست كشانده است. لنينيسم با پيچيدن 
نسخه رژیم ستيزى فراطبقاتى و خارج از مدار مبارزه ضد سرمایه دارى، با فراخوان حزب سازى 
باالى سر كارگران و گشایش راه گسست فعالين كارگرى از بدنه جنبش واقعى طبقه خویش، 
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با دميدن در تنور جبهه سازى ها یا رهنمود خزیدن به درون صف بندى هاى آلترناتيو جنبش 
ضد سرمایه دارى پرولتاریا، با افق آفرینى هاى گمراه كننده سوسيال بورژوائى و خيلى وارونه 
آفرینى هاى دیگر، راهى را در مقابل توده هاى كارگر دنيا قرار داده است كه هر چه هست راه 
تشكيل صف متشكل سوسياليستى طبقه كارگر عليه سرمایه دارى نيست. از كل ضربات ویرانگر 
حزب ساالرى، سندیكاليسم و سندیكاسازى آویزان به احزاب، بر پویه سازمانيابى ضد كار مزدى 
توده كارگر كه بگذریم هر عقل سليمى این را درك مى كند كه قلع و قمع جنبش كارگرى 
براى بورژوازى بسيار دشوارتر و صعب الحصول تر از یك حزب سياسى متشكل از مشتى نخبگان 
آكادميك و فعالين كارگرى جدا از بدنه جنبش جارى طبقه خویش است. حزب مدارى فقط 
سنگ بناى جایگزینى پيكار سوسياليستى ضد كار مزدى پرولتاریا با رفرميسم چپ نمازگزار 
قبله سرمایه دارى دولتى نيست. جراحى تمامى فعالين و آگاهان طبقه كارگر از فرایند عينى 
مبارزه طبقاتى پرولتاریا، فرقه نشين ساختن آنها و تبدیل كل این افراد به مشتى عناصر محلوج، 
منفعل، فاقد هر نوع ظرفيت اثرگذارى هم مى باشد. كافى است گوشه چشمى به طيف وسيع 
احزاب چپ موسوم به »كمونيست« در جامعه ایران و سراسر دنيا بيآندازیم تا ببينيم كه حزب 
سازى لنينى چگونه فاجعه آفریده است و چگونه هر فعال استخواندار صاحب نقش كارگرى را 

به موجودى ایزوله، بى تأثير و تباه تبدیل كرده است.
فعالين آگاه رویكرد ضد سرمایه دارى، پویه سازمانيابى شورائى توده هاى طبقه خود را این گونه 
پى مى گيرند و از درون این شوراها راه شناگرى ماهرانه و بسيار واقعى در سيالب مبارزه طبقاتى 
را باز مى كنند. با تأسيس شوراهاى چند نفرى پایه و گسترش هر چه بيشتر آنها، تا هر كجا 
كه بتوانند كارگران را به هم پيوند مى زنند. از طریق همين شوراها توده هاى كارگر را در مراكز 
كار گوناگون، در محيط هاى آموزش، در شبكه هاى اجتماعى مختلف و در هر كجاى دیگر، به 
سوى ایجاد شوراى سراسرى ضد سرمایه دارى طبقه كارگر سوق مى دهند. شوراها به مثابه 
ظرف اعمال قدرت سازمان یافته كارگران عمل مى كنند، به ميزان توان پيكار روزشان، صاحبان 
سرمایه، موجودیت چرخه ارزش افزائى سرمایه، دولت و اساس بردگى مزدى را آماج فشار و 
اعتراض قرار مى دهند. گام به گام سراسرى تر، سرمایه ستيزتر و نيرومندتر مى شوند، یك جنگ 
واقعى طبقاتى را عليه سرمایه شعله ور مى سازند و در همين راستا به سوى نابودى سرمایه دارى 

و استقرار سوسياليسم ضد كار مزدى پيش مى تازند.
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رفرمیسم میلیتانت لنینی
و شعار »تسخیر قدرت سیاسی«

نوامبر 2013

تاریخ هستى احزاب و نيروهاى چپ دنيا، در طول قرن بيستم، در بيشترین فصل هاى خود، تاریخ 
كارزار براى تسخير قدرت سياسى بوده است. كمونيسم ماركسى لغو كار مزدى و مبارزه سازمان 
یافته آگاه توده هاى طبقه كارگرعليه موجودیت سرمایه دارى زندانى شعارپردازى هاى توخالى 
كمونيسم خلقى شده است. جنبش كارگرى بين المللى اگر ابزار كار كم بهاى پارلمانتاریسم 
سوسيال دموكراسى و رفرميسم اتحادیه اى نبوده است حتماً نقش لشكر جرار سرنگونى طلبى 
آویزان به حدیث بورژوائى كمونيسم و روایت لنينى انقالب سوسياليستى را بازى كرده است. 
تسخير قدرت سياسى با فرماندهى سپهساالران حزبى در بسته بندى هاى چشم ربا اما جعلى 
»سركردگى طبقه كارگر بر انقالب دموكراتيك«!! شاه كليد گشایش همه قفل هاى تاریخ و 
موكب ورود پرولتاریا به دنياى نظم آتى سوسياليستى القاء شده است!! راهبردى كه اگر چه 
پدیده خاص این دوره و بدعت تاریخى رویكردى از بورژوازى براى تحقق پاره اى هدف هاست، 
اما همه جا خود را به ماركس و مخصوصاً به متن »مانيفست كمونيسم« منتسب ساخته است!! 
نوعى ارجاع مكتبى كه مشحون از جعل واقعيت هاست. قرن بيستم دوران توسعه امپریاليستى 
سوسيال  عروج  روزگار  جهان،  سراسر  بر  توليد  شيوه  این  تام  تسلط  دوران  سرمایه دارى، 
دموكراسى، امپریاليسم ستيزى خلقى بخشى از بورژوازى، ميدان دارى جهانشمول كمونيسم 
خلقى لنينى، تسلط اردوگاه سرمایه دارى دولتى زیر نام كمونيسم بر نيمى از دنيا، ظهور و رونق 
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ناسيونال چپ مائوئيستى و جنبش هاى اجتماعى دیگر از این دست است. در طول این سده، 
احزاب و رویكردهائى از بورژوازى همه افق ها و انتظارات خود را جامه »كمونيسم« تن مى كنند 
و كاتوليك تر از پاپ »ماركسيست« مى شوند، روى نهادن این احزاب و كاًل این بخش بورژوازى 
به »كمونيسم« یا آویختن آن ها به آنچه خود »ماركسيسم« مى نامند، امرى طبيعى و نشان نياز 
حياتى این نيروها به چنين تندنسى بوده است. نظام سرمایه دارى در فرایند توسعه بين المللى 
و امپریاليستى خود، مسائل جدیدى را وارد معادالت مبارزه طبقاتى و صف بندى هاى سياسى 
روز مى نمود. مقدم بر هر چيز طبقه كارگر به عنوان یكى از دو طبقه اساسى دنياى حاضر و تنها 
طبقه پرچمدار رهائى بشر، مهر موجودیت خود را بر تاریخ مى كوبيد و هر نيروى اجتماعى دیگر 
را در هر زمينه و هر رویكردى متوجه نقش، قدرت و اثرگذارى خود مى ساخت. همزمان بخش 
هائى از بورژوازى، به ویژه اقشار دهقانى، پيشه ورى و الیه هاى خرد یا حتى متوسط صنعتى و 
تجارى این طبقه از فشار روزافزون انحصارات غول پيكر امپریاليستى كم یا بيش رنج مى بردند. 
این الیه ها در همان حال كه همگى براى توسعه صنعتى و سرمایه دارى شدن جامعه خود سر و 
دست مى شكستند اما على العموم روند انكشاف امپریاليستى سرمایه دارى را به خاطر احساس 
خطر نابودى و كارگر شدن، سهم نازل در مالكيت سرمایه اجتماعى، محدودیت طول و عرض 
حصه اضافه ارزش ها، تحمل فشار دیكتاتورى هار بورژوازى امپریاليستى و در برخى جاها اشغال 
مستقيم جوامع توسط دولت هاى درنده امپریاليستى و نوع این مسائل، با تمنيات و افقهاى 

ناسيوناليستى یا اجتماعى خود در تعارض مى دیدند.
نمایندگان سياسى و فكرى این اقشار در دوره مورد گفتگو، اگر نه همه، اما در سطحى نسبتاً 
وسيع روى به روایت یا روایاتى از »كمونيسم« نهادند و به معمارى نحله هاى ایدئولوژیك و 
سياسى بسته بندى شده در پوشش هاى پرجالى ممهور به »ماركسيسم« پرداختند. آنان از این 
طریق به بسيارى از نيازهاى اساسى خویش پاسخ گفتند. پيش از هر چيز قالع قدرت طبقه 
كارگر را تسخير كردند و جنبش كارگرى را نيروى ذخيره جدال براى تحقق دورنماهاى خود 
ساختند. این كار براى آنان تا حدود زیادى آسان بود. توده هاى كارگر غالب نقاط دنيا از آسيا، 
افریقا و امریكاى التين گرفته تا امریكاى شمالى و حتى برخى جوامع اروپائى زیر فشار شدت 
استثمار، بى حقوقى ها و سيه روزى هاى سرمایه دارى و زیر ضربات سهمگين مهندسى افكار و 
وارونه پردازى هاى بورژوازى، به لحاظ ميزان آگاهى، شعور و پراتيك شفاف ضد سرمایه دارى، 
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در سطحى نازل حركت مى كردند عكس قضيه در مورد نمایندگان فكرى و سياسى بورژوازى 
صدق مى نمود. در اینجا خيل عظيمى از درس خوانده ها و دانشوران وجود داشتند كه به ویژه 
نسبت به رویدادهاى سياسى روز و چشمداشت ها یا خواسته هاى طبقاتى خود حساسيت وافر 
نشان مى دادند. این واقعيت را نباید دست كم گرفت كه شرائط امپریاليستى توسعه سرمایه دارى 
براى این جماعت در سطح بين المللى عرصه هاى بسيار گسترده ميدان دارى و تأثيرگذارى 
فراهم آورده بود. اینان از همه امكانات و قدرت مانور یك بخش بورژوازى برخوردار بودند. سرمایه 
داشتند و دارائى اقشار پایگاه طبقاتى آنها در شكل زمين، كارگاه، تجارتخانه، فروشگاه و سایر 
مراكز توليدى یا تجارى سهم تعيين كننده اى از سرمایه اجتماعى جوامع را تشكيل مى داد. 
بيشترین فضاى دانشگاههاى كشورها را در اختيار داشتند. از ساز و كارهاى مختلف ابراز وجود 
سياسى و تأثيرگذارى اجتماعى به اندازه كافى بهره مند بودند. این جمعيت بر خالف توده هاى 
كارگر همه چيز داشتند و بسيار خوب مى توانستند از تمامى این امكانات و توانائى ها براى 
كنترل جنبش كارگرى و تبدیل قدرت پيكار كارگران به نفع اهداف طبقاتى خود سود جویند. 
شاید همين وضع بود كه لنين را به جاى رجوع به ماركس به سمت كائوتسكى راند، تا در ستيز 
آشكار با درونمایه درك مادى تاریخ و ماتریاليسم پراتيك ماركس اعالم كند كه »سوسياليسم 
علمى مولود تتبعات فكرى دانشوران بورژوازى است و توسط روشنفكران این طبقه به ميان 
كارگران برده مى شود«!! لنين حق داشت چنين گوید، اشكال كار وى و همه لنينيست ها 
فقط آن است كه اصرار دارند كمونيسم ساخته و پرداخته خویش را كمونيسم طبقه كارگر و 
ماركس قلمداد كنند، كارى كه در سراسر قرن بيستم انجام گرفت و جنبش كارگرى دنيا را به 
طور كامل در مرداب رفرميسم ميليتانت منحل ساخت. نمایندگان فكرى و سياسى اقشار مورد 
بحث بورژوازى در قرن بيستم با استمداد از همه توانائيها و ظرفيت طبقاتى خود و در پاسخ به 
آنچه كه نياز هستى اجتماعى آنان در متن شرائط روز دنيا بود روایت هاى تازه اى از كمونيسم 
جعل كردند. این روایت ها را به نام ماركس و طبقه كارگر آویختند و در زیر پرچم »ماركسيسم 
« و بعدها »ماركسيسم لنينيسم«، به سراغ جنبش كارگرى كشورها رفتند. »ماركسيسم« 
آن ها بيان باژگونه كالبدشكافى ماتریاليستى رادیكال ماركس از سرمایه دارى، از سوسياليسم، 
جنبش كارگرى، رابطه بين مطالبات روز و دورنماى این جنبش، سازمانيابى ضد كار مزدى 
كارگران، انقالب كارگرى، دولت و همه مسائل دیگر مبارزه طبقاتى بود. مسأله جایگزین سازى 
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سرنگونى طلبى سوسياليستى ضد كار مزدى با رژیم ستيزى ميليتانت رفرميستى كمونيسم 
نمایانه خلقى نيز از همين وارونه گردانى ها است. در این دوره فرمول آشناى »تسخير قدرت 
سياسى توسط پرولتاریا« عماًل به سالحى در دست الیه هائى از بورژوازى و احزاب و نيروهاى 
موسوم به »كمونيست« این اقشار، براى طرد و مسخ سرنگونى طلبى ضد كار مزدى از روند 
مبارزه طبقاتى پرولتاریا تبدیل گردید. مثل هميشه تأكيد مى كنم كه مراد از گفتن این حرف 
ها، مطلقاً برائت ماركس از اشتباه نيست. او نيز مثل همه بنى بشر مى توانسته است اشتباه كند 
و حتماً كرده است اما در مورد منسوب سازى حكم باال به وى و »مانيفست كمونيسم« دو عمل 

كاماًل ارتجاعى صورت گرفته است.

1. حدیث پردازى دینی به جاى درس آموزى رادیکال ماتریالیستی
نفس تالش براى اثبات درستى یك نظر از طریق رجوع به این یا آن گفته ماركس، كارى اساساً 
مذهبى و در همين راستا ضد منظر ماركسى مبارزه طبقاتى پرولتاریاست. به این دليل روشن 
كه بحث بر سر انطباق یا عدم انطباق نظرات با گفته هاى ماركس نيست. كار كمونيست ها نه این، 
كه كشف و طرح راهبردهاى هموارساز راه مبارزه طبقاتى كارگران و انجام درست همان كارى 
است كه روزگارى ماركس و انسان هاى كارگر امثال وى انجام مى دادند. درس آموزى از ماركس، 
استمداد از نقد رادیكال كارگرى وى بر اقتصاد سياسى بورژوازى یا دستاورهاى پرارجش در پهنه 
ماتریاليسم پراتيك و درك مادى انقالبى او از تاریخ، با رجوع بيعت وار مقلدگونه به تكه پاره هاى 
بحث هاى نظرى، اقتصادى و سياسى وى، زمين تا آسمان فرق دارد. بخشى از بورژوازى تاریخاً 
لباس كمونيسم تن كرده است، با راه اندازى جنجال ماركس، ماركس، تمامى آنچه را كه نياز 
بازتوليد و بقاى سرمایه دارى است مهر نظریات ماركسى كوبيده است و در همين گذر راه هر نوع 
یادگيرى رادیكال كمونيستى از ماركس را به روى كارگران بسته است. تكليف اینان روشن است 
اما كمونيست هاى وفادار به همرزمى ماركس نه روایان احادیث »ماركسيستى« كه جلوداران 
و كالبدشكافان فعال مسائل جارى جنبش كارگرى و دست اندركاران گشایش كالف هاى تو 
در توى آوار بر سر این جنبش هستند. ماركس مذهبى نيافریده است، شریعتى اعالم نداشته 
است، مكتبى بنيان ننهاده است تا دیگران مدافع آیين، مرام و مسلك وى باشند. او مشعل افروز 
راه پيكار ضد سرمایه دارى طبقه اش بوده است. در این راستا كارهاى سترگى انجام داده است 
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كه یادگيرى از آنها نياز مبارزه طبقاتى كارگران دنياست. با نقد اقتصاد سياسى بورژوازى راه 
چرخش فكر توده هاى كارگر در زوایاى هستى سرمایه دارى را چراغ انداخته است. این نقد را 
ساز و كار علمى كالبدشكافى جامعه موجود ساخته است. راه درك مادى تاریخ را پيش روى 
كارگران دنيا باز كرده است. حاصل این تالش ها را در كوره گدازان جنگ جارى طبقاتى سالح 
دست كارگران نموده است. تمام زندگى خود را وقف حضور آگاه اثرگذار و سرنوشت ساز در 
جنبش كارگرى آن روز جهان كرده است. در تأسيس انترناسيونال اول فعال ترین و رادیكال ترین 
نقش را داشته است. ماركس همه اینها را بعالوه خيلى كارهاى بزرگ دیگر انجام داده است، 
اما اولين پيام این مبارزات تاریخى، كشفيات انقالبى، روشنگرى ها و راهگشائى ها، نه مذهب 
آفرینى، نه »ماركسيسم« سازى كه پاره كردن تمامى بندهاى پاى بندى به هر شریعت و آیين 
مستولى بر فكر و زندگى و پيكار انسان هاست. غوطه خوردن در این مرداب كه »این كار درست 
است زیرا ماركس چنين گفته است«! و »فالن حرف نادرست است زیرا ماركس نگفته است«! 
نه فقط تندنسى ماركسى نيست كه به هر دليل و نيت، كشيدن شمشير جهل از نيام نيرنگ و 
شبيخون پرشرر عليه كل یافته ها و آموزش هاى سترگ ماركسى مبارزه طبقاتى است. حرف هاى 
ماركس را باید تاریخى فهميد، آنچه ماركس در مجلدات مختلف كاپيتال، گروندریسه، تئوریهاى 
ارزش اضافى و سایر نوشته هاى اقتصادى خود نگاشته است، كالبدشكافى دقيق علمى، طبقاتى، 
رادیكال، انسان محور و كارگرى است. این متون پرفروغ ترین چراغ آگاهى توده هاى كارگر براى 
معمارى سوسياليسم و امحاء سرمایه دارى هستند. این حرف نه شعار مكتبى كه فریاد شعور هر 
كارگر آگاه ميدان دار مبارزه طبقاتى است. با همه این ها، همين متون با تمامى اعتبار علمى، 
تاریخى، طبقاتى، كارگرى و آگاهگرانه خود نه »فصل الخطاب« كه مشعل شناخت، گنجينه اى 
براى رشد شعور، ساز و كار سنگربندى و سالحى جهت كارزار آگاه تر است. از اواخر قرن نوزدهم 
تا امروز سرمایه دارى فازهاى متعدد توسعه اختاپوسى خود را پشت سر نهاده است. سرمایه براى 
افزایش شدت استثمار، باال بردن نرخ اضافه ارزش ها، صعود به رفيع ترین قله هاى بارآورى كار 
اجتماعى، چالش سير رو به افت نرخ سودها، مقابله با بحران ها و غلبه بر موج سركش آن ها 
به طور سازمان یافته و با استفاده از تمامى زرادخانه هاى قدرت اقتصادى، سياسى، فرهنگى و 
اجتماعى به همه آرایش ها، پيرایش ها، ساز و كار آفرینى ها و نهادسازى ها روى نهاده است. 
فرایند این تحوالت در پویه ارزش افزائى و سامان پذیرى سرمایه جهانى، خدشه اى به بنمایه 
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كالبدشكافى ماركس از این شيوه توليد وارد نساخته است اما گام به گام شرائطى را پدید آورده 
است كه ضرورت آناتومى تازه آنها با همان منظر ماركسى نقد اقتصاد سياسى بورژوازى نياز 
حتمى صف آرائى آگاه طبقاتى پرولتاریا در مقابل نظام بردگى مزدى است. این مسأله در مورد 
غالب رویدادهاى روز به روز دنياى سرمایه دارى نيز مصداق دارد و نگاه ماركسى به همه این 
تحوالت درون ساختار ارزش افزائى سرمایه یا رخدادهاى سياسى و اجتماعى جهان حاضر در 
گرو آن است كه هر كارگر تالش كند تا ماركس روزگار خود در پهنه جنگ جارى طبقاتى 
باشد. هيچ چيز ارتجاعى تر و ضد ماركسى تر از این نيست كه رجوع دینى مؤمن وار و حدیث 
باور به گفته هاى ماركس را جایگزین حضور آگاه، خالق و دخالتگر ضد كار مزدى در جنبش 
كارگرى سازیم. به جاى اندیشيدن و چاره گرى بصير طبقاتى راه اقتدا و تقليد منفعل دینى را 
پيش گيریم و به جاى ماركس زمانه خود بودن به چنين گفت ماركس و چنان نگفت انگلس 
اكتفاء كنيم. در یك كالم سنت استناد به جمله اى از ماركس براى اثبات درستى یا نادرستى 
تحليل ها، راهبردها و راهكارهاى روز در اساس خود فقط حدیث بافى ارتجاعى دینى است، اما 
براى اینكه نگاه شریعت ساالر و الهيات محور كمونيسم خلقى قرن بيستمى به روایت انقالب و 
سرنگونى طلبى مطرح در مانيفست كمونيسم و سایر نوشته هاى ماركس را بررسى نمائيم باید به 

آنچه دقيقاً در این متون آمده است رجوع نمود.
متوسلين به نقل قول از ماركس در این زمينه مثل همه زمينه هاى دیگر، احزاب، گروهها یا 
افرادى هستند كه پيش تر در باره آن ها صحبت شد. بنمایه استنادشان به مانيفست یا هر متن 
مشابه آن است كه ماركس تسخير قدرت سياسى توسط پرولتاریا را دروازه ورود به انقالب 
سوسياليستى و امحاء نظام سرمایه دارى خوانده است. سخنى كه كاماًل درست است، اما ميان 
آنچه اینان مى پندارند و مى گویند و پراتيك مى كنند، تا آنچه كه بنمایه ماركسى و كارگرى و 
سرمایه ستيزانه این فرمولبندى هاست هيچ سنخيت و تجانسى وجود ندارد. ببينيم واقعيت 

چيست؟ مانيفست مى گوید:
»نزدیك ترین هدف كمونيست ها همان است كه دیگر احزاب پرولتارى در پى آن هستند. یعنى 
متشكل ساختن پرولتاریا به صورت یك طبقه، سرنگون ساختن سيادت بورژوازى و احراز قدرت 

حاكمه سياسى پرولتاریا«
تا اینجا كل سخن این است كه كمونيست ها یا انسان هائى كه ماركس آن ها را »عناصر آگاه 
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به شرائط، جریان و نتایج كلى جنبش پرولتارى« مى نامد به عنوان آحادى از طبقه كارگر در 
تدارك متشكل شدن توده هاى همزنجير خود به صورت یك طبقه، كمك به آمادگى این توده 
وسيع متشكل براى احراز قدرت سياسى حاكمه و تاختن آنها در راستاى نابودى سرمایه دارى 
مى باشند. ترجمه احزاب لنينى و طيف رفرميسم چپ، خواه ميليتانت و خواه مسالمت جوى 
از عبارت باال در »مانيفست كمونيسم« و عبارات مشابه دیگر در سایر نوشته هاى ماركس این 
شده است كه كمونيست ها باید متحزب شوند، حزب خود را حزب طبقه كارگر خوانند، حزب 
را ستاد فرماندهى جنبش كارگرى كنند. جنبش جارى طبقه كارگر را دنباله رو حزب نمایند، 
سوار بر موج مبارزات توده هاى كارگر شعار سرنگونى دولت روز را سر دهند، قدرت سياسى را 
تسخير كنند و ماشين دولتى جدید را دیكتاتورى پرولتاریا و قدرت سياسى طبقه كارگر نام 
نهند!! ترجمه اى كه از بيخ و بن واهى و تحریف كامل حرفهاى ماركس در هر دو زمينه تشكل و 
تسخير قدرت سياسى است. مانيفست هيچ سخنى از تحزب و تشكل كمونيست ها در باالى سر 
كارگران و ميداندارى این نوع احزاب براى تسخير قدرت سياسى ندارد. بالعكس بسيار صریح هر 
نوع متشكل شدن آنان را جزء الیتجزائى از پروسه سازمانيابى توده هاى وسيع پرولتاریا بعنوان 
یك طبقه اعالم مى كند. طبقه اى كه باید بر بستر سازمانيابى سراسرى خود عليه سرمایه دارى 
دولت بورژوازى را سرنگون كند و متعاقب این كار، به صورت یك طبقه سازمان یافته در حال 
جنگ با نظام بردگى مزدى قدرت حاكمه سياسى روز شود. بحث در اینجا مطلقاً بر سر واژه 
حزب و تحزب و نوع این ها نيست. تناقضات ریشه اى روایت رایج حزب سازى طيف محافل 
رفرميسم چپ با منظر ماركسى سازمانيابى طبقاتى و كمنونيستى طبقه كارگر را ما به كرات 
و در نوشته هاى مختلف به تفصيل توضيح داده ایم. قصد بازگوئى آن حرف ها را نداریم. همه 
تأكيد بر این است كه ماركس چه در »مانيفست كمونيسم« و چه در هر كجاى دیگر وقتى از 
متشكل شدن پرولتاریا براى مبارزه با سرمایه دارى و نابودى مناسبات بردگى مزدى سخن رانده 
است، از تشكل پرولتاریا در هيأت یك طبقه حرف زده است. تبيين و راهبردى كه هيچ منفذى 
براى توجيه حزب آفرینى لنينى طيف رفرميسم چپ باز نمى كند، هيچ كارگر داراى حداقل 
شعور خودانگيخته ضد سرمایه دارى را به سوى حزب سازى سوق نمى دهد. چرا؟ پاسخ صریح 
و ساده است. ماركس از متشكل شدن كارگران براى محو سرمایه دارى و برچيدن بساط كار 
مزدى صحبت مى كند و انجام این كار در ظرفيت طبقه كارگرى است كه آحاد هر چه وسيع تر 
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و افزون تر توده هاى خود را در یك جنبش سرمایه ستيز آگاه شورائى داراى دورنماى شفاف لغو 
كار مزدى سازمان داده است. جنبشى سازمانيافته كه با سر آگاه كمونيستى در كليه عرصه هاى 
حيات اجتماعى عليه سرمایه مى جنگد. در همه حوزه ها از اقتصاد گرفته تا سياست، از اعتراض 
عليه بهاى نازل نيروى كار تا مبارزه براى درمان و آموزش رایگان، از جنگ عليه نابرابرى جنسى 
تا پيكار براى الغاء كار كودكان، از مبارزه عليه آلودگى محيط زیست تا جنگ عليه هر نوع 
بى حقوقى اجتماعى و سلب آزادى هاى سياسى با بيرق افراشته ضد كار مزدى پيكار مى كند. 
در تمامى این ميدان ها قدرت متشكل طبقاتى ضد سرمایه دارى را در مقابل قدرت سرمایه به 
صف مى نماید، در همه این حوزه ها پروسه پيكارش را مدرسه ارتقاء شعور و شناخت كمونيستى، 
كالبدشكافى ماركسى عينيت سرمایه دارى، افزایش ظرفيت اثرگذارى بر روند مبارزه طبقاتى و 
احراز توان الزم براى برنامه ریزى سوسياليستى كار و توليد اجتماعى، در پى نابودى سرمایه دارى 
مى سازد. ماركس وقتى از پرولتاریاى متشكل به صورت یك طبقه حرف مى زند، سازمانيابى 
داراى این گنجایش را مطمح نظر دارد. او از متشكل شدن یك طبقه و جنبش این طبقه براى 
محو بردگى مزدى سخن مى راند، تشكلى كه نقطه متضاد هر نوع حزب بازى است و سواى 
تشكل سراسرى شورائى ضد سرمایه دارى توده هاى هر چه وسيع تر طبقه كارگر هيچ ظرف 
دیگرى نمى تواند باشد. ميرزابنویس هاى فرقه نشين طيف رفرميسم چپ، به ویژه در سال هاى 
اخير با احساس خطر به سر رسيدن عمر حزب بافى ها بسيار سراسيمه دست به كار دفاع از 
حریم قدس فرقه خویش شده اند. تند و دلواپس به ورق زدن آثار ماركس پرداخته اند، هر كجا 
كه لفظ حزب دیده اند از متن جراحى نموده اند، كلكسيون واژه حزب در نوشته هاى ماركس 
ترتيب داده اند تا از این الفاظ و عبارت ها توپخانه دفاع از نظریه ماركسى حزب بر پاى كنند!! 
تالش مبتذلى كه رونوشت مطابق اصل حجت پردازى هاى آخوند تلكه هاى حوزه هاى علميه 
است. آنچه این جماعت قادر به درك آن نيستند همان است كه قباًل گفته شد. نسخت اینكه 
سخن بر سر بود و نبود لفظ حزب در آثار ماركس نيست. فرض كنيم كه ماركس در برگ برگ 
آثارش نام حزب را تكرار نموده باشد!! او به پرولتاریاى متشكل به صورت یك طبقه با آمادگى 
الزم و تكميل این آمادگى براى امحاء بردگى مزدى نظر دارد. حزب نه این تشكل كه سد آهنين 
سر راه پيدایش و رشد و بلوغ آن است. دوم آنكه ماركس هيچ گاه و در هيچ شرائطى دنبال 
ساختن حزب نبوده است، او همراه جمعيت ها و محافل كارگرى گوناگون براى متشكل شدن 
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توده هاى كارگر عليه سرمایه دارى پبكار كرده است، در این گذر به هر درى زده است و آخرین 
كارش یا كاربست كل آموخته ها و تجربه هاى ساليان درازش تالش براى برپائى انترناسيونال 
كارگرى اول بوده است. سوم اینكه بحث بر سر چه گفته است و چه نگفته است ماركس یا هيچ 
كس دیگر نيست. سخن از نوعى سازمانيابى جنبش كارگرى است كه كل ظرفيت الزم براى 
اعمال قدرت آگاه طبقه كارگر عليه استثمار سرمایه، هر شكل ستم و بى حقوقى سرمایه دارى، 
محو بردگى مزدى و آماده سازى توده هاى وسيع كارگر براى برنامه ریزى شورائى كار و توليد 
سوسياليستى را دارا باشد. سراسر تاریخ قرن بيستم حدیث پردرد تناقض ریشه اى ميان این 
نوع متشكل شدن با تشكل حزبى است. حزب بدیل بورژوازى براى تسلط بختك وار بر جنبش 
كارگرى، ساقط ساختن این جنبش از ظرفيت مبارزه واقعى ضد سرمایه دارى و تبدیل طبقه 
كارگر به عمله و اكره جایگزینى شكلى از نظم توليدى و سياسى و مدنى و اجتماعى سرمایه دارى 

با شكل دیگر برنامه ریزى همين نظم است.
به بحث »مانيفست كمونيسم باز گردیم « مانيفست پس از تأكيد بر ضرورت متشكل شدن 
پرولتاریا به عنوان یك طبقه و تاختن براى كسب موقعيت طبقه حاكمه، به شرح اهداف و دستور 
كار این قدرت حاكمه سياسى مى پردازد. الغاء مالكيت بورژوائى به عنوان تكامل یافته ترین شكل 
تا كنونى مالكيت خصوصى و امحاء جنبه طبقاتى مالكيت، استقرار جامعه كمونيستى، جامعه اى 
كه در آن هر نوع تسلط كار مرده بر كار زنده از ميان مى رود. محو هر شكل استثمار، نابودى 
طبقات، الغاء خانواده و برابرى جامع االطراف زن و مرد، اجتماعى كردن امر پرورش كودكان 
و محو تمامى ریشه هاى اقتصادى و اجتماعى استثمار فرزندان توسط والدین، مبارزه با كليه 
باورها و عقاید خرافى از طریق امحاء مناسبات اقتصادى و شرائط تاریخى زاینده آن ها و نوع این 
تحوالت خطوط كلى دستور كار این قدرت سياسى پرولترى را تعيين مى نماید. گفتنى است كه 
نویسندگان مانيفست به دنبال توضيحات باال براى شروع كار قدرت سياسى منبعث از انقالب 
كارگرى اقدامات كاماًل كنكرتى را هم پيشنهاد كرده اند. ضبط امالك و صرف عواید حاصل از 
زمين براى تأمين مخارج دولتى، ماليات تصاعدى سنگين، لغو حق وراثت، ضبط سرمایه هاى 
كل فراریان و گروههاى ضد انقالبى، تمركز اعتبارات در دست دولت، به وسيله یك بانك ملى با 
سرمایه دولتى و با حق انحصار خاص، تمركز كليه وسائل حمل و نقل در دست دولت، افزایش 
تعداد كارخانه هاى دولتى و افزارهاى توليد و اصالح و آباد ساختن اراضى طبق نقشه واحد، اجبار 
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یكسان كار براى همه و ایجاد ارتش صنعتى به ویژه براى كشاورزى، پيوند صنعت و كشاورزى و 
كوشش در راه رفع تدریجى تضاد ميان شهر و ده، پرورش اجتماعى و رایگان تمامى كودكان و 
از ميان بردن كار كودكان در كارخانه ها به شكل كنونى آن، آميختن امور تربيتى با توليد مادى 
و ... از جمله این اقدامات هستند. مانيفست به دنبال طرح دستور كار فورى دولت كارگرى در 
نخستين روزهاى پيروزى انقالب اضافه مى كند كه »قدرت حاكمه سياسى به معناى خاص 
كلمه عبارت از اعمال قهر متشكل یك طبقه براى سركوب طبقه دیگر است. هنگامى كه 
پرولتاریا بر ضد بورژوازى ناگزیر به صورت طبقه اى متحد گردد و از راه یك انقالب خود را به 
طبقه حاكمه بدل كند و به عنوان طبقه حاكمه مناسبات كهن توليد را از طریق اعمال قهر 
انقالبى ملغى سازد، آن گاه همراه این مناسبات توليدى شرائط وجود تضاد طبقاتى و شرائط 
وجود طبقات به طور كلى را نابود مى كند. پرولتاریا با این كار سيادت خود به عنوان یك طبقه 
را نيز از بين مى برد. بدینسان به جاى جامعه كهن بورژوازى با طبقات و تناقضات طبقاتى اش 
اجتماعى از افراد پدید مى آید كه در ان تكامل آزادانه هر فرد شرط تكامل آزادانه همگان است«

احزاب لنينى و طيف رفرميسم چپ نظرات ماركس پيرامون تشكل كارگران به صورت یك 
طبقه، ظرفيت این تشكل براى سرنگونى بورژوازى و استقرار جامعه اى با صفت »تكامل آزادانه 
هر فرد شرط تكامل آزادانه همگان است« یا كل راهبردهاى ضد كار مزدى او در پهنه مبارزه 
طبقاتى پرولتاریا را دور ریخته اند، بر همه آنها چوب حراج زده اند، سيره حزب سازى بورژوائى 
باالى سر كارگران را با آميزه تحریف شده اى از حرف هاى ماركس در باره دستور كار فورى 
پرولتاریاى پيروز یا پلكان شروع پيكار براى نابودى سرمایه دارى در سال هاى اواسط قرن نوزدهم 
را استخوانبندى كار كمونيسم بورژوائى و خلقى خود ساخته اند. منظومه اى كه راه را براى فاز 
بندى انقالب دموكراتيك و سوسياليستى، برنامه حداقل و حداكثر، سرنگونى طلبى رفرميستى 
خارج از مدار جنگ ضد سرمایه دارى و باالخره تسخير قدرت سياسى همه چيز و جنبش 
متشكل سوسياليستى ضد كار مزدى هيچ چيز یا خيلى از ابداعات رفرميستى دیگر هموار كرده 
است. نمایندگان فكرى و سياسى بخشهاى مورد گفتگوى بورژوازى كه كارشان »ماركسيستى« 
كردن دورنماهاى آتى و انتظارات روز خود، خارج ساختن پرولتاریا از ریل مبارزه ضد كار مزدى 
و سوار شدن بر موج قدرت توده هاى كارگر بوده است براى بهره گيرى از فرمولبندى هاى آخر 
بحث مانيفست )اقدامات فورى پرولتاریاى پيروز( هر چه در توان داشته اند، انجام داده اند. آنها 
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اما در جریان ترك مذهب نياكان و آوردن ایمان به شریعت جدید یا »ماركسيسم« دست ساخت 
خود، خيلى چيزها را به طور كامل از یاد برده اند. مانيفست در سال 1848 بنا به درخواست 
»اتحادیه كمونيست ها« توسط ماركس و با همفكرى انگلس تهيه شده است. ماركس از چند 
سال پيش از این تاریخ تا آخر عمر، به گونه اى بيش از حد فعال، به صورت پراكسيس، به عنوان 
فردى از جنبش كارگرى جهانى، با همه قوا و امكاناتش دست به كار شفاف سازى راه پيكار 
طبقاتى توده هاى كارگر عليه سرمایه دارى و پاك ساختن این راه از گرد و خاك هاى تلنبار 
رفرميستى بوده است. او تا زمان نگارش مانيفست خيلى كارها انجام داده است و كارهاى بسيار، 
بسيار بيشترى را اصاًل انجام نداده است و چه بسا نقشه انجام آنها هنوز به مخيله وى خطور 
نمى نموده است. ماركس تا این سال به رغم تهيه برخى دستنوشته هاى اقتصادى هنوز شاید 
فكر نوشتن گروندریسه و مجلدات مختلف كاپيتال را به سر خویش راه نداده بود. حوادث بسيار 
زیادى را ندیده، تجربه نكرده و از آنها درس نياموخته است. انقالبات ژوئيه و ژوئن سال 1848 
فرانسه، مبارزه طبقاتى سال هاى پيش از آن و ميداندارى پرولتاریا در این رخدادها را شاهد نبوده 
است. حادثه سترگى مانند تأسيس انترناسيونال اول احتماالً به ذهنش نمى رسيده است و اگر 
هم به آن فكر مى كرده است بيش از یك اميد و خيال فكرش را اشغال نمى نموده است. مهم تر 
از همه اینكه در آن سال تا وقوع قيام كارگران پاریس، افروختن مشعل كمون، پيروزى و شكست 
كمونارها 23 سال تمام مانده است. رویداد تاریخى شكوهمندى كه بيخ گوش انترناسيونال اول 
روى داد و ماركس تا لحظه وقوعش آن را خيزش استيصال آميز طبقه كارگر تلقى مى كرد. 
واقعه اى كه فرجامش نه فقط تحليل چند روز پيش ماركس بلكه حتى شالوده نظرات وى در باره 
وظائف قدرت سياسى كارگرى، از جمله همين دستور كار مطرح در متن مانيفست كمونيسم را 
به كلى در هم ریخت. مانيفست را ماركس در چنين حلقه اى از زنجيره دخالتگرى خویش در 
جنبش كارگرى تهيه مى كند و مثل روز روشن است كه هيچ گاه به مغزش خطور نمى كرده 
است كه نكته، نكته حرف هایش در این سند آیات وحى مورد رجوع طيف نيروهاى كمونيسم 
خلقى از بامداد تا شامگاه قرن بيستم و بعد از آن گردد، ميثاق كار احزاب لنينيست براى تبليغ 
رژیم ستيزى رفرميستى بورژوائى به جاى سرنگونى طلبى سوسياليستى ضد كار مزدى در 
جنبش كارگرى شود یا دستمایه این احزاب براى القاء گمراهه اى مانند تسخير قدرت سياسى 
همه چيز و مبارزه براى نابودى واقعى نظام بردگى مزدى هيچ چيز گردد. ماركس به گاه نگارش 
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مانيفست در گامهاى نخست اثرگذارى خالق و آگاه خود بر جنبش كارگرى بود، اما این تنها 
دليل یا حتى مهم ترین دليل ما براى نكوهش توسل عبادى احزاب لنينى به این سند براى 
جایگزین سازى سرنگونى طلبى سوسياليستى با رژیم ستيزى فراطبقاتى نيست. دو نكته بسيار 
اساسى تر در این جا وجود دارد، اولى را پيش تر توضيح دادم، مجرد استناد به نظرات ماركس 
براى اثبات حقانيت یا عدم حقانيت یك راهبرد حتى اگر این نظرات به تمام و كمال صائب 
باشند، كارى كاماًل ارتجاعى و ضد ماتریاليسم انقالبى ماركس است. نقش هر كارگر آگاه این 
است كه ماركس عصر خویش در فرایند كارزار طبقاتى باشد. نكته دوم كه مكمل و مبناى علمى 
نكته نخست است مفصلبندى مادى و دیالكتيكى ميان آگاه ترین راهبردها یا افكار با شرائط ویژه 
تاریخى نضج و طرح آنهاست. در سال نگارش مانيفست، آلمان غول صنعتى عظيم چند سال 
بعد، جامعه اى از همه لحاظ عقب مانده است. شمار كارگران كل اروپا اندك است. عظيم ترین 
بخش جهان هنوز زیر سلطه مناسبات فئودالى قرار دارد و سوسياليسم اگر در جائى پيروز شود، 
حتى در بهترین حالت، در صنعتى ترین و پيشرفته ترین جامعه روز، باز هم براى قوت الیموت 
آدم ها با كوهى از مشكالت مواجه است. آنچه ماركس در مانيفست آورده است انقالبى ترین و 
انسان محورترین راهبرد براى جنبش كارگرى جهانى و براى كل انسانهاست اما این راهبرد به 
گفته خود وى بار مصيبت تمامى تعلقات مادى و تاریخى را بر گرده خود دارد. »آگاهى، آگاهى 
محض نيست. ذهن از همان آغاز به این مصيبت مبتالست كه بار ماده را بر خود داشته باشد« 
حرفهاى آن روز ماركس نيز بار مصيبت ماده، بار شرائط مادى و اجتماعى آن روز سرمایه دارى 

و بار نقد ریشه اى و كارگرى این نظام اما در آن روز را بر گرده خود دارد.
پيش تر گفتم كه ماركس زمان نگارش مانيفست خيلى درسها را نياموخته و تجارب انبوهى كه 
هر كدام در طرح نظراتش دنيائى تأثير داشته است كسب نكرده بود. در اینجا باید جمله مذكور 
را تكميل نمایم. ماركس حتى تا لحظه آخر عمرش هم به احتمال قریب به یقين تصور نمى نمود 
كه عمر سرمایه دارى تا امروز به درازا كشد، كه سوسيال دموكراسى بر هر چه مبارزه طبقاتى 
پرولتاریاست چوب حراج زند، كه جنبش كارگرى اروپا و امریكاى شمالى در منجالب تيره 
رفرميسم راست سندیكاليستى خفه شود، كه روایت لنينى سوسياليسم زیر نام وى جایگزین 
كمونيسم لغو كار مزدى پرولتاریا گردد، كه درك لنينى امپریاليسم جاى كالبدشكافى ماركسى 
سرمایه دارى امپریاليستى را پر كند!! كه با رجوع به او سوسياليسم تتبعات مغز دانشوران طبقات 
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دارا برآورد گردد!! كه طبقه كارگر تمامى كشورهاى سه قاره آسيا، افریقا، امریكاى التين زیر 
پرچم »كمونيسم« و »ماركسيسم« نقش پياده نظام احزاب ناسيونال چپ و نيروهاى كمونيسم 
خلقى را ایفاء نمایند، كه اردوگاه سرمایه دارى دولتى با بيرق افراشته كمونيسم و آویخته به نام 
وى براى ساليان طوالنى بر نيمى از دنيا حكم راند. كه با گرفتن فتوا از آثارش هر دفتر و دستك 

مشتى سوداگر سياسى تشكل كمونيستى طبقه كارگر نام گيرد و ...
ماركس هيچ كدام این رخدادهاى شوم بعد مرگ خود را پيش بينى نمى نمود و نمى توانست 
پيش بينى كند. وقتى در متن مانيفست از پرولتاریاى سازمانيافته به صورت قدرت سياسى 
حاكمه سخن مى گفت به طور قطع سازمان برنامه ریزى شورائى سراسرى كار و توليد و زندگى 
اجتماعى طبقه كارگر را مد نظر قرار مى داد، او مطلقاً به ذهنش نمى رسيد كه این پرولتاریاى 
متشكل حاكم، 70 سال بعد از آن تاریخ در روزهاى پس از پيروزى انقالب اكتبر در كشور 
»شوراها« به یك »بورورى سياسى شش نفرى« تعبير شود!! ماركس با اینكه مثل هر موجود 
زمينى دیگر غالب حوادث سياه بعد از خود و حتى سالهاى باقى مانده عمرش را نمى دید، اما 
در همين مانيفست به اندازه كافى معنى و موضوعيت این قدرت سياسى حاكمه پرولتاریاى 
سازمان یافته را تشریح كرده است. در كنار تأكيد بر پرولتاریاى متشكل در حال جنگ با 
سرمایه دارى، لغو كامل مالكيت بورژوائى، امحاء كار مزدى، الغاء خانواده، اجتماعى كردن پرورش 
كودكان، پایان دادن به نابرابرى جنسى و تاختن به سوى جامعه بدون طبقات و دولت را 
ردیف نموده است. ماركس با توجه به شرائط تاریخى عصرش و در تنگناى محدودیت هاى 
اقتصادى و اجتماعى خاص آن روزها از فازبندى سوسياليسم و كمونيسم سخن راند اما به عقلش 
كه ستيغ تعقل پرولتاریاى عهد خویش بود نمى رسيد كه بعدها زیر نام وى براى پرولتاریاى 
كشورها وظيفه توسعه سرمایه دارى نوع اروپائى به جاى شكل آسيائى نسخه پيچى خواهد 
شد!! ماركس دنياى ندانسته ها را در پيش روى داشت و یكى از این ندانسته ها هم این بود كه 
حتى دانسته هاى صریح و شفاف وى چند سال بعد مرگش »ماركسيسم« بورژوازى براى تنفيذ 
احكام جایگزینى كمونيسم لغو كار مزدى با سرمایه دارى دولتى شود، ميثاق اعتبار بوروى 6 
نفرى حزب به عنوان قدرت سياسى حاكمه پرولتاریاى سازمانيافته گردد، منشور جایگزینى 
جنگ طبقاتى ضد سرمایه دارى با امپریاليسم ستيزى ناسيوناليستى شود، وسيله مسخ اصل 
رهائى انسان از هر قيد در اصل اسارت بشر درون زندان مخوف تمامى قيود و خيلى چيزهاى 
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دیگر گردد. ماركس اگر آن روزها، با فرض محال سير رویدادهاى آتى سرمایه دارى، ابعاد عروج 
رفرميسم مسالمت جوى سوسيال دموكراسى و رفرميسم ميليتانت كمونيسم خلقى، تحریف 
راهبردهاى خود توسط احزاب این دو طيف یا كل بورژوازى و از همه اینها اساسى تر اسرار بسيار 
پيچيده و تو در توى مبارزه طبقاتى ميان پرولتاریا و سرمایه دارى در دوره هاى بعد را مى دید، 
به طور قطع اعالم مى داشت كه توده هاى كارگر دنيا بدون سازمانيابى سراسرى شورائى و آگاه 
ضد كار مزدى قادر به انجام هيچ كارى نيستند. اگر او این ها را مى دید و مصمم بود كه همچنان 
ماركس ماند، با رساترین صدا فریاد مى زد كه پرولتاریا در غياب یك جنبش نيرومند شورائى 
آگاه متشكل سرمایه ستيز نه فقط هيچ گاه به سوسياليسم نخواهد رسيد كه ساده ترین حاصل 
روزمره مبارزه طبقاتى خود عليه بورژوازى را هم هيچ گاه تثبيت نخواهد كرد. تاریخ نشان داد 
كه متشكل شدن پرولتاریا به صورت یك طبقه فقط و باز هم فقط در بستر سازمانيابى سراسرى 
شورائى آگاه داراى دورنماى شفاف الغاء كار مزدى و ميدان حضور و دخالتگرى خالق توده هاى 

هر چه وسيع تر كارگر مقدور است.

2. باژگونه سازى روایت مارکسی و طبقاتی دولت
آیه پردازى دینى مسخ آميز كمونيسم خلقى از حرف هاى ماركس پيرامون تسخير قدرت 
سياسى توسط پرولتاریا نيازمند تحریف جامع االطراف نظریه ماركسى دولت و به طور كنكرت 
دولت بورژوازى نيز هست. این كارى است كه احزاب این طيف در طول قرن بيستم انجام داده و 
تا امروز به طور مستمر انجام مى دهند. اشاره اى به این مسأله خواهيم داشت اما پيش از آن باید 

بسيار مختصر، روایت كمونيسم لغو كار مزدى از پدیده دولت را باز كنيم.
دولت همزاد جامعه طبقاتى و نهاد اعمال قدرت طبقه اى بر طبقه دیگر است. تعریفى كاماًل 
درست اما عام كه به ویژه در رابطه با جامعه سرمایه دارى مسائل زیادى را ناگفته باقى مى گذارد 
و دقایق مهمى را از نظر پنهان مى دارد. شاید راه مناسب روشن شدن ماجرا این باشد كه به 
گذشته هاى دور، به دوران پيش از پيدایش دولت باز گردیم. در شكلهاى زندگى اشتراكى 
اوليه انسانها، به طور مثال همبائى هاى هندى یا كمونيته هاى قبيله اى یونانى، رومى، ژرمنى و 
جاهاى دیگر، توليد وسائل معيشت بشر در سطحى نازل سير مى كرد. هدف توليد را نيازهاى 
روزمره زندگى اعضاى كمون تشكيل مى داد. جمعيت در پراكندگى به سر مى برد و مرزهاى هر 
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جامعه كوچك مجزا را حوزه معاش و كار و توليد تيره ها یا كمونيته ها تعيين مى كرد. تقسيم 
كار بيش از حد ساده و طبيعى یا به قول انگلس در حكم محصول خالص طبيعت بود. محصول 
كار انسان ها هنوز حالت كاال نداشت. مبادله یا اصاًل در ميان نبود، یا اگر هم بود، بسيار ناچيز و 
به داد و ستدهاى اجبارى ميان قبيله ها، تيره ها و كمونيته ها محدود مى شد. بشر تا نخستين 
تقسيم كار بزرگ اجتماعى فاصله بيش یا كم داشت. مالكيت خصوصى زمين و كاًل ابزار توليد 
هنوز لباس واقعيت نپوشيده بود و آنچه زیر نام تملك به چشم مى آمد فقط مالكيت مشترك 
حاصل دسترنج آدمها بود. همه چيز به صورت جمعى رتق و فتق مى گردید. در چنين فازى از 
تاریخ یا چنين مرحله اى از توليد زندگى مادى و اجتماعى هنوز شاهد وجود طبقات نيستيم 
و الجرم دولت به مثابه ارگان اعمال قدرت طبقانى نيز موضوعيتى نداشته است، در این شكى 
نيست اما یك نكته مهم در همين جا قابل درنگ است. فقدان وجود طبقات و دولت در جوامع 
اشتراكى مذكور به هيچ وجه مترادف با غيبت اجبار و حتى نوعى قهر نبوده است و در واقع 

نمى توانسته است باشد.
در دوره تاریخى باال جبر وجود دارد و سایه اجبار و قهر همه جا بر سر انسانها سنگين است اما 
سرچشمه جبر نه در مناسبات اجتماعى حاكم، نه در ساختار روابط ميان آدم ها كه در وجود 
طبيعت و در رابطه ميان تيره ها یا كمون ها با نيروهاى مادى طبيعى قرار دارد. از این كه بگذریم 
اجبار اخالقى و اعتقادى نقش تعيين كننده اى را در زندگى ساكنان آن زمان دنيا بازى مى كند. 
ابتدائى بودن ابزار كار تا حد وسائل بسيار ساده اوليه شكار و صيد یا خيش هاى چوبى نخستين، 
سطح بسيار نازل توليد اجتماعى، حالت جنينى شعور بشر، جهل كامل وى نسبت به حقایق 
و نهفته هاى بى پایان جهان مادى، مقهوریت جامع االطرافش در مقابل همه عوامل طبيعى، 
فروماندگى مفرط و بى مرزش در كارزار با رخدادها و بالیاى مادى یا اشكال بى شمار این تنگناها 
و محدودیت ها، همه و همه ساز و كارهاى پوالدین اسارت انسان در چنگال قهر طبيعت و 
جبر آهنين نيروهاى مادى جهان هستند. جبر در عظيم ترین و نامحدودترین ابعاد بر سرنوشت 
زندگى بشر حكم مى راند اما این قهر یا جبر مولود مناسبات جارى یا مستولى ميان آدم ها نبود.

تاریخ با عبور از این دوره وارد مرحله دیگرى مى شود. فاز جدیدى از فرایند تكامل مادى تاریخ 
زندگى بشر كه بنمایه و ذات واقعى آن را كاال شدن محصول كار آدم ها تشكيل مى دهد، داد 
و ستد به تدریج وسعت مى گيرد و دامنه اش از حوزه محدود مراودات ميان قبایل به روابط 
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فيمابين آحاد انسانها گسترش مى یابد. مالكيت اشتراكى بر زمين و دسترنج كار جمعى، كند یا 
تند جاى خود را به مالكيت خصوصى افراد مى سپارد. تقسيم كار توسعه مى یابد، توليد كاالئى 
شروع به نضج مى كند و در هر گام از توسعه اش بساط زندگى كمونى و حق تملك اشتراكى 
پيشين اعضاى كمون ها را مورد تهدید قرار مى دهد و به سوى انقراض مى راند. از این تاریخ به 
بعد ما شاهد رویش، بالندگى و سپس رشد سرطانى نوع كاماًل جدید و ماهيتاً متفاوتى از شكل 
قهر و اجبار مى باشيم. ریشه اجبار و قهر تازه در طبيعت نيست و از فروماندگى بشر در مقابل 
نيروهاى قاهر طبيعى سرچشمه نمى گيرد. زادگاه این جبر صرفاً محصول كار خود انسانهاست 
كه اینك رمزآميز گشته است، كاال شده است، خاصيت داد و ستد ميان افراد را احراز كرده 
است، در روند استيال و تسلط بر مولدین خود قرار گرفته است. تسلط و فرمانروائى سحرآميزى 
كه بى مهار مى بالد و شاخ و برگ مى كشد. محصول كار دیگر آنچه قباًل بود نيست و با حالت 
پيشين خود به طور ماهوى و تاریخى متفاوت و نامتجانس است. پدیده دولت در همين جا، از 
درون فرایند جدائى توليد كنندگان از محصول كار خویش، از دامان گسترش تقسيم كار و از 
بطن مالكيت خصوصى فراورده هاى كار و توليد آدم ها شروع به نطفه بندى و نضج و بالندگى 
مى كند. بدون رجوع كالبدشكافانه ماركسى و ماتریاليستى به دقایق این پروسه نمى توان تحليل 
درستى از دولت به طور كلى، دولت در دوره هاى تاریخى مختلف از جمله دولت سرمایه دارى 

به دست آورد.
جوانه هاى نخستين این نهاد قدرت در آتن پنج قرن پيش از ميالد از شيرازه اقتصاد كاالئى روز 
روئيد. در اینجا مالكيت خصوصى مبتنى بر توسعه داد و ستد محصول كار، رشدى چشمگير 
یافت. شكل هاى تازه تقسيم كار جایگزین اشكال قبلى شد، كنترل افراد بر توليداتشان مسير 
زوال پيش گرفت. راه تسلط محصول كار بر سرنوشت زندگى انسان هاى مولد حفارى و هموار 
گردید. آنچه مخلوق كار بشر بود نقش یك قدرت ماوراء زندگى او را احراز كرد و قدرت فائقه 
دست به كار استثمار و سركوب وى شد. جمعيت وسيعى از توليد كنندگان در پرتو توسعه 
روزافزون اقتصاد كاالئى مالك زمين زراعى مورد كشت و كار خود شدند. پول هر روز نقش 
مؤثرترى در زندگى انسان ها بازى كرد و طولى نكشيد كه مولدین صاحب اراضى اندك براى 
گذران زندگى خود مجبور به اخد وام از دارندگان پول شدند. تمركز روزافزون پول در دست 
عناصر سوداگر، هر روز شمار بيشترى از این مولدین مالك را وامدار رباخواران ساخت. فشار 
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بدهى ها پایه مالكيت خصوصى اینان را سست و ریزان كرد. جماعت اخير نه فقط زمين اندك 
خود كه كل اختيار، آزادى، حق زندگى و همه چيز خود را از دست دادند. برده شدند و بردگى 
وسعت یافت. سازمان تيره اى كهن تمام ظرفيت خود براى رتق و فتق امور اعضاء را از دست 
داد. موج رو به گسترش مبادله كاالها، افزایش مستمر قدرت پول، رواج فزاینده ربا و دیون و 
بدهكارى و بستانكارى افراد، پيدایش طبقات و رشد روزافزون مناسبات برده دارى، ميدان دارى 
وسيع پول، پيشرفت صنعت و بازرگانى و دریانوردى، افزایش مشاغل و انبوه تحوالت همگن 
دیگر، فروپاشى سازمان قبيله اى سابق را گریزناپذیر ساخت. قبائل در هم ادغام شدند و سازمان 
پيشين متناظر با وجود اشتراكى آنها جاى خود را به نوع جدیدى از نهاد قدرت واگذار كرد. 
ساختار قدرت تازه اى توسط اقتصاد كاالئى معمارى شد و ماشين سيادت و سركوب طبقه نوپاى 
مسلط عليه استثمارشوندگان گردید. دولت به وجود آمد و دموكراسى برده دار یونان پاى به 

تاریخ نهاد.
هدف از اشاره به این نكات یك چيز است. اینكه براى شناخت دولت نمى توان به تعریف عام 
طبقاتى بودن آن یا اینكه نهاد اعمال قدرت طبقه مسلط اقتصادى است اكتفا نمود. دولت به 
همان گونه و با همان دقت آیينه تمام نماى پيش شرط ها و ملزومات انكشاف یا ماندگارى 
و استيالى شيوه توليد حاكم هر دوره است كه كل جامعه نمایش سطح مشخص توسعه و 
انكشاف این شيوه توليد مى باشد. دموكراسى برده دار یونان پدید آمد تا ابزار سيادت و قهر 
برده داران عليه بردگان باشد اما این دولت برده دارى در متن رشد و گسترش توليد كاالئى، 
توسعه تقسيم كار، ميدان دارى پول، فشار مناسبات جدید بر اقتصاد اشتراكى اوليه، فروپاشى 
سازمان تيره اى یا تحوالت اقتصادى دیگر ساخته شد، به عنوان ساز و كارها، ابزار و اهرم هاى 
تحقق این فرایند یا جا یه جائى ها پدید آمد و خشت، خشت هستى خود را در پاسخ به این 
الزامات بر روى هم نهاد. دولت به این اعتبار مجموعه اى انداموار از استحكامات سياسى، نظامى، 
مدنى، فرهنگى، اخالقى، ایدئولوژیك و اجتماعى است كه شيوه توليد مسلط هر عصر متناسب 
با نيازهاى انكشاف، استيال و بقاى خود معمارى مى كند تا از طریق آن در همه عرصه هاى 
حيات اجتماعى عليه طبقه فرودست و استثمارشونده مشغول كارزار باشد. آناتومى درست 
دولت سرمایه دارى نيز از این منظر مقدور است. این دولت در هستى خود، سرمایه است كه 
تشخص نظم سياسى، حقوقى، فرهنگى و اجتماعى پيدا كرده است. دولت بورژوازى در كابينه، 
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پارلمان، وزارتخانه ها، ادارات، ارتش، پليس، نهادهاى اطالعاتى، زندان ها، محاكم حقوقى یا 
قواى سركوب فيزیكى و فكرى و مجرى نظم سياسى یا اجتماعى خالصه نمى گردد. این دولت 
در كليه عرصه هاى حيات اجتماعى انسان ها حضور و استيال دارد و رابطه اش با شرائط كار، 
استثمار، مبارزه و زندگى توده هاى كارگر رابطه اى از همه لحاظ اختاپوسى و تسلط آميز است. 
تسلطى كه به طور روتين و سازمانيافته متناسب با مقتضيات ارزش افزائى سرمایه و تضمين 
باالترین نرخ اضافه ارزش براى سرمایه ها صورت مى گيرد. قدرت قهر و سركوب دولت بورژوازى 
در مجرد نهادهاى امنيتى و بيدادگاههایش نيست. رابطه خرید و فروش نيروى كار بانى قهر بى 
مهار اقتصادى و همه اشكال دیگر قهر عليه طبقه كارگر است و دولت به عنوان ساختار فراگير 
نظم این رابطه، نهاد همه جا حاضر در هر منفذ دنياى موجود و هر لحظه حيات توده هاى كارگر 
است. رابطه توليد اضافه ارزش رابطه تعریف هستى اكثریت غالب ساكنان جهان به عنوان انسان 
هائى است كه كل دار و ندار آن ها در كاالئى به نام نيروى كار خالصه مى گردد. دولت مجرى 
و عامل تحميل این تعریف بر 80 درصد سكنه این دنياست. كارگر به حكم این رابطه، انسانى 
جدا از كارش و ساقط از هر نوع حق دخالت در حاصل كار یا سرنوشت زندگى خویش است. 
دولت این موقعيت فاجعه بار بشرستيز را بر توده كارگر تحميل مى كند. رابطه خرید و فروش 
نيروى كار محصول كار كارگر را سرمایه و سرمایه را قدرت فائقه مستولى بر هست و نيست 
وى مى سازد. دولت سالح دست سرمایه براى مجبور ساختن توده هاى كارگر به قبول این وضع 
است. سرمایه منشأ بيكارى، فقر گرسنگى، محروميت انسان ار خورد و خوراك و پوشاك، دارو 
و درمان، بهداشت و آموزش و محيط زیست مطلوب است. دولت تمامى این جنایات سرمایه را 
بر سر كارگران سرشكن مى سازد. سرمایه سرچشمه كل بى حقوقى ها و تبعيضات است و یك 
كار مهم دولت اعمال حقوقى و قانونى این نابرابرى ها بر انسان هاست. سرمایه مولد و موجد 
فساد و فحشاء و تمامى نكبت و ادبار و سيه روزى هاى بشر معاصر است و دولت تضمين كننده 
و پاسدار اجراى این جنایت هاست. دولت بورژوازى كارش اینهاست و تمامى این ها را از طریق 
قوانين، قراردادها، نهادهاى حقوقى و مدنى و سياسى، دستگاههاى عظيم مهندسى افكار از نوع 
رسانه هاى جمعى و آموزش و پرورش، اتحادیه هاى كارگرى و هزاران شبكه اختاپوسى دیگر بر 

طبقه كارگر تحميل مى نماید.
دولت به این معنا و به اعتبار این درهمرفتگى ارگانيك با رابطه توليد اضافه ارزش را نمى توان 
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بدون سرنگونى واقعى سرمایه دارى از جاى كند و به طور كامل از كار انداخت. درست به همين 
اعتبار پيكار براى سرنگونى واقعى دولت بورژوازى تنها و تنها به عنوان جزء پيوسته اى از پویه 
پيكار سراسرى سازمانيافته اگاه شورائى و ضد سرمایه دارى توده هاى كارگر قابل تحقق است. این 
تصور كه طبقه كارگر این یا آن كشور بدون یك جنبش متشكل شورائى سراسرى سوسياليستى 
مى تواند دولت بورژوازى را به زیر كشد و سوسياليسم را مستقر كند فقط عوامفریبى احزاب 
كمونيسم بورژوائى و خلقى است. پرولتاریا به طور قطع مى تواند و باید در تمامى مقاطع كارزارش 
به هر اندازه كه قدرت طبقاتى خود را در شوراهایش متشكل ساخته است به جنگ با دولت 
سرمایه به عنوان ساختار نظم و ابزار قدرت سرمایه بپردازد، به هر ميزان كه قدرتش اقتضا 
مى كند از قدرت این دولت بكاهد. در راستاى همين نبرد هر نوع دولت باالى سرش را راهى 
گورستان كند و سازمان شورائى سراسرى كل شهروندان براى برنامه ریزى كار و توليد اجتماعى 
را جایگزین این دولت سازد. معناى واقعى سرنگونى دولت بورژوازى یك چيز بيشتر نيست. 
اینكه سازمان شورائى سراسرى برنامه ریزى كار و توليد سوسياليستى با مشاركت همه انسانهاى 
كارگر كه در آن وقت دیگر كارگر نخواهند بود، مستقر شود. روایت احزاب و محافل لنينى 
طيف رفرميسم چپ از مقوله تسخير قدرت سياسى یك روایت تمام عيار بورژوائى و ضد روایت 
ماركسى و كمونيستى كارزار طبقه كارگر براى تبدیل شدن به قدرت حاكمه سوسياليستى 
است. رابطه تنگاتنگ و بسيار ارگانيكى ميان آنچه احزاب لنينى، مبارزه براى تسخير قدرت 
سياسى مى نامند و آنچه كه تحزب سياسى و كمونيستى طبقه كارگر نام نهاده اند، وجود دارد،. 
قدرت سياسى در اینجا به قدرت رسيدن پرولتاریا به عنوان یك طبقه نيست، قدرت سياسى 
طبقه اى نيست كه از بطن كارزار گسترده عليه سرمایه در همه حوزه هاى حيات اجتماعى آماده 
برنامه ریزى سوسياليستى كار و توليد شده باشد. بالعكس قدرت سياسى حزب یا در واقع ماشين 
قدرت حزبى است كه دورنماى كارش استقرار شكلى از برنامه ریزى سرمایه دارى به جاى شكل 
پيشين است. به بيان دیگر این نوع گرفتن قدرت نيازمند وجود حزبى از نوع هر حزب دیگر 
بورژوازى است و براى اینكه قدرت سياسى این گونه یعنى به شيوه بورژوازى تسخير شود وجود 

حزب الزم مى گردد.








