
  »آزادی و دموکراسی در سوسياليسم گفتگوی« چند نکته حول 

طبقه کمونيسم لغو کار مزدی  سالهای آخر دهه چهل تا اوايل دهه هشتاد قرن نوزدهم را می توان دوران بالندگی و عروج

فرانسه،  1848مانند انقالب ژوئن  رخدادهائی، در اروپاناميد. نقش بازی توده های کارگر  معينی از دنيا ر بخشکارگر د

شورها کارگران ک وسيعکموناردها، استقبال جامعه گردانی کوتاه اما درس آموز  تاريخی وبرپائی انترناسيونال اول، قيام 

زبونی و سردرگمی بورژوازی تجهيز و آماده باش برای جنگ طبقاتی عليه بردگی مزدی، در پروسه  مشارکت فعال از

در مقابل جنبش کارگری، ميدانداری شکوهمند و چيره تحليل ها، نقدها، راهبردها و راه حلهای سرمايه ستيز و کمونيستی 

همه و همه از نشانه های اين شکوفائی و عروج مارکس بيان می شد،  آن،طبقه کارگر که از زبان نماينده آگاه اندرونی 

 سرمايه داریاز آخرين دهه سده مذکور، به ويژه در نيمه اول قرن بيستم دچار پاره ای تحوالت شد.  اين وضعيت. بودند

به کشفيات خيره کننده ای در عرصه تکنيک، فن آوری، فيزيک، شيمی و علوم مورد نياز پويه سودآوری سرمايه دست 

ها کرد، فشار استثمار توده اضافه ارزش کردن نجومیکار و  یيافت. اين دستاوردها را يکسره صرف افزايش بارآور

روپا، ا استثمار زنان و کودکان نفرت انگيز و ماالمال از سبعيتبيش از پيش انفجاری ساخت، با تشديد های کارگر را 

سر در سرامولدين خرد ، خانه خرابی و اقيانوسيه امريکای التين افريقا،تجارت برده و گوشت و پوست بردگان  ادامه

دنيا، به کمک همه اينها، پروسه انکشاف رابطه خريد و فروش نيروی کار و گسترش بی انقطاع انباشت سرمايه را تا 

و آسيب به رغم تناقضات طوفانی  نظام سرمايه داری را برای مدتی در مجموعاقصی نقاط عالم پيش راند. اين روند 

 ذراگاين استحکام  مهميک نشانه مقاوم تر قرار داد.  بهتر وموقعيتی در  در قياس با سده نوزدهم ذاتیالعالج  هایپذيري

ستجو ج !!»امپرياليسم ستيزی«و  گرائی خلقپرچمدار سوسياليسم!!  بورژوازی عروجدر  می توانرا  اما تعيين کننده

 دنيا وارد ساخت و سهمگين ترين نقش را توده های کارگررا بر مبارزه طبقاتی ها کوبنده ترين ضربه جنبشی که نمود. 

 قرن نوزدهم در اروپا، در ممالکی کهبورژوازی  ايفاء کرد. نظام بردگی مزدیدر تقويت پايه های قدرت و حاکميت 

کارگر قرار داشت. کارگران فرانسه در ژوئن  قهر و نفرت تودهزير شالق  سرمايه داری توسعه يافته بود،شيوه توليد 

 ازلوله باران کردند و صف پيکار خويش را همپيوندی خود با احزاب و محافل طبقه سرمايه دار را گ 1848

عليه  1871جدا ساختند. در  کم يا بيش ارتجاع بورژوازی باژگونه و حقوق بشر!!دموکراسی طلبی  ،»!!آزاديخواهی«

ريدند، درفش محو بردگی مزدی افراشتند و تا شروع معماری ساختمان جامعه ای شورائی و اساس سرمايه داری شو

دوران خروش جنگ ضد سرمايه داری و صف اين قرن،  فارغ از کار مزدی پيش تاختند. سده نوزدهم به ويژه نيمه دوم

، دشبيستم به طور کامل باژگون آرائی پرشکوه پرولتاريا عليه رابطه خريد و فروش نيروی کار بود. اين وضع در قرن 

، سراسر کره زمين را که پيش از آن سرمايه داری به گونه ای رقت بار از تک ايستاد. افتاد و آن جنبشفرو  پرچمآن 

، ها به يمن بربريتاينک  ،ميدان يکه تازی استعماری، دستيابی به مواد خام صنعتی و جوالنگاه صدور کاال نموده بود

استثمار نيروی کار شبه رايگان می ساخت. کانون پيش ريز سرمايه و  را همه جا اشاره شد،و دستاوردهائی که  فتوحات

ين آسيا، افريقا، امريکای الت در وسيع ترين مناطق دنيا، در کل بورژوازی - اوال :که گرديدو مستولی  پديد آمدشرائطی 

وسعه اقتصادی و سياسی، پرچم مدرنيته، مدنيت، ت ،مايه داریسوار موج انکشاف سر و مرکزی، روسيه و جاهای ديگر،

رپائی ببرای تحقق آرمانها و ، اين طبقهنيرومندی از  اليه -رعيتی افراشت. ثانيا  و نظام ارباب اليسم وعبور از فئود

تنظيم سياست های کنکرت روزش را ، مطرح کردرا  خود خاصتازه ای پيش گرفت، استراتژی ، راه شجامعه دلخواه

فراموش نکنيم که از قرن هجدهم صحبت . نمودخود را معماری م تر، باروی ايدئولوژيک افسونکار نمود و از همه مه

نمی کنيم. از سده بيستم، از دوران پس از صدور مانيفست کمونيسم، برپائی انترناسيونال اول، ميدانداری ضد سرمايه 



انی که حرف می زنيم. دور» کمون پاريس« چند صباحپيروزی  ،هتر از هم و رخشانی کارگر اروپا داری توده ها

 انسانهای نظام بانی و باعث کل سيه روزيمهر  ،متوالی پيش از آن با کيفرخواست پرولتاريادهه های سرمايه داری 

تل ضد انسانی، ق استثمارگری ،»سرمايه شخصيت يافته بودن«به جرم  بورژوازی .بود شدهمحکوم به نابودی خورده و 

ضعی برای بورژوازی مورد توده های کارگر قرار داشت. در چنين وقهر ها و حقوق واقعی بشر، زير شالق عام آزادي

اش ف را بر دوش کشد و ی شرمی ها و بدنامی های طبقه خودبه هيچ وجه ساده نبود که بار سنگين رسوائی ها، ب گفتگو

  وارد پهنه کارزار شود.  خويش ننگين  و آشکار با بيرق طبقاتی

ض لباس عو عامدانه و توطئه گرانه ندگان و نظريه پردازان اليه مورد بحث بورژوازینمايآيا معنای اين سخن آنست که 

ه اند، بردتاريخ ن مادیشناخت ماترياليسم راديکال مارکسی و بوئی از  هيچ که افرادی، فقط ؟!کردند و تغيير سنگر دادند

مسير  اي مالک های تشخيص ار و پود انديشه، معيارهای شناخت،ست که تانگارند. هستی طبقاتی انسانهامی توانند چنين 

 زدندئه توط دست بهنيست که نمايندگان اين بورژوازی  ايند. بحث ها و رخدادها را تعيين می کنواقعيت  از آنها تفسير

ظارات را رفتند، به بيان انديشوار منافع، انت دگی خودراه زن اين کار را نکردند،از سر نيرنگ بيرقی دروغين افراشتند،  يا

و مصالح طبقاتی خود پرداختند، تاريخ را، با عدسی چشم طبقه خويش بازبينی کردند. باورها و انديشه های ديگران را 

کهای خاص طبقات غير را با مالحقوق  نمودند. نيازها و بازآفريندر کارگاه شعور فرارسته از هستی اجتماعی خود 

طبقاتی خود فهميدند. گفته های ديگران را به بخش ترجمه مغز و ماشين شناخت خويش ارجاع دادند، هيچ کدام اين کارها 

 اصخ را توطئه گرانه و از سر فريب پی نگرفتند، همه را روتين، ارگانيک، با احساس مسؤليت و پاکباختگی طبقاتی

همه ز ا . اساسی تربودنداجتماعی خود . مرتکب خيانتی نشدند، اگر جز اين می کردند، خائن به هستی دنبال نمودندخود 

تی حرين، تيزبين ترين، چاره گرترين، هوشمندتزمره در  عموماهم نبودند.  فردی دانشی و عقب ماندگی دچار بی اينها

تاريخا  ،تشخيصبورژوازی در رفيع ترين قله های اينکه . بودندسياسی و ايدئولوگ طبقه خود  پاکبازترين نمايندگان

يری يا نوع جهتگ جدا از تعلقات خاص ايدئولوژيک،اينکه سرمايه دار  است. مسلما چنين داز و فريبکار استباژگونه پر

مامی ت اعمالحال سرمايه تشخص يافته و آماده به هر ،چرخه توليد سرمايهشکل برنامه ريزی  آن واين  بهآويزان بودنش 

مورد نقش، مکان و شخصيت تاريخی طبقه سرمايه دار  اينکه هر چه در .است بديهی استسرمايه داری ی هادرندگي

 اما ،همه اينها حقيقت دارند .است روشن کامالدر باره آگاه ترين و هشيارترين نمايندگانش هم مصداق دارد،  صادق است

ر دحرف آنست که بورژوازی مورد کنکاش  بنمايه. نيستند گفتيم،ی که باالتر هاي ناقض واقعيت ،بودنحقيقی  در عين

شرائط تاريخی ويژه ای که توصيف شد، برای حصول خواسته ها و تحقق دورنماهايش نمی توانست به شيوه اسالف يا 

 ندیطئه گری و چشم بتونه از طريق اليه فوقانی روز طبقه خود پيش تازد. بايد تغيير ريل می داد و اين دگرديسی را 

 و يک سورفتن در را  دطبقه خو بايد ميان راهِ . کردراهبردی دنبال  و قاتی، ايدئولوژيککه به صورت طبمافيائی 

 و الزم، نمی گوئيمرا بی ربط ها اين قائل شد. جدیفرق و جعل مزورانه نظرات ديگران  فردی رياکاری يا دجال بازی

 .باشد نظرمورد  بورژوازیتا پلی برای ورود به جبهه ايدئولوژی و خاکريزهای استراتژيک  می آوريمبه مناسبت 

 ،»مارکسيسم« ،!!»کمونيسم« خروشپر پرچمدار و ايدئولوگهای اين بخش، در شروع قرن بيستمنمايندگان سياسی 

 !؟رفتنداين مسير را پيش گ چرا و نمودندچرا چنين  !!ندشد »امپرياليسم ستيزی« ، بعدهاخلق گرائی، »!!انقالب کارگری«

يده راه طبقه خود را رفتند. به نيازها، مصالح و افقهای فراجوش پاسخ را باالتر گفتيم اما يک بار ديگر تصريح کنيم که آنها

ر دشيفته استقرار هر چه گسترده تر پايه های صنعت مستقل ملی!!!  اين جمعيتاز هستی اجتماعی خويش پاسخ دادند. 

مدرن، توسعه يافته،  قادر به رقابت در بازار جهانی سرمايه داری، يک جامعه پيشرفته صنعتی،بودند.  خودجامعه 

انفشانی آماده ج وفادار به توليد هر چه عظيم تر وپرکار، با يک طبقه کارگر  ،آهنين حقوق و نظم ، آراسته به قانون،متمدن



 ن جامعه ای بودندوجود خواستار برپائی چني همهخواستند. با می  کهکشانی ترو سودآوری هر چه  ارزش افزائی برای

 وسطائی فشار قهر عريان و استبداد قرونزير چيز قبل از هرداشتند.  ی زيادی پيش روموانع و سدهادر اين گذر،  و

 و طبقات، اقشار مايه و توسعه سرمايه داری نبود، ولی، رژيمی که ضد انکشاف پويه انباشت سربودندرژيم حاکم 

اعی نگی و اجتمبرای تحوالت اقتصادی، سياسی، مدنی، فره اين نيروها تماعی معينی را نمايندگی می نمود.نيروهای اج

د. نسخه ای که مطلوب و مورد تأييد قشر فوقانی طبقه سرمايه دار نيز بود اما در می پيچيدنرا  روز، نسخه خاص خود

. اين اقشار با اراده ای محکم بر طبل رشد تلقی می گرديدد ديوان محاسبات اليه های پائينی بورژوازی مطرو

های مشروح بحثزنجيره طويلی از استدالل، تئوری،  می کوبيدند، سرمايه داریو اروپائی »!! آزاد» غيريونکری«

جز عرا به خاطر کوته فکری و  نارودنيک خودراه می انداختند. مخالفان  اسی برای اثبات درستی راهبرد خوداقتصاد سي

در اهميت اجتماعی اين شکل انکشاف سرمايه داری سرزنش می کردند.  و از فهم امکان پذيری، موضوعيت تاريخی

انقالب و سرنگونی قهرآميز حاکمان فئودال و شرکای سرمايه دار آنها را گريزناپذير می ديدند، برای اين همين راستا 

را در گرو استقرار  شدند، پيروزی جنبش و انقالبشان ان میکار نيازمند حمايت گسترده کل توده های کارگر و دهق

برای رهبری اين جنبش و سوق دادن آن به سمت دهقانان می يافتند. ديکتاتوری انقالبی کارگران،  حکومتی با بيرق

 حزبی که در پی پيروزی خود و سرنگونیپيروزی محتاج تأسيس يک حزب آهنين متشکل از انقالبيون حرفه ای بودند. 

وده ، که بر تبر آنها نه فقط را را در هم بشکند و ديکتاتوری خودرقيب بتواند مقاومت نيرومند تمامی نيروهای مخالف 

چنگال قدرت و درمالکيت کل سرمايه اجتماعی را د اعمال نمايد. نهای کارگری که بعدها بيرق پيکار طبقاتی افراز

اين بورژوازی با انجام دهد.  گمراهه پردازیو  آفرينی توهم تناقض، ماالمال ازی گيرد و دنيائی از کارها انحصار خود

نمی ديد » مکمونيس«يا افراشتن پرچم » سوسياليسم«ها نه فقط هيچ مشکلی بر سر راه آويختن به و تحليل اين محاسبات

گ غرورش برای چن اين کار وخود می يافت. اشتياق وی به انجام » سفينه نجات«که اتفاقا اين آويختن و افراختن را 

نوزدهم، جنبش کارگری شکست هزار چندان می شد وقتی که اروپای آخر قرن  پيروزی زا،» حبل متين«انداختن به اين 

انترناسيونال پرغوغای سوسيال  خورده و منحل در مدنيت سرمايه داری!!، احزاب نيرومند سوسيال دموکرات قاره،

سالها می گذشت که را نظر می انداخت. اين احزاب و انترناسيونال!! نام  صاحب رهبرانانديشه پردازان و دموکراسی، 

مونيسم . مشعل کرا ترک گفته بود سرمايه داریزمين مبارزه طبقاتی راديکال ضد  به صورت غم انگيزی جنبش کارگری

ققنوسی را بر اين گروه  هيچخاکستر  ،مرغ سرخپوش صحاری«هيچ و  نمی سوختمارکسی پرولتاريا در هيچ کجا 

رغبتی به ادامه اهتزاز بيرق کمون و کارزار تاريخساز کموناردها نشان  هيچ هيچ بخش طبقه کارگر »مرده نمی افشاند

ای توده کارگر جمع و برکار مزدی از ميدانهای جنگ ضد  یبه رقت بارترين شکلنمی داد. نقد مارکسی اقتصاد سياسی 

 به ،تاد اجتهاد فقهای سوسيال دموکراتسو برنشتاين يا  السالهای درس وارثان وفادار  حوزهآذين بندی ايدئولوژيک 

، چکامه های هيجان زای حقوق در پارلمانهای دموکراتيک غوغای انتخابات آزاد!!، شرکت. حمل شده بوداين مراکز 

های ديشيپور ستايش آزا تظاهرات،حق اعتصاب و سنديکاسازی، تحزب، ، کمپين قانونساالری، دموکراسیمدنيت و بشر، 

اين فتوحات هيچ جائی  سحر و افسون جدائی دين از دولت، در يک کالم زنجيره طويلی ازسياسی اهدائی سرمايه داری، 

  برای اينکه هيچ کارگری حتی لحظه ای به مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی انديشد، باقی نمی گذاشت. 

 حاکم، پرچمدار انقالب دی قشر فوقانی طبقه خود با رژيمليسم، ضد همپيونضد فئودا بورژوازی چرادر چنين وضعی 

سرمايه داری و  يونکری ضد رشد ،!سرمايه دار مترقی و مالک ليبرال!کارگر، دهقان، متحد صف به  ، محتاجخلقی

د دها ضنت ستيز، بعجمهوريخواه، سلطرابطه خريد و فروش نيروی کار،  خواستار انکشاف اروپائی و دموکراتيک

 کمونيستی ننمايد و خويش را خلفرا غسل تعميد  خود ،اوصاف فضايل و با اينبورژوازی  چرا اين آریامپرياليست!!، 



اگر چنين نمی نمود و اين راه را پيش نمی گرفت بايد مهر سفاهت می خورد و اين کار  صديق و پاک مارکس نخواند؟!!

تمی پهن قرن بيس» کمونيسم«ناميد. بساط » لنينيست –مارکسيست «لنينيست شد و در سراسر دنيا خود را  را نکرد.

 »ضد امپرياليستی«معماری نمود!!. مشعل پيکار » کمونيسم«کرد، اردوگاه عظيم سرمايه داری دولتی را زير بيرق 

يه جهانی با اردوگاه غربی سرمايه داری را قدرت، حاکميت و مالکيت سرما سود، افروخت!! و رقابت خود بر سر سهم

جنگ کمونيسم عليه سرمايه داری و امپرياليسم نام نهاد!!! بخش عظيمی از جنبش کارگری جهانی را ارتش بدون هيچ 

 وزيسيوناپيا نيرومندترين  هزينه پاسدار اردوگاه خويش ساخت. در نيمی از دنيا يا قدرت مسلط اقتصادی و سياسی شد و

آورد و سازمان داد. به يمن اين دستاوردها، کمونيسم ضد کار مزدی و جنبش ضد سرمايه داری توده های کارگر  پديدرا 

 جهان را به گونه دهشت انگيزی مقهور و زمينگير ساخت، کاری که سوسيال دموکراسی و رفرميسم راست اتحاديه ای

يف، زير قابل توصبا سرافرازی و غرور غيررده بود، او و خيانت به پرولتاريا پيش ب در اروپا زير بيرق ننگين ارتداد

ها دست وزيه بيشترين پيربپيش برد و  طبقاتیدرفش سرخ کمونيسم!! با حمل مشعل وفاداری به استراتژی مارکسی جنگ 

شد که قرن بيستم بر خالف قرن نوزدهم با فتوحات بورژوازی و شکست پشت سر  شروعبحث حاضر از آنجا يافت. 

يروزی پهمين  يک گوشهگزارشی تيتروار از تا اينجا آورديم آنچه . شکست پرولتاريا در پهنه کارزار طبقاتی آغاز شد

 یضد سرمايه دار اهآگ کارگرانکار مزدی و  لغوکه فعاالن رويکرد بود. مسائلی  بورژوازی و شکست جنبش کارگری

برای بسط جنبشی، مادی  نقد می کنند، تحليل می نمايند و مطابق وسع و توان خود، می نويسند آندهه ها است در باره 

  با اين مقدمه به سراغ مسأله مشخص مورد بحث اين نوشته برويم.. می کوشندو واقعی تحليل ها يا نقدها 

شرکت کرده و نظرات  افرادی. نموده اندمصاحبه يک را موضوع » اليسمی در سوسيدموکراس آزادی،«عده ای گفتگوی 

ه گرو ، اتحاد يابرخی رک و عريان خود را لنينيست، رهبر حزب شرکت کنندگان،در ميان خويش را طرح کرده اند. 

ط هستند که در شروع سده بيستم توس»!! جنبش کمونيستی«يا همان »!! کمونيسم«لنينی می دانند، آنان بازماندگان همان 

بورژوازی که کوبنده ترين  هماندر روسيه و سپس در جاهای ديگر دنيا راه افتاد و ميداندار شد. بورژوازی بخشی از 

های جنبش کارگری، اين جنبش بهره گيری از ضعفر روس وارد ساخت. با ضربه را بر مبارزه طبقاتی توده های کارگ

رای بانقالب اکتبر بر اريکه حاکميت نشست، پيروزی کرد، در پی  ارترين شکل ممکن، ابزار قدرت خودرا به فاجعه ب

شديد ترين شکل ت، به بدانوس آرام تا مرزهای غربی فنالندبازسازی و احياء سرمايه داری فروپاشيده مستولی ميان اقي

 ،برای استقرار سرمايه داری ممهور به مالکيت انحصاری دولت بر کل سرمايه اجتماعی استثمار توده کارگر دست يازيد.

اين » مکمونيس«طبقه کارگر اعمال کرد.  عليه »ديکتاتوری پرولتاريا«ا زير نام بدترين شکل قهر حکومتی سرمايه ر

 ود،ب ، بی قوام و غيرشفافضعيف. اعتراضی که شدمواجه  دنياکارگران راديکال بورژوازی از همان آغاز با اعتراض 

 دو اردوگاه روز سرمايه داریميان جنگ و ستيزهای  در خروش، گرديدندموکراتيک  هاینقداز  خودقادر به جدائی 

ه بهيچ شانسی برای پيش تاختن  ،حوادث ديگر طرفدار اردوگاه يا» ضد امپرياليستی«طوفان جنبش های  در يک سو و

، بيستم سدهنيمه دوم اين کمونيسم!! يا جنبش کمونيستی اين بورژوازی!! در  و از هر ميزان تکاپو باز ماند. دست نياورد

ت ظرفي هر مقداربحران سرمايه داری و تشديد طغيان آلود پروسه انحطاط نظام بردگی مزدی، ممتد به موازات سرکشی 

رد و به ورطه زوال شروع به فروپاشيدن کرا از دست داد.  توده های کارگر نارضائیشدن بر موج  سوار خود برای

کيل می دهند. در مورد اين در حال انقراض آن را تشاتحادها و هسته های روز لنينيست، بازمانده های  احزاب، افتاد.

ست سالهاما احتياجی به بحث نمی بينيم. » مآزادی و دموکراسی در سوسياليس«نظريه پردازی آنها پيرامون  جماعت يا

ديگری هم در ميزگردها شرکت از اين عده که بگذريم دوستان  .صحبت نموده ايم خودبه اندازه نياز و در حد توان که 

 زا قصد ابراز هيچ موافقت يا مخالفتی با هيچ بخشداشته و به طرح مواضع و نظرات خود پرداخته اند، مقاله حاضر 



دوستان را ندارد. در اين ميان فقط تحليل ها، نقدها و نتيجه گيری های يکی از آنها، (محسن حکيمی) است  اينصحبت 

ين دليل اما به ا ،پرداخته ايم هاچند بار به آنپيش تر نيز که  که مورد بحث و بررسی قرار می گيرد. تحليل ها و نظراتی

در  مطرح می گردند مجبوريم باز هم بپردازيم.» کار مزدی دض«و » ضد سرمايه داری«زير نام  ،و نادرست نارواکه 

 دو عامل بر حکيمیشکست جنبش کارگری روسيه و انقالب اکتبر سخن رفته است و »!! ريشه يابی«اين گفتگو از 

 غيرمارکسی بودن» کمونيسم مارکسدگرديسی در « را »بيرونیعلت « .انگشت تأکيد نهاده استبيرونی و درونی 

شد به ناکافی بودن رنيز  »عامل داخلی«ن و تسلط راهبردهای لنينی در جنبش کارگری دانسته اند، در مورد نظرات لني

جمعيتی طبقه کارگر!!، وجود شکافهای عميق درون اين طبقه مانند اختالفات قومی يا تضاد منافع کارگران ساده و ماهر!! 

  موقعيت جنينی و نابالغ جنبش کارگری اشاره نموده اند!!. 

 ،داخلی و خارجی نمودن عوامل ،قبل از هر چيز است.و غيرواقعی  ، فراطبقاتیضد ماترياليسم مارکسی ،او کل پاسخ

است، مارکس هيچ گاه در کالبدشکافی هيچ رخداد مبارزه طبقاتی به سراغ داخلی  های مائوئيستی بافی تضاديادآور همان 

برآيندی از مجموعه توانائی ها، نرفت، هر برهه از صف آرائی و موقعيت پيکار طبقه کارگر  مسائلو خارجی کردن 

است. اگر جنبش  يا غرق بودن در اين راهبردها گسست از راه حلهای رفرميستیها،  هم زدگیتو ،ضعف ها، آگاهی ها

رفرميسم نيست، معصل آنست که بورژوازی  اين خارجی يا داخلی بودن ،مشکلاست،  رفرميسم مدفوندر  کارگری

با سر سرمايه،  طبقه کارگرراهبردها و راه حلهای خود را آنچنان در ژرفنای وجود جنبش کارگری داخلی کرده است که 

آيا رفرميسم  طبقه سرمايه دار، راست و چپ می گردد. اپوزيسيونبا شعور بورژوازی و با اراده و تصميم اين يا آن 

مزدی  جهنم بردگی کارگران در بدبختانه چنين نيست. يک پديده خارجی مهاجم برای مبارزه طبقاتی توده کارگر است؟!!

ارتجاعی سرمايه داری  هایپيچيو زمان، زير آوار وارونه بافی ها، شستشوی مغزی و نسخه  از زمين زندگی می کنند،

را که نياز ارزش افزائی، خودگستری، حاکميت و بقای خود است، شعور، شناخت، فرهنگ،  هستند. سرمايه کل آنچه

چه ژرف تر اندرونی جنبش  ها را هرو همه چيز آنها می سازد، همه ايناحساس، اخالق، قدرت تميز، مالک تشخيص 

نديکاليست ا س. اثرگذارترين مبارزان و فعال ترين عناصر اين طبقه رکندپويه کارزار طبقه کارگر می  کارگری، اندرونی

سالح قدرت خود برای کفن و دفن جنبش کارگری در گورستان ، به بيان ديگر يا ويترين نشين اين و آن حزب می نمايد

کند. مشکل پرولتاريا نه دسته بندی داخلی و خارجی مسائل دامنگيرش که ضد کار مزدی  میراست يا چپ رفرميسم 

 ی ها، شناخت و تصميم گيريهای روز کارگرانرفرميسم تا هفت پس توی چاره گرست. ا مبارزه کردن يا نکردن او

او را از هم  یه ستيزسرماي ،اندرونی گرديده است و از درون هر تحليل، راه حل جوئی، اعتصاب، اعتراض و شورش

    پاشانده است.

، يکراست سراغ می خواند جنبش کارگری روسيه و انقالب اکتبر شکست »عامل خارجی«آنچه در تشريح  حکيمی

از فهم درست کمونيسم مارکسی می رود!!!  يسمعجز بلشوکسی نبودن افکار و تحليلهای وی يا ، مارلنين ناپاک انديشه

ا و ابراز تحليل ه!!! اما در کل پراکسيس مارکسی می داندپنهان  اسرار نهان و کاشفطنز تاريخ است که او خود را 

 مارکسبه بمباران حلقه اصلی گسست در پاسخ همين سؤال و سؤاالت ديگر، ، مصاحبه، از جمله در همين وجودهايش

 وقتی مارکس پرولتاريا شد . مارکسمی پردازد کهنه و نودو طيف هگليهای قعی برش مارکس از هرحلقه وا هگل، از

عالم اگسست که در زمين زندگی و پويه پيکار پرولتاريا  پيشين فراطبقاتی حق جوئی و آزاديخواهی یبازمانده ها و از

نها در نظر گرفته می شود. اين روش برخورد آگاهی آگاهی صرفا به عنوان آافراد زنده است و  ،نقطه عزيمت« :داشت

فاقد مفروضات نيست. از مفروضات واقعی آغاز می نمايد و آنها را حتی برای يک لحظه ترک نمی کند. مفروضات آن 

انسانها هستند، اما نه در يک انزوا يا جمود خيالی، بلکه تحت شرائط معين در پروسه انکشاف واقعی و به لحاظ تجربی 



نه مجموعه ای از فاکتهای بيجان، آن طور  ، به مجرد اينکه اين جريان زندگی فعال تشريح شود، تاريخ ديگرقابل درک

يدئولوژی امارکس نقطه عزيمت را نه  ».می پندارندکه ايدآليستها  گونهست و نه فعاليت تخيلی ذوات آن ا هاکه نزد امپريست

که انسانهای واقعی دارای  مريخیمنفرد ، افراد را نيز نه موجودات دمی بين که افراد انديشنده و دارای شناخت انديشه و

ت طبقاتی و فاقد هوي های منفردساير سران بلشويسم آدم نين يا. لبه حساب می آردتعلقات گريزناپذير طبقاتی و اجتماعی 

نماها بودند، اهداف، دوراليه معينی از طبقه خود دانشوران طبقه اجتماعی يا  مايندگان، سياستگذاران، پيشروان،ن، نبودند

 شخصی درايت هوش يا ضعف معضل آنها کمیرا پيش می بردند و نمايندگی می کردند.  اليهو راهبردهای آن طبقه يا 

 ضعفربطی به  عمق نمی کردند، اما اين عدم تعمقت رانقد مارکسی اقتصاد سياسی نبود.  حرفهای مارکسدرک  در

 ت يا، ريشه يابی مشکالگریقرائت آنان نداشت. لنين در تيزبينی، جسارت، قدرت ابتکار، توان چاره  تفسير و عيب

نکته اساسی که  .برگ، برگ کارنامه پيکارش شاهد اين مدعا استاز نوادر تاريخ بود،  ،صالبت و استواری اراده

است.  هاها، انقالبی بودنا، راهبردآفرينيهتوانائيتيزبينی ها، هستی اجتماعی خاستگاه  آن نيست قبولبه  حاضر حکيمی

اگر لنين و مارکس را نه توهم آميز، به عنوان پيشروان زبردست يک جنبش طبقاتی واحد!!، بلکه  ،بگذار بی پروا بگويم

ای همالک توان پاسخگوئی به نياز با هم قياس کنيم و هر کدام را با برعکس در مکان آگاهان دو طبقه متفاوت و متضاد

 آنچه در مصاحبه  مثلخواهد آمد!!! به حساب جلوتر  ی نمائيم، آنگاه لنين کيلومترها از مارکساورکارزار طبقاتی خود د

ی ع، هيچ ردی از آن نمی توان پيدا کرد، بنمايه طبقاتی يا زمين زندگی و کشتگاه اجتماحکيمیگفته ها و نوشته های  ساير

است. او تاريخ و رخدادهای تاريخی و اجتماعی دنيا را در انديشه و نقش انديشمندان  ی هاانديشه ها، راه حلها و استراتژ

جنبش های خوب و رهائی بخش می زايند، افکار عقيم و  ،خالصه می کند، انديشه های خوب و انديشمندان تيزبين

و  ورميان اپيکشست، کتابخانه هفت ملت را  خود با نبوغ فکریدنيا را خراب می کنند!! مارکس  ،متفکران عليل

، به نقد تجربه گرائی هيوم ديداولی را که رهائی جو بود انتخاب کرد، عقل گرائی اليب نيتس را مردود  دموکريت،

بايد «پرداخت، در پروسه سلوک فلسفی به کانت رسيد، شيفته او شد اما از فلسفه استعالئی وی رنجيده خاطر گشت زيرا 

وحدت «، »وحدت عقل عملی و نظری«هگل در پهنه  ياتکشف فلسفه آلمان گرديد، بود، راهی حوزه درس غول» باور

اين موش کور شيفته سير استکمالی انديشه، اما هوش از سر او ربود، »  وحدت هست و بايد«، »ماديت و عقالنيت

شوری فراتر از اينها در سر و پروازی غرورآميزتر زير پر داشت، بر نظام آفرينی هگلی شوريد و از درون همين 

  شورش بود که باالخره مارکس شد!!! 

مارکس  ، تم مارکس را نداشفهو توان  پنهان است. پراکسيسنمی توانست دريابد که کليد تغيير جهان در چنين نبود، لنين 

کرد. هر کجا خواست از فلسفه سخن راند رسوائی بار آورد، لی را درک ننظام گرائی هگ نقد مارکس بررا هم نشناخت، 

امپريوکريتيسيسم او آکنده از بدفهمی فلسفی است. نقد اقتصاد سياسی مارکس را متوجه نشد، به همه اين داليل که هر 

فتن و گمراه ساختن نسل بعد از نسل بشريت کفاف می دهد، همه چيز را خراب کرد و تاريخ کدامشان برای گمراهه ر

اين عبارات را اغراق آميز پندارد، اما چنين نيست، بنمايه حرف های  متن، شايد خواننده .!!را به ورطه تباهی انداخت

او هر حادثه، هر نوع جهتگيری، هر رخداد  آويزان است. فته و نوشته است به همين باورهادر کل آنچه گ حکيمی

تاريخی، هر رويداد اجتماعی و هر آنچه در تاريخ و جامعه رخ داده يا رخ می دهد را يکراست به ايدئولوژی و انديشه 

را از پشت بسته است. زير لوای نقد ايدئولوژی ريشه کل تحوالت تاريخی  فويرباخ اصحابدر اين گذر دست  می آويزد،

ارجاع می دهد، سرچشمه تمامی حوادث را در قلمرو فکر محض جستجو می کند، در هيچ  ژیبه ايدئولوعی را و اجتما

 ارسی مفروضات مقدسحوزه فلسفه و فيلسوف مآبی را ترک نمی گويد، تحت هيچ شرايطی به و» نقدی«به اصطالح 

برای او آگاهی ايدئولوژيک يا به طور  گاهینمی پردازد، همه جا سلطه انديشه را مفروض می پندارد، آفلسفی خويش 



بارز اين سخن مارکس در باره  مصداقآنچه انجام می دهد  واقعی تر ايدئولوژی سازی زير بيرق نقد ايدئولوژی است!! 

های کهن در باورشان به حاکميت مذهب، حاکميت هگليهای جوان با هگلي«، وقتی که گفت: ستو همانندان او اشتيرنر

ه عنوان بکه يک طرف به اين حاکميت  آنست. تفاوتشان در انشمول در دنيای موجود متفقنديک اصل جه مفاهيم، حاکميت

از آنجا که هگليهای جوان برحق می ستايد.  یحالی که طرف ديگر آن را همچون امريک غصب حمله می کند، در

نسان ا ل برايشان قائلند قيد و بندهای واقعیمفاهيم، افکار، ايده ها و در واقع فراورده های شعور را که آنان وجودی مستق

  » لذا بديهی است که بايد صرفا بر ضد همين توهمات شعور بجنگند... تلقی می کنند....

مورد بررسی ما نيز دقيقا همين است. جنبش کارگری روسيه به ورطه شکست افتاد زيرا کائوتسکی و  پيام مصاحبه

پلخانف از پيش کمونيسم مارکس را دستخوش دگرديسی کرده بودند و لنين همين کمونيسم دگرديسی شده را پيش روی 

، لنين کمونيسم مارکس را نشناخت زيرا ،توده های کارگر قرار داد!! انقالب اکتبر سهمگين ترين شکست را تحمل کرد

ديشه و تشخيص او را ديگر که ان رکسی نداشت و هزاران بيماری، شعور مانمی دانست چيزیاز نقد مارکس بر هگل 

به هر حال منشأ همه جهتگيری های درست و پيروزمند، انديشه راديکال و بانی و باعث تمامی لغزش ها، . آزار می داد

ا شکست خوردن ها نيز انديشه های معيوب و ناپاک است. برای اينکه پرولتاريا از منجالب رفرميسم کجراهه رفتن ها ي

جنبش  ،انقالبی یهاانديشه کائوتسکيستی، پلخانفی و لنينی را با انديشه مارکسی جايگزين سازد!! تئوريبيرون آيد بايد 

   !!! فرميستی می زايندمی آفرينند!! انديشه های رفرميستی هم جنبش های ر انقالبیهای 

آنچه در اين واکاوی هيچ محلی از اعراب ندارد، زمين زندگی، هستی اجتماعی و ماهيت طبقاتی افکار يا راهبردها 

لنين يک مکتب فلسفی را  نوشته ها و مطالب ديگر با آن آغاز نموديم. همه، موضوعی که ما بحث حاضر را مثل است

نمود، او نماينده آگاه، چيره دست، دورانديش، جسور و بلندپرواز بخشی از بورژوازی روسيه، بخشی از نمی نمايندگی 

ژ، واناترين استراتلنين تبورژوازی جهانی بود. همان بورژوازی که به صورت بسيار موجز در باره اش صحبت کرديم. 

ای شروع ه آنچه از نخستين سال. بود جنبش آن اين بورژوازی و» پوبليسيست« به گفته خودش ، راه حل آفرين وسخنگو

جنبش کارگری روسيه را ميان موج های پرخروش خود بلعيد و غرق کرد، همين بخش بورژوازی و جنبش  ،قرن بيستم

استراتژی، رويکرد  ،همين طيف از طبقه سرمايه دار روسيه بود. حزب سوسيال دموکرات روس از همان نقطه پيدايش

انتظارات و های درون اين حزب دقيقا خواست ها، ندگی می نمود. جناح ها و صف بنديوازی را نمايو اهداف اين بورژ

ها جناح راست و بلشويک ها جناح چپ همين وازی را منعکس می ساختند، منشويکهمين بورژ نظريات اليه های درون

ان و شايد ميليونی بودند، اما آنها زير کارگران بلشويک و منشويک مسلما فراوبخش از طبقه سرمايه دار روسيه بودند. 

و  برای لنينهيچ تعلق طبقاتی  ،مصاحبهسر از حزب سوسيال دموکرات در آوردند.  وارونه بافی های بورژوازی فشار

يماری افرادی که به دليل ب، !!يف می کندبه کمونيسم دگرديسی شده توص مبتال آنها را ندانم کاران ست،قائل ني همانندان

نبش ج با اين نقد د. به همين خاطر بايد تحليلهايشان را نقد کرد وندن جنبش کارگری می گردرکجراه ب باعث انديشه

برپائی و سازماندهی يک  شمشکلنقد افکار و نظرات نيست،  اما طبقه کارگر جهانی مشکل نجات داد!!کارگری را 

رفاه،  کليه عرصه ها، در حوزه معيشت،در  جنگشه محور جنبش راديکال شورائی ضد کار مزدی است، جنبشی ک

 های جنسيتی، تبعيضات قومی و نژادی، محيط زيست، کار کودک، در کل آزاديهای سياسی، حقوق اجتماعی، نابرابری

 ،اين عرصه ها و هماورديها از رفرميسم فاصله گيرد، قانونساالری همهريل ضد کار مزدی باشد، در ها و سنگرها،  ميدان

، به قدرت سازمان يافته شکست ناپذير طبقاتی و ضد سرمايه داری لگدمال کندنسخه پيچی سرمايه را مدنيت و حقوق 

طبقه سرمايه دار و دولتش را سنگر به سنگر عقب راند. جنبشی که  ،توده های کارگر اتکاء نمايد، با تکيه بر اين قدرت

نظام ارتجاعی بندی و رشد مستمر نيروی سازنده جامعه آتی در سيطره د، حضور، عروج، بالندگی، استخوانمظهر وجو



ضد انسانی مستولی باشد، نقد لنين و لنينيسم برای يک کارگر آگاه ضد سرمايه داری نقد انديشه لنين و جايگزينی آن با 

قه يکار توده های طبنقد تمامی راهبردهای نسخه پيچی شده بورژوازی و تحميل شده بر پويه پانديشه ای ديگر نيست، 

   ند وبپيمايند.بايد بياباست. کارگران محتاج جا به جائی انديشه ها و انديشمندان نيستند، راه واقعی مبارزه طبقاتی را  کارگر

درصدی کارگران  10قلت نفوس توده های کارگر!! و جمعيت بسيار اندک پردازيم.  به عامل درونی مورد اشاره حکيمی

در روسيه!! دهقانی بودن جامعه!! شکافهای درون طبقه کارگر مانند تمايزات قومی يا شکاف ميان کارگران ماهر و 

د!! هيچ کدام ساده!! در زمره مؤلفه هائی هستند که مصاحبه مجموع آنها را عامل درونی شکست انقالب اکتبر می خوان

د فرايند ارفرانسه ويا انگليس . روسيه ديرتر از اروپای غربی و جوامعی مانند واقعی، دقيق و ريشه ای نيستند مسائلاين 

مهمی از توسعه سرمايه داری را پشت سر نهاد. از کل جمعيت  ما تا شروع قرن بيستم مراحلانکشاف کاپيتاليستی شد ا

ا کارگران تشکيل می دادند و با محاسبه شمار خانواده های آنان درصد باالئی از ميليون ر 10ميليونی کشور  125

کارگر به باال کار می کردند.  500جمعيت روسيه روز بودند. قريب يک ميليون کارگر فقط در مراکز صنعتی دارای 

برداشته و پيش  موانع سر راه گسترش رابطه خريد و فروش نيروی کار را از سر راه 1861اصالحات ارضی سال 

ريز سرمايه در حوزه های مختلف با شتاب پيش می تاخت. آمار کارخانه ها که تا اواسط دهه شصت قرن هجدهم به 

را پشت سر نهاد. پيشينه ميدانداری طبقه  10000سال رقم  40واحد نمی رسيد، در پايان همين سده، در طول  1000

مان دهه شاهد وقوع اعتصاباتی بسيار عظيم مانند اعتصاب پرآوازه باز می گشت و روسيه در ه 1870کارگر به سال 

کارگران ريسنده پطرزبورگ بود. دهقانان جمعيت وسيعی را تشکيل می دادند، اما بخش مهمی از آنها توليد کنندگان 

د. مصاحبه نمفلوک نيمه کارگر، نيمه دهقان و بر اساس تعريف درست مبتنی بر نقد مارکسی اقتصاد سياسی، کارگر بود

، به بدترين تناقض گوئی ها روی می آورد. از يک سو در نقد تحليل به گونه جعل آميزی اين مؤلفه ها را انکار می کند

لنين و برای اثبات درستی نقد خويش اعتراف می کند که قانون ارزش بر کل اقتصاد روسيه تسلط داشته است و از سوی 

قد طبقه کارگر را فا ولو ضمنی داری در آنجا را بسيار نازل و در همين راستاديگر سطح انکشاف شيوه توليد سرمايه 

 وریجمع آنه مسائل زمينی مبارزه طبقاتی که  را پی می گيردآنچه  يکی از دو طبقه اساسی جامعه می خواند!!!  موقعيت

 و پيشوای انديشمنداين است که جنبش کارگری روسيه  حرفشعصاره  است.انديشه پردازی  ساز و برگ الزم برای

 زير فشار اين ضعف، دنبال کمونيسم دگرديسی شدهنداشت.  صف آرائی سرمايه ستيز کمونيستیبرای  رهبر فرزانه خود

راه مهر کدام بيش از ديگری بی پايه و گ احکام و اورادی که همگی ولنين افتاد و از پيمودن راه درست انقالب باز ماند. 

بر خالف تصوير غلطی که در مصاحبه ارائه می گردد، موقعيتی سترگ و اثرگذار در . جنبش کارگری روسيه کننده اند

دليل اين  جامعه داشت. عيان ترين ونمعادالت اجتماعی روز و نقشی سلسله جنبان در روند کارزار طبقاتی جاری در

بخش های مختلف بورژوازی روس در  صريحا و محاسبات وحشت فراگير رژيم حاکم در يک سو و ارزيابيه ،مدعا

بند، بند تاريخ قرن بيستم روسيه گويای اين واقعيت . ری و نقش آفرينی طبقه کارگر استهمان روزها از قدرت ميدان دا

 ،است که هر کجا، فرياد اعتراض، مبارزه يا طغيانی برمی خاست، اين فرياد از گلوی توده های کارگر بيرون می آمد

ين در قلب اروپا دست به اعتصاب می زدند و با ر سواحل ژاپن تا اوکراکارگران بودند که از شبه جزيره کامچاتکا د

قدرت پيکار خود چرخه توليد را متوقف می ساختند. جنبش کارگری بود که پايه های حاکميت و قدرت رژيم تزار را 

بورژوازی آن وقت روسيه کال از جمله بخش سوسيال لحظه به لحظه می لرزاند و اين رژيم را دچار دهشت می کرد. 

و بر  دناهميت يا سلسله جنبانی اين نقش را خوب می شناخت پندار حکيمی بر خالف آن يک يا بلشويکمنشو دموکرات

را در گرو گسترش دامنه نفوذ خود در جنبش کارگری می  د که هر گام پيروزی راهبردهای خويشپايه همين شناخت بو

ا، نسخه هت پيکار طبقه کارگر در جهتگيريدربدون انحالل ق اپوزيسيون. تصور اينکه اين يا آن طيف بورژوازی ندديد



کمترين پيروزی به دست آرد، تزاريسم را سرنگون کند، انقالب فوريه راه راهبردهای خويش می توانست  وپيچی ها 

اندازد، کمونيسم ضد کار مزدی اين طبقه را به شکست کشاند، فاتح انقالب اکتبر گردد و همه کارهای ديگر را انجام دهد 

 وناپوزيسيهم يک جنبش کارگری نيرومند وجود داشت و هم بورژوازی  ،در روسيه وری خام و بی پايه است.مسلما تص

که باالتر به اجمال پيرامون موقعيت، دورنما،  پرنفوذ قوی و بسيار اپوزيسيونبسيار ميداندار و دورانديش بود. اين 

 موفق شد ازسوسيال دموکراسی  با افراشتن بيرق تاريخی آن صحبت کرديم،تنگناها، امکانات، ذخائر و اجبارهای 

سردرگمی ها و کاستی های مهم جنبش کارگری بهره گيرد، اين جنبش را از ريل کارزار طبقاتی خارج سازد و لشکر 

رها و راهبردها، راهکار لنين بيان انديشوار تمامی آثاکند.  نيرومند جنبش انکشاف اروپائی و غيريونکری سرمايه داری

  های اين طيف بورژوازی برای نيل به اين منظور و تحقق اين دورنما است. گري چاره

شکاف های عميق درون جنبش کارگری، شکاف قومی، جنسيتی و به  براکاوی آنچه عامل داخلی می نامد، حکيمی در و

يست، ن مؤلفه ها ين ا نقش بسيار مخرب . بحث بر سر انکارهم انگشت می گذاردويژه شکاف ميان کارگران ساده و ماهر 

نوع ارزيابی مصاحبه به درد جمع آوری هيزم برای تنور دموکراسی طلبی دنبال می کنيم.  منظوری است که سخن از

ود وج توده کارگرميان همين امروز هم در پيشرفته ترين جوامع صنعتی جهان  ی ليست حکيمیمصيبت هامی خورد. 

در غالب کشورهای اروپائی کارگران بومی چشم ديدن . و سياه عميق استشکاف ميان کارگران سفيد  د. در امريکادار

اشند، ضات جنسيتی نبنقطه دنيا نيست که زنان کارگر زير فشار خرد کننده تبعيهيچ را ندارند.  همزنجيران مهاجر خود

مخلوق  ن موجود،ها در جهال اين تمايزات و کشمکش. کنمی باشد زندگی کارگران ساده و ماهر مانند هم در هيچ کجا

مسموم ترين سالح برای ضربه  صورتبه د و طبقه سرمايه دار از آنها نپاسداری می شوتوسط سرمايه  ،سرمايه اند

به بعد و در جنبش کارگری آن  1900در روسيه سالهای زدن به جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر بهره می جويد. 

دامنه تأثير و قدرت تخريب آنها  ماجرا را با ديده مارکسی بکاويم گرو راستش ا اين مشکالت وجود داشتند زمان نيز

 سد راه» عامل درونی«عامل يا به قول حکيمی  واقعااساسی آنست که آيا سؤال بيش از امروز نبوده است. چندان هم 

پاسخ مثبت فقط باب طبع کسانی است که بنياد بقای   ؟!!بوده اند هااينمبارزه طبقاتی توده های کارگر  تعميق و گسترش

وسعه ت اين بود که بايد کارزارو راه حلشان هم  ديدنداينها را نه در سرمايه داری که در رشد ناکافی اين شيوه توليد می 

ری چه ارگش کدر باره اينکه پاشنه آشيل های بنيادی و فاجعه آفرين جنباقتصادی و سياسی سرمايه داری راه انداخت!!! 

صحبت خواهيم کرد. به مناسبت کمی پائين تر باز هم  بحث کرده ايم. بسيار در جاهای مختلف ؟بود و امروز چه هست

  رويم. مصاحبه  ديگر  مهم نکات برخیسراغ  بهعجالتا 

مارکس در اينکه به لزوم دولت دوران گذار وفادار بودند.  هر دو بر اين باور است که هم مارکس و هم لنين حکيمی

ولت دوره د« پديده موسوم به پيرامون حرفشبه ويژه اينکه بنمايه  ؟دولت چه گفته استمسأله در رابطه با  مقاطع مختلف

ها، قول ها يا نظرها  فرمولبندیاين  می توان به تفصيل بحث نمود. اما نکته مورد تأکيد من ؟چه بوده است !!»گذار

بدون  ،خاصا و مکاتبات ميان مارکس و ديگران بر سر اين يا آن موضوع نيست. چرخيدن حول جمله ها، محاوره ه

 . با اين وجودخواهد بودشک آموزنده و کمکی به ارتقاء شناخت ما از مسائل مبارزه ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

ولوژيک و را نه از طريق رجوع ايدئ اخصبه صورت »!! دولت دوران گذار«روايت دولت کال و مقوله  -اوال :بايد

 پروسه کارزار طبقاتی ضد کاردر  راديکالبا کالبدشکافی آگاهانه و غور اساسا مکتبی به تحليل های مارکس، بلکه 

ر ، د، به ويژه با تعمق در همه حوادثی که در طول قرن بيستم بر سر جنبش کارگری رفته استمزدی طبقه کارگر

سم اين کمونيندگی، رشد، استخوان بندی، بلوغ و به قدرت رسيدن کمونيسم ضد کار مزدی پرولتاريا و در نيازهای بال

تا جائی که به مارکس مربوط است نگاه وی به دولت در هر دو جستجو نمود. اين اساسی ترين نکته است. ثانيا   طبقه



شناخت وی از که بايد در شالوده از طريق چرخيدن در فرمولبندی های دوره های مختلف  زمينه عام و خاص باال را نه

قعی ها و مبانی رهائی واو نوع نگاه او به مالک محو کار مزدیپيکار طبقه کارگر برای فرايند  ،شيوه توليد سرمايه داری

عه اجمختلف او مرو گفته های  ، نظراتهابه جمعبستکاويد. ثالثا و باالخره اگر هم بناست انسان از هر قيد ماوراء خويش 

به ويژه  يسعد از پيروزی و شکست کمون پاردر روزهای ب ویا بايد بر روی آنچه ر شود، اين پژوهش و آموزش

  متمرکز ساخت.  کموناردها قيام سترگ از دستاوردهای استنتاجاتش

يک حقيقت را اذعان خواهيم نمود. اين حقيقت که پرولتاريای کنيم، از هر کدام اين منظرها يا سکوهای واکاوی که عزيمت 

يا چند و چون مربوط به اين دولت رو به رو نخواهد بود. »!! دولت دوران گذار«ا ماجرائی زير نام ضد سرمايه داری ب

اين را هم شناخت ژرف مارکسی مبارزه طبقاتی می گويد و هم بند، بند رخدادهای جنبش کارگری و فاجعه های سهمگين 

هيچ دولتی ندارد، استقرار هيچ شکل دولت هيچ پرولتاريا آوار بر سر اين جنبش در طول قرن بيستم فرياد می زند. 

زبان  زمانی بر بحث دولت دوره گذار .نمی کند جايگاهی يا موضوعيتی در پويه پيکار طبقاتی و رهائی آفرين او احراز

نطباق اکارگر عليه سرمايه داری  کسی پروسه کارزار طبقاتی تودهبا بنمايه شناخت مار ، امامارکس جاری گرديده است

اگر نه مشروح، اگر نه خيلی  ،رخداد پرشکوه کمون پاريس ر روزهای بعد ازمارکس در حيات خود، د انی ندارد.چند

وط مرب هایترک يا مؤلفه جوهری جاری در نظريه پردازيشاخص مشاما کم يا بيش به اين موضوع پرداخته است.  جامع،

» ریدولت کارگ«ل قدرت سياسی را تسخير کند، يک عزيمت از اين فرض است که پرولتاريا بايد او» دولت گذار«به 

ت. اساين حکم آکنده از تناقض  تشکيل دهد!! و اين دولت کارگری سرمايه داری را با سوسياليسم جايگزين سازد!!.

ماشين دولتی بورژوازی را در هم بشکند و از شروع قرن بيستم تا امروز به اندازه کافی  با يک قيام پرولتاريا می تواند

ه ک يد. پرسشیآپيش می  بنيادیبسيار سؤال در همين جا يک در خيلی از کشورها شکسته و به زير کشيده است. اما 

ری نبش کارگداعيه داران نمايندگی ج، تمامی فيلسوفان، نظريه پردازان و !!!تمامی احزاب پرچمدار رهائی طبقه کارگر

وده چرا ت :شکلی از مواجهه با آن طفره می روند. سؤال اين است، به فرصت طلبانه ترين و مزورانه ترين و کمونيسم!!

ها و انقالبات پس از خرد کردن ماشين دولتی سرمايه، نه فقط هيچ خراشی بر چرخه توليد کارگر در هيچ کدام اين قيام

شار ف شی درسرمايه داری، هيچ خللی بر ساختار نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی و اجتماعی نظام بردگی مزدی، هيچ کاه

ثمار که فاجعه بارتر از پيش آماج فشار است ،خويش توسط سرمايه پديد نياوردند ها و حقوق انسانیيا کشتار آزادياستثمار 

، در هم شکستن ماشين دولتی و چرا حاصل اين همه سرنگونی بربريت سرمايه داری قرار گرفتند؟ چرا چنين شدهو 

چرا با سقوط هر دولت سرمايه دولت سرمايه داری بسيار هارتر . ؟!!گرديده است نهايتا اين انقالببورژوازی، اين همه 

  و درنده تری زمام اين نظام انسان کش را به دست گرفت و با حمام خون توفانی تر به جان توده های کارگر افتاد؟!! 

پرولتاريا آمادگی «آن بوده است که در مقابل اين سؤال قرار داده اند، که طوطی وار، تکراری و ايدئولوژيک پاسخ 

خيانت رويزيونيست ها شد!! در دام خرده بورژوازی «يا اينکه اسير ...» نداشت، حزب نداشت، زير فشار سرکوب بود 

باال که فاجعه بی پاسخی،  اساسیپرسش اما اين مهمالت نه پاسخ  !!!هامانند اينو » و بورژوازی نفوذی درون حزب افتاد

شه که دنيا از ال ست!!کاری رسوای رفرميستی است. اگر مشکل فقدان حزب داعيه دار رهبری پرولتاريافاجعه توجيه 

را سراغ داريم که طبقه  جهاندم کرده است!! کدام کشور، کدام مملکت يک وجبی  به اندازه کافی گنديده اين احزاب

خه منشعب اين احزاب را نداشته باشد؟!! کارگرش دهها حزب کمونيست، لنينيست، مائوئيست، تروتسکيست و صدها شا

هستند که خود را  »هاشخصيت  حزبِ « ،هسته ها ، نتيجه ها، اتحادها،نوه ها ها يا شاخه ها، حزبکدام يک از اين 

قابل توجه است که تمام افراد، محافل و جمعيت هائی هم که ريشه شکست  نماينده يکتا، برحق و مسلم پرولتاريا ندانند؟!!

ه کو فقدان تحزب می کاوند، باالنشينان يا اعضای همين احزاب می باشند. از اين جماعت ت را در عدم آمادگی انقالبا



ازمان س بر عدم آگاهی و و به نوبه خود !!می باشند تحزب لنينی منتقدظاهرا که  طويل ديگری هم هستند طيفگذريم، ب

کی از آنها ي حکيمی، کنند تأکيد می قرن بيستمی انقالباتها و  يافتگی پرولتاريا به عنوان دليل واقعی شکست خيزش

گی سازمان يافت ،تدارک، آمادگی واقعيت مورددر اينها نيز  د.با گروه نخست ندارهيچ تفاوت اساسی  است. اما اين طيف

در کدام  چگونه و در مورد اينکه آمادگی نسخه پيچی آنان هيچ راهبرد راديکال جنبشی ندارند. و آگاهی مورد نظرشان

 در کدامين پروسه می تواند پيروز جنبشی را احراز می کند ياتشخص فرايند محقق خواهد شد، کدامين تعين طبقاتی و 

دنيای رطب و يابس ها را زير نام نظريه ، هيچ چيز نمی گويندديگر سکوت اختيار می کنند،  مهمفراوان مسائل  و ،گردد

می کنند، چاه يا نقشه عمل مشخصی را تحويل هيچ کارگری نمی دهند. تحليل اما هيچ راه و  خورد کارگران می دهند،

 کارگران که شعوردکه نظرفروشی خود را رونق بخشند. نظراتی نظريه پرداز باشند و تئوری می بافند، فقط برای آنکه 

 آنچه کامال ،اين طيفتحليل ها و انديشه پردازی های  در و همان به بار آرد که بورژوازی می خواهد.را بمباران کند 

که  ؤالکه باالتر گفتيم. اين س گم و تحريف می گردد همان پاسخ واقعی به پرسش بنيادی مبارزه طبقاتی پرولتاريا است

بقه طهيچ خيری برای کارگر با همه کوه بودنشان موش زائيدند؟! چرا نه فقط  ستمی تودهچرا تمامی انقالبات قرن بي

   پيش تاختند؟! سرمايه داریدر راستای تحکيم هر چه نيرومندتر پايه های قدرت  به تمام و کمالنداشتند که کارگر 

پاسخ فعاالن ضد کار مزدی جنبش کارگری به اين سؤال بسيار زمينی، راديکال، مارکسی و پيراسته از فلسفه تراشی 

وعی عميقا رفرميستی، سرمايه محور، در خدمت شستشوی مغزی سرنگونی طلبی به شيوه رايج قرن بيستمی موضاست. 

طبقه کارگر و ساز و کار ماندگارسازی نظام سرمايه داری است. دولت در نگاه مارکسی مبارزه طبقاتی فقط يک ماشين 

ار دد برنامه ريزی، نظم، قانونگذاری، سياست پردازی و همه چيز سرمايه است. اگر سرمايه نها قهر و سرکوب نيست.

به گفته مارکس سرمايه تشخص يافته در هيأت آدميزاد است، دولت نيز سرمايه تشخص يافته در شکل دستگاههای عريض 

حميل کل اين اشکال نظم همان حال ماشين تو در  نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی، مدنی، فرهنگیو طويل اختاپوسی 

تنها وقتی واقعی و محقق است که کل اين اختاپوس برچيده  سرنگونی دولت سرمايه داریتوده کارگر است.  بر بشرستيز

و ساقط شده باشد. مجرد انحالل پارلمان، چند وزراتخانه يا حتی ارتش، پليس، ساير نيروهای نظامی و جايگزينی آنها با 

رمايه لت سمشتی نهادهای جديد ممهور به نام انقالب يا فرضا کارگر و سوسياليسم هيچ نشانی از سرنگونی راستين دو

سياسی سرمايه داری هم حاکم  ر به کار مزدی است، نظم اقتصادی، حقوقی،کارگر مجبوست و ندارد. مادام که سرمايه ه

ر نام زيسازمانی متشکل  با است. بر همين مبنی دولت سرمايه نيز به بقای خود ادامه می دهد. فرض کنيم خود کارگران

و قواعد مکتوب و نامکتوب پاسدار  ند و نظم توليد يا قرارلت را بر دوش گيراين رسا ا يا کنگره سراسری شوراها،شور

 هم هيچ تغيير ريشه ای حتی در حوزهند، بازنتحميل کخود و همزنجيران ر چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی را ب

وليد و ت ه را بر پويه کار،گران نظم سرماي. اينکه خود کاراست فتادهآن اتفاق نياقدرت سياسی به مفهوم طبقاتی  دولت و

د محو می شو وقتیزندگی خود اعمال کنند به هيچ وجه متضمن از بين رفتن دولت سرمايه داری نيست. دولت سرمايه 

که دولت به طور کامل راهی گورستان تاريخ شود. امحاء درست دولت سرمايه داری در گرو پايان دادن به موجوديت 

  است. رابطه خريد و فروش نيروی کار 

نام گرفته است، جنبش سازمان يافته شورائی، سراسری ضد کار مزدی » دولت دوره گذار«با نظرداشت نکات باال آنچه 

، پيروز در جنگ با بورژوازی، فاتح انقالب کارگری، آماده برنامه ريزی شورائی سوسياليستی کار و توده وسيع کارگر

. اگر چنين بود، اگر قاطبه کارگران متشکل در چنين نيستو نافذ آحاد انسانها توايد و زندگی، با دخالت آگاه، برابر، آزاد 

محو رابطه خريد و فروش  ، در همان فردای انقالب برنامه ريزیمی شکستندجنبشی، ماشين دولتی سرمايه را در هم 

را آغاز می کردند و عمق و وسعت می بخشيدند. ديگر بحث دوره گذار به ميان نمی آمد. نفس موضوعيت  نيروی کار



خره که پس اين دولت باال اين صورت با اين پرسش مواجهيمنقش و ويژگی است و در  فاقد چنيناين دولت گواه آنست که 

گی می کند؟ از کجا؟ به چه دليل؟ بر اساس کدام قرائن فاز مبارزه طبقاتی پرولتاريا را نمايندچه صيغه ای است؟ کدامين 

لی خيو رساند؟!! چرا اين فرجام حتما کمونيسم لغو کار مزدی خواهد بود؟!! ت دوره گذار را به فرجام و تضمين قرار اس

 يدتی،قفرمولبندی های عحصار در خارج از هائی که به طور واقعی و پرسشسؤاالت ديگر که نيازی به ليست آنها نيست. 

قرار است ديکتاتوری طبقه کارگر بر  اول:روشن است.  اين دولت ندارند. با همه اينها چند چيز زمينیهيچ پاسخ شفاف 

همان گونه که گفته شد، جنبش شورائی  دوم:طبقه سرمايه دار و عهده دار عبور از سرمايه داری به کمونيسم باشد. 

به عنوان يگانه احتمال، سازمانی از کارگران  :سومان هم نيست. کارگر حادپيروز در انقالب و متشکل از همه يا غالب آ

وئيم همان بی پرده بگاست.  و البته برخودار از حمايت آگاه يا متوهم توده کارگر باورهای کمونيستی باو انقالبی  وپيشر

چ آزاديهای بدون هي«که بناست کارگران را آموزش سياسی دهد، با کمونيسم آشنا کند،  حزب آشنای لنينی است. حزبی

 مالکيت سرمايهرا محقق سازد،  مثال افزايش دستمزد!! مطالبات روز توده کارگر!! به ارمغان آرد» قيد و شرط سياسی

ين که آيا پرولتاريا بايد به چن آنستعدی سؤال بگرداند!! عه سوسياليستی را هموار جامراه استقرار و کند داران را ملغی 

نشود،  يافت می«تاريخ جنبش کارگری به ويژه قرن بيستم و انقالبات اين قرن فرياد می زنند که امامزاده ای دل بندد، 

  »آنچه يافت نشود، آنم آرزوست«و البته طرفداران اين دولت حق دارند پاسخ دهند که: » جسته ايم ما

تجارب و آزمون های  رخدادها، بی مارکس، هم نقد مارکسی اقتصاد سياسی بورژوازی و هم دنيایهم ماترياليسم انقال

نه فقط هيچ گامی به سوی امحاء سرمايه داری برنخواهد داشت که تاريخی جنبش کارگری می گويند که چنين دولتی 

 ه مهمنکت يکالزم است  ر همين جا. ديقينا به سوی تحکيم هر چه بيشتر پايه های قدرت و حاکميت سرمايه خواهد تاخت

پيروزی طرفداران استقرار سرمايه داری انحصاری دولتی در مناقشات حاد درونی حزب  کنيم.يک بار ديگر تصريح  را

ن ری دروهای نظ به هيچ وجه، از مجرد روايت لنينی سوسياليسم، سردرگمی جناحها و بلوک بندی، کمونيست شوروی

ه ن ناشی نمی گرديد. نه دگرديسی لنينيستی کمونيسم مارکس، جدالحزب يا تفوق کودتاگرانه استالين و اقمارش در اين 

ی همه يا حت هيچ کدام و نه طغيان يک طيف از حزبيون، های درون حزبنه آشفته نظري الگوپردازی لنينی سوسياليسم،

. ساده لوحی غمباری است اگر فکر کنيم چون نظريه لنينی سوسياليسم فايت نمی دادک برای وقوع آنچه اتفاق افتاد آنها با هم

ی استقرار سرمايه داری دولتی اردوگاه حتما نبود پس حاصل انقالب اکتبر هم بايد یسوای سرمايه داری دولتی چيز ديگر

شود، نقش، موقعيت و چگونگی  می شد. در تمامی اين نظربافی ها و آيه پردازی ها چيزی که به طور کامل انکار می

معضل واقعی و اساسی در اينجا قرار داشت. اين جنبش بود که در فاصله ميان ميدانداری جنبش کارگری روسيه است. 

 ها، تئوريها،شروع قرن بيستم تا آن روز نتوانسته بود خود را از سيطره راهبردها، راه حل آفرينی ها، دورنما پردازي

رات منشويک يا بلشويک خارج سازد. مهمترين يسی ها و منشوربافی های بورژوازی سوسيال دموکها، برنامه نوتاکتيک

و سرنوشت ساز ترين حلقه تأثيرگذاری های لنين و بلشويسم به عنوان نمايندگان اين بورژوازی بر جنبش کارگری نيز 

دوره است که طبقه کارگر روسيه زير شالق به همين دوره و نه سالهای بعد از وقوع انقالب اکتبر بر می گردد. در اين 

نسخه پيچی های بورژوازی سوسيال دموکرات از سازمانيابی شورائی، سراسری و ضد کار مزدی خود فرو می ماند، 

مقهور و مسخر منشويسم و بلشويسم می شود، قادر به صف آرائی مستقل ضد سرمايه داری خود نمی گردد، از ابراز 

يه ب فورمستقل تاريخساز رهائی آفرين عاجز می ماند، به اين وضع ادامه می دهد تا به انقال وجود به صورت يک قدرت

و سپس اکتبر می رسد. بورژوازی حزب نشين را بر اريکه قدرت می نشاند و خودش مستأصل، مفلوک، زبون هيچ 

به انحالل شوراهايش توسط لنين تن دهد، يکتارئيسی لنينی چاره ای نمی بيند سوای آنکه به فروش نيروی کار ادامه دهد، 

را گردن گذارد، سيتسم تايلور مورد تأکيد لنين را مصباح هدايت پندارد، سرمايه داری دولتی را کمونيسم خواند و پيروزی 



چرا  !!بورژوازی را عين پيروزی خود و پيروزی بدون چون و چرای جنبش رهائی انسان به حساب آرد!آميز  جنايت

اين نکته را آورديم؟ زيرا مرور آن کليدی برای گشايش قفل بحث حاضراست. پرولتاريای روسيه با آن همه ميدانداری 

سترگ تاريخی، با همه بلندپروازيها و عظمت آفرينيهای خود فقط به اين دليل که در طول دهه های اول و دوم قرن بيستم 

ی يل که يک قدرت طبقاتی شورائار مزدی توده های طبقه خود نشد، به اين دلقادر به سازمانيابی شورائی سراسری ضد ک

و نقش آفرين نگرديد، به اين دليل که به حزب ماوراء خود دل بست و به اين دليل  رمايه داری قاهر، مداخله گرضد س

را باخت و بدترين و  شد همه چيز» دولت دوره گذار« آتی خود، يا همان» دولت کارگری« که چشم به راه نقش آفرينی

يا خود را در يک جنبش نيرومند شورائی سراسری ضد بردگی  طبقه کارگرفاجعه بارترين شکست ها را تحمل کرد. 

مزدی سازمان می دهد، يک قدرت طبقاتی شورائی تاريخ آفرين می شود، با اين قدرت ماشين دولتی بورژوازی را به 

نبش سازمان يافته شورائی متشکل از توده وسيع کارگر، بنياد کار مزدی و ورطه سقوط می اندازد، با همين قدرت و ج

به حزب و نيروی باالی سر  يا ،روش نيروی کار را در هم می کوبد و در اين صورت پيروز می گرددرابطه خريد و ف

خود می آويزد، به دولت ممهور به نام جعلی خود دل می بندد، کل قدرت پيکارش را وثيقه عروج اين نيرو به عرش 

چشم می دوزد، اگر اين کند، بهترين دورنمای موعودش همان  »دولت دوره گذار«به افسون و اعجاز حاکميت می کند، 

انقالب اکتبر و در بخش عظيمی از دنيای سرمايه داری بر سرش آوار شد. راه سومی خواهد بود که در روسيه بعد از 

وقتی که جنبش سازمان يافته سراسری ضد سرمايه داری پيروز طبقه کارگر نيست، » دولت دوره گذار«وجود ندارد. 

اهی طالبه معيشتی و رفسوای دولت بورژوازی زير يک بيرق فريب هيچ چيز ديگر نخواهد بود. اين دولت حتی به هيچ م

توده کارگر پاسخ جدی با دوام نخواهد داد. هيچ آزادی و حقوق اجتماعی و انسانی برای کارگران به ارمغان نخواهد 

در راستای مجبور ساختن توده کارگر به که بالعکس  ،آورد، از همان لحظه نخست نه در راستای برچيدن کار مزدی

به فداکاری برای بازسازی هر چه پرشتاب تر سرمايه داری خيز برخواهد داشت. فروش هر چه ارزان تر نيروی کار، 

ار و ج اين را درک راستين ماترياليسم راديکال مارکس و کل رخدادها و تجارب تاريخی جنبش کارگری بانگ می زند.

فاهی توده ، تحقق همه خواست های معيشتی و ر»دولت کارگری دوره گذار«جنجال تسخير قدرت سياسی، تشکيل 

و همزمان » شهروندان«کارگر، تضمين آزادی های بدون هيچ قيد و شرط سياسی، تأمين حقوق اجتماعی و انسانی همه 

تاختن به سوی سوسياليسم و محو سرمايه داری صرفا افسانه پردازی ماالمال از تناقض برای بستن سد بر راه شکل 

پيروزی جنبش شورائی سراسری ضد کار مزدی توده کارگر است. و  گيری، بالندگی، عروج، ميدانداری، استخوان بندی

» آزادی های بدون هيچ قيد و شرط«بدون مناسبت نخواهد بود اگر در همين جا چند سطری را هم به گفتمان پرجنجال 

 زمانهایها يا ساان آويزان به نظم سرمايه و کانونسرنگونی طلبان دموکرات، احزاب لنينی، آزاديخواه اختصاص دهيم.

 »!!آزادی بدون قيد و شرط بيان« پرچمداری تاريخا ،»کانون نويسندگان« به طور مثالحقوق بشری سرمايه داری 

بوده و هستند. و نوع اينها » آزادی بدون هيچ قيد و شرط تظاهرات و اعتصاب» «آزادی بدون قيد و شرط مطبوعات«

 سخنوریآزاديها و حقوق صحبت می کنند و هنگام »!!! شرطیبدون هيچ قيد و « تقدس  و  اين جماعت چنان در عظمت

 آحاد تمامیزادی و حق برای چشمه های آکل باد به غبغب می اندازند که انگار حفاران جان برکف  اين باره، آنچناندر 

 هيچ قيد و ها و حقوق بیآزادي« از  انسانو سيراب سازی  مشعل افروزان پرغرور آزادی آفرينی اين !! امابشر هستند

اسا آنان اس» بدون قيد و شرط وقآزادی و حق«هيچ گاه قادر به هيچ ميزان فهم مارکسی اين حقيقت نشده اند که  ،»شرط

و تماما آزادی و حق بدون هيچ قيد و شرط سرمايه دار برای استثمار بدون هيچ قيد و شرط کارگر، آزادی و حق بدون 

و البته آزادی بدون هيچ قيد و شرط کارگر در  دن و فروش نيروی کار!!ه مزدی بوهيچ قيد و شرط کارگر در برد

همراه با آزادی بدون هيچ قيد و شرط سرمايه دار در استهزاء و به هيچ و پوچ گرفتن کل  ،اعتراض به اين وضعيت



 اندازه کافیبه  آشنای دموکراسی که تاريخ سرمايه داری کارگر است. همان بازی های توده اعتراض، شورش و انقالب

اشته آن را به عنوان شکلی از ساختار نظم سياسی، سرمايه داری خواسته و نياز د هر کجا نمايش آن دم کرده است،از 

 بش کارگری را در باتالق خودو اجتماعی خود به کار گرفته است و به يمن آن با پيروزمندانه ترين شکلی جنحقوقی 

ه حق نن قيد و شرط فروش نيروی کار، کرده است. آنچه کارگران نياز دارند و برای آنان حياتی است نه آزادی بدو دفن

 شکار مزدی و برچيدن کل آثار سياسی، حقوقی و اجتماعی رابطه خريد و فرو که بالعکس نابودیمزدی بودن،  برده

دموکرات و دموکراسی خواه باد.  هایاپوزيسيونآن، ارمغان  ها و حقوق ارمغان مشتاقاننيروی کار است. اين گونه آزادي

مسموم بورژوازی برای همه اين حق ها سالح سرمايه برای اعمال ناحقی مطلق عليه پرولتاريا و کل اين آزادی ها حربه 

 در عين »قيد و شرط آزادی و حقوق بدون«، راه اندازی اين جار و جنجال که های واقعی توده کارگر استکشتار آزادي

ظاهری  درست است و ولواست نيز  بورژوازی غنيمت بورژوائی بودنش در قياس با ديکتاتوری عريان سرمايه يا فاشيسم

  اساسا ساز و کار سرمايه برای تعطيل مبارزه طبقاتی توده های کارگر است.  موجه دارد،

ر با قه کارگکه طبآنست ما از گرديم. پاسخ ب باالتر مطرح شدکه  یبه پاسخ خود در مقابل سؤال مهمبا اين توضيحات 

ک يدموکراتيک، با تمرکز بر رژيم ستيزی فراطبقاتی و تسخير دموکراسی جويانه قدرت سياسی، با تفکسرنگونی طلبی 

ی تبعيضات جنسيت ضدبا جداسازی کارزار از جنگ ضد سرمايه داری،  زندگی بهتر مزد، معيشت، رفاه وبرای مبارزه 

، اسیسي آزاديهای حصول پيکار از پويه واقعی مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی، با انفصال و آلودگيهای زيست محيطی

ها و جداسازيها، هيچ گاه،  جدال عليه اساس کار مزدی، با اين تفکيک کردناز پروسه  اجتماعی و مطالبات حقوق مدنی

داری ايجاد نخواهند کرد. هيچ ميزان عقب نشينی استراتژيک بر بورژوازی  در هيچ شرايطی هيچ خطری برای سرمايه

ساخت، هيچ گامی در راستای تقويت و تحکيم  بر نظام بردگی مزدی وارد نخواهد تحميل نخواهد نمود، هيچ فشار مؤثری

 هيچ موفقيتی نخواهد رسيد نه تنها در هيچ کدام اين زمينه ها و حوزه به قدرت پيکار خود عليه سرمايه بر نخواهد داشت،

شد، هر لحظه از لحظه قبل  که کامال بالعکس هر روز بيش از روز پيش در گورستان نظم سرمايه داری دفن خواهد

زاديهای سياسی، مطالبه حقوق آزبون تر و فرسوده تر خواهد شد. جنبش کارگری با دموکراسی طلبی، سر دادن شعار 

 زدی و تکميل اينها با سرنگونی طلبی دموکراتيک فقط گام به گام، ژرف تر ومدنی، خواست پيرايش نظام بردگی م

د نکارگر هيچ چاره ای ندارهای . توده فرو خواهد شد ، شستشوی مغزی، فالکت و تباهیکوبنده تر در باتالق فروماندگی

. دونشوارد ميدان واقعی مبارزه طبقاتی  د.نسوای آنکه ريل اين گونه مناقشات و کارزارها را برای هميشه ويران ساز

با جنگ طبقاتی  گن کل اعتراضات و خواسته های روزمبين درهمرفتگی ارگانيک و هم -1که  گيرندمبارزه ای را پيش 

را يگانه سالح  رت سازمان يافته شورائی طبقه خودقد - 2برای تسلط کامل بر سرنوشت کار، توليد و زندگی باشد، 

اين قدرت متحد متشکل شورائی را در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی عليه نظم  - 3، دکنن پيشبرد اين جنگ

گامی در ايجاد، هر گام مبارزه را  – 4، دنمايناقتصادی، سياسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سرمايه اعمال 

ه ارگری بايد و حتما می تواند بجنبش کد. سازطبقاتی ضد بردگی مزدی توسعه و تحکيم استخوان بندی واقعی قدرت 

رشد کند و فقط در اين  حاکمدر بطن نظام گند و وحشت  سرمايه داریصورت يک قدرت سازمان يافته شورائی ضد 

ا رو امحاء مناسبات کار مزدی داری  سرنگونی واقعی دولت سرمايهزم برای بندی ظرفيت الصورت، با چنين استخوان

بر ريل واقعی جنگ با  ،بايد شالوده کارش را در همه عرصه ها برای احراز اين ظرفيتدر اين راستا و پيدا می کند. 

دستيابی به تسلط بر سرنوشت کار، توليد و  و تدارک الزم برایابطه خريد و فروش نيروی کار اساس موجوديت ر

مبارزه بايد از قفل زدن  ،رفاه اجتماعی کال و . در حوزه بهبود معيشت، دارو، درمان، بهداشت، آموزشقرار دهد زندگی

 د و کيفرخواست اختصاص کل محصول کار اجتماعیيتمکين به زندگی برده وار مزدبگيری دست کشمزد بيشتر با  برای



يد. کوببر سر بورژوازی  و بی نيازتر راآسوده تر  سالم تر، مطمئن تر،هر چه مرفه تر، مدرن تر، ساالنه به زندگی 

دی های بی قيد و شرط سياسی و حقوق مدنی آويزان به رابطه خريد و فروش نيروی کار را جمع کرد و بايد بساط آزا

ارزه از مب د و زندگی خود جايگزين نمود.با حق محرز و يقينی تسلط شورائی همه آحاد انسانها بر سرنوشت کار، تولي

ن و مرد  برابر زطی دست برداشت و حق کامالقانونی برای رفع تبعيضات تباهی آور جنسيتی يا آلودگيهای زيست محي

برنامه ريزی کار، توليد، سياستگذاری، تصميم گيری و همه عرصه های زندگی اجتماعی  نئوش در تمامی وجوه، سطوح،

چه توليد شود و چه توليد نشود، چه ميزان توليد گردد، فرجام فراورده های کار  تعريف کار و را محور پيکار کرد. بايد

محصول کار چگونه و با کدامين معيارها ميان حوزه های مختلف زندگی انسان توزيع شود، زمان کار مورد شد، چه با

را موضوع چيز و همه چيز  اين ها، همه همهانسان ها،  نيازها و تعالی هر چه پرشکوه تر جسمی و فکریبرای رفع نياز 

  جنگ روز عليه نظام بردگی مزدی کرد.

جنبش کارگری اگر قرار است از سيطره حاکميت سرمايه داری رهائی يابد، بايد ميدان کارزار طبقاتی خود را اينچنين 

برای ورود به اين ميدان بايد راه ارتقاء خود به يک قدرت طبقاتی  را محتوای پيکار جاری خود سازد. اهدافآرايد و اين 

شکست ناپذير شورائی گردد. نقش نيروی بالنده نوين و راديکال تاريخ سراسری، شورائی را پيش گيرد. يک قدرت متحد 

کل آنچه را که قرار است با نابودی سرمايه داری، . يفاء کندحال زوال و انحطاط و احتضار را ادر عمق جامعه کهنه در 

مل لغو کار مزدی جامه ع بناست زير بيرق کمونيسم مارکسی، مستقر سازد و حاکم گرداند، تمامی آنچه را که نمايدايجاد 

سازد. آنچه را که بناست روز خويش  مبارزهمنشور  جهنم بردگی مزدیهمين همين االن، در سياهی زار د، همه را انپوش

با چانه زنی بر سر بهای نيروی کار در چهارديواری اين ، بنمايدنتيجه جنگ باشد بايد دستور کار جنگيدن حی و حاضر 

با مبارزه آويزان به حاکميت نظام »!! قانون خوب«اندازی شورش برای جايگزينی قانون بد با و آن کارخانه، با راه 

 ایهدادن شعارهای بی نهايت توخالی آزادي!!، با سريا محيط زندگی بهتر !!بردگی مزدی برای رفع تبعيضات جنسيتی

ميسم اتحاديه ای، حزب بازی، با سنديکاسازی، رفر، !!سياسی و حقوق مدنی منحل در نظم ارزش افزائی سرمايه

سمت  به هيچ گامی نه فقط نمی توانبا اين سناريوها سرنگونی طلبی دموکراتيک، رژيم ستيزی دموکراسی خواهانه، 

فسيل شدن و انجماد هر چه سهمناکتر در نظم نسخه پيچی نظام بردگی  آنهانابودی سرمايه داری رفت که يگانه حاصل 

از سرنگونی طلبی دموکراتيک و آزاديخواهی دموکراسی » همان برون تراود که در اوستاز کوزه «مزدی خواهد بود. 

طلبانه، از مبارزه برای حق اعتصاب و تظاهرات و تشکيل حزب يا سنديکا، از سرودن در شيپور آزادی های بدون هيچ 

بات قرن بيستمی بيرون آمده است. قيد و شرط سياسی، همان بيرون می آيد که از زنجيره ممتد شورش ها، قيام ها و انقال

طبقه کارگر هيچ راهی ندارد جز اينکه به ريل واقعی کارزار طبقاتی ضد سرمايه داری باز گردد. ميدان جدال، 

کيفرخواست پيکار و منشور مبارزه را به طور کامل تعويض کند، بايد يک قدرت سازمان يافته سراسری شورائی ضد 

در مقابل سرمايه صف آرايد. جنبش شورائی سرمايه ستيز خود را نيرومند و نيرومندتر کار مزدی شود، با اين قدرت 

  سازد. چاره ديگری ندارد.

بود برای دستمزد و به قانونیباز گرديم. طبقه کارگری را در نظر آريد که به جای مبارزه » دولت گذار«به بحث  باز هم

ار خويش ، شالوده پيک!!جنسيتی يا محو آلودگيهای زيست محيطیمعيشت، آزاديهای سياسی و حقوق مدنی، رفع تبعيضات 

مجاری تبديل  تررا بر خارج سازی هر چه عظيم تر و گسترده تر محصول کار از چنگ سرمايه، انسداد هر چه نيرومند

چه  رهحاکميت سرمايه، سازمانيابی محصول کارش به سرمايه، مختل سازی هر چه آگاه تر و کوبنده تر شيرازه نظم و 

قدرت پيکار طبقه خود، اعمال اين قدرت بر بورژوازی، به عقب راندن هر چه سهمگين تر تر شورائی تر و آگاهانه 

دشمن، دخالتگری هر چه نافذتر همه آحاد طبقه در پيشبرد پروسه پيکار و فراوان مسائل اين نوعی ديگر قرار داده است. 



قطعی از پروسه کارزار توان آن را می يابد که ماشين دولتی بورژوازی و اين جنبش در مطبقه کارگری با اين جهتگيری 

آيا اين قدرت جديد مستقر آن گونه که عده ای می پندارند، را در هم کوبد و قدرت خود را مستقر سازد. سؤال آنست که 

شکيل دهنده اين قدرت خواهد بود. نياز به داوری ما نيست. حتما توده وسيع کارگر سازنده و ت» دولت دوره گذار«يک 

خواهند گفت: نه فقط دولت نيستند که ضد هر گونه دولت باالی سر انسانها می باشند. موضوع کامال عريان است. جنبشی 

سراسری، شورائی، ضد کار مزدی متشکل از توده کارگر، متشکل از کارگرانی که سالها عليه سرمايه پيکار کرده اند، 

ه و دست ب به زير کشيدهآزاد و خالق داشته اند، اکنون بورژوازی را  يکار حضور آگاه،اين پ شئونسطوح و در تمامی 

کار برنامه ريزی شورائی سوسياليستی ضد کار مزدی حاصل کار و توليد خود می باشند، هيچ بحثی از دولت در ميان 

رنوشت کار و توليد چه باشد، آموزش نيست. همه آحاد در تعريف کار، در اينکه چه بايد توليد شود و چه توليد نشود و س

يم تصم ديگر و بهداشت و درمان و محيط زيست چگونه خواهد بود، دخالت نافذ شورائی دارند. هيچ کس برای هيچ کس

  دولت به گورستان تاريخ رفته است.نمی گيرد، هيچ عده ای بر عده ديگر حکم نمی رانند. 

فرودست و حکومت شونده باقی ماند تا به اين درجه از توانائی و  حتما گفته خواهد شد که جنبش کارگری بنا نيست

در حالتی که هنوز خيل کثير کارگران از سياست و برنامه ريزی، سوسياليسم  ،ميدانداری رسد. چه بسا بسيار پيش از آن

را در خود غرق جامعه  ، سونامی بحران سرمايه داریفرار رسد یشرايط و رتق و فتق امور اجتماعی چيزی نمی دانند،

ردد. ممکن گسرنگونی رژيم حاکم  .همه جا گير شود »توده ای«طغيان های طلوع نمايد، »! اعتالی انقالبی« ستاره، کند

حض اين کار را بکند انفعال و وادادگی م طبقه کارگر د، اگريو نبايد از گرفتن قدرت چشم پوش در چنين وضعی نمی توان

 سی شود و دولت تشکيل دهد، اين دولت بايد ازيد حتما دست به کار تسخير قدرت سيااست، تسليم پذيری منحط است، با

که در همه لحاظ نيرومند هم باشد، زيرا بورژوازی جهانی آماده بمباران انقالب کارگری است. موضوعاتی از اين دست 

دازی های اکابر احزاب، فيلسوفان رنقدها و نظريه پ تحليل ها، گان، تار و پود همهطول تاريخ قرن بيستم ورد زبان هم

او در اين ميزگرد ضمن بوده و هست.  »تلويزيون برابری«از جمله دوست مصاحبه شونده » دولت دوره گذار«طرفدار 

   :تحکيم تعلق خود به اين طيف و حتی به جناح راست آن، عمال و با صدای رسا بانگ می زند که

سرمايه داری توده های موضوعيت، واقعيت، نقش و ظرفيت جنبش شورائی ضد  باواقعی مارکسی  هيچ همپيوندی -1

ئی تی است و جنبش شوراسنديکاليس اويک سنديکای دموکراتيک است، سرمايه ستيزی  وید. شورا برای کارگر ندار

مدح و  به. نبود اين بحثها را پيش نمی کشيداست. اگر چنين  مشتی انديشه پردازازگيری همان حوزه سرب مورد نظرش

! از !اعتقاد به جنبش شورائی. زير بيرق ط انتخابات بورژوازی نمی پرداختمنقبت شرکت کارگران در سناريوی منح

زير اين  !!ان پارلمانتاريسم سرمايه دفن کندتا کل قدرت پيکار طبقاتی خود را در قبرست توده کارگر دعوت نمی کرد

شرکت  »شرق«و  »مهرنامه«فياهای مطبوعاتی سرمايه داری، از نوع بيرق هر روز در ميزگردهای بشرستيزترين ما

چکامه پشت سر چکامه  نشيندموکراسی طلبی، حقوق بشر و آزاديخواهی بورژوازی کانون اعجاز  در باره. نمودنمی 

ت دس سر و ها استپاتوق کثيف ترين وحوش بورژوازی از نوع حجاريانمراکزی که برای ابراز وجود در  .!!نمی سرود

  . نمی شکست

صحبت می کنيم به جنبشی نظر داريم که در هر برهه  طبقه کارگر وقتی از جنبش شورائی سراسری ضد سرمايه داری

موجوديت، در هر سطح از بالندگی، در همه مراحل پيکار، در هر عرصه مبارزه طبقاتی از حوزه معيشت و رفاه گرفته 

ت جنسيتی و آلودگيهای زيست محيطی تا رژيم ستيزی در حال جنگ عليه تا حقوق و آزاديهای سياسی، تا رفع تبعيضا

اين جنبش در نقطه معينی از توازن قوای طبقاتی که قادر به سرنگونی رژيم می گردد، اساس هستی سرمايه داری است. 

ط اين است که تسل دارتر و چيره تر به جنگ خود ادامه می دهد. معنای تداوم جنگش هم طبيعتا بسيار نيرومندتر، ميدان



و  ، سراسری ترگسترده تر ، ريشه ای تر،آگاهانه تررا هر چه توده های کارگر بر سرنوشت کار، توليد و زندگی خود 

حتاج برای اين کار به تنها چيزی که م شورائی طبقه کارگر چنين می کند، . جنبش سازمان يافتهپی می گيرد طوفانی تر

اعمال  ،دوره های قبلهمه مثل  ،کل آنچه در اين دوره انجام می دهد ه و خويش است.نيست تشکيل دولت باالی سر جامع

متشکل  ی آگاههمين می باشد. پرولتاريا» پرولتاريا» ديکتاتوری«قدرت متحد شورائی عليه سرمايه است. معنای واقعی 

ی تا هر کجا که بتواند و قدرتش در هر برهه مبارزه طبقات هميشه،نه فقط بعد از سقوط دولت سرمايه که  در شوراها،

 عاری ازدر هم کوبيدن موانع سر راه استقرار جامعه کوبنده ترين ديکتاتوری را عليه بورژوازی و با هدف  ياری دهد

بنياد سرمايه شدن کار مزدی اعمال می کند. اين ديکتاتوری هيچ ربطی به بگير، ببند و زندان سرمايه داران ندارد، 

انسانها را در هم می کوبد، پايه های مادی وجود طبقه سرمايه دار را نابود می سازد. هيچ جائی برای محصول کار 

می خواهد انسان گردند، انسان ستيزی منبعث  سرمايه دار بودن هيچ کس باقی نمی گذارد، از آنان که سرمايه دار بوده اند

  انسانی زندگی کنند. واالی ارزش هایشرف و  و با شعور، تشخص سرمايه بودن را کنار بگذارنداز 

 شايد د.باور زمينی، طبقاتی و جنبشی نداربه نقش بازی راديکال ضد سرمايه داری توده های کارگر هيچ  حکيمی – 2

شتی ماز اين جنبش صرفا به صف شدن توده کارگر در پشت سر  از جنبش شورائی کارگران صحبت کند اما منظورش

است ياست. اکثريت آحاد طبقه کارگر را محتاج آويختن به اسوه ها، اقتصاددانان، س يته پردازو کم صاحبنطر، تئوری باف

باز هم توده وسيع کارگر را محتاج نيروهای  حزب است نقد با اينکه مدعی، به همين دليل مردان و انديشه سازان می داند

ين جا نشأت می گيرد. او در اين مورد سنگ تمام بر نقش دولت گذار از هم وید. تأکيد غليظ می بينحکومتگر باالی سر 

ه طور بنکته ای را ناگفته باقی نگذارد!! تالش می کند تا زوايای وظائف و رسالت اين دولت را بشکافد و د. می گذار

ه های سرمايند، با امريکا و همه دولتبه بحران آفرينی نز د، در منطقه دستدر سر نپرور» صدور انقالب«فکر  مثال،

د و در يک کالم ی مسالمت آميز را سرلوحه کار سازد، تروريسم نپرورهمزيست د!!! جهان رابطه حسنه داشته باشداری 

اسری سر شورائیواقعی جنبش ضديت با در واقع بيگانگی، بی اعتنائی و  نتيجهد، عمال جمهوری اسالمی را انجام ندها

راه و رسم  دولت موعودش چيزی سوای اين نخواهد بود که» دوران گذاردولت «باور به  ضد کار مزدی پرولتاريا،

    . !!دينی سرمايه را پيش نگيرد درنده رژيم فاشيستی

يک سؤال گفتگو اين است که آيا سوسياليسم در يک کشور مصاحبه بگوئيم. چند جمله ای نيز در مورد نکته باقی مانده 

طرح اين پرسش، به  برای کارگران آگاه ضد سرمايه داریکن نيست. و پاسخ حکيمی اين است که نه مماست؟  ممکن

ی عمق بی ربط آنکهها است. برای  و پاسخ بی ربط ترين پرسش در همان حالمسخره ترين و ،  ويژه پاسخ منفی به آن

در نظر بياوريد که طبقه کارگر يک کشور با جنبش شورائی سراسری ضد کار  و جواب روشن گردد و ابتذال اين سؤال

مزدی خود بورژوازی را سرنگون کرده است. تمامی يا غالب آحاد خود را در اين جنبش فعال، دخالتگر، صاحب نقش 

امه ريزی کار، رنزاد، برابر و خالق در بآ فعال، و اثرگذار نموده است. قاطبه کارگران آماده حضور مؤثر دخالتگر،

بغل گرفته که آيا بساط  غم درو حال زانوی اين مدار عروج کرده است هستند، آری جنبش کارگری به توليد و زندگی 

ناممکنی کمونيسم در «کار مزدی را در هم چيند و سرمايه داری را راهی گورستان تاريخ کند يا به اصل ايدئولوژيک 

روزی،  تا شايد کارگران ديگر کشورها، خود را به کارهائی مشغول سازدجرم قی ماند!! و الوفادار با»!! يک کشور

پرده بر  نيست. ديگرانحرفهای ها به سخره گرفتن اين. !!برپائی کمونيسم ممکن گرددو زنند انقالب روزگاری دست به 

 کشور که در هر وجب کارگر نه فقط در يکهای است. جنبش ضد کار مزدی توده  مريخی نظربافيهایداشتن از ابتذال 

اعمال می کند، اينکه جهنم گند و خون سرمايه داری به هر ميزان که بتواند قدرت متحد شورائی خود را عليه سرمايه از 

تا کجا پيش می تازد، چه موفقيتهائی به دست می آورد، برای برداشتن سدها و موانع سر راه خود کدامين چاره گری ها 



همگی در پهنه کارزار طبقاتی پاسخ می گيرند و جواب همه آنها  ،ليست طوالنی اين پرسش هارا دستور کار می کند يا 

را سطح سازمان يافتگی شورائی، آگاهی، توان پيکار و آرايش قوای کارگران می دهد. عين همين مسأله در روزهای 

الم مکتبی و ايدئولوژيک اع ،يشبعد از سرنگونی دولت سرمايه نيز برای جنبش کارگری يک جامعه صدق می کند. از پ

. هر چه در توان دارد برای گسترش جنگ عليه سرمايه به کار »!!سوسياليسم در يک کشور ممکن نيست«نمی نمايد که 

  ده نباشد. کيد بر چند نکته شايد خالی از فايمی گيرد. در اين ميان تأ

سرنگونی سرمايه داری و برچيدن بساط کار مزدی در يک کشور به هيچ وجه معنايش آن نيست که توده کارگر  –اوال 

آن جامعه از شر استثمار سرمايه کال رهائی يافته است. رابطه خريد و فروش نيروی کار می تواند در فاصله مرزهای 

مادام که نظام سرمايه داری بر جهان مستولی  د. امايک جامعه، در سيطره حاکميت سرمايه جهانی ملغی گردجغرافيائی 

در پروسه اين داد و ستد،  گريزناپذير دارد،با دنيای سرمايه داری داد و ستد  ،غ از کار مزدیفار جامعه است، مادام که

عکس  .گردداين يا آن بخش سرمايه بين المللی تبديل  اضافه ارزشاز حاصل کار و توليد کارگران به  درصدیچه بسا 

 اينکهآن نيز صادق است. کارگران اين جامعه ممکن است در حاصل کار همزنجيران خويش به گونه ای شريک شوند. 

چه قدر خواهد بود، اساسا چنين خواهد شد يا نخواهد شد؟ همگی به سطح از دست دادن يا به دست آوردن  حجم اين

ی در اين نکته بسيار اساس در بازار جهانی بستگی دارد. مؤلفه های تشکيل قيمت يا نرخ سودانکشاف تکنيک، صنعت و 

ناممکنی کمونيسم در يک «با هدف اثبات  ،کردن آن» پيراهن عثمان«ماجرا و اين مورد آنست که سنگرگيری حول 

چندش آورترين و ضد کارگری، ضد کمونيستی ترين سناريوئی است که می توان به هم تابيد. پيام زشت اين ، »!!کشور

 سازمانيابی شورائی ضد کار مزدی بهيوی سرمايه مدار فقط اين است که کارگران از مبارزه طبقاتی دست بردارند، سنار

يت ها و جنايات ، در هر کجا و درون هر جامعه ای هستند، به بورژوازی فرصت دهند تا به تمامی سبعنپردازندخويش 

 ، روزگاریعليه توده کارگر ادامه دهد، خيال نابودی سرمايه داری را از سر بيرون کنند و منتظر بمانند تا روزی خود

دامنه ابتذال اين نظريه به انقالب جهانی و استقرار کمونيسم در همه دنيا فراهم گردد!!!  يک روزهستاره امکان پذيری 

اع ميدانداری، نقش بازی و راهبرد که گويا شع اين استوار استشالوده صغری و کبرايش بر اين هم محدود نيست. 

رار . قفراتر رود!!چهارديواری انتظارات و آمال محلی خود پرولتاريای انقالبی پيروزمند در يک کشور قرار نيست از 

بنا نيست،  چاره گری در کل جنبش شورائی ضد سرمايه داری طبقه کارگر جهانی باشد، اصالنيست ستاد توفنده و گردان 

با تمامی چنگ و دندان، با تحمل تمامی هزينه ها دست به کار تداوم پيکار برای رهائی بشريت  و هر چه در توان دارد

اين است که تقوا و حالل و حرام شريعت را پاس دارد، کمونيسم و همبستگی انترناسيوناليستی او  گويا معنای، گردد

اگر اين جماعت جز اين می  سفره خود نياورد و چيزی از او به يغما نرود!!! مواظب باشد که ريالی مال غصبی بر سر

اساس مبارزه طبقاتی، جنگ بخش های مختلف طبقه کارگر جهانی عليه سرمايه داری و پيکار پرولتاريای انديشيد، آنگاه 

مار طر استثمار شدن يا استثکشورها برای تعيين تکليف فرجامين با نظام بردگی مزدی در هر جامعه و کل دنيا را به خ

   کمونيسم در يک کشور قفل نمی نمود!!!! از شوندگی ناشی

 اقتصادی، سياسی، تمامی زرادخانه هایبا خيلی ها تهاجم، لشکرکشی و طغيان سراسری بورژوازی جهانی  –ثانيا 

ی ا شالوده استدالل خود برانظامی و تسليحاتی آن عليه جنبش شورائی و کمونيسم لغو کار مزدی پيروز در يک جامعه ر

. اگر بخواهيم از اينجا عزيمت کنيم بايد طومار مبارزه طبقاتی را به نماينداعالم ناممکنی سوسياليسم در يک جامعه می 

دست خواهد زد، اما ها و هولوکاست آفرينی  ها جنايت ها، طور کامل در هم کوبيم. بورژوازی حتما به اين درندگی

اجتناب از برچيدن رابطه خريد و فروش  ه انصراف از کارزار ضد کار مزدی، نهپرولتاريای پيروز نحل راه  برد وراه

  جستجوی راه برای تثبيت دستاوردهای مبارزه و بسط و تعميق و گسترش آن است.فقط که نيروی کار، 



احد، با دنيای دردها، رنج ها، نبايد از ياد برد که کارگران دنيا يک طبقه اجتماعی واحد، با هستی اجتماعی و –ثالثا 

فالکت ها، گرسنگی ها، محروميت ها و سيه روزی های کامال مشترک و همگن هستند، آن ها همه جا، در نقطه، نقطه 

زير فشار قهر اقتصادی، سياسی، حقوقی، نظامی و پليسی  ،، به حکم شرايط کار، استثمار و زندگی خوددنيای موجود

سرمايه داری می باشند. آنها بسيار خوب از هم می آموزند. هر  با سرمايه داران و نظام در حال جدال و جنگ سرمايه

گام موفقيت واقعی راديکال طبقاتی توده کارگر يک جامعه بسيار سريع تأثير خود را بر ساير بخش های طبقه کارگر 

است. انتظار اينکه جنبش لغو کار  ست که تاريخ همواره و همه جا شاهد آن بودهی اجهانی خواهد گذاشت. اين نکته ا

دستاوردهای خود را به گونه بسيار تعيين کننده ای چراغ راه پيکار  ،مزدی يک جامعه معين در طول دوره های پيکار

احتمال پيروزی کمونيسم لغو همزنجيران خويش در جاهای ديگر سازد نه فقط کم نيست که برقضا بسيار باال است. 

معضل حی و حاضر جنبش کارگری جهانی نه مشغله پردازی د کشور نه کم که بسيار زياد است.  مزدی پرولتاريا در چن

ممکنی يا ناممکنی سوسياليسم در يک کشور!!!، که تالش فعال، آگاه و راديکال هر  حول مسموم مکتبی و ايدئولوژيک

  بخش آن برای سازمانيابی شورائی سراسری ضد کار مزدی خويش است. 
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