
م.الف (ناصر پایدار) 

جلد دوم 



 1                                 منتخب مقاالت: جلد دوم                                                  

 

 

 

 منتخب مقاالت

 ومدجلد 
 

 

 

 

 م. الف )ناصر پایدار(

 

 

 

 

 

  



 ... ایهسته شکست غرامت و انکارگر                                                                  2

 

  



 3                                 منتخب مقاالت: جلد دوم                                                  

 

 فهرست مطالب

 صفحه                 عنوان

 5 ........................................................  یاسالم یجمهور یاهسته شکست غرامت و کارگران

 19 ...................................................«یراهبرد یسندها»  و «کارگر حقوق مدافعان کانون»

 39 ....................................................................................  یاسالم درنده یبورژواز و بهمن امیق

 57 .............................................................................  یدارهیسرما ضد آگاه کیپرات و ایپرولتار

 75 ....................................................................................  سمیآنارش گمراهه و یکارگر جنبش

 103 ...................................................................... سمیفاش موج انیطغ و یجهان یدارهیسرما

 1۲3 ............................................... یاسالم هار یبورژواز عروج راه مرداد، ۲۸ اهیس یکودتا

 139 ...........................................................................  عراق کور گره و «داعش» کا،یمرآ دولت

 153 ............................................................................   یدارهیسرما ضد تا یدارهیسرما ضد از

 169 ..................................................................   »مهرنامه»  یررسمیغ زگردیم و «یمیحک»

 175 .............................................. کند؟یم افتخار خود یگر شکنجه به گر سرشکنجه چرا

 1۸5 ......................................................  رانیا در یطبقات یمبارزه اندازچشم و «برجام»پسا

 ۲۲9 ...........................................................................   هاینارسائ و هادرخشش ،یجار زشیخ

 ۲51 .................................................  دیام یدورنما و وحشت انداز چشم ران،یا کارگر طبقه

 ۲71 ........................................  یدموکراس از مقدس دفاع حماسه و یمزد یبردگ مدافعان

 

  



 ... ایهسته شکست غرامت و انکارگر                                                                  4

 

 

  



 5                                 منتخب مقاالت: جلد دوم                                                  

 

 ۲013دسامبر    جمهوری اسالمیای کارگران و غرامت شکست هسته

 

 

بر طبقه داری جهان سازمان نظم سرمایه و نهاد اعمال بربریت سرمایههای همه دولت

بتوان پیدا کرد که تاوان وجودش کارگرند، اما در یک قیاس نسبی شاید کمتر دولتی 

کارگر به اندازه جمهوری اسالمی سهمگین، کمرشکن و مرگ آور باشد. های برای توده

روز جلوس این رژیم بر تخت قدرت سرمایه روز شروع سرشکن نمودن بار عظیم بحران 

ایران بر زندگی چند ده میلیون نفوس طبقه کارگر بود. رژیم یک داری اقتصادی سرمایه

نان بی سال بعد آوار کردن جبال آسمان سای خسارت بحران ذاتی سرمایه بر سفره

سال جنگ ارتجاعی جنایتکارانه میان خود و  ۸تر کارگران را با غرامت بسیار هولناک

عراق به هم آمیخت. جنگ رژیم طغیان تجاوز هار بورژوازی به هستی داری دولت سرمایه

معیشتی، سیاسی، فرهنگی، فکری، اخالقی و از ای هطبقه کارگر ایران در همه جبهه

هزار کارگر  700همه مهمتر جان آحادش شد. جمهوری اسالمی با این جنگ بیش از 

را قربانی ساخت. حاصل کار و استثمار چند نسل طبقه کارگر را ها و افراد خانواده آن

گرسنگی و  دود و خاکستر کرد. جمعیت بسیار عظیمی از این طبقه را به خاک سیاه

و انتظارات آنها را دهها سال به ها فقر و اعتیاد و فحشاء نشاند. سطح مبارزات، خیزش

عقب راند. با اغتنام فرصتی که به یمن جنگ برای خود پدید آورد، سراسر جامعه را 

کوره آدم سوزی کرد و شمار کثیر فعالین جنبش کارگری و نیروهای چپ را تسلیم 

 5نمود. هولوکاست راه انداخت و در طول دو شب بیش از ها هآتش این کورهای شعله

هزار انسان آزاده و آزادیخواه را روانه میدان تیر کرد. دولت درنده سرمایه با جنگ، 

قدرت خود را استحکام بخشید و در همین گذر زمان تحمیل اختاپوسی ترین های پایه

 .سال تمدید نمودهای رای سالکارگران را ب برداری اشکال سبعیت و بربریت سرمایه

مهار اقتصادی را تا دورترین مرزها تشدید کرد. بی جنگ بورژوازی بحران درون زاد

چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی را به ورطه اختالل راند، شیرازه اقتصاد را از هم 

پویه جنگ و سکاندار چالش بحران به تنها راه برای بازسازی دار پاشاند و دولت میراث

روی نهاد. آویختن به بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر داری بازتولید سرمایه
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، بلعیدن طرح تعدیل ساختاری و گرو گذاشتن هامراکز مالی جهانشمول سرمایه یا دولت

همه دار و ندار طبقه کارگر برای تعمیق پروسه ادغام سرمایه اجتماعی ایران در سرمایه 

کارگر از آن روز به های ه تقالها و تالشهای جمهوری اسالمی شد. تودهجهانی محور هم

اقتصادی و انسانی جنگ، های بعد بار بحران چندین ساله سرمایه داری، بار کل خرابی

بار زندگی در برهوت بعد از جنگ، بار ضایعات ناشی از چند صد هزار کشته و همین 

، بار سوختن و خاکستر شدن 60دهه ی هااندازه معلول جنگی، بار تمامی حمام خون

، زن ها، بار زن ستیزی67در کوره آدم سوزی سال ها چندین هزار از شریف ترین انسان

، بار بربریت قرون وسطائی قصاص و سنگسار، بار کشتار همه ها، کودک آزاریهاکشی

افروزی در ، بار جنایات توحش آمیز جنگ ها، عواطف انسانی و انسان بودنهاانسانیت

کردستان و مناطق دیگر، بار سهمگین طرح تعدیل ساختاری توصیه صندوق جهانی 

پول به بورژوازی درنده ایران، بار کمرشکن پروسه تعمیق سرمایه اجتماعی ایران در 

میلیون، بار  10پویه ارزش افزائی سرمایه جهانی، بار بیکاری رو به رشد بیش از 

های مشاغل رسمی به شغلها امضاء، بار تبدیل میلیونقراردادهای بشرستیزانه سفید 

موقت، بار از دست دادن روزهای تعطیل و مرخصی ساالنه و حداقل بیمه درمانی، بار 

، محرومیت از درس و مدرسه، بار اعتیاد و حقارت هاداروئیبی ،هامسکنیبی ،هاگرسنگی

ا و کوه بارهای دیگر را یکجا و فحشاء و اجبار به فروش مواد مخدر، آری همه این باره

 .دیدند تلنبار خود و همزمان بر روی گرده

های جنبش ارتجاعی اصالحات آوار اختاپوسی بعدی جمهوری اسالمی بر هستی توده

دفن ساخته ها پایان قربانگاهبی سال، کارگران را در سلسله 1۸کارگر بود. رژیمی که 

اصلی اش، جماعتی از کارسازترین عامالن  بود، اینک جمعیتی از بنیانگذاران واقعی و

، کشتارها و آدم سوزیهایش، کل ذخیره عوامفریبی، دجالی و جنایت هاهمه سبعیت

کردند تا به سینه شعور، شناخت و هر جنب و جوش اعتراضی می پیشگی خود را در تیر

از آنچه طبقه کارگر شلیک کنند. آنها با کار خود رژیم را ماندگار و جنبش کارگری را 

راندند. بار غائله اصالحات دولت اسالمی بر همه بارهای کمرشکن تر بود باز هم عقب

هشت سال داری پیشین کارگران اضافه شد. گام بعدی بورژوازی برای ماندگاری سرمایه

ایران و دولتش در طول این داری زمامداری تیم احمدی نژاد بود. در مورد اینکه سرمایه
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کارگر چه کرده است نیاز به تشریح نیست. بورژوازی خود های تودهسال با زندگی  ۸

داخلی و بین المللی اش در های و شبکهها ست که تمام وقت، از طریق رسانههامدت

کشد. تنها مشکل کار در این گذر، کارکرد قهری و گریزناپذیر می این زمینه عربده

جالش را به تأثیر عوارض این سرشت این طبقه است. ارتجاع بورژوازی کل جار و جن

دوران بر اقتصاد و چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران متمرکز ساخته است. 

دغلکار و های نمایندگان دژخیم فکری، سیاسی و دولتی این طبقه از جمله اپوزیسیون

و ها سال توسعه زندان ۸گویند که بر سر طبقه کارگر چه رفته است؟ نمی عوامفریبش

تر داروئی و اعتیاد و فحشاء افزونبی سال تحمیل فقر، ۸ایش شمار زندانیان کارگر، افز

غربی و های اقتصادی دولتهای سال آفرینش زمینه برای توسعه تحریم ۸بر کارگران، 

های سرشکن ساختن کل بار بیکاری، فالکت و سیه روزی آن بر گرده لهیده زندگی توده

و راندن ماشین بر روی معترضان خیابانی، ها به کهریزکسال گسیل عاصیان  ۸کارگر، 

سال  ۸پیش علیه کارگران، های سال افزایش این بربریتها بر همه درندگیهای دوره ۸

داری تداوم قتل عام معیشت و حیات طبقه کارگر ایران در راستای این هدف که سرمایه

ن چنین کرده است و اینک سال با کارگرا 35همچنان پا برجای ماند. جمهوری اسالمی 

بسیار پیروزمندانه و بسیار هم با مباهی روزهای گشایش دوره جدیدی از حیات ننگین 

های گذارد. دور جدید ادامه دورهمی را پشت سرها از تداوم کل جنایتای خود و فاز تازه

. ئی نیز خواهد داشت که در جای خود مهم و قابل طرحندهاقبل خواهد بود اما تفاوت

 :عبارتند ازها این تفاوت

متحد و یکپارچه است. وحدت، همصدائی و ای سابقهبی بورژوازی ایران به گونه. 1

پیش، از وسعت و عمق امروز های در هیچ یک از دورهدار همدلی روز طبقه سرمایه

برخوردار نبوده است. این اتحاد و همنوائی دلیل بسیار روشنی دارد. چرخه بازتولید 

سرمایه اجتماعی ایران شدیدتر از هر زمان دیگر فروپاشیده و نیازمند بازسازی است. 

هست و نیست بورژوازی سرمایه است و اختالل پویه ارزش افزائی سرمایه دق الباب 

نه مرگ و زندگی اوست. در چنین شرائطی همه رویکردها و احزاب سرمایه از بیت آستا

وحشت خامنه ای، تا اصولگراها، اصالح طلبان، اهالی اعتدال، حاکم، اپوزیسیون، خارج 

نشین یا داخل نشین، زندانبان، زندانی راه نجات خود را در کنار نهادن اختالفات و 
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تیزانه علیه طبقه کارگر و برای فراهم سازی شرائط سازماندهی یک اتحاد سراسری بشرس

پیش شروع شده است و ها بینند. این کاری است که از مدتمی داریبازسازی سرمایه

 .سناریوی سیاه انتخابات اخیر نقطه تجسم بیش و بیشتر آن بود

زمینگیر بوده است اما در شرائط روز از ها جنبش کارگری ایران در همه این دوره. ۲

و ها افقیبی ،هااست. کارنامه مطول شکستتر و درماندهتر همیشه مستأصل

دهد می قبل به بورژوازی جرأتهای سردرگمیهای جنبش کارگری بیشتر از همه دوره

ساله به عالوه  35های ناشی از بربریتهای تا برای آوار ساختن سلسله دنیای غرامت

بر زندگی کارگران دست به کار شود داری هدنیای خسارات آتی بازسازی اقتصاد سرمای

و کل توان طبقاتی خود را در این گذر به کار اندازد. شرائط استیصال آمیز جنبش 

کارگری به نوبه خود مشوقی برای همه رویکردهای ارتجاع هار بورژوازی است که برای 

این  پیشبرد هدف مشترک دست به یکی کنند. اگر چنین نبود و اگر طبقه کارگر در

 فریبکار سرمایه شاید راه دیگری پیشهای وضع قرار نداشت آنگاه برخی اپوزیسیون

، راه سوار شدن بر موج نارضائی و خشم هاگرفتند. از جمله به سیاق بسیاری وقتمی

 .کردندمی کارگران را پیشه

ای میزان سهمگینی، قدرت فرسایندگی و ابعاد غرامتی که این بار بورژوازی در راست. 3

بر هست و نیست توده کارگر آوار خواهد کرد داری بازسازی اقتصاد فروپاشیده سرمایه

پیش خواهد بود. بورژوازی به یمن موقعیت های مهارتر از همه دورهبی بسیار بیشتر و

مساعد فریبکاری، داشتن انسجام درونی های زمینگیر جنبش کارگری، باز دیدن زمینه

فق، از طرح طول و عرض ماجرا ابا ندارد. زیر نام ورق زدن و سایر ساز و کارهای موا

 کارنامه دولت پیش طومار غرامتی را که کارگران خواهند پرداخت باز و هر روز بازتر

سازد. گزارش صد روز کار دولت روحانی به طور واقعی هیچ چیز سوای معماری می

 .گری نبودسکوی تعرضات موحش روزهای آتی سرمایه علیه کارگران چیز دی

تیم روحانی و دولت حاضر بورژوازی به لحاظ ظرفیت دجال بازی و ترفند آفرینی در  .4

یک سوی و کارائی و توان الزم برای برنامه ریزی سرشکن سازی کل بار بحران و بازسازی 

سابق مصمم ها و تیمها بر زندگی کارگران از همه دولتداری اقتصاد فروپاشیده سرمایه

و شعبده بازتر است. عوامل دیگر تشکیل دهنده اوضاع فعلی مانند موقعیت تر تر، مجرب
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رقت بار جنبش کارگری، همدلی کل بورژوازی و شرائط بین المللی نیز همگی دست 

برای تحقق تر و در عین حال دجال منشانهتر این تیم را در تاخت و تاز هر چه سبعانه

 .گذاردمی کارگر بیش از حد بازهای دهاهداف این طبقه و سالخی هست و نیست تو

بورژوازی فقط در داخل ایران برای یکه تازی هارتر علیه جنبش کارگری و بازسازی  .5

جهات به ای متحد و همساز نیست. روند رویدادهای روز از پارهداری اقتصاد سرمایه

یل دارد. غربی نهای سمت کاهش مناقشات میان جمهوری اسالمی و امریکا یا کل دولت

ایران داری بورژوازی امریکا بیش از هر زمان دیگری به کمک دولت اسالمی سرمایه

محتاج است. فروماندگی دولت امریکا در افغانستان، سردرگمی عمیق این دولت در 

سوریه، معضالت سر راه نقش بازی سران واشنگتن در رابطه با منازعات اسرائیل و 

رشد روزافزون القاعده در منطقه، موقعیت شکننده و فلسطین، وضعیت انفجاری عراق، 

در حال انفجار لبنان، اختالل قدرت دخالتگری و نفوذ امریکا در مصر و بسیاری 

رخدادهای دیگر همه و همه، دولت اوباما را به سمت نزدیکی با جمهوری اسالمی و بهره 

دولت روحانی دهد. می گیری از نقش این رژیم برای کاهش مشکالت دامنگیرش سوق

 کند و برای بهره گیری از این نیاز امریکا به هر تقالئی دستمی این وضع را خوب درک

مهم دیگری در این روند اثرگذارند. اول: کشورهای منطقه حتی های یازد. مؤلفهمی

ترکیه و به نحو اولی عربستان یا قطر قادر به گشودن هیچ گرهی از معضالت روز دولت 

 و این امر به نوبه خود احتیاج دولت اوباما به جمهوری اسالمی را تعمیق امریکا نیستند

کند. دوم: نیاز امریکا به رژیم با همه وسعت و اهمیتش شالوده کار بورژوازی ایاالت می

کند. بهره گیری بورژوازی امریکا از نمی متحده در رابطه با دولت اسالمی را دچار تغییر

و کاهش مخمصه هایش مطلقاً به معنای میدان ها تنقش رژیم برای پیشبرد سیاس

جمهوری اسالمی نخواهد بود. ما بارها تصریح های و باج خواهیها دادن به زیادت جوئی

تا جائی که به دولت امریکا مربوط است قرار دادن ها کرده ایم که هدف اصلی کل جدال

رت مانور یا توان جمهوری اسالمی در موقعیتی است که چهارچوب میدان داری، قد

 کند و تعیینمی و بین المللی اش همان باشد که ایاالت متحده ارادهای اثرگذاری منطقه

گردد یا همه می نماید. بحث بر سر این نیست که امریکا حتماً در این گذر موفقمی

انجامد. تأکید این نوشته فقط بر این است که دولت اوباما و می تالش هایش به شکست
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ش برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی نموده اند، کارهای زیادی انجام داده اند اسالف

چندین ساله اساساً میدان ای دهند. سناریوی هستهمی و این روزها بیش از پیش انجام

دولت ای برد و باخت این جدال است. در همین جا باید گفت که طراح مسأله هسته

هوری اسالمی خلق گردید و اساساً برای این آفریده امریکا نبود. این سناریو توسط جم

شد که وسیله گشایش میدان داد و قال این رژیم برای تبدیل خویش به یک قدرت 

بین المللی باشد. های مطرح جنجالی در دنیا و به کارگیری این قدرت برای باج خواهی

واهی پر سر و صدای دولت بورژوازی ایران بساط این غائله را با دستاویزها و توجیهات 

دیگر اما در واقع فقط با همین هدف در سطح جهان پهن کرد. آنچه شاید عقل سران 

شد، نمی سرنوشت ساز تلقیها رژیم قادر به پیش بینی اش نبود و یا در محاسبات آن

که رخ داد. ای این بود که این سناریو درست به رویه معکوس خود مبدل گردد. حادثه

کا سناریوی رژیم را بلعید و آنچه را که بنا بود قاتق نان حاکمان سرمایه بورژوازی امری

خود ای در ایران شود بالی جان آنان شد. جمهوری اسالمی بساط جادو و جنبل هسته

را با هدفی که گفته شد پهن کرد و دولت امریکا همین بساط را ساز و کار پروسه 

ساخت. بازنده واقعی این سناریو دولت  مستأصل سازی، تضعیف و تنبیه همه نوعی رژیم

ایران بود. وضعیت فعلی جمهوری اسالمی به رژیمی شکست خورده و داری سرمایه

شکست های ماند که باید مثل همه قدرتمی مقهور در یک جنگ فرسایشی طوالنی

 گردم.می را بپردازد. به آنچه در شروع این بند گفته شد بازها خورده عظیم ترین خسارت

همین شرائطی که در اینجا اشاره شد. موقعیت منهزم و مقهور رژیم ایران در عرصه 

جدال ده ساله هسته ای، موفقیتی که امریکا و متحدانش در راندن دولت اسالمی 

بورژوازی به ورطه استیصال کسب کرده اند. تن دادن حاکمان بورژوازی ایران به سازش 

ای ت متحده به همراهی ایران، برای حل و فصل پارهو عقب نشینی، نیاز مبرم دولت ایاال

این همکاری به عنوان بخشی های و باالخره فراهم شدن زمینهای منطقههای مخمصه

از دستاورد پروسه چند ساله جدال، همه و همه جمهوری اسالمی را در قیاس با گذشته 

تأکید ما در اینجا سوای کند. نکته مورد می بورژوازی جهانی برخوردارتر از حمایت وسیع

این حمایت مسأله بسیار مهم تری نیز هست. این که مثل همه موارد دیگر، مثل تمامی 

ساله،  ۸جمهوری اسالمی در حوزه چالش بحرانهای اقتصادی، جنگ ارتجاعی های برنامه
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بازسازی اقتصاد فروپاشیده سرمایه داری، پروژه تعمیق ادغام سرمایه اجتماعی ایران در 

رمایه جهانی و اجرای طرحهای مختلف صندوق بین المللی پول، در اینجا نیز پرداخت س

خارج از شمار و محاسبه ناشی از مناقشات های و خسارتها کنندگان کل غرامت

 .کارگر ایران خواهند بودهای ، فقط تودههاو تحریمای هسته

طبقه کارگر در سوی اوضاع روز جامعه و جهان برای دولت بورژوازی در یک سوی و 

دیگر چنین است. همه چیز به زیان جنبش کارگری است و همه آوارها بر سر کارگران 

و تندبادهای سهمگین وزان از ها خراب است اما در سینه سای تمامی این طوفان

که ها سرچشمه توحش سرمایه، پدیده اصلی تعیین کننده سیر رویدادها نه این طوفان

چیز بستگی به جنبش کارگری دارد. جنبشی که زمینگیری و  چیز دیگری است. همه

های و تهاجمات و بشرستیزیها رکود و استیصالش تنها دلیل واقعی همه این شبیخون

و دولت جمهوری اسالمی است. ریشه را باید در اینجا کاوید و گره را فقط داری سرمایه

کارگر از دستمزدهای های تودهسال است که  35توان شروع به گشودن کرد. می از اینجا

درصد سودی است که در ازاء دریافتش برای سرمایه داران  10محقر خود که کمتر از 

و بقای جمهوری داری کنند غرامت و غرامت و باز هم غرامت ماندگاری سرمایهمی تولید

های و کورهها سال است که طعمه حمام خونها، هولوکاست 35پردازند. می اسالمی را

سال است که در قعر جهنم گند و خون مخلوق  35گردند. می آدم سوزی این رژیم

شوند. در میتر سرمایه و بورژوازی ایران هر روز فرسوده تر، گرسنه تر، اسیرتر و درمانده

شده تر و سردرگمتر طول این مدت هر روز که گذشته است جنبش کارگری ضعیف

شسته است. هر روز سطح انتظاراتش را از روز عقب نها است. با گذشت هر روز مسافت

آورده است، در همه این مدت اعتراض، مبارزه، اعتصاب و خیزش کرده تر پیش پائین

از تاریخ ای است اما یک کار را نه در این دوران، نه در هیچ دوره دیگر، نه در هیچ برهه

طبقه خود برای یک حیات خود انجام نداده است. هیچ گاه راه متشکل نمودن قدرت 

را پیش نگرفته است و حتی داری جنگ واقعی طبقاتی و سرنوشت ساز علیه سرمایه

جستجو نکرده است. در بهترین حاالت این قدرت را نردبان فرصت طلبی این و آن حزب 

سودجو فرصت داده است تا به نامش ای راست یا چپ بورژوازی ساخته است. به عده

خود را وسیله فروش قدرت وی سازند. به سندیکاسازی آویخته حزب سازند و دکه حزبی 
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را رونق داده است. حاصل ها است و از این طریق باز هم بازار کساد مالکان سکت

چنین معیوب و مخدوش موقعیت اسفباری است که جنبش کارگری روز در ای کارنامه

نامه هیچ راهی به آن غرق است. کارگر ایرانی بدون پاره کردن رشته تداوم این کار

زندگی در پیش روی خود ندارد. این واقعیت سیاهی است که کل احزاب و گروههای 

طیف رفرمیسم راست و چپ در طول بیش از یک قرن آن را باژگونه نموده و رویه وارونه 

آن را وسیله کاسبکاری در میان کارگران ساخته اند. به این وضع باید پایان داد. شب 

سو در پروازند. روحانی، این رمال ترین، شعبده بازترین، نیرنگ سازترین پرگان از همه 

و دجال ترین ذخیره زرادخانه توحش بورژوازی همراه با ارکستر همنواز خویش متشکل 

از دار و دسته حمام خون ساالر خاتمی و رفسنجانی و همه اصالح طلبان و سازندگان 

آغاز شده است!!! در « دوران متفاوتی »دهند که گویا می شیپور به دست عربده سر

متفاوت بودنش تردیدی نیست اما ماهیت و طول و عرض این تفاوت همان است که 

باالتر گفتیم. جمهوری اسالمی زیر فشار خرد کننده بحران اقتصادی و تعمیق روزافزون 

امریکا و متحدانش به حداکثر استیصال غلطیده است. های این بحران توسط تحریم

خه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران به طور کامل مختل است. خطر فالکت وسیع و چر

دیگر در راه است. رژیم شیرازه بقای های داروئی و همه مصیبتبی گرسنگی و فقر و

بیند و در چنین وضعی عزم جزم کرده است تا عجالتاً بساط مناقشه می خود را در خطر

خویش سود ای ز حاد دولت امریکا به موقعیت منطقهبا رقبای نیرومند جمع کند، از نیا

جوید. در قبال پسگرد و دادن امتیازات بسیار سهمگین به بورژوازی امریکا و غرب 

به چنگ آرد. کل داری برای ماندگاری خود و بازسازی اقتصاد مختل سرمایهای دستمایه

ت همه این کارها را امید رژیم این است که با اغتنام این فرصت کوهساران عظیم غرام

کارگر سرشکن سازد. واقعیت سوای این هیچ چیز نیست اما های نان تودهبی بر سفره

 اپوزیسیونهای راست دکاندار مردارخوار خارج کشوری و داخل نشین در گوش کارگران

ها ، اتحادها، سازمانهاتغییر خواهد کرد!! حزبها خوانند که گویا اوضاع به سود آنمی

روحانی و کل جمهوری های با نقاب چپ نیز در پوشش افشاء عوامفریبیهای و سکت

ها گویند که باید از فرصت سود جست، حرف آنمی کارگرهای اسالمی، خطاب به توده

گوید، این سخن دروغ است اما ما باید بساط می این است که رژیم سخن از تغییر
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دست به این نوع کارها زنیم!! معنی سندیکاسازی پهن کنیم!! به احزاب روی نهیم و 

را نداشته ها بسیار صریح و ساده است هر چند که صاحبانش یارای فهم آنها حرف

گوید اما شما باور کنید می این است. رژیم دروغها باشند. ترجمه زمینی نسخه نویسی

چاه  و همه دروغها را راست پندارید!! با تلقی راست بودن از کریه ترین ترفندها به

های رفرمیسم راست سندیکائی در غلطید و از درون این چاه با نعش جنبش خویش چاله

آز رفرمیسم حزب باز چپ نما را پر کنید. نسخه اینان همان است که در هر دوره و 

شرائطی به شکلی پیچیده شده است و تمامی تاریخ را به جای آنکه تاریخ مبارزه طبقاتی 

 .دهشتبار تبدیل کرده استهای و شکستها باشد، به تاریخ سازش

اما حرف واقعی و راه درست کدام است. اینکه جمهوری اسالمی در چه شرائطی است و 

باشد، باالتر گفته شد. و اینکه کارگران چه باید بکنند پیش از هر می برنامه کارش چه

لمللی چیز باید تمامی تجارب صد ساله جنبش خود، تجارب چند صد ساله جنبش بین ا

ای طبقه شان در دنیا را برای لحظههای مبارزه طبقاتی چند قرن تودههای خویش، درس

جلوی چشم قرار دهند. کاری که اگر انجام دهند کمترین حاصلش این خواهد بود که 

در متن مبارزات روز خود، کل ترفندهای دولت اسالمی از جمله باند دجال روحانی و 

خواهند کوبید. به سندیکاسازی و حزب ساالری نه خواهند  حامیانش را بر سینه دیوار

گفت، به جای همه اینها همدیگر را پیدا خواهند کرد، دست در دست هم پیچ و خم 

را چراغ خواهند انداخت. با چشم داری پردست انداز سازمانیابی شورائی ضد سرمایه

شناخت الزم راههای آگاهی طبقاتی این مارپیچ طوالنی را ورانداز خواهند کرد. با 

را پراتیک ها فراهمسازی قدرت پیکار برای طی این مسیر را اندیشه و حاصل اندیشه

خواهند نمود. رفرمیسم راست و چپ به ویژه دومی در طول قرن پیش با دروغگوئی، در 

کارگر القاء کرده است که این کارها ممکن نیست. که توده کارگر بدون های ذهن توده

شوند. آنها سوای این به نمی صدرنشین حزب ساالر قادر به انجام این کارنخبگان 

زنند. اینکه گویا معنای عزم جزم می فریبکاری و دروغ بافی زشت دیگری دست زده و

و علیه هستی این نظام آن است که مبارزه روزشان داری کارگران برای پیکار علیه سرمایه

سیاسی یا سرنگونی ماشین دولتی های ب آزادیبرای بهبود معیشت و حصول رفاه و کس

سرمایه تعطیل گردد!! این یک خدعه آفرینی ننگ آلود ضد کارگری و در خدمت 
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بورژوازی است. بحث اساسی این است که این دوتا یعنی مبارزات عاجل طبقه کارگر 

ز نباید اداری روزش و پیکار تاریخی طبقه اش برای نابودی سرمایههای برای خواست

هم منفک، نامتجانس و غیرهمسنخ شوند. احزاب طیف رفرمیسم چپ تاریخاً دست به 

این کار زده و این دو پویه همگن و هم جوهر را از هم بیگانه و با هم نامتجانس نموده 

در این زمینه گمراهه سازی بسیار موحشی در پیش پای جنبش کارگری ها اند. اقدام آن

های ش به دار قدرت بورژوازی بوده است. احزاب و سکتو ساز و کار آویختن این جنب

چپ خارج از مدار پیکار ضد کار مزدی این کار را انجام داده اند و بر بلندای این شعبده 

دیگر را در گوش کارگران به صدا در آورده اند از جمله اینکه های بازی شیپور عوامفریبی

بندند و فقط می ات روز کارگران پلراستین مارکسی بر روی مبارزهای گویا کمونیست

 !!کنندمی بسندهداری به سردادن شعار ضد سرمایه

کارگر مبارزه برای افزایش دستمزد، بهبود شرائط کار، معیشت متعالی، های اگر توده

رفاه روزافزون، رفع نابرابری جنسی، محیط زیست مناسب انسانی، مسکن مدرن، بهترین 

رین سطح آموزش و درمان و خالصی از خفقان و دیکتاتوری شرائط رشد کودکان، عالی ت

فوری زندگی خود را نه به دار قانونیت، قرارداد، حقوق، مدنیت یا های یا سایر خواست

خود گره زنند آنگاه داری کالً نظم سرمایه بلکه فقط و فقط به قدرت پیکار ضد سرمایه

علیه ها ی جنگ طبقاتی آنهر لحظه مبارزه روزشان حلقه مهمی از زنجیره سراسر

خواهد بود. این کاری است که احزاب لنینی تاریخاً علیه آن تاخته داری اساس سرمایه

اند. دقیقاً به این خاطر که هر جنب و جوش طبقه کارگر برای سازمانیابی آگاه قدرت 

و ها ضد کار مزدی خود تیر خالصی بر مشروعیت و موجودیت بورژوائی خود این سکت

 .احزاب است

تواند می جنبش جاری کارگران همواره در مقابل دو ریل کامالً متضاد ایستاده است.

گدای عاجز کوی سرمایه برای یافتن زباله دانی پلشتی در قطار نظم و مدنیت و حقوق 

شود، خواستار حق اعتصاب، حق تشکل، قانون رفع تبعیضات داری و قانون سرمایه

ها ها!! قانون ها!! و کانون« حق»قانون بازنشستگی و خیلی  جنسی، قانون کار بهتر!!

گردد. با فرض استیفای این حقوق، برپائی این نهادها و انعقاد این قراردادها، هر شکل 

اعتصاب، اعتراض، تشکل، خواست، ابراز وجود، انتظار، امید و همه چیزش را در گورستان 
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لیه سرمایه را به ثمن بخس بفروشد نظم سرمایه دفن کند، قدرت جنگ طبقاتی خود ع

و زندگی ذلت بارش را از این منزل به آن منزل کند. در همان حال منتظر ظهور منجیان 

حزب نشین ماند، اگر قران سعدینی روی دهد رخش راهوار سوارکاران سکاندار سفینه 

حزب گردد، شاید هم ماشین دولتی روز سرمایه را به زیر کشد و ماشین تازه نفس 

با نام و نگار دیگری کند. کاری که داری حزبی را میدان دار بازسازی سرمایه

سندیکاسازان و اتحادیه ساالران حزبی یا غیرحزبی، مسالمت جوی یا میلیتانت و 

سرنگونی طلب همیشه به دنبال آن روان بوده اند و یک قرن تمام کارگران را به گزینش 

مان راهی است که ایستگاه آخرش وضعیت دردناک آن راه برده و فرمان داده اند. این ه

 .روز جنبش کارگری جهانی است

ریل دوم سمت و سوئی ذاتاً متضاد و معکوس دارد. در اینجا کارگران بر هر چه قانون و 

کشند. فقط به قدرت الیزال طبقه می قرارداد و مدنیت و حقوق سرمایه است شمشیر

نمایند. برای این کار راه می و افق دار و تاریخسازکنند. این قدرت را آگاه می خود تکیه

گیرند. می طبقه خود را پیشتر هر چه وسیعهای سازمانیابی شورائی سرمایه ستیز توده

کنند. می با این قدرت سازمان یافته شورائی علیه بورژوازی و نظام بردگی مزدی جنگ

تا هر کجا که بتوانند سرمایه سازند و می هر روز هر چه قدرت دارند وارد میدان جنگ

بورژوازی های خود و عقب نشستنهای رانند. پیشرویمی را عقبها داران و دولت آن

را معیشت مرفه تر، بهداشت بهتر، تبعیضات جنسی کمتر، مسکن مدرن تر، ساعات کار 

تر و مرفهتر سرشارتر و در یک کالم زندگی انسانیهای کوتاه تر، آموزش عالی تر، آزادی

کنند، در درون شوراها و در پویه پیکار شورائی علیه سرمایه سر کریه میتر و مدرن

دهند. شوراها می دارند و سر آگاه طبقاتی خود را قرارمی بورژوازی را از روی تنه خود بر

سازند. همه این می را میدان ارتقاء آگاهی، مشق قدرت، سنگر نبرد، کانون تمرکز قدرت

ست و کارگران برای زنده ماندن حال و رهائی فرجامین راهی سوای این کارها ممکن ا

دهیم و به نمی کنیم، حکمنمی ندارند. اشتباه نشود، برای جنبش کارگری نسخه پیچی

گیریم. حرف ما فقط یک چیز است. همه راهها به بن بست رسیده نمی جای آنها تصمیم

های هد تاریخی و تمامی درساست، همه راهبردها شکست خورده است و همه شوا

زنند که راه رویکرد ضد کار مزدی پیمودنی و تنها راه رو به می مبارزه طبقاتی فریاد
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پیروزی در پیش روی کارگران است. باید راه افتاد، باید رفتن این راه را شریان پراتیک 

هیچ روز نمود. برپائی شوراها شعار نیست. با شورا، شورا کردن هیچ سنگی بر روی 

شود. هر چه نام شورا دارد هم شورا نیست، کامالً بالعکس غالب نمی سنگی نهاده

برای سندیکاسازی است. ای گردد نام جعلی گمراه کنندهمی شوراهائی که نسخه پیچی

باشد. سخن از سازمانیابی جنبشی است که به طور واقعی نمی هابحث مطلقاً بر سر نام

حیات اجتماعی علیه سرمایه و در راستای محو های عرصهضد سرمایه داری، در تمامی 

تواند که شورائی و بستر نمی کار مزدی باشد. اگر بناست چنین جنبشی شکل گیرد

کارگر نباشد. با کمیته سازی باالی سر های دخالتگری آگاه و فعال و خالق آحاد توده

اخیر اینجا و های لتوان جنبش شورائی بر پای کرد. در طول سانمی توده کارگر هم

آنجا کارهائی صورت گرفته است و کارگرانی برای رفتن این راه آستین باال زده اند. اینکه 

قدرت سرمایه سد راه های نظام بردگی مزدی و دولت درنده این نظام با تمامی زرادخانه

بیش از آنکه به ها و سترون ماندن کوششها این کارند بحثی نیست اما شکست

احزاب رفرمیسم چپ های رژیم مربوط شود، بیش از آنکه به لشکرکشیهای شبیخون

یا سندیکاساالران ربط یابد، به اشتباهات اساسی فعالین و دست اندرکاران رفتن این راه 

توان با اطالعیه و اعالمیه و نمی راداری قابل ارجاع است. شوراهای واقعی ضد سرمایه

نیز نیازمند است ها به وجود آورد. بدون شک به همه اینها انتشار مانیفست و مانند این

را شعار و بیانیه و فراخوان ها اما ساختن شوراها خود جنبش، مبارزه و جنگ است. جنگ

کارگر در حال مبارزه با های رسانند. این انساننمی برند و به پیروزینمی پیش

ه باید همدیگر را پیدا مختلف زندگی اجتماعی هستند کهای در حوزهداری سرمایه

کنند، دست در دست هم گذارند و در هر گام هزارها کار انجام دهند. هزارها مشکل 

و داری عینیت روز سرمایهتر حل کنند، هزارها گام برای آگاهی، برای شناخت ژرف

های برخی آدمها تبدیل این شناخت به سر آگاه طبقاتی خود بردارند. در همین سال

ر این راه، در کنار همه اشتباهات دیگر بر طبل این اشتباه هم کوبیدند مدعی حضور د

که جنبش برپائی شوراها یک جنبش صرفا علنی است، به این دلیل که شوراها ظرف 

ها باشد. بحث کار علنی و مخفی و افتادن به این ورطهمی مبارزه است و مبارزه هم علنی

نیست. سخن این است که برای جان گرفتن و تولد و ابراز وجود علنی و آفتابی شدن 



 17                                 منتخب مقاالت: جلد دوم                                                  

 

دنیائی کار الزم است که بخش اعظم این داری استخواندار هر سلول شورائی ضد سرمایه

نیست جز اینکه مخفی انجام گیرد. یک چیز روشن است. آنان که فعاالن ای کارها چاره

دانند، یا می ن کارزارند، اسرار پیشبردش را هم یا خوبواقعی و آگاه و دست به کار ای

گیرند. باید راه افتاد، باید در دل مبارزات روز، با رعایت می کنند و به کارمی خوب کشف

کارگر به گفتگو نشست و حاصل هر گفتگو را های تمامی جوانب کار، با تک تک توده

 .توشه تداوم کار و پیکار کرد
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 ۲014ژانویه  « سندهای راهبردی» و « کانون مدافعان حقوق کارگر»

 

 

م به ئی زیر نام سندهای راهبردی از سوی جمعیت موسوهادر طول ماههای اخیر نوشته

 وها فتهگانتشار یافته است. نویسندگان اسناد باورها، « کانون مدافعان حقوق کارگر»

داری علیه سرمایه« چپ» راهبردهای خود را مانیفستی برای تدارک و تجدید قوای 

وجودیت سوسیال تلقی نموده اند!! اما اسناد راهبردی آنان به تمام و کمال بیانیه اعالم م

کننده  دموکراسی دیرزاد قرن بیست و یکمی ایرانی آن هم از سنخ راست ترین و گمراه

 ضر در صدد نقد مشروح نظرات، تحلیلها و پیشنهاداتترین شکل آنست. نوشته حا

گمراه  خیلی کوتاه به نکات بسیار نادرست، فریبکارانه وای مذکور نیست. هدف اشاره

سازند. این نکات می جمع. را« راهبردهای» سازی است که انداموار و مرتبط داربست 

 به اختصار عبارتند از:

رمایه سکند، موفق نبودن می آغازداری سرمایه ۲00۸. سند اول کانون از بحران سال 1

های ناحدر این زمینه ج» گوید می دهد و متعاقب آنمی داران در مهار بحران را تذکر

روی کار اخیر بعضاً در برابر فشار بر نیهای که تا قبل از بحرانداری مختلف سرمایه

اد و طرفدار بازار آز کردند، اکنون برای حفظ نظام همصدا شده و همگانمی مقاومت

 «خصوصی سازی و برداشتن هر گونه اهرم حمایتی از نیروی کار شده اند

رانند که تا پیش از بحران می سخن« داری سرمایههای جناح» تنظیم کنندگان سند از 

 دیگر به نیروی کار مقاومتهای مدافع حقوق کارگران بوده و در مقابل فشار جناح ۲00۸

 برند و هیچ آدرس دقیقینمی هیچ نامی« بورژوازی های جناح» نها از این کرده اند!! آمی

کارگر دوست!! طبقه های دهند. هیچکس در هیچ کجای دنیا هیچ ردی از این جناحنمی

شناسنامه « مدافعان حقوق کارگر» سرمایه دار ندارد و هیچ معلوم نیست که 

م کالبدشکافی طبقاتی و گرایش سنجی کارگردوستی این سرمایه داران را با رجوع به کدا

جامعه شناسانه صادر نموده اند. از آنجا که هر دو سند منتشره چهارچوبی سوسیال 

سرمایه های جناح»رسد که مراد نویسندگان از می دموکراتیک دارند بسیار بعید به نظر

احزاب سوسیال دموکراتیک باشد، اما فرض کنیم که چنین منظوری داشته « داری
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 خود برادر احزاب روز سنت و سیره بودن اشند و بخواهند در عین سوسیال دموکرات ب

. است عوامفریبانه و نادرست گویندمی اینان آنچه صورت این در حتی! کنند نقد را

 بورژوازی ارتجاعهای بخش سایر همدل ۲00۸ اقتصادی بحران دنبال به مذکور احزاب

علیه طبقه کارگر شمشیر از نیام داری نشده اند و فقط از این تاریخ برای دفاع از سرمایه

بیرون نیاورده اند. همه آنها از آغاز چنین بوده اند، در تمامی بزنگاههای حساس مبارزه 

طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی اگر نه هارتر از سایر احزاب و گروههای طبقه سرمایه 

دست به کار دفاع از کیان هستی سرمایه شده و در این گذر سبعانه ها متر از آندار نه ک

کارگر سازمان داده اند. سوسیال های ترین تعرضات را علیه هست و نیست توده

دموکراسی سوئد با محاسبات رایج راست و چپ سازی بورژوائی که شما نیز عاشق 

اسی بین المللی است. در دل دلباخته آن هستید، چپ ترین جناح سوسیال دموکر

در اروپا، حزب سوسیال داری قرن پیش سرمایه ۸0طوفان بحران سالهای پایان دهه 

دموکرات سوئد، یک ستون مهم جبهه حمام خون معیشت و امکانات اولیه رفاهی 

داد. احزاب می کارگر با هدف ماندگارسازی نظام بردگی مزدی را تشکیلهای توده

کارگرستیزانه این حزب قادر به انجام هیچ های دون چاره اندیشیسرمایه بتر راست

نبودند. اگر مراد نویسندگان داری کاری برای باز کردن هیچ گرهی از مشکل روز سرمایه

واقعاً سوسیال دموکراسی باشد، این احتمال هم وجود دارد که آنان «!! اسناد راهبردی» 

اروپای غربی در طول چند دهه را مالک  حداقل رفاه اجتماعی طبقه کارگر چند کشور

سنگربانی احزاب این رویکرد در دفاع از کارگران و علیه تهاجمات بورژوازی قلمداد 

 کنند. تصوری که اشتباه و بیش از حد گمراه کننده است. سطح آشنای رفاه اجتماعی

از  ثبات کارگران اسکاندیناوی و اروپای غربی نه حاصل دفاع سوسیال دموکراسیبی

پرشکوه های داریطبقه کارگر در مقابل تعرضات هار سرمایه داران که دستاورد میدان

طبقه کارگر اروپا در نیمه دوم قرن نوزدهم و غرامتی بود که بورژوازی داری ضد سرمایه

پرداخت تا از خطر تکرار کمون می کارگر چند کشورهای به جمعیت محدودی از توده

آسوده شود. نقش سوسیال ها بازگشت به انترناسیونال اولپاریبس ها، اکتبرها و 

دموکراسی در این گذر نه دفاع از زندگی کارگران که داللی پرفریب برای تحقق آرزوی 

طبقه کارگر در گورستان داری طبقه سرمایه دار و کفن و دفن جنبش ضد سرمایه
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که بنای هستی خود را بود. رویکردی ها سازش با بورژوازی در قبال نازل ترین غرامت

برای خاکسپاری کمونیسم لغو کار ها بر سازماندهی رذیالنه ترین تقالها و دسیسه بافی

تواند مدافع حقوق نمی دهدمی مزدی و کارزار طبقاتی کارگران علیه سرمایه قرار

 باشد.داری کارگر در مقابل تطاول سرمایههای توده

ال را برای تصاحب اموای وقفهبی اران تالشدسرمایه»گویند می . راهبرد نویسان۲

 کارگری به وجود آمده است.های دهند که با کار و زحمت نسلمی انجامای عمومی

خصوصی هر های بزرگ و کوچک و سرمایههای همراه با شرکتداری سرمایههای دولت

ه متعلق ک کنند تا بیمارستان ها، مدارس، حمل و نقل و تأسیسات انرژی رامی روز تالش

کثریت اپی در پی کارگران است با مبلغی اندک به تصاحب خود در آورند و های به نسل

 «قاطع مردم تحت ستم را که مالکان اصلی این اموال هستند از آن محروم کنند

زنند. اشتباه نشود، نمی یک سؤال اساسی از کانون و افرادش آنست که چرا صریح حرف

ضع مکتبی و ایدئولوژیک نیست. بحث بر سر صراحت و به خود منظورم مطلقاً اعالم موا

از آنچه در مالکیت دولت « اموال عمومی» و کارگران دروغ نگفتن است. تلقی 

است گرانیگاه مشترک منظر سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم اردوگاهی داری سرمایه

جنبش کارگری  پیشین به سرمایه داری، سوسیالیسم، دولت، مالکیت، جامعه، دورنمای

اموال » هیچ چیز به طور واقعی داری مسائل دیگر است. در جامعه سرمایهای و پاره

 حاصل اما است  نیست. هر چه هست حاصل کار و استثمار طبقه کارگر« عمومی

 قرار دار سرمایه طبقه مالکیت در و شودمی سرمایه هم باز و سرمایه کارگران، استثمار

نامید نیز سرمایه است و در تملک می «اموال عمومی»غلط  به شما آنچه. گیردمی

قرار دارد. سرمایه فقط مشتی کارخانه، بنگاه تجاری، داری سرمایه داران یا دولت سرمایه

که بر اساس آن ای زمین، بانک و مزرعه نیست بلکه یک رابطه اجتماعی است. رابطه

شود، از هر نوع دخالت می ت جداکارگر از کار خویش و از هر چه که حاصل این کار اس

آفریند می گردد. آنچه با کارشمی در تعیین سرنوشت کار و محصول کارش ساقط

 شود، قدرت قاهره فعال مایشاء حاکم بر سرنوشت کار و زندگی طبقه کارگرمی سرمایه

شود، سرمایه داران، طبقه سرمایه دار، دولت سرمایه، هر نهاد مدنی، حقوقی، سیاسی، می

و حاالت تعین یافته ها امنیتی، فرهنگی، نظامی و دینی این دولت همگی تشخص
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نگهداری سالمندان و های سرمایه اند. بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، مهد کودک، کانون

همه مراکز دیگری که به اعتبار دولتی بودنشان توسط شما شناسنامه اموال عمومی 

طبقه سرمایه دار های سرمایه اجتماعی ) کل سرمایهدریافت کرده اند، اجزاء پیوسته 

باشند، کار و محصول کار جدا شده از طبقه کارگر و در حیطه نفوذ، برنامه می جامعه(

ریزی، دخالتگری و سازماندهی سرمایه و طبقه سرمایه دارند. روایت شما از سرمایه 

تصاد سیاسی بورژوازی روایتی از همه لحاظ گمراه کننده و رونوشت مصدق نوع نگاه اق

» در باره این به اصطالح تر به این رابطه است. اجازه دهید موضوع را مقداری زمینی

بخشی از اضافه ارزش حاصل استثمار طبقه کارگر ها توضیح دهیم. دولت« اموال عمومی

را در مؤسسات آموزشی و درمانی و احیاناً مهد کودک ها، پارکهای بازی خردساالن، 

کند. دولت بورژوازی این کارها یا می پیش ریزها سالمندان و مانند اینی هاخانه

 کارگر انجامهای در این قلمروها را به خاطر تودهها اختصاص یک بخش از اضافه ارزش

دهد. از منظر سرمایه وجود کارگر سوای تولید اضافه ارزش و سرمایه هیچ موضوعیت نمی

دارد تا انجام می یز طبقه سرمایه دار و دولتش را واو مشروعیت دیگری ندارد. اما دو چ

از مبارزه فراگیر و گریزناپذیر ای این امور را به عهده گیرد. اول اینکه کارگران در حلقه

کنند، می را دنبالتر نیروی کار و شرائط زندگی مناسبتر طبقاتی خود، بهای افزون

گردند. دوم می مسائل رفاهی خواستار وضعیت بهتر دارو، درمان، آموزش و سایر

 نجومی و بیشترین که کاری نیروی به سرمایه ناپذیر اجتناب هم باز و مبرم  احتیاج

 برای الزم تخصص و دانش که کاری نیروی. کند تولید راها ارزش اضافه اقالم ترین

 اضافه نرخ بردن باال راستا همین در و اجتماعی کار بارآوری بیشتر چه هر افزایش

تخصصی یا بیماری و فقدان تندرستی بی آموزشی وبی را دارا باشد، زیر فشارها ارزش

در تدارک داری الزم، پویه ارزش افزائی سرمایه و تولید سود را مختل نکند، نظام سرمایه

بازتولید نیروی کار الزم با این مؤلفه هاست، آموزش و درمان و بهداشت و پرورش 

الیتجزای همین بازتولید است. سرمایه داران و دولت آنها  مهندسی شده کارگران جزء

خواه زیر فشار قدرت پیکار کارگران و خواه به دلیل نیاز سرمایه به تضمین فرایند 

بازتولید نیروی کار، خود را مجبور به فراهم سازی سطحی از امکانات آموزشی و درمانی 

ی ممکن جهت کاهش حداکثر و حتی در این راستا کلیه راههاها بینند، آنمی کارگران



 23                                 منتخب مقاالت: جلد دوم                                                  

 

آموزش و درمان و بهداشت و امکانات های این بازتولید از جمله هزینههای المقدور هزینه

سازند. دولت به عنوان نهاد برنامه ریزی و می رفاهی طبقه کارگر را دستور کار خود

ودآوری اجرای نظم تولیدی، سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه و متناظر با س

گیرد، به عنوان می سرمایه اجتماعی این وظیفه را به دوشتر حداکثر و هرچه رؤیاتی

تشخص دولتی سرمایه و قائم مقام کل طبقه سرمایه دار آنچه را که تک تک سرمایه 

دهد. دولت در این گذر می داران باید انجام دهند، یکجا و با کمترین هزینه ممکن انجام

 رود که سرمایه به حکم ماهیت خود در همه قلمروها دنبالمی عیناً همان راهی را

نماید. پیمودن پویه تمرکز، با هدف افزایش دلخواه بارآوری کار اجتماعی، باالبردن می

ظرفیت رقابت، کاهش عظیم هزینه سرمایه گذاری و باالخره و به عنوان نتیجه همه 

سرمایه است، طبقه سرمایه دار و  بنمایه وجودها اینها سیر تصادعدی نرخ اضافه ارزش

دولتش در رابطه با آموزش و درمان و رفاه مورد نیاز فرایند بازتولید نیروی کار نیز همین 

گیرد. پیش ریز سرمایه یا مقادیری اضافه ارزش حاصل استثمار می سیره و منوال را پیش

از همین ها بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و نوع اینهای طبقه کارگر در حوزه

دروغ ها این حوزههای بر سرمایه« اموال عمومی» کند. اطالق می رویکرد سرمایه تبعیت

ارتجاع بورژوازی است. های آشکار به کارگران و آویختن شعور آنها به گمراهه آفرینی

با ها و امکانات آنها بسیار صریح این را نیز اضافه کنم که پیوند طول و عرض این حوزه

آرد. نمی ات جاری طبقه کارگر کشورها هیچ خللی در درستی آنچه گفته شد پدیدمبارز

کارگر، های اینکه طبقه سرمایه دار و دولتش زیر فشار جنبش کارگری و قدرت قهر توده

های به توسعه بیشتر این قلمروها و ظرفیت رفاهی آنها تن داده باشند، به هیچ وجه بخش

سازد. اگر نمی «اموال عمومی» و « ت اجتماعیخدما»اقتصادی مذکور را بهشت 

کارگران این یا آن کشور به یمن طوفان مبارزات خود، سرمایه داران یا دولت آنها را 

مجبور به کاهش چند ریال ارزش اضافی و افزایش همان میزان ارزش الزم کنند، جزیره 

پدید نیاورده اری درفاه اجتماعی کارگری در قعر اقیانوس گند و خون و توحش سرمایه

اند. دو نکته دیگر نیز در همین جا نیازمند توضیح است. اول اینکه جنبش کارگری هر 

؟ «آزادیهای سیاسی» جامعه معین سطح باالتر بهای نیروی کار، امکانات معیشتی بهتر، 

را چگونه و از ورای کدام تر ؟! افزون تر! یا رفاه اجتماعی مطلوب«حقوق مدنی» بیشتر!، 
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است. ای تگیری طبقاتی و سیاسی به دست آورده باشد موضوع بسیار تعیین کنندهجه

تواند این امکانات را از طریق اعمال قدرت سازمان یافته می توده کارگر ممکن است و

 شورائی سرمایه ستیز و دارای افق شفاف طبقاتی علیه بورژوازی به دست آرد و بالعکس

پاره واری از همین های یا چنین بوده است که بخشتواند و معموالً چنین است، می

امکانات را در گذار افت و خیزهای سازشکارانه سرمایه ساالر رفرمیستی و حلق آویز به 

نصیب خود کند. در حالت نخست آنچه احراز کرده است پلکان ای رفرمیسم اتحادیه

لقاً چنین نیست و استوار ادامه جنگ طبقاتی او علیه سرمایه است و در حالت دوم مط

وی را بازی نماید. با همه داری چه بسا نقش زنجیری بر دست و پای پیکار ضد سرمایه

اینها و با وجود این تفاوت بسیار فاحش میان این دو حالت، حتی دستاوردهای شکل 

اموال » نخست نیز به هیچ وجه و تحت هیچ شرائطی مصداق مفاهیم عوامفریبانه 

کشد می نفسداری و مانند اینها نیست. تا سرمایه« دمات اجتماعیحوزه خ» یا « عمومی

همه چیز تبلور جدانی کارگر از کار و حاصل کار خود است و هیچ چیز در سیطره اراده 

باشد. دوم آنکه همه این توضیحات و کل بحث ماحول این نمی ازاد و دخالت طبقاتی او

ه طبقه کارگر راستی، راستی بورژوازی موضوع، به موارد، جاها و جوامعی مربوط است ک

را به عقب رانده و چیزی زیر نام امکانات معیشتی و رفاه اجتماعی بر طبقه سرمایه دار 

هیچ گاه داری تحمیل کرده باشد. در جامعه ایران و عظیم ترین بخش دنیای سرمایه

نامید می «اموال عمومی» چنین رخدادی روی نداده است. در این بخش دنیا آنچه شما 

از تر و جنایتکارانهتر حوزه هائی از انباشت سرمایه است که گاه حتی شدیدتر، عمیق

 پویه در که را آنچه کنند، یا مقداری از می کارگر را استثمارهای دیگر، تودههای حوزه

 دولت دهند،می دست از جا این در اند، کرده کسب الزم کار شکل به خویش، استثمار

 کند.می گیرد و به سود سرمایه اضافهمی پس باز را آن سرمایه

از آن بخش سرمایه اجتماعی که در مالکیت دولت « اموال عمومی» . تلقی 3

است، سوای آنچه باالتر گفتیم، پای مسائل بغایت گمراه کننده دیگر را داری سرمایه

نماینده » بورژوازی را کشد. دیدگاه ناظر بر این روایت، بخواهد یا نخواهد، دولت می پیش

دهد، آن را نهادی می کند!! طبقاتی بودن دولت را مورد انکار قرارمی معرفی« منافع عام 

آورد، واقعیتش به عنوان ساختار قدرت و سازماندهنده می مستقل از طبقات به حساب
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ا نماید و مبارزه بمی نظم تولیدی، سیاسی، مدنی و اجتماعی سرمایه را تماماً تحریف

گیرد. می دولت بعنوان جزء الیتجزای مفصلبندی مبارزه طبقاتی کارگران را قلم

حتماً با اعتراض خواهند گفت که در نوشته خود به کرات بر « راهبردها» نویسندگان 

 طبقاتی بودن دولت و تعلق آن به طبقه سرمایه دار تأکید نموده اند. آنها راست

نار هم قرار داده اند اما این بخش حرف ها، نه نافی گویند!! الفاظی را در این گذر کمی

باورشان به فراطبقاتی بودن و نماینده منافع عام بودن دولت!! که تأیید مؤکدی بر این 

باور گمراهساز است. از دید این جماعت دولت نهاد قدرت بورژوازی است اگر مالکیت 

عظیم مالی باشد!! های یگارشیو الها خصوصی و در انحصار تراست ها، کارتلهای سرمایه

اما همین دولت فراطبقاتی و نماینده منافع عام است اگر که مالکیت سرمایه اجتماعی 

کند که دورنمای رهائی می عمالً اعالم« راهبردها»را در اختیار خود گیرد!! کانون با این 

دولتی داری هبیند!! همان سرمایمی دولتیداری کارگر را در استقرار سرمایههای توده

که روزگاری با افراشتن بیرق دروغین سوسیالیسم بخش عظیمی از کارگران دنیا را در 

خاکستر ساخت، افق رهائی واقعی از نظام بردگی مزدی را از داری آتش توحش سرمایه

پیش چشم کارگران دزدید و در پرتاب طبقه کارگر بین المللی به برهوت وحشت و 

 را بازی کرد. دهشت حاضر بیشترین نقش

. اسناد کانون بر خالف ادعاهای پر از غالظ و شداد دائر بر طرفداری از الغاء مالکیت 4

باشد. این موضوع را کمی نمی داریخصوصی خواستار برچیدن بساط مالکیت سرمایه

توضیح دهیم. مالکیت مثل همه پدیدارهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، در هر دوره 

به شیوه تولید مسلط آن دوره قابل تعریف و تشخیص است. مالکیت تاریخی با رجوع 

تولیدی های متولد نشده است، در نظام سرواژ و فئودالی و شکلداری خصوصی با سرمایه

هم وجود داشته است. آنچه که شاخص داری متفاوت این مناسبات و نیز در تولید برده

است، نفس انفرادی بودن یا نبودن آن داری ماهوی یا بنمایه واقعی مالکیت در سرمایه

شود می نیست. مادام که رابطه سرمایه وجود دارد، تا وقتی که نیروی کار خرید و فروش

و رابطه تولید اضافه ارزش باقی است مالکیت بورژوائی نیز به تمام و کمال باقی است. 

سیطره تملک تواند در می تواند در مالکیت سرمایه داران منفرد باشد،می سرمایه

مالی و بازار بورس باشد. سرمایه اجتماعی یک کشور های سهامی و الیگارشیهای شرکت
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جامعه در همه شکلهای متنوع خود از صنعتی گرفته تا تجاری و های یعنی کل سرمایه

بانکی و مالی، از کارخانه و مزرعه و فروشگاه و تجارتخانه و بانک و صرافی و زمین و 

کازینو و قمارخانه، تا بیمارستان و مدرسه و مهد کودک و دانشگاه و  مزرعه گرفته تا

توانند می مراکز تفریحی و نگهداری از سالمندان و تمامی مؤسسات و بنگاههای دیگر

یکجا و به طور کامل در مالکیت دولت باشند. در همه این موارد آنچه واجد هیچ اهمیتی 

دن یا دولتی بودن این هاست و آنچه که حائز نیست، انفرادی بودن، سهامی و تعاونی بو

تمامی اهمیت هاست نفس وجود سرمایه یا رابطه خرید و فروش نیروی کار و تولید 

اضافه ارزش است. مادام که سرمایه هست به هر حال سرمایه دار یا مالک سرمایه هم 

ن و وجود دارد. درست به همین دلیل مسأله اساسی طبقه کارگر مطلقاً خصوصی بود

سرمایه است که دستور کار مبارزه ای باشد بلکه محو ریشهنمی نبودن مالکیت سرمایه

طبقاتی اوست، سرمایه مستقل از شکل خاص حقوقی تملکش وجود مالکیت بورژوائی 

یا مالکیت سرمایه دارانه را نیز همراه دارد. کانون خواستار الغاء مالکیت خصوصی سرمایه 

است اما خواستار محو رابطه خرید و داری گاهای عظیم سرمایهو بنها داران یا تراست

 یا بورژوائی نیست.داری فروش نیروی کار و الجرم خواستار محو مالکیت سرمایه

مربوط  این نظام باید دگرگون شود و نیروی دگرگون کننده بخشی» گوید: می . کانون5

از  ن اکثریتی هستند کهبه تضادهای غیرقابل حل خود این نظام است و بخش دیگر آ

ز این نظام ابتدای ظهور این نظام در آن زندگی کرده، آن را استحکام بخشیده اما خود ا

 «نبرده است ای چیزی جز فقر و سیه روزی و محکوم بودن به فروش نیروی کار بهره

در مقدمات بحث خود به گروه یا گروههائی از بورژوازی اشاره داشت « سند راهبردی» 

های یا تراستها سپر بالی کارگران بوده اند!! در مقابل موج تهاجمات دولتتر یشکه پ

کرده اند!! اما به دنبال وقوع بحران می از طبقه کارگر دفاعداری عظیم مالی سرمایه

دیگر های میالدی از این کار منصرف شده و همدل دولتها و بخش ۲00۸اقتصادی سال 

 راهبردنویسان در سند دوم خود، از وجود نیروهائی سخنطبقه سرمایه دار شده اند. 

گویند که باز هم به تصریح خود آنان، الیه یا الیه هائی از بورژوازی هستند اما این می

کارگر سوارکار قابل اعتماد جنبش تغییر وضعیت موجود و نابودی های بار در کنار توده

پنهان گوئیهای سند اول شناسنامه این باشند!! آنها در اینجا بر خالف می داریسرمایه
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های کنند!! متخصصان سطح باال، دارندگان سرمایهمی همرزمان طبقه کارگر را هم باز

 کوچک صنعتی و تجاری، کارکنان مراکز دولتی و همانندان در زمره این قشر یا اقشارند!!

جنبشهای  تئوری صف آرائی مشترک طبقه کارگر و طبقات دیگر در مبارزه طبقاتی یا

اجتماعی برای حصول هدفهای واحد!! قدمتی بسیار طوالنی دارد، این تئوری بیان 

اندیشوار تمنیات و منافع هر طبقه یا قشری که باشد، هیچ ربطی به جنبش ضد 

طبقه کارگر نداشته است و ندارد. موضوع نیازمند هیچ نظریه پردازی داری سرمایه

های در شرائط کار و استثمار و زندگی و مبارزه تودهخود را ای مریخی نیست. برای لحظه

کارگر قرار دهیم. آنها در هستی اجتماعی خود با سرمایه، سرمایه داران و دولت 

در جنگ و ستیزند. خود را مجبور به اعتراض، اعتصاب و پیکار علیه داری سرمایه

 داریستم سرمایهحقوقی، تبعیضات، جنایات و اشکال گوناگون بی استثمار، محرومیت،

بینند. در تالطم این کارزار به چگونگی تدارک قوای طبقه خود، به بهتر مبارزه کردن می

و نیرومندتر جنگیدن، به ارتقاء آگاهی و شناخت طبقاتی خویش، به متحد شدن و 

 اندیشند ومی سازمانیابی قدرت پراکنده طبقه خود و مسائل دیگر از این دست

خود را پراتیک کنند. در این میان آنچه که اساساً مشغله های دهکوشند تا اندیشیمی

گردد این است که راه افتند، درِ خانه مشتی کارخانه نمی فکر، چاره گری و مبارزه آنان

دار، زمین دار، مالک تجارتخانه، متخصصان عالیمقام یا صاحبان بنگاههای مالی و در 

ز حصه سود، سرمایه و قدرت را بکوبند و منشور یک کالم سرمایه داران احتماالً ناراضی ا

داری جبهه واحد یا اتحاد مقدس در دست، خواستار مبارزه مشترک برای نابودی سرمایه

گردند!! هیچ کارگر دارای حداقل شعور سالم و عقل سلیم، به هر چه فکر کند، به هر 

فهمد که می ین اندازهگردد. او تا انمی حال پیشقراول انجام چنین اقدام انزجارانگیزی

باید همه توانش را صرف آرایش تواناتر و آگاهتر جنبش خود برای جنگ پیروزمندتر 

درصد  70همزنجیرش بیش از های فهمد که تودهمی داند ومی علیه بورژوازی نماید،

دهند و قدرت متحد، سازمان یافته و آگاه می جمعیت جامعه و جهان موجود را تشکیل

تواند زمین و زمان را بر سر بورژوازی خراب می ند عرش را به لرزه در آورد،توامی آنها

در دستان قدرت اوست و داری کند که کلید هستی سرمایهمی کند. بسیار خوب درک

اگر بتواند این قدرت را به صورت سازمان یافته و آگاه وارد میدان جنگ با نظام بردگی 
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پیچد. یک کارگر دارای حداقل شعور و می ر هممزدی کند طومار هستی این نظام را د

فهمد که منشور پیکار طبقه می شناخت طبقاتی در کنار نکات باال البته این را هم خوب

اش نه فقط فراخوانی خطاب به کارگران که مانیفستی خطاب به بشریت است. افق 

 هرداری سرمایه ضد و  رهائی بشر را پیش روی دارد و پیوستن واقعی و آگاهانه

 نهد.می ه این پیکار را ارجب غیرکارگری

تئوری همرزمی کارگران و بخشهائی از بورژوازی در مبارزه طبقاتی علیه بردگی مزدی 

نه حرف جنبش سرمایه ستیز طبقه کارگر و فعاالن واقعی این جنبش که سخن دل 

ن راهبردها بخش هائی از ارتجاع بورژوازی است. دقیقاً همان بخشهائی که نویسندگا

کنند!! این بخش از طبقه می را متحدان بورژوای جنبش کارگری قلمدادها نوع آن

سرمایه دار به دلیل حصه کمتر خود در مالکیت سرمایه اجتماعی، قطاع کوچکترش از 

و سهم نازل ترش در ساختار قدرت سیاسی از رقبا و شرکای طبقاتی ها دائره اضافه ارزش

یندگان این طیف ارتجاع بورژوازی راه تسویه حساب با رقیبان و خود ناراضی است. نما

بینند که بساط اپوزیسیون مداری در بازار همراهی و می انصاف را اینبی اقارب طبقاتی

همنوازی با طبقه کارگر پهن کنند. جنبش کارگری را پیاده نظام لشکر اصالح 

مسالمت هم حاصل نشود و  سازند. نوعی اصالح که چه بسا آسان و باداری سرمایه

نیازمند سالح و جنگ و انقالب گردد، اما محتوای اقتصادی و اجتماعی و همه چیزش 

تر است و هدف از این اصالحات تضمین حصه افزونداری به هر حال اصالحات سرمایه

در ماشین دولتی بورژوازی است. تر بیشتر و جای وسیعهای مالکیت ها، اضافه ارزش

قدمت طوالنی این تئوری گفتیم. بهتر است طول و عرض این قدمت را مقداری باالتر از 

مارکس و همرزمان ضد کار های روشن سازیم. از تئوری مورد بحث رد پائی در حرف

در روزگاری که کل جمعیت کارگر  1۸4۸شود. او حتی در سال نمی مزدی وی یافت

فئودالی ای ئی که هنوز آلمان جامعهنمود، روزهانمی دنیا از چند ده میلیون نفر تجاوز

نوشت بر ارتجاعی بودن این بخش بورژوازی می بود، وقتی که مانیفست کمونیسم را

اصرار ورزید. سناریوی همسنگری جنبش کارگری و طبقات دیگر، بعدها توسط 

بلشویکها و لنین وارد کارنامه چپ دنیا شد. از آن زمان به بعد بود که تشکیل جبهه 

» و همرزمی با«!! فئودالهای کم آزار» ، «مالکان لیبرال» ،«!!بورژوازی ملی» با مشترک 
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یا هر خانی در هر کجای دنیا که مترصد فرصت ها «خان افغان»ها، « سون یات سون

برای سوار شدن بر موج مبارزات کارگران و پیشبرد اهداف طبقاتی خود بود، انقالبی 

 در مبارزه طبقاتی شد!! اصیل شایسته اتحاد با جنبش کارگری

میق ترین . کانون به سیاق همه محافل چپ بورژوازی اما بسیار بدتر از همه آن ها، ع6

مختلف های را از کارگر، طبقه کارگر و بخشها و گمراه کننده ترین تعریفها تحریف

 دترینب مرز  گیرد و تامی آورد. در وارونه بافی از همگان سبقتمی این طبقه به عمل

 :نویسندمی هاآن. رودمی پیش کارگرستیزانه جعلیات

و نیروی  نیروی کار صنعتی و مولد آن نیرویی است که برای تداوم تولید ضروری باشد» 

، بلکه کار غیرمفید و یا غیرمولد آن نیرویی است که برای تداوم تولید ضروری نیست

ضروری است. آن سرمایه  جهت کسب و دریافت ارزش اضافی و حفظ روند سلطه

رورت دارند دهند تا آنجا که برای ادامه تولید ضنیروهائی که خدمات تولید را انجام می

ولید می تبه طبقه پرولتاریا وابسته بوده و در حقیقت نیروی کار خود را برای تداوم 

ه خود شوند. این امر مربوط بفروشند و جزئی از ارتش کار یا نیروی کار محسوب می 

ارگیری کنعم مادی و ضروریات زندگی است که متناسب با پیشرفت تکنولوژی و به تولید 

شویم و به آن در زندگی اجتماعی است. به هر میزان که از خود تولید دورتر می

 رسیم، به همان میزان ازداری میهای مخرب برای حفظ تسلط نظام سرمایهفعالیت

 «شویم .. پرولتاریا و متحدان آن جدا شده و دورتر می

شیوه تولید مبتنی بر رابطه تولید داری سرمایه رابطه تولید اضافه ارزش است و سرمایه

باشد، اما ما اکنون با افرادی مواجهیم که زیر نام چپ، کارگر و مدافعان می ارزش اضافی

دارند که تولید کنندگان اضافه ارزش انسانهای با نیروی کار می حقوق کارگر اعالم

و غیرمولد هستند و نیروی کارشان هم برای تداوم تولید ضروری نیست!! ظاهراً  غیرمفید

دنیا را کسانی آفریده اند که نیروی کارشان غیرمفید های و سرمایهها تمامی اضافه ارزش

که کارشان مفید و مولد و ها و غیرمولد و خارج از دائره نیاز تولید بوده است!! و آن

کنند!! اینکه دوستان ما این نمی افه ارزش تولید نکرده اند وباشد اصالً اضمی صنعتی

با این جنس کارگران را کجا، در کدام کره و کدامین کهکشان کشف کرده داری سرمایه

های اند معلوم نیست. اما این فقط دیباچه کالم راهبردنویسان برای سرودن داستان



 «راهبردی سندهای»  و «کارگر حقوق مدافعان کانون                                           30

 

ارگر هستند ک کسانی باال جعلیات مطابق  بعدی است.های و بدعتها ماالمال از شگفتی

و به جنبش کارگری تعلق دارند که کاالهای خوب، مفید و مورد پسند تولید کنند، آنها 

که چنین نیستند پروانه کارگر بودن و تعلقشان به طبقه کارگر و اردوگاه پیکار این 

یک کند کارگر است و آنکه در درون می گردد!! کسی که گندم تولیدمی طبقه باطل

کند کارگر نیست!! نیروی کاری که در یک کارخانه نساجی می تراست تولید اسلحه کار

شود جزء طبقه کارگر است و استثمارشوندگان درون می یا کشت و صنعت استثمار

کامپیوتری و گاز خردل و صنایع نظامی های کارکاههای تولید عروسک و اسباب بازی

باشند!! در مورد بنمایه این تحریفات نمی ه کارگرهویت کارگری ندارند و متعلق به طبق

ها کنند، آننمی کنیم اما نویسندگان راهبردها به همین اندازه اکتفاءمی صحبتتر پائین

متعددی از طبقه کارگر را بر اساس جرائم دیگر به ویژه این های جمعیت کثیر و بخش

نمایند. برای می رگر جراحیجرم سترگ که کارشان مولد نیست!! نیز از بدنه طبقه کا

 صادر« اقشار میانی» و « طبقه متوسط » هر کدام آن ها، نوعی شناسنامه تعلق به 

را نه رابطه عناصر طبقه واحد که رابطه با ها نمایند و رابطه جنبش کارگری با آنمی

 نکاتی است که نویسندگان راهبردها در تعریفها کنند!! اینمی متحدان بورژوا توصیف

 کارگر و طبقه کارگر و جنبش کارگری به هم بافته اند اما ببینیم واقعیت چیست؟

کارگر فروشنده نیروی کار است اما رابطه خرید و فروش نیروی کار مطلقاً چیزی نیست 

در درک این رابطه از آدم اسمیت و ها فهمند!! آنمی «کانون دفاع»که گردانندگان 

و فرومانده ترند. کسی که تر میالدی هم عقب مانده 1700های متفکران بورژوازی سال

شود و با جدا شدن از کارش از هر نوع می فروشد از کار خود جدامی نیروی کارش را

گردد. نیروی کار کارگر می دخالت آزاد در سرنوشت زندگی خویش هم منفصل و ساقط

ایه شخصیت یافته آید و سرمایه دار یا سرممی پس از فروش به تملک سرمایه دار در

گیرد. صاحب می است که در باره سرنوشت کار و چگونگی مصرف نیروی کار تصمیم

سرمایه ممکن است نیروی کار خریداری شده را در تولید به کار گیرد و ممکن است در 

دیگر مصرف نماید. در خالت نخست نیروی کار مذکور مولد خواهد بود و های حوزه

سازد. در غیر این صورت مولد می توسط خود را سرمایه مولدسرمایه به کار انداخته 

سازد اما نکته اساسی آن است که این نمی اندازد مولدمی را که به کارای نیست، سرمایه
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نیروی کار غیرمولد نیز دقیقاً به اندازه همان نیروی کار مولد مورد نیاز سرمایه و احتیاج 

رمایه یا رابطه تولید ارزش اضافی است. در حتمی پروسه ارزش افزائی و بازتولید س

همواره بخش عظیمی از نیروی کار طبقه کارگر توسط داری تمامی طول تاریخ سرمایه

سرمایه غیرمولد به کار گرفته شده و استثمار گردیده است. کارگرانی که در فروشگاهها 

بهیار، کودکیار، کارگر کنند، کارگر نظافتچی، معلم، پرستار، می فروش کارهای و حوزه

 داریمترجم و نویسنده و روزنامه نگار و نامه رسان، کارگرانی که پیران و معلوالن را نگه

طبقه کارگر کارشان مولد نیست اما های کنند و جمعیت بسیار وسیع دیگری از تودهمی

 شوند و نیروی کارشان نیاز جبری و حتمی پویهمی کارگرند، توسط سرمایه استثمار

فروشد، نیروی کار وی با می است. انسانی که نیروی کار خویش راداری بازتولید سرمایه

کند. می گردد، به این معنی که پول سرمایه دار را تبدیل به سرمایهمی سرمایه مبادله

اینکه این نیرو چگونه، در کجا و کدام قلمرو به مصرف رسد و مورد استثمار قرار گیرد 

تأثیر است. این نیز بی کند و او در تعیین آنمی مایه دار اتخاذتصمیمی است که سر

گفتنی و مهم است که جزء اندکی از طبقه کارگر جهانی در همان حال که فروشنده 

گردد. به بیان دیگر نمی نیروی کار و الجرم کارگرند اما نیروی کارشان با سرمایه مبادله

کنند. کارگری که در استخدام هیچ نمی لپول خریدارانِ نیروی کار را به سرمایه مبد

کارفرمانی نیست اما برای امرار معاش خود کار تعمیراتی، نظافت، برقکاری، کودکیاری، 

دهد با فروش نیروی کارش می بنائی، آشپزی و نوع اینها را در خانه این و آن انجام

گردد و چه بسا می کند در همان حال که عمیقاً استثمارنمی صاحب کار را سرمایه دار

از همزنجیران خود تحمل ای شرائط کار و استثمار بسیار هولناک تری را در قیاس با عده

 نماید.

گفتیم که فروش نیروی کار متضمن جدا شدن کارگر از کارش، محصول کارش و 

همزمان ساقط شدن وی از حق دخالت آزاد در سرنوشت زندگی خود است. او با این 

ای با قید و بندهای اساسی، در عرصهای طبقه » گردد. می کارگرکار عضوی از طبقه 

ای که به علت رنج همگانی اش از خصلت همگانی برخوردار است، که طالب حق ویژه

شود نه یک ناحقی ویژه بلکه ناحقی عمومی است. می نیست زیرا ناحقی که علیه او روا

تواند خواهان عنوانی تاریخی باشد، مگر اینکه این عنوان، نمی از جامعه که دیگرای عرصه
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موقعیتی انسانی باشد، نه به طور یک جانبه در مقابل عواقب نظام سیاسی آلمان بلکه 

تواند نمی کهای به طور همه جانبه در مقابل مبانی این نظام قرار دارد و باالخره عرصه

دیگر جامعه را رها کرده های سایر عرصهخود را رها کند مگر این که خود را و نتیجتاً 

تواند می که ضایع شدن کامل انسانیت است و در نتیجه تنهاای باشد، در یک کالم عرصه

با احیاء کامل انسانیت خود را احیاء کند. این انحالل جامعه به مثابه یک طبقه ویژه 

 «پرولتاریاست 

 فهمند، سرمایه رانمی ی کار رامعنای رابطه خرید و فروش نیرو« سندها» نویسندگان 

دانند، کار مولد نمی مختلف سرمایه هیچ چیزهای شناسند، از رابطه ارگانیک بخشنمی

کاوند. قادر به می مایه ترین اقتصاددانان بورژوازی قرن هجدهمبی و غیرمولد را با نگاه

از جدائی درک مفصلبندی انداموار این دو، در چرخه ارزش افزائی سرمایه نیستند، 

کارگر نسبت به کار خود و بیگانگی وی با پروسه کار و حاصل کارش هیچ شناختی 

ندارند، معنای زمینی و طبقاتی ساقط شدن فروشنده نیروی کار از حق دخالت در 

سرنوشت کار و زندگی خود و همه مسائل دیگر مربوط به هستی اجتماعی طبقه کارگر 

همه این مسائل را وارونه، تحریف آمیز و با سر ها آنکنند. نمی و قدرت سرمایه را تعمق

فهمند و از منظر تعقل این طبقه است که پشت سر هم احکام غلیظ و می بورژوازی

نمایند. کارگری را که زیر فشار قهر بشرستیز سرمایه مجبور می شدید ضد کارگری صادر

کنند، خلع تعلق می به فروش نیروی کار خود در صنایع نظامی بورژوازی است تکفیر

زنند. انسانی را می نمایند و بر گرده اتحاد وی با سایر همزنجیرانش تازیانهمی طبقاتی

که به حکم هستی طبقاتی و اجتماعی خود سوای ارتزاق از طریق فروش نیروی کارش 

تولید اشیاء لوکس، کاالهای مضر، مواد شیمیائی زیانبار برای های به سرمایه در حوزه

یا روی نهادن به تن فروشی، تبدیل شدن به کارگر فروش مواد مخدر و نوع  زندگی

سازند. اگر نه صریحاً اما عمالً به سیاق می اینهاست از پیکره پیکار طبقه خویش جدا

سرمایه علیه های خوانند و تمامی سبعیتمی را اراذل و اوباشها جمهوری اسالمی آن

ند. راهبردهای کانون در حوزه شقه شقه کردن و نویسمی هاآنان را به حساب خود آن

نماید. کارگر معلم و پرستار و مترجم نمی از هم پاشیدن جنبش کارگری به این بسنده

و روزنامه نگار و بهیار را به جرم اینکه نیروی کارشان مولد نیست و به طور مستقیم 
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» ماعی دیگر و البد نامند و با طبقات اجتمی کنند غیرکارگرنمی اضافه ارزش تولید

کنند. یک وجه مهم بدفهمی یا تحریف ژرف بورژوائی می وصله، پینه« طبقه متوسط

نویسندگان راهبردها از رابطه خرید و فروش این است که هر گیرنده حقوق را مصداق 

مایه را سکوی بی بینند!! آنان این استنباط عمیقاًمی فروشنده نیروی کار و کارگر مزدی

 نویسند:می سازند و در مقام کاشفان تعریف درست طبقه کارگرمی فضیلت هم

نمی  کنند و برایشان فرقیدر همین جا است که برخی تنها کار مزدی را مطرح می » 

ای کودکان. کند که کسی با زدن و شکنجه و آزار دیگران مزد بگیرد یا با تولید شیر وغذ

انواع  وکارمندان بخش قضائی، مالیات بگیران اما با این تعریف، مزدوران سرکوبگر، 

ند داری، در خدمت حفظ نظام سلطه هستنیروهای اجرایی که برای حفظ سلطه سرمایه

 «!!اند از طبقه کارگر جدا می شوند و با ضرورت تداوم تولید بیگانه

 باالتر بسیار شفاف و رسا و بنا به مناسبت در چند نوبت توضیح دادیم که فروش نیروی

کار یعنی انفصال کارگر از کارش، سقوط کامل از دخالت در سرنوشت زندگی و حاصل 

تواند خود را رها نمی با زنجیرهای رادیکال کهای کارش، یعنی تعلق یافتن وی به طبقه

اجتماعی را رها سازد. شکنجه گر، زندانبان، های کند مگر این که خود را و سایر عرصه

تگاههای قضائی یا نظم سیاسی و امنیتی سرمایه، نه فقط دولتمرد، عمله و اکره دس

فروشنده نیروی کار نیستند که کامالً بالعکس عناصری در سازمان کار سرمایه، مدافعان 

بر داری هار و جنایتکار نظام بردگی مزدی و عامالن تحمیل نظام بشرستیز سرمایه

ط مشتی ابزار تولید، کارخانه، کارگرند. یک بار دیگر تأکید کنم که سرمایه فقهای توده

تجارتخانه و بانک نیست، یک رابطه اجتماعی است دولتمرد سرمایه، عناصر محاکم 

قضائی، حقوقی، پارلمان و کابینه سرمایه، مقامات باالی نظامی و انتظامی و امنیتی و 

ایه، در سازمان کار سرمها همه آحاد طبقه سرمایه دارند. موقعیت آنداری پلیسی سرمایه

و نقش آنان در برنامه ریزی و سازماندهی نظم سرمایه داری در قدرت سیاسی سرمایه

 نصیب کارگر طبقه استثمار حاصل از که سهمی و کارگر طبقه بر نظم این تحمیل و 

 افراد به باشند نداشته ملکی و زمین و کارخانه هیچ اگر حتی راها آن سازندمی خود

میل تح عامالن سرمایه نظم اکره و عمله و گر شکنجه. سازدمی مبدل دار سرمایه طبقه

باشند و به اعتبار همین می داریکارگر در سازمان کار سرمایههای بردگی مزدی بر توده
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 کنند بخشی از اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر را تصاحبمی نقشی که ایفاء

کار سرمایه و سایر مسائل مربوط به نمایند. عدم شناخت از سرمایه، کارگر، سازمان می

دهد که می و مبارزه طبقاتی نویسندگان اسناد را در وضعی قرارداری جامعه سرمایه

را با سر بورژوازی نظر اندازند و راه تشخیص کارگر مزدی و زندانبان را از ها همه این

 این منظر کند و کاو کنند

 طبقه دو میان جنگ و طبقاتی مبارزه جای به « …کانون دفاع » . گردانندگان 7

رگران و آویزند. آنها با کامی «چپ و راست» به جدال میان داری سرمایه جامعه اساسی

« چپ» کارگر که چیزی به نام های طبقه کارگر سخنی ندارند. مخاطبشان نه توده

بناست ه کاست. این نیروی ظاهرا! ماوراء طبقات!! و آزاد از رنگ تعلق طبقاتی است!! 

 سلسله جنبان جنبش تغییر وضعیت موجود شود!! خورشید آزادی بشر را بجنباند،

تمگران ساستثمارشوندگان را از شر استثمارگران برهاند و ستمکشان را از یوغ اسارت 

 آزاد کند.

 نزحمتکشا و کارگر طبقه نظر مورد جایگزین کنندگان ارائه و چپ نیروهای  .…» 

ر تحت کا نیروی و شوندگان حکومت با ارتباط جهت در را خود اصلی نیروی باید جامعه

داری  ستم قرار دهند و از هر گونه تعامل با قدرت و متحد شدن با یک جناح سرمایه

 .………علیه جناح دیگر و حرکت در میان خطوط قدرت بپرهیزد 

بر  کار کننده، کار اصلی خود را سازماندهی نیرویچپ به عنوان یک نیروی دگرگون 

ن میزان داند و به هماداری میمحوری و فرد گرایی نظام سرمایهمبنای مقابله با سود 

و اتحاد  گیرد، به سازماندهیداری فاصله میهای سرمایهکه از تعامل با هر یک از جناح

 «پردازدنیروهای کارگری می 

آنان چپ است که  کنند، از منظرمی نویسندگان راهبرد از همان اول با نقش چپ آغاز

این نظم، بساط برپائی جهانی نو پهن های است!! و باید بر ویرانهداری بدیل سرمایه

خود این سخن مارکس را هم های نماید!! قابل توجه است که آنها در میان فرمولبندی

اما ظاهراً به سیاق « تاریخ جوامع بشری تاریخ مبارزه طبقاتی است» کنند که می نقل

برای زیب کالم بوده ای مارکس دنبال جملههای از نقل کنندگان دیگر حرف کار خیلی

و درک تاریخ به عنوان تاریخ « اند. راهبردهای دوستان در ستیز با ماتریالیسم پراتیک
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مبارزه طبقاتی، دست به دامان چیزی به نام چپ است و این نیروست که باید پای پیش 

سپس از کارگران بخواهد تا به زیر پرچمش گرد گذارد، پرچم رهائی بشر برافرازد و 

آیند، به فرمان مطاع او سازمان یابند، راهبردهایش را گردن نهند، پیاده نظام ارتش او 

را براندازند!! و باالخره او را یعنی همان چپ را به داری شوند، تحت فرماندهی او سرمایه

راهبردنویسان از شنیدن این  عنوان بدیل نظام کهنه بر اریکه قدرت بنشانند!! شاید

حرفها برآشفته شوند و بگویند که منظورشان این نیست اما آنچه در دو سند منتشر 

شده خویش تصریح نموده اند، معنای دیگری ندارد. چپ مورد تأکید سندها، چپ کدام 

طبقه است؟ اگر چپ طبقه کارگر است که ظاهراً باید چنین باشد، چرا به عنوان یک 

گیرد. اگر می کارگر مورد گفتگو قرارهای رجی، متمایز، مجزا و مستقل از تودهوجود خا

جنبش کارگری هستند چرا مقام یک قطب ویژه داری افراد این چپ فعالین ضد سرمایه

نمایند و بناست در هیأت رسوالن مرسل، می خارج از مناسبات میان طبقات احراز

ن ورجاوند منشور نبوت در دست از کارگران پیامبردان اولوالعزم، پرومته ها، منجیا

بخواهند تا پشت سر آنها به صف شوند و لشکر جرار ستاد رهبری آنان گردند!! اگر این 

چپ فعالین کمونیست جنبش کارگری هستند، پس آحاد آگاه طبقه کارگرند، مستقل 

شد به هر طبقه شان تا کجا و چه میزان باهای از اینکه برد حرفهایشان در میان توده

تر حال نیروئی در درون این طبقه و عناصری از جنبش این طبقه اند. از همه اینها اساسی

باشند!! کامالً بالعکس بناست که در داری بدیل سرمایهها اینکه قرار نیست آنتر و مهم

داری سرمایه ضد پیکار قدرت سازمانیابی  نقش افرادی اندرونی از طبقه خود برای

باید به صورت  که است کارگر طبقههای توده آحاد این. کنند تالش شان طبقههای توده

سازمان یافته، آگاه، دخالتگر، در درون شوراهای سرمایه ستیز خود دولت بورژوازی را 

سرنگون کنند و امر برنامه ریزی شورائی و سوسیالیستی کار و تولید اجتماعی را به 

یک تئوری وحشتناک داری ایگزین سرمایهدوش گیرد. تئوری طرح چپ به عنوان ج

ارتجاعی، ضد کارگری و فاشیستی است. این تئوری دقیقاً بخش مکمل همان نظریه 

به جای شکل دیگر آن، با جار و جنجال دروغین، گمراه داری جایگزینی شکلی از سرمایه

گردد باید  نابودداری است!! برای اینکه سرمایهداری کننده و شعبده بازانه محو سرمایه

به وجود هر نوع قدرت باالی سر طبقه کارگر در هر شکل و زیر هر نام به طور کامل 
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خویش نظام داری کارگر از درون شوراهای ضد سرمایههای پایان داده شود. باید توده

موجود را سرنگون و سازمان شورائی سراسری برنامه ریزی کار و تولید و زندگی اجتماعی 

 .را مستقر سازند

افع حقوق . به پایان حرف راهبردنویسان برسیم. پایانی که غم انگیز است. دوستان مد۸

ی مبارزه کارگر به دنبال تمامی صغراها و کبرا ها، پس از تحریف و جعل همه واقعیتها

 رهائی نسخه تنظیم  طبقاتی، به دنبال آن همه گمراهه سازی شروع به ارائه راه حل و

 چیست؟ها آن نسخه که ببینیم. کنندمی کارگر طبقه برای

مورد  داران همواره زندگی آنان راخیل عظیم لشکر بیکاران و افزایش طمع سرمایه» 

یابند که تنها شدن به منافع طبقاتی در میتر دهد. در نتیجه با آگاهتهدید قرار می

با همبستگی  بایدتواند زندگی آنان را تامین کند. بلکه این امتیازات امتیازات کوچک نمی

تر فعاالن بگیران تحکیم شود. عناصر آگاههای مختلف کارگران و مزد و حقوقبخش

ز درون ایابند که حفظ امتیازات به دست آمده و تداوم آن تنها صنفی به زودی در می 

ا یهای سراسری و های صنفی و به زبانی اتحادیهقدرتمندی و اتحاد با سایر تشکل

 «خواهد بود هاکنفدراسیون و هافدراسیون

دست داری کوه موش زائید. کارگران باید برای رهائی خود از جهنم گند و خون سرمایه

اصحاب » رسد که دوستان ما، همدم و هم بزم می به کار ساختن سندیکا گردند!! به نظر

داند. نمی راای هستند. چه کسی کارنامه سیاه سندیکاسازی و جنبش اتحادیه« کهف

تاریخ این جنبش تاریخ دکانداری مشتی رفرمیست سرمایه ساالر درون طبقه کارگر 

طبقه کارگر به بورژوازی است. تاریخ کسب داری برای فروش رایگان جنبش ضد سرمایه

و کار سندیکادوستان و اتحادیه آفرینان برای کفن و دفن مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی 

 اتحادیه و سندیکا. است داری قانون و مدنیت سرمایه کارگر در گورستان نظم وهای توده

مبارزه کارگران، نه نهاد اعمال قدرت طبقه کارگر علیه سرمایه که بالعکس  ظرف نه

زنجیر آهنین سرمایه بر دست و پای طبقه کارگر، قفل هر اعتراض، اعتصاب، عصیان و 

امه طبقه سرمایه دار و دولت مقاومت کارگران به دار قانون و قرارداد و میثاق و مقاوله ن

ای اوست، سد راه هر نوع جهتگیری سرمایه ستیز کارگران است. کارنامه جنبش اتحادیه

سرمایه های در تحمیل بدترین سبعیتها کارنامه ایفای نقش گسترده و فراگیر اتحادیه
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زانه سیاه بشرستیهای بر طبقه کارگر از جمله تحمیل حمام خون ها، کودتاها و سناریوی

رسد که در این زمینه نیاز به توضیح بیشتر باشد. نمی بورژوازی بر کارگران است. به نظر

حسن ختامی هم دارد!! اگر آنچه « اسناد راهبردی دوستان مدافع حقوق کارگر» اما 

ماند، نکته می آنان در ال به الی سطور سندها بر زبان راندند همه و همه به تراژدی

 اندازه کافی کمیک است.پایانی در عوض به 

د و امر مهم آن است که سازماندهی را باید بر روی نیروی کار مفید متمرکز کر» 

های نیرو ی اصلی و هم چنین بازده بیشتر بر روی نیروی کار مفید است و در میانوظیفه

اندهی آنان زائد تولید، هر چند عناصر آگاه وجود دارند و آنان نیز کارگرند، اما سازم

ی باید امری پیچیده و بسیار حساس است که برای برخورد بیشتر با آن، فعاالن کارگر

 «!!تری را ارائه دهندهای دقیقبرنامه

گرفت.  بعید است بتوان کارگران را و جنبش کارگری کشوری را بیشتر از این به سخره

آخر  دستراهبردنویسان دنیائی تحریف به هم بافتند، همه چیز را وارونه نمودند و 

سپاری که تاریخاً ساز و کار خاکای نسخه سندیکا پیچیدند. همان سندیکا و اتحادیه

ارسازی مبارزه طبقاتی کارگران و قربانی ساختن جنبش ضد کار مزدی در آستانه ماندگ

کنند که در می نظام بردگی مزدی بوده است. آنان اکنون به چیزی به نام چپ توصیه

ارگران فاقد ران دارای کار مفید را متشکل کنید و از راه دادن کاین سندیکاها نیز کارگ

 هایر حرفکار مفید اجتناب نمائید. اگر سندها در همه تار و پود خود، تجسم تمام عیا

د تاریخی سند و بدون اعتبار بودند اما این کالم آخر دوستان حتماً به صورت یک سنبی

خودتان  رح سازمانیابی شما پیشکش چند نفرباقی خواهد ماند. بگذارید صریح بگویم. ط

ترین رسد هیچ کارگر دارای کمنمی باد، به نظرداری و مشتی رفرمیست مدافع سرمایه

 ود.شعور طبقاتی یافت شود که به اندازه کافی از نسخه تشکل یابی شما منزجر نش
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 139۲بهمن قیام بهمن و بورژوازی درنده اسالمی  

 

 

اد، دخورشیدی، در ماههای پیش و پس قیام بهمن، در ایران روی  1357آنچه در سال 

و  پیش، در درون جامعههای و خیزهای ممتد مبارزه طبقاتی دهه محصول طبیعی افت

ارکس یک تأثیر گریزناپذیر عناصر متفاوت و متضاد این مبارزه بر روی همدیگر بود. م

نگاری با تاریخ« هجدهم برومر لوئی بناپارت» تفاوت مهم تاریخنویسی خود در مورد 

دهد می که او صریح و شفاف توضیح دانستمی کسانی مانند پرودن و ویکتورهوگو را این

رین تآورد که از دل آن مضحک می که چگونه مبارزه طبقاتی شرائط و اوضاعی را پیش

کنند. بخشی از ارتجاع می یا نیروها، نقش قهرمانان و میدانداران اثرگذار را احرازها چهره

 ، چنین57هار بورژوازی ایران به گاه عروج جنبش سراسری منتهی به قیام بهمن 

ی دست مبارزه طبقاتهای فرصتی به دست آورد. شرائط تاریخی، عوامل اجتماعی و داده

میان کودتای  ساله، در فاصله 15اندر کار در وقوع این رخداد را باید در یک دوره زمانی 

اهم  جستجو نمود. 57تا شروع و ادامه جنبش سال  133۲مرداد سال  ۲۸جنایتکارانه 

 امل عبارت بودند از:و عوها این داده

در داری و استیالی تام و تمام شیوه تولید سرمایه 40اصالحات ارضی آغاز دهه  -1

سرمایه، با نرخ اضافه تر جامعه ایران، همه شرائط الزم برای پیش ریز هر چه وسیع

و نرخ سودهای طالئی را در اختیار طبقه سرمایه دار قرار داد. بر ای افسانههای ارزش

عظیم امپریالیستی، سرمایه داران های پندارند، فقط تراستمی هاآنچه خیلیخالف 

خارجی و شرکای داخلی خصوصی و دولتی آنها، یا فوقانی ترین بخش بورژوازی ایران 

پرسود پیش ریز سرمایه را به انحصار های نبود که تمامی بازار انباشت یا حتی کل حوزه

ون شک عظیم ترین سهم را در مالکیت سرمایه خود در آورد. این سرمایه داران بد

اجتماعی احراز کردند، بیشترین قلمروهای پرسود انباشت را در اختیار گرفتند، حصه 

قابل قیاس با عناصر اقشار دیگر این طبقه نبود. در برنامه ها در کل اضافه ارزشها آن

در ساختار قدرت  ریزی کار و تولید اجتماعی نقشی انحصاری احراز کردند و باالخره
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همه واقعیت دارد ها از موقعیتی مسلط و ممتاز برخوردار بودند. اینداری سیاسی سرمایه

مهار بازار انباشت سرمایه، طبقه بی و گسترشداری اما با استیالی سراسری سرمایه

سرمایه دار ایران در ابعادی کامالً غول آسا و سرطانی شروع به بالیدن کرد. جمعیت 

سرمایه دار در قلمروهای مختلف صنعت و معدن، کشاورزی، داد و ستد کاال، کثیری 

مدیریت، مشاوره، پژوهش و اکتشاف، امور علمی و دانشگاهی، برنامه ریزی نظم 

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، نظامی و پلیسی مناسبات بردگی مزدی وارد میدان 

ن که با توسعه هر چه بیشتر شدند که پیش از آن سرمایه دار نبودند. این سخ

پیمایند، در اساس خود درست است می بورژوازی راه زوالتر پائینهای الیهداری سرمایه

های اما چگونگی طی این فرایند در مراحل مختلف تکامل تاریخی این نظام و در بخش

ندارد. گسترش جهش وار ای متفاوت دنیای سرمایه داری، آهنگ از پیش ساخته

های به بعد، در همان حال که مالکیت 4۲انباشت سرمایه به ویژه از سالهای ای هحوزه

کرد، اما به شمار انبوهی می خرد پیشه وری و زراعی سابق را در شهرها و روستاها جمع

از مالکان متوسط و کوچک زمین، صاحبان کارگاههای صنعتی یا قلمرو داد و ستد و 

نیازهای روز جامعه سرمایه داری، بساط پیش ریز  مجال داد تا در راستایها نوع این

گویند که در می خود بیافزایند. آمارهاهای سرمایه پهن کنند و بر طول و عرض سرمایه

پروانه جدید تأسیس کارگاه  7۲۸3فقط در حوزه خاص صنعت بالغ بر  56تا  44فاصله 

میلیارد ریال در  ۲۲5به میزان ای واحد صنعتی، سرمایه ۲33۲صادر شد. از این رقم 

میلیارد  116کارگاه دیگر، از رقم  4951اختیار داشتند، در حالی که سرمایه متعلق به 

دهند که در کنار هر واحد صنعتی با سرمایه می نشانها کرد. این دادهنمی ریال تجاوز

میلیون  ۲3میلیون ریال، بیش از چند کارگاه تولیدی با سرمایه متوسط  97متوسط 

یجاد شده بود. پیداست که این ارقام به هیچ وجه بازگوی نسبت واقعی رشد شمار ریال ا

صنایع بزرگ و کوچک در دوره مذکور نیست. به این دلیل که واحدهای صنعتی 

آمارگیری شده در هر دو طیف، به نوبه خود، از لحاظ میزان سرمایه، حدود فعالیت، 

اد و گاه بسیار فاحش برخوردار بودند. زیهای شمار کارگران و سایر مشخصات از تفاوت
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مؤسسه بزرگ صنعتی از جمع طیف اول به رقم  ۲۲۸به طور مثال میانگین سرمایه 

 70رسید، رقمی که در مورد مابقی مؤسسات همین طیف از می میلیون ریال ۲50

داری نمود. روند گسترش انباشت آنچنان که ذاتی تولید سرمایهنمی میلیون ریال تجاوز

است در همه قلمروهای دیگر نیز از کشاورزی مدرن گرفته تا معدن، ساختمان، 

، تجارت و.. «خدمات»وسیع استثمار نیروی کار مولد و غیرمولد موسوم به های حوزه

غول آسای های همین وضع را داشت. در همه این حوزه ها، در کنار سرمایه گذاری

ی، شمار کثیری بنگاهها و مؤسسات سرمایه داران خصوصی داخلی و خارجی یا دولت

تحت مالکیت سرمایه داران متوسط و کوچک وارد چرخه بازتولید سرمایه داری سرمایه

به ویژه در « خدمات»مانند داد و ستد یا ها اجتماعی شد. این تعداد در برخی بخش

مقاطعه کاری، مدارس های شکل مراکز فروش کاال، مؤسسات حمل و نقل، شرکت

اروخانه ها، مؤسسات پزشکی، گروههای مهندسین مشاور، شرکتهای راه خصوصی، د

سازی، هتل و رستوران، بنگاههای معامالت ملکی، تولید پوشاک و مؤسسات مشابه، 

طبقه سرمایه دار ایران از ورای توسعه روزافزون  داشت.تر رشدی بسیار خیره کننده

. از این که رچ گونه افزایش دادتمامی این مراکز کار و تولید شمار نفوس خود را قا

بگذریم سرمایه مشتی اشیاء نیست، یک رابطه اجتماعی است، در وجود کارخانه، 

 تجارتخانه، پول، دارائی بانکی، اموال منقول و غیرمنقول یا ابزار کار و تولید خالصه

گردد، بلکه تبلور بسط رابطه خرید و فروش نیروی کار در همه وجوه اقتصادی، نمی

اسی، حقوقی، مدنی، فرهنگی، امنیتی، پلیسی، نظامی و اجتماعی آن است. سرمایه سی

دار صرفاً فردی نیست که مالک مستقیم مراکز کار، اموال، ابزار یا اشیاء باشد، بلکه 

متعارف حقوقی های سرمایه شخصیت یافته است. تعلق طبقاتی و اجتماعی او نه با مالک

ان کار سرمایه داری، موقعیتش در برنامه ریزی کار و مالکیت که با مکان وی در سازم

کند و نقشی که در می که از حاصل استثمار طبقه کارگر کسبای تولید سرمایه، حصه

شود. می کارگر دارد، تعیینهای اعمال نظم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سرمایه بر توده

رشد سرطانی طبقه سرمایه دار ایران در دوره مورد گفتگو نیز در ازدیاد شمار سرمایه 
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شد، بلکه خیل عظیم نمی خالصهها داران صنعتی، بانکدار، تاجر و مالکان حقوقی دارائی

دولتمردان، مدیران، مشاوران، برنامه ریزان، متفکران عالیجاه، امرای ارتش، صاحب 

پلیسی و امنیتی و گردانندگان ماشین قهر و نظم سرمایه، های منصبان سیستم

علمیه و عمله و اکره سرکوب فکری کارگران یا در یک کالم های صدرنشینان حوزه

دست اندرکاران تحمیل مناسبات بردگی مزدی بر طبقه کارگر نیز مصادیق واقعی این 

 رشد بودند.

یاس با ن بورژوازی ایران، در ق، مناقشات درو3۲مرداد  ۲۸با وقوع کودتای سیاه  -۲

پیش، رنگ و رخساری متفاوت به خود گرفت. بخش فوقانی بورژوازی با های دوره

مریکا، حمایت جامع االطراف قطب قدرت غربی سرمایه جهانی و به طور خاص بورژوازی ا

کلیدی  ون مدار درون طبقه خود را از مناصب باالی دولتی، مواضعیهمه محافل اپوزیس

ن تعیین سرنوشت نظم سیاسی یا سازماهای مراکز حساس برنامه ریزی و پست قدرت،

ه لحاظ میزان میانی و پائین بورژوازی بهای کار سرمایه، حتی االمکان به زیر کشید. الیه

ه، قطاع نسبی سهم در مالکیت سرمایه اجتماعی، شرائط برتر و سودآورتر تولیدی سرمای

یتی ید شده توسط طبقه کارگر و موارد مشابه موقعتولهای سهم در کیک اضافه ارزش

ر یک کردند، دیکتاتوری هامی مشکل سومی را هم تحملها دست دوم یافتند. این الیه

ی مزدی پیش شرط الزم بازتولید چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی و رمز بقای بردگ

های ودهآنها علیه تدر اینجا بود. این دیکتاتوری اکنون توسط رقبای فرادست طبقاتی 

برخی  شد و برای اینکه به تمام و کمال اعمال شود، باید آنان نیزمی کارگر اعمال

ایانه هر چند کم آزارش را بر پیکر افت و خیزهای احتمالی اپوزیسیون نمهای تراشه

اشت دیدند. رویدادهای متعاقب اصالحات ارضی، دوران طالئی رونق انبمی خود شلیک

استثمار  راسری سرمایه داری، وسیع ترین میدان را برای پیش ریز سرمایه،و استیالی س

اختیار  کارگر و رشد غول آسای شمار سرمایه گذاران درهای تودهتر هر چه بربرمنشانه

رمایه، ساین اقشار قرار داد اما همزمان موقعیت دست دوم آنها در زمینه میزان سهم 

و نقش در قدرت سیاسی را دست ها سرمایهحصه اضافه ارزش ها، شرائط سودآوری 

 نخورده و همسان سابق باقی گذاشت.
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ا، خرد و میانی بورژوازی، با وقوع کودتهای سیاسی درون طیف الیههای تندنس -3

طحی شیرازه کار متشکل سیاسی را هم برای چند سال از دست دادند. حزب توده در س

ال حکمتری متحمل شدند، اما به هر  وسیع سرکوب شد. احزاب جبهه ملی فشار بسیار

های له سالبساط اپوزیسیون پردازی جمع کردند. این جریانات به ویژه گروه دوم، در فاص

از خرداد  حزبی روی آوردند، اما موج فزاینده سرکوب بعدهای به بازسازی دکه 41تا  37

و  نده ترینجماعت نقطه پایان نهاد. در این میان عقب ماهای ، بر تمامی تالش4۲

یمه دوم کمونیسم ستیزترین بخش این اقشار، یعنی رویکرد شریعت ساالر بورژوازی از ن

ه کار ببه بعد با توسل به برخی شگردها و استفاده از امکانات موجود، دست  40دهه 

تی از سازماندهی خود شد. بورژوازی دین مدار به رغم ریشه طبقاای تازههای شکل

 وکردهای اجتماعی عیان و نهان درونی اش، نیروی یکپارچه مشترک، به لحاظ روی

یه آمد، اما این رویکردها به اقتضای شرائط خاص روز، در پونمی متحدی به حساب

 تکاپوهای تشکل جویانه بر ساحل نوعی جهتگیری نسبتاً همگون لنگر انداختند.

وقعیت مالً همگی از نمود. اومی را به هم وصله، پینهها اجتماعی معینی آنهای داده

سهم  طبقاتی متبوع خود در عرصه سهام مالکیت سرمایه اجتماعی وهای دست دوم الیه

ند. ثانیاً تولید شده توسط طبقه کارگر ناراضی بودهای از کل اضافه ارزشها این سرمایه

ه ریزی در ساختار قدرت سیاسی و برنامها نقشی این الیهبی همه آنها از کم نقشی یا

ستی به خارجی و امپریالیهای مهار سرمایهبی بردند. ثالثاً هجوممی م سرمایه رنجنظ

دانستند، در همین راستا می انباشت داخلی را تجاوز به حریم خودهای حوزه

کردند. می غربی به ویژه امریکا را نیز سرزنشهای درهمرفتگی عمیق رژیم شاه با دولت

کنار این  جملگی کمونیسم ستیز بودند. محافل مذکور درچهارم و از همه اینها مهم تر، 

ه رغم بمشترکات، اختالفاتی هم داشتند. خیلی از آنها اهل مبارزه سیاسی نبودند و 

امپریالیست  انتقاداتشان به رژیم شاه یا قشر فوقانی طبقه خود و درهمرفتگی این قشر با

بول دند، تندنسی که مورد قکرمی ها، هر گونه پوشش سیاسی تشکلهای متبوع را نفی

جمعیت  روحانیت محور بودند، در حالی کهای سایر عناصر و محافل این طیف نبود. عده

نی حتی کردند. بعضاً به فعالیتهای زیرزمیمی وسیعی کم و بیش ابراز روحانیت گریزی

 بودند.ها دادند، در حالی که غالباً مخالف جدی این جهتگیریمی چریکی تمایل نشان



  بهمن و بورژوازی درنده اسالمی قیام                                                                  44

 

را برای ها نیروهای مختلف این طیف در فاصله زمانی مذکور، وسیع ترین کوشش

سازمانیابی خود به عمل آوردند. تا هر کجا که توانستند کانون تبلیغات اسالمی، 

انجمنهای دینی، مدارس خصوصی مذهبی، گروههای انتشاراتی، سازمانهای خیریه، 

ی امداد، حسینیه ها، مساجد، تکایا و مبارزه با مسیحیت و بهائیت، نهادهاهای هیئت

موارد به ای جمعیتهای متنوع دیگر تأسیس کردند. دامنه فعالیت تشکلها را در پاره

اقصی نقاط جامعه گسترش دادند. در بسیاری از شهرها تمامی مدارس متوسطه را از 

ها منو انجها از سازمانای مشابه پر کردند. شبکههای اسالمی یا جمعیتهای انجمن

گمراه کننده و های را از پوشش فعالیتای ایجاد نمودند که هیچ شهر و منطقه

رنگارنگ های ساخت. گردانندگان اصلی تشکلها را چهرهنمی نصیببی عوامفریبانه خود

دادند. سرمایه دار صنعتی صاحب کارخانه و کارگاه، می همین بخش بورژوازی تشکیل

معاون، مدیر، مشاور یا سرمایه داران صدر بوروکراسی دولتی، تاجر بازار، دولتمرد، رئیس، 

افراد نیروهای مسلح و نهادهای پلیسی، نظامی و امنیتی رژیم، دانشگاهیان، روحانیون 

مختلف اقشار میانی و پائین بورژوازی در بسیاری از های و در یک کالم، عناصر رسته

های یک محور مهم تمرکز فعالیت همراه و همزانو بودند.ها جمعیتهای هیأت رئیسه

های ، اجتماعی و به روز کردن خرافه«علمی»شبکه را تولید انبوه جعلیات برای آرایش 

طبقاتی و ای نمود. رویکردهای درون شبکه بر برآیند مشترکات پایهمی دینی تعیین

نمودند. می اختالفات طبیعی درون طبقاتی، کسر و کمبودهای همدیگر را تکمیل

شگاهی و حوزوی، فقاهتی قرون وسطائی و لیبرال مدرن نما، اهل سیاست و سیاست دان

کردند. به طور مثال می هم را جرح و تعدیلهای آمیختند و کاستیمی گریز با هم

 بازرگان را ساز و کار رونق بازار وعظ خودهای روحانی متهم به علم گریزی، نوشته

پیش نماز مسجد را وثیقه استقبال اهل « زدگیغرب »کرد، دانشگاهی ممهور به مهر می

ساخت. جامعه شناس روحانیت گریز نوع شریعتی فتوای می مسجد از حرف هایش

بافت، مرجع تقلید علم ستیز مدفون در گورستانهای می مدرنیزاسیون والیت و امامت

الت شکار تمایای نمود. عدهمی قرون وسطی محصول توهم بافی نوپردازان دینی را درو

دادند. می شکارشدگان را غسل تعمید اسالمیای گرفتند و عدهمی پاره وار چپ را نشانه

ابراز وجود ها معجون تقلبی گمراهساز و زهرآگین حاصل از همه این بده و بستان
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استخواندار این بخش بورژوازی در عرصه معادالت اجتماعی روز بود. بخشی که از ورای 

 بعد هموارهای سیاسی خود در دورهداری . راه را برای میداناین ساخت و سازها اوالً

نمود و ثانیاً در همان گامهای اول نیز متناسب با وزن سرمایه و ظرفیت شبکه پردازی می

 ساخت.می اجتماعی اش، کفه تأثیرگذاری خود بر سیر حوادث روز را سنگین

فعالیتهای این شبکه گسترده  رژیم شاه و دستگاه اختاپوسی ساواک، از سیر تا پیاز همه

کرد و برای تحقق می به اندازه کافی اطالع داشت، در رابطه با آن چند هدف را دنبال

بست. کمونیسم ستیزی حتی رفع می را به کارای حسابشدههای خواست شیوهمی آنچه

های قرار داشت. شاه و امپریالیستها خطر کمونیسم اردوگاهی در صدر این هدف

را در هر شکل ولو در هیأت تمام عیار بورژوائی « چپ» ئی سایه بروز هر بارقه امریکا

زدند و برای جلوگیری از خطر نفوذ کمونیسم در جنبش می نوع حزب توده ای، به تیر

بستند. کمک به گسترش فعالیت می کارگری ایران به هر ترفند و هر ساز و کاری دخیل

جعلی اپوزیسیون های اع اسالمی با برخی پیرایهاین بخش بورژوازی در زیر بیرق ارتج

نمایانه نیز یکی از همین ترفندها بود. از منظر رژیم، شبکه سراسری جنب و جوش این 

 تمایالت دارای نیروهای و افراد وسیع خیل که کردمی جماعت نقش مردابی را بازی 

از همین طریق ساخت و می رژیم ستیزانه از طبقات مختلف اجتماعی را در خود غرق

را داری راه پیوند آنها به جنبش کارگری، کمونیسم و قطب طبقاتی پیکار ضد سرمایه

کرد. رژیم شاه و شرکای امریکائی اش اشکال مختلف افت و خیزهای می مین گذاری

مذهبی را به اعتبار ظرفیت کمونیسم ستیزانه و بنمایه سرکش ارتجاعی، کاپیتالیستی 

دیدند. می داریاز مفصلبندی استراتژی خود برای ماندگاری سرمایهآنها جزء الیتجزائی 

مرداد برای هموارسازی راه توسعه  ۲۸بر همین اساس از همان روزهای بعد از کودتای 

نمودند. ساواک می الزم، برنامه ریزی و تالشهای با رعایت تمامی کنترلها این فعالیت

ا دانشگاهی را به طور مثال به جرم خواندن در همان حال که هزاران محصل دبیرستانی ی

ساخت یا از می یا حتی نگهداری کتاب ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی راهی زندان

داشت، به خیل بسیار انبوه سخنرانان دانشگاهی، روحانی، بازاری می درس و مدرسه باز

رای خویش موقعیت داد، تا بمی و کارخانه دار این مجامع به اندازه کافی فرصت و امکان

بگوئیم یک محور مهم تر اپوزیسیونی کسب نمایند و اعتبار ضد رژیمی جعل کنند. دقیق
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و محافل این بخش بورژوازی اپوزیسیون ها رژیم آن بود که از جمعیتهای سیاست

جاذبه دار کمونیسم ستیز مذهب مدار بسازد و در گذار نیل به این هدف اگر مخاطراتی 

داری و آوازه میدان 50غرامت حل و فصل نماید. با شروع دهه بی م وهم پیش آید آرا

دو سازمان بزرگ چریکی، در عرصه حیات سیاسی جامعه، به ویژه پس از آگاهی رژیم 

از تحوالت درونی سازمان مجاهدین خلق و کمونیست شدن اکثریت غالب اعضای 

کارگری بسیار بیش  سازمان، وحشت رژیم از چپ و خطر بالندگی کمونیسم در جنبش

از پیش شد. در همین راستا تقالی قدرت سیاسی روز بورژوازی برای سنگین سازی 

  گردید. تر کفه اپوزیسیون نمائی ارتجاع دینی بورژوازی نیز افزون

با حل کاپیتالیستی مسأله ارضی، طبقه کارگر ایران یکی از دو طبقه اساسی جامعه  -4

افزایش یافت. جنبش  30کارگربسیار برق آسا تا چند برابر دهه های شد. شمار توده

به رغم تمامی فشار سهمگین  50کارگری اگر چه در فاصله میان کودتا تا آغاز دهه 

سرکوب باز هم شکلهای مختلف مبارزه خود را ادامه داد، اما از این سال به بعد بود که 

گردید. شمار اعتصابات کارگری در تاریخی کارزار های وارد یکی از حساس ترین دوره

افزایش ای به بعد، به صورت بسیار خیره کننده 5۲مراکز مختلف کار و تولید، به ویژه از 

یافت. باال رفتن جهش وار میزان اضافه ارزشهای نفتی و ورود همزمان و سیل آسای 

ای تازهخارجی، رونق بازار انباشت را حتی در قیاس با دوره پیش ابعاد های سرمایه

ایران برای اولین بار و آخرین بار یک دوره اشتغال کامل را به داری بخشید. سرمایه

اولیه های آزمون ایستاد. طبقه کارگر کوشید تا از وضعیت روز برای تحقق برخی خواسته

یافت. می معیشتی خود بهره جوید. موج اعتصابات به طور پیگیر قدرت و دامنه افزونتری

شدند و بورژوازی می تکاء به قدرت خود خواستار افزایش بهای نیروی کارکارگران با ا

داد. می تنها از خواستای برای اجتناب از خطر تحمل تعطیل چرخه تولید سود، به پاره

پیروزی اعتصابات میزان اعتماد به نفس، احساس قدرت و فرایند رجوع به قدرت پیکار 

در مقابل طبقه سرمایه دار را ها فه توازن قوای آنبرد و کمی جمعی را در کارگران باال

کارگر، مرز های و مبارزات تودهها به بعد، دامنه خیزش 54ساخت. از سال می سنگین

و مراکز کار را در هم شکست، مناطق حاشیه شهرهای بزرگ را تسخیر کرد. ها کارخانه

مناطق خارج محدوده کارگران برای دستیابی به سرپناه، یک جنگ تمام عیار را در 
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تهران و سایز شهرهای بزرگ کشور علیه دولت بورژوازی آغاز کردند و پیش بردند. 

جنبش کارگری هیچ سازماندهی نداشت. سطح آگاهی کارگران نازل بود. جنب و جوش 

شد. هیچ حزب و گروه نمی و اجتماعات کارگری مشاهدهها سیاسی خاصی در کارخانه

وذ و اعتبار در میان هیچ تعداد کارگر برخوردار نبود. با همه سیاسی از هیچ میزان نف

اینها جنبش کارگری بسیار استوار، توش و توان سرمایه ستیزی خودانگیخته خود را به 

 کشید.می نهاد و ماشین قهر و قدرت سرکوب بورژوازی را به چالشمی نمایش

نبش و ج 55تا  5۲های سالاعتصابات موج وار کارگران در همه کارخانه ها، در طول 

امیان حشعله ور سرپناه خواهی آنها در حاشیه شهرها، رژیم سلطنتی سرمایه، شرکا و 

ت. آنچه امپریالیست رژیم و قشر فوقانی طبقه بورژوازی ایران را سخت به وحشت انداخ

ه آمد. طبقمی به حسابای داد در تاریخ جامعه ایران سابقه نداشت و پدیده تازهمی روی

ریخت. جنگی می کارگر تمامی محاسبات بورژوازی و شرکای غربی اش را بر هم

. جنگی سراسری برای دستیابی به سطح معینی از زندگی، هر چند نازل، آغاز کرده بود

 د به ریزشکه در هر گام پیروزی خود شالوده شبه رایگان بودن بهای نیروی کار را تهدی

یه رط اساسی بازتولید چرخه ارزش افزائی سرماکرد و در همین راستا یک پیش شمی

مپریالیست باالی بورژوازی و شریکان اهای کشید. الیهمی اجتماعی ایران را به زیر پتک

ی قبول جستند و برای حل مشکل، رژیم شاه را زیر فشار قرار دادند. همگمی راه چاره

 را ساواک که بود جمعبست این فشار زیر و نیست پاسخگو سرکوب صرف داشتند که

. ردندک کار و تولید مراکز وها کارخانه در سندیکاسازی سیاست اجرای و طراحی مأمور

  .بود گورستان راهی تولد لحظه همان در و شدمی متولد سترون که سیاستی

و اهتمام  40شکل گیری و استخوانبندی دو سازمان بزرگ چریکی در نیمه دوم دهه  -5

مسلحانه در ماههای پایانی این دهه و آغاز دهه بعد، اگر چه با  به شروع عملیاتها آن

توانست بشود، نمی هیچ استقبال چشمگیر جنبش کارگری رو به رو نشد و طبیعتاً نیز

اما به ویژه در ابتدای کار، پایه محاسبات رژیم شاه و شرکای داخلی و خارجی اش در 

دود زیادی لرزاند. رژیم و امپریالیستهای را تا حداری امر اعتماد به جزیره ثبات سرمایه

حامی، خطر توده گیر شدن خیزش چریکی و توسعه اجتماعی آن را بسیار جدی گرفتند 

و برای مقابله با این خطر از هیچ برنامه ریزی، هزینه سازی و ترفندی دریغ نورزیدند. 
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مبارزه این محاسبات یا احساس این مخاطرات البته به زودی دستخوش تغییر شد. 

کرد فروماندگی خود از هر میزان می از آنچه بورژوازی تصورتر مسلحانه پیشتاز سریع

کارگر را ظاهر کرد اما این فقط یک رویه ماجرا را های اثرگذاری وسیع در میان توده

داد. رویه دیگرش تأثیرگذاری نسبتاً گسترده سازمانهای چریکی در دامن می تشکیل

یزانه برخی اقشار اجتماعی در یک سوی و به هم ریختن دائره زدن تمایالت رژیم ست

حساب و کتابهای بخش میانی و کوچک طبقه سرمایه دار در سوی دیگر بود. این بخش 

جهات دچار ای بورژوازی، به ویژه پس از تحوالت درونی سازمان مجاهدین خلق، از پاره

وذ کمونیسم در جنبش هراس شد. همسان رژیم و قشر فوقانی طبقه اش از خطر نف

و محافل روزش شبح همین خطر را به تماشا ها کارگری به وحشت افتاد، در درون شبکه

کارگری همراه با عناصری های ایستاد و با چشم باز مشاهده کرد که افرادی از خانواده

نهند و یا پیوستن به جنبش چریکی می چریکیهای از طبقه خود وی، یا روی به سازمان

داری کنند. رعب و هراس از خطر میدانمی یت از مبارزه مسلحانه پیشتاز را تبلیغو حما

کمونیسم در جامعه، به اعتبار جادبه احتمالی پیکار چریکی آنها، بسیاری از سردمداران 

های و محافل دینی را بر آن داشت تا در سالها روحانی، بازاری و دانشگاهی شبکه

، خود را همراه و حامی این سازمان جلوه «مجاهدین خلق» نخست ابراز موجودیت 

کاریکاتوری و کاغذی های دهند!! و در سالهای بعد به فکر حمایت از شکل گیری هسته

  چریکی افتند. 

بورژوازی و قدرت سیاسی روزش در پیچ و خم یافتن راه برای مقابله با جنبش  -6

 به رایگان نیروی کار چرخکارگری و رفع خطر سرکش این جنبش از سر بهای ش

خوردند که تندباد بحران اقتصادی با مهابت تمام از راه رسید. سفینه رونق سرمایه می

به گل نشست و شط پرخروش سودها از طغیان باز ایستاد. خطر، بسیار سهمگین تر، 

و رعب آورتر شد. رژیم از همه سو زیر فشار قرار گرفت. قطب قدرت غربی تر بالفعل

و بیش از همه بورژوازی امریکا، با سراسیمگی کامل چشم به اوضاع دوخت.  سرمایه

ایران یک حوزه مهم تولید و پمپاژ اضافه ارزش به چرخه ارزش افزائی داری سرمایه

کرد، اما اهمیت این می امریکائی را تعیینهای این قطب به ویژه سرمایههای سرمایه

گردید. رژیم شاه ستاد واقعی نمی حد خالصه جزء سرمایه جهانی ) ایران( فقط در این
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حضور و قدرت دولت امریکا در منطقه خلیج، خاورمیانه و آسیای وسطی بود و دفاع از 

آمد. می آن جزء الیتجزائی از استراتژی بین المللی بورژوازی ایاالت متحده به حساب

 1600کرد. ایران می موقعیت بسیار ویژه ژئوپولتیکی کشور اهمیت مسأله را دو چندان

این داری آن روز مرز مشترک داشت و هر خطر دامنگیر سرمایه« شوروی»کیلومتر با 

های نمود. مؤلفهمی نقطه، نقش لرزشی در ارکان قدرت قطب غربی سرمایه را بازی

متعدد دیگری از جمله موقعیت ایران به عنوان یک کشور کامالً مهم صادر کننده نفت 

یکی از حساس ترین آبراههای بین المللی و دارای عظیم ترین ذخانر در دنیا، مسلط بر 

ایران با داشتن چنین داری افزودند. سرمایهمی انرژی فسیلی هر کدام بر اهمیت موضوع

موقعیت و نقشی اینک حالت یک کشتی بادبان شکسته اسیر طوفان، ورشکستگی و 

وسیع های کرد. تودهمی یداسردرگمی کامل سکانداران و موج طغیان سرنشینان را پ

 به چشم و مبارزه  طبقه کارگر به دنبال اعتصابات موفق چند ساله، دست به کار ادامه

 برتر افزون قدرت با لحظه به لحظه بحران تندباد. بودند بعدیهای موفقیت حصول راه

به کوبید و کل توان بورژوازی برای کمترین پاسخ می اجتماعی سرمایه بازتولید چرخه

در اینجا داری کشاند. نظام سرمایهمی فرسود و به زوالمی مطالبات روز طبقه کارگر را

های هیچ کدام از ساز و کارهای متعارف معجزه گر رهائی از خطر بحران و خیزش

اجتماعی را در اختیار نداشت، اتحادیه کارگری، جامعه مدنی، حکومت قانون و 

ات سرمایه از مهلکه ها، همه و همه غائب بودند. زمینی نجهای دموکراسی این فرشته

کرد. موج خطر، با می مجرد سرکوب نیز با همه قدرت ساحره خود بساط عجز پهن

تاخت و سفینه بانان هستی سرمایه برای یافتن چاره کار، می مهابت تمام، به پیش

خود های تو جنایها تمامی آرشیو تجربه ها، بشرستیزی ها، ترفندبازی ها، کودتاگری

 به سوی فرار از بن بست بیابند.ای نمودند تا شاید روزنهمی را زیر و رو

امپریالیستهای امریکائی غرق در خیالبافی از شاه خواستند تا برای گریز از خطر شورش 

عاصی، در سقف و جدار دیکتاتوری فراگیر حاکم روزنه هائی های قهرآلود سراسری توده

دادند، زیرا برخالف حامیان نمی انش توافقی با این پیشنهاد نشانپدید آرد. شاه و نزدیک

دانستند که در می هاامریکائی خود، به سترونی این ساز و کار یقین کامل داشتند. آن

ایران و جوامع مشابه، نقطه پایان تأثیر موج سرکوب ها، لحظه قطعی شدن داری سرمایه
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کند. رژیم نمی کمکی به تعویق احتراق وقوع انفجار است و گشایش هیچ سوپاپی هیچ

دولت وقت ایاالت متحده را به تأخیر انداخت اما های برای چند صباحی اجرای توصیه

خورد. نه عزل و نصب می خود نیز فاقد هر گونه راه چاره بود و در ورطه سردرگمی چرخ

سازمان  دولت ها، نه سندیکاسازی ها، نه فتوحات پر سر و صدای زمینگیر ساختن دو

بزرگ چریکی، نه کمک به معماران بورژوازی میانی و خرد برای حفاری باتالقهای عفونی 

پنجمین » کارگری، نه جار و جنجال های دینی ضد کمونیستی بر سر راه جوانان خانواده

نه «!! دروازه تمدن بزرگ» نه ماشین کم نظیر پلیسی ساواک، نه «!! ارتش جهان

یغ امپریالیستهای امریکائی و نه هیچ ساز و برگ و سالح دیگر بدون هیچ درهای حمایت

سهمگین از ورطه طوفان بحران و خطر خیزش سراسری های برای عبور بدون خسارت

 داد.نمی کفاف

پویه اوضاع چنین بود و رژیم و شرکای داخلی و خارجی اش درگیر این شرائط  - 7

نه و تردید، اندک اندک، آماده خروج از بودند که اپوزیسیون لیبرال بورژوازی با طمأنی

آشیانه امن چند ساله شد و اینجا و آنجا بساط عریضه نگاری پهن کرد. بازماندگان جبهه 

« فضای باز سیاسی» ملی دوم و طیف نویسندگان و شاعران، فرصت را برای تکدی 

اختار خواستند. جای پائی برای کسب و کار در سنمی غنیمت دیدند، آنها چیز زیادی

نظم سرمایه و تریبونی برای بیان تمنیات اجتماعی، مدنی، فرهنگی و سیاسی در سیطره 

کرد. اپوزیسیون می کل انتظارشان را تعیینداری حاکمیت رژیم شاهنشاهی سرمایه

و ترتیب شبهای شعر بود که رقبای شریعت ها لیبرال بورژوازی مشغول تنظیم عریضه

رای بهره گیری حداکثر از اوضاع، تاراج همه فرصت ها، بها ساالر و فقاهت مدار آن

آزمون بخت در پهنه معادالت اجتماعی روز، چالش قدرت سیاسی حاکم، تار و مار 

نمودن همه رویکردهای سیاسی و طبقاتی موجود و مهمتر از هر چیز، تسویه حساب 

مودند. فاشیستی با جنبش کارگری و کمونیسم طبقه کارگر شروع به آراستن قوا ن

کار و راهبردها و های در باره بورژوازی دین ساالر، چگونگی فعالیتهایش، شیوهتر پیش

و شبکه بافیهایش، ها جهتگیریهایش، کانون آفرینی ها، انجمن پردازیها، مدرسه سازی

ترکیب نیروها و فعالینش، امکانات عظیم مالی و ساز و کارهایش تا حدودی صحبت 

و نیروها آماده تأثیرگذاری بر ها اینک با بسیج همه توانائی شد. این بخش بورژوازی
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شهر قم، نقطه آغاز شبیخون نقشه مند،  56دیماه سال  19شد. تظاهرات می اوضاع

سازمان یافته و برنامه ریزی شبکه سراسری این طیف بورژوازی برای بازی قدرت بود. 

ار و تاجر، صدرنشین بوروکراسی سرکردگان معمم و مکال، دانشگاهی و بازاری، کارخانه د

دولتی یا کنفدراسیون چی خارج کشوری این طیف، همه و همه دست در دست هم 

فراهم شده روز شروع به تالش، دسیسه های از فرصتها برای بیشترین بهره برداری

کار و مقدم بر هر چیز، سازماندهی وسیع فاشیستی توده های چینی، تهیه نقشه

اقتدار و پیشبرد اهداف خود کردند. تمرکز های ، برای تحکیم پایهپرولتاریا لومپن عاصی

در وهله نخست بر این بود که شبکه قدرت بورژوازی فقاهت مدار، به صورت ها کوشش

یک نیروی سیاسی غیرقابل اغماض در سطح جامعه ابراز وجود کند. گامهای بعدی را 

ری، قلع و قمع نیروهای چپ، انحالل توطئه برای گرفتن میدان از دست جنبش کارگ

کارگر در باتالق انتظارات و اهداف ارتجاعی طیف طبقاتی های قدرت پیکار و طغیان توده

خود، تعیین حدود و ثغور همراهی با شرکای طبقاتی داخلی و تدارک داد و ستد با 

 داد.می محافل امپریالیستی بورژوازی تشکیل

وی واقعی سلسله جنبان سیر رویدادهای روز تا آستانه جنبش کارگری ایران تنها نیر -۸

خروج زاغان لیبرال قانونساالر و شب پرگان جانی مردارخوار فقاهت مدار ارتجاع 

کارگر بودند که با امواج پی در های کسب و کار سیاسی بود. تودههای بورژوازی از دکه

گرفته تا ها درون کارخانه پی و بسیار کوبنده مبارزات چند ساله، از اعتصابات گسترده

جنگ و گریز حاشیه شهرها، چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی و ماشین قهر قدرت 

را به ورطه هن و هن سوق داده بودند. این جنبش اما به گونه بسیار رقت داری سرمایه

افق و به ویژه فاقد هر میزان بی باری آسیب پذیر، متشتت، بدون هیچ سطح سازمانیابی،

جهتگیری آگاه سوسیالیستی ضد کار مزدی بود. جنبش کارگری ایران از لحظه ظهور 

تا آن روز در مقاطع مختلف تاریخی و در پیچ و خم تالطمات سیاسی، از درون و برون، 

میان دو لبه تیز قیچی تعرض بورژوازی، سرکوب فیزیکی و فکری سرمایه در یک سوی 

وروس، پروچینی و همانندان در سوی دیگر، و برهوت آفرینی احزاب و محافل چپ پر

سیاسی بدفرجام و تمام عیار های به اندازه کافی آش و الش شده بود. آثار مخرب بیراهه

سرمایه مدار حزب کمونیست ابوابجمعی کمینترن، حزب منحط توده و بعدها ناسیونال 
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داری سرمایهچپ آمیخته اردوگاهی، چینی چریکی یا محافل مشابه بر ظرفیت پیکار ضد 

و حمام خونهای رژیم درنده ها طبقه کارگر، هیچ کمتر از زخمهای کشنده سرکوب

خورشیدی با اهرم قدرت سرمایه ستیزی  50سلطنتی سرمایه نبود. جنبش کارگری دهه 

خودانگیخته طبقاتی خود و مبارزات چند ساله اش نقشی سترگ در اختالل پویه 

ب و وحشت بر رژیم سلطنتی سرمایه و حامیان بازتولید سرمایه، مستولی کردن رع

به بعد بازی کرد اما از اینجا به  56امپریالیستش و باالخره ظهور شرائط اعتالی سیاسی 

کرد. میدانداری از این به بعدش، در می بعد موقعیت یک نیروی کامالً زمینگیر را پیدا

پیوند زدن همه اشکال گرو رویکرد وی به سازمانیابی سراسری شورائی ضد کار مزدی، 

به محور واقعی جنگ با نظام بردگی مزدی، ها و ستمکشیها حقوقیبی اعتراض علیه

هستی سرمایه، های بورژوازی، تعرض به پایههای ونیطرد و رسواسازی کل اپوزیس

و آماده ساختن داری تدارک تسخیر مراکز کار و تولید، سرنگونی طلبی ضد سرمایه

برای جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی لغو کار مزدی قرار داشت. طبقه اش های توده

طبقه کارگر ایران در هیچ لحظه گذشته خود، حتی در هیچ لحظه تاریخ قرن بیستم 

به یاد نداشت. سندیکاسازی، حزب آفرینی، ای جنبش جهانی طبقه خویش چنین تجربه

هرمانان حزبی، پرتاب بسیج شدن به فرمان کمیته مرکزی حزب، جنگیدن در رکاب ق

حزب به عرش قدرت سیاسی و در یک کالم ایفای نقش پیاده نظام برای حزب باالی 

سر خود تنها درسی بود که در طول آن قرن از احزاب و محافل موسوم به چپ آموخته 

بود. این جنبش به دنبال یک تاریخ طوالنی تحمل کشتار و قهر سرمایه، سرکوب شعور 

احزاب و محافل های مختلف بورژوازی و آموزشهای وسط بخشو مهندسی افکار ت

دولتی با باندرول کمونیسم، قادر به ایفای چنان نقشی نبود داری لنینی پرچمدار سرمایه

بگوئیم، طبقه کارگر ایران با جنبش تر باخت. دقیقمی و به همین دلیل میدان را

آمادگی کاملش برای گزینش خودانگیخته سرمایه ستیز وسیع خود در سالهای پیش، 

این ریل مبارزه و رفتن این راه را به نمایش نهاد اما چرخیدن سرمایه ستیزی خودپوی 

وی بر ریل جنبش آگاه ضد سرمایه داری، حضور فعال چنین رویکردی را در ژرفنای 

زندگی روزش نیاز داشت. رویکردی که زیر فشار همه عوامل پیش گفته در موقعیتی 

 برد و در عرصه معادالت اجتماعی و مبارزه طبقاتی غائب بود.می سر زمینگیر به
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تنها  زد که طیف بورژوازی شریعت ساالرمی شرائط باال با همه مؤلفه هایش بانگ -9

توفید، رژیم می با تمامی قدرتداری برنده رویدادهای روز خواهد بود. بحران سرمایه

بود اینک  جامعه که از دیرباز آبستن انفجارخورد. می شاه در ورطه استیصال کامل غوطه

ا شد. سرکوب همچنان دستور کار بود اممی عاصی را شاهدهای طغیان سراسری توده

به  تمامی اعتماد خودها در سترونی کاربردش هم تردیدی وجود نداشت. امپریالیست

. محافل کردندمی هشتند و جستجوی بدیل مطلوبش را آغازمی کارائی رژیم را از دست

ی، شبکه ای، لیبرال نمای بورژوازی قادر به جابجائی شاخ ملخی نبودند، زیرا هیچ پایگاه

وده عاصی، انفجار قهر تهای نداشتند، از این گذشته رخسارهای تشکلی یا هیچ نفوذ توده

کرد. در مورد می «هباءً مُنبَثا» را ها کل بار و بنه فضای باز سیاسی و حکومت قانون آن

 باقی بش کارگری و چپ نیز به اندازه الزم گفتیم. در این میان تنها نیروئی کهجن

کس عماند همان طیف بورژوازی شریعت ساالر بود. این بخش ارتجاع بورژوازی بر می

در هم تنیده های وسیع نفوذ اجتماعی، انجمنهای سایرین همه چیز داشت. شبکه

مه ال و پرصدا، حمایت استیصال آمیز ههمه جا فعهای سراسری، پول کافی، تریبون

جهانی، داری لیبرال بورژوازی از خود، حمایت قطب شرقی سرمایههای اپوزیسیون

ش در مقابل خویای مزدورمنشی و نوکرصفتی بسیار چندش بار حزب توده و طیف توده

همه  وناراضی، همه های ذخائر سرشار و کم زوال توهم جمعیتتر مهمها و از همه این

ل سالیان کرد. این طیف ارتجاع بورژوازی در طومی به اندازه کافی در چنته اش سنگینی

ن دانست برای ایفای نقش در چنینمی دانست یامی پیش مستقل از اینکه چه میزان

مونیستی کروزی کارهای فراوان انجام داده بود. رژیم شاه نیز در کازرار وحشیانه ضد 

نمود می د مختلف فرجام کارش، تا هر کجا که به فکرش خطورخود، بدون وقوف به ابعا

 قدرت آنها را دنبال کرده بود.های تقویت پایه

غربی و در رأس آنها امریکا، رژیم شاه را های گشت. امپریالیستنمی اوضاع به عقب باز

 یافتند. این البته فقطمی دیدند و تالش برای بقایش را کوبیدن آب در هاونمی رفتنی

یک روی سکه بود، روی دیگرش نیز خواندنی و گفتنی است. واقعیت این است که 

بورژوازی امریکا در چهارچوب محاسبات روز خود و بدون توجه به آخر و عاقبت کار، 

کرد. می عروج بورژوازی شریعت ساالر به عرش قدرت سیاسی را تا حدود زیادی استقبال
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عاصی را پشتوانه های ژوازی اوالً کوه توهم تودهاز منظر حاکمان امریکا، این بخش بور

توانست رسالت حمام خون جنبش می اقتدار خود داشت و ثانیاً تنها بخشی بود که

کارگری، رفع خطر این جنبش از سر سرمایه، کمونیسم ستیزی و کمونیست کشی را 

به احسن وجه به دوش کشد. طنز تاریخ است که حرص و جوش محو کمونیسم، گاه 

 خود آنسوتر گام چند منافع به جهل حتی   بورژوازی را تا مرز دفن در گورستان جهل،

 تا داد پر و بال را بورژوازی مدار دین ارتجاع طیف دراز سالیان شاه رژیم. راندمی پیش

امپریالیست هائی  اینک و بستاند کارگر طبقه کمونیستی رویکرد و کمونیسم از خود داد

امریکائی باز هم زیر موج طغیان همان کمونیسم ستیزی دست بیعت به سوی نمایندگان 

کردند. بورژوازی ایاالت متحده و شرکای غربی صد البته که حضور می همان طیف دراز

دار و دسته نهضت آزادی، جبهه ملی و محافل لیبرال نمای طبقه سرمایه دار ایران را 

دیدند. در می فع نقص و ترمیم کسر و کمبودهای قدرت سیاسی جدیدنیز وثیقه ر

آدم سوزی برای های قرار بود. طیف نخست عهده دار اشتعال کورهها محاسبات آن

و تضمین امنیت و ثبات سیاسی سرمایه ها خاکستر ساختن جنبش کارگری و کمونیست

را برنامه ریزی ها یهباشد و جماعت دوم نظم تولید و شروط سودآوری حداکثر سرما

آستانه قدرت را دق الباب کرد. در ها کنند. بورژوازی دین مدار با اغتنام همه فرصت

کارگر های همه جا وجود اختاپوسی خود را بر سینه جنبش جاری توده 57طول سال 

و روستاها سنگین ساخت. دیکتاتوری هار رژیم سلطنتی موج ها و خیابانها در کارخانه

بست، درست در همان حال دیکتاتوری می کارگران در شهرها را به گلوله تظاهرات

و هر داری بربرمنش و درنده و هار این طیف بورژوازی نیز نفس هر اعتراض ضد سرمایه

کرد. همه جا و در می جهتگیری کمونیستی کارگران در دل خیزش سراسری را بمباران

نمود تا به می ارات کارگران را جاروبوجب به وجب این جنبش فریاد مطالبات و انتظ

را پهن کند. قیام « حزب فقط حزب اهلل» جای آن فرش شعارهای شوم و بشرستیزانه 

در دل چنین فضائی رژیم هار شاهنشاهی سرمایه را به زیر  57بیست و دوم بهمن 

کشید و همزمان هولوکاست ساالرترین، جنایتکارترین و درنده ترین بخش ارتجاع 

 ازی را بر جای وی نشاند.بورژو
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کارگر ، درسی است که طبقه 57آخرین و مهم ترین نکته در رابطه با قیام بهمن  -10

بسیارند و هر کسی یا ها تواند و باید از این رویداد بیاموزد. درسمی ایران و جهان

طیف های سازد. صدر و ذیل گفتهمی کاود و مطرحمی راها رویکردی از منظر خویش آن

احزاب و محافل چپ تا امروز این است که انقالب شکست خورد زیرا طبقه کارگر حزب 

کارگر متشکل نبودند!! سطح آگاهی و شناخت کارگران نازل بود. های نداشت!! توده

در جنبش کارگری را سد ساخته ها رژیم هار شاهنشاهی با تمامی قوا راه نفوذ کمونیست

بود. از این طیف که بگذریم دیگران نیز مطالبی به هم بافته اند و دلیل هائی ردیف 

 رشد ناکافی سرمایه داری!!«!! ی جامعهعقب افتادگ» نموده اند!! جار و جنجال در باره 

کارگر!! و حمایت آنها از ارتجاع های نقشی جنبش کارگری!! توهمات مذهبی تودهبی

کند. واقعیت این است که کل می مذهبی یا نوع اینها لیست دالیل این جماعت را پر

استدالل هر دو طیف یاوه بافی محض است. مشکل طبقه کارگر ایران و علل شکست 

، نه غیبت حزب کمونیست، نه فقدان سازمانیابی کارگری 57جنبش کارگری در سال 

در جنبش کارگری، نه سدسازی رژیم ها مورد نظر منتقدین، نه نفوذ اندک کمونیست

شاه بر سر راه رفتن چپ به میان توده کارگر در سالهای قبل و نه هیچ علت مشابه دیگر 

رشد ناکافی سرمایه «!! »افتادگی جامعه عقب» بود. پیش کشیدن مباحثی مانند 

و نوع اینها نیز فقط «!! ، باورهای دینی کارگران«!!نقشی جنبش کارگریبی »، «!!داری

و فقط عقب ماندگی واقعی فکری، رشد ناقص شعور، مسخ شدگی و جهالت گریزناپذیر 

بیستم در  گذارد. قرنمی تاریخی و طبقاتی مطرح کنندگان این دلیل ها!! را به نمایش

بند بند خود شاهد شکست جنبش کارگری کشورها بوده است. طبقه کارگر غالب این 

ممالک کمبود حزب نداشته اند، بعضاً احزاب چنان مقتدری در باالی سرشان بوده است 

که پس از تسخیر قدرت زمین و زمان را بر سر کارگران خراب کرده اند!! شاید گفته 

نبوده اند!! اما مشکل آنست که حزب ویژه خود لنین پایه  ناب لنینیهای شود که حزب

تشکیالتی بی بود. در مورد تأثیرها و شکستها گذار همه برهوت رفتن ها، سرمایه مداری

بر پویه شکست ها، جای شکی نیست اما سؤال این است که کدام تشکل، یا سازمانیابی 

کارگری نه فقط ظرف هیچ میزان های گوئیم. نیرومندترین اتحادیهمی کدام جنبش را

نیستند که کامالً بالعکس ساز و برگ داری اعمال قدرت طبقه کارگر علیه سرمایه
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در جنبش ها باشند. طول و عرض نفوذ کمونیستمی سالخی این قدرت به نفع بورژوازی

 کارگری نیز هیچ نشانی از هیچ میزان ضعف یا اقتدار صف پیکار کارگران علیه سرمایه

به طور قطع سد راهند اما کارگران زیر فشار قهر درنده ترین ها دهد. دیکتاتورینمی

کنند. نمی هیچ چیز را روشنها کنند، هیچ کدام این مؤلفهمی دیکتاتوری هم پیکار

متعدد کارگران دنیا در طول های و شکست 57شکست جنبش کارگری ایران در سال 

کارگر اسیر شکست های یستند. برای اینکه تودهقرن بیستم قابل ارجاع به این عوامل ن

نشوند، باید قدرت پیکار واقعی ضد کار مزدی خود را به صف کنند. این کار در گرو 

جمع کردن بساط حزب بازی، اتحادیه آفرینی و عزم جزم برای سازمانیابی شورائی آگاه 

است. کارگرانی که کارگر های آحاد تودهتر ضد کار مزدی شمار هر چه کثیرتر و عظیم

در این شوراها سر بیدار طبقاتی خود را باز یابند. کالبدشکافی مارکسی عینیت 

جاری را های را شعور بیدار طبقاتی خود کنند، مبارزه روز برای خواستداری سرمایه

سازند. جنگ علیه تبعیض داری حلقه زنجیر سراسری تعرض به شالوده هستی سرمایه

ک، علیه جنگ افروزی، علیه آلودگی محیط زیست، علیه جنسی، علیه کار کود

 آموزشی وبی بهداشتی وبی دیکتاتوری و خفقان و سلب آزادیها، علیه فقر و گرسنگی و

داروئی، جنگ علیه همه اینها را جنگ آگاه مستقیم علیه بردگی مزدی کنند. بی

هستند. شوراهائی  کارگر نیازمند سازمانیابی شورائی سراسری ضد کار مزدیهای توده

که سنگر جنگ روز، محل آموزش، مرکز تدارک آمادگی برای سرنگونی بورژوازی و 

ایران  57جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی لغو کار مزدی باشد. جنبش کارگری سال 

و جنبش کارگری قرن بیستم در نقطه نقطه دنیا شکست خورد زیرا فاقد چنین 

از هم بگسلد باید در هر کجا و ها ی اینکه زنجیره شکستسازمانیابی شورائی بود و برا

هر زمان دست به کار گذاشتن سنگی بر روی سنگ برای متشکل ساختن شورائی آگاه 

وسیع طبقه کارگر شد.های تودهداری ضد سرمایه
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 ۲014مارس   داری پرولتاریا و پراتیک آگاه ضد سرمایه

 

 

آنها، در هیچ یک از وجوه هستی خویش،  احزاب چپ قرن بیستمی حتی رادیکال ترین

مارکسی مبارزه طبقاتی نبوده اند و نیستند، های میراث دار ماتریالیسم انقالبی و آموزش

رسد، می پرولتاریاداری اما این بیگانگی زمانی که به روایت آگاهی یا اندیشه ضد سرمایه

نظرات چپ در این گذر و ها گیرد. ترجیع بند رایج تحلیلمی بعد ضخیم تری به خود

آنست که آگاهی طبقاتی پرولتاریا همان علم مبارزه طبقاتی است. این تعریف، ظاهری 

تواند درست هم می موجه دارد و اگر از داربست نظریه کائوتسکیستی آگاهی جدا شود

باشد، اما در چهارچوب متعارف تا کنونی خود، عمالً چوب حراجی است که بر پیکر هر 

 هیچ و عام چیز همه اینجا در آید.می طبقه کارگر فرودداری هی ضد سرمایهبارقه آگا

 و قید هیچ و فعالند و فراهم تحریفی هر برایها برگ و ساز همه. نیست مشخص چیز

کار نیست. اولین پرسش در مقابل این فرمولبندی  در آنها قدرت مهار برای شرطی

آنست که مبارزه طبقاتی را با کدام راهبرد، از منظر کدام رویکرد درون جنبش کارگری 

جهانی، با کدامین کالبدشکافی و نقد سرمایه داری، با کدام شناخت از سوسیالیسم، 

گرها، مطالبات، ساز و کدام نگاه به هستی طبقات اجتماعی، کدام روایت از حلقه ها، سن

اندازیم. فرمول فوق در مقابل همه این می کارها یا سایر مسائل عدیده این پیکار نظر

خاموش است و چنان کلی است که راه هر باژگونه سازی و تحریف را از هر ها پرسش

گذارد. یک محصول بسیار طبیعی می چه که مربوط به آگاهی طبقاتی پرولتاریاست باز

ت آگاهی سوسیالیستی، همان تعریف آشنای کائوتسکی و بعدها لنین از مسأله این روای

است. کائوتسکی در ضدیت با بنمایه نگاه مارکس، ضمن اعالم پای بندی به این که 

گفت که این علم کشف متفکران می آگاهی سوسیالیستی و سوسیالیسم علم است،

توسط لنین شاخ و برگ الزم را پیدا که بعدها ای طبقات باالست. نظریه گمراهه کننده

کرد و جزء انداموار پویه کار کمونیسم خلقی یا سوسیال دموکراسی میلیتانت برای 

با شکل دیگر شد. داری جایگزینی شکلی از نظم تولیدی و سیاسی و اجتماعی سرمایه

این آگاهی به طور قطع علم هم  تلقی علم از آگاهی طبقاتی پرولتاریا، با آنکه
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را یکی پشت ها کند که داالنهای گمراههنمی اما نه فقط هیچ چیز را روشن هست

سازد. اگر شاخص واقعی این آگاهی علم بودن آنست، پس هر می دیگری سد فهم ماجرا

 و استخواندارتر آن راتر کسی که شرائط مساعدتری برای یادگیری دارد، بهتر، عمیق

در این صورت بورژوازی از همه پیشتازتر خواهد  دهد ومی آموزد و مورد استفاده قرارمی

بود!! آنچه از اواخر قرن نوزدهم تا امروز در رابطه با جنبش کارگری و پویه مبارزه میان 

گوید. مطابق تبیین می رخ داده است نیز همین راداری طبقات اساسی دنیای سرمایه

علم بودن یا علم مبارزه کائوتسکی و قرائت لنینی این تبیین، آگاهی سوسیالیستی با 

شود، گنجینه سرشار این دانش آثار و ادبیات مارکس است، می طبقاتی بودنش تعریف

بورژوازی هم همین جا را آماج شبیخون کرده است و با توجه به امکاناتش، با سرعت 

برق پیش تاخته است، جام آگاهی کمونیستی پرولتاریا را تا ته سر کشیده است!! جام 

کارگر های یون و سموم خواب آور آکنده است، محتویات جعلی را خورد تودهرا از اف

داده است. حاصل این دستبرد بورژوازی و بدمستی و الیعقلی پرولتاریا همان است که 

بینیم. احزاب لنینی البته در فرمولبندی می در سراسر این دوران دیده ایم و کماکان

دفاع از روایت خود پیرامون آگاهی طبقاتی  باال، دست به آب بندی هائی هم با هدف

از سوسیالیسم و « علم مبارزه طبقاتی»گویند که تلقی می پرولتاریا زده اند. گفته اند و

باشد! جماعت نمی مادی و طبقاتی این علمهای آگاهی سوسیالیستی متضمن نفی پایه

بورژوازی مفروض  افزایند که در این تعریف، هستی پرولتاریا و جنگش علیهمی مذکور

است و شرائط تاریخی همین هستی اجتماعی و مبارزه طبقاتی است که پیدایش چنین 

علمی را هم سبب گردیده است. این حرف اگر چه خارج از فضای مه آلود باورها و پویه 

شناخت سوسیال بورژوائی کائوتسکی و لنین غلط نیست، اما در بطن این فضا کمکی به 

 :کند، زیرانمی ماجراحل تناقضات فاحش 

گویند طبقه کارگر بدون آموختن علم مبارزه طبقاتی یا آنچه خود می احزاب لنینی -1

. نیستداری سرمایه ضد مبارزه پیشبرد به قادر نامند،می «لنینیسم –مارکسیسم» 

 علیه مبارزه به دانش، این فراگیری با فقط پرولتاریا که آنست کالم این شفاف معنی

نهد و پیش از آن فقط برای بهبود شرائط کار و معیشت خود در می ی رویمزد بردگی

زند. احزاب می دست به اعتراض و جدالداری چهارچوب استیال و حاکمیت سرمایه
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شناخت مادی جوامع انسانی یا های مذکور کشفیات مارکس و انگلس در عرصه

مختلف تاریخ، های دوره اجتماعی –تولید زندگی و صورت بندیهای اقتصادی های شیوه

 یا علم مصادیق را اینها مانند و بورژوازی سیاسی اقتصاد نقددیالکتیک مبارزه طبقاتی، 

 شودمی این تفسیر و تأویل بدونها حرف این جمعبست. بینندمی سوسیالیستی آگاهی

 آزمون در که گیردمی پیش راداری سرمایه با مبارزه راه زمانی تنها کارگر طبقه که

اندیشه »البته ای آموزش نظرات مارکس، انگلس و بعدها لنین قبول شده باشد. عده

استالین را نیز « افاضات»و جماعتی حتی « تروتسکی»های گروههائی حرف« مائو

کنند!!. بر اساس چنین جمعبستی، این هستی اجتماعی می این علم یا آگاهیهای تکمله

 سازد، کامالً بالعکس دومی است که اولی را خلقمی راها نیست که آگاهی آنها انسان

کند!! هیچ حزب لنینی مسلماً زیر بار قبول این باور در ساختار هستی سیاسی خویش می

های کنیم که تودهمی نخواهد رفت، اما این تهمت نیست. وقتی ما، رک و عریان اعالم

، یا آراسته با «سملنینی –یسممارکس»، «مارکسیسم» کارگر صرفاً در پرتو یادگیری 

گردند، آنگاه می داریاست که حاضر به مبارزه ضد سرمایهتر پسوندهای تکمیلی افزون

بخواهیم یا نخواهیم معنایش آن خواهد بود که آنچه علم مبارزه نام نهاده ایم، هستی 

در اجتماعی آنتی کاپیتالیستی طبقه کارگر را پدید آورده است. این هستی اجتماعی 

مذکور، فاقد بنمایه سرمایه ستیزی است، دومی یا هستی طبقاتی های غیاب آموخته

عاصی علیه بردگی مزدی و استثمار این نظام نبوده است که دانش پیشبرد پیکارش را 

هم کشف و بازشناسی کرده است. در منظر این احزاب مارکس انسانی در درون شرائط 

 ارگر نیست، دانش طبقاتی وی همپیوند این شرائطکهای کار و استثمار و زندگی توده

مبارزه طبقاتی او دستاوردهای فکری، علمی، تاریخی های باشد. کشفیات و آموختهنمی

ای کارگر دنیا نیست که نقد ریشههای و انقالبی یک کارگر پیشرو، از آحاد توده

سازد. می را هدف گرفته است و حاصل نقدش را بیرق جنگ طبقه خودداری سرمایه

کارهای ها بالعکس او فیلسوف و دانشمندی از تبار طبقات داراست که به یمن سال

لندن و جاهای دیگر، آگاهی های پژوهشی و چرخیدن در الی متون کتابخانه

سوسیالیستی و کمونیسم پرولتاریا را کشف نموده است. این دانش توسط مارکس و 

کمیل کرده است و پرولتاریا با آموختنش انگلس بازشناسی شده است. لنین آن را ت



   داریسرمایه ضد آگاه پراتیک و پرولتاریا                                                            60

 

شود. بدون این آموزش او فاقد ظرفیت پیکار علیه می داریپرچمدار مبارزه ضد سرمایه

بردگی مزدی است و در بهترین حالت شانس این آموزش را داراست. همان گونه که 

م نشود. توانند از موهبت این یادگیری برخوردار گردند. سوء تفاهمی همه طبقات دیگر

در اینجا اشکال کار احزاب لنینی فقط این نیست که برای مارکس تبارنامه تعلق به 

کنند. بحث ما نیز مطلقاً این نیست که مارکس در کدام خانواده می طبقات دارا تنظیم

و متعلق به کدام طبقه متولد شده است!! مکان و موقعیت طبقاتی انسانها یک مقوله 

ما آنست که احزاب یاد شده با سرچشمه الهام کائوتسکیستی ژنتیک نیست. همه حرف 

و انترناسیونال دومی اصرار دارند تا کل نقد رادیکال مارکس بر اقتصاد سیاسی، روایت 

تاریخ، فلسفه، شناخت و همه چیز بورژوازی را به هر شکل ممکن از شرائط کار، استثمار 

جدا کنند. داری بقه علیه سرمایهو هستی اجتماعی پرولتاریا و از پروسه جنگ این ط

را ها را به اسم مارکس و اسامی ویژه دیگری بیاویزند. آنها همه این دستاوردها و دانش

، تروتسکیسم، مائوئیسم یا معجونی از همه اینها «لنینیسم» ، «مارکسیسم»لباس 

وشت تاریخ هستند که تاریخسازند و سرنها بپوشانند و آنگاه اعالم دارند که این اندیشه

را تعیین خواهند کرد. گام بعدی این احزاب آنست که حزب را نماد عالی، تنها مرجع 

ذیصالح درک، تشخیص و نمایندگی این افکار یا ایدئولوژی جار زنند و باالخره گام سوم 

برای همگان بسیار آشناست. اینکه پرولتاریا اگر در جستجوی رهائی است باید پشت 

کنیم که آنچه در این می و در رکاب حزب جهاد نماید. مشاهدهسر حزب به صف شود 

به ها و جنبشها افتد طابق النعل بالنعل همان پروسه حلق آویزی انسانمی جا اتفاق

که مارکس حتی سالها پیش از نوشتن گروندریسه ای و فیلسوفان است. پروسهها مکتب

 .و کاپیتال علیه آن شورید

هستی اجتماعی پرولتاریا و دانش مبارزه طبقاتی یا آگاهی  در این روایت آگاهی، -۲

سوسیالیستی وی مبانی ونشانی هائی نه فقط متمایز که از بیخ و بن متضاد دارند. کاشف 

آگاهی بورژوازی است، در حالی که خود این آگاهی قرار است سالح پیکار طبقه کارگر 

 ین تناقض را به این شکل الپوشانیباشد. احزاب لنینی اداری علیه بورژوازی و سرمایه

کنند که دانشوران طبقات دارا آگاهی سوسیالیستی را از آناتومی نقادانه شرائط کار می

کنند و سپس آن را مشعل مبارزه می و زندگی و هستی طبقاتی پرولتاریا استخراج
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ت سازند!! بنای تئوریکی که هرخشتش خشمی کارگرهای تودهداری طبقاتی ضدسرمایه

 بارد. از همه بدتر ومی ریزد و از در و دیوارش یکسره آشفتگیمی همجوار خود را فرو

معناتر اینکه به هر حال نمایندگان فکری بورژوازی هستند که همه کاره جنبش بی

کارگر بدون میدانداری آنها با سرمایه سر آشتی دارند، های رهائی طبقه کارگرند. توده

کند و قادر به درک چنین ضرورتی نمی به ذهنشان خطور مبارزه علیه بردگی مزدی

در گرو آموزش دانش هائی است که باید توسط دانشوران طبقه ها نیستند. زیرا همه این

یاد دهند، ها سرمایه دار کشف شود. همین دانشوران آن را به میان کارگران برند و به آن

دنیای کارهای دیگری که در این راستا راه و رسم مبارزه طبقاتی را به آنان بیاموزند و 

زنند معلوم نیست می انجام دهند. چرا افاضل اندیشمند بورژوازی دست به چنین کاری

گویند که سوسیالیسم علم است و می اما احزاب لنینی برای این سؤال نیز پاسخ دارند!!

آموختگان کارگاه علم یکسره در مالکیت سرمایه داران است. درس خواندگان و دانش 

این طبقه اند که به دلیل دسترسی به ذخائر علمی تاریخ، سوسیالیسم را در هیأت یک 

 آگاهی لنینیستی –کنند!! تئوری کائوتسکیستیمی علم کشف و راه استقرارش را پیدا

 باروتر که شوندنمی افت دچار تنها نه تناقضات اما جوید،می تمسک ادله این به طبقاتی

چرخد، می . صدر و ذیل استدالل یک صدا، گرد قمر معرفتآرایندمی قدتر سرکش و

کنند، می متفکرین بورژوازی سوسیالیسم را مثل همه علوم دیگر کاوش و بازشناسی

دیگر، طبیعت، جهان، تاریخ های حوزه جستجو و کند وکاوشان نیز همسان همه حوزه

 به جای آنکه ساز و کار گسترش نمایندمی و زندگی انسانهاست. اما این بار آنچه را کشف

انتها بی گردد، به جای آنکه ابزار فرسایشها مهار چرخه انباشت و سودافزائی سرمایهبی

شود، سالح ها و نیست سازی طبقه کارگر به نفع سنگینی الیتناهی کفه اضافه ارزش

اوال.ً کنیم که باز هم می است!! مشاهدهداری دست کارگران برای امحاء کامل سرمایه

آگاهی همه کاره و خالق هستی اجتماعی آگاه و مبارزه طبقاتی است. ثانیاً مشعل افروزان 

این آگاهی دانشوران عالیمقام بورژوازی هستند، ثالثاً همین نخبا و اندیشمندانند که امر 

که افکار، ای زنند. رابعاً و باالخره معلوم نیست چرا طبقهمی رهائی پرولتاریا را کلید

و انتظاراتش باید بیان اندیشوار ملزومات ارزش آفزائی سرمایه باشد، نه فقط ها قاف

گردد که حتی پویه پیکار برای این می پیامگزار و مانیفست پرداز رهائی بردگان مزدی
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در سپهر نظریه لنینی آگاهی به کلی بالجواب ها کند!! این پرسشمی رهائی را هم خلق

را بسیار خوب، صریح و مستدل و مقنع در دست دارد.  هستند اما مارکس جواب همه

پیش از طرح این حرفها توسط کائوتسکی و بعدها لنین و در همان لحظات ها او سال

» کوشد تا می نخستین شروع کارش اعالم داشته بود که رسم بورژوازی این است که

ار نظم دهد، این حاکمیت افکار و توهمات را به رسمیت بشناساند، به این حاکمیت افک

را به شخص یا یک سری اشخاص پیوند زند و آنگاه با فراغ بال توسن خیال ها اندیشه

نقل به مضمون و اختصار از ایدئولوژی آلمانی( بورژوازی کالً، از جمله در لباس « ) راند

چپ و زیر بیرق کمونیسم، برای حزب سازی، برای القاء حزب خود به عنوان ظرف امید، 

کارگر، برای بمباران هر بنای صف مستقل شورائی ضد های و رؤیاهای توده انتظار

 .پرولتاریا و برای بسیج کارگران در پشت سر حزبش به این کارها نیاز داردداری سرمایه

رویه پراتیک، جنبشی، اجتماعی و طبقاتی روایت لنینی آگاهی در هیچ کجا و در  -3

نبوده است. بالعکس، داری رویکرد واقعی ضد سرمایهمتضمن هیچ ای هیچ شرائط یا دوره

دقیقاً آرایش متفاوتی از مناسبات بردگی مزدی را دنبال کرده است. این روایت نه فقط 

کارگر علبه سرمایه نگردید که برقضا، سالح دست بخش هائی های چراغ راه پیکار توده

بقه کارگر جهانی شد. داوری در پیش پای طها از بورژوازی برای معماری بدترین گمراهه

ما فقط حوادث درون جامعه شوروی بعد از انقالب اکتبر، قطب کاپیتالیستی موسوم به 

گیرد، بالعکس نمی یا سایر الگوهای لنینی سوسیالیسم را مالک« اردوگاه سوسیالیسم » 

و راهبردهای کنکرت لنین در قلمروهای گوناگون شناخت جامعه ها به نظریات، تحلیل

متمرکز داری کند. سوسیالیسم لنین سوای سرمایهمی و مسائل مبارزه طبقاتی نظر

طبقه کارگر و مسلط بر همه های دولتی تحت سیادت یک حزب سیاسی باالی سر توده

» وجوه حیات اجتماعی این طبقه هیچ چیز دیگر نیست. ایده استقرار این شکل 

انند تحلیل سرمایه داری، سازمانیابی با درک او از همه موضوعات دیگر م« سوسیالیسم

و تحزب طبقه کارگر، انقالب کارگری، رابطه میان جنبش جاری کارگران و پروسه 

های تدارک انقالب سوسیالیستی، تسخیر قدرت سیاسی، استراتژی پرولتاریا در دوره

متفاوت مبارزه طبقاتی و باالخره آگاهی پرولتاریا نیز همپیوند و ارگانیک است. 

پیوندی عریان و اندامواری که در مورد پراتیک تمامی گروهها و احزاب لنینی هم
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کمونیسم » ارتدکسال امروزی نیز به تمام و کمال مصداق دارد. این موضوع را در کتاب 

 .توضیح داده ام« لغو کار مزدی و رفرمیسم میلیتانت لنینی

ی و تا جائی نامند، به طور واقعمی آنچه احزاب لنینی علم مبارزه طبقاتی پرولتاریا -4 

شود، می که به دنیای فکر، عمل و کارنامه سیاسی یا تاریخ حیات اجتماعی آنها مربوط

حرف ها،  کنند. همه این احزاب بانمی خود نیز به مثابه علم به آن نگاه نکرده اند و

بارزه معلم » نظرات، کشفیات و دستاوردهای مارکس یا همان مسائلی که مصداق واقعی 

زی با تعالیم دانند دقیقاً همان رفتاری را داشته اند که بخش هائی از بورژوامی «طبقاتی

 ذهبمرا نه علم که اساساً و در عالم واقع فقط « مارکسیسم» ها دینی دارند.. آن

ش برای متوهم ساختن کارگران به حقانیت نقها دانند. مذهبی که سالح دست آنمی

و  مارکس و انگلس و لنین و مابقی برای آنها نوعی مرامهای حزب خویش است. حرف

اختن آنها کارگر و متقاعد سهای آیین بوده است تا ارجاع به آیاتش را وسیله جذب توده

و ها هبه این نظرات و گفتها به اتوریته حزب یا قدرت دولتی خویش سازند. رجوع آن

ثل مه آیات و احادیث دینی است. دقیقاً رجوع یک مذهبی متعصب دیندار بها تحلیل

جام دهند روند تا برای آنچه قرار است انمی هر انسان مذهبی دیگر سراغ شارع دین خود

نویسند می نمایند را به حساب آیینمی فتوای شرعی و مجوز مرامی جعل کنند. هر چه

« سیسممارک» بافند. توسل به می کند، حدیثمی و برای اثبات مدعای خود تا چشم کار

م کمونیست دانند و کارگر ناآشنا با مارکس را شایسته نامی را گواه کمونیست بودن خود

 .بینندنمی «مارکسیست» و 

هست اما اوالً با شاخص علم بودن قابل  نیز آگاهی طبقاتی پرولتاریا بدون شک علم

و آیین باشد. ثانیاً و از آن مهم تر، به هیچ وجه از سنخ مکتب نمی تعریف و توصیف

کنند، در حالی که بحث بر می فیلسوفان دنیا را تفسیر» نیست. این سخن مارکس که 

شاید نقش مناسب ترین کلید را برای باز کردن قفل حوزه تعریف « سر تغییر آن است

داری و انقالبی سرمایهای آگاهی پرولتاریا بازی کند. این آگاهی نقد پراکسیس ریشه

قیقاً در همین جا ریشه دارد و همین امر به نوبه خود بارزترین است. علم بودن آن نیز د

گواه بر درستی استنباطی است که در باال اشاره شد. این استنباط که آگاهی طبقه 

کارگر یا سوسیالیسم، اساساً با شاخص علمی بودنش قابل تعریف نیست در عین حال 
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کند شاخص می تعریفهست. آنچه این آگاهی را خصلت نما و  هم که حتماً علم

است. داری سرمایه پراکسیس و ماهیت نمای آن یعنی نقد ریشه ای، انقالبی وتر ایپایه

درست به همین دلیل هم لنینیسم نه آگاهی طبقاتی پرولتاریا که اتفاقاً ضد این آگاهی 

است. کارهای مارکس برعکس تجلی آگاهی سوسیالیستی طبقه کارگر است اما نه از 

 که اعتبار این به بلکه –ر عین حال که واقعاً علم نیز هست د –آن نظر که علم است 

 چرا؟. است گردیده ظاهرداری سرمایه انقالبی و سیسپراک رادیکال، نقد نقش در

 به عجالتاً اما آورد، خواهم جمله چند در نوشته، همین از جائی در را سؤال این  پاسخ

خواهد، نمی و زینت دیوار خانه اش زیب برای را آگاهی پرولتاریا. بپردازیم بحث شیرازه

نماید. مدرک نمی نیز احرازای ویژهبه کمک این آگاهی وقار و منزلت و شأن اجتماعی 

هم برای او نیست. با کسب چنین آگاهی به جرگه صاحبان داری تحصیلی آب و نان

گردد. با این کار انبوهی پول حاصل استثمار طبقه نمی مقام و موقعیت و شهرت هم وارد

 کند تا وسیله چسباندن قبرش به قبر مارکس سازد. به خاطرنمی اش را نیز تصاحب

گیرد. پرولتاریا خود را می دانشمند شدن نیز نیست که راه جستجوی آگاهی را پیش

و پیروزمندانه ترعلیه تر ایبیند فقط به این خاطر که بهتر و ریشهمی محتاج آگاهی

مبارزه کند. درست به همین دلیل این آگاهی از این مبارزه جدائی ناپذیر داری سرمایه

 ریا فقط در پروسه جنگ ضد بردگی مزدی است که هماست. آگاهی طبقاتی پرولتا

کند. سوسیالیسم مشتی رساله می گردد و وجودش را اثباتمی بالد و هم آفتابیمی

پرشکوه انسانی نیست، جنبش رهائی بشر از چنگال های فلسفی، تئوری علمی، آرمان

سازد. می ناست و فقط در وجود این جنبش است که خود را عیاداری اختاپوس سرمایه

کارگر برای دیدن و کاویدن تاریک ترین های آثار مارکس زمانی که چشم مسلح توده

شود، وقتی که حاصل کاربردش مصالح و مالط می زوایای سپهر پیکار طبقاتی آنان

گردد، وقتی می داریکیفرخواست پراتیک کارگران در جریان جنگ واقعی ضد سرمایه

ر در دل کارزار مغلوبه طبقه اش علیه بورژوازی برای بیان که حکم زبان گویای روز کارگ

کند، موقعی که نقش سالح دست پرولتاریا برای می شرط و شروط بهتر جنگیدن را پیدا

و موقعیت هاست ها نمایند، فقط در این حالتمی شلیک به قلب بردگی مزدی را ایفاء

ین صورت مشتی نظریه و پژوهش که به طور واقعی آگاهی طبقاتی پرولتاریاست. در غیر ا
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و سند و آثار علمی است که در بهترین حالت کمکی به طبقه کارگر برای آگاه شدن و 

گردیم اما برای انسجام می است. به این بحث بازداری یافتن راه درست جنگ با سرمایه

بهتر مطلب الزم است از پیش، نگاه واقعی مارکس و باور رویکرد ضد کار مزدی، به 

 .را هر چند کوتاه توضیح دهمداری مبارزه ضد سرمایه

ارزه ضد هر جنگ و ستیز کارگر علیه سرمایه دار یا دولت سرمایه داری، لزوماً یک مب

نمایه بولو در اوج شدت و حدت، نه فقط ها نیست. بسیاری اوقات این جنگداری سرمایه

رمایه سقدرت و حاکمیت های سرمایه ستیزی ندارند که اتفاقاً در راستای تحکیم پایه

 روند. دستاوردهای اقتصادی و سیاسی این مبارزات نیز تعیین کننده ضدمی پیش

تواند کامالً معکوس می نیست. در این مورد نیز ماجراها بودن و نبودن آنداری سرمایه

دام از کباشد. به این معنی که وجود دستاوردها یا افزونی بیش و بیشتر آنها در هر 

بارزه مروها یا در هر دو عرصه مذکور، به جای آنکه مبین سرمایه ستیزی واقعی مقل

باشند، چه بسا سرمایه محوری و کمک فعال این مبارزات به استحکام شالوده 

ز هیچ را به نمایش بگذارند. سیاسی یا اقتصادی بودن جنبش کارگران نیداری سرمایه

د جنبش از لحاظ رفرمیستی بودن یا ضبرای تشخیص ماهیت ای فاکتور تعیین کننده

سرمایه  وتواند هم رفرم طلبانه می کار مزدی بودن نیست. هر کدام این دو شکل مبارزه

ودن بمدار باشد و هم ممکن است سمت و سوی ستیز با سرمایه داشته باشد. قهرآمیز 

رمایه سکارگر نیز در تعیین ماهیت سرمایه ستیزی یا های یا نبودن جنگ و جدال توده

 محوری پیکار آنان به همین سرنوشت دچار است و تعیین کننده چیزی نیست. نفی

سازد که پس می باال، این سؤال را بیش از پیش مهمهای نقش شاخص بودن همه مؤلفه

 باشد؟می شاخص واقعی در این گذر چه

با هر است که در هر سطح، هر شکل، ای طبقه کارگر، مبارزهداری مبارزه ضد سرمایه

میزان آگاهی، زیر هر اسم و رسم و بیرق، با هر دستاورد، محدود یا وسیع، اقتصادی یا 

و تعینی از ای سازمان، گامی، جلوهبی سیاسی، قهرآمیز یا غیرقهرآمیز، سازمان یافته یا

ابراز هستی این طبقه در راستای نفی خود به مثابه یک طبقه و در جهت اثبات 

و همه مظاهر ها عنوان نیروی دست اندر کار انحالل طبقات و ملیتموجودیت خود به 

واکنش متضاد این طبقه داری باشد. مبارزه پرولتاریا علیه سرمایهداری هستی سرمایه
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در مقابل کنش بورژوازی برای بقای جامعه موجود است. صاحبان سرمایه، همه 

های نگزار، کارشناس و دولتنمایندگان فکری، سیاسی، اقتصاددان، جامعه شناس، قانو

کنند. می را سنگفرشداری کشند راه بقای سرمایهمی با هر نفسی کهداری سرمایه

در داری گیرد. ماندگاری سرمایهمی بورژوازی این کارکرد و کنش را از بنمایه سرمایه

زندگی انسانی است و های گرو باژگونه پردازی همه حقایق اجتماعی و کل واقعیت

 .سازدمی ه همه منویات و ملزومات این ماندگارسازی را فکر بورژوازیسرمای

اجتماعاً های دهند، اینها قالبمی این اشکال، مقوالت علم اقتصاد بورژوائی را تشکیل» 

اجتماعی  معتبر و لذا بیان افکاری است که به روابط تولیدی این شیوه معین تاریخی و

یگری از تولید د. بنا بر این به محض اینکه با اشکال دتولید یعنی تولید کاال اختصاص دار

اهر سحر و سر و کار پیدا کنیم، این جنبه عرفانی و پراسرار دنیای کاال، کلیه این ظو

است بر طرف  از ابر پوشاندهای جادو که بر اساس تولید کاالئی، محصوالت کار را با پرده

 کاپیتال، جلد اول(« ) خواهد شد

کند، می که از دل پویه بازتولید و ارزش افزائی سرمایه استخراجای دیشهبورژوازی با ان

فروش نیروی کار را فروش کار، بهای بازتولید نیروی کار را بهای کار، نظم سرمایه را 

نظم زندگی اجتماعی انسانها، مقتضیات و ملزومات پروسه تولید اضافه ارزش را مصالح 

اختاپوسی خود بر طبقه کارگر را مرکز ثقل اعمال قدرت زندگی کل بشر، کاخ حکمرانی 

جمعی همه آحاد جامعه، قانون بردگی مزدی اکثریت غالب نفوس جامعه و جهان را 

میثاق پاسداری حقوق تمامی ابناء بشر، تابوت کفن و دفن هر جنب و جوش ضد 

ار خویش کارگران را جامعه مدنی، دستگاههای عظیم قهر و سرکوب و کشتداری سرمایه

را نیروهای تضمین امنیت اجتماعی کارگران، شکنجه گاههایش را مرکز تعلیم و تربیت 

توده کارگر، دولتش را نهاد قدرت جمعی شهروندان، ماشین جهنمی مهندسی افکارش 

را نیروی ساحره ارتقاء دانش و هدایت بلوغ فکری انسان، نهادهای متنوع دست ساخت 

اجتماعی رفع هر نوع اجحاف، های کارگران را شبکه خود برای سرکوب فکر و شعور

تاریخ را برابری جامع االطراف همه آدمها، سلب و محو هر های سهمگین ترین نابرابری

اجتماع،  آحاد اجتماعی و سیاسیهای آزادی ترین عالی تجلی را شکل آزادی افراد 

هان را شالوده بقای مالکیت سرمایه داران بر دنیای حاصل استثمار و کار کارگران ج
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دارد. بورژوازی می هستی و باالخره نظام بردگی مزدی را پایان تاریخ زندگی بشر اعالم

 را حفظداری و به یمن اعمال لحظه، لحظه آن ها، سرمایهها از ورای این باژگونه پردازی

 .نمایدمی کند و بر طبقه کارگر کشورها و جهان تحمیلمی

پراتیک سراسری تمامی آنچه گفته شد، از زمان پیدایش این موجودیت بورژوازی با 

طبقه تا امروز، در نقطه، نقطه دنیا ارگانیک، عجین و غیرقابل انفکاک است و سؤال 

اساسی در اینجا آنست که پرولتاریا بدون اینکه در بند، بند هستی خود و در جزء، پروسه 

متعرض همه این پراتیک پیکار روزمره طبقاتی خویش نیروی متضاد، معترض و 

خواهد خود را می و مسخ سازی هایش باشد، چگونهها بورژوازی و کل باژگونه گردانی

طبقه واقعاً درگیر مبارزه طبقاتی قلمداد کند؟!! پرولتاریا تنها بر بستر کارزار علیه همه 

 این مظاهر هستی سرمایه و کل این پراتیک بورژوازی است که واقعیت مبارزه طبقاتی

که داری سازد. در غیر این صورت نه دست به کار جنگ علیه سرمایهمی خود را برمال

چرخد. می فقط در سنگالخ تحکیم بند بردگی مزدی بر دست و پای خویش، به دور خود

بسیار روشن و داری به این ترتیب معنای زمینی، جنبشی و طبقاتی مبارزه ضد سرمایه

کارگر زمانی که جنبش جاری روزمره خویش برای های بدون هیچ ابهام است. توده

افزایش دستمزد، بهبود شرائط کار، ارتقاء سطح معیشت و رفاه اجتماعی، کسب 

تبعیضات جنسی و قومی و تر و عمیقتر سیاسی افزون تر، رفع هر چه وسیعهای آزادی

ناشی نژادی، علیه جنگ، علیه کار کودکان و آلودگی محیط زیست یا علیه هر مصیبت 

را در خارج از مدار تفاهم، مماشات یا سازش با طبقه سرمایه داری از موجودیت سرمایه

دار و دولتش، در خارج از قلمرو قانون مداری، مدنیت و نظم سیاسی یا اجتماعی جامعه 

برند، هنگامی که مبارزه در هر می حاضر و صرفاً با اتکاء به قدرت متحد طبقه اش پیش

زنند به هر حال می ا را به محور پیکار علیه شریان حیات سرمایه، پیوندکدام این قلمروه

و با هر درجه از شدت یا ضعف در پویه مبارزه طبقاتی قرار دارند. عکس این قضیه یعنی 

انفصال تام و تمام طبقه کارگر از ریل مبارزه طبقاتی نیز بسیار عریان است. وقتی که 

گیرند، هنگامی که به می ارزه قانونی پیشوسیع طبقه کارگر راه مبهای توده

نهند، موقعی که می بندند، زمانی که به جنبش سندیکائی رویمی پارلمانتاریسم دل

 «حزب کارگران»یا « حزب کمونیست»دنبال این و آن حزب زیر هر اسم و رسم از جمله 
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بینند، در می دوند، وقتی که نهادهای قانونی مقبول بورژوازی را ظرف تشکل خویشمی

سازند، در می حالتی که قدرت طبقاتی خود را سکوی پرش حزب به عرش حاکمیت

پشت کرده اند و راه برهوت داری همه این احوال آنها به جنگ طبقاتی خود علیه سرمایه

ها همپیوندی و همجوشی با بورژوازی و نظام بردگی مزدی را پیش گرفته اند. شاید آن

جنگ داری باز هم حتی سالح به دست، علیه دولت روز سرمایه در عین انجام این کارها

داری کنند، اما هر جنگ با دولت بورژوازی لزوماً جنگ با طبقه بورژوازی و علیه سرمایه

است که ای نیست. بحث بر سر جنگ کردن و نکردن نیست. همه حرف بر سر مبارزه

ه سوسیالیستی و ضد کار پویه تحققش عمالً و به طور واقعی گزارش صف آرائی آگا

که آحاد کارگران در شط ای طبقه کارگر باشد. مبارزهتر هر چه وسیعهای مزدی توده

بورژوازی را از شیارهای مغز خویش جاروب های پرسموم اندیشههای پرخروش آن زنگاره

کنند و کمونیسم لغو کار مزدی را جایگزین آن سازند. سر بورژوازی را از روی تنه خود 

که میدان مشق ای ردارند و سرآگاه طبقاتی خویش را به جای آن قرار دهند. مبارزهب

کارگر برای رفع قیمومت رهبران، رفع نیاز به رهبران صفه نشین های کل آحاد توده

ماوراء خود، رفع هر نوع رهبری شوندگی و الجرم کارگاه تولید خالقیت، آگاهی، کفایت، 

ضد کار مزدی در پراتیک متعین تک تک کارگران باشد. شعور، شناخت، توانائی پویای 

کارگر را در مقابل قدرت های تودهداری که قدرت آگاه بالنده ضد سرمایهای مبارزه

بقات، با ط همه انحالل آماده طبقه سرمایه به صف کند و این توده وسیع را در نقش 

تاریخ به تاخت و تاز وادارد. و ساز و کارهای الزم ایفای نقش در پهنه ها همه آمادگی

گوید با تأکید بیان می مارکس این مفهوم را در جائی که از انقالب کمونیستی سخن

هم به منظور تولید آگاهی کمونیستی در مقیاس توده ای، هم »گوید: می کرده است. او

ضروری است. ای برای پیروزی خود امر ]کمونیسم[، تغییر انسانها در مقیاس توده

تواند صورت بگیرد. بنا بر این می یری که تنها در یک جنبش عملی، در یک انقالبتغی

توان نمی انقالب ضروری است نه فقط به خاطر اینکه طبقه حاکم را از هیچ طریق دیگری

سرنگون کرد، بلکه به این دلیل نیز که طبقه سرنگون کننده آن، تنها در یک انقالب 

ای افات اعصار خالص کند و شایسته بنیاد نهادن جامعهشود خود را از همه کثمی قادر

)ایدئولوژی آلمانی( توضیح واضحات است که لفظ انقالب در اینجا نه « نوین گردد



 69                                 منتخب مقاالت: جلد دوم                                                  

 

متضمن لحظه وقوع انقالب بلکه ناظر بر فرایند تدارک و گردائی همه شرائط تحقق آن 

ی که مارکس پیش از قول پیماید. همه نکاتمی یا در واقع جنبشی است که راه انقالب را

دهد به توصیف ارتباط می طرح آن مورد گفتگو قرارهای باال و به عنوان پیش زمینه

وسیع های تنگاتنگ میان محتوای انقالب ضد کار مزدی و آمادگی و توانائی واقعی توده

کارگر برای انجام چنین رخدادی اختصاص دارد. در همین جاست که او در تعارض 

استنباطات بعدی افرادی مانند لنین و کائوتسکی بر سرچشمه واقعی آگاهی  باای ریشه

 جامعه از کهای طبقه …» نماید: می گذارد و تصریحمی کمونیستی پرولتاریا انگشت

که ای طبقات است. طبقه سایر با تضادها شدیدترین داشتن از ناگزیر و شده رانده

منشأ آگاهی به ضرورت یک انقالب بنیادی، دهد و می اکثریت اعضای جامعه را تشکیل

 )همان جا(« آگاهی کمونیستی است

را یک پیش شرط حیاتی ای در مقیاس توده مارکس در اینجا تغییر مؤثر طبقه کارگر

ای داند. او بر بستر این تغییر به گونهمی برای وقوع انقالب کمونیستی و ضد کارمزدی

وسیع های طبیعتاً سوای جنبش جاری روزمره تودهگذارد. بستری که می شفاف انگشت

پرولتاریا هیچ چیز دیگر نیست. معنای همه حرفهایش آن است که جنبش کارگری از 

را به لحاظ صف آرائی آگاه  توده هایشدو حالت خارج نیست. یا در پویه حیات خود،

رزه کمونیستی، شناخت ضدسرمایه داری، توان دخالتگری و رتق و فتق مسائل مبا

طبقاتی، جنگ با استثمار و نظم و قانونیت و مدنیت و سیاست و دولت و تمامی وجوه 

دهد که آماده نابودی کامل بردگی مزدی و می هستی سرمایه به چنان موقعیتی ارتقاء

گردد که از می راهه هائیبی شود و یا در غیر این صورت، اسیرمی انحالل همه طبقات

و فاجعه بارتر به ورطه انحالل در نظم تولیدی و سیاسی و ر تدرون آنها، هر چه عمیق

کند و در این راستا تا حد زائده می سقوطداری مدنی و فرهنگی و اجتماعی سرمایه

نماید. دومی در مورد کل طبقه کارگر امکان پذیر نیست، به می هستی سرمایه تنزل

ندارد و قادر به انجام چنین کاری مطلقاً چنین ظرفیتی داری این دلیل عریان که سرمایه

تواند برای چند صباحی بخش یا می نیست. مناسبات بردگی مزدی در بهترین حالت

ساقط سازد. مبارزه طبقاتی ای بسیار اندکی از کارگران را به چنین ورطههای بخش

می تازد و پرولتاریا به دنبال تحمل تمامی همچنان به عنوان لکوموتیو واقعی تاریخ پیش
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و ها بدون مرز و محدوده، افتادنهای شکست ها، دنیاها فروماندگی، گمراهه رفتن

نخواهد داشت، سوای اینکه اسرار هستی خویش را کشف و ای غلطیدن ها، هیچ چاره

از همه کثافات اعصار خالص کند و » را  وسیع طبقه اشهای توده  برمال سازد.

جنبش کارگری باید این کار را در درون « گرداندنوین ای شایسته بنیاد نهادن جامعه

انجام دهد. باید در قعر همین جهنم جنبشی شود که در هر سطح داری جامعه سرمایه

اجتماعی و همه چیز های ابراز حیاتش علیه قانون و حقوق و مدنیت و نظم و ارزش

است که  باشد. برای رسیدن به این هدف چه باید کرد. سالیان درازیداری سرمایه

زند. طبقه کارگر جهانی باید کارنامه می رویکرد لغو کار مزدی پاسخ این سؤال را فریاد

قرن بیستمی خود را برای همیشه مختومه اعالم دارد. باید هر دو الگوی بسیار آشنای 

سوسیال دموکراسی، الگوی فاجعه بار انترناسیونال دوم و کائوتسکی و الگوی به همان 

ار لنینی را کنار بگذارد. باید همین امروز و در قعر همین برهوت اندازه شکست ب

خالصی از « کثافات همه اعصار» راهی را پیش گیرد که راه خالصی از داری سرمایه

زعیم، لیدر و هر جرثومه جدا از خویش، خالصی از سندیکالیسم، تحزب بورژوائی میراث 

یلیتانت، راه فرار از عبودیت اولیاء ارتجاع سوسیال دموکراسی اعم از مسالمت جو یا م

حزبی، راه مارکسی سازمانیابی شورائی ضد کار مزدی، راه ذوب توهمات انبوه فرارسته 

در مقیاس ها از رابطه سرمایه و مهندسی شده توسط بورژوازی، راه تغییر اساسی انسان

ستیز آحاد توده ای، راه جوشیدن، پوئیدن، بالیدن شورائی سرمایه تر هر چه وسیع

کارگران، راهی که بردگان مزدی سرمایه را به مثابه یک قطب قدرت آگاه، چاره گر و 

و استقرار سوسیالیسم لغو کار مزدی آماده کند و در پهنه داری قادر برای امحاء سرمایه

تاریخ میدان دار سازد. این راه را فقط با برپائی شوراهای واجد شرائط الزم برای تحقق 

 .توان پیمودمی این هدف

مقاله حاضر را از بحث آگاهی شروع کردیم و در تالش برای توضیح بیشتر این موضوع 

پرولتاریا را پیش داری بود که راه گفتگو پیرامون معنای واقعی جنبش ضد سرمایه

گرفتیم. چرا این کار را نمودیم، قبالً گفته شد که آگاهی طبقاتی کارگر صرفاً در مبارزه 

گردد و این دو مطلقاً قابل تفکیک از هم نیستند. می رمایه است که آفتابیاو علیه س

مرده ای رابطه میان آنها، رابطه خون و ارگانیسم انسانی است. ارگانیسم فاقد خون پدیده
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و گندیده است و خون خارج از ارگانیسم به همان شکل محکوم به لختگی و تباهی 

 جامعه و عصر دنیای اجتماعیهای واقعیت وارونه بیان است. گفتیم که آگاهی بورژوازی 

 مانند مختلفهای «دانش » قالب در طبقه این فکری نمایندگان توسط که است موجود

 الهیات، شناسی، مردم سیاست، شناسی، جامعه فلسفه، تاریخ، سیاسی، اقتصاد

بورژوازی گردد. می ناسی، ساز و کار توجیه وضعیت موجودنژادش حقوق، روانشناسی،

شخصی و های یا در واقع ضد علوم را زینت بخش کتابخانه« علوم» این به اصطالح 

سازد. می کند، آنها را تار و پود سازماندهی جامعه حاضرنمی بازوبند رفع بالی خود

اختاپوسی های قانون، قرارداد، حقوق، حکومت، مدنیت، پارلمان، دولت، پلیس، شبکه

ریزی اقتصاد و سیاست یا سایر نهادهای مورد نیاز چرخه ارزش نظم و سرکوب، برنامه 

کند. آگاهی طبقاتی بورژوازی، شعور می داریافزائی سرمایه و ماندگاری نظام سرمایه

الزمه تولید سود و استقرار و قوام و استمرار مناسبات بردگی مزدی است. آگاهی پرولتاریا 

خاصیت سازی آنچه بی انهدام، از هم پاشی وفقط در پویه عینی اختالل، از کاراندازی، 

که بورژوازی برای حفظ سرمایه داری، برای توجیه این نظام، برای دفاع از موجودیت 

یابد و همه اینها متضمن می دهد، موجودیت واقعی و زمینی خود را بازمی سرمایه انجام

ار مزدی است که این معناست که آگاهی پرولتاریا فقط و فقط در کارزار واقعی ضد ک

 .دهدمی هستی دارد و این هستی را رشد

از این نیست که پرولتاریا تر گوید و هیچ چیز مسخرهمی بورژوازی سخن از دستمزد

همین حرف را تکرار کند و در ورطه باتالقی که سرمایه و سوسیال دموکراسی و 

ق و شور سقوط رفرمیسم میلیتانت لنینی و سندیکالیسم برایش حفر کرده است با عش

کند و تا این اختاپوس وحشت و می نماید!! او در سیطره نظام بردگی مزدی زندگی

 نه او اما  دهشت پابرجاست، مجبور به فروش نیروی کار خود است. این واقعیت دارد،

و فرودستی منبعث از  ستمکشی استثمار، علیه که نظام این هستی چاک سینه عاشق

آن و علیه موجودیت این مناسبات است. درست به همین دلیل واکنش وی در مقابل 

سیاست مزد بورژوازی کالبدشکافی مارکسی عینیت روز چرخه ارزش افزائی سرمایه، 

ورق زدن پرونده محصول اجتماعی ساالنه، به عنوان کار و تولید یک ساله خود، صدور 

طبقاتی علیه بورژوازی که چگونه عظیم ترین درصد این کار و کیفرخواست کوبنده 
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تولید را از چنگ طبقه وی خارج کرده و به سرمایه مبدل ساخته است و باالخره اعالم 

قاطع این حکم است که با تمامی قدرت موجودش برای گرفتن هر چه ممکن آنچه از 

پیکار ها ی زندگی انساندست داده است و سرازیری آنها به مجاری رفع نیازهای واقع

دارد که اهل تمکین به هیچ می آهنین و استوار اعالمای خواهد کرد. پرولتاریا با اراده

 طبقه با مشترک قانون و قرارداد و مقاوله نوع هیچ امضای آماده  نهاد قدرت سرمایه و

تضا اق قدرتش موجود زرادخانه که کجا هر تا و است جنگ حال در او. نیست دار سرمایه

کند کوه کار اضافی تصاحب شده اش توسط بورژوازی را از چنگال قهر و خون و توحش 

 .سازدمی این طبقه خارج

و « هنظم جامع» است. این اختالل « قانونیبی »دهد که این می بورژوازی عربده سر

مایه آشوب ساالری است!! پاسخ پرولتاریای آگاه ضد کار مزدی، آناتومی طبقاتی بن

طبقه های بشرستیز دار و ندار حقوق و قانونیت بورژوازی در پیش چشم آحاد توده

و دولت  کشد که آنچه صاحبان سرمایهمی خویش است. پرولتاریا از دل این تشریح فریاد

ست. او فروشنده نیروی کار اهای نامند، میثاق زشت بردگی مزدی انسانمی آنها قانون

حاکم  مفصلبندی رابطه تولید اضافه ارزش و قانون و حقوقچاقوی تیز تشریح به دست 

کند، می کاود و حاصل این کاوش را در پیش پای توده همزنجیر پهنمی سرمایه را

 نماید و همراه همهمی خویش را غذای ذهن و شعور و شناخت طبقه اشهای کاویده

تن این و دور انداخ دارد که آماده در هم شکستنمی این کارها با رساترین صدا اعالم

 .قفل دهشت و بربریت و انسان ستیزی است

حکومت » زند که اینجا حوزه استیالی جامعه مدنی، دموکراسی و می بورژوازی نعره

گیرد، پرده از چهره مدنیت و می است!! پرولتاریا این ترهات را به سخره« مردم بر مردم

 را در قعر چرخه تولید سود آفتابیها واقعی آنهای دارد، ریشهمی دموکراسی موجود بر

نامند بساط دروغ و می دهد که که آنچه سرمایه داران دموکراسیمی کند، توضیحمی

تحمیق و باژگونه سازی سرشتی آنها برای القاء فریبکارانه منافع خاص خویش به عنوان 

تی منافع عموم و پرده کشیدن بر روی دنیای استثمارگری و بربریت و توحش طبقا

زند که مدنیت می خویش است. پرولتاریای آگاه خطاب به همه آحاد همزنجیرانش بانگ

سرمایه، طبقه سرمایه دار، دموکراسی « مردم» کارگر، های سرمایه گورستان قدرت توده
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ابزار قدرت و ترفند و عوامفریبی و ها سرمایه، ماشین حاکمیت سرمایه داران و همه این

کند که نه تنها فریب این می است. او همراه این امور اعالم توهم آفرینی بورژوازی

 سازمان حاضر و حی قدرت  شوم اغواگر سرمایه را نخواهد خورد که با همههای بت

 کرد خواهد جمع را بساطشان شورید، خواهد آنها علیه اش طبقههای توده شورائی یافته

آنها فرو خواهد  امحاء روند بر را خویشداری سرمایه ضد قدرت و موجودیت مهر و

هر چه بیشتر و ژرف تری های کوبید، تا راه پیکار طبقاتی خود را بازتر گرداند. تا آزادی

ها تحمیل کند. تا دست صاحبان سرمایه و دولت آنداری را برای خود بر نظام سرمایه

گرداند. در اعمال تبعیضات جنسی و قومی و نژادی و کودک آزاری را کوتاه و کوتاهتر 

از چنگال تعرض توحش بار سرمایه خارج تر را هر چه افزونها تا محیط زندگی انسان

 .گرددداری آماده کارزار نهائی برای امحاء کامل سرمایهها سازد و تا به یمن همه این

ده این دارد که شالومی گوید و پرولتاریا اعالممی بورژوازی از حریم مالکیت خصوصی

ای اینکه ارگری و سبعیت بشرستیزانه سرمایه داران استوار است و او برحرمت بر استثم

رولتاریا در پرها شود و برای اینکه بشریت را رها کند باید این شالوده را در هم کوبد. 

ار وبافد. مارکس نمی دهد و لفظ به همنمی این گذر مثل همه قلمروهای دیگر شعار

ین سازد و باز هم حاصل امی وائی را برمالاز جمله مالکیت بورژها ریشه مالکیت

گوید و پرولتاریا می کند. بورژوازی از دولتشمی کالبدشکافی را غذای فکر توده همزنجیر

اضر و کند، مفصلبندی وجود دولت حمی را در برابر انظار پهنها پروسه پیدایش دولت

تاوردهای بر بلندای دس گرداند و آنگاهمی رابطه تولید اضافه ارزش را به تفصیل عیان

کوبد. می این تشریح بانگ سرنگونی این دولت را بر طاق آسمان قدرت روز سرمایه

زند که می خواند و پرولتاریا فریادمی بورژوازی همه چیزش را مصالح زندگی همگان

 .این نظام استای صالح بشریت در محو ریشه

در پویه عینی و پراتیک این داری سرمایهکارگر و نظام های مبارزه طبقاتی میان توده

گردد و آگاهی می یابد، معنادار و مادیمی و هماوردی هاست که هستیها رویاروئی

طبقاتی پرولتاریا خونمایه همین روند است. نه مبارزه آگاه طبقاتی و نه آگاهی 

که تجلی کمونیستی پرولتاریا، در خارج از این پراکسیس وجود واقعی ندارد. پراکسیسی 

است. در اینجا آگاهی داری تمام عیار همجوشی و همگنی آگاهی با پیکار ضد سرمایه
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سالح جنگ است و جنگ مستمراً و گام به گام نیازمند این سالح است. جنگ علیه 

حقوقی و تبعیضات جنسی و کودک آزاری و آلوده سازی بی سرمایه است و دیکتاتوری و

بشرستیزانه و همه اشکال سبعیت، خاکریزهای قدرت های محیط زیست و جنگ افروزی

گیرند. می شوند و به عنوان خاکریزها آماج تعرض قرارمی و دفاع و حمله سرمایه برآورد

 گرتر چاره شود،تر آگاه باید کوبد که می وقفه بر مغز کارگربی این پراکسیس مدام و

و تر ایا ریشهت گیرد پی راها این همه و بخشد بهبود را پیکارش کارهای و ساز گردد،

علیه اساس موجودیت سرمایه جنگ کند. بستر واقعی این جنگ فقط جنبش تر رادیکال

وسیع طبقه کارگر است. پرولتاریا فقط از درون چنین های شورائی ضد کار مزدی توده

تواند پرچمدار راستین جنگ علیه نظام بردگی مزدی و دست به می جنبشی است که

باشد. در جائی داری آماده سازی خود برای انحالل وجود طبقات و شالوده سرمایهکار 

از نوشته اشاره شد که روایت لنینی آگاهی، نه آگاهی کمونیستی طبقه کارگر که ضد 

نه بیرق مبارزه طبقاتی ضد « لنینیسم» این آگاهی است. چرا؟ به دلیل روشن که 

چم بورژوازی ناراضی برای جایگزینی شکلی از کارگر که فقط پرهای تودهداری سرمایه

با شکل دیگر است. جنبشی که رهسپار این جایگزین سازی است با فرض داری سرمایه

های اینکه حتی همه کارگران را به دنبال خود کشد، با فرض اینکه قدرت پیکار توده

 حلهای اهر به آویزان جنبشی هم باز کارگر را سکوی پرتاب سفینه قدرت خود سازد، 

 .و غرق در توهمات فاجعه بار بورژوائی است بورژوازی
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 ۲014آوریل جنبش کارگری و گمراهه آنارشیسم    

 

 

آنارشیسم رویکردی رفرم گرا اما چپ نما، در درون جنبش کارگری جهانی است. نوعی 

جهتگری معترض علیه مظاهر قدرت و تبعات هستی سرمایه که به هیچ وجه ضد 

نیست. با رابطه خرید و فروش نیروی کار در آشتی است یا حداقل ضدیتی داری سرمایه

کارگر از های مزدی نیست، هیچ دورنمائی برای رهائی تودهندارد، خواستار الغاء کار 

جهنم بردگی مزدی و هیچ افقی برای رهائی بشر از وجود استثمار، طبقات و مصائب 

کشد. اگر هم اینجا و آنجا، چیزی به شکل الگو، زیر نام نمی جامعه طبقاتی به میان

ق بن بست است. نسخه کند، فقط سراب فریب و باتالمی بدیل یا راه برون رفت طرح

و راهکارهایش حتی در رادیکال ترین حالت بر ساحل آرام برخی ها پیچی ها، مانیفست

در ساختار نظم سرمایه و تغییراتی عمیقاً اتوپیک در برنامه ریزی کار و ها جا به جائی

نقش ها اندازد. آنارشیسم همواره و در همه دورهمی لنگرداری تولید و تقسیم کار سرمایه

زیانبار را برای جنبش کارگری کشورها بازی کرده است. منحنی افت و خیز، ای گمراهه

زمانی متفاوت، یکسان های دخالتگری و اثرگذاریهایش در مناطق مختلف دنیا و فاصله

نبوده است. در نیمه دوم قرن نوزدهم. در انترناسیونال کارگری اول به صورت نیروئی 

وسیعی از کارگران اروپا را همراه داشت، این های حمایت بخشمیدان دار ظاهر گردید، 

طبقه کارگر داری حمایت را ساز و کار متالشی نمودن صفوف متحد پیکار ضد سرمایه

ساخت، در مقابل کمونیسم رادیکال و سرمایه ستیز پرولتاریا ایستاد و دخالت پردازی 

قرن بیستم با رونق بازار  هایش بیش از هر چیز، آب به آسیاب بورژوازی ریخت. در

در اروپا و یکه تازی همزمان کمونیسم خلقی ای سوسیال دموکراسی و جنبش اتحادیه

در سایر نقاط دنیا، وسعت تاخت و تازهایش «! ضد امپریالیستی» و ناسیونال چپ 

محدودتر شد اما زمینگیری همزمان کمونیسم رادیکال لغو کار مزدی، فضای الزم جنب 

ا حدودی برایش باقی نهاد. در غیاب وجود اثرگذار جنبش آگاه سرمایه و جوش را ت

قرن پیش اسپانیا توسن میدانداری تاخت. در  40ستیز پرولتاریا بود که در حوادث دهه 

مانند، شتاب هر چه تندتر ای آخر سده بیستم تا امروز عوامل تعیین کنندههای دهه
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عه، تعمیق و کوبندگی روزافزون بحرانها در پویه انحطاط شیوه تولید سرمایه داری، توس

چرخه بازتولید سرمایه جهانی، ورشکستگی روزافزون سوسیال دموکراسی و رفرمیسم 

داری راست اتحادیه ای، فروپاشی و احتضار کمونیسم بورژوائی خواه در قالب سرمایه

ی دولتی اردوگاهی و خواه در هیأت احزاب طیف رفرمیسم چپ، همگی با هم شرائط

متفاوت با قرن پیش را پدید آورده است. آنارشیسم تالش کرده است تا از این وضعیت 

حداکثر بهره برداری را به نفع خود بنماید. خیزش و تکاپوئی که تا لحظه حاضر در مورد 

 .کمونیسم لغو کار مزدی طبقه کارگر، بسیار کمتر شاهد وقوع آن شده ایم

شیستی به ویژه گرایشاتی از نوع آنارکوکمونیسم مختلف آنارهای در چنین وضعی نحله

و آنارکوسندیکالیسم، به دالئلی که بعداً خواهم گفت، یک بار دیگر به صورت خطری 

رادیکال داری جدی بر سر راه بالندگی کمونیسم لغو کار مزدی و جهتگیری ضد سرمایه

و همسان  گیرند. خطرآفرینی آنارشیسم مثل همیشهمی جنبش کارگری جهانی قرار

آنچه در دوره انترناسیونال اول، کمون پاریس یا جنگ داخلی اسپانیا اتفاق افتاد، حفاری 

با این جنبش ها گمراهه و خلق برهوت فریب در پیش پای طبقه کارگر است. آنارشیست

ونهای یطیف رفرمیسم چپ یا کل اپوزیسهای کنند که سایر احزاب و تندنسمی همان

دهند. آرایش باژگونه سرمایه داری، جداسازی اشکال می انجامچپ نمای بورژوازی 

حقوقی، ستم، جنایات و فجایع بشری بارآورد قهری این نظام، از رابطه کار بی گوناگون

و سرمایه، شقه شقه کردن جنبش کارگری و آویختن هر شقه به دفتر و دستکی از رفرم 

بردگی مزدی از تیررس پیکار طلبی بورژوائی، خارج ساختن شالوده هستی مناسبات 

رفرمیستی و سرمایه مدار در پیش روی کارگران و در یک های طبقه کارگر، افق آفرینی

کالم مسخ و جعل حقایق مبارزه طبقاتی پرولتاریا فصول مشترک کارنامه کل این طیف 

مختلف آنارشیستی با همه تلون جهتگیری ها، باورها و پراتیک های است. محافل و نحله

اجتماعی خود، همگی به اندازه کافی شریک همه فصلها و بندهای این کارنامه اند. 

آنارشیسم به همین خاطر و در همین راستا از آغاز آماج انتقاد رادیکال و کوبنده 

کمونیسم مارکسی لغو کار مزدی بوده است. نقدی که تداوم رادیکال و بالنده اش جزء 

طبقه کارگر در هر داری اتی و پیکار ضد سرمایهالیتجزائی از پراکسیس مبارزه طبق

شرائط و هر دوره خواهد بود. هدف این مقاله بررسی تفصیلی گذشته و حال آنارشیسم، 
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باشد. کالبدشکافی ضد کار مزدی بنمایه اجتماعی و نمی یا تشریح وجوه هستی آن

 کنیممی طبقاتی این رویکرد تنها کاری است که به طور مختصر دنبال

 ارشیسم و نقد رفرمیستی سرمایه داریآن

زنند، اما هیچ کدام، می حرفداری تمامی محافل آنارشیستی از ضدیت با سرمایه

دامنگیر طبقه کارگر یا کالً های را بانی و باعث واقعی تمامی سیه روزیداری سرمایه

فقر بینند. هیچ آنارشیست یا گروه آنارشیستی ریشه اصلی گرسنگی و نمی بشریت عصر

و ستمکشی، تبعیضات فاجعه بار جنسی، مرگ و میر انبوه کودکان، محرومیت میلیاردها 

انسان از آموزش و بهداشت و درمان و آب آشامیدنی و حداقل مایحتاج معیشتی، فساد 

 دنیای  وها و هولوکاستها و فحشاء و اعتیاد، تخریب فاجعه بار محیط زیست، جنگ

کاود. آنها در نمی بطه خرید و فروش نیروی کاررا ژرفنای در را، دنیا روز دیگرهای بلیه

کنند، اما در هیچ کدام این موارد، می به بورژوازی کشورها اعتراضها همه این زمینه

یا رابطه تولید اضافه ارزش را بعنوان تنها منشأ و سلسله جنبان داری شیوه تولید سرمایه

بنیاد اختالف میان آنارشیسم و کمونیسم لغو گیرند. نمی واقعی فاجعه هدف حمله خود

فعال سرشناس « باکونین» گردد. می کار مزدی همین جا قرار دارد و از همین نقطه آغاز

جنبش آنارشیستی و در عین حال رادیکال ترین فرد این رویکرد در دوران خویش و به 

ت ساز پایه ای، از زعم من تا همین امروز، راه خود را درست بر سر همین بزنگاه سرنوش

تمام های ساخت. باکونین در برخی توهم پردازیمی مارکس و کمونیسم پرولتاریا جدا

شد. حداقل به صورت ظاهر راه تقدیس نمی عیار بورژوائی کسانی مانند پرودن شریک

ها گرفت. سوسیالیسم را در تقسیم عادالنه مالکیت سرمایهنمی مالکیت خصوصی را پیش

 نمود. به تکرار ناشیانه استنتاجات اقتصاددانان پیش از مارکسنمی الصهخها و ثروت

پرداخت و در مقابل هر میزان نقد رادیکال اقتصاد سیاسی بورژوازی دست به نمی

 سترگ تلقیای زد. او برعکس پرودن افزایش دستمزد کارگران را بلیهنمی مقاومت

های از پاپ هر خیزش تودهتر کاتولیک کرد ونمی نمود. اعتصابات کارگری را محکومنمی

 باکونین داد. نمی کارگر برای حصول مطالبات روزمره اقتصادی را آماج سب و لعن قرار

 نژادپرستانه، ارتجاعی تفکرات اسیر مدار «اسالو» ناسیونالیستی تعلقات برخی رغم به

اشت د پرودن با را تفاوتها این او. نبود نیز( پرودن)  خویش مراد یهودستیزانه و زن ضد
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اما یک مسأله بسیار محوری او را در همه سطوح و قلمروهای مبارزه به ورطه همراهی 

 .دادمی قرار آنها کنار در راند ومی هابا پرودن

رهای در مورد نقش برخی نهادهای نظم و فراساختا ظاهراً رادیکال باکونین نظراتی

یع زیر همین پوشش رادیکال، توده وسداشت. تئوری هائی که داری اجتماعی سرمایه

یاس با قداد، تا جائی که بعضاً کفه توازن مقبولیت را، حتی در می کارگران را فریب

م ساخت!! نکته مهمی مارکس، در میان جماعت کارگران متوهم، به نفع خود سنگین

ه رمایآنست که کل این رادیکالیسم، زیر فشار منظر تبیین وی از سرمایه و جامعه س

گردید. در یک گفتگوی می شد و به حباب فریب مبدلمی داری، یکراست باد هوا

ی، کشد که هر کدام در ظاهر، به صورت انتزاعمی خصوصی با مارکس مسائلی را پیش

، خشتی در بنای سوسیالیسم لغو کار مزدی و عنصری در «فی نفسه»پاره وار و 

مردن آیند!! نکاتی در مطرود شمی ابفارغ از بردگی مزدی به حسای مفصلبندی جامعه

ی سر آن پارلمان، حزب، مجلس مؤسسان، هر نوع نهاد زیر نام نمایندگی انسانها و باال

و اراده  ها، دولت ستیزی و تأکید بر شر بودن هر فرم دولت، ضدیت با هر گونه مرجعیت

ن در شهرونداماوراء فکر و تصمیم و اختیار افراد، دخالتگری آزاد و تعیین کننده 

دگی مسائل دیگر که همه آنها شروط رهائی بشر از سیطره برای سرنوشت خود و پاره

ت را باشند. باکونین همه این نکامی مزدی، وجود طبقات و هر شکل استثمار طبقاتی

و شفاف  کند و بر مبرمیت آنها پای فشارد، اما تحقق آن ها، حتی متعالی ترینمی طرح

و داری یهق یابی را، در هیچ کجا و به هیچ وجه، به محو نظام سرماترین حالت این تحق

سازد. او پیوند نمی دهد و موکولنمی به برچیدن رابطه خرید و فروش نیروی کار ربط

و الغاء  اندرونی میان پویه دستیابی بشر به این دستاوردهای عظیم تاریخی در یک سوی

 .اندازدمی گیرد و از نظر فرومی کار مزدی در سوی دیگر را به طور کامل قلم

ای مارکس در پیچ و خم گفتگوی مذکور، نظرات باکونین را در غالب موارد، به گونه

گیرد. کشمکشی که شاهد ناآگاه، خوشخیال می رحمانه، به باد حملهبی عمیقاً جدی و

یک سازد. در می و متوهم خود را، در رابطه با دو سوی ماجرا، دچار گمراهی و بهت

بیند که در سنگر دولت ستیزی، حزب گریزی، مرجعیت شکنی، می طرف باکونین را

جنگ علیه قانون گرائی و مدنیت ساالری، بیرق واقعی رهائی بشر از هر نوع قید ماوراء 
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کند که بسیار می کشد!! و در سوی دیگر مارکس را مشاهدهمی خویش را به دوش

ازی تمامی سنگرهای آذین شده و پرفریب باال ترحم، دست به کار ویرانسبی سرسخت و

و سرنگونی درفش افراشته در دست باکونین است!! میدان جدال، بسیار گمراه کننده و 

غبارآلود است. مارکس بر صندلی دفاع از قانون و نظم و دولت و مرجعیت نشسته است!! 

شد!! ماجرا کمی و باکونین بر سر تمامی این زنجیرهای اسارت، شمشیر کیفرخواست

آیند. پاسخ بسیار ساده است. اولی از نقد رابطه می چیست و چرا سنگرها، اینسان به نظر

های و تافتهها کند، همه زنجیرهای آهنین باال را تفتهمی تولید اضافه ارزش عزیمت

دوخته است و در هم شکستن واقعی داری بیند، چشم به محو سرمایهمی انداموار سرمایه

شناسد. نمی داند. دومی یعنی باکونین سرمایه رامی قیود را در گرو لغو کار مزدیکل این 

گیرد. دولت، قانون، نظم، ساختار نمی کالبدشکافی جامعه مدنی را در اقتصاد سیاسی پی

داند و غرق در بحر نمی سرمایههای مدنی و نهادهای نظم اجتماعی موجود را فرارسته

با محو رابطه تولید اضافه ها رؤیت همپیوندی میان محو ایندانشی قادر به بی توهم و

باشد. اینجاست که تمامی شعارهای هیجان انگیز انسانی باکونین به ضد خود نمی ارزش

آورد و چماق دست مالکان جهنم می بیرونداری گردد، سر از بقای سرمایهمی مبدل

رد مخالفت سرائی مارکس با گردد، عکس ماجرا در مومی علیه طبقه دوزخ نشین کارگر

کند. او از دولت، مرجعیت، قانون می دلربای ظاهراً انسانی صدقهای این خواب و خیال

نماید، راه واقعی و پویه مادی رفت و روب انقالبی نمی و هیچ نظم ماوراء آدمیزاد دفاع

انیفست سازد. سنگرها جا به جا نشده است. ممی کاود و خاطرنشانمی راها تمامی این

واقعی جنگ سنگرنشینان را باید با چشم ماتریالیسم پراتیک ضد کار مزدی خواند و 

 .تعمق کرد

و آنچه نام آنارشیسم به خود گرفته است از محو دولت و ها باکونین، تمامی آنارشیست

زنند. علیه می حرفها رفع قانون و ابطال مرجعیت و الغاء نظم باالی سر انسان

 دهند و ضرورت کوبیدن مشت آهنین بر سر سرمایه را فریادمی شعار همداری سرمایه

بردگی و سیه روزی کارگر را در جدائی او از کارش، در ساقط های زنند. اما ریشهمی

 را، در هستی کار مزدی کنکاشها شدن وی از دخالت در پروسه کار خویش و همه این

روند. ریشه تمامی می نهادهای قدرت کنند. به جای این کار سراغ دولت و قانون ونمی
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می کنند. سرمایه را نیروی قاهر خداگون خالق می را در وجود اینها، جستجوها بدبختی

 !!پندارندمی را آفریننده ملعون اولیها بینند، دومینمی دولت و نظم بشرستیز موجود

ه لحاظ گویم که دولت شر است. شری بمی اما بحث دولت جداست و به ضرس قاطع«

ت. تاریخی ضروری که ضرورت وجودش در گذشته به اندازه ضرورت انهدام آتی آن اس

عی، دولت جامعه نیست بلکه یکی از اشکال تاریخی آنست. خشن و در عین حال انتزا

ل از لحاظ تاریخی دولت حاصل پیوند خشونت و غصب و غارت و به بیانی دیگر حاص

امان بوده بی یه گاه قدسی زور حیوانی و ظلمجنگ و تسخیر است. از بدو تشکیلش تک

تأیید  است. حتی در دموکراتیک ترین کشورها مثل ایاالت متحده امریکا و سویس دولت

 »همیشگی حق انحصاری اقلیت و انقیاد عملی اکثریت است

رایان اثر ب« باکونین و آنارشیسم جمع گرا» آثار باکونین، لنینیگ، کتاب  منتخب(

 )موریس، ترجمه سعید فیض اهلل زاده

کل دولت معاصر در نگاه باکونین و در منظر هیچ آنارشیستی، سرمایه متعین در ش

اه بازتولید از نهادها، ارگان ها، قوانین و دستگاههای اختاپوسی هموارسازی رای مجموعه

سرکوب  دولت را قدرت قهر وها باشد. آنارشیستنمی و بقای چرخه ارزش افزائی سرمایه

فکار سرمایه، قدرت سازماندهی نظم رابطه خرید و فروش نیروی کار، قدرت مهندسی ا

کارگر، قدرت دفاع از مالکیت خصوصی، قدرت کفن و دفن جنبش کارگری های توده

بازتولید  یزی آموزش و فرهنگ و اخالق متناظر بادر گورستان نظم مدنی، قدرت برنامه ر

ر وفق نیاز بو بقای رابطه تولید اضافه ارزش، قدرت تنظیم نسبت میان کار الزم و اضافی 

بینند!! نمی خودگستری و بقای بردگی مزدی، در یک کالم قدرت فائقه فراگیر سرمایه

ی، دی، سیاسی، حقوقبر اساس دکترین آنارشیسم دولت ساز و کار اعمال نظم اقتصا

مدنی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه نیست!! بالعکس فقط یک ماشین خاص خشونت و 

رگوئی تجاوز و غارتگری است، تکیه گاه قدسی زور حیوانی و دستگاه تولید ظلم و زو

کند!! می است!! با داشتن همین خصال و خلقیات، اکثریت را ذلت و اقلیت را عزت عطا

 .سازدمی بهرهبی بخشد و کارگران را از قدرتمی تسرمایه دار را قدر

با کونین از درون این زیج تاریک وارونه نما، نه مبارزه با دولت و قدرت را در پیکار علیه 

را در جنگ واقعی علیه داری کرد و نه اساساً مبارزه علیه سرمایهمی دنبالداری سرمایه
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نداشت ای د. او در همین راستا چارهدیمی موجودیت رابطه خرید و فروش نیروی کار

رفرمیسم جستجو کند. به جای های راههبی جز اینکه راه تحقق آرمانهای خود را در

را در مقابل تبعات ها کارگر برای کارزار طبقاتی علیه بردگی مزدی آنهای دعوت از توده

 .هستی و فراساختارهای نظم سرمایه به صف نماید

رسد و نه از مزایای حقیقی می دولت، انسان نه به آزادی بدیهی است که با وجود«

برد. انسان فقط می جامعه، گروهها و انجمنهای مخفی و افراد تشکیل دهنده جامعه بهره

بیند که دیگر دولتی در کار نباشد. روشن است که همه منافع می زمانی روی سعادت را

یزی نیست جز ضدیت و نفی عمومی جامعه که دولت مدعی ارائه آنهاست در واقع چ

و تعداد کثیری از افراد که به تابعیت ها مزایای واقعی نواحی محلی، کمون ها، انجمن

بزرگ و گورستانی وسیع است که در آن تمام ای دولت در آمده اند. دولت سالخ خانه

 در  )همان کتاب و مأخذ( »شودمی اختیارات و ابتکارات ملت به سالوسی سالخی و دفن

 خالصه دولت وجود در بشر زندگیهای مصیبت همه ریشه آنارشیسم، پندار سیستم

باشد و راه پایان دادن به وجود نمی سرمایه نظم ساختار تشخص که دولتی شود،می

توان از شر می کند. دولتی کهنمی عبورداری تاریخی آن از میدان جنگ علیه سرمایه

ز بین برد!! انگاره هائی که دنیائی زیب و زینت آن خالص شد بدون اینکه کار مزدی را ا

سوای نوعی رفرم طلبی هیجان آلود چپ ها رادیکال بر تن دارند، اما در دنیای واقعیت

واقعیتی که قبولش  .نمایانه پر از فریب و اغواگری و گمراهی، هیچ چیز دیگر نیستند

 بدترین را آن است، تلخ همچنان امروزهای آنارشیست برای و  برای باکونین تلخ بود

 به بندی پای از مبسوطی کارنامه اتهام این از برائت برای و دانندمی خود علیه تهمت

ر، سرنگونی طلبی، قانون گریزی، حزب شکنی و دولت ستیزی قهرآمیز پیش روی قه

داد. او به می کنند، باکونین این کار را در گفتگو با مارکس انجاممی همگان باز

کرد تا سرسختی صادقانه اش در پیگیری می انقالبیگری آشتی ناپذیر قهرآمیزش استناد

دید آن بود که مجرد لیست کردن رؤیاهای پرشکوه نمی آرمانهایش را اثبات کند. آنچه او

به توپ و تانک و شمشیر عالج هیچ دردی نیست. هر گام رهائی کارگران ها و آویختن آن

شی ها، سلب آزادی ها، حکومت شوندگی ها، مرجعیت پذیری از فشار استثمار، ستمک

در گرو مبارزه آگاهانه آنان علیه اساس کار مزدی است. با ها و اسارتها حقوقیبی ها،
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ای هیچ تغییر ریشهها صرف دولت ستیزی و قانون گریزی و شکستن حریم مرجعیت

هست پدیده دولت به ی دارتوان پدید آورد و تا سرمایهنمی در برهوت بردگی مزدی

گردد. طوق قانون از دست و پای نمی رود، بساط مرجعیت جمعنمی بایگانی تاریخ

گردند، احیاناً تغییر می به طور مستمر بازتولیدها شود، همه ایننمی کارگران برداشته

کارگر های به ابزار کار بورژوازی برای فریب تودهها دهند و تغییر شکل آنمی شکل

 .شودمی تبدیل

 درت آغازچرا باکونین و تمامی آنارشیست ها، در همه دوره ها، از دولت و قانون یا ق

ی آنان کنند. پاسخ درستش را باید در شیوه شناخت ایدآلیستی و نوع نگاه امپریستمی

جال مذهب به تاریخ، جامعه و انسان کاوید. آنارشیسم با اینکه زمین و زمان را از جن

کال سازد، اما در عمل بر روی درک ماتریالیستی رادیمی زی آکندهگریزی و خداستی

م به و جماعت موسوها «اشتیرنر» تاریخ را با نگاه ها بندد. آنارشیستمی تاریخ پل

کنند. انسان نمی اندازند. برای فهم تاریخ از انسان واقعی شروعمی جوان نظرهای هگلی

 گیرد، دنبالمی که برای این کار پیشای را در پروسه تولید وسائل معیشت و شیوه

 تولید،های و شیوهها نمایند. روند تحوالت تاریخی را در پیچ و خم سرنوشت شکلنمی

های کاوند. جوامع انسانی را سطوح متعین گسترش اشکال تولید و صورت بندینمی

یاسی، حقوقی، سآورند. افکار، باورها، فراساختارهای نمی اقتصادی هر دوره به حساب

 عصر ارگانیک فرایند کار و تولید مسلط آنهای مدنی و اجتماعی هر عصر را روئیده

به ها بینند. آنارشیستنمی شناسند. تاریخ جوامع بشری را تاریخ مبارزه طبقاتینمی

را در وجود ها دوزند. سرچشمه تمامی بدبختیمی هاچشم به سلطهها جای همه این

هر  را در هیأت خدا، مذهب، دولت، قانون یاها کنند و این سلطهیم کنکاشها قدرت

گیرند. مارکس می آماج حملهها قدرت سد راه بالندگی شعور و اعمال اراده آزاد انسان

 :گفتمی در باره هگلیهای جوان

ت شد و به تدریج هر گونه مناسبات غالب، مناسبامی سلطه مذهب پیش فرض گرفته«

 و به یک کیش، کیش قانون، کیش دولت و غیره تغییر شکل پیدامذهبی اعالم شد 

 (آلمانی ایدئولوژی)  «…کرد

 نویسدمی باکونین در تشریح درک خویش از تاریخ



 83                                 منتخب مقاالت: جلد دوم                                                  

 

 تکامل تدریجی جهان مادی برای همه کس کامالً محسوس است. همین طور تکامل «

همه حرکتی ها حیات ارگانیک و تکامل تاریخی شعور بالنده فردی و جمعی بشر. این

طبق با تجربیات هستند طبیعی، از ساده به پیچیده، از پست به عالی، از پائین به باال و من

ما که  روزمره ما و در نتیجه منطبق با منطق طبیعی ما و منطبق با قوانین خاص ذهن

عقلی  وبه کمک همین تجربیات شکل گرفته و بسط یافته و به تعبیری بازآفرینی ذهنی 

قل از باکونین گزیده آثار باکونین، ماکسیموف، ن» (امل یا ادامه آن در اندیشه استاین تک

 )و آنارشیسم جمع گرا

تکامل  کند، پویه واقعینمی در این روایت تاریخ، آنچه هیچ مکان و موضوعیتی احراز

رت تولید مسلط هر دوره با صوهای مادی جوامع انسانی، رابطه اندرونی میان شکل

قات، اجتماعی و سیاسی، افکار، باورها و فرهنگ حاکم در جامعه، وجود طبهای بندی

آشکار تاریخ های ایر واقعیتس یا طبقه هر آگاهی و انتظارات ها، افق مبارزه طبقاتی،

لی در زندگی انسان است. نگاه باکونین به تاریخ همان نگاه هگل است. روح مطلق هگ

م پرجنجالش به آزادی قادر به شکستن حریزند، عشق ورزی می ساختار فکر وی موج

مطلق  ایستد تا طبیعت را جایگزین ایدهمی عقل محض نیست. با تمامی توانش به تقال

یدن در گرداند. حاصل تالشش، باز هم چرخمی را جایگزین همها سازد، اما او فقط اسم

ست به ماند و فقط معماری آن دمی حصار تقدیرات است. حصاری که ناشکسته باقی

 .شودمی دست

ش اانسان در مقام محصول نهائی طبیعت، در زمین به شکوفائی فردی و اجتماعی  «

توان گفت کار طبیعت، حرکت و حیات طبیعت است. می دهد. حرکتی کهمی ادامه

ابطه ررابطه انسان با این طبیعت فراگیر، ممکن نیست که بیرونی باشد. ممکن نیست 

 است. شد. انسان آن را در خود دارد و خارج از طبیعت هیچبردگی یا جنگ و ستیز با

ن علیت مبه نظر من کامالً بدیهی است که هر گونه طغیانی از جانب انسان علیه آنچه 

ون نامم محال است. آن محاط و محیط انسان است. بیرمی جهانی یا طبیعت فراگیرش

 ذ(به نقل از همان مأخ)همان کتاب، « دهدمی و درون اوست و کل هستی اش را شکل

داند، اما می ظاهر ماجرا این است که باکونین برعکس هگل، پدیده دولت را شر محض

، به رغم تمامی «جوانهای هگلی» فراموش نکنیم که اشتیرنر آنارشیست و خیلی از 
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نقدهای تند و تیز خویش به هگلیسم، باز هم با همان خونمایه نگاه هگلی، تاریخ و 

نمودند. باکونین مخالف هر نوع دولت است می اجتماعی را کندوکاوهای دهجامعه و پدی

کشد. نهاد قدرت می اما تصور وی از دولت سایه سنگین بینش هگلی او را بر دوش

سیاسی، در ژرفنای فکر وی نه فرارسته شیوه تولید روز، نه ساختار نظم سیاسی زیربنای 

روی شر ماوراء همه اینها است. او دولت، تولیدی و ماشین قهر طبقه حاکم، که یک نی

نامد و مبارزه علیه این مثلث را می را اضالع متساوی مثلث شرداری خدا و سرمایه

کند. قابل توجه است که وی در ال به الی همین افاضات، می جایگزین مبارزه طبقاتی

پردازد. در  هارود تا به سب و لعن آنمی به سراغ نیروهای مدافع این سه ضلعی قدرت

 رسد!! آنها را در کنار هم قرارمی هاو لیبرالها «مارکسیست» جریان جستجوی خود به 

 !!بیندمی بانی و باعث بقای شرها را نیز به اندازه دومیها دهد و وجود اولیمی

درک عمیقاً امپریستی، مارکسی ستیز و غیرماتریالیستی باکونین از پویه تکامل تاریخ 

کرد. راه آشنائی ژرف نمی او از دولت، قانون یا قدرت را اسیر ورطه جهل فقط شناخت

بست. او قادر به می و ماتریالیستی همه مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی را به روی او

را نفهمید. از درک پرولتاریا، داری شناخت سرمایه نگردید، هستی متناقض تولید سرمایه

طبقاتی و نقش خاص تاریخی اش به کلی عاجز  هایهستی اجتماعی اش، خودویژگی

ماند. برای او طبقه کارگر همان مکان و موقعیتی را داشت که هر توده استثمارشونده 

دیگر تاریخ داشته است. اساساً او زیرفشار ایدآلیسم التقاطی ماتریالیسم نمای خود، 

تاریخ را به مفهوم طبقه اجتماعی، استثمار طبقاتی و جنگ واقعی میان طبقات در 

عمیقاً آشفته و مجعول در شیارهای ذهن خود ثبت و دفن کرد. به جای فهم ای گونه

 ماتریالیستی مناسبات اساسی میان طبقات، همه اش به استثمار، ظلم، نابرابری،

عدالتی، ستمگری و ستمکشی اندیشید. برای وی، برده، سرو، دهقان، هر عنصر بی

کرد که می شرائط تاریخی همان نقشی را بازیزحمتکش، هر ستمدیده درون هر 

پرولتاریای آگاه رادیکال قادر به انجامش بود!! مبارزه طبقاتی و به ویژه ظرفیت، بار و 

فهمید و با ساده اندیشی نمی رسالت تاریخی جنگ میان کارگر و سرمایه دار را

ظالم و مظلوم،  آن را با هر نوع جدال میان استثمارگر و استثمارشونده،ای جاهالنه

پنداشت. با همین نوع نگاه است که دهقان روسی و می ستمکار و ستمکش برابر
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یافت و می پرولتاریای ضد کار مزدی را به لحاظ ایفای نقش تاریخی همسنگ و برابر

 .دادمی چه بسا اولی را بر دومی ترجیح

روسی سنت  مردم روسیه بیش از تصور تو به سوسیالیسم نزدیک هستند، دهاقین »

یفاء کنند. در آزادسازی و رهائی بشر اای انقالبی از آن خود داشته و بایستی نقش عمده

تائیان مردم آن سامان ریشه دارد. در قرن هفده روسهای انقالب روسی در کلیه ویژگی

ه جنوب شرقی به پا خاستند و در قرن هجده نیز پوکاچف شورش دهاقین را در حوز

نهال  کشند و معتقدند کهنمی ل رهبری نمود. روسها دست از آشوبولگا به مدت دو سا

کشند، نمی پیشرفت بشر با خون انسان آبیاری شده است. آنها از بازی با آتش هم دست

. همچنان که آتش کشیدن مسکو به قصد شکست ناپلئون یک پدیده کامالً روسی بود

گفتگوی « ) یابدمی رهائی در چنین شعله هائی است که که نژاد بشر از قید بندگی

باکونین  مارکس و باکونین، م. کرانستون( صفوف جنگاوران کبیر رهائی بشر در ارزیابی

 بسیار طوالنی است و دهقان روسی فقط گوشه ناچیزی از آن را به خود اختصاص

 وتر رگدر این جنگ آخرین تاریخ، از همه ست« لومپن پرولتاریا»دهد. قدرت اعجاز می

یان و است. اشرار و غارتگران و در یک کالم هر نیروئی که اهل قهر و عصتر لبدیبی

اید شتسلیح است در این نبرد به همان اندازه ذینقش است که پرولتاریای کمونیست 

سیع کنیم که انقالب ایدآل باکونین و خیل ومی قادر به ایفای آن گردد!! مشاهده

م طبقه کارگر در مقابل نظاداری سرمایههیچ ربطی به صف آرائی ضد ها آنارشیست

ن و ندارد. جنگ عاصیان و خشمگینان و ستمکشان با ظالمان و زورگویاداری سرمایه

ز امفتخوران است و همین انقالب است که بناست رهائی فرجامین تمامی بشریت را 

بقه و طددامن خود متولد گرداند.!! باکونین در انکار وجود طبقات، انکار صف آرائی 

ین بدر مقابل هم و جایگزینی جنگ میان طبقات با جدال داری اساسی جامعه سرمایه

تازد می گذارد و تا جائی پیشنمی و حاکمان هیچ سنگی را بر روی سنگ باقیها توده

 هاو نکوهشها که حتی سخن گفتن از مبارزه طبقاتی را شایسته بدترین سرزنش

 :گویدمی مه حزب سوسیال دموکرات آلمانداند. او در نقد خویش بر برنامی

در آن برنامه چیزی دیگر هم هست که برای ما آنارشیستهای انقالبی که بدون هیچ  »

اندازه نفرت انگیز است. آنها پرولتاریا بی قید و شرطی حامی رهائی تمام مردم هستیم،
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دانید این به می مردم.های کنند و نه تودهمی را، کارگران جهان را، یک طبقه معرفی

چه معناست؟ این یعنی یک آریستوکراسی جدید، نه چیزی بیشتر، نه چیزی کمتر، 

آریستوکراسی کارگران شهری و صنعتی و متمایز شدن آنها از میلیونها کارگر روستائی 

آلمان عمالً های سوسیال دموکراتهای و کسانی که قرار است بر طبق پیش بینی

 بر بحث که نشود فراموش «. …دولت کبیر مردمی باشندمنکوب همین به اصطالح 

. باشدنمی برنامه این اساسی ایرادات و اش برنامه آلمان، دموکرات سوسیال حزب سر

ه طبقاتی و مفهوم طبقه است. مبارز کارگر، طبقه از باکونین روایت پیرامون گفتگو

های جار و جنجال باکونین در تاریکی زار روش شناسی امپریستی خود به رغم دنیای

و نقش داری انقالبی گرایانه، از فهم پویه کارزار طبقاتی دوران تسلط نظام سرمایه

پرولتاریای رادیکال ضد کار مزدی به کلی دور ماند، اهمیت سازمانیابی شورائی ضد 

کند. همه چیز را از منظری نمی کارگر در این کارزار را هیچ درکهای تودهداری سرمایه

اندازد. یک خط در میان، شعار پرطمراق رهائی می پوپولیستی و پوزیتیویستی نظر کامالً

کند، در تدارک لشکرکشی برای نیل به این هدف می انسان را در سپهر خیاالت خود یله

کند تا قشونی رزم آور از تهیدستان دهقان و لومپن پرولتاریا و می آید، تالشمی بر

جمع کند. لشکریانی که بخش مهمی از آنها، از هیچ  دست آخر کارگران به دور خویش

هیچ نشانی ها ظرفیت الزم برای جنگ با نظام بردگی مزدی برخوردار نیستند، تجمع آن

از یک جنبش سازمان یافته شورائی سرمایه ستیز کارگری بر جبین ندارد و در بهترین 

ر شورشی، داد و خورند که گوش به فرمان مشتی سپهساالمی حالت ففط به درد این

توخالی سرنگونی طلبانه راه اندازند و بازار رژیم ستیزی آرمانگرایانه فراطبقاتی های قال

گیرند. اینکه می را گرم نگه دارند. وظیفه دیگری نیز این فرماندهان و لشکریان به دوش

داری کارگر دست به کار متشکل ساختن خود علیه استثمار سرمایهای در هر کجا عده

و شالوده وجود کار مزدی هستند، اینان با افراشتن بیرق دروغین دولت ستیزی و صدور 

کیفرخواست دولت گرائی، استبدادطلبی و آزادی کشی علیه کمونیستها، در میانشان 

بذر جهل، توهم و تفرقه پاشند و کار متالشی نمودن صفوف کارگران را برای بورژوازی 

سیونال اول کارگری ایفاء نمودند و تا هر کجا که توان آسان سازند. نقشی که در انترنا



 87                                 منتخب مقاالت: جلد دوم                                                  

 

بین المللی طبقه کارگر را داری داشتند تناقضات موجود درون این تشکل ضد سرمایه

 .تشدید کردند

توانست نمی داریباکونین در غیاب حداقل شناخت ماتریالیستی و مارکسی از سرمایه

ن باشد، او آلیه این نظام و برای نابودی فعال رادیکال، آگاه و انقالبی جنبش کارگری ع

 و نمودنمی  طبقه کارگر را درکداری الفبای اهمیت سازمانیابی شورائی ضد سرمایه

رمایه سته شورائی و سازمانیاف جنبش این یا سازمانیابی این فلسفه و نقش موضوعیت،

 جهنم زا رفت برون برای بدیلی  فهمید، به این دلیل بسیار ساده که هیچنمی ستیز را

 باکونین سوسیالیسم. نداشت روی پیش در مزدی بردگی دهشت و توحش و استثمار

 سخهن و نبود دیگر چیز هیچ کاپیتالیستی تولید و کار ریزی برنامه از شکلی سوای

های نیتقرار این سوسیالیسم نیز نهایتاً در فدرالیسم و خودگردااس برای وی آشنای

 .گردیدمی خالصهداری محلی اتباع جامعه سرمایه

درالیسم فو کمون ها. پس ها سازماندهی واقعی مردمی از پائین به باالست. از انجمن »

 دامهکند و به سمت باال امی اجتماعی آغازهای که از سازماندهی پائین ترین هسته

شود. یک سازماندهی آزادانه و خودجوش می دهد یک نهاد سیاسی سوسیالیستیمی

 منتخب آثار باکونین، ماکسیموف(« ) یحیات عموم

بود که ظاهراً در آن دولت، حزب، زمامدار و کشیشی ای باکونین دنبال برپائی جامعه

ای شد که چنین جامعهنمی راند اما او در هیچ کجا حاضر به کاوش این رازنمی حکم

طبقه در چگونه پدید خواهد آمد، آحاد کدام طبقه اجتماعی آن را خواهند ساخت. این 

کدام فرایند، کدام سازمانیابی، کدام افق، کدام مطالبات روز، کدام روایت از رژیم ستیزی 

ستمکشان علیه » و باالخره با کدام جنبش راه استقرارش را خواهند کوبید و پیمود. 

بخشند و باید این پیکار می کنند و به وجود دولت و زور و مذهب پایانمی ستم مباررزه

فهمد می این همه چیزی است که وی از مبارزه طبقاتی و آینده این مبارزه« درا پیش بر

نماید. می و به اقتضای همین فهم الگوی فدرالیسم را برای جامعه آزاد آتی بشر پیشنهاد

بیند!! چرا؟ می او این فدرالیسم را شرط تضمین کننده آزادی انسان در سوسیالیسم

پاسخ همین سؤال است. سوسیالیسم وی نه جامعه باکونین های تمامی تئوری بافی

وموتیو قدرت کگسسته از جهنم کار مزدی است و نه جنبشی است که لهای انسان
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برپائی این جامعه باشد. آنچه او در تدارک تأسیس آن است در غیاب این شروط و پیش 

به  آید و درست به همین دلیل جامعه آتی وی تا جائی کهمی اساسی پدیدهای شرط

 در آن نیست، کهها سوسیالیسم بودنش مربوط است نه فقط هیچ نشانی از آزادی آدم

تواند دوزخ استبداد و زورگوئی و قدرت مداری باشد. این سوسیالیسم طبیعتاً برای می

تضمین آزادی افراد باید به ساز و برگهائی سوای سوسیالیسم بودن توسل جوید!! و 

دانست. موضوع را کمی بیشتر می مناسب این ساز و برگباکونین فدرالیسم را مصداق 

 .توضیح دهم

جامعه سوسیالیستی پرولتاریا از بطن جنبش سوسیالیستی شورائی سراسری ضد کار 

آید. این جنبش است که در جریان بالندگی، می طبقه کارگر بیرونهای مزدی توده

توده وسیع طبقه کارگر سازد. می گسترش و بلوغ خود، استخوانبندی جامعه آتی را

رساند، کارگران را می داریسرمایهتر متشکل در خود را به شعور و شناخت هر چه ژرف

را در همه قلمروهای زندگی ها کند، آنمی قدرت پیکار رو به فزون علیه سرمایه تفویض

حقوقی و جنایت بی نماید. جنگ علیه هر ستم ومی اجتماعی علیه سرمایه به صف

 را جزء الیتجزائی از زنجیره سراسری جنگ علیه بنیاد هستی سرمایهداری سرمایه

کند، خود از همه دانش می نماید. این جنبش زمانی که دولت بورژوازی را سرنگونمی

و توان و شناخت الزم برای برنامه ریزی کار، تولید و زندگی سوسیالیستی و پایان دادن 

است. پیروزی این جنبش پیروزی پرولتاریائی است به وجود تاریخی کار مزدی برخوردار 

 که به صورت یک طبقه متشکل و متحد و آگاه دست به کار معماری جامعه نوین

گردد، طبقه انسانهای مصمم برای انحالل دولت، الغاء کار مزدی، امحاء طبقات و می

ا آزاد نکند، تواند آزاد شود اگر تمامی بشریت رنمی که اساساًای جامعه طبقاتی، طبقه

 با زنجیرهای رادیکال که رشد آزاد همگان را منوط به رشد آزاد هر انسانای طبقه

با این مختصات، در مدار باالی شعور و شناخت و آگاهی و در ستیغ ای بیند، طبقهمی

رفیع پیکار ضد کار مزدی در پی پیروزی بر بورژوازی، شروع به استقرار سوسیالیسم 

ل این است که اگر این سوسیالیسم متضمن آزادی واقعی افراد کند. سوآمی خویش

نیست پس کدام شکل نظم تولیدی و اجتماعی قرار است این آزادی را برای افراد بشر 

رانند می از ضرورت تکمیل سوسیالیسم با آزادی سخنها به ارمغان آرد. همه آنارشیست
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نه محصول پیروزی چنین جنبشی زیرا که سوسیالیسم آنها نه حاصل پیکار این جنبش و 

بلکه نتیجه همپیوندی جمعیت هائی است که تنها و تنها زیر بیرق دولت ستیزی 

فراطبقاتی توخالی دست به دست هم داده اند. توده انسان هائی که قرار نیست به کار 

مزدی پایان بخشند، بلکه اگر کارگرند باید مالک وسائل کار خویشتن گردند و اگر دهقان 

تجمع فدرالیستی آدم هائی است ها تند صاحب زمین شوند. سوسیالیسم آنارشیستهس

سازند تا جامعه متشکل از خرده می دهند و فدراسیونمی که از پائین دست به دست هم

فقط به کسانی تعلق دارد که آن را با دستان خودشان زیر  زمین » مالکان را پدید آرند. 

کشاورزی. سرمایه و تمامی ابزارهای تولید برای برند، یعنی به جوامع می کشت

کارگری، تشکیالت سیاسی آینده باید فدراسیون آزاد های کارگرهاست، برای انجمن

 کارگری باشد. ) باکونین. منتخب آثار، ماکسیموف(

در  سوسیالیسم فدرال باکونین یک شاخص مهم دیگر نیز دارد. هر کس که کار نکند،

یگان اشت. قرار بر این بوده است که سوسیالیسم در همان طالآن حق زندگی نخواهد د

یالیستی خود استقرارش کار را داوطلبانه کند اما باکونین همه بیکاران را از جامعه سوس

آزادی و  اندازد. طنز ماجرا این است که آنارشیسم، زمین و زمان را از شعارمی بیرون

ین قید کار سازد اما جامعه آرمانی باکونمی از هر قید و بند آکندهها اصل رهائی انسان

فتنی گکند. این نکته نیز می را بسیار آهنین و ناشکستنی بر دست و پای آدمها قفل

فیها، اینجا است که آنارشیستها یا در واقع جرگه هائی از آنارشیسم در کنار همه شعاربا

گویند، مثل همه لفظ می زنند اما آنچه در این گذرمی و آنجا، از نفی قید کار هم حرف

ارد. صدر مریخی دیگر آنها هیچ ربطی و سنخیتی با پویه مادی محو قید کار ندهای بازی

یچ مبارزه هو ذیل گفتمان آنها در این حوزه نیز از چهارچوب ستیز با نظم سرمایه بدون 

 .نهدنمی و طبقاتی علیه اساس کار مزدی پا فراای ریشه

 گذشته و حال آنارشیسم

اینجا بیشتر بحث ما بر روی باورها، نظرات و منظر شناخت باکونین متمرکز گردید.  تا

این کار دالئلی دارد و به نوبه خود محتاج توضیح است. باکونین حتی در میان افراد 

» پیش از وی کسانی مانند ها سرشناس جنبش آنارشیستی، چهره نخست نیست. سال

مینه را باز کرده بودند. جنبش کارگری جهانی در باب گفتگو در این ز« ویلیام گادوین
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ممالکی مانند سویس، فرانسه، اتریش، هلند، اسپانیا، ایتالیا، حتی برخی ممالک امریکای 

اول و دوم قرن نوزدهم با شکل گیری و های آخر قرن هجده و دهههای التین از سال

یان مشاهیر این جنبش آنارشیستی سر و کار داشته است. در مهای ابراز وجود تندنس

نیز ظاهراً پرودن اولین فردی است که خود را رسماً آنارشیست نامیده است و به ترویج 

که بگذریم یک شاخص مهم محافل ها آنارشیستی پرداخته است. از اینهای ایده

بهرگی آنها از استخوانبندی و انسجام طبقاتی، بی آنارشیستی در همه دوره ها،

 انسجامی در چنان سطحی سیربی تی سیاسی بوده است. این تشتت وایدئولوژیک یا ح

کرده است و در همین زمان حاضر تا آنجا گسترده است که تعمیم مجموعه نظرات، می

دیگر های هر محفل، حتی هر شمار این محافل بر جمعیتهای افقها، اهداف یا سیاست

آنارشیست در این مورد نیز،  سازد. فعالینمی طیف آنارشیسم را دشوار ساخته است و

دهند. می زیر پرچمی ظاهراً آراسته و زیبا، دنیائی توهم و وارونه انگاری تحویل کارگران

ترجیع بند کالم آنان این است که از مکتب مداری، ایدئولوژی ساالری، حزب سازی و 

مبارزات  قائل نیستند، قصد رهبریای لیدرتراشی تنفر دارند. برای خود هیچ رسالت ویژه

بینند، هر کسی حق دارد می را ندارند، خود را آحادی از جماعت معترض جهانها توده

آنارشیست بودنش را مطابق دریافت و سلیقه خود تعریف کند. آنها لیستی از این جمالت 

کشند. ادعاهائی که حقیقت ندارند و حتی با فرض واهی درست بودنشان، این می پیش

سازند که پس اساساً آنارشیسم چیست؟ این پدیده را چگونه باید می سؤال را مطرح

آنارشیستی به رغم های شناخت و مورد داوری قرار داد؟!!. واقعیت این است که نحله

 طیف درون در که تشتتهائی و تنوعات باهمه فقدان استخوانبندی سیاسی و نظری و

های وجوه اشتراک و بنمایه .هستند هائی همگنی و مشترکات دارای کنند،می حمل خود

 نظری واحدی که آنارشیسم را به عنوان یک رویکرد در درون جنبش کارگری هویت

و همگنی ها، قطعاً ها کند. وجود این همپوئیمی بخشد و از رویکردهای دیگر متمایزمی

 راها کند اما آننمی و تمایزات میان گروههای مختلف این طیف را نفیها انبوه اختالف

آنارشیستها جمعیت کثیر ناهمگونی از  گرداند.می راند و بسیار کمرنگمی به حاشیه

مذهبی گرفته تا الئیک، آنارکو کمونیسم تا ضد کمونیسم، اندیویدآلیست تا مخالف 

ها دهند، خیلیمی فردگرائی، آنارکوسندیکالیست تا سندیکاگریز و مانند اینها را تشکیل
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« صلحجو» و سرنگونی طلبی قهرآمیز هستند. عده زیادی طرفدار سرسخت کاربرد قهر 

« اما گلدمن» باشند. فعالین سرشناسی از این جنبش منجمله می و مخالف توسل به زور

 تقبیح را آن نیز زیادی بسیار جمعیت اند، کرده تقدیس را ترور « الکساندر برکمن» و 

رزه کارگران برای افزایش مبا و اعتصاب بر پرودن مانند برخی اند، نموده محکوم و

کارگر های دستمزد چهارتکبیر زده اند و گروههای بسیار زیادی هم از هر تالش توده

برای سازماندهی اعتصابات یا هر سطح مبارزه آنها برای بهبود شرائط کار و زندگی خود 

که و تمایزات وجود دارد، اما نکته مهم این است ها دفاع نموده اند. تمامی این تفاوت

و محافل آنارشیستی به رغم همه اختالفات باال، باالخره در درون ها اکثریت غالب نحله

گردند. رجوع می یک مفصلبندی هر چند بدون لجام طبقاتی و اجتماعی با هم ارگانیک

و نظرات باکونین و شماری دیگر از سران آنارشیسم نیز دقیقاً ها این مقاله به نوشته

 از  گیرد و اعتبار خود رامی دی است. بر پایه شناخت آن صورترجوع به همین مفصلبن

 باکونین نظریات و نقدها ها، بحث از که نکاتی تمامی. نمایدمی کسب شناخت همین

 یا همه میان مشترکهای پردازی افق و راهبردها شناخت، شیوه باورها، ایم، کرده نقل

ن جنبش آنارشیستی است. نکته مهم فعالی وها تندنس ها، نحله اتفاق به قریب اکثریت

فعال های دیگری نیز در این گذر قابل طرح و تأکید است. اینکه باکونین از غالب چهره

بوده است. فاکتوری که تر و میلیتانتتر و نظریه پرداز سابق و الحق آنارشیست رادیکال

 افزون تری به نوبه خود گزینش ما برای کالبدشکافی انتقادی این رویکرد را اعتبار

و سازشکارتر تر و باورهای محافل راستها بخشد. به بیان دیگر مقاله حاضر تحلیلمی

جنبش آنارشیستی، یا آراء منفرد و پاره وار این و آن آنارشیست را مبنای بررسی و نقد 

مشترک گروههای مختلف و به رادیکال های خود قرار نداده است، بالعکس به شاخص

نفی روایت رادیکال . موجود در میان آنها رجوع کرده استهای ترین جهتگیری

ماتریالیستی و مارکسی فرایند تکامل تاریخ، مقاومت ارتجاعی در مقابل نظریه 

مارکسی کالبدشکافی جامعه مدنی در اقتصاد سیاسی، تبیین تمام عیار 

پوپولیستی جامعه، قلم کشیدن بر مناسبات اساسی میان طبقات متضاد 

عی و بیان تحریف آمیز این مناسبات با مفاهیم و الفاظی چون ستمکشان اجتما

و ستمگران یا حاکمان و فرودستان و نوع اینها، فرار از قبول این واقعیت که 
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تاریخ همه جوامع انسانی تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است، تحلیل خلق گرایانه 

ی این شیوه تولید و به جای آناتومی رادیکال مارکسداری و ارتجاعی سرمایه

طبقه کارگر با مسائلی داری مناسبات اجتماعی، جایگزینی مبارزه ضد سرمایه

مانند دولت ستیزی، مذهب گریزی و قانون شکنی فراطبقاتی، روایت بورژوائی 

پراکنده های و رفرمیستی از سوسیالیسم و تبلیغ جامعه متشکل از فدراسیون

ار مزدی و سازمان شورائی سراسری برنامه مالکان خرد، به جای کمونیسم لغو ک

ریزی سوسیالیستی کار و تولید، اندیویدآلیسم، فطرت گرائی ارتجاعی و 

جستجوی آزادی و منافع فرد در خارج از قلمرو آزادی و اختیار و مصالح زندگی 

کارگر با جنبش های همگان، همعرض دیدن تحزب ارتجاعی باالی سر توده

ضد کار مزدی پرولتاریا و موارد دیگری از این دست، شورائی سازمان یافته 

و محافل ها همه و همه مسائلی هستند که میان تمام یا غالب تندنس

             باشندمی آنارشیستی، مشترک و محل اتفاق

یک  وجود این مشترکات و توافقات در بین طیف نیروهای آنارشیست واقعیتی است که

ن آپرچمداران گذشته و حال این جنبش های و نوشتهها مرور بسیار اجمالی در حرف

د در سرشناس ترین چهره روز این رویکر« نوام چامسکی» کند. می را تأیید و تصریح

 :گویدمی پاسخ سؤالی پیرامون آنارشیسم

ر به گمانم به معنی جستجو و شناخت ساختارهای قدرت، سلسله مراتب و سلطه د »

باشد، پرسش گرفتن آن است. اگر دلیل موجهی برای اینها ن زندگی و بههای همه جنبه

شود. این شامل تر همگی نامشروعند و باید برچیده شوند تا گستره آزادی انسان وسیع

شت قدرت سیاسی، مالکیت و مدیریت، روابط والدین و فرزندان، دخالت ما در سرنو

 جنبش محیط زیست است(آینده )آنچه به نظر من ضرورت اخالقی بنیادین های نسل

 «و چیزهای دیگر است

 )لهیرضا عبدال گفتگوی چامسکی با سردبیر مجله انقالب سرخ و سیاه، ترجمه محمود(

کنیم که آنارشیسم چامسکی نیز مانند باکونین یا هر فعال دیگر این جنبش می مشاهده

ر عمق معادالت را صرفاً دها و ستمکشیها حقوقیبی ریشه استثمار و سلب آزادی و همه
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کاود. قابل می سلطه و وجود دولت یا نهادها، روابط و فراساختارهای اجتماعی حاضر

دهد. می زنجیر کنار هم قرارهای را مثل حلقهها توجه است که چامسکی همه این

را اضالع مساوی یک مثلث داری درست به همان سیاق که باکونین خدا، دولت و سرمایه

 سرنوشت در ما دخالت و دولت نقش اوالد، بر والدین سلطه  در اینجا همکرد!! می قلمداد

 ویهای یابی ریشه در که چیزی تنها. هستندها ریشه زمره در همه آینده،های نسل

 تولید شیوه ما عصر در و جامعه مادی زیربنای. نیست نقشی و مکان هیچ حائز

را نشان توجه وی به شالوده  مالکیت به چامسکی اشارهها برخی شاید. استداری سرمایه

اقتصادی مسائل اجتماعی دانند. این پندار از بیخ و بن ناشیانه، توهم آمیز و گمراه کننده 

است. فیلسوف معاصر آنارشیست مطلقاً چیزی به نام شیوه تولید مادی یا اصل آناتومی 

ارها و نهادهای جامعه و فراساختارهایش در اقتصاد سیاسی را قبول ندارد. روابط، قر

ریم ذکه بگها بیند، از ایننمی شیوه تولید مادیهای سلطه را به هیچ وجه فرارسته

است و معادل داری از هستی شیوه تولید سرمایهای تبعی و تبخالهای مالکیت مقوله

گرفتن آن با شکل تولید هر دوره تاریخی وارونه پردازی محض است. همه نکاتی که 

شناخت عمیقاً امپریستی باکونین و اشتیرنر از پویه تکامل مادی تاریخ قبالً در مورد 

گفتم، در رابطه با چامسکی نیز مصداق دارد. او دولت، قانون، اخالق، فرهنگ، سنن، 

اجتماعی منبعث از شیوه تولید های را سامانهها اجتماعی، افکار و ایدئولوژیهای ارزش

را حاصل عوامفریبی ها بیند. بالعکس همه ایننمی مختلف تاریخیهای مادی در دوره

کند، اینکه نهاد دولت یا سایر فراستاختارهای اجتماعی هر عصر از کجا می تلقیها دولت

نماید. تحلیل همه رویدادها نمی جوشیده است در شیوه شناخت او جای مهمی اشغال

ور و سلطه گری شود و مجرد مبارزه علیه زمی شود، به سلطه ختممی از سلطه آغاز

سازد. چامسکی می جای مبارزه طبقاتی و پیکار برای نابودی مناسبات بردگی مزدی را پر

و البد از خودبیگانگی ها در جائی از همین مصاحبه کل مهندسی افکار، مسخ سازی

 نیروی فروش و خرید رابطه و سرمایه  یعنیها انسان حاضر را نیز از سرچشمه واقعی آن

دهد. در اینکه دولتها پیچیده ترین می ارجاعها مجرد کارکرد دولت به و کندمی جدا کار

را برای این کار دارند جای شکی نیست. نکته مهم آنست ها و سازماندهیها برنامه ریزی

دهند، می که دولت و قانون و قرار و پارلمان همگی نهادهای نظم سرمایه اند و آنچه انجام
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است. تبیین چامسکی از داری ازهای چرخه بازتولید سرمایهمنشور هستی سرمایه و نی

پوپولیستی باکونین و سایر های نیز شکل دیگری از همان باژگونه پردازیداری سرمایه

 :گویدمی است. اوها آنارشیست

کامگی همراه با خودها شود اساساً نظام سوداگری شرکتمی خواندهداری آنچه سرمایه »

سیاسی و حیات های غیرپاسخگو است که کنترل عظیمی بر اقتصاد، نظامفراگیر و بسیار 

قدرتمندی های کنند و در همکاری نزدیک با حکومتمی فرهنگی و اجتماعی اعمال

سأله در باره هستند که در اقتصاد داخلی و جامعه بین المللی وسیعاً دخالت دارند. این م

ان و کند. ثروتمندمی رد، بسیار صدقایاالت متحده بر خالف تصور غلطی که وجود دا

قررات را مرفهان، دیگر حاضر نیستند مثل گذشته به مقررات بازار تن دهند، اما این م

 همان گفتگو(« ) دانندمی برای مردم عادی مفید

داری عزیمت از رابطه خرید و فروش نیروی کار و تولید اضافه ارزش در تحلیل سرمایه

دیگر روشی مردود است. به جای رجوع به های نارشیستبرای چامسکی همسان همه آ

خالصه نمود. ها شرکتای چنین روشی باید همه چیز را در سوداگری و خودکامگی عده

را هم باید در مهار ممکن داری یعنی همین و البد راه مبارزه با سرمایهداری سرمایه

امسکی هم مثل جستجو کرد. چها همین شرکتهای و زیادت طلبیها خودکامگی

سازد. به کندوکاو نمی داریباکونین در هیچ کجا خود را درگیر ضرورت شناخت سرمایه

دهد. رابطه میان نمی رابطه سرمایه به عنوان شالوده وجود این نظام هیچ رغبتی نشان

با چرخه ارزش افزائی سرمایه در هر کشور و کل ها رویدادهای روز، پیشینه و فرجام آن

را اجبار پویه ذاتی رابطه تولید اضافه داری اندازد، تحوالت تاریخی سرمایهنمی نظردنیا را 

در ساختار ها چند ملیتی و موقعیت برتر آنهای کند. ظهور شرکتنمی ارزش قلمداد

به داری از زنجیره تمرکزطلبی قهری شیوه تولید سرمایهای موجود این نظام را حلقه

 اسی میان طبقات اساسی جامعه حاضر را از نظر دورآورد، مناسبات اسنمی حساب

دهد و خواستار مبارزه با می دارد و مثل هر آنارشیست دیگر فریاد واظلما سرمی

گردد. چامسکی کل می عظیم چند ملیتیهای خودکامگی و دغلکاری مشتی شرکت

الی معادالت فرآیند پیدایش، رشد و اقتداریابی این غولهای عظیم مالی را نیز از ال به 

آفریند، می کشد، در زیج کندوکاو او سرمایه نیست که قدرتمی قدرت حکام بیرون
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 گهگاه » کندمی را متولد داری سترگ سرمایههای قدرت است که سرمایه و غول

 استقرار امکان قدرت روابط آنها در که آیندمی وجود به بشر زندگی تاریخ در لحظاتی

توان عبارت نظام جهانی می آورند. حقیقتاًمی وجود به را اقتصادی و اجتماعی ترتیباتی

 ناصر ترجمه جهانی، نظام مورد در متعارض دیدگاههای)   «را در مورد آنها به کار برد

 (بلیغ

چامسکی به طور معمول اهل گفتگو در باره سرمایه داری، جامعه مبتنی بر کار مزدی، 

میان طبقات و راه و چاه طبقه کارگر در این طبقات اساسی درون این جامعه، جنگ 

پندارد. می جنگ و نوع این مسائل نیست. شاید هم سخن از آنها را اتالف وقت محض

عظیم قدرت، غارتگری ها، تضاد سرکش میان های او به جای اینها، از قطب

، وحشت امپریالیسم از ناسیونالیسم «خلقیهای دولت» و خلقها و ها امپریالیست

ناسیونالیست وفادار به منافع های دیکال!! و به ویژه همپیوندی و اتحاد میان دولترا

ها خویش!! از قدرت اعجاز دموکراسی توده ای، دموکراسی ستیزی امپریالیستهای خلق

کند سخنرانی و مقاله و می تا چشم کارها نماید. در این زمینهمی و مانند اینها بحث

دیدگاههای »و « ایدئولوژی و قدرت» ن آثار از جمله کتاب دارد. چامسکی در ای

نوردد. او در همان حال که می تمامی مرزهای آشفته بافی پوپولیستی را در« متعارض

 هادامنگیر بشر را در وجود دولتهای به عنوان یک آنارشیست ریشه کل مصیبت

حتی ها دولتبیند، بیشتر اوقات مداح نقش بازی ضد امپریالیستی و خلقی همین می

گردد!! در جائی از تحلیل هایش بر وحشت حاکمان امپریالیست می هادرنده ترین آن

کند!! وقتی می امریکا از نزدیک شدن دولت هائی مانند ایران و عربستان سعودی صحبت

زند، در غالب موارد ماهیت می از کشورهای خاورمیانه و امریکالی التین و افریقا حرف

این ممالک را عمالً به های کاپیتالیستی و از بیخ و بن ضد کارگری دولتجنایتکارانه 

سپارد و هر کشمکش و باج خواهی آنها از امریکا را به حساب دفاع می دست فراموشی

گذارد!! فاجعه توهم کارگران به دموکراسی می کارگر و زحمتکشهای از منافع توده

کارگری به دموکراسی خواهی ارتجاعی ی هافریب و ترفند سرمایه و شمع آجینی جنبش

کند!! می قدرت سرمایه تلقیهای بخش هائی از بورژوازی را مایه هراس و دهشت قطب

عضو کارتل اوپک برای افزایش بهای نفت را گوشه مهمی از های دولتهای چانه زنی
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بیند!! یا فراوان باژگونه می هاجنگ و جدال میان استثمارشوندگان و این قطب

های مهندسی افکار تودهها زیانبار و چندشناک دیگر که تنها خاصیت آنهای پردازی

کارگر به سود هر چه بیشتر بورژوازی جهانی است. چامسکی با این شیوه نگاه به سرمایه 

نماید. تعمیق می داری، تکلیف روایت خویش از سوسیالیسم را نیز به اندازه کافی روشن

و نهادهای متمرکز ها های دولتهای ا هدف کاهش یکه تازیدموکراسی سرمایه مدار ب

مهار مالی بین المللی، تأثیرگذاری بیشتر بی هایقدرت، کنترل دموکراتیک تراست

واقعی جامعه های و مراکز قدرت، شاخصها شهروندان بر پروسه تصمیم گیری دولت

چامسکی های هدهند. واقعیت این است که در نوشتمی سوسیالیستی وی را تشکیل

شود و شاید هم من ندیده ام، اما آنچه از نمی برای سوسیالیسم دیدهای الگوی ویژه

» آید چیزی سوای آنچه اشاره رفت نباید باشد. تصویر نویسنده می و آثارش برها گفته

 موعود بهشت به  شباهتبی آتی، هیچ«!! جامعه آزاد انسانی» از « ایدئولوژی و قدرت 

گردد، همه دار و ندارش را مقداری شیر نمی در آن رؤیت زیادی چیز نیست، مسلمانان

دهد، اما طنز تلخ ماجرا آن است که می و عسل و چند درخت انجیر و انگور تشکیل

هست مجال داری حتی همین تصویر نیز سوای اتوپی هیچ چیز دیگر نیست. تا سرمایه

ز نخواهد داد و سوسیالیسم فیلسوف را نی« شاه سلطان حسینی» تحقق همین انتظارات 

ها شهیر آنارشیست باالخره و در بهترین حالت باز هم جهنم کار مزدی با برخی پیرایه

 .در قلمرو برنامه ریزی و شکل سازمانیابی خواهد بودها و آرایش

نظریه پردازان دیگر این های و نوشتهها توان به حرفمی برای تشریح بیشتر آنارشیسم

نیز رجوع کرد، اما حاصل این مراجعه و جستجوی بیشتر، تا جائی که به شناخت رویکرد 

آنارشیست مربوط است، چیزی مزید های جنبش آنارشیستی و نه شناخت بیشتر چهره

بر آنچه در آثار باکونین و پرودن و چامسکی دیدیم نخواهد بود. واقعیت این است که 

مخرب را در جنبش کارگری جهانی بازی ی اآنارشیسم از آغاز تا امروز نقش گمراهه

مختلف در زیر های کرده است. در تمامی این تاریخ طوالنی، کارگران کثیری از نسل

این بیرق وارد میدان کارزار شده اند. این توده وسیع کارگر به اعتبار هستی طبقاتی و 

د اما این آمادگی بوده انداری اجتماعی خود، آماده مبارزه طبقاتی رادیکال علیه سرمایه

آنارشیستی به زیان های و راه حل پردازیها و ظرفیت در مرداب راهبردها، افق تراشی
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کمونیسم پرولتاریا و به نفع نظام بردگی مزدی کفن و دفن گردیده است. جمعیت عظیم 

کموناردها در نخستین انقالب کارگری تاریخ، تا جائی که از کارگر بودن خویش، از 

زی و جنگ طبقاتی خود علیه سرمایه عزیمت کردند، حماسه آفریدند و استثمارستی

سرود رهائی بشر سر دادند، اما همین کارگران وقتی که مهار پیکار خویش را به دست 

و همانندان دادند، راه شکست را رفتند. عین ها آنارشیسم، به دست پرودن ها، باکونین

 ارشیست عضو انترناسیونال اول صدقهمین مسأله در مورد جمعیت عظیم کارگران آن

بودند، اما توسلشان به داری به عنوان کارگران آماده جنگ علیه سرمایهها کند. آنمی

راه حلهای آنارشیستی نقش مهمی در ویرانسازی انترناسیونال ایفاء کرد. در روسیه پس 

اعتراض خود از پیروزی انقالب اکتبر، جماعت قابل توجهی از کارگران به درستی صدای 

سرمایه مدار بلشویسم بلند کردند، اما همین کارگران با آویختن های را علیه جهتگیری

سران آنارشیسم نه فقط کمکی به سازمانیابی صف های اعتراض خود به نسخه پیچی

متحد ضد کار مزدی طبقه خود نکردند که برهوت دیگری را به برهوت آفرینی 

 یا « کرونشتات» ان در درون شوراها، کمیته ها، در شورش افزودند. این کارگرها بلشویک

 ریزی برنامه بر اصرار جای به آنارشیستی، گمراهساز راهبردهای فشار زیر دیگر، جاهای

 ستیز وقف را خویش روز نارضائی ندار و دار تمامی تولید، و کار مزدی کار لغو شورائی

در اسپانیای دهه ها آنارشیست کارنامه. کردند نشینان حزب دیکتاتوری و حزب قدرت با

و رقت بارتر هم تر سده پیش نیز نه فقط از جاهای دیگر هیچ بهتر نیست که تیره 40

هست. آنارشیسم در اینجا از سایر نقاط دنیا نیرومندتر بود. سابقه شکل گیری و رشد 

گشت. در روزهای وقوع جنگ داخلی و آغاز می محفلهایش به زمانهای دور بر

به بعد، فقط اتحادیه آنارکوسندیکالیستی موسوم  1931های گسترده سالهای خیزش

از توان زیادی برای ها حدود دو میلیون کارگر عضو داشت. آنارشیست« سی تی ان» به 

کارگر و زحمتکش در جنبش سراسری روز برخوردار بودند اما آنها این های بسیج توده

که در هل دادن جنبش داری کردن کارگران علیه سرمایهتوانائی را نه در راستای به صف 

راهه حکومت ستیزی تمام عیار پوپولیستی و سرمایه مدار به کار بی کارگری به سمت

و همکیشان به سازمانیابی شورائی سراسری ضد کار مزدی طبقه « سی تی ان» گرفتند. 

سرمایه ستیز در  کارگر، هیچ رغبتی نشان ندادند، عروج یک جنبش نیرومند شورائی
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قلمرو برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی را مغایر باورهای خود یافتند، در ورطه پوپولیسم 

« دولت گرائی کمونیستی»را جلوه ها سخت جان آنارشیستی خود، تمامی این

کارگر را به ورطه گریز از های پنداشتند!! و زیر نام ستیز علیه دولت سازی، عمالً توده

دارک الزم برای جایگزینی قدرت سیاسی سرمایه و نظام بردگی مزدی، توسط هر نوع ت

ها کارگر سوق دادند. نسخه آنارشیستهای سازمان سراسری شورائی لغو کار مزدی توده

کارگری فاقد هر نوع های و انجمنها فدرالیسم و برپائی اتحادیه ،در طول جنگ داخلی

نقش آنارشیسم در شرائط حاضر تاریخی و در  بود.داری جهتگیری رادیکال ضد سرمایه

در همان مواردی ها رابطه با جریان روز مبارزه طبقاتی نیز دقیقاً همسان همان دوره

کارگری روز حضور وسیع های در غالب خیزشها است که تا اینجا گفته شد. آنارشیست

ذار در منحرف دارند. در این تردیدی نیست، اما همه جا، یک عامل بسیار جدی و اثرگ

باشند. در جنبش ضد گلوبالیزاسیون، می نمودن و به شکست کشاندن مبارزات کارگران

، در طوفان مبارزات «آنتی کاپیتالیسم» در خیزش وال استریت، در کمپین موسوم به 

 ترین فعال دیگر جاهای و ایتالیا  کارگران یونان، در پیکار گسترده کارگران اسپانیا،

 بار گونه هر فاقد خیزشها وها جنبش این همه در آنها نقش اما دارند و دداشتن را حضور

 زا شکست و کننده گمراه سخت دلیل همین به درست وداری سرمایه ضد ظرفیت و

ر سرتاسر جهان، امکان زیست و زنده ماندن را به شکلهای دداری سرمایه نظام. است

در چنین شرائطی همه جا حوزه  مختلف از اکثریت غالب سکنه زمین سلب کرده است.

وسیع کارگر در نقطه، نقطه کره ارض زیر های و جنگهاست. تودهها اشتعال نارضائی

شوند. می فشار سهمگین استثمار و تهاجمات بربرمنشانه سرمایه وارد میدان جدال

خیزاب قهر و خشم و طغیان کارگران عاصی تنها و تنها با عبور از پیچ و خم یک کارزار 

تواند راه خود را به سوی دریای طوفانی می آگاه، با افق، شورائی و سرمایه ستیز است که

انقالب سوسیالیستی لغو کار مزدی باز نماید و تنها در این صورت است که پیروز خواهد 

 به را راه این نما چپ اما رفرمیست نیروهای و احزاب سایر کنار درها آنارشیست شد. 

. سازندمی روانه سیاه نخود دنبال به را کارگران بندند،می دنیا کارگری جنبش روی

 برهوت در مزدی، بردگی اساس علیه رادیکال پراکسیس جهتگری جای به راها آن

آمیز علیه این یا آن سیاست بانک جهانی، ضندوق  شکست اعتراضات ضدگلوبالیزاسیون،
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سازند. می دیگر سرگردان بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و چند مرکز مالی

بشر های کنند و رفع کل سیه روزیمی را در وجود این مراکز تلخیصداری نظام سرمایه

دهند. آنارشیسم بازار آذین بندی شده می معاصر را به چانه زنی با این نهادها حوالت

رفرمیسم برای جلوگیری از چرخش چرخ پیکار کارگران دنیا به روی ریل جنگ علیه 

است. نظریه پردازان این رویکرد به یک لحاظ در داری سرمایه و برای نابودی سرمایه

باشند، از این لحاظ که می زمره بدترین گروههای چپ نمای مدعی رهائی پرولتاریا

زیباترین و انسانی ترین شعارها مانند آزادسازی جنبش کارگری از ورطه قانون و نظم 

را ها دهند اما تمامی اینمی حقوقی سرمایه را سر مدنی وهای و مرجعیت و داربست

 تحریف بورژوازی سود به خود مدار سرمایه و رفرمیستی عمیقاً راهبردهای قعر در عمالً 

به این ها سازند. آنارشیستمی کار مزدی تهی ضد بنمایه از نمایند،می مسخ کنند،می

 ابزار  پرولتاریا علیه سرمایه باشند،طریق باورهای مذکور را به جای آنکه ساز و کار جنگ 

 .کنندمی سرمایه سازی جاودانه

اخیر و به ویژه در این اواخر، محافل مختلف آنارشیستی بر قدرت های در طول دهه

خیابانی، بیش از حد، پای فشرده اند. مجرد خیابانی بودن را نشانه های اعجاز جنبش

اعتراضی، اجتناب این های شورش در سازماندهیها دخالتگری نافذ آحاد انسان

از مرجعیت طلبی و حزب گرائی رایج بورژوائی، استنکاف آنها از اتکاء به اراده ها شورش

برای رشد و پرورش توان اثرگذاری استثمارشوندگان ها ماوراء خود و ظرفیت جنبش

 و هستند هائی بینی وارونه همان اسیر  در این گذر نیزها اعالم داشته اند. آنارشیست

 سایر با رابطه در و قلمروها سایر در که زنندمی هائی پردازی وارونه همان به دست

 بودن،ای شبکه ها، خیزش بودن خیابانی نفس. دهندمی انجام کارگری جنبش مسائل

بودن و عدم تبعیت آنها از تصمیمات یک حزب سیاسی یا مؤلفه هائی از این  خودجوش

دست هر چند بسیار مهم هستند اما هیچ تضمینی برای استثمارستیزی و رهائی بخشی 

از ظرفیت مناسب دخالتگری و اعمال اراده جمعی و ها آنها یا حتی برخورداری شورش

آورند. سرنوشت نمی وصیات پدیدمرجعیت گریزی استثمارشوندگان و نوع این خص

اعتراضات وسیع خیابانی سال «!! بهار عربی» گسترده خیابانی موسوم به های شورش

در عین حال ها مشابه بهترین شاهد مدعاست. همه اینهای ایران و فراوان خیزش ۸۸
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و تا حدودی خودجوش بودند به صورت بسیار رقت باری از راه حلهای ای که شبکه

ارتجاعی یا های ونیکردند، با اراده همین اپوزیسمی بورژوائی تبعیتهای ونیاپوزیس

حتی تر شدند. از این مهممی مرتجع، به چپ چپ و به راست راستهای شخصیت

ظاهری ضد های با همه جار و جنجال« وال استریت»خیزش رادیکالی مانند 

گسترده توده ای، باز هم از همان و به رغم برخورداری از استقبال و حمایت داری سرمایه

بدو ظهور شاهد فرسایش و فروماندگی و فرجام شکست آمیز خود باشد، در اینجا نیز 

سازمانیابی وسیع شبکه ای، خیابانی بودن یا مجرد حزبی نبودن خیزش هیچ تضمینی 

 رفرمیستی و مدار سرمایه راهبردهای اسارت ورطه از شورشیهای انسان  برای فرار توده

نمود. برای اینکه یک جنبش ظرف واقعی دخالتگری آحاد استثمارشوندگان نمی جادای

وضعت موجود باشد، ای و بستر راستین بالندگی توان و ظرفیت آنها برای تغییر ریشه

خود های را سر آگاه آحاد تودهداری باید نقد رادیکال کارگری و مارکسی هستی سرمایه

سازمان یابد، افق لغو کار مزدی را پیش روی خود قرار  سازد. شورائی و ضد کار مزدی

دهد، راه اختالل پویه بازتولید سرمایه و رابطه تولید اضافه ارزش را پیش گیرد، ظرف 

وسیع طبقه کارگر علیه قدرت و موجودیت سرمایه های شورائی اعمال قدرت آگاه توده

 .در تمامی قلمروهای زندگی اجتماعی گردد

نوشته را فقط در چند سطر به مناسبات جاری میان آنارشیسم و  آخرین بخش این

دهم. این می مختلف آنارشیستی با طیف احزاب لنینی اختصاصهای لنینیسم یا نحله

دانند و از دیرباز علیه آن بیش از حد نوشته می احزاب همگی خود را مخالف آنارشیسم

نیز مثل همه قلمروهای دیگر وارونه  اند و داد سخن داده اند. راستش آنها در این زمینه

آنارشیسم همگن و همدل های نمایند. احزاب لنینی با تمامی کجراهه بافیمی پردازی

صرفاً مبین دفاع سرسختانه آنها از ها هستند. جنگ و ستیزشان علیه آنارشیست

حزبی و دولت باالی سر طبقه کارگر یا ماشین حزبی برنامه ریزی های امامزاده

دلیل نیست که رفرمیسم بی تالیستی کار و تولید و زندگی اجتماعی آدمهاست. هیچکاپی

چپ نمای لنینی آنارشیسم را رویکردی اهل بلبشو یا ضد نظم و سازمانیابی و هر شکل 

خواند. در منظر آنان تبعیت از حزب، از دولت ماوراء اراده کارگران می اداره امور جامعه

توسط این دولت خطوط قرمز مین گذاری شده هستند.  و از نظم برنامه ریزی شده
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از این لحاظ میراث دار ها را قبول ندارد. آنارشیستها خطوطی که آنارشیسم ظاهراً آن

 گویم. چامسکی آنارشیست آن را تصریحنمی صدیق لیبرالیسم هستند. این را من

 .کندمی

لیبرال و های سوسیالیست ،به گمان من وارثان واقعی لیبرالیسم کالسیک »

نبه هستند که با ساختارهای هیرارشی و نهادهای قدرت به شکل همه جاها آنارشیست

 ایدئولوژی و قدرت(« ) کنندمی تری مخالفت

ری و فاقد صدر و ذیل کل اختالفات این دو رویکرد است. اختالفاتی که تماماً صوها این

رشیسم را اشند. مناسبات میان لنینیسم و آنابمی هرمیزان بنمایه کارگری سرمایه ستیز

را با سر داری جستجو نمود. هیچ کدام سرمایهها استوار وحدت آنهای باید در شالوده

رائی و کنند، هر دو به اندازه هم دشمن سازمانیابی شونمی آگاه مارکسی کالبدشکافی

نامه ریزی ضد کار مزدی جنبش کارگری هستند، سوسیالیسم هر دوتا شکلی از بر

کاپیتالیستی کار و تولید است. دولت ستیزی و مرجعیت گریزی و قانون شکنی 

شود و به شعارهائی می آنارشیسم نیز نهایتاً در برنامه ریزی همین جهنم یکراست باد هوا

 .گرددمی هیچ و پوچ بدل
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 ۲014ژوئن جهانی و طغیان موج فاشیسم   داری سرمایه

  

 

جهان موجود یکسره میدان تاخت و تاز فاشیسم است. بورژوازی از همه مساماتش 

زاید، القاعده، بوکوحرام، جبهه نصرت، حکومت شام و عراق، گروه نئونازی می فاشیسم

سازند. کل می رایت سکتور اوکرائین و سلسله طویل همانندان صف پیشمرگان را

های بورژوازی، بین الملل فاشیسم بر پای داشته است. بند بند حوادث دنیای روز تبخاله

است. به آنچه در طول همین داری اندرونی سرمایهعالج و بی قهری تعفن سراسری،

روزهای اخیر روی داده است نظر اندازید. قشون فاشیستی جمهوری اسالمی بورژوازی 

ایران صدها زن و مرد و کودک خردسال افغانی را در نظام آباد قزوین آماج وحشیانه 

محل های ه اند، کومهقرار داده اند، کل قوت الیموت آنان را تاراج کردها ترین شبیخون

را بر سرشان خراب نموده اند، به گاو و گوسفند و حیواناتشان نیز رحم ها بیتوته آن

نکرده اند و همه را تسلیم سیل فنا ساخته اند. در ایالت پنجشیر، کابل و چند ناحیه 

های دیگر افغانستان شمار کثیری زن و کودک قربانی موج عملیات انتحاری فاشیست

شدند، در سوریه جنگ و ستیز درونی میان جبهه نصرت و حکومت شام و عراق طالبان 

کشتار صدها نفر از اهالی کشور را به دنبال آورد. در پاکستان صدها زن و کودک در 

عملیات انتحاری گروههای فاشیست جان خود را از دست دادند، در نیجریه، وحوش 

دبیرستان دزدیدند و به گروگان دختر نوجوان را از یک  ۲50موسوم به بوکوحرام 

شریک دولت جدید این کشور با تمامی های گرفتند، در اوکرائین نئوفاشیست

سازماندهی و تدارک الزم به جان کارگران شهر ادسا افتادند، جمعیت وسیعی کارگر را 

مجبور کردند تا به ساختمان اتحادیه کارگری شهر پناه برند، همزمان کل ساختمان را 

قهر ضدبشری خود خاکستر های کشیدند، دهها زن و مرد را در میان شعله به آتش

نمودند و فراریان از آتش را با مشت و لگد و گلوله از پای در آوردند. در جهنم آتش و 

نامند، شماری از نفرین شدگان دوزخ نشین این دیار هدف می خونی که فلسطینش

گرفتند. در انگلیس، فرانسه، دانمارک و  بمبارانهای روزمره ارتش دژخیم اسرائیل قرار

بیشتر ممالک عضو اتحادیه اروپا، احزاب فاشیستی بورژوازی، در سناریوی انتخابات 
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 کنند؟ چه تا دادند، اختصاص خود به راها کرسی شمار بیشترین پارلمان این اتحادیه، 

توده وسیع کارگران نفرین شده فراری از جنگ و گرسنگی و  آراء، این احراز یمن به تا

و مرگبارتر اندازند، تا تر را به ورطه آوارگی هولناکداری دیکتاتوری و سبعیت سرمایه

 .رأی کارگران را شمشیر قتل عام زندگی همزنجیرانشان سازند

د روز، حوادث باال صرفاً دستچین پرشتابی از انبوه رخدادهائی است که فقط در چن

فاشیستی کشتار، در چند نقطه جهان به وقوع پیوسته است. لیست های توسط جوخه

و بربریتها حتی در همین مدت کوتاه چند روزه از حوصله ها یا درندگیها تمامی فاجعه

دنیا را حمام های بازگوئی ما بیرون است. بیشترین صفحات گزارش و اخبار روز رسانه

سازد. می لحظه به لحظه و سازمان یافته نیروهای فاشیست پر کور، نفرت بار،های خون

رسد که در فاصله ساعاتش جمعیت انبوهی از سکنه کره نمی هیچ بامدادی به غروب

و هولوکاست آفرینیهای روتین این گروهها نگردند. نکته ها زمین قربانی جنایت کاری

رویدادها نیست چگونگی رویاروئی هول انگیزی که ابعاد فاجعه بودنش کمتر از پروسه 

طبقه کارگر جهانی و حتی فعالین چپ جنبش کارگری با روند ماجراست. هیچ کس به 

پردازد که چرا چنین است؟ چرا به طور مثال چند دهه پیش هر چه بود حتی نمی این

مهار موج سرکش بی شاهد طغیانداری در همین برهوت وحشت و دهشت سرمایه

شکل نبودیم، چه تحوالتی صورت گرفته است که چنین شده است؟ فاشیسم به این 

غرد؟ فازهای بعدی توفش آن چگونه می طوفان قهر و شرارت و کشتار فاشیسم از کجا

باید ای خواهد بود. راه مهارش را در کجا باید جست و برای این مهار بر کدام کار ریشه

جوش کارگری سرمایه ستیز،  تپش خالی از چنین جنب وبی دست برد؟ در سکوت زار

و بانیان واقعی هولوکاست ها، لباس داری پیداست که مالکان جهنم گند و خون سرمایه

پوشند. بورژوازی فاشیسم پرور جهانی از زبان می فرماندهان ستاد مبارزه با فاشیسم

ها نقداره بندان دژخیم خویش، از گلوی اوباماها، پوتین ها، مرکل ها، اوالندها و کامرو

دهد. وضعیت بسیار چندش بار و خفت انگیزی که می عربده جنگ با تروریسم سر

 توفد، چرامی شاهدش هستیم. اما سؤال اساسی آنست که تندباد فاشیسم از کجا

توفد، برد تأثیر ویرانگریهای این طوفان بر سرنوشت روز طبقه کارگر و جنبش می

از همه، اینکه کارگران دنیا تر ه و بسیار مهمکارگری بین المللی تا به کجاست؟ و باالخر
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باید پاسخ پراکسیس، جنبشی، کارگری و ضد کار ها چه باید بکنند؟ به این پرسش

سال، از دهه چهارم دو قرن  170مزدی داد. گوشه چشمی به تاریخ اندازیم. در طول 

. در هر کدام سه دوره متمایز را پشت سر نهاده استداری پیش تا امروز، دنیای سرمایه

پویه پیکار طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی نیز افت و خیزهائی داشته ها این دوره

و پیروزی هائی را شاهد گردیده است، عروج و افول هائی بسیار مهم ها است، شکست

را از سر گذرانده است. موضوعاتی که به نوبه خود در معماری وضعیت روز جهان نقش 

ز بازی نموده اند. به این نکات به صورت بسیار مختصر خواهیم پرداخت. بنیادی و کارسا

 .که گفته شد شروع کنیمای از توضیح سه دوره

 دوره اول ) قرن نوزدهم(

ارآوری کار فاز پرشتابی از تکامل بداری با وقوع انقالب صنعتی دوم شیوه تولید سرمایه

صنعت  مقیاسی بسیار وسیع رواج یافت،اجتماعی را آغاز کرد. استفاده از ماشین در 

عتی خانگی و پیشه وری به سرعت و به صورت گسترده جای خود را به تولید کالن صن

را به ای سابقهبی سپرد. محصول اجتماعی ساالنه کشورهای پیشرفته سیر صعودی

 لیره 45000نمایش نهاد. صادرات ساالنه چلوار بریتانیا که تا دهه دوم قرن هجدهم از 

گذاشت.  میلیارد لیره را پشت سر ۲0مرز  19نمود، در اواسط نیمه اول سده نمی تجاوز

 145تن به  1۲000در همین کشور تولید ساالنه آهن در طول همین فاصله زمانی از 

 کاال شدن نیروی کار است. درداری هزار تن رسید. شاخص بنیادی توسعه سرمایه

 درصد جمعیت شاغل را دهقانان تشکیل ۸0انگلیس تا اواخر قرن هفدهم حدود 

 %33دی تا دادند. این رقم در آستانه شروع قرن نوزدهم به نفع افزایش نیروی کار مزمی

دان بدرصد رسید. این  ۲0پایانی نیمه اول همین سده، به های پائین آمد و در سال

 کیلر تشفروشنده نیروی کاهای درصد جمعیت را در این تاریخ توده ۸0معنی است که 

یا دادند. پیداست که رشد سریع انباشت صنعتی در این دوره خاص جامعه بریتانمی

ای آلمان دوم تا دهم قرن مورد گفتگو برهای نبود. میزان این رشد در فاصله میان دهه

 .ه استبرابر گزارش گردید 44و امریکای شمالی حدود  9، بلژیک ۸و دانمارک بیش از 

در این دوران چند رویداد مهم را با خود داری ولید سرمایهگسترش شتابناک شیوه ت

کارگر اروپا از همان اوایل سده، دامنه مبارزه طبقاتی و برد های همراه داشت. توده
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اثرگذاری فعال خود بر سیر رویدادهای سیاسی و اجتماعی قاره را وسعت بخشیدند. این 

 فروشندگان نیروی کار به صورتامر دالئل مختلفی داشت. قبل از هر چیز شمار 

رو به افزایش رفت. دوم اینکه فرایند تمرکز سرمایه جمعیت هر چه کثیرتر ای سابقهبی

کارگران را در زیر یک سقف جمع نمود. عامل سوم تشدید فزاینده و هالکتبار فشار 

امت جهات روند وخای استثمار کارگران بود. شرائط کار و استثمار طبقه کارگر از پاره

شد. سختی کار فزونی گرفت. نرخ تر پیمود. روزانه کار حتی در قیاس با گذشته طوالنی

و هالکت آورتر کار کنند تر استثمار مدام باال رفت. کارگران مجبور شدند که فرساینده

و زندگی دشواری را تحمل نمایند. با ترقی چشمگیر تکنیک و صنعت، رشد بارآوری کار 

بیشتر و کار سهمگین تر، میزان سرمایه و سود تولید شده توسط  اجتماعی، ساعات کار

 سابق مدار همان دستمزدها که حالی در یافت، افزایش چشمگیر ای هر کارگر به گونه

 اروپا جنوب تا شمال از را کارگرهای توده مبارزات موج هم باها این همه. زدمی دور را

گسترده لودیسم آغاز شد. جنبش  قیام و ابزارشکنی جنبش با نوزدهم قرن. آورد همراه به

و خیزشی که بورژوازی انگلیس را به وحشت انداخت و دولت وقت بریتانیا هراسناک از 

» خطر سراسری شدن و توسعه طوفانی آن راه کشتار وسیع کارگران را پیش گرفت. 

ای و به پاره مرگ را از پارلمان گذراندهای کارگر به جوخههای تسلیم توده« قانون

دیگر دست یازید. سرکوب جنبش لودیسم توسط بورژوازی انگلیس قادر به های جنایت

های کارگر حتی در همان بریتانیا نشد. متعاقب شبیخونهای عقب راندن موج پیکار توده

موارد ای قوای دولتی به شورش ابزارشکنی، اعتصابات متعدد چند هزار نفری و در پاره

نفری توسط کارگران پارچه بافی ها، ریسندگی ها، معادن و همزنجیران چند ده هزار 

در صنایع دیگر، جامعه انگلیس را به لرزه در آورد. کارگران آلمان، فرانسه، اسپانیا، ها آن

بلژیک و کشورهای دیگر اروپائی نیز با سازماندهی اعتصابات عظیم چرخ تولید را از کار 

نیمه اول دهه چهارم این قرن، فقط کارگران فرانسه بیش انداختند. در طول دهه سوم و 

اعتصاب بزرگ را برنامه ریزی کردند و جامه عمل پوشاندند. جنبش کارگری  3۸0از 

امریکای شمالی هم وسیعاً وارد میدان شد و صف آرائی خود علیه بورژوازی را در شورشها 

مختلف به گسترش های لو اعتصابات بزرگ به نمایش نهاد. مبارزات کارگران در شک

، نقش نقطه عطفی مهم را 1۸31در سال « لیون» کارگر های خود ادامه داد. قیام توده
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در فرایند بالیدن این پیکارها ایفاء کرد. در این شهر بود که برای اولین بار در تاریخ، 

زار ه 30خود علیه بورژوازی شورید.  روز پرولتاریا با همه توان، صالبت و قدرت تدارک

کارگر یک جنگ تمام عیار را علیه سرمایه داران و قوای دولتی حامی آنها شروع کردند. 

به زرادخانه ها، قالع نظامی و مراکز قهر پلیسی سلطنت ژوئیه حمله بردند. کنترل شهر 

را برای سه روز در دست گرفتند. سنگر به سنگر و کوچه به کوچه علیه قوای نظامی 

دند و در این مصاف گام به گام حماسه آفریدند. بورژوازی دولت لوئی فیلیپ جنگی

آتش قهر کارگران، زمین و زمان را بر های فرانسه و حاکمان روز کشور با مشاهده شعله

سر خود خراب دیدند. آنها آماده شدند تا برای خالصی از خطر جنبش کارگری به هر 

را دستور کار کردند و باالخره  جنایتی دست یازند. توپ باران سنگرهای مقاومت کارگران

 .خیزش پرولتاریای سرمایه ستیز لیون را از پای در آوردند

نیمه دوم دهه سوم سده نوزدهم با عروج جنبش چارتیستی شروع شد. جنبشی که 

هول و دهشت بورژوازی از قدرت طبقه کارگر را وارد فازی جدید ساخت. 

و  نفری کارگران در شهرهای گالسکوهزار  400هزار و  ۲00بزرگ های راهپیماهائی

ب کرد. کارگر سایر شهرها را جلهای منچستر را سازمان داد، بسیار سریع حمایت توده

عضای اگفتگوی اعمال قهر و توسل به سالح علیه دولت بورژوازی را پیش کشید، شمار 

سابقه بی طحیهزار نفر باالتر برد و قدرت طبقه کارگر انگلیس را در س 50خود را از مرز 

ازن قوای علیه سرمایه داران و دولت آنها به صف نمود. چارتیسم در ادامه خود کفه تو

پیش  چشمگیر نسبت به سالهایای پرولتاریا در مقابل طبقه سرمایه دار را به گونه

 وساخت، اوضاع روز جامعه انگلیس، حتی اروپا را زیر فشار موج قدرت تر سنگین

یر بارز بر قرار داد و بر روند رو به گسترش جنبش کارگری قاره تأثمیدانداری کارگران 

 .جای نهاد

سیاسی پاسدار منافع سرمایه های کارگر علیه بورژوازی و رژیمهای مبارزه طبقاتی توده

و پسگردها، مدام رو به ها شکستای داران در سراسر نیمه اول قرن نوزدهم به رغم پاره

ای نقش تاریخی کارگران پاریس در دو انقالب فوریه و اوج، وسعت و حدت رفت. ایف

و تاخت و تازهای پیگیر طبقاتی شد. در قیام ها فرانسه ستیغ این پیشروی 1۸4۸ژوئن 

سر دادند و در انقالب دوم، « نمایندگی بس است ما فرمانروائیم» نخست کارگران فریاد 
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پاریس پرولتاریا در مقابل پاریس پاریس را و فرانسه را برای نخستین بار دو شقه کردند. 

بورژوازی قد افراشت و کوه توهم آوار بر سر توده کارگر، در سطحی قابل توجه، ولو نه 

 .چندان دیرپای رو به فرسایش رفت

قرن مورد  و در یک کالم موج صف آرائی کارگران اروپا در نیمه نخستها اعتصابات، قیام

ع انسانی مبارزه طبقاتی یا تاریخ واقعی جوام گفتگو بدون شک فصل جدیدی را در تاریخ

ردن و باز کرد. اهمیت این مبارزات به هیچ وجه در مجرد به صحنه آمدن و اعتراض ک

تر نندهکشد. اهمیت تعیین نمی رویاروئی کارگران با صاحبان سرمایه یا دولتها خالصه

 جدائی پویه ثباتبی پیکار این نیم قرن، تحقق تدریجی اما چشمگیر و باز هم صد البته

ارگری طبقه کارگر کشورها از همسازی با اپوزیسیونهای بورژوازی قاره بود. جنبش ک

ی توسل هم وجود داشت. اعتصابات و خیزشها پیشینه نسبتاً طوالنی داشتند. حتتر پیش

 لقیآمد. آنچه جدید تنمی به حسابای کارگر به سالح، پدیده چندان تازههای توده

ان از انکشاف کیفی مبارزه طبقاتی، جدا شدن گام به گام اما بارز صف کارگرشد، می

مارگر محافل ناراضی بورژوازی، استیالی روند تقابل دو طبقه استثمارشونده و استث

ه فریاد جامعه روز، بر فرایند مجادالت اجتماعی میان طبقات و اقشار دیگر و باالخر

وضع  که توسط تغییرات جاری درای د. پروسهکارزار پرولتاریا علیه بردگی مزدی بو

زی شد. در یک سوی محافل ناراضی بورژوامی هستی اجتماعی طرفین پیکار پشتیبانی

ره گیری و بسیار بیشتر از آن، با بهداری به یمن گسترش شتابناک شیوه تولید سرمایه

کردند می طیدغلکارانه از توهم دامنگیر جنبش کارگری راه صعود به عرش حاکمیت را 

ارگر کشد. در سوی دیگر طبقه می و بورژوازی به طبقه مسلط اقتصادی و سیاسی تبدیل

 ر زمیناروپا بود که در پراتیک گسترده پیکار، کوله بار توهم خود را لنگ لنگان ب

ایستاد، می هشت. عواقب همصدائی خود با محافل مترقی نمای بورژوازی را به آزمونمی

گرفت. می بخشید. راه سازمانیابی مبارزات خود را پیشمی ش را فزونیآگاهی طبقاتی ا

جست و بر بستر می راها کاوید، راه چارهمی جنگید، دستاوردهای جنگ رامی استوارتر

 .بردمی قدرت پیکار خود را باالها و پیروزیها شکست

کارگری،  کمونیسم لغو کار مزدی پرولتاریا از درون همین فرایند جوشید، جنبش

سوء  مارکس زائید و البته مارکس گریزان و مارکس ستیزان زیادی را نیز متولد ساخت. 
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حرف ما در همه جا و بر قضا در  نیستند.ها تفاهم نشود، منظور مطلقاً شخصیت

یا تاریخ به فرزانگان و ها همین جا هم، نفی هر نوع و هر میزان آویزان سازی جنبش

از زایش افرادی مانند مارکس یا دیگران نه اشخاص، که رویکردها  افراد ویژه است. منظور

باشد. به هر حال جنبش کارگری اروپا در عبور از این می هاو عناصر اثرگذار جهتگیری

فاز باردار حوادث جدید شد. از خیلی جهات شکوفا گردید، شفافیت طبقاتی چشمگیری 

داری آرایش، پیرایش و بار ضد سرمایه در قیاس با گذشته احراز نمود، صف بندیهایش را

. ساخت باز خود مقابل در مزدی کار ضد و  داد. افق امحاء کاپیتالیسم را با سری مارکسی

 برای پیکار قدرت. یافت خود توان در را مزدوری کار مناسبات از فارغ گردانی جامعه

 به. کرد کشف خود طبقه اجتماعی هستی در را دورنما این تحقق و هدف این حصول

گاهی جلودارانش حمل بیرق کمونیسم لغو کار مزدی را جار باالی خود آ و دانش یمن

دید. نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی راچراغ راه پیکارش کرد. روایت مادی تاریخ و شناخت 

مبارزه طبقاتی به عنوان لکوموتیو تکامل جوامع انسانی را شعور خود کرد. راه تأسیس 

گرفت و پرچم رهائی انسان افراشت. قیام حماسی کمون پاریس را  انترناسیونال پیش

اول و دوم قرن نوزدهم به همه این های دستور کار خود نمود. پرولتاریا در طول نیمه

مدارها عروج کرد و همراه این عروج تاریخ را میدان تاخت افکار، مبارزه، قیام انقالب و 

م قرن نوزدهم شاهد وقوع این رویدادها رستاخیز رسالت مداری خود ساخت. در یک کال

مهار سرمایه داری، تبدیل شدن این نظام به بانی و باعث بقای تمامی بی بود. گسترش

اشکال استثمار، محرومیت، ستمکشی، فالکت و نابرابری دامنگیر بشر، بالندگی مبارزات 

آرائی طبقاتی کارگر، صعود بورژوازی به اریکه قدرت سیاسی کشورها، صف های توده

داری عریان پرولتاریا و بورژوازی در مقابل هم، شکوفائی آگاهی و شناخت ضد سرمایه

کارگران و تدارک آنها برای تسویه حساب نهائی با بورژوازی، همه و همه به صورت 

مختلف یک زنجیر، موقعیت ممتاز، امیدوار و پرخروش جنبش کارگری را های حلقه

ریا در این قرن به یمن این موقعیت سرفراز، مطالبات مهمی را بر کنند. پرولتامی تصویر

کامالً های کند و بورژوازی را برای عقب نشینیمی تحمیلها سرمایه داران و دولت

 .دهدمی زیر فشار فزاینده خود قرارتر مهم
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 دوره دوم ) اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم(

و ها یتاریخنگاری چپ لنینی این فاصله تاریخی، عصر پیروزظاهرا ماجرا و بر پایه 

گوید. می یورش پرولتاریا به عرش اعالی کمونیسم است. اما واقعیت خالف این را

راسی، خصلت نمای این دوره را باید در ظهور و قدرت ساالری سوسیال دموکهای مؤلفه

ورژوازی ! اقشار تحتانی بفتوحات کمونیسم بورژوائی، طغیان امپریالیسم ستیزی خلقی!

رولتاریا پو باالخره زمینگیر شدن و به حاشیه غلطیدن کمونیسم مارکسی و لغو کارمزدی 

تولید  کاوید. بستر اقتصادی وقوع این رویدادها را هم باید در شرائط امپریالیستی

ثرات اجستجو نمود. رجوع به این بستر مطلقاً متضمن هیچ شکل باور به داری سرمایه

یا «!! یختقدیر تار» برگونه آن نیست. آنچه در این برهه زمانی اتفاق افتاد قطعاً ج

. سرنوشت محتوم جنبش کارگری نبود. چنین تقدیر و سرنوشتی اساساً وجود ندارد

ئط الزم قرن بیستم از جهات زیادی به بروز این رخدادها کمک نمود و شراداری سرمایه

توانستند روی می هم آورد. با همه اینها حوادث مذکوربرای زایش و بالیدن آنها را فرا

لمللی ادهند یا اینکه روی ندهند و با رویدادهای دیگری جایگزین شوند. گسترش بین 

های لو تبدیل نقطه، نقطه جهان به حوزه انباشت سرمایه بر خالف تحلیداری سرمایه

اری آن اند که به ماندگرایج لنینی، نظام بردگی مزدی را نه فقط به سوی احتضار نر

رایگان  را کرد. دریای سودهای کالن ناشی از استثمار نیروی کار شبهها بیشترین کمک

ی التین و آسیا، افریقا، امریکاهای میلیاردها کارگر جهان به ویژه بردگان مزدی قاره

بله داد، مجال مقاای وسیعی از اروپا به غولهای عظیم صنعتی و مالی جان تازههای بخش

راهم آورد. پیش ریز سرمایه را برایشان فهای و ادامه انباشت و گسترش حوزهها با بحران

بقاتی طامکان داد که بر سر بزنگاههای حساس مبارزه تر به بورژوازی ممالک پیشرفته

تأدیه  را در قبالداری در صورت نیاز وجه المصالحه ماندگاری پردازد و بقای سرمایه

ند کشور بیشتر و سطح نازلی از رفاه اجتماعی به جمعیتی از کارگران چاندکی دستمزد 

از ای تضمین نماید. سوسیال دموکراسی انترناسیونال دومی و رفرمیسم راست اتحادیه

از همین  دامن همین فرایند متولد شدند، از همین شرائط تغدیه نمودد و با بهره گیری

این داری گری و جهتگیری ضد سرمایهامکانات ضربه سهمگین خود را بر جنبش کار

 .جنبش وارد ساختند
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پاشی در همین راستا، نسخه جدیدی برای فروداری شرائط امپریالیستی تولید سرمایه

روز  مناسبات فئودال و انکشاف کاپیتالیستی کند یا پرشتاب بزرگ ترین بخش دنیای

هرم صدور بیستم را با ا در جوامع فئودالی شروع قرنداری پیچید. پروسه توسعه سرمایه

. الگوی غربی در این کشورها به ورطه تحقق بردهای سرمایه و پیش ریز گسترده سرمایه

یا رویش دو قطب سرمایه و کار مزدی از دل اقتصاد کاالئی « انباشت بدوی»

ه را بازسازی تاریخی کرد و پویه تشکیل این دو قطب با سرمایداری پیشاسرمایه

ای روی کار خلع ید شده حاصل گسترش و فشار صدور کاالی کشورهامپریالیستی و نی

یع پیشرفته صنعتی را بر جای آن نشاند. آنچه در این میان اتفاق افتاد رشد سر

ن که از درون آای در غالب کشورهای اسیر نظام فئودال بود. پروسهداری سرمایه

داری ود!! سرمایهبورژوازی چپ نمای مدعی ضدیت با امپریالیسم چشم به جهان گش

ا به کجراهه قرن بیستم به این ترتیب و تا همین جا، قادر شد که تاریخ مبارزه طبقاتی ر

 1۸4۸وریه کشد. اگر در قرن نوزدهم و متعاقب وقوع انقالب ف« فرزندان ناهموار» زایش 

یکال هم به رادرفت تا زنجیر تومی فرانسه طبقه کارگر اروپا زیر رگبار قهر کارزار طبقاتی

نک همان نمائی الیه هائی از بورژوازی را ولو برای چند صباحی از گردن بر دارد، ای

گشت. می ازب« از پنجره»و منفور، با فراغ بال و سرفراز « بیرون شده از در» بورژوازی 

ه داری، بیرق کرد. پرچم رهائی پرولتاریا و در نازل ترین سطح داعینمی به این نیز اکتفا

 !!کشیدمی کارگر را بر دوشهای وکراسی و رفاه و امنیت اجتماعی تودهآزادی و دم

سوسیال دموکراسی فتوحات پرولتاریای قرن نوزدهم را نردبان میدانداری کمونیسم 

ستیزانه خود ساخت. اما این دغلکاری امر ساده و سهل الحصولی نبود. فتوحات پرولتاریا 

و صعود به قله کمونیسم لغو داری ایهباید سکوی تازش خودش برای نابودسازی سرم

شد، چرا چنین آسان، در یک چشم به هم زدن، لقمه نرم سوسیال می کار مزدی

دموکراسی و کائوتسکیسم گردید، باید به جستجوی دالئلش پرداخت. توده کارگر اروپا 

نقش ارتجاعی بورژوازی را در شکل ژاکوبنی و خیلی شکلهای دیگر تجربه کرده بود و 

را کم یا بیش در حافظه تاریخی خود داشت اما دامنه مسخ و توهم ها حاصل این تجربه

زائی رابطه تولید اضافه ارزش یا آنچه تار و پود فکر، فرهنگ، جامعه نگری و در یک 

سازد بسیار فراتر از اینها و به وسعت سپهر فکر و فضای می کالم ایدئولوژی بورژوازی را
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کند و آنچه می است. طبقه کارگر در این سپهر و فضا زندگیاری دتنفسی دنیای سرمایه

که اندیشه، راهبرد و منظر شناخت بورژوازی است از همه سوی بر سرش آوار است. 

پرولتاریا و از جمله نسلهای قرن نوزدهمی این طبقه به صرف داشتن تجربه کمون 

یرومند مسخ آفرینی توانستند در مقابل ماشین ننمی پاریس و انترناسیونال اول

کارگردستار مسالمت جو یا میلیتانت واکسینه باشند و جواز تضمین های اپوزیسیون

سرمایه ستیزی آگاه و مستقل با خود حمل کنند. به ویژه که تجارب باال هیچ گاه با 

کارگر پمپاز نشده های پاالیش مارکسی و کمونیستی الزم به شریان مبارزه طبقاتی توده

 .انبوه را بر سینه خود داشتهای لتاریا از این لحاظ بار کمبودها و کاستیبود و پرو

جنبش کارگری بیش از حد، آسیب پذیر بود و سوسیال دموکراسی و ناسیونال چپ 

را در ترکش ها همه تیرهای سمی الزم برای شلیک به پاشنه آشیل« ضدامپریالیستی»

ت آزاد، الیسم سوای حق رأی، انتخاباخود داشتند. اولی روی به کارگران گفت که سوسی

أمین تاجازه داشتن حزب و اتحادیه، آزادی بیان و تجمع، سطحی از رفاه اقتصادی و 

با مبارزه ها اجتماعی با همین موازین متعارف بورژوازی هیچ چیز دیگر نیست و همه این

دازیم ر انرایج حزبی دست یافتنی است. معضل انقالب را دوهای مسالمت آمیز و رقابت

ندن و راحت عاجل را فدای انتظارات عبث آجل نکنیم. سوسیال دموکراسی برای قبوال

اشنه به کارگران دو سالح بسیار کارا در دست داشت. سالح نخست همان پها این حرف

ز آمادگی کارگر بود، چشم اسفندیار دوم را نیهای آشیل هول آور توهم و ناآگاهی توده

طبقه  نشینی در مقابل انتظارات محدود رفرمیستی الیه هائی ازبورژوازی برای عقب 

ران کرد. سیل سرکش اضافه ارزش هائی که از سرچشمه استثمار کارگمی کارگر تعیین

ز طبقه داد که فشار استثمار بخشهائی امی دنیا به سوی وی سرریز بود، کفاف این را

د و دهشت زی با این کار نظام گنکارگر چند کشور را چند میلیمتری پائین آرد. بورژوا

 .دادمی نمود و الجرم به آن رضایتمی را حفظداری سرمایه

کرد، اما سمت و سوی تأثیر همان بود می در مورد ناسیونال چپ بورژوازی وضع فرق

که سوسیال دموکراسی داشت. امپریالیسم ستیزی خلقی، رویکرد این بخش بورژوازی 

شد. باالتر گفته شد که سرمایه می مینه مادی کافی تغذیهبود. نوعی جهتگیری که از ز

راند. بخشی از بورژوازی می امپریالیستی فرایند انکشاف کاپیتالیستی کشورها را پیش
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دید، در وهله نخست به این خاطر که موقعیت روزش نمی این روند را صالح حال خود

 اگر هم از خطر انقراضزیر چرخ ورشکستگی بود، در مرحله بعد به این دلیل که 

کرد. می جست به لحاظ سهم مالکیت و حصه قدرت سیاسی، وضعیت نامساعدی پیدامی

افراشت و منظورش می قشر تحتانی بورژوازی به همه این دالیل، علم ضد امپریالیسم!!

آشنای مالکیت های از این شعار و فرمولبندی، درخواست سهم خود، در همان حوزه

بود. ناسیونال چپ بورژوازی از داری و ساختار قدرت سیاسی سرمایه سرمایه اجتماعی

ای جهات فاقد برگهای برنده سوسیال دموکراسی بود، اما در عوض زرادخانهای پاره

کرد. می داشت که قدرت تاخت و تازش را تا اقصی نقاط دنیای آن روز پشتیبانی

و کوله بار « لنینیسم» پرچم کمونیسم بورژوائی میراث دار شکست انقالب اکتبر با 

 عظیم نظرات، راهبردها و آموزشهای لنینی مصداق واقعی این زرادخانه را تعیین

آورد. می نمود. ناسیونال چپ هر سالحی که الزم داشت در این قورخانه به دستمی

گرفت، بر کل توقعات و آرمانهایش می «کمونیستی» پیش از هر چیز جواز کسب و کار 

کوبید و کاالهای زهرآگینش را با کمک همین مهر، خورد وسیع ترین می یسممهر کمون

داد. کمونیسم بورژوائی اردوگاه و ناسیونال چپ جوامع حوزه می بخش پرولتاریای جهان

صدور سرمایه، مکمل یکدیگر بودند. در دل این همپیوندی، نسخه سوسیال 

ا، افریقا و امرکای التین، راه حل ممالک سه قاره آسیداری رمانتیسیستی توسعه سرمایه

شد و جنگ در این راستا، پیکار می برای رهائی از سلطه امپریالیسم قلمداد« خلق» 

دولتی مسلط در اردوگاه داری گرفت. سرمایهمی قهرمان نامهای ضد امپریالیستی خلق

 خلقی جنبشهای دورنمای سوسیالیسم روایت همین و خورد می مهر سوسیالیسم

دموکراسی » سرمایه ارتش استقرار  صدور حوزه جوامع همه کارگر طبقه. گردیدمی

، سوسیالیسم!! و باالخره پاسدار حریم قطب «!!مستقل ملیداری سرمایه» ، «!!خلق

 شدمی «اردوگاه کمونیسم» دولتی موسوم به داری قدرت سرمایه

مورد گفتگوی این  سالهای آخر قرن نوزدهم و نیمه اول سده بیستم یا دومین دوره

 بهداری سرمایه امپریالیستی توسعه طالئی عهد  نوشته، دوران وقوع این رخدادها،

 و کشورها تمامی در مسلط تولید شیوه به مزدوری کار مناسبات عروج و جهان سراسر

 اکتبر، کارگری انقالب «رفتن زا سر » دموکراسی، سوسیالداری میدان. دنیاست مناطق
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ضد »های برآمد جنبش اردوگاهی، کمونیسم سرفرازی لنینی، خلقی کمونیسم زایش

بورژوازی، زمینگیری کمونیسم لغو کار مزدی، های تحتانی ترین الیه«!! امپریالیستی

از سلسله رخدادهای این ای دفن شدن جنبش کارگری در گورستان رفرمیسم اتحادیه

طوالنی بر عکس دوره سابق به  دورانند. مبارزه طبقاتی پرولتاریا در این برهه زمانی

صورت دردناکی، به ورطه پسرفت افتاد. فاجعه آمیزتر آنکه این پسرفت فرساینده هالکت 

زا، همه جا به پیروزی، دستاورد و تاخت و تاز کمونیستی تعبیر شد. معجون سمی این 

ردید. کارگر جهان تزریق گهای شرربار، به شریان ذهن و شعور تودهای تعبیرات به گونه

فتوحات این دوران سراسر فتوحات بخش هائی از بورژوازی و شکست آشکار جنبش 

طبقه کارگر بود. دوره مورد گفتگو تا جائی که به سرنوشت کارزار داری ضد سرمایه

عکس دوره پیش را بر پیشانی های طبقاتی پرولتاریا مربوط است، در غالب جهات، نشانه

کارگر اروپا و تا حدودی امریکا، راه گسست از بورژوازی  هایداشت. در قرن نوزدهم توده

دیدند. روایت می رفتند، گام به گام آرایش صف متمایز پیکار خود را تدارکمی را

کشیدند و این نقد را محتوای می را به نقدها بورژوازی از حقوق و مطالبات و آزادی

دادند، می را افزایشها دولت کردند. فشار بر سرمایه داران ومی مبارزه طبقاتی روز

های مهمی را بر طبقه سرمایه دار و رژیمهای تاختند و عقب نشینیمی مستمراً به جلو

نمودند. قرن نوزدهم از درون همین کارزار طبقاتی شاهد زایش می حاکم تحمیل

کمونیسم لغو کار مزدی، مارکس ها، انترناسیونال اول، کمون پاریس و نوع این حوادث 

ود. سالیان آخر این قرن و سراسر نیمه اول سده بیستم عکس این رخدادها را از کوله ب

و آشیان دروغین سوسیال ای بار خود بیرون آورد. جنبش کارگری به رفرمیسم اتحادیه

داری دموکراسی پناه برد، لشکر جنگ آور کمونیسم بورژوائی شد، بیرق پیکار ضد سرمایه

خلقی گردید. به جای تداوم گسست از های نبشفرو انداخت، پیاده نظام ج

در باتالق تبعیت از راهبردهایشان فرو شد. تر اپوزیسیونهای سرمایه مدار بسیار عمیق

انقالبی به عظمت انقالب اکتبر را نه از سر موقعیت ضعیف جنگی که زیر فشار گمراهه 

گ پنداشت. از آفرینیهای کمونیسم خلقی، باخت، این باخت مرگبار را پیروزی ستر

شکست خود نه فقط درس مارکسی و ضد کار مزدی نیاموخت که روایت دروغین 

نمود. طبقه کارگر تر و کاهندهتر فاحش تر، فرسایندههای پیروزی را سنگ بنای شکست
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تن داد. ها و فروماندگیها بین المللی در فاصله تاریخی مورد بحث به همه این پسرفت

حصول مطالبات اقتصادی و رفاهی، اینجا و آنجا موفقیت هائی هر با همه اینها در پهنه 

 .چند سازشکارانه و محدود نیز داشت

 دوره سوم ) نیمه دوم سده بیستم تا امروز(

ره ارض، اشباع کامل جهان از سرمایه، استیالی مناسبات کار مزدوری در نقطه، نقطه ک

حیرت های ن سطوح، پیشرفتصعود متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه جهانی به باالتری

ی، حقوقی، در قلمرو استفاده از ساز و کارهای دولت یا نهادهای مدنداری انگیز سرمایه

وی و سیاسی، فرهنگی، فکری و کل فراساختارها برای تنزل بهای نیروی کار در یک س

الت مقابله با هر جنب و جوش سرمایه ستیز طبقه کارگر در سوی دیگر از جمله تحو

پویه  متعارف جلوگیری ازهای وره است. بهره گیری حداکثر سرمایه از مکانیسماین د

های سابقه تضادهای ذاتی سرمایه، گسترش افراطی زمینهبی نزول نرخ سودها، حدت

ایش همراه با مزمن شدن، کوبندگی بیشتر و وقوع سراسری آنها، افزها خیزش بحران

کارگر، های رمایه به سطح معیشت تودهسهای روزافزون شدت، وسعت و قدرت شبیخون

م خلقی و امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی، فروپاشی کمونیسهای زوال عمر جنبش

زلزله  و برای لغو کار مزدی، تعرضداری بورژوائی، تداوم زمینگیری جنبش ضد سرمایه

ن یابه شیرازه هستی بشر و قرار گرفتن جهان در آستانه گزینش مداری وار سرمایه

ه دیگر این دورهای بربریت مطلق یا نابودی نظام بردگی مزدی، خطوط عام ویژگی

 مادی و اجتماعی بروز این وضعیت، سرکشیهای نماید. پایهمی تاریخی را تعیین

قب تأسی در یک سوی و فروریزی آوار عواداری مهارناپذیر تضادهای ذاتی تولید سرمایه

ای هکمونیسم بورژوائی، رفرمیسم راست اتحادیجنبش کارگری به سوسیال دموکراسی، 

اتی پرولتاریا تحتانی بورژوازی بر فرایند روز کارزار طبقهای و ضد امپریالیسم خلقی الیه

 .بکاویمتر در سوی دیگر است. این وضعیت را کمی دقیق

نسبت نرخ انباشت سرمایه در جهان با نرخ تولید اضافه ارزش آنسان است که چرخه 

د سرمایه بین المللی به صورت سراسری و مداوم زیر مهمیز کوبنده بحرانها قرار بازتولی

به داری دارد. این روند در عین حال همگن، هماهنگ و متناسب با اجبار نظام سرمایه

افزایش سرطانی نرخ ارزش اضافی و تولید افراطی سرمایه پیش تاخته است. بیان زمینی 
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متوالی خود و با های ارگر بین المللی با کار نسلاین واقعیت چنین است که طبقه ک

تحمل نرخ استثمارهای جهشی و موحش، سراسر دنیا را از سرمایه آکنده است و هر 

های سازد. این روند اکنون به جائی رسیده است که تودهمی روز بیش از روز پیش آکنده

ادر به تولید اضافه کارگر حتی با تن دادن به باالترین نرخ استثمارهای ممکن نیز ق

مورد نیاز چرخه بازتولید و خودگستری سرمایه جهانی نیستند. نظام های ارزش

در چنین شرائطی، با یک بن بست ناشکستنی تاریخی رو به رو است. بن داری سرمایه

و شکستنش صرفاً در گرو نابودی این نظام است. داری بستی که وجودش وجود سرمایه

و سقوط ها بست محکوم به تحمل تمامی بربریت ها، سیه روزی بشریت در پشت این بن

 نیمه در ستیز با این بن بست، از شروع داری از دار و ندار انسانی خویش است. سرمایه

 استخراج را خود تاریخی هستی در موجود توان و ظرفیت کل امروز، تا بیستم قرن دوم

 ورطه بهتر هولناکای گونه به را بشریت تکاپو این گام هر در. است گرفته کار به و کرده

تباهی رانده است، اما نه فقط دستاوردی در چالش بن بست نداشته است که لحظه به 

و غیرقابل عبورتر ساخته است. این فقط یک تر لحظه آن را ناشکستنی تر، پوالدین

نظریه یا حتی یک حقیقت علمی نیست. صدای رسای سلول سلول واقعیت زندگی پنج 

داری کارگر حتی غیرکارگران در سرتاسر کره ارض است. سرمایههای میلیارد نفوس توده

بارآوری کار اجتماعی را به اوج برده است و همراه آن درصد عظیمی از کارگران دنیا را 

به موقعیتی سیه روزتر از سده پیش ساقط کرده است. شرائط حاضر داد و ستد نیروی 

از شرائط چند دهه پیش است. مطابق گزارشات مراکز آماری تر کار صدها بار جنایتکارانه

درصد بردگان مزدی سرمایه در دنیا نیروی کار خود را نه  40همین نظام، امروز زائد بر 

در بازارهای اشتغال رسمی که در برهوت گرسنگی و استیصال جامع االطراف، با ثمن 

رسانند. می دهد، به فروشنمی رابخسی که مطلقاً کفاف هیچ شکل بازتولید این نیرو 

کند و باز هم قادر به می وضعیتی که فروشنده نیروی کار، در قعر آن، دو شیفت کار

های تأمین قوت الیموت خود و فرزندانش نیست. یک زوج کارگر با طوالنی ترین روزانه

رد و دهند، اما باز هم حداقل خومی کار، تن به بدترین و مرگزاترین شرائط استثمار

آورند. کارخانه ها، مزارع، مدرسه ها، نمی خوراک و پوشاک و سرپناه الزم را به دست

های بنادر، رستوران ها، هتل ها، فروشگاهها، همه مراکز کار، بعالوه کل کوچه پس کوچه
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آسیا، افریقا و امریکای التین ماالمال از این بخش کارگران است. های دنیا به ویژه قاره

عنان کار اضافی طبقه بی مهار کار الزم و افزایشبی در پروسه کاهشداری هنظام سرمای

و بازآفرینی امکان ها کارگر با هدف مقابله با گرایش رو به افت نرخ سود، چالش بحران

ماندگاری خود، تمامی شرائط خرید و فروش نیروی کار را دستخوش تغییر ساخته است. 

که حتی در قیاس با جهنم قرن بیستمی مخلوق در همین گذر جهنمی خلق کرده است 

است. در سده پیش بورژوازی بر بلندای فرایند تر و اختاپوسیتر خود بارها، سوزنده

نوین، های توسعه امپریالیستی انباشت سرمایه و گسترش مناسبات کار مزدی به حوزه

پای غربی یا کارگران چند کشور اروهای این فرصت را داشت که در مقابل موج خواسته

بخشی از امریکای شمالی دست به عقب نشینی بزند و این پسگرد را وثیقه بقای خود 

کند. در شرائط حاضر ماجرا بالعکس است. سرمایه داران و دولت هایشان نه فقط از هیچ 

ظرفیتی برای تن دادن به هیچ میزان عقب نشینی برخوردار نیستند که مجبورند فشار 

ا در سراسر جهان، روز به روز افزایش دهند و سطح نازل معیشت استثمار کارگران ر

امان اسیر قتل عام سازند. حاصل این دوره تعرض بورژوازی بی موجودشان را به صورت

از میان رفتن کل امکاناتی است که طبقه کارگر جهانی زمانی به یمن پیکار پرشور 

فقط بخش اندکی از فاجعه است. طبقاتی خود بر طبقه سرمایه دار تحمیل کرد. اما این 

در طول همین برهه زمانی، محیط زندگی بشر و کل مایحتاج زنده ماندنش داری سرمایه

به ای را به جنایتکارانه ترین شکلی آلوده، مسموم و مرگ آور ساخته است. برای لحظه

خورید، می پیرامون خود، به درون و بیرون محل سکونت، اگر خوراکی هست به آنچه

 کنید، به آبی کهمی پوشید، به فضائی که آن را تنفسمی گر پوشاکی دارید به آنچها

گیرد، به درختی که در مسیر خویش می که پیش رویتان قرارای نوشید، به سبزهمی

دارید، به دریاها و رودخانه ها، به کوهها و بیابان ها، به حیوانات وحشی و اهلی، به دشت 

ا، به هر چیزی نظر اندازید. همه جا و در بند بند همه این ها، و دمن و کویر و طوفان ه

به اساس هستی انسان را داری آثار جنایت سرمایه و فاجعه لشکرکشی قهرآمیز سرمایه

هر چه غذا و میوه و سبزی است بیماری زا کرده داری مشاهده خواهید کرد. سرمایه

را ها ش دهد، طول زمان مصرف آناست، فقط به این خاطر که هزینه تولید آنها را کاه

را کمتر کند، حجم و مقدار و ارزش تولیدات را باالتر برد و ها افزایش دهد، ضایعات آن
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بر پایه انجام موفق تمامی این ها، سودهای هر چه کالن تری به دست آرد، سرمایه هر 

در گرو چه پوشاک است را مرگزا ساخته است، از این طریق که حصول سود انبوهتر را 

تولید ارزانتر محصوالت و تولید کم بهاتر کاال را موکول به مصرف مواد زیانبارتر دیده 

پر کرده است زیرا که تولید ها عالم را از پایاب شیمیائی کارخانههای است. همه آب

ربط به نیازهای زندگی بشر بنمایه هستی آنست و زیرا که این تولید افراطی بی افراطی

و قهری اوست. با آلودن دریاها تمامی آبزیان جهان را در معرض نابودی طبیعت ذاتی 

قرار داده است و تغذیه انسان از این آبزیان را مایه مرگ و میر گسترده ساکنان کره 

در تکاپوی سود کوه آساتر عظیم ترین بخش مواد غذائی داری زمین کرده است. سرمایه

ست و فرایند این دگرسازی شیمیائی را موجود را دستخوش تغییرات ژنتیکی کرده ا

» ساخته است. در شبیخون سودسازی ها، هوای تنفسی ها بستر نابودی تدریجی انسان

را به سم قاتل جان آدمیزاد مبدل نموده است، تمامی شهرها و حتی « ممد حیات

روستاها را در میان گازهای سمی ناشی از تولید افراطی خود دفن کرده است و این 

 علیه بشریت ادامهتر یت را هر لحظه و هر دم با شقاوت و کشتارآفرینی افزونجنا

دست یازیده است ها دهد. سرمایه در طول دوره مورد گفتگوی ما به کل این سبعیتمی

تر بن بست تاریخی بقای خود را به چالش کشد، اما این بن بست را از همه لحاظ آهنین

 .ساخته استتر و ناشکستنی

نیمه دوم قرن بیستم دامنه تهاجم و تطاول خود به زندگی میلیاردها کارگر داری سرمایه

حیات های را مطلقاً به این یا آن حوزه معین محدود نکرده است، بلکه تمامی عرصه

میلیارد سکنه  ۲قرار داده است. بیش از ها اجتماعی بشر را میدان این تطاول و شبیخون

آب آشامیدنی سالم محروم نموده است. دو میلیارد را از کارگر کره زمین را از داشتن 

دسترسی به حداقل بهداشت و دکتر و دارو و درمان دور نگه داشته است. شمار مرگ و 

را روزافزون ساخته است. در طول هر دقیقه ها میر کودکان بر اثر ساده ترین بیماری

میلیارد جمعیت  4از کند. بیش می دهها کودک را زیر فشار فقر تسلیم جوخه مرگ

خانمانی و اجبار به کوچ از این سوی به آن بی دنیا را به کام فقر مطلق انداخته است.

سوی دنیا به خاطر قوت الیموت را جریان روتین زندگی بخش وسیع از طبقه کارگر 

نان ای بین المللی کرده است. عمق دریاها را از اجساد کارگران مهاجر جویای لقمه
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را با هدف ها همه این کارها را کرده است و همه این جنایتداری است. سرمایهپوشانده 

باز نگه داشتن راه ماندگاری خود انجام داده است اما با هر گام این راه را مسدودتر 

 .ساخته استتر نموده و دیوار پوالدین بن بستش را بسیار پوالدین

هانی در دوره نخست فازبندی ما، به سوی دیگر ماجرا نظر اندازیم. جنبش کارگری ج

کوبید، داری هر روز تواناتر از روز قبل، قالع قدرت بورژوازی را با توپ قدرت ضد سرمایه

فاجعه بار، سر بر آستان سوسیال ای در دور دوم، به دالئلی که ذکرش رفت، به گونه

خلقی  و ضد امپریالیسمای دموکراسی، کمونیسم بورژوائی، رفرمیسم راست اتحادیه

تحتانی بورژوازی نهاد، از سنگر جنگ طبقاتی علیه سرمایه دور شد، به های الیه

تباهساز رفرمیسم راست مسالمت جوی یا رفرمیسم چپ میلیتانت آویخت، های گمراهه

پیروزی رویکردهای اجتماعی خواستار این یا آن شکل برنامه ریزی نظم اقتصادی، 

یروزی خود پنداشت. در عوض زیر مهمیز توهمات را پداری سیاسی و اجتماعی سرمایه

بورژوائی، کل شکستهایش را به حساب شکست کمونیسم طبقه اش گذاشت. نه فقط 

صف مستقل ضد کار های و شالودهها راه گذشته را نرفت که به ویرانی تمامی سنگچین

دوره  مزدی خود که یادمان پردرخشش پیکارهای دوره قبلش بود تن داد. پرولتاریا در

دوم اسیر سقوطی سهمگین گردید، آنسان که میدان کارزار طبقاتی خود را گم کرد، 

افق رهائی خویش را به فراموشی سپرد. سر سرمایه را بر تن خود سنگین ساخت و 

را کنار نهاد. حق رأی، انتخابات آزاد، آویختن به حزب، داری پراتیک آگاه ضد سرمایه

پرتاب حزب « صنعت خود کفای ملی» ، «مهوری خلقج»سندیکا آفرینی، دموکراسی، 

جبهه واحد » دولتی با تابلو سوسیالیسم، تشکیل داری به عرش قدرت، دورنمای سرمایه

تعیین حق » ، «مالکان لیبرال» و « بورژوازی ملی» همقطاری با « ضد امپریالیستی

سرمایه های چی، مبارزه قانونی و در یک کالم تمام نسخه پی«حقوق ملی» و « سرنوشت

مدار سوسیال دموکراسی، کمونیسم بورژوائی و ضد امپریالیسم خلقی ناسیونال چپ را 

حرفهای خود تصور کرد. بر دار این توهمات شمع آجین شد و در همین راستا، به اندازه 

افق و منهزم گردید. طبقه کارگر بین بی کافی، در مقابل بورژوازی خلع سالح، مستأصل،

و مختصاتی که پاره وار شمارش کردیم، وارد عهد حاضر شد. دوره ها ویژگیالمللی با 

نیست. جنبش کارگری داری سوم فقط شاهد بن بست غیرقابل شکست نظام سرمایه
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های حاصل گمراهه رفتنهای و تباهیها جهانی نیز زیر فشار فروماندگی ها، سردرگمی

تفاوت اساسی اما در اینجاست که دوره دوم، اسیر بن بستی سخت و فرساینده است. 

در گرو نابودی مطلق این نظام است، اما پرولتاریا تنها با داری شکست بن بست سرمایه

شود، به این معنی که هستی می شکستن بن بست خویش است که به طور واقعی هست

راهی یابد. این می اجتماعی آگاه، توانا، چاره اندیش، تاریخساز و میداندار خود را باز

است که پرولتاریای قرن حاضر در پیش دارد و مجبور است دیر یا زود، الک پشتی یا 

جهشی در آن گام بردارد. راه سازمانیابی شورائی سراسری جنبش ضد کار مزدی 

طبقه خود، راهی که تنها راه رهائی انسان عصر است. با این توضیحات به نقطه های توده

 .شروع بحث باز گردیم

در پشت بن بست آهنین تاریخی خود، با بربریتی که ذاتی آنست اما بسیار داری سرمایه

از همیشه به شیرازه زندگی و اساس زنده بودن میلیاردها کارگر تر و کوبندهتر سهمگین

و ها کند. جنبش کارگری نیز زیر کوه گمراههمی حتی کل بشریت و طبیعت حمله

گسترده رفرمیسم راست و چپ بر سرش آوار  ناکجاآبادهائی که از دیرباز توسط طیف

خورد. این جنبش تا لحظه حاضر می افقی و سرگردانی چرخبی شده است، در برهوت

هیچ تکان جدی برای خروج از این بن بست به خود نداده است. رویکرد لغو کار مزدی 

به درون طبقه کارگر بیش از حد ضعیف، منزوی، ناتوان و فاقد تحرک است، فعالینش 

شدت پراکنده، اسیر تشتت و تفرقه، متأثر از سیاست ها، راهبردها و سنن کمونیسم 

خلقی یا میراث دار رفرمیسم چپ میلیتانت هستند. جنبش کارگری به همین دلیل 

خود و خروج از این وضعیت، نیازمند داری برای تدارک نوین جنگ طبقاتی ضد سرمایه

مادام که این . باشدمی ر فعاالن آگاه ضد کار مزدیدنیائی کار و فداکاری و پیکار استوا

جنبش ساز و برگ مورد نیاز برای شکستن بن بست پیش رویش را فراهم 

نساخته است، تا زمانی که پرولتاریا بر طبل جنگ برای برچیدن شالوده 

نکوبیده است، فاشیسم و عروج روزافزون و فراگیر نیروهای داری سرمایه

پدیده بسیار عادی حتی اجباری و اجتناب ناپذیر دنیای دژخیم فاشیستی 

بخش هائی از ارتجاع ای موجود خواهد بود. فاشیسم لشکرکشی وسیع توده

درون طبقاتی خود در یک سوی و های درنده بورژوازی برای تسویه حساب
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دریغ هر جنب و جوش رادیکال سرمایه ستیز بی حمام خون بسیار فراگیر و

میلیاردها کارگر سکنه جهان زیر . کارگر در سوی دیگر استطبقه های توده

مداوم هست و نیست معیشتی خویش های فشار استثمار موحش و هولوکاست

توسط سرمایه، با همه وجود عاصی و آماده طغیان هستند. این توده عظیم چند 

ظ میلیاردی تا زمانی که راه درست پیکار طبقاتی خود را پیدا نکنند، از همه لحا

فاشیستی این یا آن بخش ارتجاع هار های در معرض سربازگیری جوخه

پیوندند، ارتش می گیرند، به بوکوحراممی در خدمت طالبان قرار . باشندمی بورژوازی

 کنند. سپاه آدمخوار جبهه نصرتمی وحشت و دهشت و حمام خون القاعده را تکمیل

پیاده نظام خون آشام گروه نئونازی شوند. می گردند، پیشمرگ حکومت شام و عراقمی

حزب استقالل » ماری لوپن، « جبهه ملی» سازند، لشکر رأی می رایت سکتور را

 برنامه. گردندمی دیگر فاشیستی جریان صدها و   دانمارک« حزب مردم» ، «بریتانیا

 محافل فاشیسم، نوعی همه ساز تغذیه و مالیهای هزینه کننده تأمین سازمانده، ریز،

 ها، کامرون اوباماها، ها، سازماندهی وها ریزی برنامه این در. اند سرمایه قدرت مختلف

ها، پوتین ها، آل سعود ها، آل نهیان ها، آل ثانی ها، ای مرکل ها، اوالندها، خامنه

بورژوازی درنده امریکا و اروپا و ایران و ترکیه و کشورهای تر و به بیان درستها اردوغان

ن و جاهای دیگر، درست به همان اندازه نقش دارند که بن الدن، مالعمر، عربی و ژاپ

از اینهاست. تر مومودوباما، ابومصعب الزرقاوی و همانندان نقش دارند. اما مسأله اساسی

جوشد. هر چه این می داریفاشیسم مولود شوم سرمایه است و از قعر هستی سرمایه

فاشیسم تولید تر تاریخی خود فرو رود، سهمگیندر ژرفنای انحطاط تر نظام فاحش

خواهد کرد. ترکیب دو عامل با هم، سرکشی انفجارآمیز فاشیسم را به همراه دارد. نخست 

اینکه بورژوازی یگانه راه بقای نظام را در قتل عام افراطی هست و نیست طبقه کارگر 

کاری و ناآگاهی و یأس کارگر، اسیر گرسنگی و بیهای بیند، دوم آنکه خیل عظیم توده

افقی گردند. در چنین وضعی هارترین بخش بورژوازی آماده جنایت آمیزترین شکل بی و

شود، جهل و ناآگاهی و یأس بردگان مزدی را ساز می لشکرکشیها علیه زندگی کارگران

سازد، طوفان می و برگ جنگ علیه همزنجیرانشان، خودشان و علیه کل طبقه آنان

کند. بیکاری چند ده میلیونی کشورها را ناشی از سرقت کار آنها توسط یم فریب به پا
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خانمانی یک بخش طبقه کارگر را بی زند، گرسنگی ومی کارگران جاهای دیگر جار

کند. سالح ناسیونالیسم و مذهب می محصول سیری و رفاه بخش دیگر این طبقه قلمداد

دهد، بورژوازی به ویژه می اآگاهو قومیت را بیش از پیش به دست کارگران عاصی ن

کارگر اسیر استیصال و گرسنگی و های کنند و تودهمی هارترین بخشهایش چنین

گوید. در می افقی و خارج از سنگرکارزار طبقاتی به ندای بورژوازی لبیکبی ناآگاهی و

این شرائط موجود، در فاز حاضر انحطاط و پوسیدگی افراطی سرمایه داری، دنیا از وفور 

دو عامل ماالمال است. فاشیسم در تمامی کشورها و در سراسر جهان سرمایه داری، 

عظیم و عاجل برای جنبش کارگری است. باید خطر فاشیسم را رفع کرد اما راه ای بلیه

طبقه کارگر داری دفع خطر فاشیسم فقط و فقط خیزش نیرومند شورائی ضد سرمایه

 .بین المللی است
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س و امریکا، انگلیهای مشترک دولتتاریخنگاری بورژوازی کل بحث خود درباره هدف 

وط را بر سق 3۲در سازماندهی کودتای بیست و هشتم مرداد سال ها شرکای داخلی آن

 را «ملی احزاب » و مصدق قدرت بساط برچیدن  .است ساخته متمرکز دولت مصدق 

 در چیند،می محور این حول را رویدادها جزء جزء، کند،می اعالم کودتا اساسی هدف

. کاودیم را مصدق با لندن و سفید کاخ اختالفات افتد،می راه دلیل دنبال راستا همین

ولت د« موازنه منفی اقتصادی» کشد، از سیاست می را پیش« فتن شدن ملی » ماجرای

ها و گوید، قصه ناخشنودی حاکمان امریکا و بریتانیا از این رویکردمی روز ایران

 دیگر که طی این شصت سال به اندازههای حرف کند و خیلیمی را بازگوها سیاست

ارها را کچرخیده است. تاریخنگاران بورژوا این ها جاری و بر سر زبانها کافی بر قلم

رخداد را از  دهند، تا مطابق معمول واقعیت را باژگونه القاء کنند و ریشه اصلیمی انجام

 ن کارتعمد و توطئه به ای لزوماً از سرداری انظار پنهان سازند. متفکران سرمایه

را از پویه  از اینهاست. عقل بورژوازی اجزاء و ترکیباتشتر پردازند. مسأله، پیچیدهنمی

نسانی اکه شیرازه وجودش بر جعل واقعیت، بر ای گیرد. رابطهمی ارزش افزائی سرمایه

امل کشمردن انسان ستیزترین شکل استثمار، بر طبیعی قلمداد کردن و تقدیس جدائی 

 او قوط کارگر از کارش، بر تفویض شنیع اصالت و اعتبار به حکومت شوندگی کارگر و س

ثمار نوشت زندگی و کار خویش، بر کتمان شریرانه وجود طبقات و استدرسر دخالت از

جامعه موجود ای طبقاتی و جنگ میان طبقات و باالخره بر استتار کل تضادهای ریشه

نمای خود را  وارونه بین دارد، پروسه نشو وای اینجا بنمایهبنا گردیده است. اندیشه در 

برد. بر می پیشها هاو وارونه گردانیها از آغاز تا فرجام در فضای تیره و تار وارونه یافتن

 .همین اساس کارش مسخ حقایق و آموزش تحریف هاست

آن سیاست او در اینکه دولت امریکا و انگلیس با مصدق اختالف داشتند یا از این و 

کردند، شکی نیست. تشتت درون طبقه سرمایه دار، مناقشات میان نمی احساس رضایت

بورژوازی، جنگ افروزی و کودتاگری آنها علیه همدیگر، همه و همه های احزاب و دولت
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گویند، می مسائل بدیهی هستند. نکته مهم آنست که نمایندگان فکری سرمایه اینها را

 هاباالتر گفته شد، فکر، شعور و زبانشان قادر به تشخیص و بیان ریشهاما به دلیل آنچه 

واقعی مسائل و های باشد. اینجا دیگر خط قرمز طبقاتی آنهاست. دیدن ریشهنمی

رخدادهای اجتماعی، برای بورژوازی، نفی موجودیت خود است. آنچه بخشهای مختلف 

خواه در سطح جهانی، به جان این طبقه را خواه در فاصله مرزهای درون یک کشور، 

پیش ریز سرمایه؛ شرائط سودآوری سرمایه ها، های اندازد، طول و عرض حوزهمی هم

قطاع مالکیت ها، حصه سودها، سهام قدرت و حاکمیت و در یک جمله چگونگی توزیع 

ها کارگر دنیا، میان خویش است. ریشه جنگهای حاصل استثمار تودههای اضافه ارزش

بورژوازی علیه هم را باید در اینجا کاوید، درست به های ای احزاب یا قطبو کودتاه

مختلف و متخاصم طبقه های همین دلیل هر نوع مناقشه، جنگ افروزی یا توطئه بخش

علیه طبقه ها آشتی ناپذیر کل آنای سرمایه دار با هم صرفاً پیامدی از جنگ ریشه

 .کارگر بین المللی است

گوید، کودتای می امریکا و انگلیس با مصدق راهای بورژوازی جدال دولتتاریخنگاری 

نهد، اما شالوده منازعات، هدف واقعی کودتا، آماج می و سقوط دومی را انگشتها اولی

سپارد، به می کودتاگران را به برهوت تحریفهای و شبیخونها واقعی قتل عام آفرینی

دهد. کودتای می نفی! و نوع این قصص ارجاعغائله ملی شدن نفت! سیاست موازنه م

مرداد، در دوره موسوم به جنگ سرد رخ داد. دورانی که بورژوازی جهانی بر سر  ۲۸

مسائلی که باالتر اشاره شد در دو قطب متفاوت، با دو بیرق مختلف و دو اسم و رسم 

ه سرمایه ناهمگون در مقابل هم به صف بودند. یکی از این دو قطب مالکیت مشاع طبق

دار بر سرمایه اجتماعی هر کشور و برنامه ریزی نظم تولید، سیاست و فراساختارهای 

خواند!! با می توسط یک حزب باالی سر جامعه را سوسیالیسمداری اجتماعی سرمایه

راند!! خود را می ترفند تمام از کمونیسم، پرولتاریا، ضدیت با استثمار و نابرابری سخن

البات بزرگ کارگران در جوامع مختلف روز و مظهر قدرت طبقه کارگر حاصل و وارث انق

و زیر این بیرق مسروقه، موج توهم عظیم ها نامید!! با همین فریبکاریمی بین المللی

کرد. می کارگر و سایر استثمارشوندگان روز دنیا را با خود همراههای ترین بخش توده

ممالک، قدرت مسلط ای اش، در پارهاحزاب سیاسی طیف بورژوازی تشکیل دهنده 
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اقتصادی و سیاسی بودند. در سایر جاها نیز با ایفای نقش اپوزیسیون و برخوداری از 

 دیگر، برای کسب قدرت تالشهای حمایت گسترده سرشار از توهم طبقه کارگر یا توده

کرد و چنین وضعی داشت. قطب دیگر بدون احساس می کردند. یک قطب چنینمی

نیاز به هیچکدام این کارها، کل جهنم بربریت، گند و خون و فقر، دهشت و هیچ 

 کارگر دنیا خرابهای را بر سر تودهداری گرسنگی و آوارگی و سیه روزی ذاتی سرمایه

کرد. در یک چشم به می جنگهای نمود. برای این کار، سراسر دنیا را تسلیم شعلهمی

 .پوشاندمی جامه عملهم زدن کودتا پشت سر کودتا طراحی و 

هر دو قطب بورژوازی جهانی بسان هم و با درندگی و سبعیت مشابه سایه هر جنب و 

زدند، امپریالیستهای هار، جنگ می طبقه کارگر را به تیرداری جوش واقعی ضد سرمایه

 زیر عریان و صریح را کار این   افروز و حمام خون ساالر امریکائی، اروپائی و اقمار آنها،

. دادندمی انجام کمونیستی تندنس هر با بنیادی خصومت و ستیزی کمونیسم پرچم

» حدش همین کار را با افراشتن درفش دروغین مت بورژوازی و شوروی امپریالیسم

بردند. جنگ و می به پیشها و مانند این«!! منافع پرولتاریا» ، دفاع از «!!کمونیسم

 حجم به دستیابی وها سرمایه  ابعاد مالکیتستیزها و مقابله جوئی ها، حول توسعه 

امه ریزی نظم برن برای خود الگوی قطب هر. خوردمی چرخها ارزش اضافهتر عظیم

متفاوت، کلید سعادت و رمز های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه جهانی را با نام

 انسان عصرخواند!! هر کدام نسخه دیگری را بانی و باعث سیه روزی می رهائی بشر

 اعالم« کمونیسم» نامید. قطب غربی ضمن یورش به اعتبار الگوی رقیب، این الگو را می

کرد!! زشت ترین، باژگونه ترین و غیرواقعی ترین تصویر را از کمونیسم یا جنبش می

نمود و جدال با رقیب را ساز و کار می کارگر پمپاژهای رهائی پرولتاریا به ذهن توده

کرد. قطب شرقی می ش کارگری و کمونیسم لغو کار مزدی طبقه کارگربمباران جنب

گرفت، می حریفان را با رجوع به بنمایه بشرستیز آن آماج هجومداری الگوی نظم سرمایه

نمود، موحش ترین می جعل« سرمایه ستیزی» از این طریق برای خود حیثیت 

جنگ خود با رقیبان را جنگ کرد، می کاپیتالیستی را لباس کمونیسم تنهای گمراهه

کارگر کشورها را پیاده نظام کارزار رقابت و های زد و تودهمی جارداری علیه سرمایه

ساخت. آنچه در این میان از همه لحاظ، همه جا و به تمامی می خودهای تسویه حساب



 ...بورژوازی عروج راه اد،مرد 28 سیاه کودتای                                                   126

 

و گرفت. کمونیسم پرولتاریا می اشکال، مورد وحشیانه ترین تهاجمات هر دو قطب قرار

او بود. کودتای سیاه بیست و هشتم مرداد. در بطن این داری جنبش واقعی ضد سرمایه

 .شرائط برنامه ریزی شد و لباس اجرا پوشید

ویژه اقتصادی و سیاسی در تاریخ های با مؤلفهای دوره 133۲تا  13۲0فاصله سالهای 

سر خود داشت،  ایران بود. جامعه مراحل مهمی از پویه انکشاف کاپیتالیستی را پشت

مختلف های کرد. بخشمی بقایای فئودالیسم همچنان بر سر راه این انکشاف سنگینی

 متفاوت و گاه متعارضی ارائههای بورژوازی ایران برای خروج از بن بست، نسخه

نمودند. هر کدام برای تبدیل الگوی خود به راهبرد مسلط و هموارسازی راه تسلط می

 اساس در پردازیها حل راه زدند. صدر و ذیل می هر کاری دستبه داری کامل سرمایه

خورد، اما طیف بورژوازی می چرخ جهانی سطح در مطرح متفاوت الگوی دو همان حول

متحد قطب غربی سرمایه، در درون خود متشتت بود و دو گروه عمده تشکیل دهنده 

 متفاوتی را پیشاش برای اجرای همان الگوی واحد و مشترک، ساز و کارهای 

کشیدند. دربار پهلوی، بورژوازی زمیندار، صاحبان صنایع بزرگ و شرکای داخلی می

ای انحصارات عظیم مالی و صنعتی غرب، آماده اجرای بدون هیچ قید و شرط نسخه

پیچیدند. احزاب ناسیونال لیبرال می انگلیس و امریکا، به ویژه اولیهای بودند که دولت

کردند، اینان بر قید و می ی متوسط مسأله را به شکل دیگری نگاهسخنگوی بورژواز

نهادند. قیود و شروطی که نهایتاً حول موقعیت بهتر و حصه می شرطهائی انگشت

انباشت داخلی یا تقسیم اضافه های سرمایه اجتماعی ایران در تقسیم حوزهتر مطلوب

و بهتر این بخش تر کت افزوناز همه مشارتر ارزشهای حاصل استثمار کارگران و مهم

خورد. احزاب ناسیونال لیبرال همزمان بر می نفتی چرخهای بورژوازی در اضافه ارزش

خویش در ساختار قدرت سیاسی و برنامه ریزی نظم تر مکان مؤثرتر و تعیین کننده

نهادند. نمایندگان این دو طیف بورژوازی می انگشتداری اقتصادی و اجتماعی سرمایه

شد پروانه می و رویکردهای درون سرمایه جهانی مربوطها جائی که به قطب بندی تا

نمودند. می غربی بودند، اما تمایزات باال را نیز با خود حملهای شمع راه حل امپریالیست

الگوی دوم پیشبرد پروسه انکشاف کاپیتالیستی جامعه و راه برون رفت از بن بست 
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پیچید که تمامی می راای کرد. این حزب همان نسخهمی موجود را حزب توده نمایندگی

 .ساختندمی احزاب اردوگاهی و بورژوازی متحد این قطب در دنیا مطرح

وهای مؤلفه مهم و تعیین کننده دیگر این دوره، عروج جنبش کارگری ایران در قلمر

گیری شممختلف، از جمله در پهنه مبارزات سیاسی بود. کارگران در این سالها نقش چ

طحی، در سیر رخدادها بازی کردند، هر چند که هیچ کجا، به هیچ میزان و در هیچ س

بات وارد میدان کارزار نشدند. اعتصاداری با صف مستقل طبقاتی و افق ضد سرمایه

یها بود. از این میدان دارای نمونه 13۲5متوالی و گسترده کارگران نفت جنوب در سال 

سیار سال توسط کارگران حوزه نفتی آغاجاری آغاز گردید و باعتصاب در خرداد این 

کارگر در غالب های سریع حمایت دهها هزار کارگر شهرهای دیگر را به دنبال آورد. توده

ئیهای عظیم و شهرهای بزرگ با تعطیل مراکز کار و تولید، انجام راهپیماها مراکز استان

. کمی این همزنجیران نفتگر خود پرداختندو راه اندازی تظاهرات خیابانی به حمایت از 

مزمان در سوتر آتش اعتصاب مجدداً زبانه کشید و این بار سراسر خوزستان را به طور ه

کت خروش خود غرق کرد. حدود صد هزار کارگر نفت قدرت متحد خود را در مقابل شر

ای فشردند. خود پهای نفت ایران و انگلیس و رژیم شاه به صف کردند و بر تحقق خواسته

ن شد و با همه توان برای مهار موج قهر کارگران وارد میدا« قوام» دولت جنایتکار 

د اهی خود، حزب توده کمک طلبید، سران حزب برای متقاعاردوگ بورژوا شریک از 

 کارگرهای توده نمودند، بازی را ترفند برگهای  ساختن کارگران به ختم اعتصاب، کل

 به تصاباع . دادند ادامه خویش مبارزه به و کوبیدند رد دست حزب سکانداران سینه بر

درآمدند،  کارگر به ضرب گلوله مزدوران بورژوازی از پای 70 از متجاوز شد، کشیده خون

ن روز کارگر، علیه حاکماهای افزون شد و موج خشم و قهر توده 100شمار زخمیان از 

 .سرمایه، همه جا پرخروش شد

شتافت دامنه می در این سالها فراوان بود و هر چه زمان به جلوها نمونه این خیزش

گردید. کارگران در بسیاری جاها چرخ کار میتر و شمارشان افزونتر وقوع آنها گسترده

نمودند، به شدت می انداختند، مطالبات اقتصادی خویش را طرحمی و تولید را از کار

کردند، همزمان علیه رژیم سیاسی حاکم و می خود اعتراضهای حقوقیبی استثمار و

 سیاسیهای زدند و خواستار حصول خواستمی شرکای بین المللی اش دست به مبارزه
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گردیدند. از جنبش کارگری که بگذریم دهقانان نیز در سراسر جامعه وارد کارزار می

 هاو جنایات فئودالها شدند، آنها نیز علیه استثمار مرگبار فئودالی و درندگی

 .کردندمی شوریدند و در مقابل ارتش و پلیس و ژاندارم حامی مالکان فئودال مقاومتمی

بارزات محزب توده و بورژوازی اردوگاهی به صورت گسترده برای سوار شدن بر موج این 

کارگر های برنده و موفقیت آمیزی برای جلب توهم تودههای کردند. حزب، برگمی تقال

وجهی ر در میان کارگران و دهقانان، در جیب داشت. بخش قابل تو نفود هر چه بیشت

مامزاده از طبقه کارگر ایران یا استثمارشوندگان دهقان، هیچ شناخت درستی از این ا

دانستند، نمی گذشت، چیزیمی مجعول نداشتند، آنان از آنچه در روسیه روز و اردوگاه

قات و با استثمار طبقاتی، وجود طبکمونیسم برای آنان به درستی، نماد عالی ستیز 

ها ندگیپرچم رهائی بشر از همه نابرابری ها، محرومیت ها، فروماندگی ها، حکومت شو

را  نام کمونیسم از دیرباز و به ویژه از زمان وقوع انقالب اکتبر،ها بود. آنها و سیه روزی

 ببالد توانستمی که رستید و واقعی بسیار تلقی کردند،می تداعی با این آرمانها و افقها 

. بود هشد گذاری مین بالیدن این روند اما گردد، آنان طبقاتی پیکار کارساز سالح و

برد و کارگران می و برای لغو کار مزدی در کما به سرداری ی ضد سرمایهواقع رویکرد

 غرق در توهم، اردوگاه را الگوی کمونیسم و حزب توده را ظرف تشکل کمونیستی

ان پنداشتند!! این امر طالع اقبال حزب را برای جلب حمایت توهم آمیز کارگرمی

عنی یکه اشاره شد ای ساخت اما این تنها برگ برنده حزب نبود. مسألهمی روزافزون

ی در و کمونیستداری فقدان هر جنب و جوش یا رویکرد آگاه سازمان یافته ضد سرمایه

قی و ال دموکراسی، اشکال متنوع کمونیسم خلسطح جامعه، همراه با غلبه کامل سوسی

یک کالم،  بورژوائی، سندیکالیسم و اتحادیه گرائی، ضد امپریالیسم ناسیونالیستی و در

راهبردهای گوناگون رفرمیستی راست و چپ در جنبش کارگری جهانی سالح بسیار 

وهم تو  و کاراتری بود که حزب را در درو نمودن پشتیابی سرشار از ناآگاهیتر مهم

ت نیز داد. شدت بیش از حد استثمار و دیکتاتوری و فقر و فالکمی طبقه کارگر یاری

 .ساختمیتر بخشید و دامنه این حمایت را گستردهمی روند این توهم را قوام

انگلیسی، امریکائی و های بورژوازی مدافع بدون هیچ قید و شرط الگوی امپریالیست

عظیم صنعتی و مالی غرب، برای هموارسازی راه تسلط تام سرمایه داری، های تراست
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وقوع جنبش موسوم به مشروطه، به بعد نقش یکه تاز را در ساختار قدرت های از سال

کرد و کل اهرمهای اقتصادی، سیاسی و مراودات بین المللی را در می سیاسی بازی

 رضاخان، سقوط و اوت سوم کودتای تسلطن عمر پایان با اما جناح این. داشت  اختیار

 خود سر بر را اجتماعی و اقتصادی سرکشهای بست بن فشار آمیزی استیصل گونه به

ون بورژوازی و شرکای امپریالیستی اش قادر به برداشتن در تشتت مهمیز زیر. دید آوار

داری میدانمهم تر، شالق اعتراض و ها هیچ گامی برای مقابله با معضالت نبود، از این

کشید. می عاصی توان ثبات و ماندگاری او را به چالشهای جنبش کارگری و سایر توده

، حدود دوازه نخست وزیر 1330تا اردیبهشت  13۲0سال میان شهریور  10در طول 

مأمور تشکیل دولت و حل و فصل مسائل روز شدند، هر کدام چند ماه و بعضاً چند روز 

د. بدون هیچ موفقیتی دست از پا درازتر مرثیه زبونی و بر مسند صدارت تکیه زدن

کل ها فروماندگی خواندند و جای خویش را به دیگری سپردند. زنجیره این عزل و نصب

غربی را آزمود. سفینه های داعیه داران طیف بورژوازی شریک انحصارات و امپریالیست

ان این طیف، با قدرت پس از عزل همه ناخدایداری سرنوشت توسعه و تسلط سرمایه

طوفان اعتراض کارگران و قشرهای اجتماعی ناراضی، کنار اسکله بخت احزاب ناسیونال 

 .لیبرال بورژوازی لنگر انداخت

های سوار بر موج اعتراض و نارضائی بدون هیچ افق توده 1330دولت مصدق در بهار 

های امپریالیست عاصی کارگر و دهقان، زمام امور را به دست گرفت. کشمکش وی با

نفتی میان انحصارات امپریالیستی و طبقه های غربی بر سر چگونگی توزیع اضافه ارزش

سرمایه دار داخلی، تنها سناریوئی بود که از یک سو، در دل اقشار متوسط و پائین 

کرد و از سوی دیگر بازار توهم کارگران و زحمتکشان را بیش از می بورژوازی قند آب

بخشید. با آغاز زمامداری مصدق تشتت اندرونی رژیم حاکم و ساختار می پیش رونق

قدرت سرمایه روند انفجار پیمود. بورژوازی ایران و متحدان و شرکای غربی اش بسیار 

کارگر های بیشتر از گذشته در پس بن بست ها، به جان هم افتادند. این وضع به توده

ش را بسط دهند و فریاد اعتراض خود را داد تا دامنه مبارزات خویمی و دهقان فرصت

به کارخانه دیگر و از شهری به شهر ای رساتر سازند. موج اعتصاب کارگران از کارخانه

دیگر پیش تاخت. تظاهرات خیابانی وسیع و پرشکوه نیز فشار اعتصابات را تکمیل کرد. 
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عطیل کارگران کارخانه ریسندگی سمنان در اعتراض به ت 1331در تابستان سال 

های کارخانه و بیکار شدن خویش شورش خونینی را آغاز کردند. زنان و کودکان توده

کارگر به شورش پیوستند. استثمارشوندگان دیگر اعالم پشتیبانی کردند. چرخ کسب و 

کار و داد و ستد در شهر از چرخش باز ماند. کارگران و همرزمان در تمامی سطح شهر 

در یک شهر نه چندان بزرگ تظاهراتی با شکوه با شرکت ها فریاد اعتراض سر دادند. آن

خود شدند. دولت های هزار نفر سازمان دادند و خواستار تحقق خواسته 10بیش از 

مصدق ابتدا عقب نشینی کرد و خروش خشم کارگران را با وعده و وعید پاسخ گفت. 

ریختند. پاسخ ها جدداً به خیابانکارگر مهای باز ماند و تودهها کابینه او اما از انجام وعده

کارگر کشته  5داغ بود. بیش از های مصدق این بار، نه وعده و خرید وقت که گلوله

شدند و عده زیادی مجروح گردیدند. فردای آن روز خبر کشتار کارگران، در سطح شهر 

 ضمن و آوردند پدیدای کمیته شهر این کارخانه بزرگ  43تهران پیچید، نمایندگانی از 

. برخاستند خود اعتصابی همزنجیران از حمایت به بورژوازی توحش از انزجار اعالم

ها رزات آن ها، کارخانهمبا از پشتبانی موج. یافت ادامه بعد روزهای در کارگران خیزش

و مراکز کار بسیاری از شهرها را فرا گرفت. دولت مصدق با مشاهده این وضعیت و 

کارگر تسلیم خواست کارگران گردید های سراسری تودهاحساس هراس از همبستگی 

 .و شورش یکماهه بافندگان سمنان با تحقق مطالباتشان پایان یافت

کارگران هر روز بیش از روز پیش وارد میدان اعتراض و مبارزه شدند. در دیماه همین 

 شهر تهران با ضرب گلوله عناصری ازهای سال یک کارگر کفاش در یکی از خیابان

ترور بورژوازی که به طور معمول توسط دار و دسته مظفر بقائی و روحانیت های جوخه

شدند، به قتل رسید. انتشار خبر این حادثه طوفان می تحت زعامت کاشانی سازماندهی

هزار کارگر کفاش دست از کار کشیدند، دستجات  3اعتراض کارگران را در پی آورد. 

گل راه افتادند و در گورستان های و تولید شهر با حلقهعظیم کارگری از همه مراکز کار 

محل خاکسپاری کارگر همرزم، دست به برگزاری تظاهرات زدند. یک ماه بعد آتش 

پیکار کارگران در استان آذربایجان شعله ور گردید. سرمایه داران صاحب کارخانه ممتاز 

دن کل کارگران کارخانه شهر تبریز چند کارگر را اخراج نمودند. در یک چشم به هم ز

به ها در اعتراض به جنایت کارفرمایان دست از کار کشیدند، روز بعد کارگران نساجی
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یاری همرزمان کبریت ساز خود شتافتند. اینان نیز به اعتصاب پیوستند. موج همبستگی 

کارگر کارفرمایان را دچار وحشت کرد. کارگران در طرح های و مبارزه متحد توده

خود به خواست بازگشت رفیقان اخراجی اکتفاء ننمودند. خروج سرمایه داران  مطالبات

 .خود افزودندهای و مستشاران نظامی انگلیس و امریکا از کشور را نیز به لیست خواسته

نساجی شهر اصفهان اعالم اعتصاب کردند. چرخ های یک ماه بعد کارگران کل کارخانه

شم بافی آغاز شد، سرمایه دار مالک شرکت از قبول تولید همه جا خوابید. اعتصاب از پ

کارگران امتناع نمود. سرپیچی کارفرمایان از پذیرش مطالبات پشمبافان، های خواست

کارگر سایر صنایع نساجی، پاسخی دندان شکن و های در روزهای بعد، از سوی توده

، شهناز، شاهرضا، ریسباف، زاینده رودهای بسیار قاطع دریافت کرد. کارگران کارخانه

های نختاب، وطن، یکصدا به اعتصاب پیوستند. کارگران به کوبیدن بر طبل خواست

اقتصادی خویش اکتفاء ننمودند. آنان در یک خیزش بسیار پرشکوه و حماسی وسائل 

کار خود را به دست گرفتند، از رودخانه زاینده رود گذشتند و در میدان معروف به 

تندیس وقیح برنزی شاه را به زیر کشیدند و با خشم فراوان قطعه مجسمه با همان ابزار 

با اعتصاب کارگران کارخانه کنسروسازی شاهی آغاز  31قطعه ساختند. فروردین سال 

هزار کارگر دخانیات دست از کار کشیدند و با سربازان  3قریب تر شد، چند روز این سوی

های اهد اعتصاب کارگران کارخانهش 1331رژیم شاه به نبرد برخاستند. خرداد سال 

شهر یزد و تعطیلی غالب مراکز کار و تولید این شهر شد. در مرداد همین سال کارگران 

نفت جنوب در منطقه مسجد سلیمان اعتصاب چند باره خود را شروع نمودند. اعتصاب 

کارگر با گلوله نیروهای  10گردید و سرانجام به خون کشیده شد، تر وسیع و وسیع

باالتر رفت. عروج  50مسلح رژیم شاه و دولت مصدق کشته شدند و شمار زخمیان از 

بر گسترش مبارزات دهقانان بر ای شکوهمند جنبش کارگری تأثیر بسیار تعیین کننده

و بقایای ها جای نهاد. استثمارشوندگان دهقان در بسیاری از مناطق کشور علیه فئودال

با تهاجم ها ان مناسبات ارباب و رعیتی شوریدند. آنها در جریان این شورشسخت ج

موحش ژاندارمری، ارتش شاه و نیروهای انتظامی دولت مصدق رویارو گردیدند. بیش از 

 بیرون  شصت هزار دهقان آذربایجانی در یک شورش همزمان و سراسری فئودالها را

 دهقانان. زدند باز سر فئودالی سیورسات یا مالکانه بهره نوع هر پرداختن از و راندند



 ...بورژوازی عروج راه اد،مرد 28 سیاه کودتای                                                   132

 

 فئودال اربابان شر عجالتاً و دادند انجام را کار همین عین نواحی از برخی در نیز جنوب

در خراسان، کرمان، فارس، بلوچستان و  دهقانان شورش. ساختند کوتاه خود سر از را

مصدق در کلیه این مناطق دیگر بیش از پیش شعله ور شد. رژیم شاه و دولت ای پاره

وارد کارزار شدند و دهقانان نیز همه جا ها موارد با ساز و برگ الزم به حمایت از فئودال

خونین در مقابل چکمه پوشان مسلح رژیم به های جنگ علیه فئودالیسم را با مقاومت

 .هم آمیختند

مبارزات سوارکار بسیار ماهر، فرصت طلب و یکه تاز موج قدرت جنبش کارگری و 

زب توده دهقانان در تمامی جاها بدون هیچ استثنا جریان ارتجاعی بورژوا اردوگاهی ح

و رویکرد  از کمونیسم واقعی پرولتاریاای یا کالً بورژوازی اردوگاهی بود. هیچ بارقه

 سوسیالیستی سرمایه ستیز و ضد کار مزدی طبقه کارگر در هیچ کجا به چشم

یال سوس« زیر پی پیل » در ایران که در سراسر جهان  خورد. این جنبش نه فقطنمی

 ندانهمان و مائوئیستی  دموکراسی، کمونیسم خلقی، رفرمیسم میلیتانت لنینیستی یا

ه ویژه بگاهی در ممالک مختلف دنیا اردو بورژوازی بود، «مات شه » باری رقت طور به

های بشار بالمنازع جنجوامع سه قاره آسیا، افریقا و امریکای التین نقش تریبون د

ب توده کرد. در ایران نیز حزمی کارگری، دهقانی و امپریالیسم ستیزی خلقی را بازی

نیسم را در دست داشت و همه جا با جنایت و کموها وسیع مهار این جنبشای به گونه

قانان را ستیزی و معامله گری بسیار نفرت بار، کل ظرفیت و قدرت پیکار کارگران و ده

مختلف های نردبان صعود خویش به سکوی معامله و چانه زنی با رژیم شاه و جناح

 .کردمی بورژوازی رقیب

بالید. هر دو طیف بورژوازی می مرداد در زهدان این وضعیت ۲۸کودتای سیاه های نطفه

و انحصارات غربی ها مدافع بدون قید و شرط یا قائل به قید و شرط راه حل امپریالیست

تعیین تکلیف بقایای نظام فئودال و هموارسازی راه تسلط سرمایه داری، غرق در برای 

کارگر و دهقان در مراکز کار و های چرخیدند، تودهمی تشتت و سردرگمی، به دور خود

کردند و سراسر جامعه را می داند، اعتصابمی زندگی و سطح شهرها فریاد اعتراض سر

بورژوازی اردوگاهی و نیروی متشکل این بخش ساختند. می میدان خروش خشم خویش

کرد می عاصی را شکارهای طبقه سرمایه دار، حزب توده، در نقطه نقطه کشور توهم توده
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غربی این وضع های زد که امپریالیستمی ساخت. همه چیز بانگمی و از آن برج قدرت

سیاست موازنه » به طور قطع نه گفتگوی مبتذل ها کنند، مشکل آننمی را تحمل

که در وهله «!! ملی شدن نفت» پرفریب مصدق پیرامون های یا جار و جنجال« منفی

ترین معضل، خطر جنبش کارگری ایران و در وهله دوم چشم ای نخست یا به عنوان پایه

انداز بهره گیری حتمی حزب توده و اردوگاه شوروی از موج اقتدار این جنبش بود. 

 نظر قطب قدرت غربی سرمایه صرفا علیه کمونیسم صورتکودتا در اساس و از م

و برای لغو داری گرفت، ولو آن که این کمونیسم نه جنبش کمونیستی ضد سرمایهمی

امریکا، های کار مزدی پرولتاریا بلکه کمونیسم بورژوائی اردوگاهی باشد. آنچه دولت

تابیدند نمی داخلی آنها برمالی و صنعتی و بورژوازی متحد های انگلیس، رژیم شا، تراست

همین خطر یعنی سرکشی روزافزون موج مبارزات کارگران، میدانداری چپ حتی چپ 

ایران، توسط قطب شرقی داری و اردوگاهی و دورنمای بلع سرمایهای «حزب توده» 

سرمایه جهانی بود. مصدق و احزاب ناسیونال لیبرال پشتیبانش، نه فقط برای 

 آمدند، کهنمی ی، نیروی مخالف یا حتی نامطلوبی به حسابغربهای امپریالیست

توانستند بهترین و مناسب ترین شریکان باشند. این کار اما یک شرط اساسی داشت. می

این که با همه توان، اراده و تدبیر جنبش کارگری را سالخی کنند، هر چه نشان از 

 نمای چپ بورژوازی  کمونیسم دارد را قلع و قمع نمایند، هر تندنس چپ، حتی

 حمایت از برخورداری برای مصدق دولت. سازند منکوب و بردارند راه سر از را اردوگاهی

یفای این ا برای و ثانیاً. دادمی انجام را کارها این اوالً باید انگلیس و امریکاهای دولت

خود نقش باید همه توان الزم جهت تحقق مستمر این هدف را در در ساختار قدرت روز 

آورد. مصدق، احزاب ناسیونال لیبرال طیف جبهه ملی و کل بورژوازی خاستگاه می پدید

و پایگاه اجتماعی آنها در کمونیسم ستیزی، آمادگی برای سرکوب جنبش کارگری و 

چپ از جمله چپ اردوگاهی و حزب توده، کسر و کمبودی نداشتند، اما اوالً توانائی 

اجرای این سیاست را مقتضای تر دیدند، ثانیا و از این مهمنمی انجام این کار را در خود

شد، می کرد، چوب هر دو سر لجنمی یافتند. مصدق اگر چنیننمی منافع روز خود

 کارگر و سایر استثمارشوندگان را به طور کامل از دستهای توهم تودههای آخرین بارقه

یزان مشکالت خود با سرمایه داد. طیف بورژوازی طرفدارش نیز قادر به حل هیچ ممی
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ها گردید. اصلی ترین و حیاتی ترین مشکلنمی داران رقیب و شرکای امپریالیستی آنها

انباشت، چگونگی توزیع های یا اختالفات، حدود و ثغور مالکیت سرمایه ها، وسعت حوزه

ماندند. دولت مصدق در کشتار کارگران و می همگی مثل سابق باقیها اضافه ارزش

رکوب جنبش دهقانی دست کمی از رقبا نداشت اما او وارد کارزار شده بود تا تکلیف س

مختلف بورژوازی را به نفع اقشار های تقسیم سهام مالکیت و حصه سودها میان بخش

کارگر و های مبارزات تودهتر متوسط و پائینی این طبقه روشن سازد. حمام خون عظیم

 پ اردوگاهی نه فقط سرنوشت این مسائل را روشندهقان، کمونیست کشی یا نابودی چ

های نمود که یگانه ابزار و سالح حصول این مقصود، یعنی حداقل پشتیبانی تودهنمی

غربی نه از سر اختالف با های برد. امپریالیستمی ناراضی را نیز از دستش به در

ز نابودسازی راهبردهای اقتصادی مصدق که صرفاً به خاطر فقدان ظرفیت و عجز او ا

جنبش کارگری و قلع و قمع سرنوشت ساز چپ اردوگاهی تر کمونیسم، سرکوب گسترده

مرداد نقش این تعیین تکلیف  ۲۸کردند و کودتای می باید تکلیف خود با وی را یکسره

داد که از تمامی ساز و می نمود. دولت مصدق باید جای خود را به دولتیمی را ایفاء

حمام خون جنبش کارگری، کمونیستها و باالخره حزب توده و  الزم برایهای برگ

محافل اردوگاهی برخوردار باشد. فراموش نکنیم، کودتا در شرائطی رخ داد که 

غربی، نسل کشی کمونیستها و قتل عام هر جنب و جوش چپ در هر های امپریالیست

 هاصدر اولویت کشور حوزه تسلط و اتحاد خود و در صورت امکان هر نقطه دنیا را در

 زمین و زمان را قلمرو اجرای طرحهای کمونیسم ستیز خودها «مک کارتی» دید، می

اطالعاتی ایاالت متحده حتی از کالبدشکافی چند باره نسوج های ساختند و سازمانمی

مغز و عقل و شعور نمایندگان کنگره و صدرنشینان قدرت سیاسی امریکا با هدف کشف 

 !!ورزیدندنمی روانه دریغآثار تمایالت چپ 

» مرداد علیه جنبش کارگری و کمونیسم و حزب بورژوا اردوگاهی  ۲۸کودتای سیاه 

روی داد. درست به همین دلیل و در همین راستا از بیشترین همدلی و حمایت « توده

روحانیت، از همکاری مستقیم و شرم آور مراجع دینی نوع کاشانی گرفته تا همدلی 

آمیز بروجردی و همه زعمای دیگر حوزه علمیه قم نیز برخوردار بود. بسیار رضایت 

غربی، شرکای داخلی آنها، دربار پهلوی، عناصر باالی ارتش شاهشاهی های امپریالیست
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و تیم پیرامون کاشانی طراحان اصلی این تراژدی ضد انسانی بودند، اما روحانیت به ویژه 

دتا را آیینه تمام تمای رفع مخاطرات قدرت ذینفوذ و صاحب نقش مذهبی، کوهای چهره

دیدند. کودتا به همان دلیل که با هدف رفع می پلید خودهای و تأمین انتظارات و آرمان

داد، دروازه بیشترین می خطر کمونیسم و منکوب نمودن جنبش کارگری رخ

زی ماوراء را بر روی درنده ترین بخشهای ارتجاع بورژوازی از جمله بورژواها میدانداری

نمود. یک درس مهم رژیم می ارتجاعی دینی در همه الیه ها، مافیاها و جناحهایش باز

 13۲7به ویژه فاصله میان  133۲تا  13۲0های شاه و شرکای خارجی او از حوادث سال

تا روز وقوع کودتا این بود که روی ارتجاع هار اسالمی به عنوان یک سالح بسیار مؤثر 

طبقه کارگر، کمونیسم رادیکال ضد کار داری ج مبارزات ضد سرمایهدر هم کوبیدن مو

مزدی، هر تندنس رفرمیستی میلیتانت یا حتی مسالمت جوی چپ، بیشترین حساب 

مختلف بورژوازی ایران و رژیم حاصل کودتا در های را باز کنند. دولت امریکا، بخش

کارگر و پویه مبارزه های تودهطول دوره تاریخی باال با دیدگان باز مشاهده کردند که 

مهار کمونیسم است. آنها بی طبقاتی آنها، زمین رویش، بالیدن، شکوفائی و سرکشی

 خفه متراکم، بسیار صریح مشاهده نمودند که کارگران اگر هم زیر فشار مه آلودگی 

 هر به حداقل مانند، باز کمونیستی پیکار  راه شناخت ازداری سرمایه مسموم و کننده

 کل. دهندمی مثبت پاسخ سرمایه با ستیز مدعی نمایان چپ دروغ یا راست ندای

 تصریح باید خاطر همین به درست. کردمی درک خود پوست و گوشت با را این بورژوازی

و تمامی احزاب ناسیونال لیبرال حامی او نیزوقوع کودتا را بر  مصدق شخص که نمود

 ادامه میدانداری جنبش کارگری ایران و نقش بازی آنچه چپ نبود اما آنها چپ

دادند. این حرف که کودتا علیه می ترجیح« توده»خواندند!! یعنی حزب اردوگاهی می

غربی و شرکای های ستدولت مصدق طراحی شد فقط تا آنجا درست است که امپریالی

داخلی آنها وجود کابینه وی را قادر به حمام خون جنبش کارگری و تسویه حساب 

دیدند. کودتا در اساس نه فقط علیه مصدق و بورژوازی نمی قاطع با رقبای اردوگاهی خود

تکیه گاه او نبود که حتی هیچ خطری متوجه وی و صدرنشینان احزاب ناسیونال لیبرال 

ساخت. در روزهای وحشت و دهشت پس از وقوع کودتا در حالی که همه نمی حامی او

جای جامعه میدان دار و شاهد سیل خروشان خون بود، حتی مشاهیر، متنفذین، 
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خاص برخوردار بودند. بسیاری از های سکانداران و رهبران این احزاب نیز از مصونیت

 .ی خویش را حفظ کردندمهم دولتی و حکومتهای و موقعیتها آنها حتی پست

ننده باال، اهمیت نقش تعیین کهای رژیم شاه و شرکای غربی اش با درک همه واقعیت

و سرنوشت ساز ارتجاع هار اسالمی برای دفع و رفع خطر کمونیسم و جنبش ضد 

وره طبقه کارگر را تا عمق وجود خود حس کردند. تجربیات حاصل این دداری سرمایه

الزم  و بر پایه این جمعبست، تصمیم به گشایش تمامی قلمروهایرا جمعبندی نمودند 

شعور و  دینی و استفاده از اسالم به عنوان سالح قتالههای عنان خرافهبی برای رواج

مه هپس از کودتا های کارگر گرفتند. شاه در سالهای شناخت و آگاهی رادیکال توده

جامعه را  مان یافته ارتجاع اسالمی درالزم برای ماندگاری و تاخت و تاز سازهای عرصه

انبوه های رونق بخشید. از حریم قدرت، مالکیت و دستیابی مراکز مذهبی به اضافه ارزش

ان زراعی کارگر پاسداری نمود. حق استثمار ددمنشانه کارگرهای ناشی از استثمار توده

رضوی  روستای بزرگ و متوسط استان خراسان را به آستان قدس 400و دهقانان 

ر صدها تفویض کرد!! و متعاقب اجرای رفرم ارضی، مالکیت این تراست مالی و صنعتی ب

تنگاتنگ  کارگر را جواز مشروعیت بخشید. روابطهای مرکز کار و تولید و استثمار توده

 ساخت. مشوق و محرک توسعه مدارستر خویش با ذینفوذترین مراجع شیعه را محکم

ار کرد، بتأسیس این مؤسسات را بر گرده طبقه کارگر ایران های اسالمی گردید و هزینه

الب قکارگر را در ها راه مشارکت مستقیم روحانیت در استثمار بربرمنشانه میلیون

 ریستد. نمود هموار پیش  پرداخت وجوه شرعی سرمایه داران به مراجع دینی بیش از

لتی رس دولتی و غیردومدا در دینی مراسم اجرای و اسالمیهای آموزش مذهبی، متون

های اسالمی، شبکههای الزم برای تأسیس انواع انجمنهای را وسعت داد، همه زمینه

تبلیغات های سراسری دینی از نوع انجمن ضد بهائیت، گروههای خیریه، جمعیت

ینها را ااسالمی و برپائی میلیونها مسجد، حسینیه، تکیه، کانون معارف مذهبی و نوع 

 .ردفراهم ک

زمانی که لفظ سیاست « پرس و جو اجازه رفتن نبودبی حتی نسیم را» که ای در جامعه

بود، تمامی ها تابو بود و آوردن نام مارکس و کمونیسم بر زبان، مستوجب بدترین مجازات

نویسندگان به ظاهر اپوزیسیون مدار مذهبی از مهدی بازرگان گرفته تا یداهلل های کتاب



 137                                 منتخب مقاالت: جلد دوم                                                  

 

های یافت. ساواک کالسمی و دیگران در بیشترین تیراژها اجازه انتشارسحابی، شریعتی 

کرد، اما روحانیون و نواندیشان می درس مدارس حتی دبستانها و دبیرستانها را کنترل

خواهند علیه رژیم حرف بزنند و اپوزیسیون نمائی می اسالمی!! آزاد بودند تا هر کجا که

از آخوندها در آن سالها زندانی گردیدند، یا ای کنند. حتماً گفته خواهد شد که عده

خمینی جالد و هوادارانش مغضوب بودند. این حرف، ظاهری درست دارد، اما نشان 

سطحی نگری پیرامون وارونه پردازی بورژوازی و ساز و کارهای این باژگونه بافی است. 

ازی دین ساالر رژیم شاه با دسنگیری و حبس کوتاه مدت، عناصری از روحانیت، بورژو

و حلقه اطرافیان خمینی یا نمایندگان درنده ترین و فاشیست ترین بخش ارتجاع 

کرد. اول این که مرزها و خط می بورژوازی ایران، حصول همزمان دو هدف را دنبال

آن تر نمود، دوم و بسیار مهممی یادآوریها قرمزهای تاخت و تاز این جماعت را به آن

کرد، توهم وسیع می دسته آبرو و اعتبار اپوزیسیون بودن جعل که برای این دار و

ساخت. بازار می کاسبکاری آنهاهای عاصی و ناراضی درون جامعه را راهی دکههای توده

عوامفریبی، فرصت طلبی، دغلکاری و موقعیت جوئی این کرکسان مردارخوار بورژوازی 

حلقه بسیار مهمی از استراتژی بخشید. این قسمت از کارکرد رژیم شاه می را رونق

سبعانه کمونیسم ستیزی او و یک شرط مهم موفقیت راهبردهای وی در این زمینه بود. 

جعل حیثیت اپوزیسیون مداری برای ارتجاع دینی بورژوازی و پرخروش ساختن شط 

توهم توده عاصی ناراضی به سوی این قطب، یک ساز و کار مهم خارج ساختن کارگران 

از فعالین کمونیست جنبش کارگری بود. ها ارزه طبقاتی و دور نمودن آناز ریل مب

فراموش نکنیم که بازداشت و زندانی کردن این دار و دسته، با آنچه ها سوای همه این

آورد، می انقالبی چپ یا کارگران مبارزهای رژیم بر سر کمونیست ها، اعضای سازمان

نبود آسیبی بینند، بالعکس دوره کسب اعتبار  هیچ سنخیت و تشابهی نداشت. اینان قرار

 را خود کمونیستی ضد شومهای خرافه رواج  مورد نیاز سرمایه وهای برای فریبکاری

 .کردندمی سپری

غربی در سالهای بعد از وقوع کودتای سیاه بیست و هشتم های رژیم شاه و امپریالیست

طبقه کارگر و کمونیسم را با داری ، سیاست ستیز با جنبش ضد سرمایه133۲مرداد 

هموارسازی راه میدانداری و اپوزیسیون نمائی بدون هیچ هزینه و پرسود بورژوازی هار 
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داری اسالمی به هم آمیختند. ارتجاع دینی بورژوازی این رویکرد رژیم سلطنتی سرمایه

ی هارا به فرصتی عظیم و تاریخی برای پیشبرد اهداف خویش تبدیل کرد. در طول دهه

متوسط و پائینی بورژوازی ایران در همان حال که با همه حرص و های الیه 50و  40

آز دست به کار گسترش ابعاد مالکیت و افزایش سهام سود خود بودند تمامی توان 

خویش را در تیر کردند تا روایتی از اسالم را ظرف ابراز وجود ایدئولوژیک و سیاسی 

ز کارخانه دار تا تاجر، از مدیر و مستشار و تکنوکرات خویش سازند. این بخش بورژوازی ا

تا مقاطعه کار و آکادمیکر و ارتشی و پلیس، از ناشر و بساز و بفروش تا روحانی و عمله 

و اکره شستشوی مغزی انسانها، همگی دست در دست هم، بدون هیچ علم و کتل 

راه گام بر داشتند.  این رد  سیاسی و مخالفت با رژیم یا با گرفتن چهره منتقد و مخالف،

مرداد بودند. در دل شرائطی  ۲۸اینان از همه لحاظ ریزه خواران واقعی کودتای سیاه 

و ها که کودتا و سپس رفرم ارضی بورژوازی فراهم آورده بود، هر روز بر حجم سرمایه

افزودند. همزمان از فرصت تاریخی کم نظیری که می طول و عرض سودهای خویش

اپوزیسیون نمایانه داری تفویض نموده بود برای عروج و میدانها ا به آنرژیم کودت

و ها بردند. این بخش ارتجاع بورژوازی با اغتنام تمامی این فرصتمی اسالمی سود

شریک، لحظه به لحظه بر قدرت های امکانات اعطائی رژیم درنده شاه و امپریالیست

و   56های آنجا پیش رفت که کل جنبش سالمیدانداری خود افزود و در این گذر تا 

عاصی کارگر را بلعید، به قدرت رسید و یکی از درنده ترین، بشرستیزترین های توده 57

.را مستقر نمودداری تاریخ سرمایههای و حمام خون ساالرترین رژیم
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 ۲014سپتامبر و گره کور عراق   « داعش»دولت امریکا، 

 

 

ه امریکا کدر رابطه با اوضاع عراق، حتی در پاسخ این سؤال « اوباما» ترجیع بند سخن 

ای در مقابل خطر داعش چه خواهد کرد؟ این بوده است که دولتش وارد جنگ تازه

مواره هاین پاسخ را داری نخواهد شد!! نظرسازان بورژوازی و ژورنالیسم رسمی سرمایه

ر و پسر اگر بوش پد«!! استکشتیبان را سیاستی دگر آمده » چنین تعبیر کرده اند که 

 دریغ نسخه حمله نظامیبی کوبیدند ومی دیگر امریکا بر طبل جنگهای و دولت

نوشداروی « یدیپلوماس» پیچیدند، اوباما از روز شروع کارزار انتخاباتی گفته است که می

صل اگویند، ببینیم می شهره بورژوازی چنینهای بیماریهاست.محافل فکری و تریبون

ای غهرا چیست؟ سناریوی جایگزینی لشکرکشی ها، با مذاکرات دیپلوماتیک، چه صیماج

اص، حول خاست؟ استراتژی روز امریکا در خاور میانه علی العموم و کشور عراق به طور 

ا و شود؟ آیا اوباممی چه« داعش» چرخد، در دل این راهبرد، تکلیف می کدام محور

ن تناقضات جدی دارند!! در این گذر با کدامیای رادها« دولت اسالمی» شرکا برای چالش 

ر اوضاع ددرگیرند و باالخره و از همه مهم تر، با توجه به نقش نیروهای متنوع دخیل 

ها لیونبورژوازی در اینجا، سرنوشت میهای روز عراق و شدت مناقشات میان بلوک بندی

کنیم. جار و جنجال گردد؟ از پرسش اول شروع می کارگر نفرین شده عراقی چه

 جایگزینی جنگ با دیپلوماسی چیست؟

استراتژی، سیاست، راهکار، جهتگیری، نوع برنامه ریزی یا هر مؤلفه و کنش دیگر 

 افزائی ارزش  از جمله دولت امریکا، پاسخ خاص آنها به نیازها، منویات و شروطها دولت

متمادی است که بزرگترین  شورها است. امریکا سالیانک( سرمایه کل) اجتماعی سرمایه

است. عظیم ترین حجم سرمایه در جهان را داراست، محصول داری اقتصاد دنیای سرمایه

 «تولید ناخالص داخلی»کارگر مورد استثمارش، یا آنچه که بورژوازی های کار توده

تولید » درصد کل  ۲5تریلیون دالر در سال افزون است. رقمی که معادل  17نامد از می

باشد می دهد. اولین کشور وارد کننده کاال در سطح جهانمی دنیا را تشکیل« الصناخ

و به لحاظ صادرات یا صدور محصوالتی که فقط در داخل امریکا با دست کارگران شاغل 
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 غولهای کارتل وها تراست. است دارا را سوم مقام گرددمی تولید داخلیهای حوزه در 

آنها، مستقیم یا های سراسر دنیا حضور دارند و سرمایه کر صنعتی ایاالت متحده درپی

غیر مستقیم، ارقام سهمگین اضافه ارزش ناشی از استثمار کارگران کشورها را به سوی 

و مؤسسات مالی عظیم الجثه این کشور مانند ها بانکهای کند. سرمایهمی خود سرازیر

ی گروپ و گروههای دیگر گلدمن ساکس، جی پی مورگان چیس، مورگان استانلی، سیت

از طریق بازار بورس و ها از دهها تریلیون دالر متجاوز است. این بانکها با این سرمایه

کنند. می دیگر، بخش بسیار عظیمی از سرمایه جهانی را کنترلهای همه اهرم

انباشت سرمایه در های مالی و صنعتی ایاالت متحده بر سودآورترین حوزههای تراست

 لط دارند، بیشترین سود را از نیروی کار شبه رایگان کارگران دنیا به چنگجهان تس

آورند، از طریق پیش ریز مستقیم سرمایه در غالب کشورها، شریک سود سرمایه می

اجتماعی این ممالک هستند، به دلیل استیال بر قلمروهای تولید انرژی، مواد اولیه و 

باالی کار و استثمار نیروی کار شبه رایگان  سایر ترکیبات بخش ثابت سرمایه، بارآوری

در همه نقاط دنیا، از توان رقابت بسیار باالئی برخوردارند و در این گذر بیشترین حصه 

دارند. موقعیت، قدرت و هستی می بین المللی دریافتهای سود را از کل اضافه ارزش

تر ر و توان سودآوری افزونبورژوازی امریکا یا دولت این کشور در جهان صرفاً موقعیت برت

این سرمایه هاست. استراتژی، سیاست، دیپلوماسی و قدرت ایاالت متحده نیز از درون 

آید. بورژوازی امریکا فقط چند صد میلیون می بیرونها چرخه ارزش افزائی این سرمایه

کند. بیشترین بخش از هزاران تریلیون دالر نمی کارگر ساکن این کشور را استثمار

سرمایه تحت مالکیت تراستها، دولت و کل طبقه سرمایه دار امریکا و ارقام کهکشانی 

حاصل استثمار بربرمنشانه پرولتاریای بین المللی است، ها سود ساالنه این سرمایه

روز های و سودها در سراسر جهان گسترده است، دولتها تولید این سرمایههای حوزه

حفظ امنیت و نیروی پاسدار بقای رابطه تولید اضافه ارزشند.  دنیا نهاد برنامه ریزی، ابزار

دهد قدرت مسلط سراسر جهان می درست بر همین پایه بورژوازی امریکا به خود اجازه

باشد و به جنایتکارترین و بشرستیزترین شکل ممکن، بر سرنوشت زندگی ساکنان کره 

شریک غول پیکر مالکیت کل ارض اسب قدرت راند. بورژوازی ایاالت متحده به عنوان 

سرمایه جهانی و در مقام عظیم ترین سهامدار استثمار بربرمنشانه کل کارگران دنیا، 
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تاریخاً در تدارک کنترل کامل جهان و انطباق جامع نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، 

حقوقی، فرهنگی و اجتماعی همه کشورها، با شرائط بازتولید هر چه سودآورتر سرمایه 

وده است. در همین راستا تاریخ طبقه سرمایه دار امریکا و دولتهایش، در بند هایش ب

 دنیا نقطه نقطه، در سبعیت و بربریت توطئه، افروزی، جنگ کودتاگری،  بند خود، تاریخ

 هر یا گفتمان دیپلوماسی، جنگ، صلح، سیاست، استراتژی،. باالست هدف تحقق برای

هر دولت ایاالت متحده در هر قالب و هر قواره به هر حال سازو کار حصول  خیز و جست

و تمامی مفاهیم ها کالً سرمایه است که اندیشهداری این مقصود است. در نظام سرمایه

کند. آنچه بورژوازی ایاالت می حقوقی، سیاسی، اخالقی و اجتماعی مسلط را پمپاژ

ی، عدالت، اخالق، امنیت، نظم یا هر لفظ و متحده دموکراسی، حقوق بشر، صلح، آزاد

نامد، نیز یکراست توسط تراست ها، مؤسسات غول آسای مالی و صنعتی می عبارت دیگر

شوند. این مفاهیم با همین خاستگاه و سرچشمه، می این کشور ابداع، آرایش و تنفیذ

ر سطح جهان، امریکائی دهای به موازات هر تغییر مهم در شرائط ارزش افزائی سرمایه

جنگ ادامه سیاست » گردند. معنی واقعی این سخن که می دچار تغییر یا جا به جائی

باشد. برای می نیز تا جائی که به بورژوازی مربوط است همین« به شکل دیگر است

حاکمان امریکا، جنگ و صلح، حمله نظامی و گفتمان سیاسی، دیپلوماسی و جنگ 

متفاوت ایفای یک نقش واحد هستند. های ا رویهافروزی وجوه مختلف یک وحدت ی

بعد از جنگ امپریالیستی دوم تا امروز به های نقشی که بورژوازی امریکا در سال

 .متفاوت زیر ایفاء کرده استهای شکل

 اول. کودتاگری

قرن بیستم، دوران سازماندهی و اجرای جنایتکارانه ترین کودتاهای  ۸0تا  50های دهه

دولتهای مختلف امریکا در آسیا، افریقا و امریکای التین است. کودتاگری نظامی توسط 

در این دوره یگانه راهکاری بود که نیازهای وقت بورژوازی این کشور را با توجه به آنچه 

میان دو قطب داری گفت. سخن از دوره ایست که جهان سرمایهمی گفته شد، پاسخ

ست. امریکا در رأس قطب نخست قرار داشت. قدرت غربی و شرقی سرمایه تقسیم بوده ا

در همه ممالک نقش خود به ها کرد. دولتمی شرائط جنگ سرد همه جا حکمروائی

یا دولت عهده دار برنامه ریزی و پیشبرد پروسه انکشاف داری مثابه دولت سرمایه
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اگر  پوشاندند.می کاپیتالیستی را با شاخص تعلق به یکی از این دو اردوگاه جامه عمل

رفت صرفاً پوششی بر اندام همین تعلقات یا می سخن« غیرمتعهد»از مفاهیمی مانند 

احیاناً بیان درجه غلظت و میزان قوام آن بود. شالوده کار امپریالیسم امریکا در این 

سرنگونی قهرآمیز کلیه دولت هائی است که شریک، یا حتی متمایل به اردوگاه ها سال

بگوئیم، هر دولتی که فاقد آمادگی بدون قید و شرط جهت انحالل تر رقیب باشند. دقیق

داری امریکائی برای نظم سرمایههای در برنامه ریزی نسخه پیچی شده امپریالیست

 شد. از منظر حاکمان امریکا این دولتها باید سقوطمی جهانی بود، آماج کودتا واقع

بود. چرا؟ به این دلیل ساده که کودتا کردند و بهترین راه سرنگونی آنها نیز کودتا می

آمد و می جنگ یا حمله نظامی به حسابتر آلترناتیو کامالً مقدورتر و سهل الحصول

واقعاً نیز چنین بود. کودتا راهبرد امپریالیسم امریکا و متحدانش در ممالکی بود که اوالً 

العاتی آنها آماده اطهای بخشی از طبقه بورژوازی و نیروهای نظامی، پلیس و سازمان

هر نوع همکاری با این قطب علیه رژیم حاکم روز خود بودند، ثانیاً ارتش و دستگاههای 

امنیتی و پلیسی اردوگاه در آن جوامع حضور مؤثر نداشت. در این گونه ممالک، کودتا 

آمد. در یک چشم به هم زدن دولتی می شد و به اجراء درمی با کمترین هزینه طراحی

کرد، جمعیت نظامیان متمایل به غرب سراسر جامعه را پهنه بر پائی دار و یم سقوط

شد و باالخره کودتاگران بر اریکه قدرت می ساختند، شط خون جاریمی اعدام مخالفان

امریکائی های گردیدند. کودتاگری در این دوره البته در انحصار امپریالیستمی مستقر

بی سرمایه جهانی و کم یا بیش متمایل به نیست. نیروهای مخالف قطب قدرت غر

جستند. آنچه این راهکار را در این برهه می اردوگاه نیز اینجا و آنجا از همین شیوه سود

ساخت، می داریتاریخی محل توجه و سالح دست هر دو قطب امپریالیستی سرمایه

شیوه دیگر اساساً هزینه کم و سهل الحصول بودن آن در قیاس با حمله نظامی یا هر 

ناموافق بود. شرائطی که اشاره شد دستیابی به هدف با حداقل های براندازی حکومت

نمود، در غیر این صورت، یعنی اگر این شرائط وجود نداشت می دردسرها را تضمین

گردید، جنگهای جنایتکارانه طوالنی مدت می مسلماً راهکارهای جایگزین دستور کار

بودند. ها ین ابعاد توحش مصداق بارز این جایگزین سازیویتنام و کره با عظیم تر

ضروری در طول همین های نیز نوع دیگری از همین تغییر تاکتیک ۸0لهستان دهه 
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داد. در اینجا امپریالیستهای امریکائی و اروپائی با تشخیص ناممکنی و می دوره را نشان

ویختند و آستان سرای لخ ناکارآمدی راهکار کودتا و جنگ دست توسل به دامن پاپ آ

 .را کوبیدند« اتحادیه همبستگی» والسا و سایر سران 

 دوم. حمله نظامی

ا را برای فروپاشی اردوگاه شوروی و پایان دوران جنگ سرد، بهره گیری از تاکتیک کودت

ن ساخت. سران کاخ سفید، در بسیاری موارد غیر الزم و در برخی جاها دشوار یا ناممک

احی عجالتاً و برای چند صبداری امپریالیستی سرمایههای بودن قدرتعصر دو قطبی 

ا نشناخته پبه سر آمد. مهمترین مراکز سلطه اردوگاه مانند جوامع اروپای شرقی دست از 

یازی به نبه جرگه اقمار امریکا پیوستند، در افریقا، آسیا و خیلی جاهای دیگر، هیچ 

ماندند که می ، در این میان کشورهائی باقیطراحی کودتا توسط سیا و پنتاگون نبود

لک سامریکائی نداشتند و در های جذابیتی برای امپریالیستها رژیم سیاسی روز آن

ابق، مثل دوره سها آمدند. سرنگونی این رژیمنمی دولتهای مطلوب کاخ سفید به حساب

ه به کا جائی به تمام و کمال دستور کار بود و استراتژی بورژوازی ایاالت متحده ت

طح را شد، هیچ تغییری در هیچ سمی مربوط« نامطلوب» براندازی هر دولت ناموافق و 

شد ساقط کرد. دولت نمی را با کودتاها تافت. معضل کار اما این بود که این رژیمنمی بر

ن تدارک و امریکا در جوامع مذکور ساز و برگ نظامی و امنیتی و اطالعاتی الزم یا توا

 یک  ینهااداد. با همه نمی کودتا نداشت. سایر شرائط حاکم نیز اجازه کودتاگری انجام

 نحاللا به ناراضی حال هر به یا نشده مستحیلهای رژیم اینکه نبود، تردید محل چیز

 اشتهپیچی شده امریکا برای سرمایه جهانی باید از سر راه برد نسخه نظم در کامل

ی، لیبی عراق، جمهوری اسالمی، افغانستان، کره شمالشدند. کشورهای حوزه بالکان، می

پیشین  و برخی جوامع امریکای التین در این زمره قرار داشتند. اینجاست که راهکار

ام شد و حمله نظامی در هر کجا و علیه هر کدمی پیشبرد هدف باید دستخوش تغییر

 .گرفتمی به شرط دورنمای توفیق،، جای سیاست کودتاگری راها این دولت

پیش شرط اتخاذ این راهبرد از منظر بورژوازی و نهادهای حاکمیت امریکا وجود 

ناآگاه و ناراضی های داخلی همسو، قابل اتکاء و قادر به جلب توهم تودههای اپوزیسیون

بود. کشورهائی که باالتر نام بردیم بعضاً از این دست بودند و در این میان، حوزه بالکان 
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گرفت نکته مهم آن می اهمیتش برای امریکا و کالً غرب در صدر فهرست قراربه لحاظ 

است که همین حوزه اولین و آخرین نمونه موفق راهکار لشکرکشی و حمله نظامی 

غربی بود. یوگسالوی باید به هر طریق در نظم ویژه نوع امریکائی های امپریالیست

گردیدند. می باید در این گذر قربانی شد. چند ده میلیون کارگرمی منحلداری سرمایه

کارگر به اندازه الزم وجود داشت، بخشی از های سازو کارها همه مهیا بود. نارضائی توده

کارگر و های ارتجاع بورژوازی در نواحی و مناطق مختلف، رسالت حفاری توهم توده

 را به دوشهدایت این توهمات به باتالق منافع خویش و شرکای امریکائی، اروپائی 

گرفت. فرق بسیار مهم اینجا با لهستان در این بود که بورژوازی اپوزیسیون فاقد می

حداقل وجاهت، نفوذ، تدارک و قدرت بسیج بود. درست به همین دلیل باید برای هر 

 ساپورت، دستکاری و تسلیحها میزان اثرگذاری و میدانداری حتماً توسط امپریالیست

ته بورژوازی حاکم آماده جنگی تمامی عیار بود، عزم جزم داشت گردید. از این گذشمی

های که تا آخرین نفس مقاومت کند و هیچ نشانی از مماشات با هیچ اپوزیسیون یا قدرت

زد می بانگها داد. همه این مؤلفهنمی امپریالیستی حامی آنها از خود بروز

 با غربیهای دولت که کاری. است اجباری مدت طوالنی جنگ و نظامی لشکرکشی  که

 جنگ دو از پس یوگسالوی جنگ. داشتند کامل آمادگی آن برای امریکا سرکردگی

 معاصر تاریخ در اروپا انسانی رخداد بارترین فاجعه دوم و اول امپریالیستی جنایتکارانه

به خانواده کارگری را ها خانمائی میلیونبی ود و قتل عام دهها هزار کارگر و آوارگی وب

 .دنبال داشت. جنگ با پیروزی بورژوازی امریکا و متحدانش پایان یافت

بعدی دولت امریکا در حوزه جایگزینی های لشکرکشی به افغانستان و عراق آزمون

کودتاگری با جنگ و حمله نظامی در دوره مورد گفتگو بود. این هر دو تجربه، برای 

رت و بدفرجامی شد. نیاز به گفتن بورژوازی ایاالت متحده ماالمال از شکست، خسا

کارگر جهان و امریکا سرشکن های نیست که کل عوارض شکست ها، بر روی دوش توده

گردد اما تضعیف و افت چشمگیر موقعیت دولت امریکا به ویژه در می گردید و کماکان

شد. از این که بگذریم، جنگها ها منطقه خاورمیانه نیز جزئی از عواقب این لشکرکشی

وارد اوضاع روز دنیا ساختند و برای شرائط انفجارآمیز جاری ای معادالت هولناک تازه
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جهان، نقش بدترین چاشنی احتراق را بازی کردند. در باره این شرائط و چند و چون 

 .انفجارآمیزی آن باید به چند نکته زیر نظر داشت

 ی،فقر، فالکت، ستمکشبا تشدید روز افزون فشار استثمار، داری نظام سرمایه .1

، حقوقی انسانیبی خانمانی، جنگ زدگی، دیکتاتوری و اشکال گوناگون تبعیض وبی

رطه انفجار وکارگری را به ویژه در بخشهائی از دنیا به های میلیاردها کارگر و خانواده

 .سوق داده بود

کارگر های بورژوازی امریکا یا قطب مسلط امپریالیستی سرمایه داری، در ذهن توده .2

کل فقر و  و سایر استثمارشوندگان جهان روز، عمالً به عنوان نیروی جنگ افروز پاسدار

گردید و در همین می و فجایع رعب انگیز انسانی این نظام تداعیها فالکت ها، مصیبت

 .و خشم و قهرها بودها راستا آماج بیشترین نفرت

ه بمختلف با آویختن های قاره اردوگاه شوروی و بورژوازی متحدش در کشورها و .3

 پرچم مسروقه کمونیسم و در راستای تالش استراتژیک برای جایگزینی مبارزه

 از اعتبارطبقاتی پرولتاریا با امپریالیسم ستیزی بورژوائی، از یک سو برای خود جو

الیسم با نقش امپریداری خریدند و از سوی دیگر بار تداعی تمامی توحش سرمایهمی

 .ساختندمیتر و پرقوامتر در ذهن کارگران و زخمتکشان را سنگینامریکا 

جنبش کارگری جهانی زیر فشار سوسیال دموکراسی، اشکال عدیده کمونیسم  .4

خارج بود. داری از مدار جنگ واقعی ضد سرمایهای بورژوائی و رفرمیسم راست اتحادیه

افریقائی، امریکای التین و آسیا کارگران بخش وسیعی از دنیا به ویژه در کشورهای 

همراه با استثمارشوندگان دیگر، در رکاب بخشی از بورژوازی، زیر بیرق دروغین 

» ، «!!استقرار صنعت ملی» ، «!!استقالل سیاسی » ، «!!جهموری خلق»کمونیسم!! برای 

 یا بیان اندیشوارها و مسائلی که همه و همه، فرمولبندی«!! رشد آزاد سرمایه داری

و جنگها ها کردند. آماج تعرض جنبشمی بورژوازی بودند، جنگتر انتظارات اقشار پائین

غربی و بیشتر از همه امپریالیسم امریکا، های نیز همه جا، اشغالگری یا تسلط امپریالیست

رژیمهای حاکم و الیه یا الیه هائی از بورژوازی داخلی شریک قطب قدرت غربی سرمایه 

سده بیستم را با توجه به همین روند و تعینات، شاید  70تا  50های جهانی بود. دهه
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یا در واقع « ضد امپریالیستی» موسوم به های بتوان، دوره اعتالی گسترده جنبش

 .امپریالیسم ستیزی خلقی نام نهاد

 روندهبه بعد جنبشهای باال اعم از پیروز یا شکست خورده پ 70سالهای آخر دهه  -5

االری کارگر و زحمتکش و خصلت سرمایه سهای اهداف و انتظارات توده ربطی خود بابی

راسر سخود را پیش روی کارگران باز کردند. این امر سرخوردگی و یأس عمیقی را در 

! کره زمین نسبت به چپ و کمونیسم در فضای فکر و زندگی توده کارگر دامن زد!

کرد، به می القاء« کمونیسم »دروغین ای شکست آنچه بورژوازی اردوگاهی به گونه

حساب شکست مبارزه طبقاتی و کمونیسم پرولتاریا گذاشته شد. وضعیت جنبش 

وروی شکارگری جهانی حتی از پیش هم بدتر و فاجعه بارتر گردید. فروپاشی اردوگاه 

مبارزه  در شرائطی که هیچ کورسوئی از هیچ افق روشن سوسیالیستی و لغو کار مزدی بر

 وخامتش رب و کرد تشدید هم باز را وضع این  فکندنمی پرتو دنیا کارگران طبقاتی روز 

 .افزود

الندگی بالزم برای رشد، های باال و کل حوادثی که توصیف شد زمینههای همه مؤلفه .6

و گسترش فزاینده متحجرترین، عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین نیروهای پان 

 وسیعی از جهان و به طور مشخص در افریقا،اسالمیستی بورژوازی را در منطقه 

المی در خاورمیانه، آسیای وسطی و جنوب شرقی، فراهم آورد. ارتجاع هار بورژوازی اس

داری رمایهسطول مدت باال، از دل برهوت آکنده از فقر و فاقه و دیکتاتوری و نکبتی که 

ینگیر جنبش فرسوده و زمبر سر ساکنان دنیا آوار کرده بود و با اغتنام فرصت از موقعیت 

خود و  طبقه کارگر راه را برای ابراز وجود اپوزیسیونیداری کمونیستی و ضد سرمایه

ر و غلطش بختک وار بر موج نارضائی بخش هر چند معدودی از استثمارشوندگان کارگ

 .غیرکارگر باز کرد

متمادی، با هدف های غربی به ویژه انگلیس و امریکا در طول دهههای امپریالیست .7

جنگ علیه کمونیسم پرولتاریا و نیز مقابله با اردوگاه شوروی سابق، بر بهره گیری 

حداکثر از ماهیت ارتجاعی و ضد کمونیستی نیروهای فوق متمرکز شدند. رژیمهای 

شریک و همدوش دولتهای امریکا نیز علی العموم دست به کار فراهم سازی راه 

دند تا از این طریق با خطر بالندگی کمونیسم سرمایه توسعه نفوذ این جریانات بو
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ستیز طبقه کارگر و همزمان احزاب اردوگاهی مقابله نمایند. این عوامل در مجموع 

ارتجاع اسالمی بورژوازی را به ویژه در خاورمیانه و شمال افریقا بال و پر داد و برای 

مافیاهائی که هسته اصل  ایفای نقش بیشتر و مؤثرتر آماده ساخت. گروهها، محافل و

بودند که ای خبیثههای قدرت جمهوری اسالمی ایران را پدید آوردند از جمله شجره

تیپ داری از دل همین گنداب ساخت سرمایه جهانی بالیدند و اولین دولت سرمایه

کارگر های طالبان، داعش و القاعده را در شروع دهه هشتاد سده بیستم، بر توده

ردند. فاجعه انسانی وحشت انگیزی که راه را برای عروج نیروهای هار ایران تحمیل ک

ارتجاعی مشابه در خیلی جاهای دیگر هموار ساخت. اصطالح دولت داعشی برای 

جمهوری اسالمی به طور قطع متضمن هیچ میزان گزافه یا اغراق نیست. آنچه این 

ه است مو به مو از رژیم در طول دهه شصت خورشیدی یا حتی بعد از آن انجام داد

 جنس کارکرد القاعده، بوکوحرام و داعش بوده است

با این توضیحات به محور اصلی بحث باز گردیم. توسل بورژوازی ایاالت متحده به حمله 

های و دادهها نظامی به جای کودتاگری در شرائطی رخ داد که اوضاع روز جهان شاخص

جنگها طبیعتاً استقرار دولتهای پای بند اجتماعی باال را با خود همراه داشت. هدف 

نسخه بورژوازی امریکا برای استقرار نظم اقتصادی و سیاسی سرمایه داری، در این 

همه جا طوفان گند و خون راه انداخت. طاعون نابودی بشریت ها کشورها بود، اما جنگ

البان و بوکوحرام و طاعون ها، القاعده و طها کارگر و ستمکش را زائید و از دل این طوفان

 نیروهای. گردید متولد داعش و لیبی فجر و الشریعه انصار و الشباب و جبهة النصره و

جنگ  و توحش استثمار، شدت مدیون را خود هستی وجوه تمامی که بشرستیزی درنده

امریکائی بودند. نظام های افروزی بورژوازی جهانی، به ویژه و بیشتر از همه، امپریالیست

کارگر موج اعتراض و عصیان و های با تشدید سرکش فشار استثمار تودهداری سرمایه

آفرید، با دیکتاتوری و سبعیت و حمام خونهایش راه همه اشکال مبارزه واقعی می قهر

ساخت، در راستای قلع و قمع سراسری و جهانشمول می علیه این شرائط را سد

طبقه کارگر، به داری ضد سرمایه و با هدف مین گذاری هر جنب و جوشها کمونیست

داد. مجموعه این عوامل می ارتجاعی ترین محافل اپوزیسیون هار اسالمی مجال رشد

سوای جمهوری اسالمی، طالبان، داعش، بوکوحرام و در یک کالم طاعون بشرکش 
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داد. تاکتیک جایگزینی نمی فاشیسم دینی بورژوازی ارمغان دیگری تحویل جهان

ای امریکائی نقش قابلههای شکرکشی و حمله نظامی توسط امپریالیستکودتاگری با ل

 .نابکار برای این زایش را بازی کرد

د را با اوباما شش سال پیش، سمفونی کارزار انتخاباتی خو ی: سوم. راهکار دیپلوماس

مه لحاظ ریتم دیپلوماسی به جای حمله نظامی و لشکرکشی ساز کرد. پیام دولت او از ه

هه دوام د 3امریکائی حدود های و آشنا بود. اگر راهکار کودتاگری امپریالیستمفهوم 

تر مهم آورد، تاکتیک جنگ و اشغال نظامی حتی برای یک دهه نیز کارساز نشد. از این

و ناممکن ها پایان عمر دوره اول را تغییرات مهم مربوط به قطب بندی ها، فروپاشی

رد تهاجم ودتا رقم زد. در حالی که دوره دوم و رویکاز طریق کها شدن عزل و نصب رژیم

خواند. در می موحش انسانی حدیث ناموفقیهای نظامی عمالً زیر مهمیز فاجعه آفرینی

می همین جا باید تأکید نمود که رویش قارچ گونه و سرطانی ارتجاع فاشیستی اسال

دولت امریکا  هایو لشکرکشیها بورژوازی به طور قطع محصول مجرد جنگ افروزی

مولود های خانمانی و سیه روزیبی نبود. فشار سهمگین استثمار و گرسنگی و فقر و

بر ها حقوقیبی وها نظام بردگی مزدی، تحمیل شدن تمامی این مصیبت ها، محرومیت

یر پرولتاریا زداری کارگر، زمینگیری کمونیسم و جنبش ضد سرمایههای زندگی توده

 ونیسمکم دیرپای تاز و تاخت و میدانداری جمله از بورژوازی کل قهر و  فشار سرکوب

 ستهب باالخره و دنیا کارگران طبقاتی مبارزه دامنگیر متوالیهای شکست اردوگاهی،

ه دست ه و همهم زمین، کره سکنه کارگر میلیاردها روی بر امیدهای روزنه تمامی شدن

های گآوردند. در اینها شکی نیست اما جنمی دادند و فاشیسم به دنیامی به دست هم

همین  امریکا یا متحدانش جزءهای بالکان، افغانستان، عراق، لیبی و سایر لشکرکشی

 .دادندمی عوامل و دقایق بسیار مهمی از پویه فاشیسم زائی سرمایه جهانی را تشکیل

از همه  به گسترش سرطانی فاشیسم کمک نمود، سراسر دنیا و بیشترها جنگ افروزی

مهار بی جا، خاورمیانه، شمال افریقا، آسیای میانه و جنوب شرقی، میدان تاخت و تاز

فاشیسم اسالمی بورژوازی شد. گفتگوی جایگزینی حمله نظامی با دیپلوماسی از همین 

روند روئید و ترجیع بند حرفهای اوباما و سران کاخ سفید گردید.. کل راهکارها از 

 مله نظامی، دیپلوماسی یا هر ترفند دیگر، این هدف را دنبالکودتاگری گرفته تا ح
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کرد که نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چرخه بازتولید سرمایه بین المللی بر می

امریکائی های محور نسخه پیچی امریکا و در چهارچوب تضمین نقش برتر و قاهر سرمایه

 مولود که فاشیسم فزاینده و وسیع  و قطب متحد امریکا چرخ خورد. اما اینک سرکشی

 کشی، کمونیسم محتوم نتیجه که بود،داری سرمایه فقرآفرینی و استثمار شدت قهری

 که بود، سرمایه علیه کارگر هر اعتراض هر گذاری مین و کارگری جنبش خون حمام

ین بخش ارتجاع بورژوازی بود، خود نیز شیرازه تر درنده و ترین گندیده طغیان نماد

و به ویژه نسخه پیچی امریکا و شرکایش برای این نظم را را کم یا داری سرمایهنظم 

ساخت. این وضع، نظام بردگی مزدی، دولت امریکا و متحدانش را به می بیش مختل

 راند و گفتمان آنها در باره دیپلوماسی به جای جنگ را دامنمی ورطه تناقض فرو

 !!زدمی

غربی های ت سرمایه و به طور خاص امپریالیستقدرهای مشکل سرمایه داری، قطب

اما این بود و این است که غائله با دمیدن در شیپور دیپلوماسی و اعالم برائت فریبکارانه 

همیشه فاشیسم زا بوده است و داری گردد. سرمایهنمی از حمله نظامی حل و فصل

فاشیسم اسالمی  امروز بیش از هر زمان دیگری فاشیسم آفرین و فاشیسم پرور است.

 سرمایه یک مسأله جدی جهان موجود است. معضلی که مستمراً توسط سرمایه بازتولید

گردد. بورژوازی نه فقط میتر و سرکشتر شود و در هر دوربازتولید متراکم تر، مهلکمی

افزاید. یک نکته در می باشد، که هر روز بر طول و عرض قدرتشنمی قادر به چالش آن

 ریزدمی هم بر را  سرمایه متعارف نظم آنجا و اینجا این میان بسیار مهم است. فاشیسم 

. باشدمی هم آن تاز و تاخت و حضور نیازمند روز شرائط در ویژه بهداری سرمایه اما

کارگر از میدان های توده سازی خارج مهم سالح یک را فاشیسمداری میدان بورژوازی

کند. از ظرفیت و قدرت فاشیسم می بیند و در این گذر از آن استقبالمی جنگ طبقاتی

 برای زمینگیری هر چه بیشتر و حمام خون ضروری و به وقت جنبش کارگری سود

درونی خود های تسویه حسابای وجود فاشیسم را برای پارهها جوید. در کنار اینمی

روز جهان، علی العموم و دولت امریکا و اقمارش علی های شمارد. دولتمی مغتنم

الخصوص به خاطر امتیازات فاشیسم در یکسو و نقش مخربش در اختالل نظم جهانی 

سرمایه در سوی دیگر، حتی برای چالش اضطراری آن اسیر تعارض و سردرگمی هستند. 
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 روز بورژوازیحاکمان امریکا و متحدان آنها حاضر به مقابله جدی با فاشیسم اسالمی 

باشند. کارنامه اینان در طول دو دهه اخیر در این گذر بسیار گویاست. طالبان و نمی

های القاعده در نقطه شروع کار خود، بر اساس نقشه پنتاگون و سیا از تمامی حمایت

مالی و آموزشی و تسلیحاتی امریکا، عربستان سعودی و پاکستان برخوردار شدند. داعش، 

عرب شریک های ، فجر لیبی، انصارالشریعه همگی با پشتوانه کافی دولتجبهة النصره

سوریه و لیبی و به کجراه های امریکا، ترکیه و اتحادیه اروپا آماده شروع کارزار علیه رژیم

کارگر این کشورها گردیدند. القاعده و داعش و های راندن موج مبارزات جاری توده

رتبط یا غیرمرتبط، با واسطه یا بدون واسطه سالح دست جبهة النصره از آغاز تا امروز، م

امریکا و متحدان عربش برای کاهش توان چانه زنی و زیادت خواهی و اقتدارجوئی 

جمهوری اسالمی در منطقه و جهان بوده اند. رویه دیگر ماجرا نیز دقیقاً همین وضع را 

اندهی، آموزش، تسلیح و داشته است. جمهوری اسالمی ایران از آغاز تا امروز در سازم

بسیج فاشیسم در خاورمیانه و افریقا و هر کجای دیگر با هدف سنگین سازی کفه توان 

خود در مقابل رقبای جهانی از هیچ کوششی دریغ نوریده است، در این گذر کثیف ترین 

برنده های را دارد و همین کارنامه ماالمال از توحش برگها و بشرستیزترین کارنامه

عظیم های و قطبها جهانی، دولتداری ی را در اختیارش قرار داده است. سرمایهزیاد

قدرتش به یمن تاخت و تاز گسترده فاشیسم اسالمی بورژوازی، خود را از خطر سرکشی 

بینند زیرا فاشیسم اوالً دشمن تا بن می طبقه کارگر در امانداری جنبش ضد سرمایه

 با بدیل سازی ارتجاعی و ضد بشری در مقابل دندان مسلح این جنبش است و ثانیاً

کند، اختاپوس پویه پیکار می کارگر دنیا سربازگیریهای مبارزه طبقاتی پرولتاریا از توده

 را بیش از پیش مصدوم و فرسوده وها شود و جنبش طبقاتی آنمی کارگران کشورها

 .سازدمی رمقبی

نیست. سالهاست که این وحوش  حمله داعش به مناطق مختلف عراق حادثه جدیدی

رانند و استان هائی را در سیطره قدرت و حاکمیت می بر بخش وسیعی از این کشور حکم

نه فقط هیچ گاه خاطر دولت اوباما و ها خود دارند. این موضوع اما در طول این سال

متحدانش را دچار تشویش نکرد که آگاهانه و نقشه مند به فال نیک گرفته شد، سیل 

مایت شرکای عرب امریکا را در پی آورد. به این دلیل روشن که تسلط فاشیسم هار ح
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اسالمی داعش در این قلمروها و در کل منطقه حربه کامالً کارائی، برای تضعیف دولت 

مالکی و اسد و از این طریق کاهش توان مقابله جوئی و زیادت خواهی جمهوری اسالمی 

گویند، معنای حرفشان مطلقاً اعالم می از خطر داعشبود. اگر امریکا و اروپا امروز 

خواهد بقا و کنترل همزمان می باشد. آنچه این قطبنمی آمادگی برای چالش فاشیسم

داعش، القاعده، جبهة النصره و طیف نیروهای مشابه است. بقا برای اینکه علیه کمونیسم 

درونی با رقبای های حسابطبقه کارگر و نیز در پهنه تسویه داری و جنبش ضد سرمایه

بین المللی مورد بهره برداری قرار گیرند و کنترل به خاطر آنکه شیرازه نظم نسخه 

پیچی شده خود برای چرخه ارزش افزائی سرمایه جهانی را دچار آشوب نسازند. آیا 

بورژوازی موفق خواهد شد که چنین کند؟ پاسخش قطعاً منفی است و همین جواب 

دهد. بورژوازی می عظیم تاریخی را پیش روی طبقه کارگر جهانی قراریک سؤال   منفی

 آنگونه فاشیسم کنترل به قادر نه فقط فاشیسم زاست، نه فقط نیازمند فاشیسم است که 

 عصر که ساده بسیار دلیل این به باشد،نمی نیز اوست نیاز چهارچوب و خواهدمی که

و گندیدگی طغیان آلود، این نظام، عصر جارآمیز انف انحطاط عصر داری، سرمایه حاضر

تاریخاً داری سرکشی آتشفشان آسای تضادهای ذاتی سرمایه است. دورانی که سرمایه

ظرفیت خود برای تحمل نازل ترین امکانات معیشت و رفاه و حقوق انسانی میلیاردها 

برای متعالی کارگر را از دست داده است. روزگاری که کارگران جهان چند ده برابر آنچه 

کنند اما بیش از می ترین سطح رفاه و آسایش و زندگی بدون هیچ نیاز آنان است تولید

شود و از دسترس آنها می درصد کل این کار و تولید، سرمایه و سود و باز هم سود 90

کند و با این حال قادر به بازتولید می گردد. عصری که سرمایه با کارگران چنینمی خارج

در چنین وضعی یا باید به دست کمونیسم داری زش افزائی خود نیست. سرمایهپویه ار

این طبقه نابود شود و یا در غیر این داری لغو کار مزدی پرولتاریا و جنبش ضد سرمایه

کارگر عراق و منطقه و های صورت فاشیسم و باز هم فاشیسم خواهد زائید. انتظار توده

جهانی بورژوازی خطر داعش را از سر او رفع کند، جهان که دولت امریکا یا ائتالف 

و ها انتظاری آکنده از سفاهت، توهم، نومیدی و استیصال است. گفتگوها، همراهی

کند و آنچه را اصالً در برنامه کار ندارد خالصی می همه چیز را دنبالها همزدائی

ا، جمهوری اسالمی، کارگر منطقه از شر فاشیسم اسالمی بورژوازی است. امریکها میلیون
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دولت اقلیم کردستان، رژیم عراق، عربستان سعودی، امارات، اتحادیه اروپا، ترکیه، مصر 

همیشگی هر کدام منافع خاص های و صف آرائیها و اسرائیل، در درون قطب بندی

دهد نه دفع شر داعش که می را کنار هم قرارها نمایند. آنچه آنمی خویش را جستجو

ن برای نظم سرمایه و در همان بهره گیری از غائله فاشیسم برای تسویه کاهش خطر آ

حساب با همدیگر است. رفع خطر داعش، القاعده و طالبان و بوکو حرام و الشباب و فجر 

که فقط در ها لیبی و انصارالشریعه و کل فاشیسم بورژوازی از سر کارگران نه کار دولت

داری، برای لغو کار مزدی و انترناسیونالیستی  گرو میدانداری مؤثر جنبش ضد سرمایه

توانند راه افتند، متحد شوند، می کارگر منطقه و جهانند کههای پرولتاریاست. این توده

شعور و شناخت طبقاتی خود را عمق دهند، قدرت خود را به صورت شورائی و سرمایه 

ر میلیاردها توده ستیز سازمان دهند. برای جلب حمایت و افزایش قدرت پیکار بر س

از جمله داری همزنجیر خویش در سراسر جهان فریاد زنند، با همه وجوه هستی سرمایه

 ند.فاشیسم در جنگ شوند و بر بستر این کارزار خود را و بشریت را رها ساز
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 ۲014نوامبر  داری تا ضد سرمایهداری از ضد سرمایه

 

هزینه  نامد، گزارشی پیرامونمی بانک مرکزی ایران در میان آنچه که اطالعات آماری

ل کمعمول منشر کرده است. در این گزارش مطابق  139۲خانوارهای ایرانی، در سال 

تمایز، م« دهک» میلیونی کشور، بر اساس میزان درآمد، به ده گروه  ۸0جمعیت حدوداً 

تعلق گویند که در این سال هر خانوار ممی تقسیم گردیده است!! تهیه کنندگان سند

 میلیون تومان صرف خورد و خوراک و پوشاک و ۸۸به باالترین دهک، چیزی حدود 

قیرترین فموزش و نوع اینها نموده است. این رقم در مورد تفریح یا دارو و درمان و آ

نیز از نهم ها میلیون تومان بوده است. هزینه ساالنه خانوار در سایر دهک 6دهک حدود 

 ارشگز تومان میلیون 10و  12 ،16 ،20 ،22 ،28 ،34 ،46 تا دوم، به ترتیب حدود،

 ینا جمعیتی نفوس اینکه. نمود تصریح باید را نکته یک چیز هر از قبل. است شده

 تواندمی دهک، یک خانوارهای شمار. هستند متفاوت هم با فاحشای گونه بهها دهک

ن ن مورد ساکت است و ایای در مرکزی بانک گزارش. باشد دیگر دهک برابر چندین

حلیل، سکوت مثل هر نفس کشیدن دیگر نظام سرمایه داری، بسان هر داده آماری، هر ت

 .سخن این نظام به اندازه کافی فریبکارانه و گمراهساز است نظریه یا هر

جمهوری « شورای عالی کار» دستمزد یک کارگر بر پایه مصوبه  139۲در همین سال 

رسید. اگر این نمی میلیون تومان در سال 6هزار تومان در ماه یا  500اسالمی، به رقم 

کرد!! اگر او این شانس را داشته است که می کارگر احیاناً در حوزه اشتغال رسمی کار

سال متوالی به کار ادامه داده باشد!! اگر هر سال به شکل سیستماتیک سابقه شغلی  10

مشاغل صعود کرده باشد!! ای طبقه ۲0ول جد دهم «طبقه » به و داده خود را ارتقاء 

 کاشت پویه اگرها این تمامی اگر!! است چرخیده مرادش وفق بر حوادث سیر همه اگر 

 بر وی مزد کل هم باز!! باشند نزائیده «کاشکی » و نهاده سر پشت را خود برداشت و

لنگر  سال در تومان هزار ۲00 و میلیون 6 حدود یا ماه در تومان هزار 513 ساحل

و ها و البته با کل دست و دل بازیها انداخته است. رقم اخیر را با رجوع به همه داده

، 139۲توان متوسط دستمزد کارگران در سال می فه )در اینجا کارگر(خرج از کیسه خلی

ایران به حساب آورد. میانگینی برای بهای نیروی کار که تراز داری در جهنم سرمایه
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تولید سود بورژوازی در های هزار تومان در ماه، در سالخ خانه 100واقعی آن از زیر 

میلیون تومان در ماه، برای معلمان و  شود و به حدود یکمی منطقه بلوچستان آغاز

گردد. به این اقالم می پرستاران و کارگران متخصص و درس خوانده دانشگاهی ختم

نفر  4چند داده آماری دیگر را هم اضافه کنیم. متوسط شمار افراد خانوار در ایران زیر 

 ۸0ت تقریباً است. اگر این رقم را مبنا قرار دهیم، تعداد خانوارها با توجه به جمعی

درصد یا  65میلیون خواهد بود. از این رقم به طور تقریب  ۲0میلیونی کشور، بالغ بر 

دهند و مابقی ابوابجمعی طبقه می میلیون خانوار را نفوس طبقه کارگر تشکیل 13

سرمایه دارند. کل هزینه خورد و خوراک و پوشاک و دارو و درمان و آموزش و سیر تا 

تریلیون  ۸0باال، حول های کارگر با رجوع به دادههای خست یا تودهن %65پیاز زندگی 

خورده است. متوسط هزینه خانوار در این سال بر پایه گزارش می تومان در سال چرخ

میلیون تومان بوده است و اگر این عدد را در شمار خانوارها ضرب  ۲۸بانک مرکزی 

 نتیجه جمع و تفریق این ارقام اعالمرسیم. می تریلیون تومان 560کنیم به رقم نسبی 

 ۸0جمعیت جامعه( فقط  %65طبقه کارگر )های دارد که در سال مذکور کل تودهمی

تریلیون تومان به عنوان هزینه بازتولید نیروی کار خویش دریافت کرده است و در مقابل 

عیش  تریلیون تومان را به هزینه 4۸0( جمعیت، چیزی بالغ بر %35طبقه سرمایه دار)

خود اختصاص داده است. پیش از ورود به بحث اصلی های و نوش، عشرت و خوشگذرانی

اول آنکه تمامی این ارقام  .دو نکته اساسی دیگر در همین جا نیازمند طرح است

زندگی روزمره است و این بدان معنی است که کل سهم پنجاه های فقط هزینه

ان از کل کار و تولید ساالنه اش و چند میلیون نفوس جمعیتی طبقه کارگر ایر

تریلیون تومان است. اما در مورد طبقه سرمایه دار موضوع از بیخ و  80همین 

تریلیون تومان درآمد باال، در قیاس با کل آنچه  480بن متفاوت است. رقم 

ساالنه تصاحب نموده اند، فقط درصد بسیار اندک « محصول اجتماعی»اینان از 

تولید افراطی سرمایه داری کند. شیوه تولید سرمایهمی نو نامحسوسی را تعیی

و باز هم سرمایه است. آنچه در این نظام به هزینه زندگی کل ساکنان کره زمین 

ها کوچک در قیاس با کهکشان عظیم سرمایهای یابد، نهایتاً نقطهمی اختصاص

دهد. سرمایه داران در کنار هر یک تومان مصارف عیش و نوش می را تشکیل
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از این که بگذریم بحث  .کنندمی خود میلیونها تومان را به صورت سرمایه انباشت

پیش ریز در حوزه صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و ساختمان های صرفاً بر سر سرمایه

باشد. نمی تاجر و بانکدارنیز نیست. طبقه سرمایه دار هم فقط مشتی صاحب کارخانه، 

جماعت کثیری از سرمایه داران از دولتمرد و حقوقدان و مشاور و مستشار و برنامه ریز 

گرفته تا ارتشی و پلیس و سپاهی و بسیج و روحانی و رمال و دجال، به اعتبار حصه 

 کار سازمان در خود مکان  خاص خویش در مالکیت و سهام سود سرمایه اجتماعی،

 ایفاء نظام بقای و بود برای که نقشی و سرمایه قدرت ساختار در معین موقعیت سرمایه،

 جامعه هر ساالنه اجتماعی محصول از عظیمی بخش. دارند سرمایه طبقه آحاد کنند،می

ر قلمرو حفظ بقا و بازتولید د یا و شودمی بورژوازی بخش این سرمایه قطعاً کاپیتالیستی،

گردد. به بودجه دولت روحانی برای سال جاری، می ریزپیش داری کل جامعه سرمایه

نظر ها آن هم در وانفسای وحشت و دهشت توفش بحران اقتصادی و طوفان تحریم

 !کنید

 تومان

 000 000 584 085 51 ارتش جمهوری اسالمی 1

 000 000 484 164 45 نیروی انتظامی 2

 000 000 000 566 44 سپاه پاسداران انقالب اسالمی 3

 000 000 270 672 13 وزارت اطالعات 4

 000 000 148 379 8 وزارت امور خارجه 5

 000 000 000 272 6 سازمان بسیج 6

 000 000 172 864 معاونت برنامه ریزی 7

 000 000 000 950 2 مجلس شورای اسالمی 8

 000 000 300 241 مجمع تشخیص مصلحت نظام 9

10 
 000 000 200 66 … تشخیص مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع

 000 000 000 390 شورای نگهبان 11

 000 000 000 300 1 علمیههای حوزه 12

 000 000 814 098 185 جمع 13
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نکته دوم بسیار کوتاه است. جمعیت پنجاه و چند میلیونی کارگران در همین سال  

تومان هزینه تریلیون  560، در سینه سای همین طوفان بحران و تحریم، کل 139۲

تریلیون تومانی مندرج در جدول باال،  1۸5میلیونی جامعه، کل رقم  ۸0زندگی سکنه 

طبقه سرمایه دار را تولید کرده اند و قطاع سهمشان های کل ارقام کهکشانی سرمایه

تریلیون تومان شده است. در آن سوی ماجرا طبقه بورژوازی هیچ سناری تولید  ۸0فقط 

زشی پدید نیاورده است. سوای استثمار کارگران، سوای جدا ساختن نکرده است، هیچ ار

کارگر از کار و محصول کار خود، ساقط نمودن آنها از هر نوع دخالت در های توده

سرنوشت کار و زندگی خویش، سوای سبعیت، شکنجه، حمام خون آفرینی، تولید و 

ام بردگی مزدی، سوای با هدف پاسداری از نظها ترویج خرافه، شستشوی مغزی انسان

تحمیل فقر و گرسنگی و جنگ و تبعیضات فاجعه بار جنسی و کار مرگبار کودکان، 

سوای نابودسازی محیط زیست هیچ کار دیگری انجام نداده است، اما هزینه عیش و 

مختلف های پیش ریزش در حوزههای تریلیون تومان و حجم سرمایه 4۸0نوش او 

و درآمدهای این طبقه از ها ه است. برای تجسم حجم سرمایههزارها تریلیون تومان بود

محل استثمار موحش دهها میلیون کارگر، کافی است فقط به سخن یکی از خود آنان، 

هرم توزیع درآمدی  «  :گویدمی دولت اسالمی گوش دهیم. او« وزیر کار» علی ربیعی 

هستند و امنیت  میلیون نفر در شرایط فقر شدید 7دهد که می کشور ما نشان

میلیون فرد پردرآمد داریم که میزان  6تا  5غذایی آنها در مخاطره است و 

ثروت آنها با میزان ثروت پولداران یا ثروتمندان در کشوری مثل آمریکا چندان 

این کفتاران زشت مردارخوار از صاحب کارخانه و مؤسسات های سرمایه  »تفاوتی ندارد

تا بانکدار و تاجر و ولی فقیه و دولتمرد و سپاهی و بزرگ و کوچک صنعتی گرفته 

بسیجی و ارتشی و پلیس و هر درنده دیگر در شرائطی سر به ثریا سائیده است که تولید 

در خشکزارهای تفتان بلوچستان و شهرهای خراسان، ها کنندگان واقعی این سرمایه

 فقرهای ران زیر تازیانهکردستان، خوزستان، خراسان، آذربایجان، ایالم و کل مناطق ای

کودک خردسالشان از حداقل آموزش ها دهند، میلیونمی فرسایند، از گرسنگی جانمی

درس احتمالی آنان چادرهای بدون هیچ امنیت، های کالس  .و درمان محرومند
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بدون معلم و کتاب و نوشت افزارهایشان یک مداد و یک دفتر برای دو دانش 

  !!آموز است

برای طرح چند سؤال و گشایش یک بحث بسیار ای اینجا گفته شد فقط مقدمهآنچه تا 

کوتاه است. اولین سؤال این است. چرا باید چنین باشد و این جدی ترین سؤال تاریخ 

 1000زندگی انسان است. چرا باید چند ده میلیون کارگر در هر سال، حداقل زائد بر 

 ۸0هم خودشان از این کار و تولید فقط تریلیون تومان ارزش تولید کنند اما کل س

درصد باشد؟ چرا باید این کارگران و زن و بچه  10تریلیون تومان و به مراتب کمتر از 

 هایشان به دنبال این همه کار و خلق این همه ارزش، اسیر گرسنگی، فقر، بیماری،

باشند، اما ها آموزشی، حقارت، ذلت و تمامی اشکال مصیبتبی داروئی،بی مسکنی،بی

که هیچ ارزشی تولید نکرده اند و کارشان فقط و فقط داری چند میلیون سرمایه

استثمارگری، درندگی، کشتار، خرافه آفرینی، دجالی، فریبکاری و شستشوی مغزی 

درصد محصول کار و تولید همان توده کارگر را سرمایه،  90انسان ها، بوده است. بیش از 

تریلیون تومانی یا اسباب عیش و نوش و تفریح و  6و  3کهکشانی های سود، دزدی

سیادت و سیاحت خویش سازند. پاسخ این سؤال برای کارگران دارای حداقل شعور و 

 زندگیداری شناخت چندان دشوار نیست. آنها خواهند گفت که ما در جامعه سرمایه

نهادهای قدرت،  اندیشند، دولت و قانون و تمامیمی کنیم، صاحبان سرمایه به سودمی

کنند که ملزومات سودآوری هر چه می همه ساز و کارهای حاکمیت سرمایه اند و آن

کنیم از می مرز استثمار و کل مصیبت هائی که تحملبی سرمایه است. شدتتر انبوه

کارگر، اما حداقل اکثریت های گیرد. اگر نه همه تودهمی اینجا، از هستی این نظام نشأت

 و  دانند حتی فعالین سندیکالیستمی که خود را فعال جنبش کارگریغالب کسانی 

 همین به. ندارند دریغ سیاق این به پاسخ این دادن از معموالً هم رفرمیست عیار تمام

موضوع اصلی  که پرسشی. کنیممی طرح را دوم پرسش جواب، این سکوی بر و دلیل

سخن است. برای رهائی از این جهنم گند و نکبت و ادبار و توحش چه باید کرد؟ چه 

توان انجام داد؟ پاسخ این سؤال نیز می توان رفت؟ چه کارهائی را باید ومی راهی را

برای جمعیت مورد اشاره، علی العموم و متفق القول این بوده است که باید مبارزه کرد. 

جنگید و درست همین پاسخ مورد اتفاق است که کانون پرآشوب داری رمایهباید علیه س



     داری داری تا ضد سرمایهرمایهاز ضد س                                                              158

 

باشد. چند قرن است که از جنگ علیه سرمایه و نظام می دنیاها مشاجره و اختالف

گر نه موش دزد در انبان » شود، اما می و برانداختن بردگی مزدی صحبتداری سرمایه

حصول این مبارزات را کجا و م آدرس «کجاست ساله چهلهای عبادت پس –ماست 

در کدام ناکجاآباد باید جستجو کرد؟! اگر به راستی چند قرن علیه بردگی مزدی جنگ 

کرده ایم، چرا وضع هر روزمان از روز پیش بدتر شده است و چرا اکنون، در دهه دوم 

سال بعد از قیام عظیم  145سده بیست و یکم، حدود یک قرن پس از انقالب اکتبر، 

، به دنبال صدها قیام و انقالب «مانیفست کمونیسم» سال پس از صدور  166اردها، کمون

و آکندن جهان از شعارهای ضد سرمایه داری!! در پی سرنگون سازی صدها رژیم و 

انتهای کارهای دیگر، جنبش ما در فاجعه بارترین موقعیت خود قرار گرفته بی سلسله

ر استیصال، فروماندگی، سردرگمی و است؟ چرا بیشتر از هر زمان دیگری اسی

دشمن بیش از حد سخت جان و  »جواب دهند که: ای سرخوردگی هستیم؟ شاید عده

 هااندازد، هولوکاستمی کند، طوفان خون راهمی سرکوبداری ، سرمایه«قدرتمند است

 آفریند و با توسل به تمامی درندگی ها، توانسته است باقی ماند. آنان که چنینمی

نه!، تمامی آنچه در باره  گویند؟نمی دروغ  ؟سفیهی هستندهای پندارند، انسانمی

گویند، نه فقط حقیقت دارد که قطعاً نقطه بسیار ناپیدائی از می داریسبعیت سرمایه

این نظام است. صاحبان این های و بشرستیزیها کارنامه بدون مرز و محدوده بربریت

فهمند. تاریخ جوامع انسانی پویه مبارزه طبقاتی نمی ریخ راپاسخ الفبای روایت مادی تا

کنند. هیچ طبقه حاکم تاریخ بنا بر نمی است. در پهنه این کارزار عظیم حلوا تقسیم

 اشتیاق، تعقل، عطوفت، محاسبات جامعه شناسانه و بشردوستانه سالح بر زمین

ح و تعدیل علمی ماجراها گذارد. قرار هیچ طبقه مسلط نبوده و نیست که از سر جرنمی

شمشیر در نیام کند، بساط دیکتاتوری و سرکوب و اعمال قهر و کاربرد قدرت را جمع 

نماید، بیرق سفید افرازد، فرش قرمز پهن کند و آماده تسلیم تمامی سنگرهای قدرت، 

حاکمیت و هستی تاریخی خود به حاکمان نوین گردد!! طبقات متخاصم اجتماعی هر 

کشند. در مبارزه می امی توان و ظرفیت پیکار خویش در مقابل همدیگر صفدوره، با تم

 از امتناع و دشمن قدرت صرف به رجوع پایه بر  صد سالههای طبقاتی تحلیل شکست

 کارگران ما مشکل. است عوامفریبی همزمان و خودفریبی فقط رادیکال آموزی درس
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تمامی طول صد و بیست  در که آنست مشکل. نیست دشمن قدرت مجرد جهان و ایران

سال اخیر به جای آرایش واقعی توان مبارزه ضد سرمایه داری، به جای مبارزه علیه 

بردگی مزدی، کل دار و ندار قدرت طبقه خود را صرف دستکاری میلیتانت یا مسالمت 

آمیز این نظام کرده ایم. شکی نیست این کارها را در بیشتر موارد زیر لوای مبارزه با 

پنداریم و آنچه واقعیت جنبش جاری ما می انجام داده ایم اما میان آنچهداری ایهسرم

بوده و اکنون هست تفاوت سهمگینی موجود است. ما خواستار افزایش دستمزد، بهبود 

شرائط کار و زندگی، رفاه همگانی، امکانات آموزش و بهداشت، حقوق اجتماعی، آزادی، 

نژادی، محو آلودگیهای زیست محیطی یا مطالبات  رفع نابرابریهای جنسی و قومی و

سر داده ایم، داری و نابودی سرمایهها دیگر از این نظام شده ایم. شعار سرنگونی رژیم

و اهداف سندیکا، حزب و اتحادیه بر پای داشته ایم. با افراشتن ها برای تحقق این خواسته

ایم. ما این کارها را انجام داده ایم اما مبارزه کرده ها و کاربرد این اهرمها این بیرق

حاصل کارمان فقط شکست پشت سر شکست بوده است. کمترین و نازل ترین میزان 

لنگد، می لنگد، حتماًمی کوبد که یک جای کارمی صداقت انسانی بسان پتک بر شعور ما

نیروها و  فهمند و یا در غیر این صورت فریبکارند، عقبهنمی پذیرند، یانمی آنان که

 کار جای یک. اند کرده  بر ما ایفای نقشها جریاناتی هستند که در تحمیل این شکست

 .ماست روی پیش سؤال ترین مهم این و کجا؟ اما لنگد،می

ما همه کار کرده ایم، اما کارهای ما سوای مواردی معین، در دوره هائی خاص، هیچ 

نداشته است، از هر گونه ارتباط داری سمت و سوی آگاهانه و سنجیده ضد سرمایه

بهره بوده بی اندرونی انداموار با جنگ واقعی علیه شالوده هستی نظام بردگی مزدی

با خود داری است، تجانسی با پویه کارزار واقعی طبقه ما برای رهائی از شر وجود سرمایه

یکار علیه کرده است. ما خواست ها، اهداف و انتظارات روز خود را بر بستر پنمی حمل

رابطه خرید و فروش نیروی کار، علیه رابطه تولید اضافه ارزش دنبال نکرده ایم. ما 

داری دانسته یا نادانسته در همان حالی که زمین و زمان را از شعار نابود باد سرمایه

ساختیم، عمالً در جستجوی اصالح این نظام بوده ایم و برد انتظار ما مطلقاً از می آکنده

رفته است. فاحش نمی فراترداری ابتذال آمیز و فاجعه بار سرمایههای دستکاری داربست

توان مشاهده می بعد از انقالب اکتبرهای این تناقض فاجعه بار را در سالهای ترین نمونه
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نمود. در آن سالها کل جهان کانون پژواک شعارهای ما در رابطه با کفن و دفن سرمایه 

سوسیالیسم و تحقق آرمان رهائی بشر بود، اما درست در زیر همان بیرق داری، برپائی 

و شعارها، ما دست به کار تغییراتی در ها و در طنین پرشکوه همان ادعاها، جنجال

ساختار نظم و برنامه ریزی رابطه خرید و فروش نیروی کار و گشایش باب بدترین وارونه 

 در خویش همزنجیر  شستشوی مغزی توده بافی ها، گمراهه سازیها و در همین راستا

 حیات بنمایه در هم ما جنبش کند،می مبارزه قرنهاست ما طبقه. بودیم دنیا سراسر

 طول تمامی در کوتاه، بسیار هائی برهه سوای جنبش این اما. است سرمایه ضد خود

 سرمایه بالندگی و رشد ارتقاء، که را خود نقش ترین هویتی و ترین اساسی اش، هستی

شش به سرمایه ستیزی آگاه و کمونیستی است دنبال نکرده است. خودجو ستیزی

بالعکس به دار رهبری جریاناتی آویخته است که ضدیت با سرمایه را از وجودش جراحی 

نموده اند و به برهوت رفرمیسم مسالمت جو یا میلیتانت و کمونیسم نما پرتابش ساخته 

ریق، رسم، راهبرد، ارزش ها، مبانی طبقاتی، جهتگری و طداری اند. مبارزه ضد سرمایه

ساز و کارهای خاص خود را دارد. اعتراض، پیکار، عصیان، انفجار حتی جنگ علیه فشار 

 در همال حال کهداری استثمار، فقر، گرسنگی، آوارگی و مصائب منبعث از سرمایه

تواند از بیخ و بن می تواند سمت و سوی شفاف سرمایه ستیز پیش گیرد، بدون شکمی

هم باشد. داری تسلط سرمایههای رفرمیستی، سرمایه ساالر و در جهت تحکیم پایه

همواره دو بسترعمیقاً ها و جنایتها مبارزه علیه هر کدام این بشرستیزی ها، محرومیت

 .متضاد، مختلف الجهت و با مقصدهای ماهیتاً متعارض و نامتجانس در پیش روی دارند

دوم ) رفرمیسم( آنچنان که معمول است و از اواخر قرن نوزدهم تا امروز بر بر بستر 

خواهیم که با می جنبش کارگری دنیا تحمیل شده است، از سرمایه داران و دولت آنها

افزایش دستمزدها از فشار استثمار ما بکاهند، فقر را کاهش دهند، پاسدار اشتغال اهالی 

دارو و درمان را های اجتماعی در آورند، هزینههای هگردند، بیکاران را زیر پوشش بیم

به حداقل رسانند یا حتی از میان بردارند و پذیرای آموزش و درمان رایگان برای همگان 

 گذارند، احترامها انسان  سیاسی و اجتماعی افراد را پاس دارند، به آراءهای شوند، آزادی

کنند، از هر گونه آلوده  لغو را کودکان کار سازند، نابود را قومی و جنسی تبعیض نوع هر
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سازی محیط زیست جلوگیری بنمایند و همه کارهای دیگر را به احسن وجه انجام 

 !!!دهند

گردیم، به می بر بستر رفرمیسم ما خواستار تحقق تک، تک مطالبات مذکور و نوع انها

ر کار انتظارات را دستودهیم که اجرای حتمی این می هشدارها سرمایه داران و دولت

هند سندیکا به قبول این توقعات، اگر اجازه دها روز خویش سازند، برای مجبور نمودن آن

جوراجوری که خود را حزب کمونیست، مارکسیست های داریم، به تشکلمی بر پای

کیستی، انقالبی، مارکسیست لنینیست با پسوندهای مضاعف و متزاید مائوئیستی، تروتس

یبا و پرشور انقالبی، ماوراء انقالبی، ضد سرمایه داری، رادیکال و صدها صفت ز کارگری،

و ها آوریم. از طریق اتحادیهمی عدیده پدیدهای و جمعیتها آویزیم، انجمنمی دیگر

، اولترا لنینیست برای حصول «کارگری»، فوق العاده «کمونیست»احزاب بسیار 

نه نمایندگان سندیکائی و حزبی خود را روا کنیم، خیلمی خویش مبارزههای خواست

سیاست  سازیم، بسیار فعال وارد پروسه قانونگذاری،می پارلمان و مجامع تصمیم گیری

و طبقه  گردیم و از سنخ این کارها هر چه در توان خویشمی پردازی و رتق و فتق امور

 .پوشانیممی خود داریم جامه عمل

حاصلی و ابتذال بی ی کارهای باال و با مشاهده سترونی،بر بستر رفرمیسم، به دنبال تمام

گردیم. می زنیم و آماده اعمال قهرمی تمامی تالش هائی که لیست شد آستین باال

پوشد!! و اندام یکایک ما را با کاله خود و زره و ساز و می سندیکا لباس رزم انقالبی

دهد، پیشوایان حزبی از صفوف می آراید. حزب فرمان قیاممی نظامی جوراجورهای برگ

و سرنگون داری بینند، سقف آسمانها را با شعارهای مرگ بر سرمایهمی مسلح ما سان

اندازیم، ساختار حی و حاضر قدرت سیاسی سرمایه را در می باد دولت بورژوازی به لرزه

سازیم، حزب پیشتاز انقالبی و کمونیست و می کوبیم، رژیم حاکم را ساقطمی هم

دهیم، کل این می نشانیم، فریاد پیروزی سرمی چمدار رهائی بشر را بر اریکه قدرتپر

 بینیم و به جائیمی گذاریم، خود را در قدرتمی مراحل را با موفقیت تمام پشت سر

رسیم که ظاهراً کعبه آمال، منزلگاه وصال وهمه چیز بر وفق مراد است. بر بستر می

توان انجام داد و تاریخ جنبش طبقه ما در قرن بیستم، می رفرمیسم همه این کارها را

و پیشبرد همین کارهاست. بستر رفرمیسم نه همه ها یکسره تاریخ همین میدان داری
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جا و همیشه، اما اساساً گنجایش قبول تمامی این کارها را دارد. نکته بسیار حیاتی 

و فاجعه بارتر است. به این  ترآنست که فرجام این فرایند از نقطه شروع آن بسیار تاریک

دلیل ساده و روشن که از نقطه عزیمت تا آستانه فرجام، با شنا در دریای پندارهای 

جنگیم و گویا قرار می کردیم و دچار وجد بودیم که گویا علیه سرمایهمی واهی ذوق

 باشیم. اما، اکنون در آخرین منزلداری شاهد نابودی سرمایهها است با همین جنگیدن

بینیم که سرنگونی نظام بردگی مزدی پیشکش! این نظام به مراتب می با چشم باز

نیرومندتر شده است، ما همچنان فروشنده نیروی کاریم، حزب پرچمدار محو سرمایه 

داری، اتحادیه مسلح، سرخپوشان شعار رهائی بر لب و بیرق کمونیسم بر دوش با همان 

درفش ها، با تمامی توان دست به کار نوسازی ادعاها، در همان پوشش ها، زیر همان 

مناسبات بردگی مزدی و برنامه ریزی طراز نوین رابطه خرید و فروش نیروی کارند. آنها 

دهند. باورهایشان را لباس نمی این کار را از سر توطئه، دغلکاری و کالهبرداری نیز انجام

 یا راه رهائی پرولتاریاداری ، ضد سرمایه«کمونیستی»پوشانند، بر آنچه خود می عمل

ورزند. خیلی از آنها قطعاً در زمره بدترین کاسبکارانند اما بسیاری می پندارند، اهتماممی

بلند انسانی هستند. در های هم مظهر تمامی صداقت، و نماد بارز وفاداری به آرمان

گشودن بندهای و برای داری پایبندی شفاف انسانی مانند لنین به مبارزه علیه سرمایه

کارگر دنیا هیچ جائی برای هیچ تردیدی باقی نیست. اما او های استثمار از پای توده

همان راهی را در پیش کارگران روسیه و جهان قرار داد که باالتر اشاره شد و حاصل 

دولتی زیر نام داری همه راهبردهای وی و بلشویسم نیز همان جهنم تیره و تار سرمایه

زیرا که جنبشی با چنان رویکرد، کارنامه، استخوانبندی، افق، شعور،  کمونیسم شد،

شناخت از سرمایه و روایت سوسیالیسم فرجامی جز آن در انتظار خود نداشت. بحث بر 

کارگر های سر نیات احزاب و آدمها نیست. سخن از جنبش یا رویکردی است که توده

کنند، سخن از تطابق می ی خود اتخاذروز و نیل به اهداف نهائهای برای تحقق خواسته

و انسجام هر گام جنبش آنان با موازین رشد، بالندگی و بلوغ قدرت پیکارشان علیه 

سرمایه است، اگر چنین نکنند، اگر جنبش طبقه کارگر فاقد این مفصلبندی باشد، اگر 

شود، نوع سازمانیابی، جهتگیری ضد رژیمی، اشکال مختلف می مطالباتی که طرح

که علیه فقر، گرسنگی، جنگ افروزی، تبعیضات جنسی، کار کودک، فاجعه ای بارزهم
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گیرد، می زیست محیطی، دیکتاتوری و سلب ازادیها یا هر جنایت دیگر این نظام صورت

های همگی و هر کدام در این مفصلبندی با هم ارگانیک نباشند، اگر تک تک این حوزه

را ایفاء نکنند، داری راسری علیه اساس سرمایهپیکار نقش سنگرهای مرتبط یک جنگ س

هم نبوده و نیستیم. داری در آن صورت شاهد وجود هیچ جنبش واقعی ضد سرمایه

راهی که جنبش کارگری بین المللی از اواخر سده نوزدهم تا امروز پیموده است چنین 

ها راهه رفتنبی نبینند حاصل ایمی بوده است و آنچه امروز کارگران دنیا بر سر خود آوار

 .و برهوت پیمودنهاست

تفاقاً طبقه کارگر اما بستر دیگری نیز برای پیگیری پیکار خویش دارد. بستری که ا

همخون، همجوش و همپیوند هستی اجتماعی اوست. بستری که یگانه راه عبور و 

 باشد و بدون اتخاذشمی و سوسیالیستی ویداری خروش مبارزه طبقاتی ضد سرمایه

ه مطالبات، بوجود شفاف ندارد. در این بستر راهبردها، جهتگری ها، نگاه ای چنین مبارزه

نوع و هدف متشکل شدن ها، دورنمای کارزار، رژیم ستیزی، شناخت سوسیالیسم، 

امی آنچه روایت سرمایه داری، افکار، باورها، معنای مفاهیم اجتماعی، کالبدشکافی تم

ها حوزه جنگیم، رابطه میان آرایش قوا درمی وضع آنها که برای رفع و محو یا حصول و

تفاوت و سنگرهای مختلف مبارزه طبقاتی، ساز و کارهای پیشبرد پیکار، همه و همه م

ط کار و با بستر نخست و دقیقاً عکس آن است. در اینجا نیز مبارزه برای بهبود شرائ

اجعه جنسی، کار کودک، فزندگی، مبارزه علیه فقر، گرسنگی، جنگ افروزی، تبعیضات 

ستی هیا هر گوشه و هر جزء دیگر از مظاهر ها زیست محیطی، دیکتاتوری، سلب آزادی

سم در سرمایه جریان دارد، اما این جنگ در هیچ یک از وجوه خود با هیچ شکل رفرمی

 بر فراز این بستر اعتراض خویش علیه استثمار و شدت باشد. کارگراننمی آشتی

ر چه خود برای بهبود ههای و سیه روزیها، یا خواستها حقوقیبی ها،استثمار، ستم 

 در میانداری سرمایههای بیشتر شرائط کار و زندگی را با سرمایه داران و دولت

ه کنند. بالعکس بنمی گذارند. از قبول حق استیالی نظام بردگی مزدی عزیمتنمی

 .گردندمی کارزار میدان وارد ضد استثمار و همه چیز بردگی مزدی ای عنوان طبقه

است در این سوی و بورژوازی در آن سوی جبهه جنگ، ای بر این بستر پرولتاریا طبقه

اولی تولید کننده و آفریننده همه چیز و در همان حال استثمار شونده، فرودست، جدا 
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نوشت زندگی خود و محروم از همه چیز از کار و محصول کار، منفصل از پویه تعیین سر

انسان های است. دومی بالعکس استثمارگر، متجاوز، حاکم و بانی و باعث کل سیه روزی

عصر است. این دو طبقه بر سر تمامیت جامعه موجود با هم در جنگند. در هیچ حوزه 

قتصاد، حیات اجتماعی هیچ گونه منافع مشترک، هیچ اجماع و تفاهمی ندارند. بند بند ا

اجتماعی، اخالق و همه چیز این های سیاست، مدنیت، قانون، حقوق، فرهنگ، ارزش

جامعه سد راه زندگی، آفت رشد، طاعون زنده بودن، بالندگی و هر جنب و جوش انسانی 

پرولتاریاست. آنچه اینجا نام حقوق برخورد دارد، تازیانه توحشی است که بر پیکر حقوق 

آید. آزادی هایش در بهترین حالت، کشتار فاجعه بار می واقعی انسانی وی فرود

حقیقی اوست. ترجمه نظام از رفع تبعیض، اعمال بشرستیزترین تبعیضات های آزادی

« قانون ارزش» باشد، ارزشهای اجتماعی و انسانی مسلط ساز و کار تحمیل می علیه وی

ریا در این جامعه و در حقوقی بر او هستند. پرولتابی و موحش ترین شکل استثمار و

شرائط بقای آن، هر چه را به صورت رفاه، آزادی و حق به چنگ آرد، اگر حاصل پیکار 

رادیکال کمونیستی و سرمایه ستیزانه اش نباشد، عمالً حدیث سازش مرگبار بدفرجام 

 .و حقوق انسانی استها مرزش از کل آزادیبی وی با استثمار سفاکانه خود و محرومیت

ن پرولتاریا در اینجا، رابطه میان طبقه خود با سرمایه و سرمایه داران و دولت آگاها

های یابند که مبارزه تودهمی بیند، با سر هشیار طبقاتی درمی را چنینداری سرمایه

 وها وسیع طبقه آنها علیه شدت استثمار یا اشکال عدیده سیه روزی ها، محرومیت

حظه خود، جزء و لحظه ارگانیکی از یک مبارزه سازمان حقوقی ها، اگر در هر جزء و لبی

و برای محو کار مزدی نباشد، به طور قطع ساز و برگ داری یافته شفاف ضد سرمایه

انفصال گام به گام از ریل کارزار واقعی طبقاتی و مسخ و انجماد روزافزون در نظم 

 همین راستا، به اینتولیدی، مدنی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی سرمایه خواهد بود. در 

اندیشند که توده همزنجیر آنها برای فرار از این سرانجام، برای گریز از پویه انحالل می

در رفرمیسم، باید که پایه مطالبات و انتظارات روزمره خود را نه بر قبول موجودیت 

ط و برای جمع کردن بساداری که بالعکس، بر روند عینی کارزار ضد سرمایهداری سرمایه

بینند که جنبش می دانند ومی بردگی مزدی استوار سازند. آنها این را نیز بسیار ژرف

کارگری در بنمایه وجود خود آبستن اشتعال این نوع کارزار است و از تمامی ظرفیت 
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باشد. پس باید راهی را آغاز کرد که راه آماده می الزم برای اتخاذ این رویکرد برخوردار

ممکن همزنجیران برای این صف آرائی و ایفای نقش باشد. باید  سازی بیشترین آحاد

به صورت یک طبقه هست داری کاری کرد که کارگران در همین جهنم بربریت سرمایه

و نیست محصول اجتماعی ساالنه کار و تولیدشان را پیش روی خود قرار دهند، باید 

ر مزدی برنامه ریزی نمود توان سوسیالیستی و لغو کامی یاد گیرند که این محصول را

توانند خود با می و تکلیف هر جزء آن را با رجوع به این برنامه ریزی مشخص ساخت.

 و خوراک و خورد به سهمی چه که آگاهی و از درون شوراها یشان تصمیم گیرند 

 و آموزش درمان، دارو حصه. گیرد تعلق همگان معیشت وسائل و مسکن و پوشاک

ر د ازکارافتادگان و سالخوردگان پیران، نیاز مورد امکانات سهم بود، خواهد چه بهداشت

اقتصادی کافی برای تعالی جسمی و فکری های این محصول چه اندازه است، پشتوانه

هر چه بیشتر شهروندان در کجا قرار دارد؟ با انجام کدام کارها خطر آلودگی محیط 

کار را چگونه و با کدامین امکانات شود، داوطلبانه شدن می زیست به طور واقعی رفع

معین مادی ضامن محو کار های توان تضمین کرد. کدامین دادهمی کنکرت اقتصادی

بشری، پژوهش و های خانگی خواهد شد. برنامه کارشان برای ارتقاء روزافزون دانش

 نیازسازی کامل انسانها چیست؟بی تکنیکی و علمی الزم جهتهای پویه

تر، فعالین آگاه، کمونیست و اندرونی جنبش کارگری راه آماده سازی بر فراز این بس

طبقه خویش برای این صف آرائی، برای ظهور این توده به صورت یک طبقه های توده

با منشور سوسیالیستی لغو کار مزدی محصول اجتماعی ساالنه کار و تولید و آماده محو 

 قی باالی سر جامعه را پیشهر گونه دولت و هر شکل نظم سیاسی، مدنی و حقو

افتند تا چنین کنند و در این راستا روی هر چه سندیکاسازی، می گیرند. آنها راهمی

حزب بازی، تشکل آفرینی کاریکاتوری منحط رفرمیستی اعم از مسلح یا مسیحائی است 

و نوع اینها « تشکل سراسری» زیر نام ای عدههای کشند. به کمیته سازیمی خط

کنند و با توده همزنجیر در کارخانه، محله، می زنند. همه اینها را سرزنشمی نیشخند

 هاگردند. به آنمی آویزند و وارد گفتگومی مزرعه، مدرسه، بیابان، خیابان، دریا و دشت

گویند که باید برنامه ریزی سوسیالیستی لغو کار مزدی کل کار و تولید خویش در می

دست، بیرق محو کار مزدی و سرنگونی دولت سرمایه بر دوش در مقابل سرمایه، طبقه 
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را موضوع داری باید بود و نبود سرمایه .صف بندیمداری سرمایه دار و دولت سرمایه

روزمره خویش را نیز از همین جا، از ورای  باید تحقق مطالبات .جنگ روز سازیم

دهد می شورد و فریاد سرمی همین جنگ پی گیریم. در اینجا حتماً رفرمیسمهای شعله

خواهید کارگران از گرسنگی بمیرند، بهبود معیشت می که این دیگر چه حرفی است؟

ی تدارک جنگ و رفاه اجتماعی خود را فراموش کنند و مبارزه برای اینها را به اتوپیا

سوسیالیستی احاله دهند، این خیالبافی، دعانویسی و به نفع بورژوازی است. پاسخ ما به 

این جماعت بسیار ساده است. آنها هیچ الزم نیست نگران مرگ و میر کارگران یا تعطیل 

گوناگون، راست یا چپ، در های مبارزه آنها به نفع سرمایه باشند. خودشان در آرایش

کارگر علیه های ن، در طول چند قرن تمام بر هر چه مبارزه طبقاتی تودهسراسر جها

سرمایه است شمشیر مرگ فرود آورده اند و در همین راستا سطح اعتراض و مبارزه 

کارگران برای بهبود وضع معیشتی خویش را نیز به نقطه حضیض رسانده اند. آنان 

دی طبقه کارگر را از سر قرنهاست که با کارهایشان کل خطر جنبش لغو کار مز

رفع کرده اند و در همین گذر بیشترین فرصت و توان را به سرمایه داران داری سرمایه

کارگر تحمیل های داده اند تا هر میزان فالکت و فقر و ستمکشی را بر تودهها و دولت

ی و احیاء گویند و راه کارزار ما اتفاقاً یگانه راه بازسازی، بازآفرینمی کنند. آنها دروغ

کارگر های طبقه کارگر است. تودهداری واقعی پویه کارزار سوسیالیستی و ضد سرمایه

پیکار جاری خود علیه ای در این بستر و در این میدانداری مطلقاً برای هیچ لحظه

همه نوعی منبعث از وجود های و سیه روزیها حقوقیبی استثمار، شدت استثمار و

کنند. این مبارزه تعطیل بردار نیست. بالعکس آنها پروسه نمی را تعطیلداری سرمایه

برند، با این می سازمانیابی شورائی ضد کار مزدی خود را بر متن همین مبارزات پیش

آمیزند، هر میزان پیشرفت می تفاوت بسیار عظیم که این دو را به صورت ارگانیک به هم

تیز را پشتوانه آمادگی الزم پرولتاریا در پروسه سازمانیابی سراسری شورائی سرمایه س

کارگر را بیشتر های سازند. در هر گام تودهمی داریبرای جنگ بر سر بود و نبود سرمایه

از گام پیش، به سمت صف آرائی آگاه طبقاتی و سوسیالیستی، با برنامه ریزی شورائی 

واقعی هر دولت لغو کار مزدی محصول اجتماعی تولید و کار در دست و پرچم سرنگونی 

رانند. در هر گام به هر میزان ممکن بر همین صف می باالی سر خود بر دوش، پیش
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جنگند، برای خوب جنگیدن توان طبقاتی خود را می کنند، نیرومندترمی آرائی تکیه

سازند. ظرف تشکل آنها نیز صرفاً شوراها خواهد بود، به این دلیل می متحد و متشکل

ت سوسیالیستی ضد سرمایه داری، قدرت دخالتگری آگاه، آزاد، نافذ، بسیار ساده که قدر

شورائی، مستقیم، سرمایه ستیز و کمونیستی بیشترین آحاد ممکن طبقه کارگر است. 

 و استقرار سوسیالیسمداری فقط با این سازمانیابی است که کارگران آماده محو سرمایه

است. پویه آگاهی کارگران پروسه  داریشوند. در این بستر همه چیز ضد سرمایهمی

دستیابی کامل آحاد آنان به شناخت مارکسی سرمایه و عینیت روز مناسبات بردگی 

زیرا حصول این آگاهی نیاز حتمی دخالت خالق و آگاه آنان در ارائه منشور  ،مزدی است

 سوسیالیستی لغو کار مزدی کار و تولید و زندگی اجتماعی است. این منشور نه طومار

کارگر های مکتبی و عقیدتی مشتی حزب نشین برای کاسبکاری که سالح جنگ توده

علیه سرمایه است. روند سازمانیابی، روند آماده شدن هر کارگر برای اثرگذاری نافذ 

شورائی در پیشبرد پیکار و احراز توان الزم برای جامعه گردانی شورائی لغو کار مزدی و 

جزء الیتجزای سرمایه ستیزی است. کارگران تحقق سوسیالیستی است. رژیم ستیزی 

خواهند. بر سر بود و نبود نمی مطالبات روز را از سرمایه داران و دولت سرمایه

های عرصه از را بورژوازی کنند و به میزان قدرت جنگیدن،می جنگداری سرمایه

 علیه واقعی جنگ برای کارگری جنبش. رانندمی عقب خویش  اجتماعی حیات مختلف

 آنستتر اساسی نکته اما است مقدور قطعاً راه این پیمودن .ندارد دیگری راه هیچ سرمایه

 تا چنانکه. گرددمی ختم مزدی بردگی نظام حتمی بقای به دیگر راههای تمامی که

روز برای نوعی تشکل آفرینی سکتی های جار و جنجال ت.مروز ختم گردیده اسا

مختلف نیز اصرار عامدانه های کارگران زیر نامسندیکالیستی در باالی سر 

بدفرجام همیشگی بر جنبش های برای تحمیل همان گمراههها رفرمیست

های توانند این نقشهمی باید وداری کارگری است. فعالین آگاه ضد سرمایه

 سازند. بآ بر نقش را رفرمیسم
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 ۲014دسامبر     »مهرنامه» و میزگرد غیررسمی « حکیمی»

 

 

که متعلق به اصالح طلبان حکومتی ای دانیم. نشریهمی هویت واقعی مهرنامه را خوب

تاریخ های است. جمهوری اسالمی یکی ار درنده ترین و حمام خون ساالرترین رژیم

است و دار و دسته موسوم به اصالح طلبان، عمله و اکره اصلی حفاری و داری سرمایه

هموارسازی راه استقرار این رژیم بوده اند. آنها تا زمان عزل از موقعیت مسلط در ساختار 

قدرت سرمایه، نقش آمران، عامالن و هیزم بیاران تمامی کشتارهای دهه شصت و 

کارگر را بازی نموده اند. در های ت رژیم علیه تودهمشارکت فعال در هر جزء جنایا

وحشت آفرین زن ستیز و زن کش های ، انواع گشت«بسیج»سازماندهی سپاه پاسداران، 

و ایجاد استخوانبندی اختاپوس گند و دهشت دولت بورژوازی رل کلیدی و سلسله 

ران همراه چهل و پنجاهی این فریبکاهای جنبان داشته اند. اسالف فسیل شده دهه

همه باندهای دیگری که بعدها رژیم اسالمی را تشکیل دادند، در نثار قهر و نفرت علیه 

تاختند. می کمونیسم و ضدیت با هر چه نشان چپ داشت، بسیار هار و هیستریک پیش

سازمان »سال پیش با ماجرای تحوالت درونی  40کمونیسم ستیزی سبعانه اینان 

از انفجار رسید. آنها پویه تحوالت مذکور را میخ آخر تابوت آن ایام به ف« مجاهدین خلق

خود دیدند، به وحشت افتادند و برای دفاع از هستی تاریخی باورهای سیاه ارتجاعی 

خود آماده هر جنایتی گردیدند. چرا؟ پاسخ این سؤال را من در کتاب آماده انتشار 

به تفصیل توضیح « میلیتانتاز خلق گرائی میلیتانت دینی تا کمونیسم خلقی » خویش 

 اثبات و نفی یاها جائی به جا میان در …» گفته ام: ها داده ام. در آنجا، در یکی از فصل

 جایگاهی مذهب نقد گرفت، صورت سازمان نظرگاههای و سیاسی مواضع در که هائی

 نقدی چنین با. نبود مذهب مارکسی نقد قطع طور به دادیم انجام ما آنچه. داشت خاص

ما در همین حد نیز تأثیرات اجتماعی بسیار تعیین کننده و مهمی ا داشت فاحش تفاوت

شد که یک جریان سیاسی نمی گذاشت. برد این تأثیر صرفاً در این خالصهمی بر جای

روی نهاده است. « مارکسیسم» مذهبی از اعتقادات دینی خود دست شسته و به 

مسلمان و معتقد به مبانی های شدن آدم« مارکسیست» شدن یا به اصطالح « الئیک»
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مذهب در جامعه ما و در جاهای دیگر دنیا اصالً حادثه جدیدی نبود. در همین دوره 

تاریخی مورد گفتگو افراد زیادی با اعتقادات اسالمی دست به مبارزه زدند، دستگیر 

د و خود را شدند، به زندان افتادند و در زندان باورهای دینی خویش را به دور انداختن

گرفت و نمی کمونیست خواندند. گسست سازمان ما از مذهب در این چهارچوب قرار

 بازتاب وسیع آن در جامعه و حتی خارج از ایران نیز این تفاوت را با وزنی فاحش حکایت

اجتماعی درون های کرد. چرا؟ پاسخش را باید در تاریخ مبارزه طبقاتی و جنبشمی

یت تا آن روز کاوید. در طول این دوران، مذهب برای انسان هائی جامعه ایران از مشروط

خواستند بدان وفادار باشند و در عین حال صادقانه، پرچم مبارزه علیه استثمار، می که

مزاحم، اسباب درد ای زحمتکش را به دوش کشند، پدیدههای حقوقی تودهبی نابرابری و

ر این کیفرخواست قرار داشت که اوالً شد. مذهب زیر فشامی سر و وبال گردن تلقی

است. ثانیاً اگر هم به سیاست و مبارزه « قعود» و « تقیه»سیاست گریز، سازشکار و اهل 

طبقات های نهد رویکردی ضد انسانی و ارتجاعی دارد و انتظارات و افقمی روی

فکار عمومی کند. اینها داوری هائی بود که کم یا بیش بر سینه امی استثمارگر را دنبال

 «…کردمی تاریخی و سیر حوادث نیز همه جا آن را تأییدهای خورد و واقعیتمی چرخ

 خلق مجاهدین سازمان موجودیت اعالم. … »: ام گفته بحث همین ادامه در سپس و

 با همپیوندی خواهان داری، سرمایه استثمار علیه پیکار پرچم زیر اسالمی،های وصله با

، به طور قطع برای کل نیروی مذهبی آماج مسحانه مبارزه سنگردار و «مارکسیسم »

نقش یک فرشته نجات ها کیفرخواست مذکور و جریحه دار شده زیر فشار این حقارت

که در سپیده دم ظهورش مذهب را از کام موج سرزنش ها، ای کرد. فرشتهمی را ایفاء

این خاطر که چند گام آن  بخشید، اما فقط بهمی و تحقیرها رهائیها کیفرخواست

غریق نیمه جان خود را با حداکثر صالبت الزم به گور بسپارد و از امکان هر تر طرف

گونه دفاع فریبکارانه ساقط سازد. ما با تعبیراتی که از اسالم مطرح کردیم، به ارتجاع 

شبه مارکسی مبارزه های و آموزشها اسالمی آبرو دادیم. با تزریق محتوای تحلیل

اعتقادی مذهب، برای شکلی از اسالم شرافت و حیثیت کارگری، های طبقاتی به سنگواره

ها و مطرود شدنها انقالبی، علمی جعل نمودیم، مسلمان بودن را از ورطه متهم بودن

را با داری بیرون آوردیم، تا آنجا پیش رفتیم که جنگ برای سوسیالیسم و محو سرمایه

اعالم کردیم!! ما همه این کارها را انجام دادیم و درست  مرکب باورهای اسالمی میسر
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با رساترین ها در آخرین نقطه ستیغ این شرف بخشیدن ها، نثار کرامت ها، تبرئه ساختن

مذهب، هر نوع مذهبی، در عصر حاضر ایدئولوژی ارتجاع » صداها فریاد سر دادیم که 

آزاده اسیر های شنوا، به انسانهای ما به همگان، به تمامی گوش« هار بورژوازی است

اعتقادات متحجر دینی پیام دادیم که بار رسالتی را به سرمنزل مقصود رسانده ایم. 

گفتیم که تمامی زوایای اسالم را چراغ انداخته ایم. نه در لباس مخالفان، که در مقام 

ذهب و اسالم آشنا با تار و پود مهای مدافعان، نه در هیأت الئیک ها، که در مکان انسان

و قرآن، نه در سلک فیلسوفان و محققان دانشگاهی که در سنگر پیکار مسلحانه، نه در 

موقعیت کسانی که عزیمت انکار و نفی دین نموده اند، بلکه در جایگاه افرادی که 

احساس نیاز به اثبات نوعی اسالم داشته اند و باالخره نه در وضعیت آدمهائی که مذهب 

دانستند، بلکه در اردوی انقالبیونی که عزم می کارگرهای زه طبقاتی تودهرا سد راه مبار

داری جزم نمودند تا روایتی از دین را ظرف پیکار طبقه کارگر علیه استثمار سرمایه

سازند، آری ما اعالم داشتیم که در چنین وضعی، با چنین رویکردی در قعر چنین 

را « کتاب وحی »زوایای اسالم و آیه به آیه جنگی و با داشتن چنان دورنمائی کل 

کنکاش کرده ایم، همه شعور و شناخت خود را برای تعمیق بیشتر این کاوش به کار 

پنداشتیم و انتظار می انداخته ایم اما باالخره هر چه یافتیم نقیض محض چیزی بود که

ممکن و  داشتیم. ما در پیام خویش برای همگان تشریح کردیم که آخرین تقالهای

صادقانه یک انقالبی آرمانخواه و در جستجوی راه رهائی بشریت را برای نجات باورهای 

اسالمی از چنگ ارتجاعی بودن، کارگرستیزی، انسان ستیزی، آزادی ستیزی، زن کشی، 

تحجر و گندیدگی تاریخی به کار گرفتیم، در این راستا هر چه علم و آرمان انسانی و 

و هر چه کردیم ها ه جسم و جان بیمارش تزریق کردیم، اما همه ایننظریه انقالبی بود ب

«. عاقبت سرکنگبین صفرا فزود»، «آن همه نور تجلی دود شد» نتیجه معکوس داد. 

و جنایت مداری ها، به هیچ وجه ها مشتی فسیل یادبود توحش ها، عقب ماندگی

ر میزان این گنجایش، هر گنجایش چنین کارهائی را نداشت و اتفاقاً به دلیل فقدان ه

ما فقط عمق فساد، گندیدگی، بشرستیزی، تباهی انسانی و شناعت های گوشه تالش

 را رسوا و رسواترها ساخت و همزمان مدافعان آنمی اعتقادی را آشکارهای این سنگواره

دادیم که هر نوع مذهبی می کرد. بر دامنه چنین فرایندی وقتی که ما این بانگ را سرمی
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و از جمله روایت ما از اسالم در عصر حاضر ایدئولوژی ارتجاع هار بورژوازی است مسلماً 

کارگر و ستمکش که هر های کرد. پیامی بود به تودهمی مهم را حکایتای وقوع حادثه

علیه زندگی داری چه زیر نام مذهب موجود است سالح دست و ساز و کار قدرت سرمایه

اضافه تر مبارزه و جنبش رهائی آنهاست. و مقداری این طرف و حقوق و آزادی و هر گام

 کهای ویژه اجتماعی کاراکتر و مشخصات با مجاهدین سازمان ظهور. …»کرده ام که: 

 زندگی و استثمار کار، شرائط از برخاسته صادق آدمهای از نسلی تکلیف فقط شد گفته

صله میان فا در. ننمود روشن را مذهب با آرمانخواه و آزاده مبارز افراد یا کارگرهای توده

خورشیدی خیل کرکسان سودجوی  50تا پایان نیمه اول دهه  40آخر دهه های سال

 جیفه خوار نیز که از درون مجاهدین و سیر تحوالت اندرونی آن چیز زیادی

دانستند، از همه سو راه افتادند تا در کنار دیوارهای افتخار این جریان برای خود نمی

دست و پا کنند. از دار و « مردم خواهی»سیاسی، آبروی مبارز بودن و اعتبار  شرف

دسته رفسنجانی و روحانیت پیرامون خمینی گرفته تا جماعت بازار، نهضت آزادی داخل 

مذهبی در این کار از هم سبقت جستند و هر کدام  -یا خارج و طیف اپوزیسیون ملی

. اخبار گسست سازمان از مذهب و پیوستن کوشیدند تا سهمی بیشتر نصیب خود سازند

قبل از صدور بیانیه اعالم مواضع به ها که هفته« کمونیسم»و « مارکسیسم» آن به 

رسید، زمین زیرپایشان را دستخوش زلزله کرد و دار و می گوش این محافل و باندها

حرف  ندار حیات اجتماعی آنان را طعمه طوفان ساخت. حتماً گفته خواهد شد که این

اغراق آمیز است. این گروهها و محافل نه فقط دچار زلزله و طوفان نشدند که سه سال 

را بر پای کردند، نیروهای چپ را داری بعدتر یکی از درنده ترین دولتهای تاریخ سرمایه

 34قتل عام نمودند، هر اپوزیسیون مخالف خویش را سالخی نمودند و با همین کارها 

زمان را اسیر توحش خود ساخته اند. این حرف درست و همه سال است که زمین و 

این وقایع روی داده است اما یک چیز را نباید فراموش کرد. تمام آنچه رخ داده است 

تأیید گفته آن روز ما و شاهد بسیار زنده و حی و حاضر درستی محتوای بیانیه اعالم 

آنها این نبود که مشتی آدم مواضع ایدئولوژیک سازمان بوده است. مایه واقعی وحشت 

پیوندد. آنها می «مارکسیسم»شوند یا سازمانی که مذهبی بوده است به می کمونیست

شدند زیرا تنها جریانی که تا دیروز برای مذهب، آبروی سیاسی، شرف می دچار زلزله

کرد اینک بر ستیغ کل دستاوردهایش با می انقالبی و برائت از ارتجاعی بودن دست و پا
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«! امپریالیسم» سال تمام در متن مبارزه علیه  10داشت که می رساترین صداها فریاد بر

و رژیم شاه چراغ به دست همه زوایای مذهب را کاویده است و هر «! سرمایه داری»و 

خرافه و جهل پاسدار حریم های چه در آن یافته است چماق و توپ و بمب و زرادخانه

گفت و آنچه در طول این می ازی بوده است. بیانیه این رامالکیت و قدرت ارتجاع بورژو

سال به وقوع پیوسته است دقیقاً همین را اثبات کرد. ارتجاع مذهبی اپوزیسیون نما  34

ترسیدند می از معمم تا مکال، از لیبرال تا فقاهتی و از داخل تا خارج کشوری نیز از همین

ن به سب و لعن گشودند. کمپین ضد و زیر فشار این ترس بود که همه با هم، زبا

علیه مجاهدین کمونیست شده راه انداختند. دار و دسته ای کمونیستی بشرستیزانه

مؤتلفه و روحانیونی مانند کروبی در زندان یکراست از رژیم شاه تقاضای عفو و قبول 

 هستند و باید دست رژیمها توبه نمودند، آنان اعالم داشتند که خطر اصلی کمونیست

شاه را برای رفع این خطر مهلک فشار داد، در مراسمی که از سوی ساواک ترتیب یافت 

« مجاهدین م. ل » سر دادند، از زندان خارج شدند تا علیه « شاها سپاس» فریاد 

( جمهوری اسالمی ها پایان نقل قول« ) بجنگند و رسالت خدائی خویش را به جا آرند

سال برای باژگونه سازی آنچه آن زمان  35ول این و کل ارتجاع دینی بورژوازی در ط

در سازمان مجاهدین روی داد، بنیادها پدید آورده است. تمامی مزدوران قلم به دست 

نجومی اختصاص داده است و به هر سبعیتی های خود را به کار گرفته است. بودجه

جزء  نیز 3۸محمد قوچانی، در مهرنامه های توسل جسته است. مصاحبه آفرینی

و جعل پردازی هاست. به دنبال توضیحات ها الیتجزائی از همین سناریوها، عوامفریبی

توان تصور می از اینتر و ابتذال آمیزتر کشم که آیا مضحکمی باال این سؤال را پیش

را ترتیب داده است تا حقایق مربوط به تحوالت درونی ها کرد که مهرنامه این مصاحبه

مختلف را بازکاوی کند و در مقابل انظار قرار دهد!! آیا های ر دورهسازمان مجاهدین د

نیست. ها و مالمتها اگر کودن ترین کارگر دنیا چنین پندارد شایسته بیشترین سرزنش

پندارد!!!. می اما محسن حکیمی، نه در حرف که عمالً و در پراتیک اجتماعی خود چنین

خود را به زبان آورده های ایشان حرفاو گفته است که قصد قوچانی هر چه هست 

است!! این یک خودفریبی و دیگران فریبی تمام عیار است. مگر جا برای نقد آنچه در 

سازمان مجاهدین گذشت قحط است که حتماً باید افاضات حکیمی جای خالی درون 
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میزگرد قوچانی را پر سازد. مطلب اخیر حکیمی در باره نوشته رفیق تراب حقشناس 

ی همه اینها حاوی جعل واقعیت است. تراب در مطلب مورد استناد حکیمی در هیچ سوا

کجا هیچ حکم قاطعی در مورد چند و چون کمونیسم مجاهدین م. ل یا پیکار صادر 

نکرده است. در هیچ بند نوشته اش از درستی یا نادرستی روایت مجاهدین م. ل و پیکار 

بت به میان نیاورده است. هیچ کالمی در پیرامون مسائل مختلف مبارزه طبقاتی صح

باره درستی روایت جریانات مذکور از سرمایه داری، سوسیالیسم، کمونیسم پرولتاریا، 

طبقه کارگر یا سایر مسائل اساسی و استراتژیک این جنبش داری جنبش ضد سرمایه

چ گاه در هیچ بر زبان نرانده است. این کار را نه فقط در این نوشته ننموده است، بلکه هی

جای دیگر هم انجام نداده است. تراب نه فقط قتل شریف واقفی را به اندازه کافی محکوم 

نموده است که در پروسه نقد طوالنی مدت سازمان بر کل گذشته آن سالها دخالتگر 

که رفیق در بدترین شرائط، در ای بوده است. او در نوشته مورد اشاره حکیمی، نوشته

مهلک در مهلکه میان مرگ و زندگی منتشر ساخته است فقط از  کام یک بیماری

ارتجاع هار اسالمی های ساله تمامی بخش 40بشرستیزانه های و لشکرکشیها شبیخون

بورژوازی چه پیش از استقرار جمهوری اسالمی و چه به صورت اخص پس از ظهور 

ود دارد سخن رانده اختاپوسی این رژیم علیه هر چه درست یا غلط نام کمونیسم بر خ

است. او گفته است است که پویه گسست مجاهدین از باورهای ارتجاعی اسالمی چگونه 

این باندهای سیاه مافیای اسالمی را اسیر وحشت و دهشت ساخت. تراب نگفته است 

جایگزین داری که مجاهدین م. ل ارتجاع دینی را با کمونیسم مارکسی ضد سرمایه

به این موضوع نکرده است. بلکه تنها خواسته است در فاصله ای ساختند. او هیچ اشاره

مختلف های باقی مانده خود، باز هم تداوم شبیخون رسوای بخشهای میان نفس

بورژوازی علیه آن جهتگیری را یادآور گردد. چه چیز این کار جای ایراد دارد؟!! اینکه 

« کمونیسم مجاهدین م. ل و پیکار» تراب به نقد مارکسی و کالبدشکافانه ضد کار مزدی 

نپرداخته است؟ او مدعی داشتن چنین نقدی نیست اما این مسأله چه ربطی به کار 

شوم امثال قوچانی و جمهوری اسالمی بورژوازی های کامالً درست وی در افشاء دسیسه

که حکیمی همکاری با آن را از صمیم دل ارج نهاده است و از ای دارد؟!! همان دسیسه

راه به رفیق تراب حقشناس را سند پای بندی خویش به حرمت بی ین بدتر، نثار بد وا

!!!مهرنامه قوچانی کرده است
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 ۲005ژوئیه   کند؟ می چرا سرشکنجه گر به شکنجه گری خود افتخار

 

 

همان گونه که استثمار، ستم، سبعیت، فقر، گرسنگی، تبعیضات جنایتکارانه داری سرمایه

 میلیاردها کارگر دنیا را بازتولید و وسعتتر حقوقی هر چه ژرفبی یاجنسی و قومی 

بخشد، مرزهای وقاحت، بیشرمی و دریدگی اخالقی صاحبان سرمایه و مزدوران و می

عمله و اکره حفظ این نظام را نیز تا دورترین آفاق تصورها یا حتی غیرقابل تصورها 

ژوئیه،  ۲5چه خیلی ها، در روز جمعه دهد. این در زمره بدیهیات است و آنمی توسعه

بی سی، کهنه کارترین و عظیم الجثه ترین تریبون بی «پرگار» در برنامه موسوم به 

 وها این دریدگیهای رسمی سرمایه جهانی شاهدش بودند یکی از بدترین پرده

 ساواک سوم اداره دژخیم گر سرشکنجه فراستی احمد  بی سیبی بود.ها شرمیبی

با استفاده از تمامی امکانات الزم به دفاع از محق  تا بود نموده دعوت را «آریامهری»

در شکنجه و کشتار و زنده به گور کردن داری اختاپوسی سرمایههای بودن سازمان

بی سی فراستی را آورده بود بی کارگران یا هر انسان معترض نظم حاکم سرمایه پردازد.

زندانی زنده دوران سیاه دیکتاتوری درنده شاهنشاهی سرمایه  تا در برابر چشمان هزاران

پشت بسیاری از آنها، آویزان سازی آنان های توضیح دهد که کشیدن اتوی داغ بر مهره

برای مدت طوالنی به سقف شکنجه گاه، کوبیدن همزمان شالق بر اندامشان، تحمل 

ر شالق غرق خون گردد، به غل دستگاه آپولو و اینکه پاهایشان هر روز چند بار زیر فشا

و زنجیر کشیدن بدن مجروح شکنجه شده آنها برای روزهای طوالنی، تجاوز به زنان و 

که لحظه به لحظه اعصاب و روانشان را در خود ای الکتریکی کشندههای دختران، شوک

کرده است، سوزندان مستمر پوست آنها با آتش سیگار، صدها شکنجه سبعانه می کالف

بربرمنشانه دیگری که در آن سالها بر آنان اعمال شده است و باالخره جانباختن صدتا، و 

و حق مفروض و « انسانی»همه و همه ها صدتا رفقای همرزم آنها در زیر این شکنجه

بی سی فرد دومی بی بدون هیچ چون و چرای مزدوران شکنجه گر سرمایه بوده است.

داشت ای نده بود. کسی که هر چه بود و هر مشغلهرا هم به پشت این تریبون فرا خوا

دانست، نه کمترین شعور می فهمید، نه الفبای معنی تاریخ رامی نه هیچ کالمی از تاریخ
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خود را داشت، اما با همه اینها به حکم وزارت های الزم برای فهم هیچ میزان نفهمی

و سبعیت دولتمردان دینی اطالعات جمهوری اسالمی تاریخدان شده بود، تا خشم و قهر 

را در قالب نعت و ستایش و مدح و  50سرمایه علیه دو سازمان بزرگ چریکی دهه 

جنگیدند، مالط می و مبارزان آن دورهها منقبت ساواک و دژخیمانی که علیه کمونیست

 و مصالح تاریخنگاری خود سازد

ط همین نبود. عمله بی سی رخ داد، اما فقبی آنچه در آن روز در سناریوی دست پخت

و اکره کشتار سرمایه و تقدیس گران شکنجه گری نظام بردگی مزدی فقط به دفاع از 

وجوب و قدس شکنجه علیه کارگران و هر منادی آزادیخواهی نپرداختند. فاجعه بسیار 

بود. صدها مبارز فداکار، صدها انقالبی نستوه آشتی ناپذیر، صدها ها از اینتر عمیق

ها هفته  این گونه که در طولهای ومت و پیکار برای رهائی بشر، صدها انساناسطوره مقا

 کردند، تحمل را شاه ساواک اختاپوسی دستگاههای شکنجه ترین وحشیانه ماهها و

 کالمی تا گرفتند سخره به را مرگ وجود، تمامی با که خواه آرمان و استوار انسان صدها

ائی که کل ماشین ه انسان نیاورند، زبان بر خود انسانی آرمانهای زیان به و رژیم نفع به

را در مقابل ایستادگی خود ذلیل و زبون ساختند، داری قهر و کشتار و شکنجه سرمایه

واقع گردیدند. همگی متهم ها آری این انسانها نیز آماج بدترین و بشرستیزترین اهانت

بش و رفقای خود را تسلیم شدند که گویا همان ساعات نخست دستگیری، کل اسرار جن

توحش ساواک ساخته اند!! واقعاً که برای ورق زدن کتاب وقاحت بورژوازی های جرثومه

کنند سرانگشت و صفحه تر تا» دهد نمی و عمله قهر سرمایه آب هفت دریا کفاف

بی سی قطعاً باید چنین کند و ایفای چنین نقشی جزء الیتجزائ فلسفه بی «.بشمارند

برای نظام بردگی مزدی است. مدعوین سرشکنجه گر و مورخ پوش شکنجه  وجودی او

ستای او هم قرار نیست رسالتی سوای آنچه انجام دادند، داشته باشند. اینکه فراوان 

ساواک یا هزاران نفر از همرزمان و های انسان هنوز زنده و شکنجه شده در سیاهچال

این صحنه یک بار دیگر توسط شکنجه شکنجه شدگان آن روزها با دیدن های خانواده

روحی را تحمل کردند نیز مشکل چندانی نیست. های بی سی بدترین شکنجهبی گران و

بحث ما چیز دیگری است. چرا و چه شده است که شکنجه گران ساواک این گونه 

. کنند دفاع خویش گری شکنجه از مباهات با تا  دهند،می گستاخ و وقیح به خود اجازه

 و بورژوازی هار ارتجاع همیشگی کار ت وقاح محدوده و مرز هر از عبور اینکه مجرد
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 ساواک کریه اختاپوس. باشدنمی ماجرا این کافی دلیل است آن گر شکنجه اکره و عمله

 بربرمنشانه دیکتاتوری تازی یکه استیالی دوره همان در حتی خود، پیدایش روز از

هم بسیار  «دادنمی رفتن اجازه جو و پرسبی را نسیم » رژیم این که زمانی شاهنشاهی،

درصد سکنه کارگر و زحمتکش  70بیشتر از آنکه به زبان آید آماج نفرت و کینه و خشم 

جامعه بعالوه حتی بخش ناراضی ارتجاع بورژوازی بود. تکلیف شکنجه گران اداره سوم 

باط ناخواسته با ساواک بسیار روشن است، نه فقط اینان که هر عنصر مشکوک به ارت

 تداعیها این ماشین پلید آدم کشی و شکنجه در زمره منفورترین موجودات به ذهن

شد. هیچ ساواکی نه فقط به دلیل حرفه شوم جنایتکاری خود بلکه بیش از هر چیز می

عاصی علیه خود، جرآت افشای هویتش را نداشت. های به خاطر نفرت بیش از حد توده

تا اینکه رژیم شاه با طوفان قیام کارگران و ستم زدگان سالیان  وضع ساواک چنین بود

دراز جامعه ایران، زیر رسوبات قهر قیام کنندگان دفن شد. در روزهای پیش و پس 

نیز طبیعتاً هر نوع تلفظ واژه ساواک دلیل کافی و وافی برای ای خیزش سراسری توده

 .جهنمی کشتار و شکنجه و توحش بودفوران انفجارآسای نفرت انسانها از این دستگاه 

زمان گذشت، دولت درنده اسالمی بورژوازی بر جای رژیم هار سلطنتی سرمایه نشست. 

از وقوع، اسیر شکست شد جماعت تر پیشها قیام در روز وقوع یا به بیان واقعی مدت

فرهنگ ترین وحوش ارتجاع دینی بورژوازی بی عظیمی از متحجرترین، بشرستیزترین و

مشغول معماری بنای نظم تولیدی و کاخ قدرت سیاسی سرمایه شدند. سرکوب و کشتار 

کارگران آغاز گردید. ارتش و سپاه و بسیج و کمیته و کل نیروهای میلیتاریستی 

فاشیست جمهوری اسالمی در کردستان هولوکاست آفریدند، زمین و زمان زندگی 

شمار کثیر استثمارشوندگان را فوج  کارگران کرد را به جهنمی مشتعل تبدیل کردند و

اعدام نمودند. آنچه در کردستان رخ داد، در جاهای دیگر تکرار های فوج تسلیم جوخه

میراث رژیم و ساواک پر شد، که در هر شهر و کوی و برزن های گردید. نه فقط زندان

د. دولت مبارز و معترض گردیهای متعدد جدید احداث و ماالمال از انسانهای سیاهچال

اسالمی بورژوازی در ددمنشی و کشتار و سبعیت، در شکنجه و اعدام و تجاوز به زنان و 

های دختران، در تیرباران زنان باردار، در آفرینش فضای رعب و وحشت و ارعاب، در اعدام

شش هزار، شش هزار در یک شب، در ساختن گورهای دستجمعی هزار، هزار از 



  کند؟فتخار میاچرا سرشکنجه گر به شکنجه گری خود                                     178

ساله برای جاسوسی  ۸و  6کودک ها ه، در بسیج میلیونکشتار شده آزادهای انسان

ها سال به روی مین 10شریرانه علیه پدر و مادر و خویشان، در گسیل خردساالن زیر 

جنگ ارتجاعی بشرسوز، در های دژخیم، در افروختن کورههای برای گشایش راه ارتش

دون هیچ مرز و مهار راه اندازی امواج پی در پی ترور و وحشت و سالخی، در تشدید ب

طبقه کارگر، های استثمار کارگران، در حمام خون هر نفس کشیدن و هر اعتراض توده

از ساواک پیشی جست. نقطه نقطه شهر تهران و همه شهرهای ها در تمامی این سبعیت

رژیم جدید علیه هست و نیست مخالفان شد. های ایران کانون بشرستیزترین شبیخون

اد اما تا اینجا هنوز هیچ دلیلی برای اینکه جغدهای شوم ساواک و رخ دها همه این

ننگ و نفرت بیرون آرند و سودای افتخار های مدافعان رژیم سلطنتی سرمایه سر از خرابه

به جنایات گذشته خود کنند وجود نداشت. حداکثر استنتاج عمومی از رویدادها این 

ه است و دولت درنده دیگری بر جایش سرنگون شدای بود که بسیار خوب. رژیم درنده

به سوی ای عروج کرده است. تا اینجا سران پلید ساواک و سلطنت طلبان هنوز روزنه

دیدند. اما اوضاع چنین نمی خود بنمایند پیش رویهای اینکه شروع به دفاع از توحش

خورشیدی  1376نیز نماند، زمان به جلو شتافت و انبوه حوادث دیگر از راه رسید. سال 

پیش از این تاریخ، سفینه بقای دولت های این حوادث بود. در سالهای یکی از سرفصل

های پیش به گل نشست. جنگ ارتجاعی دولتهای اسالمی بورژوازی بسیار بدتر از دوره

قهرآمیز جنبش کارگری، کشتارهای های ایران و عراق، علم و کتل سازندگی، سرکوب

، به خون 60ت و غیرکمونیست در هر روز در طول دهه معترض کمونیس 300و  ۲00

 6000و حمام خون یک شب  67کشیدن کردستان و هر کجای دیگر، هولوکاست سال 

یا هر سبعیت و جنایت دیگر، مشکل جمهوری وحشت و دهشت اسالمی سرمایه را حل 

کارگر های گردید، تودهتر و طوفانیتر حادتر و ژرفداری ننمود. بحران اقتصادی سرمایه

خیابانی کردند. در چند های در شهرهای مختلف شروع به طغیان و راه اندازی شورش

را طعمه حریق ساختند. ماشین قهر نظامی ها شهر مسجدها را به آتش کشیدند و قرآن

و پلیسی دولت اسالمی احساس استیصال کرد. سران این رژیم به چاره ساز بودن مجرد 

و مناقشات درونی اش برای ها رژوازی مستقل از جناح بندیسرکوب شک کردند، کل بو

چالش این وضعیت به تکاپو افتاد. حاصل تکاپوها راه افتادن کارناوال مضحک پر فریب 

بود!! سناریوی عجیبی به صحنه « اصالح طلبان»و هیوالی گند و دهشت جدیدی با نام 
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خون ساالران، جنگ افروزان، نمایش آمد. جمعیت کثیر زندانبانان، شکنجه گران، حمام 

سال  1۸و در یک کالم هسته مرکزی قدرت رژیمی که  67بانیان و عامالن کشتارهای 

و هر گروه مخالف ها تمام سفینه حاکمیت بر دریای پرخروش خون کارگران و کمونیست

و هوی های و منتقد رانده بود، اینک در فراسوی کل مرزهای چندش و وقاحت با

ایران و داری آمد تا کشتی به گل نشسته سرمایهمی شد،می میدان اصالحات وارد

 .ساختار قدرت سیاسی اسالمی روزش را به ساحل نجات رساند

دادها سلطنت طلبان و صدرنشینان و عمله و اکره اختاپوس ساواک با مشاهده این روی

 یزنآنها اندک، اندک به وسوسه افتادند و اندیشیدند که پس ها و رؤیت این منظره

ته رژیم شاهنشاهی گردند و عربده سر دهند که شاه الب« اصالح طلبان»توانند می

ماند حتماً می شد ونمی که اگر سرنگون« نور به قبرش بارد» ایراداتی داشته است اما 

ست که اساخت!!! این ماجراها همگی رخ داد، اما واقعیت این می جامعه را بهشت برین

سارت عان رژیم سلطنتی و به ویژه وحوش ساواک مطلقاً جرأت و جتا اینجا نیز مداف

دیدند. سوء نمی و جنایات یا حتی انکار آنها را در خودها مباهات به کشتارها، شکنجه

ی در تفاهم نشود. در هیچ کجای این توضیحات منظور این نیست که عقبه رژیم سلطنت

ه کنمودند. روشن است نمی لیتیزدند و فعانمی سال یاد شده دست به کاری 1۸طول 

های و رسانهها کردند، تریبونمی شدند، انشعابمی ساختند، متشکلمی آنها حزب

تأسیس ها انداختند، کارگاههای بزرگ و کوچک شستشوی مغزی انسانمی متعدد راه

ن کارهای دادند. بحث بر سر انکار ایمی نمودند و خیلی کارهای دیگر انجاممی و اداره

به  نها نیست. مسأله مورد تأکید این است که آنان به رغم انجام همه این امورآ

ار سراسر نفرت بار خود، به قتل عام ها، به کمونیست کشی ها، به کشتهای گذشته

علناً ها کارگران، به وجود اختاپوس متعفن ساواک و به سایر جنایات خود علیه انسان

 را در خودها فروشی« افتخار»، جسارت این قبیل کردند، به بیان درست ترنمی افتخار

 .دیدندنمی

اما همه چیز تغییر کرد، سیر رخدادها به نقطه عطف موحش و تر یک گام این طرف

 زده بهت  وموتیو تاریخ به باتالق فرو شد. دنیا با چشملکهای رعب آوری برخورد. چرخ

 درس کثیر جماعت توسط «طلب اصالح» باز شعبده کرکسان «قور و قار» که دید خود
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متوهم برخاسته های از جمله درس خوانده« و حقوق انسانی« آزادی» منادیهای خوانده

 با همگان  کارگر مورد استقبال و ستایش قرار گرفت!!های از شرائط کار و استثمار توده

 عامالن و بانیان دیروز، گران شکنجه ترین دژخیم راحت چه که دیدند باور یا ناباوری

انسانهای آزاده و آرمانخواه، حتی  6000 شب دو و 400 و 300 شب هر کشتارهای

دانشگاهی طبقه کارگر مدال دموکراسی طلبی، آزادیخواهی و های توسط درس خوانده

کنند!!!. همگان دیدند که بنیان گذاران سپاه و بسیج و می قهرمان رهائی بشر دریافت

های کشتار و توحش دولت هار اسالمی به عنوان وزارت اطالعات و تمامی دستگاه

شوند!! و در محراب پرعفونت می سپهساالران جنبش تکریم حقوق انسانی، ستوده

 کردند مشاهده حیران عقل و باز چشم با همگان. گردندمی واقع سرمایه مورد نیایش 

 رفسنجانی، مانند موجوداتی اسالمی، جمهوری 60 دهه ساالران هولوکاست که

م و حشم یکی از درنده ترین خد خیل و مهاجرانی ها، خوئینی خاتمی، حجاریان،

های دولتهای تاریخ سرمایه داری، در جهنم گند و خون و جهل و خرافه و وارونه آفرینی

این نظام، شانس آن را دارند که به راحتی کارناوال چند میلیونی هواداران راه اندازند و 

یلیونها جوان کارگر و کارگرزاده مدعی آزادیخواهی، حتی سوار موج عظیم توهم م

 !!طلبی گردند« برابری»دیکتاتوری ستیزی و 

رژیم سلطنتی بورژوازی های شرم ترین چهرهبی از این تاریخ به بعد بود که منفورترین و

« افتخار»احساس شرم نکردند که بسیار هم ها نه فقط از ظاهر شدن در برابر دوربین

به قرائت کارنامه بشرستیزی ها، کشتارها و جنایات خود نمودند و همه آمیز شروع 

پیشین را مایه مباهات خویش خواندند. اردشیر زاهدی ها، هوشنگ های سبعیت

و فرح ها نهاوندی ها، احسان نراقی ها، داریوش همایون ها، امیر طاهری ها، رضا پهلوی

کارگر ها و خشم و اعتراض میلیوندیباها بدون هیچ هراس از غرق شدن در موج نفرت 

بی سی روی آوردند و عظیم بی مختلف و بیشتر از همههای و فرودست جامعه، به رسانه

سرمایه جهانی در نشان دادن آنها و شرح حرفهایشان از همدیگر پیشی های ترین تریبون

های ان کورهو حجاریان ها، این حفاران و معماران و پاکارها گرفتند. وقتی که رفسنجانی

انسان معترض منادی آزادی و دیکتاتوری ستیزی ها توانستند از میلیونمی آدم سوزی

مدال اسوه آزادی خواهی بگیرند!! چرا دار و دسته سلطنت طلب و ساواکی نباید به 

!! کردندمی افتخار  و سلطنت سرمایهداری خویش برای بقای سرمایههای تمامی توحش
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 آن اسالمی، جمهوری توسط شدن مار و تار رغم به اکثریتی وای توده هزاران که زمانی

له کشتار آن رژیم، باز هم نمازگزاران بسیار کریه عم نقش ایفای سال چند پی در هم

شدند، چرا باید ساواکیها در بالیدن به می هاجنبل و جاودی اصالح طلبی دوم خردادی

گر تمامی بانیان و عامالن کشتارهای کردند. امی سالیان دراز خود شکهای سبعیت

معترض مدعی حقوق انسانی!!! مدال عالی ها توانستند از دست میلیونمی 60دهه 

این تر دموکراسی خواهی و مدنیت ساالری کسب کنند!! چرا آنها که پیشینه طوالنی

خود افتخار های را داشتند به شکنجه گری و حمام خون پردازیها کشتارها و توحش

باور نکردنی ای بگذریم، سلطنت طلبان و سران ساواک به گونهها ننمایند؟ از همه این

دیدند که همان جمعیت میلیونی نمازگزار محراب اصالح طلبی، در حال زیارت قبر 

هم هستند و دیر یا زود چه بسا سر قبر رضاخان دژخیم هم شمع روشن « کورش»

هده کردند که صدها کارگر زیر نام فعاالن و خواهند کرد!! روز روشن شاد و مسرور مشا

خود و طبقه خود را در ساختن چند های مبارزین کارگری، کل صدر و ذیل خواسته

کارگری و های کنند، آنها دقیق دیدند که میلیونها جوان خانوادهمی سندیکا خالصه

ز سرمایه غیرکارگری حرف اول و آخر خود را در جایگزینی این جناح از حاکمان بشرستی

با جناحی دیگر یا حداکثر و در دورترین برد انتظار، جایگزینی دولت دینی بورژوازی با 

را رؤیت کردند ها همه اینها کنند. سلطنت طلبان و ساواکیمی نوع الئیک آن تلخیص

را از سندیکا ها و با خود گفتند ما که پیشتاز سندیکاسازی بودیم، ما که تمامی کارخانه

ای ، بعالوه ما که از اول به رغم همه اسالم ساالری و شریعتمداری خویش، نمونهپر کردیم

از دولت غیردینی سرمایه بودیم، با این اوصاف چرا ما نباید در صف مقدم قهرمانان 

دموکراسی و آزادیخواهی و مدنیت ساالری این جمعیت چند ده میلیونی قرار گیریم. 

نتی بورژوازی با نگاه به سیر رویدادها همه این سردمداران و عمله و اکره رژیم سلط

 به تا یافتند محق را خود مسائل را با خود نجوا کردند و نتیجه اش این شد که آنها نیز 

 رخدادها کاروان. گردند مباهی خویشهای گری شکنجه و کشتارها و درندگیها تمامی

 این. گردید انفجارآمیزترها فاجعه. شد خورشیدی13۸۸ سال. داد ادامه خود راه به اما

د ص چند دولت وزیر نخست و افتادند راه میلیونی ده چند عظیم جمعیت همان بار

کشته در هر شبانه روز و شش هزار کشته در دو شب دهه شصت را به عنوان عالی ترین 
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کشت « جنبش سبز»نماد مدافع حقوق انسانی و آزادی طلبی!! به عرش اعال بردند. 

رویاندند و بر هر چه جنبش جویای آزادسازی بشر از قید استثمار و ستم و نمودند، 

طبقات و جامعه طبقاتی بود چهارتکبیر فرو باریدند. یک بار دیگر تمامی زندانبانان، 

شکنجه گران، جنگ ساالران، جالدان، بانیان سرفراز کمونیست کشی و انسان ستیزی 

های را به صحنه آوردند و تمامی نشانهها و شبیخونها و کشتارهای میلیونی جنگ

آنها آویختند. وارثان رژیم های افتخار پای بندی به مدنیت و آزادی و حقوق را به سینه

شنیع را هم خوب تماشا کردند و پس از این بود که های شاه و ساواک این صحنه

و خدم و ها و سایر شکنجه گران مردد مانده در هفت پستوها و باالخره فراستیها ثابتی

 افتخارات پرونده بازخوانی به شروع و گذاشتند صحنه به پای نیزها آن  تاریخنگار  حشم

ماه ژوئیه پیش چشم تماشاگران متحیر خود  ۲5بی سی در روز بی ردند!! آنچهک خویش

 از زنجیره این رویدادهای سیاه چندش بار بودای قرار داد حلقه

مانده است که گفتن آن هدف اصلی کل این بحث است. یک نکته بسیار اساسی باقی 

پاسخ واقعی این پرسش که راستی، راستی چه شده است که شکنجه گران به شکنجه 

ورزند، فقط همین نکته اساسی است. کل پاسخ این است که می گری خویش مباهات

ت. طبقه کارگر در میدان نیسداری جنبش آگاه و شفاف و سازمان یافته ضد سرمایه

کارگر ایران همسان همه کارگران دنیا سنگر جنگ علیه اساس موجودیت های توده

را از دست داده و گم نموده اند. افق شفاف و روشن لغو کار مزدی در پیش داری سرمایه

های تودهداری از جنبش واقعی شورائی ضد سرمایهای بینند. هیچ بارقهنمی روی خود

درنده های ونیخورد. در چنین شرائطی طیف اپوزیسنمی کارگر در هیچ کجا به چشم

منحط راست و چپ هستند که تسویه حسابهای درونی خود های بورژوازی و رفرمیست

با شرکا و رقبا، الگوی برنامه ریزی و نظم خود برای چرخش پویه بازتولید سرمایه و 

و ساز و ها نبشکثیف خود برای بقای نظام بردگی مزدی را پرچم جهای نسخه پیچی

کنند. اینانند که میداندارند، اینانند که جنبش می منحط ارتجاعیها کار جنبش آفرینی

دارند، این جنبش می بازداری کارگر را از هر جنب و جوش ضد سرمایههای جاری توده

جوان عاصی اهل این جنبش را از بدنه پیکار جاری طبقه ها آویزند، میلیونمی را به خود

گردانند. تا وضع چنین می ارتجاعی خودهای جراحی و مایه حیات جنجال آفرینی خود

 شیار قدرت و سودهای دلمه  که گفتیمای به گونه« اصالح طلب» است کفتاران زشت 
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 بسیار نیاها قانعی وها فراستی وها ثابتی وها ساواکی  و طلبان سلطنت و کرد خواهند

 خواهند دل در آفرینی خون حمام و جنایتکاری و گری شکنجه به مباهات وسوسه راحت

یابند تا می جازه این رااها قوچانی وها حجاریان که زمانی تا است، چنین وضع تا. پرورد

از کشتار ها آسمان سائی که رژیم اختاپوسی جمهوری اسالمی آنهای بر بلندای تپه

بنویسند و « مصلحانه و رد تئوری فنامبارزه »و سایر مخالفان راه انداخت ها کمونیست

منتشر کنند، پرویز ثابتی و هر شکنجه گر دیگر ساواک نیز به عمله و اکره کشتار سرمایه 

بودن خویش افتخار خواهند کرد. برای اینکه چنین نباشد یک راه بیشتر وجود ندارد. 

کارگر خود  طبقههای و برای لغو کار مزدی تودهداری باید جنبش شورائی ضد سرمایه

 .را سازمان دهد و وارد میدان سازد
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 ۲016ژوئیه     ی طبقاتی در ایرانانداز مبارزهو چشم« برجام»پسا

 

 

 پرسد:می« نگاه»نشریه 

-نجالجها مذاکرات آشکار و پنهان، جار و ، پس از سال1394سیزدهم فروردین در  -1

س در لوزان سوی 5+1ای بین جمهوری اسالمی و گروه هسته« تفاهم»ها، سرانجام 

ای و قهو در متن چه شرایط منط -ها و انتظاراتی منعقد شد. به نظر شما، چه سیاست

قاد این را به سوی انع -جمهوری اسالمی و آمریکا -طرف اصلی این ماجرا دو  -جهانی

 سوق داد؟«( برجام« )»تفاهم»

ها و در عین حال داد ی طوالنی کشمکشای از پروسهلحظه انعقاد تفاهم نامه، :1پاسخ 

و ستدهای بورژوازی آمریکا و دولت جمهوری اسالمی بود. عوامل واقعی سوق دادن 

ت میز مذاکره را باید با رجوع به استخوان بندی اصلی مشاجره و پیچ و طرفین به پش

داری آمریکا خم سالیان دراز آن توضیح داد. به آغاز ماجرا برگردیم. نه حاکمان سرمایه

ضدیتی با اسالم و اسالمی بودن و سبعیت فاشیستی دولت بورژوازی ایران داشتند و نه 

دیدند. اولی رژیم می خود را ضد آمریکایی میی جمهوری اسالنیروهای تشکیل دهنده

دید، المللی خود میی بسیار مطلوبی در چینش استراتژی تسلط طلبی بینشاه را گزینه

ی مناسبی اما با حتمی شدن سقوط شاه، جمهوری اسالمی برای بورژوازی آمریکا گزینه

داری ایران در ایهی تمایل به انحالل سرمی ملی و نهضت آزادی با پیشینهبود. جبهه

یافتند. کمونیسم نظم نسخه پیچی آمریکا، در درون قدرت سیاسی جدید حضور می

نمود و مرد آمریکایی قند آب میدار و دولتستیزی کُل این رژیم در دل هر سرمایه

ظرفیت بخش پان اسالمیستی آن برای قتل عام هر میزان سرمایه ستیزی کارگری به 

بخشید. در سوی دیگر ماجرا هم فقط امیدواری و شور و شعف میکُل بورژوازی آمریکا 

شد، پیوندی با آمریکا میحاکمیت نبود که خواستار هم« لیبرال»طیف موسوم به 
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خمینی و جناح وی آمادگی خود برای این پیوند را بسیار صریح و به کرات با امثال 

ی مناقشه، آورم که حول ریشهیدر میان نهاده بودند. این نکات را به این خاطر م« کاتم»

ها، پان اسالمیست« غرب ستیزی»وارونه بافی زیادی صورت گرفته است. مسایلی مانند 

ایدئولوژیک بودن جمهوری اسالمی، استراتژی رژیم برای گسترش جهانی حکومت دینی 

کردها، بیش از حد جنجال شده یا اجبار بورژوازی آمریکا و غرب به تقابل با این روی

 کنند. های واقعی مناقشه را تعیین نمیاست. مسایلی که واقعیت دارند، اما ریشه

ط این ی تسلکنیم. در سیطرهداری صحبت میها در دنیای سرمایهما از اختالف دولت

ی ودههای متنوعی پیدا کنند، اما شالتوانند توجیهات و پوششها مینظام، کشمکش

ر در تی سهم افزونمطالبهها در همه جا و بدون هیچ استثنا یک چیز است. کُل آن

، احراز المللی و در همین راستای کارگر بینهای تولید شده توسط طبقهاضافه ارزش

ی ی جهانی، بنیان واقعی هر چه موثرتر در ساختار قدرت و حاکمیت سرمایهحصه

رژیم  ست. چرا جمهوری اسالمی بر خالفها اها و جنگزیستیمشاجرات، توافقات، هم

تالف و نه ها را در کوبیدن طبل اخهای دیگر، راه این سهم خواهیشاه یا بسیاری دولت

ست. وگو امسالمت با بورژوازی آمریکا دید، موضوعی است که در جای خود قابل گفت

ها دوره یبخشی از بورژوازی ایران و بر همین پایه، جناحی از جمهوری اسالمی در همه

قط پس از فدار ایران نه ی سرمایهمدافع راه دوم بوده و هست، اما بخش مهمی از طبقه

ایز باز هم ی اول بود. این تماستقرار دولت اسالمی، که پیش از آن نیز پای بند گزینه

تعیین  ها در هیچ کجای خود ربطی به باورهای عقیدتی نداشت. ایدئولوژیدر شالوده

ها نیستند. حتا در درون یک طبقه، تمایزات منافع اسی جهت گیریی اسکننده

یاسی را کردهای متمایز سها است که رویها و گروهاقتصادی و موقعیت اجتماعی الیه

 آورد. پدید می

ی مسلط ای از بورژوازی در جوار الیههای چهل و پنجاه خورشیدی، الیهدر طول دهه

ی موسوم به ولید، تجارت، بوروکراسی دولتی، حوزههای تی عرصهاین طبقه در کلیه
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شروع به رشد کرد. این بخش بورژوازی از بهترین فرصت برای گسترش « خدمات»

های نفوذ میان ساکنان جامعه برخوردار شد، از اسالم به عنوان برج قدرت پایه

اکم ایدئولوژیک حداکثر بهره برداری را کرد. این طیف در رقابت با بخش مسلط و ح

ی خود، مجبور بود به سیاق پیشینیان وطنی و غیر وطنی طیلسان غرب گریزی طبقه

پوشد؛ به این دلیل که جناح حاکم، شریک مستقیم و مورد حمایت ایاالت متحده و 

غرب بود. آمریکا گریزی این بخش بورژوازی در رژیم اسالمی پیچ و خم متفاوتی پیدا 

ی اجتماعی شد و جناح ترین بخش سرمایهعظیمکرد. در این دوره، همین طیف مالک 

داد. از این جا به بعد، آمریکا ستیزی هم سالح مسلط قدرت سیاسی را تشکیل می

ها یا هر نیروی سرنگونی طلب بود و هم ساز و کار سرکوب جنبش کارگری و کمونیست

 آمد.تر سهام سود و قدرت در سطح جهانی به حساب میی هر چه بیشمطالبه

هوری اسالمی کوشید تا مخالفت با آمریکا را به صورت سالحی کارا برای تضمین جم

تر در سطح جهانی به کار گیرد، اما رژیم بقای خود در داخل و سهم سود و قدرت افزون

در پیگیری بخش دوم هدف، با تناقضات غیرقابل حل مواجه شد. در این ستیز و رقابت، 

ی اقتصاد زد. بالعکس زیربنای مادی و چرخهم میرژیم نبود که سرنوشت ماجرا را رق

کوبید و ی خود را بر سطر سطر حوادث میها و ارادهکشور بود که مهر فشارها، مخمصه

کرد. طرف جدال داری اقتضا میراند که نیازهای ماندگاری سرمایهرژیم را به آن جا می

ی اجتماعی هر کشور شد، که مثل سرمایهایران می« ی اجتماعیسرمایه» در اساس

ی سامان پذیری ارزش افزایی و بازتولیدش را در بطن پویه ی هر دوردیگر دنیا، پروسه

برد. بحث بر سر  داد و ستد کاالهای مصرفی بین ایران و ی جهانی پیش میسرمایه

ی مواد غذایی و دارویی و پوشاک و نیازهای بازار جهانی نیست. از مشکالت محاصره

کنیم. این بخش کاالها، اوال: برای بورژوازی در ها صحبت نمیی انسانمرهزندگی روز

ها برایش واجد جایگاهی ی چندم اهمیت هستند؛ زیرا که اصل زنده بودن آدمدرجه

کنند. آن چه نیست. ثانیا: سهم اندکی را در کُل بازرگانی خارجی هر کشور تعیین می
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المللی حیاتی است، سرنوشت داد و ستد بین ی مبادالت تجاریبرای بورژوازی در پهنه

ای به آمارها، موضوع دهند. نگاه سادهکاالهایی است که بخش ثابت سرمایه را تشکیل می

ی دوم ریاست جمهوری احمدی ، در دوره1390سازد. در سال تر میرا مقداری روشن

رقم فقط کمی بیش  میلیارد دالر رسید. از این 65ی کشور به حدود نژاد، واردات ساالنه

درصد  ۸9از هفت میلیارد دالر یا یازده درصد به کاالهای مصرفی اختصاص داشت، 

ای بوده است. کاالهایی که در ای و سرمایهمیلیارد دالر آن کاالهای واسطه 5۸دیگر یا 

اند و اجزای  گردشی و استوار آن را ی بخش ثابت سرمایههر دو حالت، تشکیل دهنده

ی اجتماعی کشور ی سرمایهاش برای بازتولید ساالنهنند. بورژوازی و دولتکتعیین می

ی این میزان، به واردات چنان حجم عظیمی از کاال نیازمند بود و هر اختالل در تهیه

 داری را به دنبال داشت. ی اقتصاد سرمایهمختل شدن چرخه

روز، دقیقا همین جا قرار  ی اقتصادی، در دنیایها یا محاصرهی اصلی فشار تحریمهسته

ی بازتولید ها هنگامی که در سطحی گسترده و سراسری اعمال شوند، پویهدارد. تحریم

ی اجتماعی دهند. ظرفیت سرمایهداری یک جامعه را در معرض فروپاشی قرار میسرمایه

ن داری ایران از ایها، متفاوت است و سرمایهکشورها، در مقابل فشار این نوع محاصره

ی جهانی است. بورژوازی آمریکا این های آسیب پذیرتر سرمایهی بخشلحاظ در جرگه

زای جمهوری اسالمی را بسیار خوب مطمح نظر داشت و از همان ی آشیل هالکتپاشنه

ی بازی در مقابل رژیم و در تنظیم اول، بهره گیری از آن را یک برگ بسیار تعیین کننده

ی اجتماعی ی خلیج و آسیای میانه دید. سرمایهمنطقه استراتژی تسلط جوی خود در

-ی بخش ثابت خود در هر دور ارزش افزایی، به مبادلهی اجزای متشکلهایران برای تهیه

ی جهانی محتاج است و دولت آمریکا این امکان را داشت و ای بسیار عظیم با سرمایه

ا تا هر کجا که بخواهد دچار ها، روند این مبادالت ردارد که متناسب با نیاز کشمکش

تر سازد. درک این نکته ها را حتا برابر و شاید هم بیشی تامین آناختالل کند و هزینه

های رژیم ایران برد، در مقابل زیادت خواهیی این راهو توجه به برد تاثیر تعیین کننده
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-یش هیات حاکمهاش، خاص اوباما و عناصر دوراندهای به ظاهر آمریکا ستیزانهو جنجال

های قدرت سیاسی ایاالت ترین چهرهی آمریکا نبود. این را حتا جنگ افروزترین و درنده

ترین دلیل، اما حداقل یک دلیل مهم اجتناب دولت فهمیدند. اگر نه اصلیمتحده می

شد. ی نظامی به جمهوری اسالمی، شاید از همین جا ناشی میبوش دوم از خیال حمله

های مختلف آمریکا، فقط فغانستان و عراق با ایران در محاسبات دولتتفاوت میان ا

استخوان بندی گسترده و محکم نظامی یا قدرت بسیج نیرومند میلیتاریستی جمهوری 

ی با عراق، داری ایران نه در قیاس با افغانستان، که حتا در مقایسهاسالمی نبود. سرمایه

ها ی جهانی فرسنگبه لحاظ ادغام در سرمایه تر قرار داشت.رفتهدر سطحی بسیار پیش

اش، در جلوتر بود. حجم داد و ستدهای بازرگانی ساالنه یا حجم واردات مستمر سرمایه

کرد. ای با خود حمل میهای تعیین کنندهای تفاوتشکل کاالهای نیم ساخته و سرمایه

آمدند و هر کدام از ها برای بورژوازی آمریکا، برگ بازی مهم به حساب میی اینهمه

 کردند. ها را بازی میهای این کشور به نوعی و در سطحی آندولت

فهمیدند، سران داری آمریکا نمیها را فقط حاکمان سرمایهاما قدرت تاثیر این برگ بازی

بار آسیب پذیری خود برد رقیب و ابعاد فاجعهرژیم اسالمی نیز خیلی زود بُرد کارایی راه

ها آلترناتیوهای زیادی برای مقابله در اختیار نداشتند، استفاده ردیدند. آنرا متوجه گ

ترین، ای از گرسنهدهی فاشیستی الیهتر از همان سالح آمریکا ستیزی برای سازمانبیش

ترین عناصر لومپن پرولتاریای برخی جوامع آفریقایی، آسیایی، به ترین و عاصیمفلوک

-ای آکنده از جنجال، کارهایی بود که میه اندازی برنامهای و سپس راویژه خاورمیانه

ی توان دنبال کرد. توانستند انجام دهند. دولت اسالمی پیگیری این کارها را با همه

-اهلل لبنان را  تشکیل داد و به یک ارتش نیرومند در منطقه تبدیل نمود؛ ارتجاعیحزب

ها قرار داد و ترین حمایترد بیشهای دینی ضد رژیم بعث عراق را موترین اپوزیسیون

های شیعی ای دریغ نکرد؛ به تقویت گروهها از صرف هیچ هزینهدر مسلح ساختن آن

برای تحکیم مناسبات خود با رژیم سوریه، عمان،  مخالف آل خلیفه در بحرین پرداخت؛
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های سنگین را متحمل شد؛ در های آمریکای التین، چین و روسیه، هزینهبرخی دولت

ها ها نمود و فعالیتنام دارد، توطئه« جنبش فلسطین»وجوی جای پا در آن چه جست

ها را توانست این طرحکرد؛ در یمن، کویت، سودان، سومالی و هر کجای دیگر که می

ای های عرب متحدش، شبکهپی گرفت. کوشید تا حول محور ستیز با آمریکا و دولت

ها برای درون منطقه را سازمان دهد. به کمک اینهای اجتماعی ناراضی سراسری از الیه

اختالل نظم نسخه پیچی آمریکا در خاورمیانه و آفریقا و آمریکای التین، دست به 

در همین راستا و به عنوان مکمل کارهای مختلف از جمله عملیات تروریستی بزند. 

این . هدف ای خود نیز متمرکز گردیدی هستهها، بر گسترش پروژهاین نقشه

المللی خود و تر موقعیت بینپروژه، سوای تحکیم، توسعه و کارا ساختن هر چه بیش

تر در ساختار قدرت سراسری سرمایه یا کسب امتیازات باج خواهی و حصول سهم افزون

ها را اجرا کرد و به یُمن تر از رقبا، چیز دیگری نبود. جمهوری اسالمی این نقشهبیش

ی خلیج ی نه چندان کمی به دست آورد. ممالک عربی حاشیههاها، موفقیتاجرای آن

ثباتی نمود؛ استراتژی بی های این جوامع را کم یا بیش دچاررا زیر فشار قرار داد؛ دولت

ها به دنبال سقوط های زیادی مواجه ساخت؛ این چالشآمریکا در منطقه را با چالش

عی جنگ آمریکا علیه عراق گردید؛ با تر شد؛ رژیم ایران فاتح واقرژیم صدام بسیار بیش

ی خلیج میدان قدرت نمایی تشکیل دولت جدید در عراق، عمال کُل خاورمیانه و منطقه

تر ی سهم افزونی اثرگذار برای مطالبهجمهوری اسالمی شد. از این به بعد رژیم دو حربه

ه رُخ آمریکا ای خود را بی هستهها داشت. از یک سوی، پروژهدر کیک سودها و قدرت

ثبات نمودن بی تر کشورهای خلیج قادر بهکشید و از سوی دیگر، در بیشو غرب می

 شد.ها و چالش نظم نسخه پیچی آمریکا میدولت

دیگر را هر چه های خود برای چالش همطرفین مناقشه هر کدام کوشیدند تا حربه

ی خاص خود را داشت. بخشی ی جدال فراز و فرودهاتر به کار گیرند، اما پروسهکوبنده

از بورژوازی ایران، به ویژه از روزهای پایان جنگ عراق به بعد، کُل تقالی خود را بر 
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ی اجتماعی کشور متمرکز ساخت ی ارزش افزایی سرمایهی فروپاشیدهبازسازی چرخه

ی هاآوردی با دولتو برای این کار خود را محتاج احتراز از آمریکا ستیزی، گریز از هم

ی ایاالت متحده در متحد آمریکا در منطقه، و فرار از جدال با نظم برنامه ریزی شده

تر از آن در خاورمیانه و دنیا دید. این بخش بورژوازی در دولت رفسنجانی، و بسیار بیش

ها و ها به تکاپو افتاد. شروع به امتیاز دادنعهد خاتمی، برای کاستن از حدت کشمکش

-وجوی میانجی برای حل و فصل منازعات روی آورد. روی. به جستها کردعقب نشینی

کرد و اقداماتی که طرف مقابل، به ویژه جناحی از بورژوازی آمریکا را نیز ملزم به مدارا، 

تر ساخت. تا این جا هنوز هیچ ها و رعایت احتیاط افزونتر سود و زیانی دقیقمحاسبه

ابل تحمل قرار نداشتند و خود را مجبور به کدام از طرفین جدال در موقعیتی، غیرق

دیدند. چهارمیخ شدن تابوت اصالح حداکثر تالش برای تعدیل موثر مشاجرات نمی

های اساسی یابی جنگ افروزترین بخش بورژوازی آمریکا به اهرمطلبی در ایران و دست

تر و های کشمکش از هر دو سوی، سرکشقدرت، این وضع را بر هم زد. شعله

تر ی اقتصادی جمهوری اسالمی توسط آمریکا تنگ و تنگفجارآمیزتر شد. محاصرهان

های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و به خواست آمریکا، یکی پس گردید. مصوبه

ها، تمامی مجاری متعارف داد و ستد ها و مصوبهاز دیگری لباس اجرا پوشید. این تحریم

داری را مختل کرد. دولت احمدی و بازار جهانی سرمایهی اجتماعی ایران میان سرمایه

ی ها بر چرخهها و کاهش فشار آنهای ممکن برای دور زدن تحریمی راهنژاد به همه

خفه داری ها به طنابها و راه حلاقتصاد کشور متوسل گردید. اما هر کدام این راه

ی تولید بدیل شد. چرخهی اجتماعی و رژیم ایران تکننده و محکم بر گردن سرمایه

به بعد، دیگر یک بخش بورژوازی ایران  13۸۸های داری از هم پاشید. از سالسرمایه

ی اصلی ها، از جمله هستهی جناحنمود. همهنبود که مذاکره با آمریکا را دنیال می

ی خواستند و قبول آن را تنها چارهساختار قدرت رژیم، انجام سریع این مذاکرات را می

ی مجادالت چنین شد. اما قطب دیگر دیدند. وضعیت جمهوری اسالمی در پهنهکار می
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ناک حمله به افغانستان، مجادله نیز وضع بهتری از حریف خود نداشت. عوارض دهشت

کارانه علیه عراق، بورژوازی آمریکا را به پیاوردهای به غایت فاجعه بارتر جنگ جنایت

رده بود. شروع جنگ سوریه بر شدت این استیصال افزود. ی کافی اسیر استیصال کاندازه

های جمهوری اسالمی در عراق و لبنان و سوریه و یمن، بورژوازی عرب متحد یکه تازی

فصل »آمریکا را دچار وحشت ساخت و حکام این طبقه در خاورمیانه را نسبت به 

مپریالیستی گری ابودن قدرت آمریکا به شک انداخت. عواقب شوم دخالت« الخطاب

بهار »موسوم به  هایها و عصیانها  در شورشآمریکا، انگلیس، فرانسه و متحدان آن

های آدم سوزی، باز شدن ، تبدیل شدن شمال آفریقا و نیمی از خاورمیانه به کوره«عربی

بار بدون هیچ عنان داری و طغیان فاجعههای ذاتی ماالمال از عفونت سرمایهدُمل

ست آفرین نوع داعش، بوکوحرام، جبهه النصره، الشباب، فجر لیبی، نیروهای هولوکا

ها اختاپوس مشابه، تبدیل شدن متحدان سنتی بورژوازی آمریکا به منابع القاعده و ده

ی تسلیحاتی و مالی این وحوش بورژوا اسالمی و حوادث دیگر، همه و همه اصلی تغذیه

بخش جهان را دچار آشوب نمود. آمریکا شرایط متعارف تسلط استراتژیک آمریکا بر این 

برای چالش این وضعیت خود را نیازمند مدارا و مماشات با جمهوری اسالمی دید. هر 

دیگر، های فشار علیه همی مجادالت چندین ساله و به کارگیری اهرمدو طرف در ادامه

-ای به سوژهی هستهکردند. مسالهوجو میای افتاده بودند که راه خروجی جستبه ورطه

ای برای آزمون قدرت جدال، بده و بستان و تعیین سرنوشت کشمکش تبدیل شد. 

ی سابق ای که دیگر هیچ کدام طرفین قادر به تداوم آن به شیوهکشمکش فرساینده

شد، در عالم واقع لنگرگاهی برای امضای نبودند. آن چه در ظاهر بنیاد مناقشه تصویر می

 یک آتش بس موقت گردید.

ای های هستهو در کُل، فعالیت« برجام»یک سئوال مطرح این است، که آیا واقعا  -2

مشکل اصلی آمریکا و متحدین غربی آن برای تحت فشار قرار دادن  -جمهوری اسالمی

های ها و رقابتهای اقتصادی گسترده و... بوده است؟ یا بحرانجمهوری اسالمی، تحریم
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ری اسالمی در متن آن، و بازتعریف و بازسازی نقش و ای، نقش و موقعیت جمهومنطقه

های سیاسی و اقتصادی مورد نظر آمریکا و متحدین ای و بدیلهای منطقهموقعیت قدرت

   غربی آن دلیل و هدف اصلی بوده است؟

ای به طور فی نفسه و جدا از استراتژی سهم خواهانه و ستیزه ی هستهمساله :2پاسخ 

ی طوالنی این رژیم با اسالمی، نه فقط هیچ دلیلی برای مناقشهی جمهوری جویانه

ها هم وگوی آنای برای موضوعیت مذاکره و گفتبورژوازی آمریکا نبود، که حتا سوژه

ای یا حتا تولید سالح اتمی توسط یک دولت های هستهتوانست باشد. مجرد فعالیتنمی

امنیت جان ساکنان دنیا مربوط است،  تا جایی که به مخاطرات این پروژه برای زندگی و

ی بورژوازی آمریکا یا بورژوازی هیچ کشور دیگری نبود و نیست. به این مطلقا مساله

داری در تاریخ حیات جوامع انسانی درصد بسیار ناچیزی فکر کنیم، که کُل عُمر سرمایه

هدام زندگی بشر کند، اما ابعاد جنگ افروزی، هولوکاست آفرینی، کشتار و انرا تعیین می

تر است. اضافه های پیشین تاریخ سهمگینها بار از تمامی دورهتوسط بورژوازی میلیون

ها هم توسط بورژوازی آمریکا، ها و جنگ افروزیترین بخش این بربریتکنم که عظیم

-ی هستهساختن پروژه« صلح آمیز»انگلیس، آلمان، فرانسه و ممالک مدعی تالش برای 

ای که همین مدعیان به وقوع پیوسته است. حجم تسلیحات هسته سالمیای جمهوری ا

اند، برای تخریب صدها ای شدن کشورها در انبارهای خود بر هم انباشتهمبارزه با هسته

ترین ی زمین کافی است. از این که بگذریم، دولت اسراییل یکی از درندهبار کُل کره

ترین حجم ترین مناطق جهان، عظیمدهداری در یکی از آشوب زهای سرمایهدولت

ها را به کمک مستقیم بورژوازی ی این سالحای را در اختیار دارد. همههای هستهسالح

ی نامهی حاضر حدود چهل قطعآمریکا فراهم ساخته است و آمریکا تا همین لحظه

ای کلمه شورای امنیت سازمان ملل علیه این دولت را وتو کرده است. به این ترتیب، هر

ای ایران برای امنیت ی هستهی این که گویا آمریکا یا شرکای او نگران خطر برنامهدرباره
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ها هیچ وشوی مغزی انسانساکنان منطقه و دنیا هستند، سوای بدترین شکل شست

 چیز دیگر نیست. 

ادمات های منطقه، تصبه موضوع دوم پردازیم. نقش جمهوری اسالمی در آفرینش بحران

بر موقعیت  دادهاها، فشار کُل رُخی آمریکا با این بحران آفرینیان متحدین دیرینهمی

حده برای ی خلیج، قطعا بر پافشاری روزافزون ایاالت متآمریکا در خاورمیانه و حوزه

 ی اقتصادی ایران و مجبور ساختنی محاصرهتر حلقهتر ساختن هر چه بیشتنگ

اد نبریم، میز مذاکره تاثیر جدی داشته است. اما از یجمهوری اسالمی به آمدن در پای 

یکا که حتا در این قلمرو نیز اصل تسلط طلبی جمهوری اسالمی مشکل مهم دولت آمر

ست دنبوده است. رژیم شاه برای احراز هژمونی و نقش برتر در منطقه به هر کاری 

ل اساسی ی بود. مشکهای آمریکایداد، مورد قبول امپریالیستزد و آن چه انجام میمی

یطی که ها و شراتر اشاره شد، اما دادهآمریکا با جمهوری اسالمی همان است که پیش

طور  اش به پشت میز مذکره فرا راند و بهی مناقشات را با همه شدت و وسعتپویه

 خاص محاسبات آمریکا در رابطه با این مذاکرات عبارت بودند از: 

رومندترین اش، نیر حال و مستقل از وضعیت حاد بحران زدهداری ایران به هاول: سرمایه

کند. از ی خلیج، خاورمیانه و آسیای وسطی را تعیین میو اثرگذارترین اقتصاد ناحیه

ا در ری اجتماعی هیچ کشور دیگر منطقه، وزنی چنین مهم ترکیه که بگذریم، سرمایه

 داری دارا نیست.ی اقتصاد جهانی سرمایهچرخه

های مهار، قتل عامبی سال یکه تازی فاشیستی 37هوری اسالمی در طول دوم: جم

ه یک ی مخالفین و سرکوب قهرآمیز جنبش کارگری، موفق شده است ایران را بگسترده

 ی مطمئن ثبات وهای کارگر و متقابال یک حوزهجهنم وحشت و دهشت برای توده

-، دولتو در متن همین فرایند زمانامنیت انباشت برای سرمایه تبدیل کند. رژیم هم

ش مشکالت ها را متقاعد ساخته است که توان چالمردان آمریکایی و متحدان اروپایی آن

 درونی خود را دارد و باید بر روی بقای آن محاسبه کنند. 
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یران به المللی علیه ای بینهای گستردهها و محاصرهسوم: آمریکا با اعمال تحریم

ری ایران دای اقتصاد سرمایهای دست یافته بود. چرخهیین کنندههای مهم و تعموفقیت

طیف  ای ودر حالت فروپاشی و فلج قرار داشت. کُل جمهوری اسالمی، از جمله خامنه

 اکرهترین موضع آماده سازش و مذحامی وی از ضعیف« گرایاصول»نیروهای نظامی و 

 شدند. می

بود، در  های اقتصادی ایران پیروزا و چالشهی تحریمچهارم: هر چه آمریکا در عرصه

چشم انداز بی و رابطه با عراق و افغانستان و سوریه و کُل منطقه، خود را بازنده، سردرگُم

ب ترین قطکرد. عظیمهای دو جنگ بر سرش سنگینی میدید. آثار عظیم ویرانیمی

 ،فقر، گرسنگی ی جهانی که بیش از نیم قرن در آوار ساختنامپریالیستی سرمایه

ارگر کهای داری بر تودههای دیگر ذاتی سرمایهی سیه روزیخانمانی، جنگ و همهبی

دید که یترین نقش را ایفا نموده بود، اینک مشکالتی را پیش روی خود مدنیا سهمگین

تر وز بیشرهایی که راه انداخته بود، هر کشید. در باتالق عوارض جنگانتظارش را نمی

 رفت. برای جمع و جور ساختن وحوش اسالمی مخلوق سرمایه و دست پروردفرو می

ر چگونگی بخود، برای کنترل داعش، القاعده، جبهه النصره و طالبان، برای داشتن تسلط 

اش در ای خویش، مشکل داشت. موقعیتی این وحوش توسط متحدین منطقهتغذیه

ن روز آجنگ امپریالیستی دوم تا های بعد از ترین سطح از سالخاورمیانه به پایین

 سقوط کرده بود.

کرد. پنجم: بحران آفرینی جمهوری اسالمی موقعیت متحدان آمریکا را تهدید می

ی عرب دیگر نه در کنار این کاری خلیج و اتحادیهشماری از ممالک عضو شورای هم

از به گفتن ها بودند. در مورد عراق و سوریه و لبنان و یمن نیمتحدان، که علیه آن

ثبات داشت. مصر در یک دوران برزخی متشنج بی نیست. بحرین نیز شرایطی متالطم و

واپسی روز حاکمان سعودی را برد و حکومت مستعجل اخوان المسلمین دلبه سر می

کرد. ترکیه با سرعت به سمت بحران اقتصادی و تالطمات سیاسی روزافزون تشدید می
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یع مثلث قطر، عربستان سعودی و ترکیه برای سرنگونی های وسرفت. تالشداخلی می

ی تسلط جمهوری اسالمی در اهلل لبنان و فروپاشی شیرازهدولت اسد، سرکوب حزب

 ساخت.   منطقه هر روز، بیش از روز پیش، شکست آمیزی و ناکامی خود را ظاهر می

دان طقه، متحی بورژوازی آمریکا در منششم: موقعیت فرسوده، سردرگُم و فرومانده

ها ینراند. اخوردگی میسری نگرانی و همیشگی این کشور در خاورمیانه را به ورطه

دیدند ود میی اقتدار و بقای خهمواره آمریکا را یک قطب نیرومند امپریالیستی پشتوانه

 ریخت. ها را بر هم میو اینک فتور و عجز این قدرت مبنای محاسبات آن

حساب با  های آمریکایی برای تسویهیرینه و آشنای امپریالیستبرد دهفتم: هر دو راه

امل کداری دچار بن بست مخالفان استراتژی استیالی آمریکا در نظم جهانی سرمایه

ورد ایران منمود. این مساله در بود. کودتای نظامی در هیچ کجا گرهی از مشکل باز نمی

قط هیچ ید در خاورمیانه نیز نه فاز همه لحاظ محال هم بود. راه اندازی یک جنگ جد

حشت مردان آمریکا رعب و وچشم انداز پیروزی نداشت، که تصور عوارضش برای دولت

 زاد. می

ی مذاکرات، موقعیت طرفین مشاجره بندی واقعی شرایط مستولی بر شروع پویهمفصل

 کاوید. هم های باالو نقاط ضعف و قوت بسیار مهم هر کدام را باید در شعاع تاثیر مولفه

بورژوازی آمریکا و هم دولت جمهوری اسالمی از یک سوی زیر فشار بدترین پاشنه 

ای را علیه های بازی بسیار تعیین کنندهها بودند و از سوی دیگر برگها و ضعفآشیل

هم در دست داشتند. طبیعی است که در همین چینش قوا و تنگناها، باز هم جمهوری 

ی مهم دیگر تر داشت. یک نکتهه لحاظ آسیب پذیرتر و شکنندهاسالمی موقعیتی از هم

تر، که بده و در همین جا آن بود، که کُل این وجوه قوت و ضعف نه چالش افزون

ساخت. جمهوری اسالمی یگانه های هر چه مقدورتر را نیاز و اجبار طرفین میبستان

ی ی و فروپاشی چرخهی بحران اقتصادتر در ورطهراه فرار از سقوط هر چه مهلک

های ی اجتماعی کشور را در رفتن پای میز مذاکره، تن دادن به خواستبازتولید سرمایه
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ی بورژوازی دید. اهمیت مساله برای بخش وسیعی از طبقهطرف مقابل و دادن امتیاز می

رفت. اصالح طلبان ایران و جناحی در ساختار حاکمیت رژیم اسالمی از این حد فراتر می

ها که سلسله جنبانان دیرین و اصلی فاشیسم اسالمی کومتی و اقارب اعتدال گرای آنح

بورژوازی، کاشفان قدیمی آمریکاستیزی به عنوان ساز و کار چالش مخالفان بودند، 

داری ایران و قدرت سیاسی سرمایه در ساختار نظم اکنون انحالل استراتژیک سرمایه

شمرد ودند. این جناح رژیم، فرصت را بسیار مغتنم مینمنسخه پیچی آمریکا را دنبال می

های خود و رقبا یا کُل نمود تا حاصل سالیان دراز بحران آفرینیو خود را آماده می

جمهوری اسالمی را تا هر کجا که بتواند، زادراه تحقق خواست خویش سازد. به این 

ها د از برخی زیادت خواهیمعنی، که سلسله جنبانان جناح حریف را متقاعد نماید که بای

های توخالی آمریکاستیزانه ی جار و جنجالای خود و از ادامههای منطقهو یکه تازی

برد های نخست استقرار رژیم یک راهدست بردارند. از منظر اینان، آمریکاستیزی در سال

ا رهایی بخش کارساز بوده است؛ زیرا خطر کمونیسم و جنبش کارگری و کُل مخالفان ر

اش به کرده است، اما اینک نه فقط تاریخ مصرفاز سر فاشیسم اسالمی سرمایه رفع می

سر رسیده است، که حتا به ضد خود تبدیل شده است. دیگر نه فقط مستمسک مناسبی 

ها به آمریکا و نجات سرمایه از دست آنان برای منتسب ساختن کارگران و کمونیست

 داری را هم به دنبال آورده است. تصاد سرمایهی اقنیست، که فروپاشی کامل چرخه

ی محاسبات اوباما و تیم به سوی دیگر ماجرا و انتظارات دولت آمریکا نگاه کنیم. بر پایه

راند که ها هر چند حلزونی و درازمدت، جمهوری اسالمی را به موقعیتی میوی، تحریم

ی ت ایاالت متحده در منطقهنمود!! و استراتژی سیادشمشیر بحران آفرینی را غالف می

ی محاسبات راهش، دامنهکشید!! اوباما، و جناح همخلیج و آسیای میانه را به چالش نمی

های مختلف کنار هم نتیجه ها با چینش مولفهبردند. آنخود را از این حد فراتر می

مکان شان اگرفتند، که حتا مهندسی تغییرات جدی در ساختار رژیم اسالمی هم برایمی

شان توان پیدا کرد. در این گذر، انجام دو کار برایدارد و کلید این مهندسی را می
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برد مذاکره و دیپلوماسی جایگزین شد. اول: استراتژی مخاصمه و تقابل با راهاساسی می

ی ی اقتصادی، جزء الیتجزای پروسهشود. دوم: بهره گیری از سالح تحریم و محاصره

ها باشد. تیم یان دیگر، جمهوری اسالمی همواره آماج تهدید تحریممذاکرات گردد. به ب

داد که تبدیل شدن را تا آن جا بسط می« دیپلوماسی»ی این اوباما، چشم انداز نتیجه

پیوند با منافع آمریکا را مقدور و محتمل جمهوری اسالمی به یک قدرت سیاسی هم

ی ی بازتولید سرمایهمان حال که چرخهی اقتصادی در هدید. در نگاه اینان، محاصرهمی

کرد، آرایش قوای درون رژیم را هم به نفع جناح اجتماعی ایران را دچار فروپاشی می

زد و جناح دیگر را زیر فشار افکار عمومی متوهم به موافق ارتباط با آمریکا بر هم می

ساز و برگ کارای ای را داد. دولت اوباما مذاکرات هستهاصالح طلبان حکومتی قرار می

دید. ساز و برگ مناسبی، که آمریکا را در فراهم سازی یک ها میپیگیری این هدف

 داد. المللی برای زیر فشار قراردادن جمهوری اسالمی یاری میاجماع بین

ای قه، قرار بوده است جمهوری اسالمی سرمایه چه نقش و موقعیت منط«برجام»با  -3

؟ آیا اشلیالملجمهوری اسالمی و هم از نظر آمریکا و شرکای بین، هم از نظر خود بیابد

-اید قدرتهای رو به تزهای حاد خاورمیانه، رقابتچنین نقش و موقعیتی در متن بحران

ای بای منطقهپذیر و مورد قبول سایر رقای مانند عربستان، ترکیه و... امکانهای منطقه

 و نیز اسرائیل هست؟ 

نشست، آن گاه باید ی تیرهای حاکمان روز آمریکا بر هدف میاگر همه :3پاسخ 

ی جمهوری اسالمی به رژیمی منطبق با تسلط طلبی بورژوازی آمریکا در نظم سرمایه

شد. در چنین شرایطی، آمریکا با اساس هژمونی ی خلیج تبدیل میجهانی و منطقه

فقط وقوع این احتمال،  طلبی رژیم ایران در خاورمیانه و خلیج مشکلی نداشت، اما نه

کرد. واکنشی که در ای آمریکا را دچار وحشت میکه حتا تصور آن هم متحدان منطقه

وگوها ی مذاکرات شاهدش بودیم. کمپین اعتراضی اسراییل علیه روند گفتطول دوره

و چشم انداز توافق طرفین جنجال آمیز شد، اما حجم نارضایی و احساس خطر این 
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تر بود. اسراییل در این گذر ها بار کما ممالک عربی ساحل خلیج دهکشور در قیاس ب

دانست. هیاهوی مخالفت او را باید شد. دولت نتانیاهو این را خوب میمتحمل ضرر نمی

ها از هم های مختلف بورژوازی آمریکا و امتیازگیری آنهای درونی میان بخشبه رقابت

ی خلیج داشتند. اینان بودند، که هر میزان هارجاع داد. معضل اصلی را کشورهای حاشی

دیدند. ی خود میسو شدن آمریکا با جمهوری اسالمی را خطری جدی برای آیندههم

ها، راهش ضمن رصد گام به گام این نارضاییمردان همها، اوباما و دولتی اینبا همه

های آمریکایی ریالیستی تاریخی امپیافتند. تجربهخود را قادر به تعدیل و حل ماجرا می

ی خلیج هم احتمال چالش در منطقه، از رابطه میان رژیم شاه و ممالک عرب حاشیه

کرد، از کرد. شاه نقش قدرت برتر منطقه را ایفا میها تقویت میاین معضل را در آن

تر های آمریکایی و اروپایی قابل وثوقتر و برای سرمایهها به آمریکا نزدیکی دولتهمه

ها، کشورهای خلیج سوای عراق و بعدها حتا عراق، موقعیت هژمونیک ی اینود. با همهب

ایران را پذیرا بودند. بورژوازی امپریالیستی ایاالت متحده این تجربه را داشت، اما مشکل 

ی حاضر را از آن مهم آن بود که تحوالت اقتصادی، سیاسی و تاریخی انبوهی، دوره

داری عربستان سعودی در طول این چهار دهه، رشد قابل ایهساخت. سرمزمان جدا می

اعتنایی داشته است. موقعیت اقتصادی قطر و امارات با گذشته فرق کرده است. هر کدام 

اند، دادهای روز خاورمیانه به نیروهایی بازیگر تبدیل شدهها در منطقه و در سیر رُخاین

های مشابه وضع آن روز و امروز را و مولفهها که در آن زمان نبودند. تمامی این تفاوت

مردان آمریکا ضمن جمع و تفریق کُل رسد که دولتکنند، اما به نظر میاز هم جدا می

دیدند. شاید ها را خطری برای محاسبات استراتژیک خود نمیاین داده ها، وجود آن

سالمی و کرد جمهوری اها در صورت تغییر رویاندیشیدند که متحدان عرب آنمی

سازی با نظم طراحی شده آمریکا، سوای سازش و انقیاد مجبور شدن این رژیم به هم

کردند که آزمون مساله راه دیگری ندارند. به عالوه، این را هم وارد محاسبات خود می
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-ی سرانگشتی میان موقعیت سرمایهمقایسه سادهارزد. یک های آن میی ریسکبه همه

کند. ایران بر مع مذکور، اهمیت قبول این ریسک را مشخص میداری ایران و کُل جوا

ها باز هم یکی اساس گزارش صندوق جهانی پول، به رغم تحمل چند دهه فشار تحریم

های حاصل از بیست اقتصاد بزرگ دنیا است. هر سال، میلیاردها دالر از اضافه ارزش

دار به تاسیسات یچ سرمایهی هیچ ریالی از هی کارگر را بدون مطالبهاستثمار طبقه

ها باز دهد. مرزهایش بر روی سرمایهداری اختصاص میای مورد نیاز نظام سرمایهپایه

ها باشد. دهاست و هیچ صاحب سرمایه در آن مجبور به پرداخت هیچ ریال مالیات نمی

ن های کار به صورت شبه رایگاترین روزانهمیلیون کارگر دارد، که حاضرند با طوالنی

درصدی و نرخ سودهای  1۲00های داران کار کنند و نرخ اضافه ارزشبرای سرمایه

های ترین تولید کنندگان انرژیطالیی نصیب صاحبان سرمایه سازند. یکی از عظیم

ی دوم دنیا قرار دارد. به لحاظ درصد فسیلی است و به لحاظ ذخایر گاز خود در مرتبه

ها را محققان و متخصصان یکی از باالترین نرخ گاهی و شمارهای دانشدرس خوانده

دارد. با این که به گزارش منابع رسمی، یازده میلیون و در عالم واقع بیش از پانزده 

ها دارد، اما به یُمن خانمان و ساکن زاغهبی میلیون خاکسترنشین، کارتون خواب،

نباشت سرمایه است. های اترین حوزهساالر یکی از با ثباتدیکتاتوری فاشیستی دین

های عظیم های منطقه و دنیا است. زرادخانهترین ارتشترین و سازمان یافتهدارای عظیم

المللی است. صد سال کمونیسم ستیزی های دوربردش نقل محافل بینآکنده از موشک

شاهی و نهای شاهرژیم یو کمونیست کشی و سرکوب جنبش کارگری در کارنامه

ترین مناطق استراتژیک و جغرافیایی جهان قرار دارد. زند. در حساساش موج میاسالمی

های دنیا را دچار آشوب کند و راهترین آباز این توان برخوردار است، که یکی از مهم

ی جهانی را مختل ی اقتصاد سرمایهجریان انتقال سهم سنگینی از نفت منطقه به چرخه

ی توازن قوای داری، بر روی کفهسرمایههای همیشگی سازد. حضورش در بلوک بندی

های حاصل استثمار های مختلف تاثیر دارد و پمپاژ مستمر اضافه ارزشمیان قطب
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المللی قابل چشم پوشی نیست. بورژوازی ی بینی کارگرش به شریان سود سرمایهطبقه

نطقی آورد و قبول ریسک ماجرا را مها را به نظر میآمریکا این لیست طوالنی داده

های توام با بده و بستان هم قبول مخاطرات احتمالی را ی کشمکشدید. پیشینهمی

پیوندی آوردند، که جلب هممردان آمریکایی به خاطر میکرد. دولتتوجیه می

های عُمر این رژیم دستور کارشان و جزء ی سالاستراتژیک جمهوری اسالمی در همه

ی شروع آوردند که در آستانه. به نظر میشان بوده استی سیاست خارجیپیوسته

ی تر شده است. سالح محاصرهمذاکرات، چشم انداز حصول این هدف از همیشه محتمل

ای سوای دادن اقتصادی، رژیم اسالمی را به چنان موقعیت مستاصلی رانده بود که چاره

ایطی، از جمله دید که سالح تحریم در هر شرامتیاز نداشت. دولت اوباما این را هم  می

تواند مورد استفاده قرار گیرد. در سوی دیگر ماجرا، پس از انعقاد تفاهم نامه، باز هم می

کرد، ی بورژوازی و رژیم ایران نیز با آن چه آمریکا دنبال میبخش وسیعی از طبقه

دادند. سران رژیم از روزهای پیش از تسخیر قدرت سیاسی سویی کامل نشان میهم

های حاکمیت خود نشان داده بودند که به گاه احساس احتیاج، مامی دورهگرفته تا ت

ی رجوع خمینی به کندی، داد و ی معامله با آمریکا هستند و دولت اوباما پروندهآماده

 -ها، رسوایی ایران ستدهای سرنوشت ساز او با کارتر، با ریگان بر سر آزادسازی گروگان

ای را در پیش یکاستیزی برای شروع مذاکرات هستهداران آمرگامی پرچمکنترا، پیش

داد، که ریسک مردان بورژوازی آمریکا هشدار میها به دولتی اینروی خود داشت. همه

داری سو سازی آجل دولت اسالمی سرمایهنارضایی عاجل متحدان به چشم انداز هم

 ارزد. ایران می

خاورمیانه، حتا با توجه به نقش و  های حادآیا تعدیل یا تقلیل و فروکشی بحران -4

 -اشالمللیاز منظر آمریکا و شرکای بین -موقعیتی که قرار بوده است جمهوری اسالمی 

های داری جهانی، رقابتایفا کند، در شرایط بحران اقتصادی سرمایه« برجام»پس از 

از مشکالت  ای و وجود انبوهیکار و فاسد منطقههای جنایتهای مختلف آن، دولتبلوک
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آمریکا و « ی راهنقشه»سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تلنبار شده، ممکن است؟ اساسا 

 حل انسانی و رادیکال مقابل آن؟متحدین غربی آن برای این منطقه چیست؟ و راه

ی سرکش نای بحران زدگی، انحطاط، تضادهاهای حاد خاورمیانه از ژرفبحران :4پاسخ 

ستند، که آیند. نه فقط پایان یافتنی نیداری بیرون میرمایهو غیرقابل مهار نظام س

ضوع ها هم وجود ندارد. برای روشن شدن مواحتمال تعدیل یا فروکشی چند صباح آن

ر داری به صورت اعم و وضعیت حاضباید چند شاخص مهم شرایط روز دنیای سرمایه

 خاورمیانه به طور اخص را کنار هم قرار دهیم.

های اقتصادی ی بحراننی به لحاظ تهاجم عوامل بروز، تشدید و توسعهی جهاسرمایه

داری قرن ترین موقعیت تاریخی خود قرار دارد. مارکس، سرمایهدر حادترین و متالطم

دید، که فقط نوزدهم اروپا را مصداق سطحی از تکامل و تعمیق تضادهای درونی می

نه فقط در اروپای غربی و آمریکا، که  آفرید. این نظام اکنونخرابی و فقر و دهشت می

تر تر و فاجعه آفرینها بار غول آساتر و به همان میزان منحطدر سراسر جهان میلیون

گاهی بر این وضعیت دانش« هایمارکسیست»ها از جمله شمار کثیر شده است. خیلی

حاضر  ها بر روی واقعیت ذاتی فازگذارند، اما تمرکز کالم آنانفجاری انگشت می

های گیرد. مساله صرفا این نیست که شکافگندیدگی و ویرانی آفرینی این نظام قرار نمی

اند؛ شده« درصدی 99یک درصدی و »ی زمین ی کرهطبقاتی تعمیق شده است؛ سکنه

طبیعت تخریب، محیط زندگی بشر ناسالم یا شمار گرسنگان افزایش یافته است. سخن 

ی هستی خود وارد یک فاز تاریخی بدون بازگشت مایهبُن اساسی آن است، که سرمایه در

ها هیچ چیز دیگری ی این سیه روزیگردیده است که اوال: سوای آفرینش لحظه لحظه

ها و برای بشریت در ظرفیت خود ندارد و ثانیا: جبر سرمایه به تشدید وحشت و دهشت

داری دیگر در هیچ کجا رمایهها ابعاد انفجاری پیدا کرده است. سها و سیه روزیویرانی

بخشد. ها را توسعه میآفریند، به جای آن فقط طول و عرض بیکارسازیاشتغال نمی

ی درمان یا هر گونه رفاه ی بیکاری، بیمهسرمایه تاریخا تحمل امکاناتی مانند بیمه
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-اجتماعی را از وجود خود جراحی نموده است؛ دیگر نه فقط مدرسه و بیمارستان نمی

ها و مراکز درمان را با هدف حفظ نرخ سودهای مطلوب د، که با شتاب تمام مدرسهساز

بهداشتی، تخریب محیط بی آبی،بی نماید. فقر، گرسنگی،کند و تعطیل میدرو می

اند. ها، زاد و ولدهای انفجاری ساعت به ساعت این نظام شدهزیست، جنگ و نظایر این

ی بازگشت ناپذیر باال داری به ورطهیم. فقط سرمایهی دیگر اوضاع روز نگاه کنبه جنبه

های ها و برهوت پیمودنراهه رفتنسقوط نکرده است. جنبش کارگری هم زیر فشار گُم

ترین و بدترین موقعیت قرار گرفته است. برایند قهری تقاطع دو روند طوالنی در فرسوده

بارترین سناریوهای بشرستیزی باال، دنیایی است که از یک سوی میدان یکه تازی فاجعه 

داری است و از سوی دیگر شاهد زمین گیری و فروماندگی افراطی کمونیسم لغو سرمایه

ی کارگر یا جنبش ضد بردگی مزدی واقعی این طبقه است. از دل این کار مزدی طبقه

ها تا امروز شاهد وقوع آن ها پیشدادها همان است که از سالترین رُخشرایط، محتمل

داری یا عروج ای توخالی و بدفرجام فاقد بار ضد سرمایههای تودهایم. طغیانبوده

فاشیسم بشریت بر باد ده اسالمی از سنخ القاعده، طالبان، داعش، بوکوحرام، جبهه 

ها، حتا انواع ی این طغیانبینیم. پیاده نظام همهها گروه مشابه دیگر که میالنصره و ده

ی کارگر عاصی است. کارگران دنیا ها هم تودهاسیونالیستی آنفاشیستی اسالمی یا ن

خواهند داری میی سرمایههستند، که زیر شالق گرسنگی، آوارگی و تحقیر خُرد کننده

دهی شورایی جنبش طبقاتی خشم خود را ظاهر سازند، اما در برهوت عجز از سازمان

های فاشیستی ها و اپوزیسیونولتگردند. دخود، راه نیافتاده، شکار وحوش بورژوازی می

کنند. ها را مرکب قدرت و ابزار تسویه حساب خود با هم میسرمایه، موج نارضایی آن

ها را به جای آن که بر جان سرمایه افتد، بر هست و نیست خود آنان آتش طغیان آن

شمار دهد؛ اندازند. بخشی را جمهوری اسالمی به عنوان ابزار قدرت خود سازمان میمی

های فراوانی چشم به سازند؛ و گروهکثیری را عربستان و قطر و ترکیه ارتش خود می

داری شرایط حاضر را مستمرا تولید و بازتولید دوزند. سرمایهحمایت آمریکا و غرب می
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خانمانی و سیه روزی، بی کند. از یک سوی با گسترش روزافزون فقر و گرسنگی ومی

دهد و هم زمان راه هر نوع ی انفجار قرار میقه را در آستانهجمعیت عظیم کارگران منط

بندد و از سوی دیگر به ها میآرایش قوا و صف آرایی طبقاتی سرمایه ستیز را بر آن

دهد تا این انفجارها داری جهانی امکان میهای رقیب سرمایههای منطقه و قطبدولت

ان هم اندازند و پیاده نظام تسویه حساب را بالی زندگی خود کارگران کنند، آنان را به ج

داری داری هست و تا جنبش ضد سرمایهدیگر سازند. تا سرمایهو باج خواهی خود از هم

داری است، وضع چنین خواهد بود. تصور آرامش و ی کارگر فاقد قدرت میدانطبقه

 بافی است. تعدیل وضع موجود خیال

مشخص است. خروج خاورمیانه و هر  در همین راستا، پاسخ بخش دوم سئوال هم

بینیم، فقط یک راه دارد. راهی که در عین حال تنها ی دنیا از شرایطی که میگوشه

طریق انسانی پایان ماجرا است. فقط جنبش کارگری کشورهای منطقه و جهان است، 

ای بنیادی به چالش بکشد. به هر میزان که این تواند این وضعیت را به گونهکه می

ی اعمال قدرت شود، به همان میزان اوضاع بش شکل گیرد، ابراز وجود کند و آمادهجن

خند ها طرح موضوع به این صورت را ریشامروز خیلی منطقه روند بهبود خواهد پیمود.

ها خوب ی اینبینند. اما همهبافی میکنند. حتا بسیاری از کارگران هم آن را خیالمی

خندها را . اوال: تاریج تکامل جوامع انسانی نوع این ریشاست چند نکته را دقت کنند

بافی خند قرار داده است. ثانیا: آن چه خیالی ریشی خود له کرده و مایهزیر چرخ ارابه

ی کارگر، داری طبقهیا رویاپردازی است، نه چشم دوختن به عروج جنبش ضد سرمای

این جنبش است. داری در غیاب میدانکه انتظار برقراری آرامش و امنیت و بهبود اوضاع 

ی  تر است. کسانی که سخن گفتن از خیزش آگاه شورایی تودهثالثا: و این از همه مهم

دانند، از تاریخ و از روایت بافی میگیرند یا خیالکارگر در همین منطقه را به تمسخر می

نیست، که چنان دانند. بحث بر سر این ماتریالیستی و مارکسی تاریخ چیزی نمی

ی عروج خود را ظاهر سارهجنبشی االن در حال شکل گیری است و این جا یا آن جا رُخ
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های مادی این عروج در ها و زمینهها و پایهساخته است. سخن آنست، که تمامی مایه

ی داری، از جمله در خاورمیانه، به اندازهی حی و حاضر سرمایهقعر همین جهنم گندیده

اند ی جوامع منطقه در حال اعتراض و مبارزههای کارگر در همهد دارد. تودهکافی وجو

 گردد. تر میی این اعتراضات و ستیزها هر روز گستردهو دامنه

اله ی تاریخی طوالنی و بعضا صد سدر خاورمیانه، سه جنبش کارگری دارای پیشینه

ارگران ی ککیه، به عالوهی کارگر این سه کشور، ایران، مصر و ترحضور دارند. طبقه

ازند. این اندها اعتصاب و اعتراض راه میی ممالک دیگر منطقه، در طول هر ماه دههمه

رزه های دیگر آن با کمبود شورش و مبای بخشداری مثل همهبخش از جهان سرمایه

 ی این جنگ وهای وسیع کارگری مواجه نیست. فاجعه آنست، که همهو جنب و جوش

داری رمایهروند، استخوان بندی طبقاتی، شورایی و ضد سراه واقعی خود را نمیها جدال

ی اثرگذار ی کارگر همه جا در میدان است. فعالین اندرونکنند. تودهخود را پیدا نمی

اتحادیه،  وها هستند که باید به جای آویزان سازی خود به این و آن حزب یا سندیکا آن

د. این ی خود را پیش گیرنرایی سرمایه ستیز جنبش طبقهیابی شوراه کمک به سازمان

اران را ی طبقاتی است، که این گونه فعاالن و تاثیرگذکار رویا نیست و رسم مبارزه

 سازد. پرورد و از دامان خود متولد میمی

رد، آو، گشایش اقتصادی می«برجام»شد ی داخلی ایران چطور؟ گفته میدر صحنه -5

هند ی مردم از معیشت بهتری برخوردار خواشود و تودهر بهتر میوضعیت کسب و کا

رتشا شد؟ آیا اساسا چنین امری در متن شرایط بحران اقتصادی جمهوری اسالمی، و ا

د چه ی اخیر از نظر شما مویی همین چند ماههو فساد گسترده، مقدور هست؟ تجربه

 نکاتی است؟

های متراکم محیط بر سرنوشت ودگیی مه آلای دربارهاول چند جمله: 5پاسخ 

بگویم. آن چه زیر این نام انجام یافته است، از هیچ تضمینی برای اجرای عملی « برجام»

توسط هیچ کدام از طرفین مشاجره برخوردار نیست. نه جمهوری اسالمی حداقل انسجام 
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ی کا آمادهالزم برای ادغام در نظم نسخه پیچی آمریکا را دارا است و نه بورژوازی آمری

ها و زیادت خواهی رژیم ایران است. برجام مماشات استراتژیک با تداوم بحران آفرینی

باشد. چنین چیزی اتفاق های دو کشور نبوده و نمیکرد رژیمبرایند وقوع تغییر در روی

ها و نیافتاده است. برجام نه از درون این گونه تغییرات، که از زهدان تنگتاها، بن بست

ای اضطراری دو سوی مناقشه سر بیرون آورده است. آمریکا برجام را صرفا دستاورد نیازه

ی معین تالش برای مجبور ساختن جمهوری اسالمی به عقب نشینی از یک دوره

بیند. رژیم ایران هم تفاهم ای خود میهای منطقهانتظاراتش و تن دادن به سیاست

داری ی اقتصاد سرمایهش فروپاشی شیرازهی مذکور را فقط یافتن منفذی برای چالنامه

ی فشار خود را تا هر کجا که برایش مقدور آورد. اولی مصمم است، که پروسهدر نظر می

بر  .های الزم را در اختیار داردی اهرمو سودآور است، ادامه دهد و برای این کار، همه

ا از دست دولت آمریکا ها رها و حربهای تصورها، برجام نه فقط این اهرمخالف پاره

ها را تقلیل هم نداده است. آن چه در طول همین یک نگرفته است، که حتا کارایی آن

داران، صاحبان سال جریان داشته است، بهترین شاهد این مدعاست. خیل سرمایه

های بررسی ها، سمینارها و فورومها راهی کنفرانسهای کارشناسی آنها و هیاتتراست

اند؛ ها به ایران سفر کردهها و هیاتاند؛ دولتسرمایه گذاری در ایران شدهچشم انداز 

وگوی انعقاد قراردادها داغ گردیده است، اما اند؛ گفتمیزبان همتایان ایرانی خود بوده

هاست، اخبار تر از همه بر سر زبانتکلیف هیچ چیز مشخص نشده است. آن چه بیش

توان به تفصیل هاست. در این زمینه میملی شدن آنموانع سر راه این قراردادها و ع

بحث کرد و ابعاد موانع را توضیح داد، اما این کار ضرورت بحث حاضر نیست. به سوی 

دیگر جدال نگاه کنیم. جمهوری اسالمی نیز به رغم تشتت درونی خود، تا جایی که به 

شود، اری رژیم مربوط میکرد جها یا فرایند رسمی و عملی رویبرایند توازن قوای جناح

ای خود، کم یا بیش همان راه گذشته را دنبال های منطقهی نقش بازیحداقل در پهنه

ی سابق تداوم دارد. آن چه برجام پدید آورده است، نه مایهکند. مشاجرات با بُنمی
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 تعطیل یا حتا تعدیل برنامه ریزی شده و با ثبات مناقشات، بلکه آمیختن آن به مذاکره

تر و بده و بستان است. هر یک از طرفین تمامی توان خود را برای عقب راندن بیش

گیرد، اما فقط تحریم و توطئه علیه هم دیگری و پیش بردن اهداف خود به کار می

هایی که در دست دارند و توان چانه زنی خود پشت میز مذاکره هم کنند. با کارتنمی

 نمایند.  گردند و بده و بستان میحاضر می

د و ستد آن چه برجام به بار آورده، این است و این سطح از کاهش مناقشات و قبول دا

های لی اقتصادی خواب و خیاو امضای تفاهم نامه یا الغای تحریم و تعدیل محاصره

ری اسالمی ها یا جناحی از جمهوطالیی بخشی از بورژوازی ایران و نمایندگان دولتی آن

اخلی، دی انباشت ها به حوزهپوشاند. سرازیری سیل آسای سرمایهمیی عمل نرا جامه

س داری، رونق تولید و تجارت، تاسیی سرمایهبازسازی سریع اقتصاد فروپاشیده

ی بارآوری ها، مدرنیزاسیون صنایع و افزایش خیره کنندهها و بنگاهی کارخانهگسترده

وازی ایران ها، مسلما از سر و کول بورژکار اجتماعی، قدرت رقابت روزافزون و نوع این

 هد شد. ها خوای موریانهباال نخواهد رفت و بعضا در انبار رویاهای این طبقه طعمه

ی باال با همه موضوعیتی که در رابطه با پاسخ سئوال حاضر دارد، اصال مورد تاکید نکته

سخ این است، که کند. اساس پاباشد و جای مهمی را در این جواب اشغال نمیمن نمی

فرض کنیم تمامی احالم شیرین و رویاهای طالیی بورژوازی یا نیروها و محافل متوهم 

ی رودهای مردان این طبقه به تمام و کمال محقق گردند. فرض کنیم، که همهبه دولت

ها، به ها و دریاها و دریاچههای این رودخانهی آبی ایران پُر آب و همهخشک شده

ها برابر این مقدار هم های سر به فلک کشیده، همه و همه سرمایه شوند. دهی کوهعالوه

ها را توسعه دهیم، مثال فرایند های خارجی راهی ایران گردند. فرضسرمایه

ی مدرنیزاسیون صنایع، به کارگیری دستاوردهای عالی تکنیک و دانش بشری، درجه

ری کار اجتماعی هم تا عرش مهارت و تخصص نیروی کار و در یک کالم سطح بارآو

های محال را ممکن تلقی کنیم و قبول نماییم، که کُل ی این فرضپیش تازد. همه
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های بورژوازی به خودش و به متوهمین خودش یک به یک واقعیت یابند. رویاها و وعده

حتا در صورت تحقق تمامی این خیاالت هیچ تقلیلی در شمار عظیم بیکاران رُخ نخواهد 

از کوه فقر و فالکت کارگران چیزی کم نخواهد شد؛ جمعیت کثیر کارگران زاغه داد؛ 

ها را اعتراف کرده است، رو به کاهش نشین پیرامون شهرها، که رژیم یازده میلیون آن

افتد؛ نخواهد رفت؛ در وضعیت دارو و درمان و آموزش کارگران هیچ بهبودی اتفاق نمی

گردد. رشد کارتون خواب اگر زیاد نشود، کم نمیساالن کارگر شمار کودکان و بزرگ

سرطانی اعتیاد، فحشا و فساد ادامه خواهد یافت؛ شمار کودکان کار نه کاهش که افزایش 

ها شعار نیست، غیب گویی نیست، ادعای توخالی نیست. دوران اشتغال یابد؛ اینمی

نباشت سرمایه اگر ی سابق برای همیشه به پایان رسیده است. ازایی سرمایه به شیوه

هم در جایی چند کارگر مزدی جدید به کار گیرد، این کارگر یا یک کودک شش تا ده 

ی فیلیپینی، ویتنامی، هندی مجبور به تحمل روزانه کار دوازده ساعته، بدون ساله

داشتن حق رفتن توالت و وقت نهار خواهد بود و یا وضع زنان بنگالی را خواهد داشت، 

ی سود سرمایه جهانی ها را به چرخهتاریک و نمور خود سیل اضافه ارزشی که در کومه

تر مناطق ها در غالب قلمروهای کار و تولید و در بیشترین انباشتکنند. کالنپمپاژ می

ها است. دورانی که هر مقدار ها و بیکار سازیجهان نه اشتغال آور، که بانی بیکاری

افزود، تاریخا سپری گردیده است. در رگران شاغل میی سرمایه بر شمار کاانباشت تازه

-های خارجی و داخلی هیچ افزایش دستهمین راستا، پیش ریز سیل آسای سرمایه

مزدی برای هیچ تعداد کارگر به دنبال نخواهد آورد. بیش از یک میلیارد کارگر بیکار در 

خود حتا در وجوی یافتن جایی برای فروش نیروی کار ی جهان در جستشش گوشه

داری ایران، بالغ مزدها هستند. در همین جهنم سرمایهترین دستبدترین شرایط و با کم

گاهی بیکارند و چشم اندازی برای یافتن ی دانشدرصد نیروی کار درس خوانده 30بر 

داری زیر فشار نیاز به نیروی کار نیست تا کار ندارند. در چنین وضعی هیچ سرمایه

تر گردد. باید سرمایه مزدهای بیشر رفع این نیاز، حاضر به تحمل دستبخواهد به خاط
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ترین اش با نگاه مارکس کاوید تا به روشنی دریابیم، که نجومیرا در فاز کنونی توسعه

داری، در هیچ کجا، هیچ کمکی ها در شرایط موجود دنیای سرمایهاقالم سرمایه گذاری

-بهداشتی و اعتیاد و فحشا و سایر سیه روزیبی وخانمانی بی به کاهش فقر و بیکاری و

فریبان و شیادان رسمی تواند بنماید. در این میان، فقط عوامی کارگر نمیهای توده

 داری هستند کهی سرمایهنمای شیفتهوشوی مغزی شدگان چپسرمایه یا شست

ی مان همهتر در گشایش مشکالت زندگی کارگران و دروقفه از معجزات انباشت بیشبی

گویند. این جماعت از مرتضی محیط مائوییست تا فریدون خاوند مخزن های آنان میرنج

شان این است که کُل دردهای کارگران از کمبود ی حرفنفرت به کمونیسم، همه

-ی کاپیتالیسم!!، رشد صنعتی ناکافی!!، نامتوازنی بخش صنعت و تجارت سرمایهتوسعه

زاید!! اگر این تنگناها رفع شود، هیچ رژوازی صنعتی میداری!! و موقعیت ضعیف بو

شوند!!، مزدها فوران خواهند کرد!!، همه شاغل میکارگر بیکاری پیدا نخواهد شد!!، دست

ها پیچد!!، احساس شرم از گفتن این حرفطومار اعتیاد  و فحشا و فقر هم درهم می

متون نقد اقتصاد سیاسی نیازمند هیچ دانش چندانی نیست. محتاج خواندن دقیق 

های سرکش پیرامون خویش را عامدانه باشد. کافی است فقط واقعیتمارکس هم نمی

و بشرستیزانه وارونه نبینیم و نکنیم. نرخ بیکاری آشکار هیچ کشور اروپای غربی از جمله 

تر از ده درصد نیست. اگر دولت این کشور از ترین قطب صنعتی قاره، کمآلمان، بزرگ

گوید، این سخن نافی وجود بیکاری انبوه ز به یک میلیون نیروی کار در آینده مینیا

باشد. بورژوازی به این یک میلیون نیاز دارد تا از این طریق فشار را بر نیروی کار نمی

ی کارگر را تا هر کجا که شاغل جامعه به حداکثر برساند و سطح مزدها و معیشت طبقه

مزدهای ازد. بحث فقط بر سر گسترش بیکاری و کاهش دستامکان دارد، دچار تنزل س

داری از ی اخیر، امکانات آموزش و دار و درمان و نگهواقعی نیست. در طول سه دهه

ی جهانی، آماج قتل عام بوده های سرمایهترین قطبمندان و معلوالن در صنعتیسال

ها دانش آموزان کالسدرصد مدارس سوئد تعطیل شده و شمار  30است. در این دوره، 
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های بیمارستانی حداقل از بیست نفر به سی و پنج نفر افزایش یافته است؛ تعداد تخت

خوش ی امکانات رفاهی و اجتماعی دیگر دستدرصد کاهش یافته است؛ و همه 30

همین میزان سالخی شده است. سوال پیش روی اقتصاددانان ایرانی صاحب کرسی در 

مزد و آمریکا و جاهای دیگر آنست، که این همه بیکاری، تنزل دست های فرانسهگاهدانش

های صنعتی جهان از کمبود ترین قطبواقعی و برچیدن امکانات رفاهی در عظیم

های صنعت و تجارت داری!!، رشد ناکافی صنعت!! و نامتوازنی بخشی سرمایهتوسعه

اوضاع این کشورها باشند و مدام  آور است، که افراد شاهد روند روززاید!! بسیار شرممی

ی تاریخ در گوش کارگران بخوانند های کهنهمثل موجودات نبش قبر شده از گورستان

 ها به ایران، دردهای کارگران را دوا خواهد کرد!!!که سرازیری سیل سرمایه

اصلی  آمد هر دو جناح، به نظر می5+1در طول مذاکرات جمهوری اسالمی با گروه  -6

ی و گامراه هستند. چرایی این همگام و همه در حاکمیت جمهوری اسالمی همسرمای

ات ، مناقش«برجام»راهی خود یک سوال است؟ و سوال دیگر این که، چرا پس از هم

 بین این دو جناح تشدید شده است؟ 

ی جهانی، جا، سرمایه سرمایه به مفهوم عام و در منظور مشخص ما در این :6پاسخ 

ی کارگر، حتا خفقان، حمام خون وحشت آفرینی، زندان و شکنجه علیه طبقهبدون 

ی بورژوازی، قادر به تامین بقای خود و علیه برخی محافل اپوزیسیون درون طبقه

ی دنیای موجود، باشد. اگر در این یا آن گوشههای طالیی نمیتضمین نرخ اضافه ارزش

خورد، دو دلیل رمان خود شالق نمیکارگر معترض به گرسنگی و سالخی امکانات د

اش، روزی، روزگاری بورژوازی را دچار چنان تر ندارد. اول این که جنبش طبقهبیش

-ی بقای سرمایهوحشتی ساخته است که عقب نشینی در مقابل جنبش کارگری را الزمه

های تولید شده توسط داری دیده است. دوم، سهم بورژوازی جامعه از کُل اضافه ارزش

داده است که بدون توسل اجباری به قتل می ی کارگر جهانی این امکان را به ویطبقه

های کارگر، تاکتیک عقب نشینی اضطراری را به اجرا بگذارد. هر گونه تعمیم عام توده
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داری به کُل این نظام در جهان، از یک سوی دادن وضعیت این بخش دنیای سرمایه

فریبی و دروغ تولید است و از سوی دیگر اوج عوام یفروماندگی از شناخت این شیوه

گذارد. سرمایه در کلیت تاریخی و جهانی پردازی نمایندگان بورژوازی را به نمایش می

باشد. اگر خود، قادر به هیچ میزان فاصله گیری از دیکتاتوری، بربریت و حمام خون نمی

و « حکومت قانون»دموکراسی و ای جای خود را به کارها در جاهایی برای دورهاین راه

تر و اند، باید رواج گستردهو حداقل رفاه یا امکانات معیشتی کارگران داده« مدنیت»

ی ضروری این واقعه های دیگر این نظام را به عنوان پشتوانهها در حوزهتر آنوحشیانه

ی عام سهی خود نوعی تقسیم کار غیررسمی نانوشته را وارد پرودید. این امر به نوبه

دار، در جهان و ی سرمایههای مختلف طبقهسازد. بخشتقسیم کار درونی سرمایه می

ی واحدی برای نظم تولیدی و سیاسی و حقوقی داری، نسخهدر هر کشور سرمایه

ها و باندهایی بر سرکوب هر چه قهرآمیزتر داری ندارند. در حالی که احزاب و گروهسرمایه

ورزند، محافلی هم از دموکراسی و نظم و حداقل گری اصرار میتر جنبش کارو سبعانه

گویند. آن چه اساسی است، این است که های سیاسی و حقوق سندیکالیستی میآزادی

-ها مکمل همی ایندر وجود سرمایه به معنای عام، از جمله معنای جهانی آن، همه

زای شالق و دهشت دیگرند. آوای حریرگون دموکراسی در یک نقطه با صدای وحشت

 ای دیگر به هم آمیخته است. خوردن کارگران در نقطه

داری ایران هم تاریخا بخشی از بورژوازی خود را مدعی تمایل به دموکراسی در سرمایه

ی ها معرفی کرده است. ویژگی این بخش آنست، که ستارهی مدنی و نوع اینو جامعه

داری، خطر حتمی فروپاشی اقتصاد سرمایهرسالتش فقط در روزهای حاد بحران، بروز 

کند. اشتباه نشود، بحث توطئه در ای طلوع میهای وسیع تودهو ظهور طالیگان شورش

آیند، نه از این کار نیست. سخن از یک تقسیم کار ذاتی است. نمایندگان این جناح می

ن لحاظ که کار متفاوتی برای چالش بحران دارند، بلکه فقط از ایجهت که هیچ راه

های عاصی و تری در فریب کارگران، وارونه بافی، جلوگیری از طغیان تودهکارایی بیش
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خریدن فرصت برای کُل نظام دارند. تاریخ صد سال اخیر ایران شاهد میدان آمدن گاه 

ی زمانی موجود است. یک گاه این جماعت بوده است. آخرین بارش همین برههبی و

ی بورژوازی هر چه از گذشته به سوی حال ، این دار و دستهنکته را فراموش نکنیم

ی انحالل های خود با رقبا و شرکای طبقاتی کاسته است و پروسهشتافته است، از تفاوت

ها و ها را پیموده است. توفان دیرپای بحران سرمایه و فشار سرکش تحریمدر آن

ی اجتماعی، در سه سال پیش ی بازتولید سرمایهی اقتصادی و فروپاشی چرخهمحاصره

ی استیصال راند. در دل این وضعیت، شاسی تقسیم کار کُل بورژوازی را به ورطه

ی درون بورژوازی فعال شد و اجماع کُل طبقه بر سر نقش بازی اعتدالیون را در نانوشته

ی ای بود. موضوعی که به اندازهپی آورد. ماه عسل این اجماع، دوران مذاکرات هسته

باشد. از یاد نبریم، که ماموریت این جماعت فی روشن است و نیازمند توضیح نمیکا

کند، باید ها تغییر میهمیشه مُهر شرایط بر جبین دارد. وقتی که وضعیت بانی عروج آن

زمین خدمت ببوسند و بساط زحمت جمع کنند. همیشه چنین بوده است و این بار هم 

و به همین دلیل هم از فردای ختم مذاکرات، ی سرمایه همین است قرار نانوشته

ی شواهد روز و کُل تجارب مشاجرات درون ساختار حاکمیت شروع به حدت کرد. همه

های آتی شاهد روند تشدید مناقشات خواهیم بود. اما یک گویند، که در ماهتاریخی می

ن است که از توان نادیده گرفت. کامال روشی خدمت اعتدالیون را نمیویژگی این دوره

ی خود را که انجام مذاکرات تر قدرت سیاسی، تیم روحانی وظیفهمنظر جناح مسلط

ها بوده است، به فرجام رسانده و باید بساط خود را جمع کند، ای و کاهش تحریمهسته

ی سنگینی و ویرانی ی اجتماعی ایران با همهاما کوه معضالت آوار بر سر رژیم و سرمایه

ها هنوز هیچ معلوم نیست. نیاز به مذاکرات ا برجاست. فرجام کار تحریمزایی خود پ

داری فاقد هر گونه چشم انداز بازسازی ی سرمایهچنان باقی است. اقتصاد فروپاشیدههم

تر، است. شرایط زندگی کارگران در طول این سه سال با شدت و سرعت بسیار بیش

های کارگر گسترش ت و مبارزات تودهی اعتراضاروند وخامت پیموده است و دامنه
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آمیزی کشتار و سرکوب فیزیکی گیر داشته است. در همین راستا، نیاز رژیم به همچشم

چنان باال و بیش از حد است. های ناراضی هموشوی مغزی تودهبا توهم آفرینی و شست

ین جناح ی ماموریت ای این دالیل نیازمند طوالنی کردن دورهجمهوری اسالمی به همه

ی روحانی را هم جسارت داده است که مترصد باشد. همین امر، دار و دستهخود می

 های خود باشند. ی نقش بازیادامه

ز هم ارا  هایی در برنامه و استراتژی سیاسی و اقتصادی این دو جناحچه تفاوت -7

خاذ ا اتها کدام سمت و سو رکند؟ روند کنونی تشدید مناقشات میان آنمتفاوت می

موقعیت  های درون بورژوازی وخواهد کرد و تاثیر آن بر اوضاع سیاسی جاری، صف بندی

 جمهوری اسالمی سرمایه چه خواهد بود؟

های مختلف کارهای رایج بخشوقتی از تفاوت استراتژی، سیاست و راه :7پاسخ 

ته را باید کنیم، یک نکبورژوازی چه در ایران و چه در هر کجای دیگر دنیا صحبت می

ها به سادگی قابل تبدیل ها و دار و دستهترین تمایزات این جناحدر نظر داشت. عمیق

دیگر هستند. این حکم فقط در مورد جمهوری اسالمی صادق به هم و جایگزینی هم

ها هم مصداق کامل دارد. در هر کجای اروپای غربی ترین دموکراسینیست. در پُر آوازه

ی اجتماعی ی بازتولید سرمایهترین خطری متوجه چرخهاین که کمو شمالی، به محض 

ی در خانه - ترین جریانات بورژوازیتر از راستنه کم -گردد، احزاب سوسیال دموکرات 

تر امکانات معیشتی کنند تا از طریق سالخی هر چه وحشیانهاین احزاب را دق الباب می

وجو نمایند. در چنین سر سرمایه جستو رفاهی کارگران، راهی برای رفع خطر از 

های کارگر در مواقعی، حرص و ولع احزاب چپ بورژوازی برای قربانی ساختن توده

باشد. این نیز تر از احزاب راست این طبقه نمیداری هیچ کمآستان ماندگاری سرمایه

گفتنی است، که همین تمایزات صوری و سیال و سرمایه مدار این احزاب در طول 

ی تعمیق و تشدید و سرکشی روزافزون تضادهای ذاتی راه با پروسههای اخیر، همده

تر خواهد پیمود. امروز داری، مستمرا روند اُفت پیموده است و در آینده بیشسرمایه
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-تمایزات میان احزاب سوسیال دموکرات و محافظه کار در اروپای غربی را باید با مدرن

 ها ردیابی کرد. ترین تلسکوپ

های مختلف درون آن با تاکید بر این نکته، به جمهوری اسالمی و تمایزات میان جناح

-دار نسخه پیچیی سرمایههای مختلف طبقهبازگردیم. قبال گفتیم، که احزاب و بخش

های متفاوتی برای نظم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی این نظام دارند. بخشی از 

داری ایران وهم بوده است، که گویا در جهنم سرمایهبورژوازی ایران تاریخا اسیر این ت

ی همتایان اروپای های کارگر، به شیوهاین امکان را دارد که در مقابل موج خشم توده

حق »ها بزند. به  طور مثال، چیزی زیر نام غربی خود دست به برخی عقب نشینی

دیه را به رسمیت ، حزب سازی و تشکیل سندیکا یا اتحا«آزادی اجتماعات»، «اعتصاب

های دور مربوط است و ارتباط چندانی با جمهوری اسالمی بشناسد. این بحث به گذشته

ای ای از نمایندگان بورژوازی چنان عقیدهی مشروطه، عدهکند. بعد از حادثهپیدا نمی

داشتند. کسانی مانند دهخدا، صور اسرافیل،  مستوفی الممالک و برخی محافل لیبرال 

تا  13۲0ی میان شهریور اخان از آن جمله بودند. این گرایش در فاصلهمخالف رض

ی ملی، تا سطح حضور در ی جبهه، در وجود جریانات تشکیل دهنده133۲کودتای 

قدرت سیاسی پیش رفت، اما حتا در شرایط احراز این موقعیت و خزیدن به درون 

-ری در هیچ کدام از زمینهماشین دولتی سرمایه، قادر به هیچ مماشاتی با جنبش کارگ

ها و تظاهرات خیابانی، انتشار تعداد های مذکور نشد. اشتباه بزرگی است اگر میتینگ

ی ها در دورهی احزاب، رواج سندیکاسازی و مانند اینها، فعالیت گستردهکثیر روزنامه

گری دادها پنداریم. جنبش کارترین تفاهم دولت وقت با این رویی کممصدق را نشانه

ی در نقطه نقطه« توده»و دهقانی آن روز، به رغم سرگردانی در برهوت اطاعت از حزب 

کشور، وارد میدان کارزار بود. دولت مصدق زیر فشار تشتت انفجارآمیز ساختار قدرت 

-سیاسی، قادر به سرکوب این مبارزات نبود. در چنین شرایطی، کارگران اعتصاب می

دادند. این را هم انداختند و سندیکا تشکیل میی راه میکردند؛ تظاهرات وسیع خیابان
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ی های وحشیانهی نخست وزیری مصدق، شمار یورشفراموش نکنیم که در همین دوره

ی کارگر توسط رژیم نه فقط قوای سرکوب به اعتصابات کارگری و ابعاد قتل عام توده

ی ها مربوط به گذشتهی اینتر نبود، که فزونی هم داشت. همههای قبل و بعد کماز دوره

گفت، آویخت، از مدنیت میاین بخش بورژوازی است. زمانی که به الییسم می

نامد، می« حقوق انسانی»ستود و خود را پشت نقاب آن چه بورژوازی سکوالریسم را می

دار این گرایش بعضا مانند های میراثی جمهوری اسالمی، گروهکرد. در دورهپنهان می

-ی فقیه تبدیل شدند و شریک یکی از درندهآزادی به دالل قدرت والیت مطلقهنهضت 

تاثیرترین محافل بی یداری گردیدند؛ بعضا به جرگههای دینی تاریخ سرمایهترین رژیم

اپوزیسیون پیوستند و تحقق رویاهای خویش را به اصالح طلبان حکومتی واگذار نمودند. 

های مختلف خن از تمایز استراتژی و سیاست جناحی ایران، سدر شرایط روز جامعه

داری تا حد زیادی کاریکاتورسازی است. کُل افراد درون ساختار قدرت سیاسی سرمایه

و محافلی که جار و جنجال دوم خرداد را راه انداختند و بساط اصالح طلبی پهن کردند، 

در فرایند معماری و های فاشیسم دینی بورژوازی بودند؛ ترین چهرهشرمبی همگی از

-دهندگان بدترین یورشترین رُل را داشتند؛ از سازمانتاسیس جمهوری اسالمی بیش

های پیش ها در جریان تظاهرات خیابانی ماههای فاشیستی علیه کارگران و کمونیست

ها، سپاه پاسداران، بسیج، سازمان اطالعات از قیام بهمن بودند؛ در برپایی کمیته

ترین رُل را ی نهادهای اعمال قهر فاشیستی سرمایه، کلیدیی و کلیهجمهوری اسالم

ترین سهم را داشتند، در ی شصت، عظیمی دههکشتارهای وحشیانه کردند؛ دربازی می

های ها رُخ داد؛ انجمنبا مشارکت کامل آن 67بانان بودند؛ هولوکاست سال صدر زندان

ها تاسیس نمودند؛ رُعب و وحشت س را اینها و مدارگاهها و دانشاسالمی کارخانه

های بعد از خرداد شصت را همین جماعت مدیریت کردند. اصالح ها و سالپلیسی ماه

ی کثیف فاشیستی، ی ننگینی داشتند. با همین کارنامهطلبان حکومتی چنین کارنامه

ها ی درندگیهی اسالمی بورژوازی شدند و پس از این که همی بقا و قوام رژیم درندهمایه
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ها میلیون های مورد نیاز استقرار و دوام رژیم را انجام دادند، پس از آن که دهو توحش

های کارگر را به روز سیاه نشاندند، پس از قتل عام چند هزار، چند هزار برای نفوس توده

ی مدنی و اصالح طلبی سر دادند. تضمین حاکمیت فاشیسم دینی سرمایه، فریاد جامعه

های عاصی های خشم و قهر تودهها زمانی علم و کتل اصالحات راه انداختند، که شعلهآن

ها و اصالحات وگوی تمدنی مدنی و گفتشد. جامعهتر میو ناراضی هر روز مشتعل

ها و با حمام خونتر ی ایفای همان نقشی باشد، که پیشها قرار بود پشتوانهپردازی آن

داده بودند. جناح اصالح طلب درون جمهوری اسالمی  ی شصت انجامهای دههتوحش

های ترین مهرهها نیز جای خود را به کلیدیاین بود و اکنون حتا همان دوم خردادی

ی اختاپوسی رژیم، به عناصری از نوع رفسنجانی و روحانی داده است. راستش اگر شبکه

ها گوییم، شاید بتوان آن ها و استراتزی و سیاست متمایزبنا باشد سخن از تفاوت جناح

 را چنین توصیف کرد. ها این تفاوت

ها خواستار پوشاندن لباس قانون، حقوق و ی اعتدال گرای آناصالح طلبان و عقبه

ها، سرکوب، کشتار و وحشت آفرینی سیستماتیک سرمایه علیه مدنیت بر تمامی بربریت

ز ارتجاع اسالمی برای سالخی باشند. بر استفاده ای کارگر و جنبش کارگری میطبقه

داری اصرار دارند، اما راه درست های کارگر و تضمین بقای سرمایهفکری و فیزیکی توده

بینند. خواهان مشارکت بهره گیری از این سالح را در مدرنیزاسیون کاریکاتوری آن می

 «متعادل»های مختلف ارتجاع هار بورژوازی در ساختار قدرت سیاسی و توزیع بخش

-باشند. دستها میان اقشار مختلف این طبقه میها و موقعیتها و سرمایهاضافه ارزش

داری ایران به دانش و تکنیک و بارآوری باالی کار اجتماعی، قدرت رقابت یابی سرمایه

-ی کارگر بینهای حاصل استثمار طبقهتر در اضافه ارزشتر و نهایتا سهم انبوهافزون

ی روابط اقتصادی و سیاسی و یختن به بورژوازی غرب و توسعهالمللی را در گرو آو

های تر سیاستبند اجرای هر چه وحشیانهدانند. پایهای غربی میدیپلوماتیک با دولت

المللی علیه کارگران هستند. از آن نولیبرالی صندوق جهانی پول و موسسات مالی بین
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تر از جناح رقیب رند، بسیار بیشتر نقش اپوزیسیون درونی حاکمیت را داجا که بیش

-های عاصی میفریبی و توهم آفرینی و سوار شدن بر موج نارضایی تودهقادر به عوام

گرا، نیاز چندانی به آرایش قانونی، مدنی و باشند. جناح دوم، یا مافیای موسوم به اصول

ه را یک جا بیند، همهای خود علیه کارگران نمیها یا کشتارها و توحشحقوقی بربریت

خواند. تمایلی به شریک کردن کند و اجرای احکام اسالمی میلباس شریعت تن می

دهد و برای اختصاص ها هم نشان نمیرقبای طبقاتی در سهام قدرت و سود و سرمایه

گردد. ی سهام به خود، دست به کار هر جنایتی حتا علیه اقارب طبقاتی خود نیز میهمه

کند. به نیازی به مماشات سیستماتیک با آمریکا احساس نمیمگر در موارد ضروری، 

های سازمان یافته در اوضاع جای این کار، دست به بحران آفرینی و کارشکنی و دخالت

تر در ساختار وجوی حصول سهم افزونزند، تا از این طریق به جستداخلی کشورها می

 ی جهانی پردازد.    قدرت سرمایه

ا کارگر در این میان چگونه است؟ حتا اگر گشایش اقتصادی بی وضعیت طبقه -8 

رد اختناق ی کارگر و کاربپذیر باشد، این جز با استثمار شدیدتر طبقهامکان« برجام»

ی یرههای کار و زندگی طبقه ممکن نیست؛ در غیر این صورت هم داتر در محلخونین

واهد تر ختر و عمیقان وسیعچنبیکاری، فقر و فالکت، گرسنگی و آوارگی، طبقه هم

 شد. چه باید کرد؟

تاریخ تکامل جوامع انسانی به طور کُلی و تاریخ جنبش کارگری جهانی به  :8پاسخ 

ای زند، که هیچ استثمار شونده و حکومت شوندهصورت اخص در بند بند خود بانگ می

قات استثمارگر در هیچ کجای جهان و تاریخ، بدون مبارزه و اعمال قدرت کافی علیه طب

و حاکم، هیچ چیز به دست نیاورده است و به هیچ بهبودی در زندگی خویش دست 

ترین حقایق تاریخ زندگی بشر است. در ترین و مبرهنی یقینینیافته است. این در زمره

ی کارگر ایران و نه حتا سیه لحظه حاضر نیز نه سطح معیشت بیش از حد نازل طبقه

تر کارگران سومالی و سودان و سیرالئون، هیچ ربطی مراتب وخیمهای معیشتی به روزی
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-های صنعت سرمایه ندارد. تودهداری و انباشت نامکفی حوزهبه کمبود انکشاف سرمایه

های کارگر ایران بر اساس همین محاسبات پوشالی و دروغین مرکز آمار جمهوری 

های زاد، در غالب سالزبان آدمیاسالمی و البته در صورت بازکاوی واقعی این آمارها به 

اند، ده تا یازده و مزد که دریافت داشتهحاکمیت این رژیم، در قبال هر یک تومان دست

داری ی سرمایهدار و دولت درندهی سرمایهگاهی دوازده تومان اضافه ارزش تحویل طبقه

است. اگر پانزده  اند. متوسط نرخ استثمار کارگران در این جا باالتر از هزار درصدداده

ها هستند؛ اگر خانمان و ساکن زاغهبی میلیون نفوس این طبقه، خاکسترنشین و

-ها کارگر شاغل شش ماه، شش ماه بهای شبه رایگان نیروی کار خود را نمیمیلیون

ترین سطح معیشت ها فاقد ابتداییی آنها میلیون کارگر و افراد خانوادهگیرند؛ اگر ده

ی اجتماعی مان و آموزش هستند؛ و اگر کُل کارگران گرفتار هزاران بلیهو بهداشت و در

داری ها، هیچ ربطی به مشکالت اقتصادی روز سرمایهباشند، هیچ کدام ایندیگر می

داران خانمانی امروز کارگران ایران ناشی از سود کم سرمایهبی ندارد. نه فقر و فالکت و

سودهای این طبقه هیچ دلیلی برای افزایش حتا  است!!! و نه سیر صعودی انفجارآمیز

-سازد!! مگر نه این است، که خود دولتمزد این یا آن کارگر فراهم مییک ریال دست

ی اند که حجم سرمایههای مختلف اعالم کردهمردان رژیم اسالمی به کرات از تریبون

تر بزرگ آمریکا کم دارانداران کشور از میزان دارایی سرمایهشمار کثیری از سرمایه

های مالی چندین هزار میلیاردی صاحبان سرمایه های بانکی و سرقتنیست. ارقام دزدی

میلیون تومانی مدیران و  400و  300ی های ماهانهها، حقوقو شرکای دولتی آن

ی کافی شهرت جهانی دارند. در یک کالم، سطح مزد ها نیز به اندازهمشاوران و نوع این

های کارگر، نه امروز و نه هیچ زمان و نه در هیچ و امکانات زیستی تودهو معیشت 

ها و حجم سودها و میزان رشد صنعت ی جهان، ارتباطی با وضع سودآوری سرمایهنقطه

داری نداشته و نخواهد داشت. تنها و تنها عامل تعیین کننده و اثرگذار در این سرمایه

های کارگر است. هر چه یی پیکار طبقاتی تودهی شکوفازمینه، ابعاد، کیفیت و درجه
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تر باشد، هر چه داریتر و ضد سرمایهتر، سازمان یافتهجنبش کارگری نیرومندتر، آگاه

ی خود را علیه سرمایه بسیج دارتر قدرت مبارزهتر و افقتر و آگاهانهی کارگر وسیعطبقه

داری اعمال و دولت سرمایهکند، هر چه کارگران این قدرت را موثرتر علیه سرمایه 

تر بورژوازی و تر این کارها را انجام دهند، به همان میزان هم بیشنمایند، هر چه بیش

دولتش را مجبور به عقب نشینی خواهند کرد. بهبود زندگی کارگران از هیچ طریق 

-های دور تاریخ سرمایهدیگری ممکن نیست. رونق اقتصادی و اعتالی انباشت در گذشته

توانست روی موقعیت ای غیرمستقیم میی دنیا، به گونهری، در این یا آن نقطهدا

آورد؛ اگر کارگران اثر بگذارد؛ اگر این رونق مثال اشتغال وسیع نیروی کار را به بار می

ی کارگر با احساس اطمینان تر طبقهداد، اقشار فروماندهخطر بیکاری را کاهش می

ی پنجاه خورشیدی، شاهد ی اول دههد. در ایران نیمهشدنتری وارد کارزار میبیش

چنین وضعی بودیم. این وضع، دیری است که برای همیشه به بایگانی تاریخ رفته است. 

ی ظرفیت خود برای احیای این گونه وضعیت را به داری آخرین بازماندهنظام سرمایه

در هیچ کجای این  طور کامل از دست داده است. چنین چیزی نه فقط در ایران، که

مردان، اقتصاددانان و نمایندگان فکری جهان روی نخواهد افتاد و جار و جنجال دولت

سرمایه پیرامون پیدایش چنین شرایطی صرفا نشان اصرار ایدئولوژیک عناصر مذکور بر 

 های کارگر است. فریب توده

ی واقعی کننده ی آن چه تا این جا گفتم، فقط توضیح این حقیقت بود که تعیینهمه

ی مزدها و معیشت کارگران نه رونق و رکود انباشت سرمایه، که صرفا درجهسطح دست

سازمان یافتگی جنبش کارگری، سطح شناخت و آگاهی طبقاتی این جنبش و میزان 

ی چشم انداز تاثیر ی کارگر برای اعمال قدرت علیه سرمایه است. دربارهآمادگی توده

داری هم قبال ولو به اختصار نکاتی گفته ی سرمایهاقتصاد فروپاشیدهی بر آینده« برجام»

های کارگر ها افزود، عوارض واقعی برجام برای تودهی این حرفشد. آن چه باید به همه

هایی از رویاهای ارتجاع هار بورژوازی است. فرض با فرض محقق شدن بخش یا بخش
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ی ارزش افزایی ی پیش رود و چرخهکنیم که همه چیز بر وفق مراد جمهوری اسالم

ی رونق گردد. این رونق نه فقط ی اجتماعی ایران، راستی راستی وارد یک دورهسرمایه

ی خالی کارگران نخواهد آورد، نه فقط هیچ کارگر بیکاری هیچ لقمه نانی بر سر سفره

ر و تنزل ی فقای از گسترش بیکاری و توسعهرا شاغل نخواهد کرد، که سرآغاز فاز تازه

-های سهمگین انسانی بسیار آشنای دههی کارگر خواهد بود. فاجعهسطح معیشت توده

های آخر قرن بیستم به این سوی، مانند طرح تعدیل نیروی کار و سایر شروط صندوق 

المللی پول یا بانک جهانی، یکی پس از دیگری بر سر کارگران آوار خواهد شد. بین

داران برای قای بارآوری کار اجتماعی و حرص سرکش سرمایهپاالیش درونی سرمایه، ارت

ها را به دنبال خواهد داشت. حداکثر تولید توسط حداقل نیروی کار، موج بیکارسازی

رود و سطح مزدهای واقعی بهای خورد و خوراک و پوشاک کارگران بیش از پیش باال می

 گردد و... دچار افت جدی می

 هاست کهطبقاتی کارگران و تشکل طبقاتی آنان سال بستگیبحث اتحاد و هم -9 

نی به رساهای عملی معینی هم در این باره و به منظور کمکمطرح بوده است. فعالیت

کارگری  سازی فرهنگی برای ایجاد آنان توسط فعالینهایی یا زمینهایجاد چنین تشکل

د وجود ه ما هنوز شاهها چه بوده، کصورت گرفته است. گره کور این مباحث و فعالیت

ی گویند، فقط قدرت سرکوی جمهورچنین تشکلی نیستیم؟ آیا، آن طور که بعضی می

 توانسته از برپایی چنین تشکلی جلو بگیرد؟اسالمی می

های اکثریت قریب به اتفاق ها و کوششوگوها، راه حل پردازیی گفتشالوده :9پاسخ 

ای به دور هم جمع ره این بوده است، که عدهی مورد اشافعالین کارگری ایران در دوره

ای تشکیل دهند، کانونی تاسیس کنند، سندیکایی راه اندازند، شروع به شوند، کمیته

ها و نشریات ها  و اطالعیهدادن اطالعیه و بیانیه و انتشار نشریه کنند؛ در این بیانیه

قه تلقی کنند؛ به نیابت خواهان پیوستن کارگران به خویش گردند؛ خود را قائم مقام طب

ی کارگر را به شکواییه نویسی، اجتماع در مقابل این و آن از کارگران حرف زنند؛ توده
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ها توسط غالب ها فرا خوانند. آن چه در این سالخانه یا اداره، تحصن و مانند اینوزارت

اه و رسم هایی که نه رفعالین کارگری انجام گرفته است، این کارها بوده است. فعالیت

متشکل ساختن جنبش کارگری علیه سرمایه، که فقط پهن کردن برهوت پشت سر 

های کارگر است. این کارها نه کمک به کارگران، که بالعکس برهوت در پیش پای توده

ها است. با کارهای باال و آن یابی آنی سازمانکوبیدن پُتک بر سر طبقه، جنبش و پویه

ی ایران دهند تا جایی که به جامعهر فعالین روز انجام میها و اکثچه احزاب و گروه

گردد، حتا یک دکان چانه زنی عوام فریبانه از نوع سندیکاهای موجود در ممالک برمی

ی ها، احزاب یا سندیکاهای ساخته و پرداختهتوان پدید آورد. این کمیتهغربی هم نمی

رگران را سازمان دهند، تلقی این چند فعال کارگری نیستند که باید راه افتند و کا

یابی جنبش کارگری بسیار ارتجاعی و سرمایه مدار است. این خود چنینی از سازمان

خواهند، زاده نمیها امامتوانند متشکل گردند. آنهای کارگر هستند، که باید و میتوده

و نداشتن  کمبود نهادهای امر و نهی و تصمیم گیری باالی سر خود ندارند. مجرد داشتن

-ی آنان نیست. تشکل از منظر کارگران، متشکل شدن جنبش و مبارزهتشکل هم مساله

داران و دولت، تحمیل اراده، ها با هدف اعمال قدرت در مقابل سرمایهی جاری آن

مطالبات و انتظارات خویش بر نظام بردگی مزدی و باالخره رهایی واقعی از شر 

ی توانند خود، طبقهط خود کارگران هستند که میموجودیت این نظام است. این فق

خود، جنبش و قدرت خود را متشکل کنند. فعالین کارگری، تنها و تنها به مثابه افراد 

-ی همرزم تودهراه و همدوش و همموثر، چاره گر، آگاه و دخیل در دل مبارزات و هم

ه خود این فعالین در همان یابی کمک رسانند. پیداست کتوانند به این سازمانزنجیر می

ترین روابط و تاثیر را بر هم حال که افراد اثرگذار اندرونی جنبش هستند، باید تنگانگ

برد مشترک کارها داشته باشند. تفاوت ماهوی این دو آنست که در شکل و بر پیش

یابی ی سازمانپیوندی ارگانیک فعالین جزء الیتجزای پروسهدلی و همنخست، هم

کارگری و غیرقابل تفکیک از آن است. اما در وضعیت دوم، جماعت فعاالن نه جنبش 
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ای دست ی همین تشکل فرقهکنند و سپس برای توسعهکارگران، که خود را متشکل می

گردند. سنت متشکل سازی کارگران از باال و ی کارگر میبه کار عضوگیری از توده

االطراف از سیره و سنت مارکسی  ها به حزب و اتحادیه، گسست جامعآویختن آن

های سران انترناسیونال دوم، وری محض در برهوت آفرینیی طبقاتی و غوطهمبارزه

ی کارگر سوسیال دموکراسی و سپس بلشویسم و احزاب لنینی است. آن چه برای طبقه

ی روز خود علیه سرمایه اساسی است نه داشتن تشکیالت، که متشکل ساختن مبارزه

ی این جنبش است بش جاری اوست، که باید سازمان یابد و قدرت گردد. تودهاست. جن

رزمی و  پیکار مشترک طبقاتی خود را به یک قدرت متحد و راهی، همکه باید هم

داری تبدیل کند. کمیته آفرینی و کانون سازی و تشکیل سندیکا متشکل ضد سرمایه

گران در فضای تصور و محاسبات توسط یک عده کارگر، حتا با فرض این که این کار

ی سازمان یافتن جنبش کارگری باشند، نه فقط ربطی به آکنده از توهم خودشیفته

کند، که بستن سد بر سر راه آن یابی مبارزات پرولتاریا علیه سرمایه پیدا نمیسازمان

 ها،ها و دفتر و دستکاست. دلیل مساله روشن است. فعالین کارگری معمار این کمیته

قبل از هر چیز نه در بطن مبارزات جاری کارگران هستند و نه اعتقادی به متشکل 

ها بر روی ایجاد چیزی زیر نام تشکل شدن این مبارزات دارند. تمامی تمرکز کار آن

ی پیچ و خم و سرنوشت زندگی ده و تعیین کنندهکارگری است. تشکلی که فرمان

کارگر برای شفا به آن دخیل بندند و ناجی خود  یای که تودهزادهکارگران گردد. امام

کنند. از دانند. پیداست که شمار کثیر این فعالین خود را پشت دعاوی دیگری قایم می

گویند و به هزار وارونه ی کارگر و بشریت میضدیت با سرمایه، کمونیسم و رهایی طبقه

دهند چه شعارهایی سر می گویند،آویزند. اما مستقل از این که چه میپردازی دیگر می

دهند همان است که گفته شد. این که یا چه نیاتی در سر دارند، آن چه انجام می

ی ساختن یک تشکل برای کارگران را جایگزین هر میزان مشارکت واقعی در پروسه

کنند. این جهت گیری اگر در های کارگر علیه سرمایه مییابی جنبش تودهسازمان
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هایی داشته است؛ اگر رفرمیسم ن، در شرایط تاریخی معین موفقیتهایی از جهابخش

ای و سوسیال دموکراسی در دل آن شرایط خاص موفق به معماری چنان راست اتحادیه

ی ایران از آغاز تا امروز هیچ دستاوردی نداشته است و قادر اند؛ در جامعهنهادهایی شده

-. هم کالبدشکافی مارکسی سرمایهبه گذاشتن هیچ سنگی بر روی سنگ نگردیده است

زنند که ی جنبش کارگری ایران، این حقیقت را فریاد میداری و هم تاریخ صد ساله

هیچ رژیم سیاسی یا دولت سرمایه در این جا حاضر به قبول هیچ نوع متشکل شدن 

 غیردولتی و غیرپلیسی کارگران نیست. 

-داری نمیحقوقی و مدنی سرمایه مُراد از غیردولتی، تشکل غیرمنحل در نظم سیاسی،

های کارگری دنیا در ساختار نظم سرمایه منحل و مدفون هستند و باشد. کُل اتحادیه

ی کارگرند. با این حال، همین بر همین اساس، گورستان جنبش ضد بردگی مزدی طبقه

 یهای ساخته و پرداختهی منحط بودن و سرمایه مدار بودن، تشکلها با همهاتحادیه

آیند. این که مجرد دولتی بودن و نبودن یک تشکل، در عین ها به حساب نمیدولت

ی کارگر فرقی دارد یا ندارد، منحل بودن کامل آن در داربست نظم سرمایه به حال توده

الحال مورد بحث ماست، این است که در جهنم ای است. آن چه فیموضوع جداگانه

ی تحمل هیچ فرم تشکل یا دولت بورژوازی، آماده داری ایران هیچ رژیم سیاسیسرمایه

های سندیکالیستی بدون حتا سندیکاها و دکه -غیردولتی و غیرپلیسی کارگری 

ای در همان حال اش هم آنست، که رفرمیسم اتحادیهنیز نیست. دلیل ساده -خاصیت

مین ی کارگر را به صورت فاجعه آمیزی سرکوب و زداری طبقهکه  جنبش ضد سرمایه

ی هایی هم به دوش طبقهسازد، برای این کار و در قبال ایفای این نقش هزینهگیر می

گذارد. در غیر این صورت، یعنی با امتناع بورژوازی و دولت اش میدار و دولتسرمایه

ای هیچ موفقیتی در انجام رسالت خود به سرمایه از قبول این هزینه، جنبش اتحادیه

ها عبارتند از یک حداقل محقر معیشتی و امکانات زیستی ینهدست نخواهد آورد. هز

ای که این جمعیت نجات عاجل از گرسنگی، برای قشر قابل توجهی از کارگران، به گونه
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ی طبقاتی و داری را بر تحمل مشکالت مبارزهخانمانی مولود سرمایهبی برهنگی و

د. بورژوازی ایران در هیچ ی بربریت این نظام ترجیح دهجنبش رهایی خود از سیطره

ی زمانی حاضر به پرداخت این هزینه نبوده است و راه سرکوب جنبش کارگری را برهه

ای، که توسل به دیکتاتوری هار و بدترین شکل ی رفرمیسم اتحادیهنه قبول هزینه

های ترین دلیل سترون ماندن و به ثمر نرسیدن فعالیتسرکوب پلیسی دیده است. اصلی

ی های موسوم به کارگری یا چپ در زمینهها و احزاب و گروهل اخیر کمیتهچند سا

ی کارگر ایران برای فرار از این یابی جنبش کارگری را باید در این دید. طبقهسازمان

تر در پیش روی ندارد؛ این که حتما یابی خود یک راه بیشبن بست، برای سازمان

این تنها راه است. به این مساله در پاسخ  داری متشکل گردد.شورایی و ضد سرمایه

 سئوال بعدی خواهم پرداخت. 

رایط حاضر شها، مطالبات، و اشکال مبارزاتی در گاهبه نظر شما، کدام مسایل، گره -10

 ها،ی کارگر حول آنها و بسیج طبقهکلیدی هستند، به طوری که تمرکز روی آن

تی و به ی طبقاطبقه در مبارزه رویپیش تواند به ایجاد فضای مناسب و الزم جهتمی

بنیادین  ویژه ایجاد تشکل طبقاتی کارگران بیانجامد و راه انقالب کارگری و تغییرات

 اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در ایران را هموار سازد؟

ی کارگر ایران مطالبات، مطالبات و باز هم مطالبات زمین و زمان زندگی طبقه: 10پاسخ 

های ها هم بالفعل و در اولویت هستند. به این دلیل ساده، که خواستی آناست. همه

ی معیشتی و رفاهی این طبقه هیچ گاه، در هیچ سطحی و به هیچ میزان، محقق اولیه

نگردیده است. تمامی آن چه کارگر سوئدی و آلمانی و فرانسوی، روزی، روزگاری زیر 

داری خود و انقالب های ضد سرمایهجنبشبرق شمشیر کموناردها، انترناسیونال اول، 

ها را دارند، مطالبات عاجل ی آناند و هنوز هم باقی ماندهاکتبر بر بورژوازی تحمیل کرده

ی کارگر ایران های کارگر ایران هم هست. هیچ دلیلی وجود ندارد که طبقهو روز توده

ی و آموزش و همه همین حی و حاضر خواستار باالترین سطح معیشت و دارو و درمان
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های سیاسی و حقوق اجتماعی نباشد. در مورد ترین آزادیامکانات دیگر رفاهی یا بیش

داری و ی کارگر باید ضد سرمایهترین پاسخ آنست، که تودهاشکال مبارزه نیز صریح

بدون انحالل قدرت طبقاتی خود در نظم و قانون و قرار سرمایه مبارزه کند. معضل 

ها و مشکالت جنبش کارگری ایران، فقدان صف ه جنبان کُل کاستیاساسی و سلسل

داری و دولت سرمایه دار، نظام سرمایهی سرمایهآرایی متشکل نیرومند در مقابل طبقه

های کارگر در شرایط اعمال قدرت مستقل طبقاتی علیه بورژوازی و نظام است. توده

ه کار احراز این شرایط و توانایی ی تاریخی دست ببردگی مزدی نیستند. در هیچ دوره

ها گفته شده است، که باید سندیکا سازند و ها به آنی دورهاند. در همه جا و همهنشده

ها القا شده است، که باید برای بهبود معاش خود پشت سر به احزاب آویزند. به آن

فکر  سندیکا صف بندند و برای رهایی همیشگی حویش، پیاده نظام ارتش حزب شوند.

ی اقتصادی را از اند، که باید مبارزهها آلودهها را با این وارونه بافیو شعور و شناخت آن

های سیاسی، نبرد جنگ سیاسی، جدال برای بهبود معیشت را از کارزار حصول آزادی

علیه تبعیضات جنسی و قومی و کار کودک و آلودگی محیط زیست را از مجور پیکار 

اند، هر آموزشی که داری، جدا و باز هم جدا کنند. هر چه شنیدهرادیکال ضد سرمایه

اند و در یک کالم، الگوی که قرار گرفته«!! گریآگاه»اند، در معرض هر به اصطالح دیده

که پیش روی آنان ورق خورده است، همه و همه یک « کمونیسمی»ی طبقاتی و مبارزه

ی های وسیع طبقهودشان، خود تودهپیام داشته است؛ این پیام فاجعه آفرین، که خ

-ی سرمایهداری و طبقهکارگر، خود کارگرانی که مدام و مستمر در حال جدال با سرمایه

گر، رشد ها، نباید نیروی فعال، خالق، دخالتاش هستند، خود این انساندار و دولت

ی خود و ی سرنوشت کارزار طبقاتی و جنگ برای رهاییابنده، اثرگذار و تعیین کننده

بشریت باشند. آن چه تاریخا بر سر آنان رفته است، چنین بوده است و همین امر در 

معیت دیکتاتوری، کشتار و وحشت آفرینی سرمایه، سد راه هر جنب و جوش و تالش 

داری خود گردیده ها برای سازمان دادن قدرت مستقل ضد سرمایهگیری آنو جهت
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ین و فاجعه بارترین مشکل روز جنبش ترین و فراگیرتراین بنیادیاست. 

کارگری ایران است و راه چالش این مشکل فقط و فقط، تالش جامع االطراف، 

داری سنجیده و نقشه مند برای برپایی تشکل شورایی، سراسری ضد سرمایه

ی اشکال رفرمیسم همه ی کارگر است.تر طبقهتر و عظیمهای هر چه وسیعتوده

اش تا سوسیال دموکراتیک گرفته تا نسخه پیچی اردوگاهیاز راست سندیکالیستی 

الگوی سرنگونی طلبانه و میلیتانت لنینی آن، در سنگالخی نمودن راه روی نهادن 

یابی و اعمال قدرت علیه سرمایه، نقش های کارگر به این نوع متحد شدن و سازمانتوده

این نقش را از دستور کار  کرد و پیگیری ایفایاند. همگی این رویمشترک بازی نموده

اند. االن اند. غیرممکن و چپ روی کودکانه خواندهی طبقاتی کارگران خط زدهمبارزه

کنند. گویند و در ادبیات حزبی، سندیکایی خویش آن را تبلیغ میهم همین را می

دهد که ی طبقاتی پرولتاریا، هشدار میروایت رادیکال مارکسی و ماتریالیستی مبارزه

های ها است. تودهی وسیع کارگران تنها راه رهایی از بن بستیابی شورایی تودهزمانسا

داری شوند. قدرتی که خود را گام کارگر باید تبدیل به یک قدرت متشکل ضد سرمایه

های زندگی اجتماعی علیه سرمایه اعمال کند. قدرتی که بسان ی عرصهبه گام، در همه

داری در همین جهنم گند و خون و توحش ام سرمایهبدیل حی و حاضر موجودیت نظ

تر گردد. تر، تواناتر، نیرومندتر و مسلطبردگی مزدی رشد کند، شاخ و برگ کشد، آگاه

ی بدون کار مزدی و طبقات و دولت را مستقر سرانجام سرمایه را از پای در آورد و جامعه

تر ز آحاد هر چه کثیرتر و عظیمیابی صرفا شوراهای متشکل اسازد. ظرف این نوع سازمان

های کارگر است. متشکل شدن شورایی، بر خالف آن چه طیف رفرمیسم راست و توده

ی سازمان ترین شکل روی آوری کارگران به مبارزهکند، طبیعیچپ القا کرده و می

های مختلف زندگی ی خویش در حوزهی کارگر بر بستر کارزار هر روزهیافته است. توده

مزد، بهبود معیشت، مسکن، درمان و ی کارزار برای افزایش دستماعی، در پهنهاجت

ی جنسی، کار کودکان، کارانههای سیاسی، یا علیه تبعیضات جنایتبهداشت، آزادی
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تواند خانمانی، اعتیاد، فحشا و آلودگی محیط زیست است که باید و میبی کارتن خوابی و

ه خود را شورایی سازمان دهد، پیکار جاری خود را تواند قدرت مبارزمتشکل شود. می

تر مجاری تولید اضافه ارزش در یک سوی و بر روی اختالل و انسداد هر چه گسترده

داری در سوی دیگر فروپاشی و مختل ساختن نظم سیاسی و حقوقی و اجتماعی سرمایه

دی و سیاسی و ی متمرکز به نظم تولیمتمرکز کند. با این قدرت متحد شورایی و حمله

تر مجبور تر و ژرفهای هر چه بیشساختار قدرت سرمایه، بورژوازی را به عقب نشینی

اش تحمیل دار و دولتی سرمایهتر را بر طبقهتر و مهمهای هر چه بیشکنند؛ خواست

راه با این کار، آگاهی و شعور و شناخت خود را ارتقا بخشند؛ شوراها را ظرف کنند؛ هم

داری ی آگاه و نافذ آحاد خویش نماید. جنبش شورایی سراسری ضد سرمایهگردخالت

شود. در قعر همین جهنم در چنین روندی به یک نیروی متشکل طبقاتی تبدیل می

دار، بسان ی سرمایهبردگی مزدی، بسان یک قدرت کارگری آگاه، در مقابل قدرت طبقه

مقابل نظام بردگی مزدی و به ی شکوفای جامعه آتی انسانی سوسیالیستی در نطفه

بالد، داری میعنوان مظهر کمونیسم لغو کار مزدی در برابر جامعه گند و وحشت سرمایه

داری و دولت سرمایه را گردد. نظام سرمایهتر میدارتر، نیرومندتر و متعرضاستخوان

ا ساقط گیرد. در همین راستا، قدرت سیاسی سرمایه رآماج قهر رادیکال طبقاتی خود می

دهد و سازمان شورایی کار و تولید نماید، به وجود دولت باالی سر جامعه پایان میمی

-ترین و اساسیترین، محوریسازد. برپایی این شوراها، حیاتیسوسیالیستی را مستقر می

های کارگر، پیش پای هر کارگر و کُل فعالین ای است که در پیش پای تودهترین وظیفه

 ی کارگر، قرار دارد. داری طبقههجنبش ضد سرمای
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 ۲01۸ژانویه   ها و نارسائیها خیزش جاری، درخشش

 

 

ایران منتشر داری دولت اسالمی سرمایه 1394به ارقام زیر که در سالنامه آماری سال 

خیابانی های زمینی، واقعی و طبقاتی خیزشهای نگاه کنیم تا ریشهای شده است، لحظه

 دوزخ نشینان کارگر را به درستی و با دقت مشاهده نمائیم. 

یک خانوار کارگری های خورشیدی، کل هزینه 1394گویند که در سال می این ارقام -1

میلیون و پانصد و هفتاد و  6فقط  مناطق شهری در اولین دهک جمعیتی کشور، در

گزارش شده است  3/3پنج هزار تومان بوده است. متوسط شمار افراد خانوار در این سال

طبقه کارگر  هایدانند که این رقم در مورد پائین ترین و فقیرترین الیهمی اما همگان

انسان بزرگ و کوچک درون یک  4در نظر آریم که ای نفر کمتر نیست. برای لحظه 4از 

خانواده کارگری در شهرهای بزرگ و کوچک، برای کل خورد و خوراک و پوشاک و 

کفش و مسکن و آب و برق و لوازم خانگی و بهداشت و دارو و درمان و هزینه تحصیل 

خارج ایاب و ذهاب یا سیر تا پیاز مایحتاج معیشتی خود در فرزندان و شیر نوزادان و م

میلیون و پانصد هزار تومان در اختیار داشته اند. اگر این  6طول یک سال تمام، فقط 

مبلغ را بر تعداد افراد خانوار تقسیم کنیم سهم هر انسان کارگر و کارگرزاده شهرنشین 

شود و زمانی که تمامی دار و ندار می از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزارتومان کمتر

یک ماه را مورد محاسبه قرار دهیم آنگاه در های هر کدام این انسانها برای کل هزینه

رسیم!!! اما این همه ماجرا نیست. می هزار و چهارصد تومان 135نهایت حیرت به رقم 

 مرکز آمار است. گزارش ساالنهتر وضع الیه پائینی کارگران روستا به مراتب وخیم

میلیون تومان  3گوید که خانوارهای کارگری این الیه در کل طول سال، حتی می

پرده بی ماه سال، بسیار 1۲نیزعایدی ندارند. تقسیم این رقم به شمار افراد خانوار و 

هزار  ۲50از ها زند که سهم کل معیشت و تمامی مایحتاج زندگی خانوادهمی بانگ

نفوس ها کند!!! بر اساس همه دادهنمی تومان در ماه تجاوز 6۲500تومان و هر نفر از 

 میلیون نفر بالغ ۸جمعیتی کل این بخش طبقه کارگر ایران در شهر و روستا به بیش از 

 135هزار و پانصد تا  6۲گردد. هشت میلیون انسانی که هر کدام آنها چیزی میان می
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هزار تومان عایدی دارند!!! در  540  تا ۲50نفری آن ها،  4هزار تومان و کل خانوار 

های و دولت اسالمی سرمایه بر تودهداری جهنم وحشت و دهشتی که نظام سرمایه

کارگر تحمیل کرده است بهای هر نان سنگک زیر یک هزار تومان است. ارقام باال بدون 

 دهد!! آنچهنمی هیچ اغراق برای تهیه نان خالی این جمعیت هشت میلیونی کفاف

شرمانه بی بینیم بیش از هر چیز تصویر دلخراش و تبهکارانه یک هولوکاست کثیفمی

ایران و رژیم درنده اسالمی آن، اصالح طلبان و اصولگرایان و داری است که سرمایه

تمامی باندهای قدرت سرمایه، علیه معیشت و مایحتاج زیستی و بنیاد زندگی توده 

 .را دنبال کنیمها همه ماجرا نیست. دادهکارگر راه انداخته اند. اما این نیز 

میلیون نفر را نفوس جمعیتی طبقه کارگر  5۲میلیون جمعیت کشور حدود  ۸0از کل 

دهند. شاغلین این جمعیت و به می و جوان و کودک و زن و مرد تشکیل متشکل از پیر

یعنی سال قبل از دوره زمانی  1393توده کارگر شاغل جامعه در سال تر زبان صریح

مورد بررسی مرکز آمار جمهوری اسالمی، بالغ بر یکهزار و یکصد و پنجاه تریلیون تومان 

ارزش اضافی تولید کرده اند. اگر شمار شاغلین کارگر اعم از مولد و غیرمولد، کارگر 

همه شاغالن صنعتی و کشاورزی و معدن و راه و بندر گرفته تا معلم و پرستار و بهیار یا 

فروشنده نیروی کار و جدا از پویه تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی خویش 

یابیم که هر می میلیون به حساب آریم آنگاه با یک حساب سرانگشتی در ۲0را حدود 

میلیون و پانصد هزار تومان سرمایه و سود  57کارگر در طول سال یاد شده بالغ بر 

 1394آور است اما حقیقت دارد. همین کارگری که در تمامی سال آفریده است. وحشت 

برای کل هزینه معاش و درمان و پوشاک و حمل و نقل و آموزش و مسکن و شیر بچه 

میلیون تومان عایدی داشته است در  6تا  3نفری خویش، میان  4وهمه چیز خانوار 

یه تحویل طبقه درنده، میلیون تومان فقط سود و سرما 53سال پیش از آن رقمی حدود 

سرمایه دار و وحوش دولتمرد این طبقه داده است. آیا این یک هولوکاست واقعی دار و 

آماری باال مربوط های کارگر نیست. قطعا هست. دادههای ندار و مایحتاج معیشتی توده

بعدی نیز وضع های به فرودست ترین و تنگدست ترین قشر طبقه کارگر است اما الیه

نفری دهک  4ندارند. بر اساس همین آمارها، کل سهم معاش هر عضو خانوارهای  بهتری

هزار تومان و در شهرها  11۸دوم یا الیه دیوار به دیوار همین قشر، در روستاها فقط 

خیابانی روزهای اخیر های هزار تومان در ماه بوده است. ریشه واقعی خیزش ۲36حدود 
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انگیز حاصل کار و تولید، قتل عام واقعی خورد و را باید در اینجا، در سالخی رعب 

خوراک و پوشاک و سرپناه و آموزش و بهداشت و دارو و درمان و آب و برق و همه چیز 

کارگران دید. آنچه در سراسر ایران بر کف خیابانها جاری گردید سیالب خشم و قهر 

گرسنگی، نداری، محروم ترین بخش طبقه کارگر بود. توده عظیم نفرین شدگانی که از 

های کارتن خوابی و بیکاری و آوارگی به ستوه آمده اند. کارگرانی که در میان شعله

سوزند، از هر چهارده میلیون تومان می سرکش فقر، ذلت، توهین، حقارت و بدبختی

میلیون تومان نصیب سرمایه داران و در بهترین  13حاصل تولید و کارشان بیش از 

حالت، کمتر از یک میلیون تومان سهم معیشت و مسکن؟! و مایحتاج زنده ماندن 

گردد. دوزخ نشینانی که کل هزینه امرار معاش و سرپناه و آب و روشنائی می خودشان

وان و کودک میلیون زن و مرد و پیر و ج 13تاریک و پوشاک و دارو و درمان های کومه

آنها، بسیار کمتر از اقالمی است که دولت روحانی فقط برای سرکوب فیزیکی و فکری 

ارتش، پلیس، سپاه های خود به صورت هزینه 1397طبقه کارگر ایران در بودجه سال 

علمیه و نهادهای تبلیغ خرافه پرستی دینی تسلیم مجلس های پاسداران، بسیج، حوزه

ران جوان بیکار و مادران عاصی از گرسنگی فرزندان یا به ستوه سرمایه کرده است. کارگ

فقر و تنگدستی و فاشیسم هار دینی بورژوازی، در این جنبش های آمده از درد تازیانه

 .را داشتندها نقش سلسله جنبان را بازی کردند و بیشترین اثرگذاری

ت تا چپ، در خارج یا بورژوازی از راسهای با خروش قهر این جمعیت، غالب اپوزیسیون

رسمی سرمایه های داخل کشور، حتی جناحی از جمهوری اسالمی و بسیاری از تریبون

مسکنی و فقر، به عنوان بی جهانی، خود را مجبور دیدند که بر مسائلی مانند بیکاری،

خود، به این نیز های در تحلیلها انگشت گذارند، برخی از آنها بروز نارضاییهای زمینه

قبل به شکلهای ها ناگهانی و خلق الساعه نبوده است، از مدتها اره کردند که خیزشاش

کرده است تا سرانجام راه خیابان پیش می مختلف پروسه گشت و گذار یا تکوین طی

و تفسیرهای ها به این نکات پرداختند اما در سخن سراییها گرفته است. اپوزیسیون

گور ها گرفتند تا هویت این جنبش را در دنیای وارونه گوئیخود تمامی تالش را به کار 

و گم سازند. همه دستجات و محافل بورژوازی با سرسختی، از بیان کارگری بودن یا 

اعالم هویت طبقاتی جنبش جاری خیابانی دوری جستند. از مالباختگان گفتند، از 
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ادند، تجمعات اعتراضی علیه آدمهای ناراضی سخن راندند، به یاد عاصیان از ریزگردها افت

خود پخش نمودند، صدای اعتراض های کم آبی را نقاشی کردند، فریاد قومیتها را از آلبوم

زنده ساختند، کل رطب و ها اهالی شهرها به تغییر تقسیمات جغرافیائی را در خاطره

عاصی خشمگین در های را به هم بافتند، همه نوع شناسنامه برای انسانها یابس

جعل کردند، فقط برای اینکه بر روی هویت واقعی طبقاتی این ها و میدانها یابانخ

خیزش پرده اندازند. تا نگویند که آنچه اتفاق افتاد خیزش کارگران گرسنه و عاصی بود. 

چرا همه اینها متفق القول دست به این کار زدند؟ پاسخ مبهم نیست. اگر از کارگری 

ها گفتند، آنگاه باید آماج واقعی اعتراضمی خیزش روز بودن جنبش و بنمایه طبقاتی

آوردند. باید ولو در پیچ و تاب هزاران شعبده بازی و جعل می را هم کم یا بیش به چشم

کارگر از فشار خرد ها کردند که میلیونمی گفتند یا الاقل اشارهمی پردازی باالخره

مولود نظام های نداری و سیه روزی و از گرسنگی و فقر وداری کننده استثمار سرمایه

بردگی مزدی به ستوه آمده و به خیابان ریخته اند. باید ولو ناخواسته، انکارآمیز و وارونه 

پرداز، در خلوت خود، لبریز شدن کاسه صبر کارگران گرسنه از شدت انفجارآلود سبعیت 

ن ستیزانه وارونه کردند. باید در همان سیاهی زار انسامی و بربریت سرمایه را باور

کردند. که رژیم ستیزی این جمعیت عاصی می خویش باالخره قبولهای بینی

راست و چپ بورژوازی، با رژیم ستیزی های خشماگین از بیخ و بن با رژیم ستیزی طیف

نیروهای خلقی، شیفتگان دموکراسی، سرنگونی طلبان تشنه جایگزینی شکلی از برنامه 

 ل دیگر یا خواستاران خرید سهام قدرت سرمایه فرق دارد. بایدبا شکداری ریزی سرمایه

آوردند که رژیم ستیزی جاری در خیابانها این بار، بنمایه جوشان می دیدند و به جامی

خروشد. احزاب، محافل و می کارگرهای دارد و از آتشفشان قهر تودهداری ضد سرمایه

بیان هویت طبقاتی این جنبش که  راست و چپ بورژوازی نه فقط ازهای اپوزیسیون

راندند اما نگفتند ها حتی از فکر در باره آن وحشت داشتند. آنها در باره ناراضیان سخن

همان کارگران هپکو و آذرآب اراک، عسلویه و صدرای بوشهر، نیشکر ها که این ناراضی

و اصفهان اهواز، کارگران کرمانشاه و دورود و و خرم آباد های هفت تپه و شهرداری

 افراد و ایران سراسر کارگران بلوچستان، و گیالن تهران، و آذربایجان و مشهد  یا

 و ریزگرد و برق و آبهای عرصه در اعتراضات پیشینه به. هستند آنهاهای خانواده

بقاتی خود، از گفتن این واقعیت فرار ط ویژه سرسختی و لجاجت با اما پرداختند بیکاری
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دانند و جای می بردند. همهمی کارگر پیشهای را تودهها اعتراضکردند که کل این 

دادند، می تردیدی نیست که بیکاران ستون فقرات واقعی جنبش جاری را تشکیل

کوشیدند می دیدند اما با اصرار تهوع آوریمی راست و چپ سرمایه این راهای اپوزیسیون

گفتند می بیکارهای . از درس خواندهتا حتی هویت طبقاتی بیکاران را هم انکار نمایند

 پنهانها کارگری و طبقه کارگر را از چشمهای به خانوادهها اما تعلق این درس خوانده

 .ساختندمی

مؤلفه دومی که سوای داشتن نقش یک شاخص بنیادی، این خیزش را از تمامی  -2

عظیم کارگری های دیگر صد سال اخیر جامعه ایران حتی از همه خیزشهای شورش

کرد، درون جوشی طبقاتی سرکش آن برای فرار از آویختن به می پیشین متمایز

مردارخواران بود. این شاخص آن های نیروهای باالی سر یا تن دادن به موج سواری

چنان برجسته و سرکش بود که احزاب و باندهای راست و چپ بورژوازی بر خالف همه 

یادی برای نقب زدن به درون اعتراضات را در خود پیش، گستاخی چندان زهای دوره

فریبکارانه حمایت، حمایت پر ساختند، اما های نیافتند، با اینکه دنیا را از جنجال

نسبتا دور دنبال نمودند. این یک های سناریوی موج سواری را از بیرون و با فاصله

یدایش جنبش کارگری واقعیت غیر قابل انکار است که از شروع قرن بیستم و روزهای پ

کارگر ایران سنگرداران رادیکالیسم، نیروی اصلی و از آغاز های تا امروز، همواره توده

به این سوی قوای غالب تمامی کارزارهای سراسری بوده اند اما نباید از یاد برد  40دهه 

بسیار سریع پیاده نظام احزاب و جریانات ها که جنبش کارگری در همه آن دوره

بعد از وقوع رخداد های سیون نما یا حتی حاکم بورژوازی شد. در روزها و سالاپوزی

هیچ هزینه بی آن روز به ارتش« حزب کمونیست»خیلی زود توسط « مشروطیت»

داری یا بورژوازی ناراضی از قطب غربی سرمایه« کوچک خان ها»ائتالف اردوگاه و 

منحل گردید و عنان سرمایه ستیزی خواست می تبدیل شد. در آنچه بورژوازی اردوگاهی

و به دنبال سقوط  133۲تا  13۲0خود را به دست نخبگان حزبی داد. در فاصله میان 

از دوره پیش، ارتش تحت تر دیکتاتوری سیاه رضاخانی، نیز جنبش کارگری بسیار ساده

فرمان حزب توده و بورژوازی اردوگاهی شد. در جنبش سراسری منتهی به قیام بهمن 

و مراکز کار، خیزش برپایی ها با اینکه از سالها قبل با اعتصابات عظیم درون کارخانه 57



    هانارسائی و هادرخشش جاری، خیزش                                                           234

یا ها و محرومیتها حقوقیبی سرپناه در خارج محدوده شهرها، شورش در محالت علیه

دیگر اعتراض، نقش نیروی سلسله جنبان و آغازگر را بازی کرد، اما در سریع های شکل

داری بورژوازی فاشیست اسالمی در آمد و قادر به حداقل میدانترین زمان به مصادره 

بعد از جنگ ارتجاعی ایران و عراق و های مستقل طبقاتی نشد. اعتراضات کارگری سال

دوره زمامداری رفسنجانی نیز پیش از آن که راه را برای ایستادن بر روی پای خود 

ح طلبی یک بخش بورژوازی شد. هموار کند، اسیر اختاپوس فریبکار و انسان ستیز اصال

جمعیت قابل توجهی از کارگران به خیابانها آمدند، اما آنچه در سطح  13۸۸در سال 

شهرها جریان یافت نه فقط هیچ شباهتی به هیچ اعتراض کارگری نداشت که فاجعه 

حیثیتی، ننگ آلودی، زبونی، تباهی و سرسپردگی رذیالنه درس بی زائید، فاجعه

طبقه کارگر به ارتجاع اصالح طلبی. جنبش جاری روز تا لحظه حاضر به های خوانده

نیافتاده است و حتی ظرفیت کم یا بیش محسوسی برای احتراز از این ای چنین ورطه

های گونه سقوط را به نمایش نهاده است. برای نخستین بار در تاریخ ایران است که توده

ان در دست این یا آن مافیای بورژوازی علیه ریزند و زمام جنبش آنمی کارگر به خیابان

مافیای دیگر این طبقه نیست. در این مورد و در رابطه با همین مؤلفه مبارزات حاضر، 

 .پیش کشیدن چند نکته ضروری است

های اینکه تأکید بر درون جوشی و خوداتکایی کارگری خیزش از همهتر اول و مهم

ر فراوان بحران پروهای گسترده و کاستی اخیر به معنای نفی آسیب پذیری بسیار

ست اما باشد. این جنبش عجالتا به هیچ نیروی باالی سر خود آویزان نینمی اعتراضات

ا نقشه مند فاقد هر میزان انسجام یافتگی، استخوانبندی، سازمانیابی و جهتگیری آگاه ی

مصالح  د، اما ایناست. مالط و مصالح این کارها را در درون خود دارداری ضد سرمایه

ماده به هیچ میزان و در هیچ سطحی به هم جوش نخورده و یک جنین زنده، شکوفا و آ

ببالد،  تواند و این امکان را دارد کهمی بالندگی را متولد نساخته است. جنبش جاری

 الحگردد، در همان داری با ظرفیت میدانداری استخوان دار، شورایی و ضد سرمایه

ا اسب یوب شود، شکست خورد، استیصال و سرخوردگی افزونتر به بار آرد، تواند سرکمی

وی این دامکان دارد و هر ها ارتجاعی بورژوازی گردد. همه اینهای راهوار اپوزیسیون

 .احتماالت به اندازه کافی در وجود آن مشغول جزر و مد هستند
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برآیند کم یا بیش ها نیازی کارگران حاضر در خیابانبی ، خوداتکایی و احساسدوم

ارگانیک دو مؤلفه مکمل همدیگر است. در یک سوی حالت انفجاری انحطاط سرمایه 

های همه بخشهای و استراتژی آفرینیها داری، تمامی راهبردها، راه حل پردازی

مختلف بورژوازی را به بن بست کشانده است. هیچ اپوزیسیون ارتجاعی طبقه سرمایه 

وه و جریان خواستار تغییر شکل نظم اقتصادی و سیاسی دار، هیچ حزب و گر

یا حتی هیچ رویکرد رفرمیستی درون جنبش کارگری هیچ برنامه، دورنما داری سرمایه

و حرفی برای کارگران ندارند. این موضوع خاص ایران و اعتراضات جاری نیست. تاریخی، 

دار در همه جای  مختلف طبقه سرمایههای سراسری و بین المللی است. همه بخش

دنیا در مقابل تناقضات و تنگناهای سرکش سرمایه زبون و مستأصل هستند، هیچ کدام 

تاریخاً و داری وشن که نظام سرمایهر  قادر به هیچ نسخه پیچی نیستند، به این دلیل

چرخد، چرخش لحظه به لحظه نمی جهانی ظرفیت ماندگاری خود را از دست داده است،

کارگر های از طریق قتل عام خورد و خوراک و معیشت و نان شب توده آن تنها و تنها

میسر است. دولتمردان، سیاستگذاران و نمایندگان فکری سرمایه نیز سوای برنامه ریزی 

. دهندنمی انجام دیگری کار  و اجرای همین قتل عام رسالت دیگری ندارند و هیچ

 مانند جوامعی در ویژه به و کجا هیچ در خاطر همین به و دارد وضعی چنین بورژوازی

 کارگران قهر موج بر شدن سوار و آفرینی توهم به قادر پیشهای دوره اندازه به ایران

اجرا نیز تغییرات ولو حلزونی سطح شناخت و آگاهی و م دیگر سوی. نیست ناراضی

حاضر  کارگر است. کارگران از جمله توده کارگر بیکار، گرسنه و عاصیهای تجربه توده

درس دانشگاهی!!، نه از طریق اینترنت و مطالعه های در خیابان ها، نه در کالس

دانشوران عالیمقام!!، نه از سر غوطه خوردن در ادبیات سترگ « علمیهای گنجینه»

که با گوشت، پوست، رگ و پی و تجربیات انباشته سالیان کوتاه «!! مارکسیستی»احزاب 

ری و انسان ستیزانه اپوزیسیونهای راست و چپ بورژوازی یا دراز خود، ماهیت ضد کارگ

و نهضت آزادیها، بورژوازی ها را درک کرده اند. مشروطه خواهان، جنگلی ها، جبهه ملی

اردوگاهی، فاشیسم درنده پان اسالمیستی، شعبده بازان فریبکار اصالح طلب و اعتدال 

ند، بنمایه انسان ستیزانه تمامی آنها گرا، همه و همه را به اندازه کافی به آزمون نشسته ا



    هانارسائی و هادرخشش جاری، خیزش                                                           236

را با همه وجود تعمق نموده اند و حاضر به دنباله روی آنها نیستند. خوداتکایی جنبش 

 .متأثر استها از هر دوی این مؤلفه« منجیان»جاری در خیابانها و فرار آن از آویختن به 

که  شاخص خودانگیختگی درون زاد این خیزش به نوبه خود، موضوعی است

سر بی مترصد موج سواری را بیش از پیش به گفتگو واداشت. همه ازهای اپوزیسیون

بودن این جنبش گفتند و کوشیدند تا خود را تنها سر این خیزش سازند!! آنچه که هیچ 

شرم سلطنت طلب تا مدعیان بی از راست تا چپ، از نبش قبر شدگانها کدام این محفل

قادر به درک آن نیستند، بنمایه واقعی و طبقاتی این دروغین پرچمداری کمونیسم 

است زیرا « رهبر»گویند که موج اعتراضات بدون می خوداتکائی است. همه یک صدا

آزاد نبوده اند، احزاب سیاسی اجازه ها فضای باز سیاسی وجود نداشته است. رسانه

برده می به سرشده است و دموکراسی در غیبت می خفهها فعالیت نداشته اند، صدا

ایران از خفقان و دستگیری و زندان و شکنجه و داری است. اینکه سراسر جهنم سرمایه

اعدام و سلب هر نوع آزادی دم کرده است، توضیح واضحات است و تازگی ندارد، اما 

معترض کارگر به احزاب و های اینکه گویا ریشه خوداتکائی یا عدم آویختگی توده

حزبی این نیروها است، کثیف بی ود، ناشی از فقدان دموکراسی ونیروهای باالی سر خ

است. جنبش جاری روز به این دلیل آویزان به هیچ حزب ها و عوامفریبیها ترین دروغ

و سازمان و جریان ماوراء خود نیست که هیچ اپوزیسیون درون و بیرون قدرت سیاسی 

 یندگی انتظاراتش را از خودسرمایه یا هیچ جریان و حزب و دار و دسته مدعی نما

گذارد، هیچ کدامشان را نمی داند، میان آنها و حاکمان روز سرمایه تفاوت چندانینمی

 داریدارای نسخه و راه حلی حتی برای تعدیل وضع موجود خویش در جهنم سرمایه

بیند. این مسأله در تاریخ مبارزه طبقاتی ایران تا حدی تازه است. در هیچ یک از نمی

راست و چپ های گذشته، توده کارگر تا این حد به بیگانگی ماهوی اپوزیسیونهای ورهد

بورژوازی با انتظارات و مطالبات روز خود واقف نبوده است. نوعی وقوف و آگاهی که 

خواهند خود را می است. همهها بیش از هر چیز مدیون سرمایه ستیزی خودپوی آن

کارگر این بار ولو اندک دریافته است که تمامی سر کارگران عاصی سازند اما توده 

تر سرهای تا کنونی اش جعلی و بانی و باعث تباهی او بوده اند. این موضوع را کمی دقیق

بیان کنیم. به دور از هر گونه لفظ بافی مکتبی باید باور کرد که اگر نه کل کارگران، اما 

 کرده درک طبقاتی  خودپو و درون زاداز طبقه کارگر ایران با همان شناخت هایی بخش
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. بگذارد وی کهنههای زخم بر مرهمی نیست قرار بورژوازی دسته و دار هیچ که اند

این احزاب جریانات و باندها را از سر خود بیرون  به امید نوع هر باید که است فهمیده

 .سازد

پیش فرق های آشنای رژیم ستیزی در دورههای رژیم ستیزی جنبش جاری با شکل -3

دارد. در اینجا نیز الزم به توضیح است که توده کارگر به حکم هستی اجتماعی خود از 

متضاد با ملزومات چرخه ارزش افزایی و سودآفرینی سرمایه وارد کارزار های سر خواسته

گردد. در این حرفی نیست، اما آنچه جنبش روز کارگران را در می علیه رژیم سیاسی

ضد  خودجوش کند، رادیکالیسممی ین، هر چند اندک از گذشته متمایزاین مورد مع

شاه باید سلطنت کند، نه »کارگران شعار  3۲تا  ۲0آن است. در سالهای داری سرمایه

حزب توده یا جبهه ملی را کنار نهادند و مجسمه شاه را به عنوان نماد قدرت « حکومت

سرمایه به زیر کشیدند اما رژیم ستیزی آنها نهایتا بر ساحل همان جدال میان احزاب 

وقتی  57و  56های یاد شده و بخش دیگر ارتجاع بورژوازی لنگر انداخت. در سال

را آماده خروج از مراکز  50ممتد نیمه اول دهه های کارگر اعتصابات و خیزشهای توده

کار و تولید و حاشیه شهرها کردند، همان گونه که جنبش آنها توسط فاشیسم اسالمی 

بورژوازی به سرقت رفت، رژیم ستیزی آنان نیز شکار کفتاران مردارخوار دین ساالر 

درنده بورژوازی دفن گردید. رژیم های ق مجادالت میان بخشسرمایه شد و در باتال

متفاوتی دارد. در اینجا شعار مرگ داری ستیزی روز کارگران عمق طبقاتی و ضد سرمایه

بر خامنه ای، به صورت زمینی و بدون هیچ خودفریبی مکتبی، شعار مرگ بر بیکاری، 

هایی ر و فالکت و همه مصیبتگرسنگی، کارتن خوابی، تبعیضات جنایتکارانه جنسی، فق

کارگر بار و بر سر آنها آوار کرده است. فریاد مرگ های است که سرمایه بر زندگی توده

است که برای فربه ساختن ای و روحانی، این بار فریاد مرگ بر رژیم درندهای بر خامنه

ها بانکارگران را از هستی ساقط ساخته است. معترضان در خیا، هر چه بیشتر سرمایه

نسخه پیچی این یا آن جریان سیاسی اپوزیسیون های «مرده باد» ، «زنده باد» به تکرار

پردازند، حرف نمی نمای بورژوازی یا یک رویکرد رفرمیستی آویزان به جنبش کارگری

آنها اصال این نیست که با رفتن این دولت و آمدن دولت دیگر وضعشان بهتر خواهد 

مسکن بی سیاسی حاکم را به جرم بیکار نمودن، گرسنه کردن،شد!! بالعکس کل قدرت 
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و جنایات سرمایه ها دارو و درمان نمودن خود، به جرم اعمال تمامی سبعیتبی ساختن و

دهند. کیفرخواست آنان علیه جمهوری اسالمی به می علیه خویش آماج ستیز قرار

همین راستا رژیم ستیزی است و در داری صورت زمینی کیفرخواست علیه نظام سرمایه

 .داردتر داریآنان در قیاس با گذشته بنمایه ضد سرمایه

دامنه خواست ها، اعتراضات و جنگ و ستیزهای کارگران در جنبش جاری با همه  -4

کارگر فشار استثمار و همه اشکال های پیش فرق دارد. در خیزش روز تودههای دوره

فروشندگان نیروی کار یا دوزخ نشینان کارگر،  تعرض، تجاوز و تعدی سرمایه به زندگی

گیرد. کارگران فقط می ولو بدون آوردن نام سرمایه، یکجا و با هم آماج اعتراض قرار

زنند، فقط علیه دیکتاتوری و ستم و نمی داروئی خود را فریادبی گرسنگی و آوارگی و

دولت درنده اسالمی  وداری تمامی آنچه را که سرمایهها دهند. آننمی خفقان شعار

گیرند. بیکاری گسترده چندین می سرمایه بر سرشان آوار ساخته است هدف قهر خود

میلیونی را با حجاب اجباری انسان ستیزانه، مزدهای نازل هزاران بار سالخی شده را با 

تبعیضات جنایتکارانه جنسی، آوارگی و کارتن خوابی را با فقدان آزادی سیاسی و حقوق 

نظامی های زیست محیطی را با ارقام سرسام آور هزینههای آبی و بلیهبی انسانی،اولیه 

های و پلیسی و تبلیغاتی رژیم، ریخته شدن میلیاردها، میلیارد حاصل کار و استثمار توده

رژیم در منطقه های کارگر به باتالق زیادت خواهی ها، جنگ افروزیها و بحران آفرینی

چندین هزارمیلیاردی صاحبان سرمایه، اجبار های و چپاولها د یو جهان را با طومار دز

کارگری به تن فروشی و تباهی و فروش مواد مخدر را با های کودکان و زنان خانواده

کالن نهادهای ترویج شریعت و تبلیغات اسالمی، وضعیت معیشتی رقت بار های هزینه

غول های ثروت صاحبان تراست کودکان و سالخوردگان را با اقیانوس عظیم سرمایه و

پیکر، فشار فقر و فالکت و تنگدستی نفرین شدگان کارگر را با بهره گیری جنایتکارانه 

دولت سرمایه از سالح دین برای سالخی ابتدایی ترین حقوق انسانی و فراوان مسائل 

بینند. معترضان کارگر حاضر در می دیگر یک جا و آمیخته به هم آماج کارزار خود

جوشند، می باال را که از ژرفنای چرخه تولید سود و سرمایههای تمامی جنایتها یابانخ

بدون تفکیک از همدیگر زیر باران اعتراض گرفتند. عصاره کالم کارگران هر چند ضمنی 

آن بود که کل حاصل کار و تولید آنها سرمایه افزونتر طبقه سرمایه ها در همه زمینه

دار، هزینه سرکوب وسیع فیزیکی و فکری معترضان یا مخارج بحران آفرینی و توسعه 
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گردد. جنبش جاری به لحاظ ابراز حیات خودپو می طلبی و زیادت خواهی رژیم حاکم

تر پیشین جلوتر و رادیکالای هاز خیزشها مختلف حیات اجتماعی گامهای در عرصه

 .بود

بارز های توان در زمره مشخصهنمی سراسری بودن و فراگیری موج اعتراضات اخیر را -5

قبل شاهد این سطح گستردگی مبارزات های آن به حساب نیاورد. در هیچ کدام از دوره

اه استثمارشوندگان و فرودستان عاصی و سراسری شدن جنبش در این ابعاد، در کوت

که به نوبه خود، انفجارآمیزی بیش از حد موقعیت ای ترین زمان ممکن نبودیم. پدیده

کرد. سراسری شدن بسیار می و رژیم سیاسی روزش را حکایتداری نظام سرمایه

طبقه کارگر تر فقیرتر و تنگدستهای حدیث این حقیقت بود که الیهها پرشتاب خیزش

های حقوقیبی بیشتر فشار استثمار سرمایه و جنایات ودر شهرها و روستا قادر به تحمل 

نیستند، همه از استثمار فرساینده سرمایه و بربریت اسالمی داری منبعث از وجود سرمایه

به ستوه آمده اند. همه آماده اعتراض و جنگیدن داری و غیراسالمی رژیم حاکم سرمایه

آتش طغیان کارگران در ر تهستند. یک نکته مهم در همین زمینه اشتعال افزون

در قیاس با تهران بود. باالتر گفتیم که بیکاران و زنان کارگر نقش تر شهرهای کوچک

و فشار فقر تر کردند. هر کجا شمار بیکاران افزونمی بازیها سلسله جنبان را در خیزش

بود، اعتراضات نیز تر خرد کنندهداری و فالکت و گرسنگی بارآورد وجود سرمایه

از نقش بازی بارز و تعیین کننده سرمایه ستیزی ها و انفجارآلودتر بود. همه اینتر شتعلم

کرد. یک نکته را به این قسمت بحث اضافه می خودپوی کارگری در این جنبش حکایت

های فقیرترین و محروم ترین الیهها کنیم. ما بارها تأکید نمودیم که معترضان در خیابان

این جنبش در طول چند روز عروج خود نتوانست از حمایت گسترده  طبقه کارگر بودند.

و مراکز کار برخوردار شود، این مسلما یک ضعف مهم بود، ها کارگر در کارخانههای توده

اما در همین سطح خود، سوای تمامی دستاوردهایش، به یک تعیین تکلیف شکوهمند 

بقه کارگر دست زد. آنچه این دانشگاهی طهای با بخش قابل توجهی از درس خوانده

شرمی بی در طول دو دهه اخیر به نمایش نهادند، سوای بدنامی، ننگ،ها درس خوانده

یاحسین، »با شعارمنفور و شرم آور ها و رسوایی چیز دیگری نبود، راه افتادن در خیابان

ن و اصالح طلباها آویختن به تابوت کثیف رفسنجانی« رأی مرا پس بده«! »میرحسین
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بود . خیزش روزهای اخیر کوشید تا این رسوایی ها شرمیبی بارز اینهای حکومتی نمونه

 .و ننگ را حتی االمکان از دامن طبقه کارگر پاک کند
 

 آینده این خیزش را چگونه باید دید؟

رین از مخاطرات مهم سر راه تداوم جنبش جاری شروع کنیم. سرکوب قهرآمیز عاجل ت

ری، سال حاکمیت رژیم اسالمی سرمایه دا 40طرها است. در طول و حتمی ترین این خ

ان هیچ گاه کل ماشین دولتی و قدرت سیاسی سرمایه یا کل بورژوازی حاکم به میز

ا کارگر احساس وحشت و دهشت نکرده است. در این روزههای امروز از طغیان توده

اصولگرا  کمتر از رقبای نهها هراس اصالح طلبان از استمرار حضور کارگران در خیابان

ی درون که شاید بسیار بیشتر باشد. ترجمه زمینی این واقعیت آنست که تمامی جناحها

ون خو حاشیه ساختار حاکمیت سرمایه به اندازه هم آماده سرکوب و کشتار و حمام 

واهد شد اعتراضات هستند. رژیم با کل قوای الزم برای این شبیخون وارد پهنه مصاف خ

د. این پایان دادن به شکل روز آن، از هیچ سبعیت و جنایتی دریغ نخواهد کرو برای 

ردیده گکار از همان روزهای نخست آغاز شده است، همه قوای قهر سرمایه وارد میدان 

یش و سر به نیست کردن ها، هر روز از روز پها و بدترین شکنجهها اند. دستگیری

 .و دهشت انگیزتر شده استتر گسترده

و سرنوشت سازتر، آسیب پذیری درونی جنبش تر ین خطر و صد البته بسیار مهلکدوم

از حیات کل ای جاری است. قبال گفته شد که کارزار حاضر کارگران به عنوان لحظه

جنبش کارگری ایران فاقد حداقل سازمان یافتگی، درهم تنیدگی و استخوان بندی 

رفرمیسم چپ های ی تمامی طیفاست. ترجیع بند همیشگداری منسجم ضد سرمایه

این بوده و کماکان آنست که توده کارگر فاقد آگاهی است. این بحث وارونه پردازانه و 

کنند، صدر و ذیل می سرمایه ساالر است. اینها وقتی از فقدان آگاهی طبقاتی صحبت

حرفشان این است که کارگران شعور، شناخت، دانش و قدرت تدبیر ندارند. به همین 

طر باید پیاده نظام حزب یا گروه و سازمان آنها گردند. آگاهی طبقاتی مشتی خا

محفوظات کتابی و سواد سیاسی یا آشنایی با مرامنامه، برنامه، منشور و مصوبات حزبی 

نیست. آگاهی کارگران کارزار زمینی آگاه، سرمایه ستیز، سازمان یافته و شورایی آنان 

ن بالفعل کالبدشکافی، چاره اندیشی، راه حل جویی، است. آگاهی جنبش کارگری در توا
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جنگ و گریز، تعرض و عقب نشینی، مقاومت و تهاجم متشکل شورایی توده کارگر 

گردد. نطفه و هسته این آگاهی در هستی اجتماعی کارگران و در زهدان می متجلی

مساعد  مبارزات آنها است اما این نطفه باید رشد کند، تغذیه شود، ارگانیسم سالم

شکوفایی و بلوغ احراز نماید. جنبش کارگری ایران از این لحاظ در موقعیتی بسیار 

ضعیف و آسیب پذیر قرار دارد و خیزش روز خیابانی کارگران نیز کل این آسیب پذیری 

 .کندمی و ضعف و کاستی را عمیقا و با تمامی شدت در درون خود حمل

خطر مهم باال، آنچه پویه بالندگی خیزش  زنند که در میان دومی همه شواهد بانگ

کند نه اولی که دومی است. سرکوب و حمام خون مسلما می جاری را به شدت تهدید

ضربه سنگینی بر پیکر این جنبش وارد خواهد ساخت اما قادر به انهدام و تعطیل دیرپا 

ا آمدن به حتی کوتاه مدت آن نخواهد بود. دلیل این امر روشن است. اوالً این خیزش ب

پایان یابد. همه در این مورد اذعان ها خیابان آغاز نشده است که با بیرون رفتن از خیابان

مختلف در مراکز کار و تولید و های دارند که جنبش روز در همه این سالها به شکل

کرده است. بر همین اساس، می اجتماعی گوناگون حضور داشته و ابراز وجودهای عرصه

معین بر شکل، دامنه یا ای تواند برای دورهمی ام خون در بدترین حالتسرکوب و حم

دار خود در سراسر ایران های تواند بر چوبهمی ساز و کارهای روز آن اثر گذارد، رژیم

بیافزاید، کارگران زیادی را به جوخه اعدام بسپارد، هزاران زندانی تازه را به جمعیت 

ملحق سازد، فضای رعب و وحشت را همه جا  دستگیرشدگان چند هزار نفری فعلی

حاکم نماید و خیلی کارهای دیگر بکند. اما تاریخ نشان داده است که مجرد این بربریت 

ها، توان نابودی و مضمحل سازی هیچ جنبش ریشه دار و گسترده طبقاتی را نداشته 

، اما اوالً در تواند برای مدتی افت کند یا حتی تعطیل گرددمی است. اعتراضات خیابانی

دیگر و بیشتر از همه جا در مراکز کار و تولید گسترش خواهد یافت. ثانیا های حوزه

شکل خیزش خیابانی هم به ورطه رکود نخواهد غلطید زیرا که اکثریت قریب به اتفاق 

دهند. جمعیت عظیم چندین یا چند می توده عاصی و ناراضی را کارگران بیکار تشکیل

 درمانیبی دارویی وبی مسکنی وبی گرسنگی وهای در میان شعلهده میلیونی که 

برای نمایش قهر، نارضائی و اعتراض ها و میدانها سوزند و هیچ محلی سوای خیابانمی

کنند که از هر می ندارند. دولتمردان و مزدوران سرمایه هر روز با زبان خویش اعتراف
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بیکار هستند. این بیکاران هیچ چیز نه  ده کارگر در سن اشتغال حداقل چهار نفر آن

توانند می برای زندگی و نه برای از دست دادن دارند. پیکار و اعتراض تنها کاری است که

توانند می و مجبورند انجام دهند و خیابان و میادین درون شهرها تنها مراکزی است که

است که طبقه سرمایه دار و این اعتراضات را به نمایش بگذارند. ثانیاً و این بسیار مهم 

دولتش نه فقط هیچ چشم اندازی برای هیچ میزان بهبود در وضعیت معاش و درمان و 

توده کارگر ندارد که حتی هیچ های مسکن و بیکاری و گرسنگی و سایر سیه روزی

و مقابله با فروپاشی داری دورنمایی برای هیچ میزان چالش بحران رو به عمق سرمایه

بیند. موج بحران نمی چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی هم در پیش روشتاب آلود 

و مراکز کار در حال تعطیل سیر ها گردد، شمار کارخانهمیتر هر روز از روز پیش کوبنده

صعودی دارد. هیچ روزی نیست که بر کثرت بیکاران افزوده نگردد. بازار انباشت سرمایه 

ایران و بازار جهانی داری دالت میان سرمایهفاقد حداقل رونق است. وخامت مبا

یا روند سامان پذیری بین المللی سرمایه اجتماعی کشور در سطحی است داری سرمایه

بسیار گزاف پیش ریز هر دو های که سرمایه داران داخلی و خارجی خود را با هزینه

و نرخ نامطلوب  بخش استوار و گردشی سرمایه ثابت، بهای تمام شده بسیار باالی کاالها

همه در آستانه ها پوشند. بانکمی بینند و از سرمایه گذاری چشممی سودها مواجه

 داران سرمایه ملکیت در  آنها در شکل وامهای ورشکستگی هستند زیرا سرمایه

 فشار با و است گرفته قرار پیکر غول صنعتی یا مالی مؤسسات و دولتی و خصوصی

بیمه و های است. تمامی صندوق نگشته باز دهنده وام مالی مراکز به بحران سرکش

کارگر زیر مهمیز ورشکستگی هستند و هر آن در خطر سقوط و های بازنشستگی توده

یکی پس از دیگری بر چرخه فروپاشیده بازتولید ها باشند. موج تحریممی اعالم افالس

برجام به طور کامل افزایند. می گردد و بر شدت اختالل این چرخهمی سرمایه سرشکن

سترون و بدفرجام مانده است و هیچ انتظار اساسی بورژوازی و دولتش را پاسخ نگفته 

های آبی و تقلیل روزافزون بخشبی است. بحران دهشتاک زیست محیطی و خطر

بر همه معضالت غیرقابل گشایش سرمایه داری کشاورزی و پرورش دام و طیور سرمایه

در حالی چرخه حیات سرمایه را در کالف خود ها کل این اجتماعی مزید شده است.

پیچیده است که دولت اسالمی بورژوازی باید هر سال صدها میلیارد دالر از حاصل 

کارگر را صرف جنگ افروزی در منطقه و بحران آفرینی در یا آن های استثمار توده
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چ میزان تقلیل کشور حاشیه خلیج کند. در چنین شرایطی آیا چشم اندازی برای هی

کارگر وجود دارد، جواب نه فقط منفی های گرسنگی و فقر و فالکت و کارتن خوابی توده

بسیار رعب آورتر خواهند شد. ها و بیکارسازیها که عمیقا معکوس هم هست. بیکاری

از طبقه کارگر که تا امروز قوت الیموتی در سفره خود دارند مجبور به تحمل هایی الیه

دامنگیر فقیرترین همزنجیران خود خواهند گردید. زمان تعویق پرداخت های سیه روزی

گردد. بازنشستگان از دریافت سنار و سی شاهی می و شاید چند برابرتر دستمزدها طویل

مستمری روز خویش باز خواهند ماند. همه چیز بدتر خواهد شد. فاشیسم اسالمی 

و حقوق انسانی ها بتدائی ترین آزادیبه سلب اتر و عنان گسیختهتر سرمایه سرکش

ها و شورشها زنند که موج خیزشمی فریادها توده کثیر کارگر خواهند پرداخت. کل این

فروکش نخواهد ها و میدانها و خیابانها و اعتراضات کارگران در مراکز کار و کارخانه

چه بسا جای خود شاید تغییر شکل دهند، تظاهرات خیابانی ها و خیزشها کرد. شورش

را به جنگ و گریزهای پراکنده نامتوازن با فواصل زمانی نامعلوم دهند اما دولت بورژوازی 

با مجرد اعمال قهر و سرکوب و حمام خون نه فقط صدای اعتراض کارگران را خاموش 

 .خیابانی نیز نخواهد شدهای نخواهد کرد که قادر به تعطیل خیزش

برعکس است. آسیب پذیری جنبش کارگری کال و  در مورد خطر دوم اما موضوع

خیابانی به طور مشخص یک تهدید حیاتی و بنیادی است. یک معنای صریح های خیزش

تواند در این جنبش به می این آسیب پذیری آنست که هر میکرب و ویروس و عفونتی

خیل  سرعت رشد نماید، سراسر اندام را عفونی سازد و به هالکت اندازد. همین االن

کثیر فرصت طلبان و کفتاران زشت سرمایه در لباس منجی و قیم آماده دریدن و بلعیدن 

های دوره خالف بر طلب سلطنت شدگان قبر نبش نیروها این میان در جنبش هستند. 

 داشت نظر مطمح باید را واقعیت این. باشندمیتر تعمق قابل وتر مهلک همه از پیش

از آن است که قادر به حداقل تر منزوی میلیتانت چپ رفرمیسم حاضر شرایط در که

اثرگذاری بر روی مبارزات کارگران باشد، حتی رفرمیسم چپ نمای آشتی طلب از حزب 

توده و اکثریت فدایی گرفته تا سندیکاسازان چپ نما نیز در قیاس با سلطنت طلبان 

 برخوردار موقعیتی چنین از اخیر دسته و دار  گردند. چرانمی خطر چندانی محسوب

دید. سلطنت طلبان در ها از حوادث این سالای است؟ دلیل آن را باید در رشته شده
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برای شستشوی ها طول چند دهه به طور مستمر و از طریق بیشترین تریبونها و رسانه

کارگری تالش کرده های از جوانان خانوادههایی مغزی، تحمیق و مهندسی افکار بخش

تقال نمودند تا ها و نوع این« من و تو» ، «پارس»، «صدای امریکا» های اند. تلویزیون

وارد حریم ویژه کمبودها، نارضایتی ها، نیازهای اولیه روانی، عواطف و امیال سرکوب 

شروع به کشت و ها شده نسل جوان هر دوره شوند. در شیارهای ذهن و شعور این نسل

کارگری القاء نمایند که ارتجاع هار اسالمی روز، طاعون های کار کنند، به جوانان خانواده

و سالح سرمایه برای سرکوب جنبش کارگری داری سرمایههای برتنیده از اعماق عفونت

باشد!!، بلکه بازمانده پوشالی اعصار پیشین تاریخ است!! و نمی یا مسخ شعور کارگران

باشد! این می داریمایهفقط ضد مدنیت و سکوالریسم و دموکراسی و حقوق بشر سر

به شریرانه ترین شکل، ارتجاع دینی را از سرمایه جدا نشان دادند و در وسیع ها رسانه

چند دهه اخیر های ترین سطح جنجال راه انداختند که گویا تمامی صدر و ذیل بدبختی

زشت اسالمی است. گویا فقط مشتی آخوند سر از گورستان های جامعه ایران خرافه

بیرون آورده و بر روی هست و نیست تمدن و فرهنگ و اعتبار و اصالت و رفاه و  تاریخ

 57 سال بهمن از پیش تا گویا!! اند کشیده شمشیر  آزادی چند هزار ساله قوم آریا

دیده اند!!، غرق رفاه می نشسته اند!!، عزتمی تمامی ایرانی تباران!! در همه جا بر صدر

با آمدن مشتی آخوند همه چیز بر باد رفته است. وحوش و شادی و نعمت بوده اند و 

سازمان یافته و برنامه ریزی شده خود این ترهات را در های سلطنت طلب در تریبون

ذهن نسل جوان هر دوره کشت نمودند و اضافه کردند که در گذشته به جای صدای 

اخته اند، سایه پردمی به نوازش روان آدمیانها گوشخراش مداحان و مؤذن ها، گوگوش

ثاراهلل و جنداهلل و زینب و کلثوم و امر به معروف و نهی های شوم حجاب و چادر و گشت

از منکر، همه و همه از سر زنان و دختران کوتاه بوده است. مجالس رقص و آواز همه 

جا رونق داشته است، همه غرق شادی و رفاه بوده اند!!! بریدن انگشتان وجود نداشته 

مانده می شده است و در یک کالم سراسر ایران به بهشتنمی کسی قصاص است، هیچ

شعور یک بخش ها است. کرکسان مردار خوار سلطنت طلب سالیان متمادی با این حرف

کارگری را شستشو دادند. سوء تعبیر نشود، بحث بر سر این نیست های از جوانان خانواد

و کلثوم، قصاص و بریدن انگشتان یا که دعوی این جماعت در مورد نبود گشت زینب 

رواج مجالس رقص و آواز دروغ بوده است. سخن اینجاست که آنها با انگشت نهادن بر 
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چنین مسائلی، دنیای سراسر وحشت و دهشت دوران استیالی رژیم سلطنتی 

راندند. آنها با پیش کشیدن می بیرونها و شناخت انسان را از تیررس شعورداری سرمایه

کارگر در آن ایام، فقر و فالکت های د باال، شدت استثمار کوبنده و جنایتکارانه تودهموار

کارگری، فرسودن و هالکت و های و گرسنگی و آوارگی چند ده میلیون نفوس خانواده

تباه شدن کارگران در حلبی آبادها و زورآبادها و حصیرابادها و خاک سفیدها، آکنده 

 فلک آبادها، وکیل بودن جامعه از اوین ها، عادل آبادها، قزل حصارها، عشرت آباد ها، 

 کودکان فروش به کارگران اجبار دیگر، گاههای شکنجه انبوه وها برازجان دژ ها، االفالک

 وجود معترض، انسانهای روز به روزهای خون حمام و اعدامها فقر،های تازیانه زیر خود

انسور، س بزرگ، شهرهایهای خیابان در ساواک گشت هزاران روزی شبانه آورو رعب

خفقان و آزادی کشی انفجار آمیز، جرم سیاسی ساختن هر نوع فکر کردن به مسائل 

زندان برای خواندن قصه ماهی سیاه ها سیاسی، تحمیل سالسیاسی یا ابراز نارضایی 

دیگر های و انسان ستیزیها درندگیها انتهای جنایتبی و لیستها کوچولو بهرنگی

را از میدان صید ذهن، اندیشه و جستجوی چند داری رژیم درنده شاهنشاهی سرمایه

ها شوی مغزی انساننسل دور ساختند و همسان رقبای حاکم خود به بدترین شکل شست

کردند که به اندازه کافی گوش شنوا می پرداختند. سلطنت طلبان در شرایطی این کار را

یافتند. نسل جوان دختران و پسرانی که از وحشت حجاب و تعزیر و دستگیری می هم

شمار، تحمل صدها تازیانه به جرم گوش دادن یک نوار موسیقی و بی هایتوسط گشت

 دید، بسیار ساده مشتری شنیدن این حرفهامی خود را در آستانه انفجارها مانند این

 کرد و از گذشتهمی گردید. از این هم بدتر، این نسل وقتی به پدر و مادر خود رجوعمی

شنید که مهر تصدیق بر همین می راهایی پرسید شاید در بسیاری موارد حرفمی

ح طلب شده اسالمی نبودند که شعور یک اصالهای بود. این فقط فاشیستها عوامفریبی

دزدیدند و آنها را در تشییع جنازه کثیف می کارگری راهای بخش وسیع جوانان خانواده

داشتند، اعوان و انصار رژیم می گفتن وا« یا حسین، میرحسین»و متعفن رفسنجانی به 

 اینک طلبان سلطنت کردند.می دیگر این جوانان چنینهای هار شاهنشاهی هم با بخش

 سازماندهی و حزب آنها. کنند درو راها کشت این حاصل تا کوشندمی روزها، این در و
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آنان است  به دادن گوش آماده باال مختصات با وسیع نیروی یک که وقتی اما ندارند

 .برپایی حزب و تشکیالت کار چندان دشواری نیست

تان همه حزب دموکرات کردس از سلطنت طلبان که بگذریم ناسونالیسم کرد و بیش از

ر ایران با یک لشکر عظیم پیشمرگه همراه با برخی محافل همسوی کرد خطری بسیا

از  جدی برای آینده جنبش کارگری ایران است. خطری که چشم انداز بالفعل شدن آن

حزب  سلطنت طلبان نه کمتر بلکه بیشتر است. همه احتماالت را باید به نظر آورد.

توانند با می هاتواند در کنار سلطنت طلبان قرار گیرد، همه اینمی حتیدموکرات به را

ی، ، یک بخش از بازماندگان سازمان فدای«جمهوری خواهان الئیک»، محافلی مانند

ی راست داخل و خارج کشورهای دینی و الئیک بلوچ، سندیکالیستهای ناسیونالیست

رگری افتند. رویکرد ضد به صورت یک جبهه واحد ارتجاعی به جان جنبش کا

آگاهگرانه خود های و برای لغو کار مزدی در این چند دهه بیشتر فعالیتداری سرمایه

رد، را بر روی نقد رفرمیسم چپ میلیتانت و رفرمیسم راست سندیکالیستی متمرکز ک

یز رفرمیسم این کار تا حدود زیادی اجتناب ناپذیر بود. ما با نقد مارکسی و سرمایه ست

تی مختلف، عمال هویت جنبشی، طبقاهای لنینی و اشکال دیگر رفرمیسم در حوزهچپ 

ین فرایند اپروردیم، پیداست که به عنوان جزء الیتجزایی از می و پراکسیس نوین خود را

اجتناب  پرداختیم. بخش اول این کار غیرقابلمی به نقد احزاب و نیروهای این طیف هم

 م جای حرف دارد و حجم قابل توجهی از آن شایدبود. حد و حدود ضرورت بخش دو

وجهی ما به توجهی یا کم تبی قابل گریز بود. در این میان آنچه عمیقا مورد انتقاد است

تفاهم  کار آگاهگرانه وسیع در مورد جریانات سلطنت طلب و نیروهای مشابه است. سوء

خود متوهم های أثیر فعالیتدانیم، به برد تمی نشود، حد و اندازه اثرگذاری خود را خوب

 غییرتکردیم پروسه رخدادها را می نیستیم، سخن از این نیست که اگر این کارها را

 آمدمی دادیم!!. بحث بر سر میزانی از تأثیرگذاری است که از عهده ما برمی

 توانیم بکنیممی چه باید و چه

جنبش کارگری کال و گویند که می اجتماعیهای اقتصادی و مؤلفههای همه داده

کارگر، در ماههای آتی و سال پیش رو، به رغم تحمل های خیابانی تودههای خیزش

 و ناگزیری افتادن به افت و خیزها، در مجموع نه فقط افتها وحشیانه ترین سرکوب

اقتصادی های کند که روند اعتال خواهد پیمود. در این نوشته ما قصد باز کردن بحثنمی
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دهد که تعرض می ایران نشانداری ا یک مرور کوتاه در وضع روز سرمایهنداشتیم ام

خواهد شد. تر کارگر هر روز از روز پیش هولناکهای بورژوازی به سفره خالی توده

هیچ چیز برای از دست دادن »حدیث حال غالب کارگران بدون اغراق آن خواهد بود که 

گرسنه کارگر نیست، بورژوازی در سینه مجرد سرکوب قادر به مهار این توده « نداریم

سای این وضعیت به تشدید فشار استثمار کارگران بسنده نخواهد کرد، همه شمشیرهای 

توانیم انجام دهیم شاید می قهر و قدرت را از نیام بیرون خواهد آورد. آنچه ما باید و

 .باشدها این

و به ستوه آمده از فشار  بدون پیوند تنگاتنگ طبقاتی و جنبشی با همزنجیران مبارز -1

استثمار و ستم سرمایه در قعر شرایط زندگی، کار و پیکار آنها، هیچ کار مهمی از دستمان 

کنیم، وقتی می ساخته نیست. ما وقتی حزب سازی، کمیته آفرینی و کانون بازی را نقد

ن تمسک به این نوع کارها را بستن سد بر سر راه نطفه بندی و بالندگی جنبش سازما

توانیم خودمان همان کارها را نمی بینیم، طبیعتامی یافته شورایی سرمایه ستیز کارگران

توانیم نفس نمی مغایر باشیم،های دیگر تکرار کنیم و منتظر نتیجه گیریای به شیوه

کالبدشکافی، نقادی و راه حل پردازی برای کارگران را ولو سرشار از رادیکالیسم!، حتی 

بدون همگامی و همرزمی ارگانیک زمینی با فعاالن هم زنجیر، «!! مارکس ازتر رادیکال»

نداریم جز اینکه برای همگامی ای به حساب آریم. چارهداری فعالیت اثربخش ضد سرمایه

و هم پیوندی و همراهی عملی با دخالت گران مؤثر رخدادهای روز جنبش کارگری تالش 

یک مشکل اساسی تعیین تکلیف کنیم. باید  بیشتر به عمل آریم. در همین جا باید با

و به سراغ زندگان رویم، ما اگر چند برابر عمر متعارف « مردگان را به مردگان بسپاریم»

خود هم زنده مانیم و دست به کار همراه ساختن این یا آن فعال سیاسی میراث دار حزب 

رسیم. همین توان نمی سازی، رژیم ستیزی و کمونیسم نمایی رایج باشیم به هیچ کجا

چرا باید تحمل کرد رنج آبیاری کردن » دهیم. می فرسائیم و هرزمی اندک خود را هم

به جای اینها باید چشم دیدن و یافتن دردمندان معترض « باغی کز آن گل کاغذین روید

طبقه خود و زبان گفت و شنود با آنها را پیدا کنیم. همین کسانی که امروز چندین هزار 

جمهوری های در شهرهای مختلف ایران در سیاهچالها آنها به جرم راه اندازی خیزشنفر 

هستند، بیکاران و گرسنگانی که هیچ چیز برای از دست ها اسالمی زیر بدترین شکنجه
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دانستند. نمی دادن نداشتند، رسم و سواد سخنوری در باره تفاوت میان مارکس و انگلس را

شناختیم، آزار نمی ت سرمایه شوریدند و ما هیچ کدام آنها راعلیه شدت استثمار و بربری

اندیشیم که چرا ما به جای جستجوی این ها، حتی یک می دهنده است وقتی به این

ساعت وقت خود را صرف بگو، مگوی انتقادی با حزبیون و سندیکاچیان و فیلسوفان و 

بدون تغییر داری سرمایه فعالین سیاسی مدعی نجات نفرین شدگان کردیم!!. رویکرد ضد

تواند نیروی نمی هاو همصدا شدنها ریل بنیادی در نوع ارتباط جویی ها، همگام سازی

دخالتگر جدی در پهنه کارزار توده کارگر شود. این حرف نه فقط جدید نیست که دغدغه 

و ها همیشگی همه ما بوده است اما تندپیچهای حساس مبارزه طبقاتی معموال کاستی

در پیش روی افراد تر را بسیار عریانها و مبرمیتها و ضرورتتر تباهات را بسیار خشناش

 .دهدمی قرار

ر یا به هر میزان که ارتباطات ما در عمق اعتصابات و اعتراضات درون مراکز کا -2

 شود، موفقیت ما در جنبشی ساختن نگاه رویکرد ضدتر خیابانی فعالهای خیزش

یه داری، مطالبات روزمره، سرنگونی طلبی، شیوه تولید و جامعه سرمابه داری سرمایه

رمایه، سشوراها و روایت سازمانیابی، دولت و قانون و نظم سیاسی و مدنیت و حقوق 

 دورنمای آتی جنبش کارگری و همه مسائل تعیین کننده تمایز این رویکرد با

سایر  ن گذر بیشتر گرددرفرمیسم بارزتر خواهد شد. هر اندازه دستاورد ما در ای

اهد شد. ما از جمله نقد جریانات دیگر معنی دارتر و موضوعیت دارتر خوهای فعالیت

باطات، مادام که در سیر رخدادهای روزمره جنبش حضور فعال نداریم، مادام که ارت

جنبش  شبکه تماس و گفت و شنود و اثرگذاری و اثرپذیری ما راه خود را به شریان

وینده، گایدئولوگ، سیاست ورز، نویسنده، های ند ما به صورت مشتی آدمجاری باز نک

اقی بتأثیر در سرنوشت جنبش این طبقه بی منقد و خبرگزار دوست طبقه کارگر اما

 .خواهیم ماند

ه هر چه کرا هسته روینده شوراها سازیم. شوراهایی ها و همراه یابیها ارتباط گیری -3

واصان ورت، دخالتگری خالق و تأثیرگذاری متقابل غکوچک و ناپیدا، جای شور و مش

شاخ و  واقعی دریای جنبش باشند. پویا و بالنده گام بردارند و ظرفیت الزم برای

 .برگ کشیدن را دارا باشند
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اقتصادی و سیاسی و فرهنگی های کارگر را در همه حوزههای مطالبات عاجل توده -4

در میان کارگران ترویج کنیم و طرح  داریو اجتماعی با نگاهی عمیقا ضد سرمایه

را با کارهای آگاهگرانه عمیق و موجز و اثرگذار همراه سازیم. محتوا ها این خواسته

و جهتگیری و مبنای شعارهای ما بسیار شفاف است. نقطه عزیمت ما در طرح 

کارگر برای تسلط های خواستها و شعارها، هموارسازی هر چه بیشتر راه پیکار توده

 سرحد ممکن بر پروسه کار، تولید و زندگی اجتماعی خویش است. ما اعالمتا 

داریم که دریافتی ماهانه هر کارگر اعم از شاغل بیکار و جویای کار در شکل می

هزینه معیشت و رفاه اجتماعی نباید از سهم وی در کل محصول اجتماعی ساالنه 

از آغاز تا عالی ترین سطوح، کار و تولید کمتر باشد. بر رایگان شدن کامل آموزش 

مهد کودک بدون هیچ هزینه برای کل کودکان، دارو و درمان و بهداشت سراسر 

مجانی برای همه، رایگان بودن نگهداری از سالخوردگان و معلوالن، ایاب و ذهاب 

رایگان، مسکن مدرن مصون در مقابل زلزله بدون هیچ اجاره بها، محو کامل حجاب 

ایت شناختن همه اعمال شنیع و انسان ستیزانه از نوع قصاص، اجباری، جرم و جن

شالق و اجرای احکام شرعی، ممنوعیت هر گونه دخالت دولت در زندگی شخصی 

سیاسی و بیان و مطبوعات های انسان ها، ممنوعیت هر شکل محدود سازی آزادی

دی جامع اجتماعی، آزاهای و تظاهرات یا سازمانیابی و تشکیل اجتماعات و فعالیت

االطراف افراد در انتخاب نوع زندگی مشترک و ثبت کردن یا نکردن ازدواج، امحاء 

در حصول « خانه دار»کار خانگی زنان و حق بدون هیچ قید و شرط هر زن موسوم به 

علیه هر ای سهم کامل خود از محصول اجتماعی ساالنه کار و تولید، مبارزه ریشه

قید و شرط کار کودکان، بی و مردساالری، الغاء شکل تبعیضات جنایتکارانه جنسی

آن از طریق های زیست محیطی در تمامی شکلهای ستیز اساسی علیه آلودگی

در چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی، الغاء کامل اعدام و ها کندن ریشه آلودگی

کنیم. مضمون و جهت گیری شفاف می مسائل دیگری از این دست تأکید و اصرار

در پیش کشیدن این مطالبات سمت دادن پروسه پیکار جاری طبقه کارگر بر  ما

کوشیم تا مبارزه می است. ماداری محور یک جنگ واقعی بر سر بود و نبود سرمایه
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را به یک خاکریز توفنده جنگ کارگران علیه سرمایه ها حول هر کدام این خواسته

 .تبدیل کنیم

دی جنبش روی نیروهایی قرار دهیم که واقعا خطر جو نقدها را بر ها تمرکز افشاگری -5

رسد که سلطنت طلبان بیش از همه می شوند، در این گذر به نظرمی محسوب

ش موضوعیت دارند. تکلیف اصالح طلبان درون و حاشیه حاکمیت به عنوان یک بخ

 مهم قدرت اختاپوسی اسالمی سرمایه روشن است اما شاید تأثیر اصالح طلبان

موش ن نمای داخل و خارج در متوهم ساختن کارگران نیز کم نباشد، فرااپوزیسیو

ت کارگران نکنیم که نهادهایی مانند کانون نویسندگان ایران نیز در دامن زدن توهما

 .دست کمی از اصالح طلبان حکومتی یا اپوزیسیون نما ندارند

پ، چوع راست و متنهای اپوزیسیونهای و گمراهه آفرینیها یکی از وارونه پردازی -6

از سلطنت طلب گرفته تا رفرمیسم چپ تا فعاالن کانون نویسندگان و افاضل 

طور  سال نقد رفرمیستی و سرمایه ساالر مذهب و به 40دانشگاهی چپ نما در این 

ها ریتیک صدا سعی کرده اند تا ریشه غالب بربها مشخص اسالم بوده است. همه این

ر جرد اسالمی بودن رژیم ببینند و همین را دو توحش جمهوری اسالمی را در م

» ت شعور کارگران کشت کنند. اینها از هر فرصتی برای تبلیغ شعار سرمایه سرش

انه، و در واقع شعار قبول بقای دین و دولت به صورت جداگ« جدایی دین از دولت

ذشته ز گاگیرند. ما باید بسیار بیشتر می به عنوان یک مطالبه اساسی کارگران بهره

 تشریح کنیم که جمهوری اسالمی، سرمایه تشخص یافته در قالب دولت با سالح

سرمایه با سالح های نفرت بار مذهب است و همه اشکال توحش این رژیم توحش

ی مزدی مخوف اسالم است. باید موج نفرت کارگران به اسالم را نفرت به نظام بردگ

 .ه اسالم سازیمو نفرت به هر ساز و کار قدرت سرمایه از جمل

جدای از کارهای آگاهگرانه پیرامون سلطنت طلبی و سلطنت طلبان باید از همه  -7

و امکانات برای نقد ناسیونالیسم استفاده کنیم. در همین خیزش جاری ها فرصت

دادند، می فقط سلطنت طلبان نبودند که عربده احیاء شاهنشاهی و ایران، ایران سر

از دار و دسته سلطنت اما غرق در باتالق کورش ستایی  ظاهرا جداهای ناسیونالیست

 .کردندمی و میترائیسم نیز برای رونق بازار خود به اندازه کافی تالش
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 1397فروردین طبقه کارگر ایران، چشم انداز وحشت و دورنمای امید 

 

ان و سه سال پیش بورژوازی ایران خود را در آستانه خروج از یک دوره متالطم بحر

ا جناح، دید! آنچه سرمایه داران از هر بخش یمی شروع دور جدیدی از رونق و سازندگی

متناقض های کردند، طبیعتا انگارهمی سیاسی حاکم با هر ترکیب و قماش تصورو رژیم 

یات مقدس مادی بود، اما این ذات بورژوازی است که توهمات خود را آهای فاقد پشتوانه

وهام اتحقیقی و در مورد خاص جمهوری اسالمی، الهی و آسمانی خواند. شالوده بنای 

یکی پس ها ثمر خواهد داد!! تحریم« برجام»بود که دولت روحانی آن های و عوا فریبی

 ولی را بربین المللی موانع سر راه مبادالت ارزی و پهای شود!! بانکمی از دیگری لغو

گردد!! سرمایه می چینند!! داد و ستد میان بازار داخلی ایران و بازار جهانی عادیمی

ه بین المللی اقتصاد یری خود در چرخپذاجتماعی ایران پروسه طبیعی سامان 

ایه ثابت در گیرد!! با رفع تحریم ها، هزینه تولید و تشکیل سرممی را از سرداری سرمایه

رود!! می آید!! و حجم و نرخ سودها به همان میزان باالمی فاحش پائینای کشور به گونه

 وپیشرفته ترین ممالک صنعتی دنیا، در شکل مدرن ترین ماشین آالت های سرمایه

شوند، کوه رفیع می تکنولوژی و دستاوردهای دانش بشری به سوی ایران سرازیر

آمیزند و می خارجی به همهای داخلی، با سرمایههای سرگردان و نقدینههای سرمایه

رآوری کار نتیجه آمیزش آنها انباشت غول آسا در صنعت و تولید با باالترین گنجایش با

گیرد. بازار می ئی رونق انباشت سرمایه همه جا راگردد!! یک دوره طالمی اجتماعی

خواهد  پیماید و در یک کالم همه مشکالت اقتصادی حلمی سابقهبی اشتغال راه اعتالی

کرد. رؤیای برجام نمی شد!! دولت روحانی در معماری این بنای وهم به این حد بسنده

بر معضالت سیاسی، و بین المللی، غلبه ای دوم، سوم، حل همه مجادالت منطقه

جنبش  اجتماعی، حقوقی، فرهنگی داخلی و به عنوان نتیجه تمامی اینها، سرکوب موفق

م باال کارگری با سالح اتحادیه سازی و مدنیت، همراه با کشتار فیزیکی، به کل احال

 .رفتمی تا اوج آسمان باالها شد و کاخ خیالبافیمی افزوده

که پیش از حفاری اولین سانتی متر واقعی بنا، شروع به این برج بلند آرزوها، نه امروز 

سیل طاعون راه انداختند. انتظارات ها ریزش کرد. فروریخت، کوه موش زائید و موش
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پیرهن حسرت تن  ،دو و سه« برجام»پشت سر هم نکول شدند. تمثالهای بوالعجب 

خارجی های رمایهکردند، بانکهای بین المللی به وضع پیشین ادامه دادند، از هجوم س

گرفت. ای خبری نشد. فروپاشی چرخه انباشت و بازتولید سرمایه اجتماعی شتاب تازه

شد و همه چیز با سرعت بیشتر رو به وخامت رفت. بورژوازی تر نرخ بیکاری سرطانی

خود نداشت. در یک چشم به هم زدن، خشت، خشت های قرار اعتراف به شکست

درصدی و  ۸گلین دروغ جایگزین نمود. از رشد اقتصادی های رؤیاهای واهی را با کلوخ

درصدی گفت!!. جنجال کاهش تورم راه انداخت!!. در کمال بیشرمی سخن از بهبود  1۲

 .دیگر سر هم بندی کردهای وضع اشتغال به میان کشید!! و فراوان فریبها و دروغ

نیست جز ای آن چارهموضوع اصلی بحث حاضر چیز دیگری است اما برای پرداختن به 

درنگ کنیم. شکی نیست ای لحظهها این که بر روی واقعیتهای پشت این فریب بافی

که برجام برای طبقه سرمایه دار ایران و جمهوری اسالمی بدون هیچ دستاورد نبود. 

میلیون بشکه و تغییر شرایط  4هزار بشکه به حدود  ۸00افزایش صادرات روزانه نفت از 

از نداشتن هیچ گونه تصویر روشن برای دریافت بها یا زمان حصول آن، به این صادرات 

دریافت متعارف کل این بها یا حتی عظیم ترین بخش آن، مسلما یک موفقیت برای 

تریلیون  15۲شرایط پس از اجرای پاره وار برجام، رقمی بالغ بر  .بودداری دولت سرمایه

خواند، می «تولید ناخالص داخلی»تومان بر محصول اجتماعی ساالنه یا آنچه بورژواژی 

تریلیون تومان رساند. دامنه این  670تریلیون به حدود  517افزود و کل آن را از 

یک مائده آسمانی « نفت»موفقیت برای بورژوازی و دولتش در همین حد خالصه نشد. 

گردد. می رزش آن توسط زمان کار انسانی اجتماعا الزم تعییننیست، یک کاال است و ا

شوند. بلکه در چهارچوب کارکرد قوانین و نمی کاالها لزوما به ارزش خود فروخته

رسند. می یا باالتر از آن به فروشتر مربوط به تشکیل نرخ سود عمومی، پائینهای مؤلفه

شرایط خاص انحصاری، نیاز ویژه بازار در این میان کاالهای معینی مانند نفت به دلیل 

و تأثیر فاکتورهای مهم دیگر نرخ سودی به مراتب بیشتر از نرخ سود متوسط، نصیب 

سازند، شرایطی که البته در حال تغییر است و در سالهای آتی به ویژه با چشم می خود

ه مورد انداز تولید وسیع نفت شیل امریکا تحوالت مهم تری را تحمل خواهد کرد. نکت

صرفا « تولید ناخالص داخلی»تریلیون تومان اضافه شده به  15۲تأکید آنست که رقم 

بین المللی است که جمهوری اسالمی با توجه به موقعیت های بخشی از اضافه ارزش
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دیگر کماکان موجود این کاال، سهم خود نموده است. این اضافه های انحصاری و مؤلفه

شوند و نقش آنها در چرخه می خود به سرمایه تبدیل در عظیم ترین بخشها ارزش

 هر کشور صادر کننده نفت راداری ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران یا سرمایه

 .خالصه کرد« عایدات نفتی»توان در همان رقم خالص نمی

برای روشن شدن موضوع مجبوریم سراغ آمار رویم. بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 1394ضمن تأکید بر رشد جهشی اقتصادی از منفی یک و شش دهم درصد در سال 

ن مختلف اقتصاد، در ایهای ، نقش بخش1395به مثبت دوازده و نیم درصد در سال 

 ، بخش موسوم به%10دود رشد حیرت آور را!! این گونه گزارش کرده است. نفت ح

درصد، حوزه صنعت و معدن شش دهم درصد،. آب و برق  ۲کمی کمتر از « خدمات»

آن حدود سه های و گاز در مجموع نیم درصد و باالخره بخش کشاورزی و زیر مجموعه

 دهم درصد سهم داشته اند. گزارش بانک مرکزی نقش سه دهم درصدی حوزه کشاوری

اعی قیمت گذاری تضمینی محصوالت زر»درصدی را متأثر از در نرخ رشد دوازه و نیم

اعطای »دانسته است و در رابطه با بخش کشاورزی تصریح کرده است که « از سوی دولت

گذاری در اثر« 95تریلیون ریال تسهیالت به بنگاههای متوسط فقط تا مهرماه سال  90

 .این بخش بر رشد اقتصادی کشور غیرقابل انکار است

 وفور از متأثر بیش یا کم نیز  غیرنفتیهای بینیم که نرخ رشد بخشمی ترتیببه این 

 نقش کلیدی دیگری هم ایفاها ارزشهای نفتی بوده است. این اضافه ارزش اضافه

 ایران تنها بخشی است که عظیمداری کنند. بخش نفت در چرخه اقتصاد سرمایهمی

زرگ شود. این حجم بمی ارز دریافتترین حجم صادرات را دارد و بهای آن به صورت 

یان سرمایه و مبادالت مها در پویه سامان پذیری سرمایهای ارز تأثیر بسیار تعیین کننده

« خدمات»کند. صنعت، کشاورزی، می ایفاءداری اجتماعی ایران با بازار جهانی سرمایه

. در تهیه نیستند یا سایر قلمروها بدون این مقادیر کالن ارز، قادر به حل معضالت خود

 گردند، مشکلی کهمی هر دو جزء سرمایه ثابت، اعم از استوار یا گردشی دچار مشکل

 .تواند هزینه تولید و نرخ سود آنها را تحت تأثیر قرار دهدمی

نفتی از این لحاظ هم در تعیین های این نکات را در اینجا آوردیم تا بگوئیم که سرمایه

، دولت روحانی و 95تأثیر جدی دارند اما تا جائی که به سال ها نرخ رشد این بخش
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ثمره برجام مربوط است کل این تأثیر بسیار محدود یا در واقع نامحسوس بوده است. 

افزایش »غیرنفتی را در آنچه که های خود سهم بخشهای بانک مرکزی در گزارش

دانسته است  %3دود نامیده است ح« دوازده و نیم درصدی رشد تولید ناخالص داخلی

اما چنین چیزی اتفاق نیافتاده است. هیچ رشدی در این قلمروها رخ نداده است. حجم 

از فروپاشی گسترده به ها نفتی با هدف رهائی این بخشهای قابل توجهی اضافه ارزش

درصدی جنجال  3چرخه بازتولید آنها تزریق شده است و همین را مبنی یا شاخص رشد 

ای دیدن کنه ماجرا حتی به کالبدشکافی مارکسی رخدادها هم نیاز نیست. کرده اند. بر

آمار و ارقام مندرج در اسناد منتشر شده همین بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، اتاق 

دهد. فقط به یک جمله می ون اقتصادی مجلس اسالمی کفایتیبازرگانی تهران یا کمیس

نیا را از غوغای نرخ حیرت آور رشد دوازده از متن همان گزارش باال یعنی گزارشی که د

با این حال تشکیل سرمایه »گوید: می و نیم درصدی پر کرده است!! نظر اندازیم. بانک

مهم در ارزیابی میزان سرمایه گذاری در کشور های ثابت ناخالص که یکی از شاخص

ان ، گزارش مذکور همزم«است، با کاهش سه و هفت دهم درصدی مواجه بوده است

اخیر در اثر رکود های سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال»کند که: می اضافه

بین المللی به طور قابل توجهی کاهش داشته و از بیست و هفت و شش های و تحریم

« رسیده است 1395به بیست و سه دهم درصد در سال  1391دهم درصد در سال 

اقتصادی نیز همسان کل آنچه از سایر های دادهایران در حوزه آمار و ارائه داری سرمایه

و شعبده ها شود، دنیای عجایب فریبکاریمی تریبونهای مالکان و حاکمانش پخش

است. موج طوفان آلود نرخ رشد اقتصادی دوازده و نیم درصدی با کاهش ها آفرینی

!! حدود چهار درصدی نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کل سرمایه اجتماعی آمیخته است

موازنه »افزاید که می است. بانک مرکزیها از اینتر اما طول و عرض مسأله افزون

منفی  دالر حدود هفت و هفت دهم میلیارد 1395کشور در پایان سال های پرداخت

 خالص. است بوده دالر میلیارد نیم و دو  فقط 1394شده است. این رقم در انتهای سال 

به رقم منفی هجده  94 سال آخر در دالر میلیارد نیم و دو منفی از نیز سرمایه حساب

بازار بورس نیز دقیقا با همین « تغییر یافته است 1395و سه دهم میلیارد دالر در پایان 

هزار و  ۸0 از درصدی دهم هفت و سه افت یک با آن شاخص  داده ها، همصدا است و

واحد در پایان این سال سقوط  ۲30هزار و  77به  1395واحد در شروع سال  ۲19
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ایران است و این داری کرده است. همه چیز حدیث فروپاشی روزافزون اقتصاد سرمایه

و رجوع به حجم صد « گوبلز»در شرایط بود که دولت روحانی با سفید کردن روی 

ای نفتی، هر لحظه و هر کجا عربده نرخ رشد افسانههای میلیارد دالری اضافه ارزش

تأسیس نشد که شمار زیادی از ای درصد سر داد. نه فقط هیچ کارخانه 1۲از باالتر 

ورشکسته و تعطیل پیشین افزوده های واحدهای صنعتی در حال کار هم بر شمار شرکت

خارجی برای ورود به بازار داخلی انباشت، دست و پا نشکستند های شدند. نه تنها سرمایه

یز در حوزه صنعت رکورد تازه کسب نمود. حجم داخلی از پیش رهای که فرار سرمایه

 .تریلیون تومان رسید1445درصد رشد کرد و به رقم  30نقدینگی 

پیش  در هفته، هفته خود دست سال 1396بود. سال  1395تا اینجا فقط در مورد سال 

ه سوی را از پشت بست. اضافه ارزشهای انبوه نفتی با همان رقم سال قبل، همچنان ب

توانست از نمی صندوق محاسبات جمهوری اسالمی سرازیر بود اما دولت روحانی دیگر

م درصد و نیم درصدی بگوید. ناچار بود به راه اندازی جنجال چهار و نی 1۲نرخ رشد 

ک مرکزی پیشین اکتفاء کند. بانهای و عوامفریبیها رشد و البته با همان تناقض بافی

یم این بار گفت که نیمه اول سال، چهار و نیم و نیمه دوم همین حدود رشد خواه

یک  م ازهداشت، اما دقیقا در همان جا افزود که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در این سال 

های به گوشه دیگری، به یکی از حساس ترین شاخصفراتر نرفته است!!  دهم درصد

ز بانکهای ایران، به کارنامه روداری وضعیت اقتصادی و چرخه تولید و بازتولید سرمایه

 .جمهوری اسالمی سر بزنیم

شمار بانکها در ایران بسیار کثیر و رویش آنها به ویژه در چند دهه اخیر، تحت تأثیر 

ز بحث حاضر نیست، قارچ گونه بوده است. از کثرت نیاها عوامل متعددی که شرح آن

متفرق و زیاد بانکی متعلق به های گوئیم. اشاره ما به سرمایه گذارینمی شعبات بانکی

و گروههای مالی مختلف در قیاس با خیلی از کشورها است. اصل بحث اما ها تراست

ند، سهامداران هستداری چیز دیگری است. بانکها نبض تپنده شریان هستی سرمایه

باشند، در پیش ریز می عظیم تمامی بنگاههای صنعتی به ویژه صنایع بزرگ و غول آسا

و حمل و نقل و « خدمات»از صنعت و معدن تا کشاورزی و ها سرمایه تمامی بخش

تولیدی یا تجاری، های دیگر موقعیت کلیدی دارند، بزرگترین غولهای حوزه
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سازند، سرچشمه می دریافتی از مؤسسات بانکی فراهمهای خود را با وامهای سرمایه

داری سرمایه وجود سرمایه و پویه تولید مسلما و بدون هیچ تردیدداری بحران سرمایه

رنگ رخساره گویائی از سر ضمیر »با توجه به نقش آنها ها است، اما حال و روز بانک

با این توصیف ببینیم که سرمایه اجتماعی هستند.  تولید یا همان حلقه« سرمایه

کنند؟ می گویند و سر ضمیر سرمایه را چگونه حکایتمی بانکهای جمهوری اسالمی چه

 .به جدول زیر نگاه کنیم

 تومان میلیارد                              ها حساب زیان شرکت

 دوره مورد بررسی زیان میزان سرمایه نام بانک

 95ماهه  1۲ ۲69 400 ایران زمین

 96ماهه اول  9 574 1313 اقتصاد نوین

 96ماهه اول  9 1۸1 3۲3 پست بانک

 95ماهه  1۲ 1040 4570 تجارت

 95ماهه  1۲ 1430 640 دی

 94ماهه اول  6 197 400 سرمایه

 96ماهه اول  9 6405 57۸0 صادرات

 95ماهه  1۲ 1۲ 50 قرض الحسنه رسالت

 95ماهه اول  6 ۸ 400 قوامین

 96ماهه اول  9 14۲ 5000 ملت

 ها بانک ترازنامه –منبع: سامانه جامع بورس 

 

باال، حداقل سه بانک، یعنی صادرات، دی و ایران زمین ورشکسته اند های از میان بانک

و قادر به ادامه کار نیستند. مابقی همراه با خیلی از بانکهای دیگر که نامشان در این 
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سنگین منتشر نموده اند. در همین جا نیاز های زیانلیست نیست، تراز ساالنه خود را با 

تریلیون تومان بوده  90بالغ بر  1396در سال ها به گفتن است که کل سرمایه بانک

و مؤسسات ها دولتی و مابقی به بانکهای تریلیون به بانک 55است. از این رقم حدود 

در واقع سیستم بانکی مالی خصوصی تعلق داشته است. بدهی دولت به این بنگاهها یا 

آنها گزارش شده است!!! های تریلیون تومان یعنی نزیک به سه برابر کل سرمایه ۲55

سازد، موقعیت بسیار می را خیرهها آماری چشمهای الی این ارقام و داده به آنچه از ال

 گویند که بخش صنعت،می هااست که کل سرمایه اجتماعی ایران دارد. این دادهای ویژه

اقتصاد، زیر فشار های و همه حوزه« خدمات»معدن، ساختمان، آب و برق، کشاورزی، 

خرد کننده بحران و تحریم ها، زیر شالق افزایش تصاعدی جهش وار بهای تشکیل 

کارگر و باال رفتن نرخ های سرمایه ثابت، به رغم تشدید انفجارآمیز فشار استثمار توده

 تحصیل نرخ سودهای مورد نیاز چرخه ارزش افزاییاضافه ارزش ها، باز هم قادر به 

 سوی به آسا سیل خروش با نقدینگی صورت بهها سرمایه وضعی چنین در باشند.نمی

 معضل همان دچار کشور مالی بنگاههای کل وها بانک اما شوند،می سرریزها بانک

 در دولتی یا خصوصی صنعتیهای تراست منفرد، داران سرمایه که هستند الینحلی

برای ارزش ها جمع شده در بانکهای بارد و سرمایهنمی ود از آسمانس. اسیرند آن ورطه

حاصل استثمار های غول پیکر اضافه ارزشهای افزائی و کسب سود، باید بر گنجینه

کوچک و بزرگ های کارگر چنگ اندازند، باید به صورت وام در اختیار تراستهای توده

و باالخره سرمایه داران منفرد قرار گیرند یا اینکه داری دولت سرمایهدولتی یا خصوصی، 

بانکی، در این یا آن قلمرو اقتصادی پیش ریز شوند، های مستقیما و توسط خود غول

زنند اما زیر فشار موج می بانکی قهراً در سطحی وسیع دست به این کارهای سرمایه

ردند. بحران که سرچشمه آن در پویه تولید گنمی بازها بحران و ضربات کوبنده تحریم

شود و آنها را یکی پس می سرمایه و در وجود خود سرمایه است به این مؤسسات پمپاژ

سازد. به هرکجای می فاحش و کوبیدن آستان ورشکستگیهای از دیگری دچار زیان

ابل این ویرانه نظر اندازیم سوای فروپاشی، سقوط و سرکشی بحران هیچ چیز دیگر ق

و نیم درصدی یک جنجال دروغ و ماالمال از فریبکاری است.  1۲دیدن نیست. نرخ رشد 

نفتی در سهم مهمی از خود صرف راه اندازی جنگ و بحران در های سیل اضافه ارزش
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کهکشانی سپاه، ارتش، های کارگر، هزینههای منطقه، سرکوب فیزیکی و فکری توده

نیروهای دیگر شده است.  یا بنگاهها و  ، بیدادگاههاعلمیه، بیت رهبریهای بسیج، حوزه

بر ها و تأثیر بسیار سهمگین این تحریمها مابقی نیز زیر فشار خرد کننده بحران، تحریم

هزینه تشکیل سرمایه ثابت و الجرم کاهش و افت نرخ سودها، قادر به هیچ میزان رونق 

 .مسائل دیگر رویمنشده است. به سراغ داری در چرخه اقتصاد سرمایه

استراتژی توسعه طلبی و بحران آفرینی جمهوری اسالمی در منطقه و جهان با هدف 

در ساختار مالکیت و قدرت سرمایه جهانی در همه وجوه تر استیفای سهام هر چه افزون

خود با شکست مواجه شده است. رژیم در این چهار دهه نه فقط هیچگاه اسیر بن 

ب العبور یا غیرقابل عبور امروزی نبود که بالعکس پیروزی پشت و تنگناهای صعها بست

های محرومیت و فکری ماندگی عقب روی فاشیستیای شیوه با. داشت  سر پیروزی

 به کرد، گذاری سرمایه منطقه ممالک کارگر طبقههای الیه فقیرترین معیشتی

 بدر، و قدس سپاههای اهلل، حزب پرداخت، نیروها این فاشیستی سازماندهی

، گردانهای ابوالفضل، فاطمیون، عصائب، کتائب و دهها سپاه حرم مدافعان حشدالشعبی،

ر را آماده اجرای دستورات خود و بورژوازی متحد خویش در نقطه، نقطه گو گردان دی

های حاصل استثمار تودههای کشورهای منطقه نمود. بخش عظیمی از اضافه ارزش

و ها و توسعه این نیروها کرد. به کمک این برنامه ریزیکارگر ایران را هزینه تشکیل 

سازماندهی ها، در برخی جاها از جمله عراق، لبنان، سوریه و یمن بخشی از حاکمیت و 

ون نیرومند دولتها شد. جمهوری اسالمی در یقدرت سیاسی سرمایه یا حداقل اپوزیس

قابل دوام نبود، اما چند عامل را به دست آورد، وضعی که ها آن سالها همه این موفقیت

کرد. بخش قابل توجهی از بورژوازی ممالک می به پیشبرد موفق نقشه هایش کمک

دریغ و کارهای روزش احتیاج داشتند. طیفی از بورژوازی عراق بی هایعربی به هزینه

 سودها در دوره استیالی رژیم صدام چنین بود. دولت اسد نیز از این مداخله جوئی

کرد. همه جا یک بخش می د، مشابه این وضع در لبنان، یمن، بحرین هم صدقبرمی

ون، آویختن به استراتژی رژیم را چاره کار خود برای گذر یبورژوازی، در قدرت یا اپوزیس

شد. در دوره جنگ نمی یافت. ماجرا به همین جا ختممی از این ستون به آن ستون

 با اینکه غالب حکام عرب از صدام حمایت عراق و ایران،های ارتجاعی میان دولت

« ز هر طرف که شود کشته سود اسالم» کردند اما جانبداری آنها بیشتر رنگ و بوی می
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ون ها، با جمهوری اسالمی حساسیت زیادی یداشت و نسبت به ارتباط تنگاتنگ اپوزیس

دادند. چند سال بعد جنگ خلیج توسط بوش اول و سپس لشکرکشی نمی نشان

وکاست زای بوش دوم به افغانستان و عراق، طالئی ترین چشم اندازها را، در اختیار هول

و نیرومندتر به تر رژیم اسالمی قرار داد، تا طیف مورد بحث بورژوازی عرب را وسیع

بورژوازی امریکا در منطقه و سپس های سوی خود جلب کند. سونامی بربریت

ایاالت متحده این روند را باز ای اورمیانهی خژورشکستگی و انحطاط روزافزون استرات

 .هم تشدید کرد

جمهوری اسالمی در این چهار دهه پروسه استخوانبندی قدرت خود در منطقه و تبدیل 

شدن به بخشی از ساختار نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممالک عرب را با موفقیت 

 شکستها بود. هر چه جلوترپیش برد، اما این راهبرد باردار عظیم ترین تالطمات و 

شد. میتر و هراسناکتر رفت بورژوازی حاکم کشورهای حوزه خلیج، وحشت زدهمی

خاستند، قیافه این رژیم را در کنار خود، در قلمرو می برخی از آنها صبح که از خواب بر

قدرت و حاکمیت خود، بر سر میز برنامه ریزی نظم اقتصادی و سیاسی سرمایه اجتماعی 

دیدند. لبنان و عراق چنین بودند و دولتهای سعودی، امارات، می ن قلمرو، مهمانای

یافتند. بورژوازی می یمن، اردن و قطر آینده این دو کشور را سرنوشت دیر یا زود خود

بر تر گذشت، شمشیر خطر را سهمگینمی حاکم این ممالک هر لحظه کههای و رژیم

ور جمهوری اسالمی در شیرازه حاکمیت خود کردند، کابوس حضمی گردن خود لمس

دیدند. در همین راستا می و چشم انداز خالصی از این کابوس را دشوارترتر را هولناک

آوردند. شکست می به حسابتر و حیاتیتر مبرمیت تدارک برای چالش خطر را فوری

زیادت خواهی و ها هولوکاست آفرینی دولت امریکا، در همان حال که بازار توسعه طلبی

رژیم ایران را رونق بخشید، احساس نیاز به مقابله جوئی فعال، کارساز و استراتژیک با 

را در میان دولتهای عرب رقیب هم عمق و حدت داد. نوعی تقابل ها این بحران آفرینی

فراتر ای لفظی رسانههای دیپلوماتیک یا جنگ طلبیهای کارا که از شاخ و شانه کشی

ها روز رژیم را عمال مهار کند و ظرفیت و توان این زیادت خواهیهای طلبی رود. توسعه

را دچار فروپاشی سازد. احساس نیاز به این تدارک و برنامه ریزی اگر هم در گام نخست 

 ترین عظیم حیاتی مسأله سریع بسیار بعد، گام در بود ویژه حکام سعودی و نزدیکان 



   دموکراسی از مقدس دفاع حماسه و مزدی بردگی مدافعان                                 260

یل از همان اسرائ دولت که نیست توضیح به نیاز. شد خاورمیانه و عرب بورژوازی بخش

داشت و به می آغاز با برخوداری از حمایتهای همه جانبه امریکا در این مسیر قدم بر

 .زدمی ممکن دستهای تمامی تالش

با نقش کلیدی عربستان سعودی شروع به بالیدن کرد، اما پایان ها تدارک مقابله جوئی

عمر دولت بوش، شتاب این روند را دچار اختالل نمود. شکست محافظه کاران امریکا 

، در سناریوی موسوم به انتخابات ریاست جمهوری و شروع سکانداری ۲00۸در سال 

در خاورمیانه و سراسر ها تیم اوباما، شکست بسیار پرخسارت و غرامت بار استراتژی آن

عظیم همین شکست های جهان هم بود. اوباما با صعود از تپه ماهورهای محصول ویرانی

به قدرت رسید. او مجبور بود که سیمای صوری حضور امپریالیستی بورژوازی امریکا در 

پهنه بین المللی را رنگ آمیزی کند. جنگهای پر هزینه نوع لشکرکشی به افغانستان و 

کارگر کشورها جایگزین نماید. از های راق را با جنگ اقتصادی و بمباران معیشت تودهع

خارج از مدار نظم نسخه پیچی امریکا را تا دورترین مرزهای ممکن های این طریق دولت

زیر فشار قرار دهد و متقاعد به رضا و تسلیم کند. پیگیری این راهبرد توسط دولت 

 ی اسالمی و اوضاع جاری منطقه، نقش شمشیر دو دم را بازیاوباما، در رابطه با جمهور

کرد. از یک سوی فشار تحریمهای خرد کننده بین المللی، بر رژیم ایران، موقعیت می

این رژیم را تضعیف و پویه مقابله جوئی عربستان و متحدان علیه دولت اسالمی را 

گیری برای تقابل و  ساخت. اما از سوی دیگر، جبهه در حال شکلمی موفقیت آمیز

عرب حوزه های داد. نه فقط دولتنمی تسویه حساب را هم مورد پشتیبانی جدی قرار

نمود که حتی با جناح راست افراطی نمی خود حمایتهای خلیج را در پیشبرد نقشه

کرد. جهتگیری دولت نمی بورژوازی اسرائیل هم در این قلمرو معین همراهی بارزی

با اینکه کوبنده ترین ضربات را بر شیرازه اقتصاد ایران وارد ساخت  اوباما در این مدت

اما هیچ تأثیری بر راهبرد توسعه طلبانه و مداخله گرانه جمهوری اسالمی در منطقه بر 

سابقه اضافه بی جای ننهاد. یک دلیل مهم آن را شاید بتوان سرریز فوران گونه و تاریخا

ی سرمایه اجتماعی ایران دید. رژیم به یمن این نفتی بر چرخه ارزش افزائهای ارزش

کارگر توانست های مهار فشار استثمار تودهبی اضافه ارزشهای غول آسا و همزمان تشدید

ای دامنه نفوذ و حضور خود در کشورها و نقش خویش در ساختار قدرت سیاسی پاره

را توسعه دهد و تقویت کند. جنگ سوریه در شروع خود، چشم انداز تمامی ها رژیم
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فتوحات چندین ساله و چند دهه جمهوری اسالمی را به سوی تیرگی راند، اما ورود 

روسیه به میدان کارزار همه این معادالت را بر هم ریخت. اینکه چرا عربستان سعودی، 

کیه و حتی اروپا و امریکا در سالهای همه کشورهای عرب حوزه خلیج، مصر، اردن، تر

نخست جنگ به صورت سراسری و یکپارچه شعار سرنگونی دولت اسد را سر دادند، 

دلیل نبود. جنگ سوریه عمال میدان واقعی تعیین سرنوشت همه رخدادهای بی هیچ

مختلف سرمایه جهانی های جاری خاورمیانه، حتی بازپردازی کفه توازن قوای میان قطب

و زیادت ها توانست پایان همه توسعه طلبی ها، بحران آفرینیمی سقوط اسدشد. 

جمهوری اسالمی، حتی آغاز افول پرشتاب عمر این رژیم شود. جمهوری های خواهی

دید سوای آنکه آخرین باقی نمی اینمود و هیچ چارهمی اسالمی این را خوب درک

را هزینه پیروزی در این جنگ کند.  مانده گوشت و پوست و استخوان طبقه کارگر ایران

این پیروزی البته بدون ورود روسیه به صحنه ماجرا غیرممکن بود. اما چنین نشد. دولت 

رژیم اسد و جلوگیری از  حفظ که روشن پوتین با همه قوا پای پیش نهاد، به این دلیل 

دازه جمهوری سقوط سوریه به دام امریکا وغرب، برای بورژوازی روسیه نیز، به همان ان

های اسالمی و شاید بیشتر، اهمیت داشت. اسد باقی ماند و رژیم ایران به توسعه طلبی

درون خود را هر چه های خود ادامه داد اما این فرایند تالطمات، تعارضات و فرسایش

های ایران با تحمل بیش از پیش هزینهداری ساخت، چرخه اقتصاد سرمایهتر انفجارآمیز

دخالت و بحران آفرینی در منطقه، با سرعت به سمت فروپاشی رفت. بازار نفت جنگ و 

تر رونق پیشین را از دست داد. تحریم ها، لحظه به لحظه بحران جاری سرمایه را کوبنده

نفتی فرو نشست، طبقه های و مهارناپدیرتر کرد. سیل عظیم و پرخروش اضافه ارزش

ارتن خوابی، فقر و فالکت، آوارگی و مرگ و میر کارگر ایران به لحاظ فشار گرسنگی، ک

ناشی از نداری، وارد فاز بسیار غیرقابل تحمل تری شد. جنبش کارگری شروع به 

کرد. شمار اعتصابات کارگری رو به اوج رفت. تندباد نارضایی و تر افزونداری میدان

ورژوازی در مختلف بهای خشم و قهر کارگران اندک، اندک آژیر طوفان سر داد. بخش

درون، حاشیه یا بیرون ماشین دولتی باز هم بیشتر به جان هم افتادند. جمهوری اسالمی 

از فشار تنگناها پای نهاد. اوضاع چنین شد اما انعقاد ای به مرحله کامال تازه و کم سابقه

این آتش ریخت. در مورد این های ولو برای کوتاه مدت آبی بر شعلهای توافقنامه هسته
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در جاهای دیگر بحث کرده ایم. سخن حاضر پیرامون عواقب و آثار « برجام»ارداد یا قر

بر روند روز اوضاع است. پایان عمر دولت اوباما و شروع سکانداری فاشیسم ها همه این

بورژوازی در سفینه قدرت سیاسی ایاالت متحده پروسه سیر حوادث را به طور چشمگیر 

شد. نمی یک دولت و آمدن دولت دیگر خالصهبر هم زد. مسأله در حد رفتن 

آن در های پیش، باردار عروج فاشیسم بود. پیش زمینهها امریکا از مدتداری سرمایه

مختلف های سال اخیر سرمایه جهانی، رابطه بخش 60پیچ و خم پروسه تحوالت 

میران و کشورها در ها سرمایه، آرایش جدید بلوک بندی ها، تغییر سهم قطب ها، حوزه

یا مالکیت، ساختار قدرت و نسخه پیچی نظم سرمایه بین المللی به اندازه ها اضافه ارزش

در خیلی عرصه ها، از جمله ها کافی وجود داشت. سرمایه اجتماعی امریکا، طی این دهه

دستیابی به آخرین دستاوردهای تکنیک و دانش بشری، به کارگیری این دستاوردها در 

اعی، افزایش قدرت رقابت در بازارهای بین المللی و در همین راستا بارآوری کار اجتم

حاصل استثمار طبقه کارگر دنیا همچنان از های باال بردن سهم خود از اضافه ارزش

داد، می همه جلوتر بود، دالر نیز با همه افت و خیزها، کماکان به امپراطوری خود ادامه

ین عرصه ها، برای حفظ موقعیت پیشین ایاالت و پیش تازی در اها اما مجرد این مؤلفه

داد. در فاصله زمانی مورد نمی این کشور در پهنه جهانی کفافداری متحده و سرمایه

هر سال که گذشت نقش اقتصاد امریکا در سیادت بر چرخه ارزش افزایی سرمایه  گفتگو

لت این کشور شد و به تبع آن موقعیت بورژوازی و دوتر جهانی به صورت بارز کمرنگ

است، اما ها در دنیا روند تضعیف پیمود. بررسی دقیق این فرایند نیازمند خیلی بررسی

درک عام ماجرا و دیدن رویه ظاهر رخداد کار چندان دشواری نیست. سالهاست که 

امریکائی نیستند و های ممالک امریکای التین حوزه ویژه انباشت و داد و ستد سرمایه

در این ها درصد سرمایه گذاری 47بازار را تسلیم رقبا کرده اند.  سهم بزرگی از این

گیرد. امریکا سالیان می چین صورتداری بخش دنیا توسط بورژوازی و دولت سرمایه

اخیر، چین حتی به های متمادی است که قدرت اقتصادی برتر افریقا نیست و در سال

رقیب سرسخت و شاید فائق کشورهای اتحادیه اروپا در این قاره تبدیل شده است. هر 

دو قطب کماکان عظیم سرمایه بین المللی یعنی امریکا و اروپا، سالها است که در 

سطحی چشمگیر حوزه انباشت سرمایه و بازار فروش کاالهای چینی هستند. مسأله 

ما به هیچ وجه این یا رخدادهای از این دست نیست. موضوع اصلی و تعیین کننده ا
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تغییراتی است که در پویه تولید و بازتولید سرمایه جهانی به لحاظ تر و بنیادیتر ایپایه

مختلف سرمایه اتفاق افتاده است. دورانی که بازار داخلی این یا های رابطه میان بخش

یک کشور یا حتی یک های ریز سرمایه آن جامعه قلمرو کامال انحصاری صدور و پیش

قطب سرمایه جهانی باشد سپری گردیده است. در همین راستا تاریخ اجبار بدون هیچ 

از یک قدرت مسلط امپریالیستی داری مختلف سرمایههای قید و شرط تبعیت دولت

خاص هم کم یا بیش به انتها رسیده است. مؤلفه بسیار مهم و اساسی دیگری را هم 

ه کنیم، جهان از سرمایه اشباع است. متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در سراسر اضاف

جهان ) سرمایه جهانی( حتی در قیاس با چند دهه پیش به اوج رفته است و الجرم نرخ 

مدام در حال نزول هستند، دوران نرخ ها سودها به رغم رشد انفجاری نرخ اضافه ارزش

پایان یافته است و جای خود را در آخر قرن  درصدی، دیری است که 30و  40سودهای 

درصدی و در شرایط فعلی بسیار کمتر از آن داده است. جنگ بر  15های بیستم به نرخ

و حفظ حتی المقدور نرخ سودهای مورد نیاز ادامه ارزش افزائی ها سر سهم اضافه ارزش

از وحوش تر ر وحشیسرمایه اجتماعی کشورها، بورژوازی همه ممالک دنیا را میلیونها با

در مقیاس جهانی بحران خیزترین داری صحرا، به جان هم انداخته است. نظام سرمایه

گذراند، در متن کل این رخدادها سرمایه اجتماعی ایاالت متحده می دوره تاریخی خود را

و به تأثیر از آن، بورژوازی امریکا دیگر قدرت فائقه امپریالیستی بدون هیچ منازع در 

این کشور در طول ای نقطه این دنیا نیست. سرگذشت استراتژی خاورمیانه هیچ

 .اخیر فقط نمود کمرنگی از این وضعیت بودهای سال

مهار اقتصادی و سیاسی امریکا در سطح جهانی و رویش غیرقابل گریز بی افول یکه تازی

ترین سهم اضافه موانع تاریخی، بر سر راه دستیابی سرمایه اجتماعی این کشور به عظیم 

ارزش ها، در طول این دهه ها، کل بورژوازی ایاالت متحده را آشفته و عاصی ساخت. 

سده بیستم  60عنان اقتصادی و امپریالیستی دهه بی امریکا دیگر غولداری سرمایه

ایاالت متحده های توانست مشکالت خود را حل کند و دولتنمی نبود. دیگر با کودتاگری

نبودند. کاخ سفید ها سرانگشت قادر به انجام کودتا و بردن و آوردن دولتبا هر اشاره 

اروپا را نداشت. حتی نزدیک ترین و تسلیم های توان ایفای نقش شورای نگهبان پارلمان

دادند. وضعیتی که تحمل آن برای نمی نیز حرف شنوی سابق را نشانها ترین رژیم
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کارتر، های آمد، دولتمی که مرگبار به نظرطبقه سرمایه دار امریکا نه فقط دشوار 

ریگان، بوش اول، کلینتون و بوش دوم یکی پس از دیگری با این روند دست و پنجه 

 چاره نرم کردند، به سناریوی حقوق بشر، جنگ خلیج و عراق و افغانستان توسل جستند.

نه فقط تراژیک  یخ حداقل در این عرصه،تار. ماند نتیجهبی هاچینی دسیسه وها اندیشی

که کمیک هم خیال بازگشت نداشت. در این فاصله طوالنی، فاشیسم درون بورژوازی 

وارد میدان شد. تی پارتی ها، راست تر هر چه بیشتر بالید، راست افراطی، هارتر و درنده

بزرگ و بزرگتر گردیدند. تیم اوباما با نبش قبر ها آلترناتیوها، کوکلوس کالنها، نئونازی

خوانهای پوسیده اسالف و استمداد از ارواح لینکلن ها، به جستجوی بدیلی تازه برای است

اعاده استیالی پیشین برخاست. کوششی که از همه لحاظ سترون و فاقد پشتوانه مادی 

در امریکا داری و تاریخی بود. فاشیسم مراحل الزم برای گرفتن سفینه حاکمیت سرمایه

قدرت پیش های مریکا، امریکا تا تسخیر اساسی ترین اهرمرا پشت سر نهاد و با شعار ا

تاخت. سوء تعبیر نشود. فاشیسم پدیده خانه زاد بورژوازی است. گرایشی همیشه موجود 

در درون این طبقه است. بحث بر سر نبود آن در گذشته و زادن آن در این دوره معین 

بیشتر آن در این شرایط و سرکشی بیش و داری نیست. حرف بر سر بالیدن، میدان

خواهد، دنبال شکار کدام می خاص است. سؤال مهم در اینجا آنست که فاشیسم چه

است و به طور مشخص در رابطه با وضعیت روز خاور ها صیدها یا حصول کدامین هدف

  دارد؟هایی جمهوری اسالمی چه حرفهای میانه و توسعه طلبی

به همین پرسش و جواب احتمالی آن است. دولت  منظور از اشاره پاره وار باال رسیدن

ترامپ و فاشیسم سرکش درون ساختار حاکمیت روز ایاالت متحده ارتجاعی ترین، 

انسان ستیزانه ترین و منحط ترین واکنش بورژوازی این کشور در مقابل پویه 

رخدادهایی است که امریکا در طول چندین دهه گذشته پشت سر نهاده است. ایاالت 

ده به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی قادر به احیاء دوباره تسلط امپریالیستی خود متح

در دنیای روز به شیوه بعد از سالهای جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد نیست. حتی 

سقوط اردوگاه شوروی در انتهای قرن بیستم، پایان جنگ سرد و یک قطبی شدن دنیای 

توانست گذشته را احیاء و تاریخ را در این عرصه نمی هم نتوانست و اساساداری سرمایه

ویژه به عقب برگرداند. پس سؤال خود را تکرار کنیم. تیم ترامپ و رویکرد فاشیستی 

درمان خود دارد؟ واقعیت این است که بی برای تشفی این دردای بورژوازی چه نسخه
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پیش، این توان کار چندان مهمی از دستش ساخته نیست. فاشیسم در دهه سی قرن 

رقیب وارد های را داشت که برای بازتقسیم اقتصادی دنیا به سود خود، با همه قدرت

جنگ شود و سراسر جهان را اسیر شعله آتش سازد. امروز فاقد این توان است. 

زاید می تاریخ خود، باردار فاشیسم است و فاشیسمهای بیش از همه دورهداری سرمایه

کند علیل، فرتوت، جبون و زبون است. می نظام نیز تا چشم کاراما حتی فاشیسم این 

راهکارش انداختن کمربند انفجاری بر شانه گرسنه ترین انسانها و استراتژی بلندپروازانه 

اش کشتار هزار، هزار کودکان و دزدیدن دختران خردسال است. به جای ناسیونال 

هیتلر و سران حزب ناری، موجوداتی زاید و به جای می سوسیالیسم آلمانی دولت اسالمی

 .سازدمی مثل خمینی، ابوبکر بغدادی، بن الدن، لوپن و ترامپ متولد

تیم ترامپ و رویکرد فاشیستی دولت روز امریکا قادر به پیشبرد هیچ کار مهمی در سطح 

تاریخا مرده خود نیست. احیای تسلط امپریالیستی های جهانی، در راستای هدف

است. آخرین برد تالش تر مریکا در دنیا، از کوبیدن آب در هاون هم کمیکاداری سرمایه

آنان همین است که شاهدش هستیم، سر دادن شعارهای چندش زا و توخالی امریکا، 

امریکا، کشیدن دیوار بر روی ورود مهاجرین کشورها، ابطال نفتا، پشت پا زدن به آنچه 

و « تجارت آزاد»بوده است یعنی داری مایهتاریخاً ناموس، اعتبار و خط قرمز نظام سر

گمرکی بر چند کاال، شلیک چند موشک به یک مرکز نظامی در سوریه های بستن تعرفه

کل معجزات این امامزاده است. اما موضوع بحث ما خاورمیانه، سرنوشت ها و نوع این

تواند می رژیم اسالمی ایران و طول و عرض کارهائی است که تیم ترامپ در این راستا

از ها انجام دهد یا احتماال انجام خواهد داد. شواهد حاکی است که دامنه این جنجال

فراتر نخواهد رفت. نه امریکا، نه اسرائیل، نه عربستان سعودی « برجام»بازی حول محور 

و نه هیچ کشور دیگر منطقه آماده راه اندازی یک جنگ در این نقطه دنیا و تحمل 

این جنگ مسلماً دهها بار از های سنگین و فاجعه بار آن نیست. هزینه بسیارهای هزینه

تر عراق و افغانستان برای همه ممالک حوزه خلیج و امریکا و اسرائیل سهمگینهای جنگ

خواهد بود. برنده واقعی جنگ نه هیچ کدام از طرفین مستقیم آن که شاید چین و 

اروپا باشد. بر همین اساس، فاشیسم درون بعدها روسیه، شاید تا حدودی هم اتحادیه 

نقشه بودن، بدون بی ساختار قدرت سیاسی امریکا به رغم تمامی فاشیست بودن،



   دموکراسی از مقدس دفاع حماسه و مزدی بردگی مدافعان                                 266

استراتژی بودن یا کل محاسبات جنون آمیزش باز هم دست به کار راه اندازی جنگ 

ش بر سر هر دینارها نخواهد شد. در عین حال که بورژوازی در پهنه تقسیم اضافه ارزش

آماده اشتعال جنگ در سراسر دنیا است. دولت ترامپ نیز بر قضا و با رجوع به سرنوشت 

گیرد. اما نمی است که راه جنگ علیه رژیم اسالمی ایران را پیشها همین اضافه ارزش

آنست که امریکا برای پیشبرد مقاصد فاشیستی و اهداف روز خود نیازمند تر واقعیت مهم

ی اسالمی هم نیست. باالتر گفتیم که ایاالت متحده در تاریکی هیچ جنگی علیه جمهور

زار تضاد میان رؤیای واهی احیاء گذشته و امکان ناپذیری تاریخی این کار، به هر تالشی 

زند. تا جایی که به حوزه خلیج مربوط است، تصادفا بخت با فاشیسم حاکم می دست

 توخالیهای عربده با  ل است کهامریکا تا حدودی یار است. جمهوری اسالمی چهل سا

 مهم بندهای از رژیم این با حساب تسویه. است کرده پر را جهانیان گوش امریکاستیزی

 فروپاشیده و بارترین مصیبت در نیز ایران حاکم بورژوازی. است فاشیسم کار دستور

آن اشاره رفت. از  به بحث شروع در که واقعیتی. دارد قرار خود اقتصادی موقعیت ترین

و تا حدودی حتی جهانی برای ای سابقه منطقهبی این فراتر، یک اجماع نسبی اما بسیار

این کار وجود دارد. همه خواستار رفع خطر جمهوری اسالمی در حوزه خلیج و خاورمیانه 

و جاهای دیگر هستند. اکثریت غالب کشورهای منطقه از اسرائیل و ترکیه گرفته تا 

و امارات و کویت و مصر و قطر و اردن، حتی دولتهای دوست رژیم ایران از  عربستان

آماده پیوستن غیررسمی و شاید هم رسمی به این اجماع هستند.  نوع عراق، لبنان،

امریکا با بازی فعال حول محور برجام اعم از ابطال یا حتی بدون ابطال آن، و فقط 

تواند کوبنده می ر و خرد کننده اقتصادیویرانگهای کوبیدن روزافزون بر طبل تحریم

ترین ضربات را بر جمهوری اسالمی وارد سازد، چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی 

و تعمیق بیشتر بحران ها ایران به اندازه کافی فرو پاشیده است و در مقابل موج تحریم

دید انفجارآمیز تاب مقاومت ندارد. بورژوازی حاکم ایران زیر بار بحران اقتصادی و تش

الزم برای ادامه بحران های آن توسط موجهای پی در پی تحریم، از تأمین هزینه

خود در سوریه، لبنان، عراق، یمن، بحرین و نواحی دیگر های و توسعه طلبیها آفرینی

ماند. این همان خواستی است که حصول آن برای فاشیسم مستولی روز امریکا می باز

یابد، اجماع می لت ترامپ با این کار به یک پیروزی دیگر هم دستیک پیروزی است. دو

پدید آمده در خاورمیانه با همه تناقضات و مجادالت درونی اش، حداقل در این مورد 
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خاص با او همسو خواهد شد. رویدادی که شاید به موقعیت فروپاشیده و استیصال آمیز 

هر چند موقتی و میرا بخشد. اینکه ی اایاالت متحده در خاورمیانه و منطقه رمق تازه

جمهوری اسالمی در مقابل این تهاجمات احتمالی چه خواهد کرد. هیچ پاسخ جامع و 

رسد که کارت چندانی برای بازی در اختیار می توان ردیف نمود، اما به نظرنمی مانعی

 هایگیرد!! و آنچنان که برخمی ندارد. آیا این بدان معنی است که راه سقوط پیش

تواند میای پندارند، ناقوس مرگ جمهوری اسالمی به صدا در آمده است!!. هر حادثهمی

اتفاق افتاد اما دیدن ماجرا به این شکل بیش از حد انگاره گرایی و خیال پردازی است. 

چند نکته کم یا بیش روشن است. اول اینکه رژیم برای ماندگاری خود، به هر کاری، از 

ه تغییر و تبدیل در ساختار سیاسی، ایدئولوژیک و رویکرد بین المللی جمله به هر گون

خواهد کرد. بلواها راه ها خود تمکین خواهد نمود. در هر وجب این تمکین مقاومت

طبقه کارگر های خواهد شد، هست و نیست تودهها خواهد انداخت، متحمل جا به جائی

خواهد ساخت، اما نهایتا ها و جا به جائیها و بحران زاییها ایران را وثیقه این مقاومت

 قبول تمامی تغییرات حتی دوستی با اسرائیل و اتحاد با امریکا را بر سقوط ترجیح

نرمش »دهد. دوم آنکه مشکل رژیم این بار با نوشیدن جام زهر به شیوه خمینی، یا می

تر اوانها بسیار سنگینو تها حل نخواهد شد. غرامتای ماالمال از خفت خامنه« قهرمانانه

از اینها است و سوم اینکه اگر سیر حوادث به شیوه باال پیش رود، دولت پوتین نیز نه 

چندان فاحش اما به هر حال بازنده ماجرا خواهد شد. بر همین مبنی جمهوری اسالمی، 

روسیه و چین را در کنار خود خواهد داشت. نوعی هم کناری یا حتی همدلی های دولت

قادر به تخفیف فشار ها راهی که بعید است عالج درد شود. هیچ کدام این دولتو هم

از دوره پیشابرجام تر ایران بسیار کوبندهداری نیستند، بحران اقتصادی سرمایهها تحریم

 .گرددمی خواهد شد و سفینه بقای رژیم اسالمی شدیدتر از پیش دستخوش طوفان

طوالنی برای متنی چند ای آنچه گفتیم مقدمه بحث کمی به درازا کشید. اما تمامی

سطری و بسیار کوتاه است. متن خیلی مختصر و کوتاه است زیرا بر خالف مقدمه حدیث 

است که ای طبقهداری نقش بازی ارتجاع هار و درنده بورژوازی نیست. قصه میدان

اتفاق افتند است. رویدادهای فوق ها خود دچار دنیای کاستیداری بدبختانه در میدان

دانیم اما یک چیز را بسیار خوب و نمی یا نیافتند، چگونه و در چه ابعادی رخ دهند،
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دانیم. اینکه کلیه حاالت محتمل، قطعا و بدون هیچ تردید می هااز همه روشنیتر روشن

طبقه کارگر خواهد بود. خروج های برای تودهها و بدبختیها متضمن عظیم ترین زیان

در عین بقای برجام، با همراهی یا بدون ها برجام یا تشدید فراینده تحریم امریکا از

داری چرخه ارزش افزایی سرمایهتر همراهی کشورهای اروپایی، فروپاشی بسیار سهمگین

یا سازش رژیم با آن ای ایران، ادامه جدال جمهوری اسالمی با امریکا و رقبای منطقه

آن جناح درنده بورژوازی در ساختار قدرت، یا هر ها، سنگین شدن کفه قدرت این یا 

های کارگر فقط یک معنی خواهد داشت. بیکاریهای رویداد محتمل دیگر برای توده

سرمایه بر سطح معیشت و بهای نیروی کار، فقر تر گسترده تر، فشار باز هم خرد کننده

مرگبارتر، های محرومیتداروئی و آوارگی و همه بی افزون تر،ها و فالکت و کارتن خوابی

های بسیار سبعانه تر، آلودگیهای هر صدای اعتراض، زن ستیزیتر خفه شدن وحشیانه

و انسان تر زیست محیطی باز هم فاجعه بارتر و در یک کالم همه چیز جنایتکارانه

خواهد شد. این پیام سرمایه به ما است. این سرنوشتی است که سرمایه، دولت تر ستیزانه

و کل بورژوازی جهانی برای ما نوشته و امروز در حال تشدید فاجعه داری می سرمایهاسال

خواهد اما مسأله اساسی نه می آنست. سرمایه این گونههای بار همه بندها و بخش

و در هم ها خواست سرمایه که قدرت پیکار ما برای خنثی نمودن این انسان ستیزی

و دورنماهای سرمایه و باالخره نابودی نظام ها کوبیدن همه برنامه ریزی ها، تدارک

های بردگی مزدی است. جنبش کارگری در سالی که گذشت ولو بسیار نازل و کند گام

مؤثری به جلو برداشت. این جنبش امروز نیرومندتر از یک سال پیش است. سازماندهی 

اعتصاب و فراوان کارزارهای دیگر در طول هر هفته، بسیار چشمگیر و  30خودجوش 

در وسعت دنیای روز کم نظیر است. خیزش دیماه نه فقط در فاصله مرزهای داخلی که 

در سطح بین المللی رخدادی بسیار درخشان بود. در این سال ما بساط توهم به 

اصالح »یش جمع کردیم و شعار ونهای فریبکار بورژوازی را بسیار بیشتر از پیاپوزیس

سر دادیم. یک کار مهم دیگر را نیز در همین دوره انجام « طلب، اصولگرا پایان ماجرا

از گفتگو در باره آن دریغ دارند. ده سال پیش یک جمعیت ها دادیم. کاری که خیلی

 ما طبقههای خوانده درس  چند میلیونی که در نهایت تأسف و شرمسازی، اکثریتشان

دند، دستبند کثیف مزدوری بورژوازی بر مچ با علم و کتل جنبش ماوراء ارتجاعی بو

سر دادند!!. امسال در خیزش دیماه، هیچ « نها یا با مااواوباما، اوباما یا با »شعار « سبز»



 269                                 منتخب مقاالت: جلد دوم                                                  

 

کارگری خیال سر دادن این نوع ترهات را به شعور طبقاتی سرمایه ستیز خود راه نداد. 

استوار پیش رفته ایم، اما فاجعه است اگر بر روی صدها های ا گامبها ما در این زمینه

نوع سرطان مرگ زای دامنگیر جنبش خویش پرده اندازیم. در نهایت پراکندگی و تشتت 

خود بر نداشته ایم. در داری هستیم، هیچ گامی برای سازمانیابی شورائی ضد سرمایه

علیه سرمایه به صف نکرده ایم. از هیچ سطحی و به هیچ میزان، قدرت طبقاتی خود را 

از صد ها بریم. انتظارات ما در برخی زمینهمی فشار رفرمیسم و توهم و قلت آگاهی رنج

سال پیش و اگر به تاریخ طبقه خود در جهان نگاه کنیم، از چند صد سال پیش هم 

روزگاری صدر و توانستند باور کنند که روزی، نمی رفته است!! نسلهای قبلی ماتر پائین

اخالف آنها در گرفتن دستمزدهای شش ماه پیش خالصه شود!!! ما های ذیل خواسته

گدا »در شرایط حاضر به صورت واقعی هیچ چیز نیستیم اما در این عالم هول انگیز 

تاریخی را داریم. امروز های «کیمیاگری»همه ظرفیت الزم برای عظیم ترین « صفتی

در دستان توانای ما قرار دارد. مائیم که سرمایه داری تی سرمایههیچ نداریم اما کلید هس

توانیم چرخه تولید می کنیم و مائیم کهمی را و کل قدرت طبقه سرمایه دار را خلق

را برای همیشه متالشی سازیم. در هستی اجتماعی داری سرمایه و شیرازه نظم سرمایه

رمایه ستیزی است که باید ببالد، خود، ذاتی و درون جوش سرمایه ستیزیم و همین س

پرورش یابد، شورائی متشکل گردد. قدرت شود، علیه سرمایه و طبقه سرمایه دار و 

دولتش اعمال شود، برای این کار سالیان متمادی دیر شده است، باید راه افتاد و جبران 

ما کرد. سرنوشت ما در بند بند، خود توسط خود ما، جنبش ما و قدرت پیکار طبقاتی 

گردد. اینکه ترامپ و فاشیسم حاکم امریکا چه خواهد کرد، حکام سعودی و می تعیین

شرکا و نتانیاهو، اتحادیه اروپا و چین و روسیه و بورژوازی جهانی دست به چه 

خواهند زد. اینکه رژیم درنده جمهوری اسالمی با وحوش شریک و رقیب هایی جنایت

فقط چشم انداز وحشت هستند، در همان حال ا هچه معامالتی خواهد داشت، همه این

که هیچ کدام نیز تعیین کننده سرنوشت ما نیستند، این فقط قدرت کارزار طبقاتی ضد 

سازد و فقط سازماندهی شورائی می ما است که تکلیف همه چیز را روشنداری سرمایه

و برای کل سراسری این قدرت است که سرنوشت زندگی ما و دورنمای امید را برای ما 

 .بشریت رقم خواهد زد
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شود، می و تناقضات سرکش سرمایه انفجارآمیزترتر گندیدهداری هر چه سرمایه

گردند. آنها این میتر و مصممتر شیفتگان پیرایش این نظام در ایفای نقش خود، مؤمن

سرمایه  دهند، آنسان که ذاتنمی کار را زیر درفش تقدیس یا اصالح بردگی مزدی انجام

آرایند تا می راها گیرند، باژگونهمی پیشو طبیعت بورژوازی است راه باژگونه پردازی 

اندازند، از ستیز می قابلیت نشت در شعور کارگران یابد. کارزار تقدس دموکراسی راه

کوبند، فریاد دفاع می گویند!! بر طبل مبارزه علیه دیکتاتوریمی «نئولیبرالیسم»الزم با 

ضد »دهند. کمپین می ازحقوق بشر، آزادی، مدنیت، صلح، مبارزه با خشونت سر

ود و نه ن»افرازند و خیزش می «ایستادگان شب»کنند!! پرچم می اعالم« گلوبالیزاسیون

کنند، قطعا می دارند. سوء تفاهم نشود. همه کسانی که چنینمی بر پای« درصدی ها

مایه، نیستند. اکثریت آنها کارگران عاصی از شدت استثمار سرداری مدافعان سرمایه

ت، جنگ یا عاصیان علیه جنایاداری فقر، گرسنگی و آوارگی مولود سرمایه معترضان به

جای  باشند، در اینمی زیست محیطی روزافزون این نظامهای افروزی و فاجعه آفرینی

های اههدست به کار حفاری گمر« دانشوران»و «!! نخبگان»تردیدی نیست، اما آنچه که 

دارد. کارگران نداری ج خشم و قهر ضد سرمایهدهند، هیچ سنخیتی با مومی باال انجام

ین کارگر، با کمپهای دستور کار این جماعت، جایگزین سازی مبارزه طبقاتی توده

ی در است. سعید رهنما نیز یکی از این افراد است. وداری پیرایش و اصالح سرمایه

باره اخیر به مسائل زیادی پرداخته است. فقط به آخرین نوشته وی در های سال

 :گویدمی دموکراسی نگاه کنیم. او

راسی این برداشت که هر نوع دموکراسی پارلمانی خاص نظام بورژوائی و تنها دموک»

ت. شورایی و کمونی خاص نظام سوسیالیستی است، متأسفانه بسیار گمراه کننده اس

ر دخود را بر پایه آنچه بزرگان سوسیالیست های حتی اگر بخواهیم تمام استدالل

 قرار – نامروزیما خرد و دانش پایه بر نه و –گذشته، در باره وقایع گذشته گفته اند 

 .«است نادرست برداشتی چنین هم باز دهیم،



   دموکراسی از مقدس دفاع حماسه و مزدی بردگی مدافعان                                 272

توان سوسیالیسم می تا اینجا آنست که با دموکراسی پارلمانی هم« رهنما»عصاره سخن 

تولید و زندگی ساخت!! به بیان دیگر سوسیالیسم نسخه پیچی ایشان شکلی از کار و 

است که نه فقط مبارزه برای دستیابی به آن!! بلکه حتی برنامه ریزی، ها اجتماعی انسان

اجرا و تحقق آن هم توسط دموکراسی پارلمانی کامال مقدوراست!!! در باره روایت رهنما 

، دموکراسی یا مسائل دیگر، متناسب با نیاز و گنجایش گفتگوی حاضر، «سوسیالیسم»از 

تصار صحبت خواهیم کرد، اما پیش از آن الزم است که محورها و استخوان بندی به اخ

وی را در این مورد معین، از زبان خودش در همین مقاله ظاهرا های اصلی گفته

 .با هم مرور کنیم« جنجال دموکراسی شورائی در مقابل دموکراسی پارلمانی»انتقادآمیز 

 رود و به بررسی کارنامه دموکراسی طلبی اومی رهنما قبل از هر چیز به سراغ مارکس

گوید. اینکه مثال می در طول زمان«!! مهم»پردازد!! از تلون نظرات وی در این حوزه می

کرده است، می مدتی طرفدار روسو بوده است و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی را نقد

نی را سرزنش کرده بعدها تحت تأثیر کمون پاریس قرار گرفته است و دموکراسی پارلما

است. با شکست کموناردها دوباره مدافع نوع پارلمانی دموکراسی شده است!! در خیلی 

 به سوسیالیسم را توصیهداری گذار مسالمت آمیز پارلمانتاریستی از سرمایهها سال

دیگر از این کار دوری جسته است. کمی این طرف تر، باز هم ای نموده است!!. دورهمی

خویش نادم شده است و مجددا به اندیشه گذار پارلمانتاریستی طبقه کارگر های از گفته

کند که مارکس از ندانم می برای استقرار سوسیالیسم رجعت کرده است!!! رهنما اضافه

کارگران انگلیسی برای بهره گیری از مبارزات موفق و ضروری پارلمانی شاکی های کاری

توجهی آنها به اهمیت حق رأی بی انسوی هم به دلیلبوده است!!. از دست کارگران فر

جنجال دموکراسی شورائی در مقابل دموکراسی »برده است!! نویسنده می همگانی رنج

در ادای حق مارکس برای نشان دادن ایمان آهنین وی به معجزه آفرینی « پارلمانی

اغ اظهار نظر کند. به سرنمی اعجاب آور دموکراسی!!! به گفتن این موضوعات بسنده

مارکس در باره قانون اساسی پیشنهادی بورژوازی فرانسه در روزهای پس از انقالب 

دارد که راستی، راستی مارکس بر این می رود و با قاطعیت تمام اعالممی 1۸4۸فوریه 

تواند با آویختن به همین می زده است که پرولتاریای فرانسهمی یقین بوده است و فریاد

را برای همیشه از جای برکند!!! و داری پیچی بورژوازی، ریشه نظام سرمایه قانون نسخه

 !!!کل این مناسبات را نابود سازد
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توان گفت که بدترین، زمخت ترین و سخت جان ترین نمایندگان فکری می به جرأت

بورژوازی در آن بخش از رسالت طبقاتی خود که به قتل عام حیثیت مارکس و هزاران 

 از آن به قتل عام روایت مارکسی مبارزه طبقاتی مربوط است، تا این اندازهر تبار مهم

مباالت، توخالی و بیمایه وارد گود نشده اند. به طور مثال در میان این افراد کمتر بی

توان پیدا کرد که شالوده گفتمان خود پیرامون مارکس را روی منحنی پای می کسی

ساخته باشد. معضل بورژوازی و جامعه  زمتمرکبندی او به ارج و قرب دموکراسی 

شناسان، فیلسوفان، اقتصاددانان، دولتمردان یا سایر نمایندگان فکری این طبقه با 

چرخ داری مارکس اساساً حول محور کمونیسم، سرمایه ستیزی و ضدیت وی با سرمایه

یر بر خورده است. بسیار طبیعی است که آنها هر سخن از کمونیسم را گذاشتن شمش

حلقوم دموکراسی پندارند، اما حداقل، به همین دلیل هم، پایه کیفرخواست خود علیه 

دموکراسی ستیزی مارکس را بر ضدیت هیستریک طبقاتی با کمونیسم مارکس استوار 

کند که گویا می سازد!! او وانمودمی کرده اند. رهنما ظاهرا صف خود را از اینان جدا

و دشمن طبقاتی کمونیسم مارکس و طبقه کارگر داری هسینه چاک ماندگاری سرمای

باشد، اما آنچه بر قلم آورده است، می نیست!! گویا دلباخته یادگیری از مارکس هم

متضاد این ادعا است. او مارکس را از سنگر توفنده سرمایه ستیزی و کمونیسم شفاف 

سپس لباس سازد و می کند، کاهن صومعه دموکراسیمی ضد بردگی مزدی خارج

 «کاهن»مفتیان فقه بر تن به بررسی آیات ناسخ و منسوخ دموکراسی منقول از این 

پردازد!! تأکید کنم که آنچه در مقاله حاضر اصال موضوع بحث نیست راه اندازی می

کمپین دفاع از مارکس است. این کار مستقل از لزوم یا عدم ضرورت آن، در اینجا مورد 

گفتگو روشن است. اگر بناست به بررسی نظم سیاسی، حقوقی، باشد. شیرازه نمی نظر

انسانی و اجتماعی جامعه سوسیالیستی از منظر مارکس های اجتماعی، اخالقی یا ارزش

پردازیم، فقط یک راه داریم. باید این کار داری یا هر کارگر آگاه و رادیکال ضد سرمایه

سم، از آناتومی کمونیسم لغو کار را از کالبدشکافی سرمایه ستیز و مارکسی سوسیالی

آیا هر نوع »مزدی مارکس و پرولتاریا آغاز کنیم. پیش کشیدن این استفهام انکاری که 

دموکراسی پارلمانی خاص نظام بورژوائی و تنها دموکراسی شورایی و کمونی خاص نظام 

 آن هم از نوع دلخراش« زدن سرنا از سر گشادش» مصداق بارز « سوسیالیستی است!
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 کند، از درک مادی تاریخ چیزیمی آن است. کسی که ماجرا را این گونه فرموله

داند، شناخت وی از نوع نگاه مارکس به انسان، جامعه، جهان و تاریخ عمیقا وارونه نمی

را داری بیند. سوای همه این ها، شیوه تولید سرمایهمی است. مبارزه طبقاتی را باژگونه

بورژوازی کاویده است. چرا این گونه است؟ به تشریح مسأله  و سوسیالیسم را با شعور

 .پردازیم

شیوه تولید مبتنی بر کار مزدی، رابطه خرید و فروش نیروی کار، جدائی داری سرمایه

کارگر از کار و سقوط کامل او از هر گونه دخالت آزاد در تعیین سرنوشت کار، محصول 

آناتومی جامعه کاپیتالیستی را باید در  کار و زندگی اجتماعی و انسانی خویش است.

که راز ای اینجا، در وجود سرمایه، در سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی، در رابطه

هستی و هویت بخش تمامی تار و پود سیاست، دولت، ساختار حقوقی، مدنی، فرهنگی، 

ل اخالقی، ایدئولوژیک و همه چیز جامعه است جستجو نمود. دموکراسی، هر شک

 یا خیل همفکران، آن را دموکراسی مستقیم شورائی« رهنما»دموکراسی حتی آنچه 

نامند، در نهایت نوعی برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی، مدنی، فرهنگی، می

است. دلیل ماجرا بسیار روشن است. این، داری ایدئولوژیک، اخالقی و اجتماعی سرمایه

، اخالقی یا فراساختارهای ایدئولوژیک، فرهنگی و برنامه ریزی نظم سیاسی، حقوقی

مدنی نیست که شیوه تولید مادی یا صورت بندی اقتصادی و اجتماعی جوامع انسانی 

بخشد و بر همین اساس می را هویتها سازد. کامال بالعکس دومی است که اولیمی را

« جستجو کنیم آناتومی جامعه مدنی را در اقتصاد سیاسی»هیچ راهی نیست جز اینکه 

 رهنما فقط بنمایه کالبدشکافی مارکس از تاریخ و جامعه و انسان را دستخوش تحریف

 کند، شیرازه روایت ماتریالیستی تاریخ را به ناشیانه ترین شکل ممکن به باد استهزاءنمی

توان نابودی و بقای نمی گیرد. با رجوع به شکل و قواره و سیاق دموکراسیمی

اثبات نمود، باید از بود و نبود رابطه خرید و فروش نیروی کار و تشریح  راداری سرمایه

و همانندان شاید بگویند که چنین نکرده « رهنما»دقیق مارکسی این رابطه آغاز کرد. 

کنند!! ممکن است ادعا کنند که آنها هم ارجاع شناخت فراساختارهای سیاسی و نمی و

 هر عصر را قبول دارند و بر همین پایه اصرارحقوقی و اجتماعی به شیوه تولید مادی 

کنند که سوسیالیسم هم دموکراسی ویژه خود را خواهد داشت!! این استدالل غلط می

پندارند، تفاوت هویتی میان سوسیالیسم و می و فریبکارانه است. کسانی که چنین
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و از همه یا سایر جوامع طبقاتی، موقعیت و نقش طبقه کارگر در تاریخ داری سرمایه

اینها مهم تر، تفاوت ماهوی میان انقالب کارگری لغو کار مزدی و انقالبات گذشته تاریخ، 

اندازند. در تمامی تاریخ تا می کنند یا کامال وارونه و با سر بورژوازی نظرنمی را تعمق

کنونی، آخرین برد انتظار طبقات استثمار شونده و فرودست یا زیر فشار طبقه حاکم، 

بوده است. پرولتاریا ها و ستم کشیها حقوقیبی شکل استثمار، حکومت شوندگی، تغییر

تنها طبقه تاریخ است که بدون از جای کندن ریشه هر نوع استثمار، هر شکل ستم و 

هر فرم و سیاق ناحقی، قادر به تحقق هیچ میزان تغییر ماندگار در هیچ کجای زندگی 

حقوقی، بی سر و کار داریم که بدون امحاء هر گونهای باشد. در اینجا ما با طبقهنمی خود

تواند خواستار جایگزینی نوعی دولت و نمی کهای کل ناحقی بر سرش آوار است. طبقه

حاکمیت باالی سر جامعه با نوعی دیگر باشد، زیرا هر شکل دولت و قدرت تصمیم 

ندگی وی و قتل عام گیرنده حاکم بر زندگی انسانها ابزار فشار استثمار و حکومت شو

 تواند انقالب کند،نمی سیاسی و انسانی او است. این طبقههای حقوق اجتماعی و آزادی

های تواند بساط نظم مسلط موجود را بر چیند، بدون اینکه خود را به صورت انساننمی

دولت نیاز سازی بشر از هر نوع بی آگاه، رادیکال، انقالبی و تاریخساز در زیر بیرق افراشته

 .و قدرت ماوراء خود سازمان دهد

ها و کارزار تاریخ آفرین این طبقه با این ویژگیداری سوسیالیسم پرولتاریا حاصل میدان

از آن نیست که بنشینیم و پیرامون انطباق یا عدم تر و مبتذلتر است. هیچ چیز مضحک

و شنودها مشکل  انطباق دموکراسی پارلمانی با این سوسیالیسم گفتگو کنیم. این گفت

کند، اما پروسه حل آن با حفاری می جامعه شناس بودن و نظریه پرداز بودن افراد را حل

 گیرد. شکی نیست کهمی در پیش پای کارگران دنیا انجامها مخوف ترین گمراهه

دموکراتیک عصر استیالی سرواژ و های توان از دموکراسی برده داری، جنبشمی

ی بورژوائی سخن راند، اما مسأله اساسی آنست که همه این فئودالیسم یا دموکراس

توسط طبقه دیگر مبتنی بوده اند. ای نظامها، طبقاتی، استثمارمحور و بر استثمار طبقه

و در سیطره استیالی همه این نظام ها، صرفا، ساختار ها دموکراسی در همه این دوره

حور و حاکمیت طبقه استثمار گر نظم اجتماعی، سیاسی، حقوقی شیوه تولید استثمار م

بر طبقه یا طبقات استثمار شونده است. در سوسیالیسم هیچ استثمار، هیچ دولت، طبقه، 
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بر طبقه متخاصم وجود ای توسط طبقه دیگر یا حکومت طبقهای هیچ استثمار طبقه

ندارد که ساختار و سیمایش، این یا آن شکل دموکراسی، یا نوع نظم و حاکمیت دیگر 

زنیم، اساساً به دنبال چگونگی حق تعیین سرنوشت می شد. وقتی از دموکراسی حرفبا

توسط یک نیروی ماوراء موجودیت، قدرت، اراده ها کار و تولید و زندگی اجتماعی انسان

هستیم، در سوسیالیسم قرار نیست چنین باشد. ها آزاد یا دخالتگری گسترده و نافذ آن

وز و مستقر، انسانها از قید هر اراده جدا از خود، از هر نوع در اینجا، در سوسیالیسم پیر

قید بیگانه با اختیار و دخالت آزاد و نافذ خود، حتی قید کار کردن و نکردن به طور 

 بر طبقه دیگر خصلت نماای کامل آزادند. جامعه سوسیالیستی با شاخص پیروزی طبقه

گورکن وجود طبقات، دولت،  گردد کهمی شود، توسط جنبشی معماری و مستقرنمی

هر شکل استثمار، هر گونه حکومت شوندگی، هر فرم جدائی کار فکری و یدی، هر رد 

پای انفصال برنامه ریزی از اجراء یا هر نشان و بقایای از خودبیگانگی انسان است. در 

از درون شرایط روتین کار و زندگی خود در یک مفصلبندی ها این جامعه آحاد انسان

انیک سراسری شورائی، در باالترین میزان مقدور و ممکن آگاهی، به صورت کامال ارگ

 نمایند، تصمیمات را لباس اجرامی گیرند، برنامه ریزیمی برابر، آزاد، خالق تصمیم

سازند، پیرامون چه تولید شود و چه می پوشانند. کار را تعریف و نوع کار را مشخصمی

د شود، چگونه زندگی کنند و همه امور مربوط به این تولید نشود یا چه مقدار تولی

کند، هیچ فرد یا نمی کنند. هیچ کس برای دیگران تعیین تکلیفمی زندگی اعمال اراده

بنیادی سوسیالیسم های پیش شرطها نیرویی باالی سر سایرین نیست. همه این

 .مارکسی و لغو کار مزدی است

نباشند، برای اینکه فروشنده نیروی کار نمانند، برای  از کار خود جداها برای اینکه انسان

آنکه کارگر نباشند، باید در پروسه تعیین سرنوشت کار و تولید و محصول کار و زندگی 

و اختیارات به طور کامل برخوردار گردند. اگر بناست ها اجتماعی خود از تمامی آزادی

در باالی سر آنها برای کار و تولید،  افرادی، گروهی، الیه ای، حزبی، تشکیالتی یا نیروئی

نوع کار، چه تولید شود و چه تولید نشود، چه مقدار تولید گردد، چه کاری انجام گیرد 

و انجام نگیرد، تکلیف حاصل کار یا هر مسأله مربوط به زندگی اجتماعی آحاد جامعه، 

را سوسیالیسم تصمیم گیرد و برنامه ریزی کند، در آن صورت چرا باید چنین مناسباتی 

سخن به میان آورد؟!! و چرا باید بر بام این جهنم داری خواند؟!! چرا باید از محو سرمایه
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سوزان بردگی مزدی، بیرق دروغین رهائی انسان افراشت؟!! اگر کسی از دخالت اثرگذار 

، آزاد، آگاه، نافذ و برابر در تعیین سرنوشت کار خود جدا است، او قطعا کارگر، برده مزدی

است، اگر کارگر این یا آن داری حکومت شونده و اسیر دوزخ وحشت و دهشت سرمایه

نیست، کارگر سرمایه اجتماعی و دولت سرمایه است. داری سرمایه دار یا تراست سرمایه

داری هر چه هست او داغ بردگی مزدی بر وجود اجتماعی و زنجیر نظام بشرستیز سرمایه

 .بر دست و پای خویش دارد

را قبول ندارد. او بدون اینکه صریح و رسمی اعالم دارد، ضد ها این حرف« عید رهنماس»

است و از آن داری رجوع به رابطه خرید و فروش نیروی کار برای تشریح جامعه سرمایه

مهم تر، ضد هر نوع مراجعه به نقد رادیکال مارکسی و کارگری سرمایه، برای آناتومی و 

ه جای همه این ها، شیدای سینه چاک دموکراسی است . شناخت سوسیالیسم است. ب

چرخد یا رابطه خرید و فروش نیروی کار ملغی می به این که جامعه بر محور کار مزدی

برای ای شده است، کاری ندارد، بود و نبود این رابطه را، شاخص تعیین کننده

از کار خود جدا ها بیند!! اینکه انساننمی یا سوسیالیستی بودن جامعهداری سرمایه

دهند یکراست می کنند و کل کاری که انجاممی هستند یا نیستند، اینکه آنچه تولید

شود یا در خدمت معیشت، رفاه اجتماعی، تعالی جسمی و می سرمایه و باز هم سرمایه

گیرد، اینکه سیاست، حقوق، مدنیت، اخالق، می فکری و ارتقاء زندگی انسانی آنها قرار

اجتماعی، فرهنگ، روابط جاری میان انسانها، همه و همه سرمایه نهاد و های ارزش

هستند یا رنگ و جال و بنمایه انسانی یافته اند یا فراوان داری آکنده از تعفن سرمایه

 مسائل تعیین کننده و حیاتی دیگر، در سیستم شناخت وی محلی از اعراب پیدا

تر تقدس دموکراسی است و به ویژه و از همه مهمها کند!! ابتدا و انتهای همه حرفنمی

سوسیالیسم « حصن حصین»تواند چتر حاکمیت و می اینکه دموکراسی پارلمانی هم

مفتون دموکراسی « مارکسیست»باشد!!. نقطه عزیمت و برج رصد جامعه شناس 

کند تا ثابت می اینجاست و از درون همین زیج است که او همه تالش خود را در تیر

ماید که برای استقرار سوسیالیسم حتی هیچ نیازی به شکستن ماشین دولتی سرمایه ن

کارگر دنیا هیچ احتیاجی به چنین کاری ندارند و اهتمام آنها های باشد!! تودهنمی هم

در رأی دادن به این یا آن حزب و به قدرت رساندن احزاب برای همه چیز، برای فتح 
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آکادمیسین « اولیانفسکی»ی جامعه کافی است!!! زمانی تحول سوسیالیستهای تمام قلعه

کرد که رژیم شاه هم می و محقق سرشناس اردوگاه شوروی با زمختی زایدالوصفی ادعا

تواند پرچمدار می ساختن روابط اقتصادی و سیاسی خود با شورویتر در صورت تنگاتنگ

اشد!! بعدها و در روزهای و معمار قادر بنای سوسیالسم در ایران بداری امحاء سرمایه

توسط فاشیسم اسالمی ها حزب توده نیز دولتی کردن سرمایه 57پس از قیام بهمن 

آقای های بورژوازی را پویه تحول سوسیالیستی اقتصاد نامید!! واقعیت این است که حرف

اسالف شاید این باشد که های رهنما هیچ تازگی ندارد. تنها تفاوتش با نسخه نویسی

دادند که می تزریق این سموم مرگبار به درون جنبش کارگری را در روزگاری انجامآنها 

بحث دموکراسی و مالکیت دولتی سرمایه اجتماعی، حداقل به اندازه امروز موج نفرت 

انگیخت. او از این لحاظ در عداد دیرآمدگان است. رهنما در نمی کارگر را برهای توده

هیچ احتیاجی به سرنگونی دولت سرمایه « سوسیالیسم»تالش برای اثبات این حکم که 

ندارد، و با همین دموکراسی آشنای پارلمانی قابل تحقق است!! بسیار سفت و سخت به 

پیچد!! می مارکس در مورد این رخداد عظیم تاریخیهای مارکس، کمون پاریس و گفته

 :ماحصل استنتاجات وی در این قلمرو آنست که

توانند ماشین حاضر و نمی مارکس از کمون آن بود که انقالبیوننخستین درس  -1»

آماده دولتی را تصرف و این دستگاه را در جهت منافع خویش به کار گیرند، اولین 

 .دستور کمون سرکوب ارتش دائمی و جایگزینی آن با ارتش مردمی بود

نظریه او  تأکید مارکس بر ضرورت خرد کردن ماشین دولتی بورژوازی، همراه با -۲

پیرامون دیکتاتوری پرولتاریا، بعدها، تا سالیان دراز و تا همین حاال، جذاب ترین مفهوم 

 .سیاسی نیروهای چپ گردید

کموناردها کل ارتش را از بین نبردند، فقط بخشی را که در پاریس و در قلمرو قدرت  -3

 .کمون قرار داشت منحل ساختند

کرد، بلکه بنا به گفته مارکس، پلیس را به جای کمون دستگاههای دولتی را خرد ن -4

آنکه عامل دولت مرکزی باشد از موقعیت سیاسی اش محروم نمود، به یک عامل 

جوابگوی کمون و قابل برکناری تبدیل کرد. در مورد سایر مقامات و مشاغل دولتی نیز 

کنترل  همین سیاست را به اجرا نهاد. مثال دستگاه کارمندی نابود نشد و فقط تحت

 «.کمون قرار گرفت
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جنجال دموکراسی شورائی در مقابل دموکراسی »نکات باال نقل به مضمون از مقاله 

دهد می ، با رعایت کامل امانتداری است و رهنما همه این نکات را کنار هم قرار«پارلمانی

 :تا بپرسد که

رد کرده حال پرسش عمده این است که اگر هم کموناردها دستگاههای دولتی را خ»

بایست در صورت کسب قدرت، ماشین دولتی می بودند، آیا انقالبیون دیگر کشورها هم

را که تصاحب کرده اند خرد کنند و اصوال خرد کردن به چه معنی است؟ مقایسه 

نادرست دولت در سطح ملی با دولت در سطح شهر، یعنی یک شهرداری به کنار، آیا 

ه مارکس به آنها اشاره دارد قابل مقایسه با دولتهای ملی اواسط قرون نوزدهم ک

 «امروزی چه از نظر اندازه و ساخت و چه از نظر نقش و کارکرد هستند؟های دولت

نگاه کنید. ها به مقدمه چینی ها، پویه استدالل و سپس نتیجه گیریای برای لحظه

 پارلمانی همشیرازه رویکرد از پیش روشن است. قرار است مدلل گردد که با دموکراسی 

های ساخت!! برای این کار و حصول این هدف باید تمامی واقعیت« سوسیالیسم»توان می

زندگی انسانی، کل تاریخ، ماهیت سرمایه داری، بنمایه هویتی سوسیالیسم، رخداد 

کمون، جوهر و اساس انقالب ضد های مارکس پیرامون درسهای کمون پاریس، حرف

همه و همه جعل، مسخ و باژگونه شود. رهنما دقیقا این نقش طبقه کارگر، داری سرمایه

کند و در این گذر، با عظیم ترین کوله بار پرمدعائی که خاص همه می را بازی

مایگی را که بی است، دنیایداری دلباخته آرایش دموکراتیک سرمایههای آکادمیسین

ورزد که کموناردها می گذارد. اصرارمی باز هم ویژه همین جماعت است به نمایش

ماشین دولتی بورژوازی را خرد نکردند، پس ماشین دولتی خرد کردنی نیست!! پلیس 

 را از میان برنداشتند بلکه مطیع خود ساختند، پس سیستم پلیسی سرمایه برچیدنی

باشد!! ارتش را هم فقط در سطح پاریس منحل نمودند و در سایر نواحی فرانسه نمی

ند، دستگاه کارمندی هم دستخوش انحالل نشد. پس رویکرد دست نخورده باقی ما

کمون در راستای سرنگونی قهرآمیز و در هم شکستن ماشین دولتی سرمایه نبود و 

توانست و نباید باشد!! رهنما اصرار دارد که استنباط مارکس از این رویکرد نمی اساسا

واند قابل استناد باشد!! به تنمی هم نادرست بوده است و درسهای وی از قیام کموناردها

همه چیز بر وفق مرداد است « در کف و معشوق به کام استمی گل در بر و»قول حافظ 
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و هیچ کس مجاز نیست که خیال امکان پذیری یا حتی احساس نیاز به سرنگونی 

قهرآمیز دولت سرمایه و توسل به قهر برای در هم شکستن ساختار حاکمیت بورژوازی 

 !!وردرا در سر بپر

بسیار های یا صغرا، کبرا بافیها اساس کار ما در مقاله حاضر، مسلما پرده برداری از دروغ

پایه و متناقض جامعه شناس سینه چاک دموکراسی پارلمانی نیست. هدف بی آشفته،

چیز دیگری است اما پیش از طرح یا در واقع بازگشت به بحث اصلی، باید از آقای رهنما 

کارگران پاریس توانستند انقالب خود را به سراسر فرانسه توسعه دهند؟!! پرسید که مگر 

مگر آنها از تدارک الزم برای این کار و سرنگونی کل قدرت سیاسی بورژوازی برخوردار 

بودند؟!! مگر آنچه رخ داد خیزش سراسری کل کارگران فرانسه بود؟!! اگر منفی بودن 

ست پس پیش کشیدن این سخن که توضیح واضحات اها پاسخ همه این پرسش

کموناردها کل ارتش فرانسه را منحل نساختند، کل سیستم پلیسی را در هم نکوبیدند، 

کل ماشین دولتی سرمایه در سراسر کشور را در هم نشکستند، چگونه قرار است اثبات 

کننده صحت ادعای شما در زمینه عدم موضوعیت سرنگونی قهرآمیز قدرت سیاسی 

نیازی محتوم این طبقه به در هم شکستن ماشین دولتی بی ط طبقه کارگر وسرمایه توس

های بورژوازی باشد؟؟!! وقتی کارگران پاریس قادر به بسط قیام خود در خارج از حوزه

داخلی این شهر نشده اند، چگونه قرار است ارتش بورژوازی در سایر شهرها و مناطق را 

امنه خیزش را از مرزهای پاریس عبور نداده اند، چه از پای در آورند؟!! زمانی که آنها د

شکلی باید کل ساختار قدرت سیاسی روز فرانسه را در هم بشکنند و ساقط سازند؟!! از 

این که بگذریم مگر معنای انحالل سیسم پلیسی این است که هر پلیس سابق یا هر 

ادامه امرار معاش یا کارگر مجبور به فروش نیروی کار خود به دستگاه نظم سرمایه، از 

ایفای نقش به عنوان یک عضو جامعه رها شده از سیطره حاکمیت سرمایه محروم شود؟! 

و اگر چنین نگردد، نشان ناممکنی یا عدم ضرورت انحالل دستگاه اختاپوسی پلیس 

 بورژوازی باشد؟!! آیا چیدن این احکام و استنتاجات در کنار هم، وصله پینه کردن

ائل، برای خارج ساختن کارگران دنیا از ریل جنگ واقعی طبقاتی علیه ربط ترین مسبی

راستی، ها مهم تر، فرض کنیم که کموناردها نیست؟ از تمامی اینداری نظام سرمایه

راستی چنین کردند و هیچ کدام این کارها را انجام ندادند!!! چرا باید طبقه کارگر جهانی 

ان کمونارد خود را، سرمشق تاریخی مادام العمر عدم انجام این کارها! توسط همزنجیر
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خود سازد!! چرا نباید این کارهای انجام نشده را به حساب اشتباهات آنها بنویسد؟، چرا 

کار کموناردها را درس عبرتی برای تعمیق آگاهی خود و جهتگیری های نباید کاستی

گوئید که اگر نمی تانو سرمایه ستیزتر مبارزات بعدی سازد؟ مگر شما خودتر رادیکال

کردند کارگران امروز دنیا نباید چنین می کموناردها هم ماشین دولتی سرمایه را خرد

کارگر وحی منزل تلقی گردد و های کنند!!! پس چرا اگر خرد نکردند، باید برای توده

دستور کار همیشگی فرار جنبش کارگری جهانی از هر نوع خیال در هم شکستن دولت 

در هیچ کجای داری شود!! استدالل عجیب و غریبی است اما دفاع از سرمایه بورژوازی

 .تاریخ و هیچ نقطه جهان خود را محتاج واقعی بودن و بنمایه انسانی داشتن ندیده است

« جنجال دموکراسی شورائی در مقابل دموکراسی پارلمانی»قابل توجه است که نویسنده 

افتد که می گیرد، به یاد اینمی پیش« رای کربالصح» در ادامه همین بحث یکباره راه 

کمون عیب و ایرادهای فراوانی هم داشته است، از جمله اینکه نسبت به تبعیضات 

افتد تا می تفاوتی نشان داده است. او به یاد ستم جنسی زنانبی جنسی و حقوق زنان

از این طریق ثابت کند که آنچه کموناردها انجام دادند اوال، در هم شکستن ماشین 

دولتی بورژوازی نبوده است زیرا چنین چیزی نه معقول و نه ممکن است!!، ثانیا اگر هم 

چنین اتفاقی افتاده است اشتباه و ناشی از ندانم کاری کارگران پاریس بوده است!! نوعی 

 که –درختی من نشاندم در لرستان »ایشان خواستار عدم تکرار آنست!!  ندانم کاری که

 تقدس از دفاع برای رهنما آقایهای پردازی استدالل «مستم تو دالویز بوی از

 اما. است اینها سرمایه سیاسی قدرت قهرآمیز سرنگونی تقبیح و پارلمانی دموکراسی

و سفسطه ها نهادن بر تناقض بافیار ما در اینجا انگشت ک شد تصریح که گونه همان

تصریح شد. تر او نیست. سخن اساسی چیز دیگری است. همان که پیشهای گری

در ضدیت با روایت مادی، رادیکال و مارکسی تاریخ، بسیار ارتجاعی و گمراه « رهنما»

یا سوسیالیسم را در وجود یا محو رابطه خرید و داری کننده، بحث بود نبود سرمایه

کند. بالعکس از سر اثبات انطباق دموکراسی با دو نظام نمی نیروی کار جستجوفروش 

شود تا بر روی ماهیت جامعه، نقش هویت نمای می ماهیتا متضاد اجتماعی وارد میدان

شیوه تولید مادی در تحلیل مناسبات اجتماعی حاکم و باالخره پرتوگیری هویتی و 

، مدنی، فرهنگی، اخالقی و ایدئولوژیک هر ارگانیک کل فراساختارهای سیاسی، حقوقی
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جامعه از شکل مسلط تولید معیشت و افکار در هر دوره تاریخی، به طور کامل خط 

کوشد تا از هر نوع بحث در باره امحاء کار مزدی به عنوان شاخص واقعی می کشد. او

شکلی از  سوسیالیسم پرولتاریا فرار نماید، زیرا اوال سوسیالیسم نسخه پیچی وی سوای

هیچ چیز دیگر نیست و ثانیا اگر فرار نکند آنگاه داری جهنم وحشت و دهشت سرمایه

تواند می باید توضیح دهد که سوسیالیسم طبقه کارگر، سوسیالیسم لغو کار مزدی چگونه

با دموکراسی پارلمانی یا هر الگوی دیگر دموکراسی قابل جمع گردد؟!! تضاد ماهوی و 

دو، هیچ پوشیده و رمزآمیز نیست. واقعیتش بیش از حد روشن و میان این ای ریشه

 .ملموس است

در همه اشکال تا کنون شناخته شده دموکراسی، اساس آنست که سکنه استثمار شونده 

 رأیهای بگوئیم توده کارگر هر کشور هر چند سال یک بار پای صندوقتر جوامع، دقیق

نماینده، رئیس جمهور، عضو انجمن شهر، نمایندگان دولتمرد را زیر نام ای روند. عدهمی

کنند! رأی دهندگان پس از ایفای می «انتخاب»و عناوین دیگر ها دولت شهرها یا نام

گردند، فردای آن روز تنها چیزی که در جامعه رخ داده می این نقش به خانه خود باز

ه اند و یا جای خود را خود ابقاء شدهای دولتمرد یا در پستای است این است که عده

به ویژه در صد سال اخیر وقوع یک داری به دولتمردان دیگر داده اند. تاریخ سرمایه

بسیار آزاد!! های «انتخابات»و ها حادثه مهم دیگر را هم در کارنامه تمامی دموکراسی

ر خیلی رفیع و پرآوازه آنها ثبت کرده است. اینکه در پی ههای جوامع از جمله در قله

 کارزار گسترده انتخاباتی، فشار استثمار، فقر، فالکت، آوارگی، ستمکشی و دنیای

دیگر کارگران رأی دهنده آزاد!! و مختار!! به صورت بسیار چشمگیر و گاه های حقوقیبی

شده است. دموکراسی در کره خاکی و در تر و غیرقابل تحملتر انفجارآمیزی، کوبنده

کارگر جهان هیچ تفسیر و بازتاب دیگری نداشته است. پرسش های زمین زندگی توده

این است که پرچمدار انطباق دموکراسی پارلمانی با سوسیالیسم، منشور این تطابق و 

همگنی را از کجا ابداع و چگونه ساز کرده است؟!! او در این زمینه هیچ چیز نگفته است 

ن داده است. سوسیالیسم ایشان اما از ورای همین هیچ نگفتن، پاسخ سؤال ما را روش

است که قرار است نظم اقتصادی، داری در بهترین حالت همان جهنم سوزان سرمایه

سیاسی، حقوقی و مدنی آن توسط این یا آن حزب باالی سر کارگران برنامه ریزی گردد. 

سعید رهنما در ادامه بحث، باز هم از طرح صریح روایت سوسیال دمکراتیک خویش، 
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کند، اما می وسیال دموکراتیک قرن بیست و یکی خود از سوسیالیسم فرارآن هم س

صدر و ذیل تمامی گفته هایش سوای بازگوئی زمخت همین روایت، آن هم در عصر 

 .رسوائی هر چه بیشتر آن، هیچ چیز دیگر نیست

نظریه پرداز یک فرم دموکراسی برای دو نظام اجتماعی ماهیتا متضاد، پس از چینش 

پردازد و در می باال، به طرح فهرست وار نظریه خویش پیرامون دولت« استهالل براعت»

از دیوار مارکس برای نقل تحریف آمیز هسته طبقاتی تر اینجا هم ظاهراً دیواری کوتاه

نظرات او، نقد ارتجاعی و سرمایه مدار آن نظرات و باالخره تبدیل این نقل و نقدها به 

کند. بنمایه نمی د برای تکمیل بنای گمراهه پردازی ها، پیدامالط و مصالح مورد نیاز خو

واقعی کالم وی این است که دولت اساسا ساختار نظم و قدرت سرمایه نیست، یک رابطه 

توان یک ابژه یا ابزاری منفعل و خنثی تصور کرد که به طور کامل نمی دولت را»است. 

کند و از داشتن هر گونه استقالل یم تحت اراده این یا آن جناح و یا طبقه حاکم عمل

 دولتی ماشین کردن خرد مورد در»تر طرف این کمی سپس و «…نسبی محروم است

 هر از بیش دولت که داشت توجه باید. کرد تعبیر دیگری شکل به را آن توانمی نیز

 ایفاء معینی ساخت قالب در را خود طبقاتی نقش و کارکرد که است رابطه یک چیز

 «.گرددمی اگر خرد کردنی در کار باشد به رابطه و نه به ساخت بازکند. می

ها باال با توجه به ابهام بافیهای شاید کند و کاو بار واقعی اجتماعی و طبقاتی فرمولبندی

و کلی پردازی حاکم بر آنها، خیلی ساده نباشد، اما رهنما خود، حداقل در این بخش، 

ای داند، رابطهمی ح داده است. او دولت را یک رابطهمنظورش را، به اندازه الزم، توضی

میان دو طبقه یا طبقات اجتماعی مختلف و البته و باز هم البته، نه رابطه تضاد و تخاصم 

تواند به می که مدامای طبقات که بالعکس رابطه سازش و اجماع میان آن ها، رابطه

« رهنما»بگوئیم، از منظر تر صسود یکی و به زیان دیگری دستخوش تغییر گردد!!! مشخ

دولت معاصر رابطه اجماع و آشتی میان طبقه کارگر و طبقه بورژوازی است!! که البته 

پایه گذار نظریه دموکراسی برای دو نظام، به دلیل اعتقاد آهنین به وجود، اعتبار و 

، طبیعی است که نیروی موهوم اخیر را «طبقه متوسط»عظمت پدیده مجعولی به نام 

ای هم وارد رابطه مذکور سازد.!! به هر حال، دولت حاضر در هر کجای این جهان، رابطه

میان همه طبقات از جمله پرولتاریا و بورژوازی است!!. هر کدام این طبقات که زور 
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» سازند!! میتر بیشتری داشته باشند، کفه قدرت و سهم امکانات خود را در آن سنگین

فعل »داند و برای برائت از اتهام باور به این می کردن را حرام کاربرد عبارت خرد« رهنما

برای آنکه مبادا به خاطر چنین اتهام سنگینی، در پیشگاه بورژوازی دچار «!! حرام

گذارد. او با رعایت پای بندی می شرمندگی شود، همه جا اصطالح مذکور را در گیومه

گوید اگر هم خرد می امون دولتکامل به این سطح تقوا، در تکمیل نظریه خود پیر

کردنی در کار باشد، دولت به عنوان رابطه میان طبقات و به طور مشخص رابطه اجماع 

تواند باال و پائین گردد. به طور می و مشارکت میان طبقه کارگر و بورژوازی است که

امکانات مثال پرولتاریا میزان سهام مشارکت خود را در دولت افزایش دهد و از این طریق 

بیشتری کسب کند یا بالعکس بورژوازی بر حصه خود بیفزاید و فشار افزون تری بر 

 !!زندگی و رفاه توده کارگر وارد سازد

و داری هسته سخن نظریه پرداز دموکراسی پارلمانی برای هر دو نظام سرمایه

 سوسیالیستی همین است که آوردیم. کوبیدن بر طبل سازش طبقاتی، خوشه چینی از

سران انترناسیونال دوم و احزاب سوسیال دموکرات، فضل نمائی در های راه حل بافی

ها نوپردازی کهنه ترین حرفها، ابراز همدلی و همراهی صریح یا ضمنی با سعید حجاریان

در محکوم سازی هر نوع توسل استثمارشوندگان و فرودستان کارگر به قهر ها و خاتمی

دهد. رهنما برای بیان جامعه می کل کاری است که انجامعلیه قدرت سیاسی بورژوازی 

کند. همان گونه که می خواهد آسمان ریسمانمی شناسانه مقصود خود تا هر کجا که

 رود.می بیند و به سراغ اونمی از دیوار مارکستر باالتر گفتیم باز هم دیواری کوتاه

باره دولت را تغییر داده است. گوید که: مارکس در طول عمرش بارها نظریه خود در می

و ساختار « بناپارتیسم»دانسته است، بعدها می زمانی آن را کمیته اجرائی کل بورژوازی

قدرت بیسمارکی را پیش کشیده است. میان مستقل خواندن دولت در یک سوی و نهاد 

ما قدرت طبقه سرمایه دار خواندن آن دچار نوسان و استحاله نظر بوده است!! سعید رهن

کند تا نتیجه دلخواه را استخراج نماید. به می را تحریفها محابا همه واقعیتبی بسیار

جوید تا جوهر واقعی تبیین او از دولت را می اینجا و آنجای مارکس استنادهای گفته

دستخوش جعل و وارونه پردازی سازد. مشکل مارکس هیچ گاه چرخیدن در پیچ و خم 

کل دولت بورژوازی نبوده است. او برای آناتومی جامعه موجود تفاوت میان این یا آن ش

کند. هویت می از شیوه تولید سرمایه داری، از سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی آغاز
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نماید. دولت را نه در می از همه دولت را در اینجا جستجوتر تمامی فراساختارها و مهم

از طریق رجوع به نقش و منافع خاص این یا آن رابطه با فالن یا بهمان سرمایه دار، نه 

جناح بورژوازی که دقیقا در ارتباط ارگانیک ماهوی با وجود سرمایه، با ماهیت شیوه 

نوع بناپارتی های دهد. اگر به برخی ویژگیمی تولید مسلط اجتماعی مورد کندوکاو قرار

دهد، نمی نه پردازینماید، هیچ مستمسکی به دست هیچ وارومی دولت بورژوازی اشاره

تا بنیاد روایت وی از بنمایه طبقاتی دولت را خدشه دار کند. مارکس سرمایه دار را 

داند، طبقه سرمایه دار را سرمایه متعین شده در وجود یک می سرمایه شخصیت یافته

بیند. افکار، انتظارات، فرهنگ، ارزشهای اخالقی، معیارهای حقوقی می طبقه اجتماعی

شیوه تولید حاکم یا مصالح های قی این طبقه از انسان و همه چیزش را فرا رستهو نوع تل

داری خواند. دولت معاصر تا زمانی که سرمایهمی و منویات پروسه ارزش افزائی سرمایه

وجود دارد و حاکم است، مستقل از شکل، ساختار، ترکیب قوای درونی یا نوع برنامه 

سیاسی، حقوقی آن، به هر حال دولت سرمایه است. ریزی و جهتگیری خاص اقتصادی، 

سرمایه تشخص یافته در ساختار نظم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و در یک کالم نهاد 

برنامه ریزی و سیاست گذاری اشکال مختلف نظم سرمایه است. اینکه کدامین احزاب 

صمیم گیری در نهادهای مختلف آن، در پارلمان، کابینه، سیستم حقوقی، دستگاههای ت

و اجرایی حضور دارند، کدام حزب سکاندار سفینه قدرت است، عناصر تشکیل دهنده 

ارگانها، سرمایه دار یا کارگرند و نوع این مؤلفه ها، هیچ تغییری در بنیاد طبقاتی و 

آورد. در هر حال و به رغم تمامی این تمایزات، نمی بودن آن پدیدداری ماهیت سرمایه

مان نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی، پلیسی، اجتماعی رابطه دولت موجود، ساز

تواند عقب می خرید و فروش نیروی کار است. جای هیچ تردیدی نیست که پرولتاریا

تحمیل کند. عقب نشینی هائی که ممکن است داری را بر دولت سرمایههایی نشینی

تواند بورژوازی و می رگرمحدود یا حتی بسیار گسترده و تعیین کننده باشد. طبقه کا

سیاسی و های دولت او را ناچار به تحمل بسیاری از مطالبات معیشتی، رفاهی، آزادی

تواند کفه کار الزم خود را به زیان کار اضافی یا سرمایه می حقوق اجتماعی خویش نماید،

ش تواند سهم عظیمی از محصول کارمی سازد،تر و سود طبقه سرمایه دار هر چه سنگین

را در شکل بهداشت، آموزش، دارو و درمان رایگان، امکانات نگهداری از کودکان و 



   دموکراسی از مقدس دفاع حماسه و مزدی بردگی مدافعان                                 286

 از دست بورژوازی خارج کند.ها معلوالن و پیران، تسهیالت رفاهی همگانی و نوع این

 تواند هزینه ارتش و پلیس و نیروهای اطالعاتی و امنیتی را به حداقل ممکن برساند،می

بور به قبول کل این تحوالت و وسیله تحمیل آنها بر طبقه تواند دولت روز را مجمی

نیاز از توضیح بی تواند اتفاق افتد اما یک چیز بدیهی ومی سرمایه دار نماید. همه اینها

است. این تحوالت حتی اگر تا آخرین مرزهای ممکن ادامه یابد، مادام که رابطه خرید 

ییری در ماهیت طبقاتی و بنمایه و فروش نیروی کار باقی و مستولی است، هیچ تغ

آورد. در بهترین حالت باز هم دولت نمی بودن دولت یا رژیم حاکم پدیدداری سرمایه

سرمایه است که در چهارچوب تالش برای ماندگاری بردگی مزدی و پاسداری از نظم 

دست به عقب نشینی یا دادن برخی داری اقتصادی، مدنی، سیاسی و اجتماعی سرمایه

امتیازات زده است. این فلسفه بافی نیست. کالبدشکافی مادی و مارکسی سرمایه، به 

در بند، بند خود و در داری کند و تاریخ سرمایهمی غیرقابل انکارترین شکل آن را ثابت

کوبد. سرمایه رابطه اجماع منافع کارگر و سرمایه دار می سراسر جهان بر آن مهر تأیید

زونتر سرمایه در گرو استثمار ژرفتر کارگر، جدایی فاجعه بارتر نیست. هر ریال سود اف

وی از محصول کار خویش، تسلط رعب انگیزتر سرمایه بر سرنوشت کار و تولید و زندگی 

و حقوق انسانی خود است. ها او از حداقل آزادیتر او و ساقط شدن هر چه کوبنده

ی، آن هم قدرت غیرقابل دفع و بورژوازی، فقط زیر فشار قدرت پیکار ضد سرمایه دار

های مؤثر معیشتی، رفاهی و اجتماعی تودههای چالش ناپذیر است که در مقابل خواست

نشیند. به محض پسگرد، با همه توان و چاره اندیشی، با کل قدرت می طبقه کارگر عقب

قهر اقتصادی، سیاسی، پلیسی، مدنی، نظامی، فرهنگی و ایدئولوژیک خود، در تدارک 

یا برنامه ریزی ها تمامی از دست دادهتر و عظیمتر از پس گیری هر چه فوریب

بهای نیروی کار و هست و نیست توده کارگر است. دولت تر هر چه وحشیانههای سالخی

ژیک و اجتماعی لوسازمان یافته ترین نهاد سیاسی، مدنی، پلیسی، ایدئوداری سرمایه

ست از نظام بردگی مزدی در مقابل جنبش کارگری بورژوازی برای ایفای این نقش و حرا

تواند به رابطه اجماع میان طبقه کارگر و سرمایه می است. این حرف که چنین اختاپوسی

تواند در کارگاههای شستشوی می دار و ساختار سیاسی این ارتباط تبدیل گردد!! فقط

کارگر پمپاژ شود. مغزی بورژوازی تولید و توسط نمایندگانش به مجاری شعور توده 

 و همانندان« رهنما»نیز بر آنچه داری باالتر گفتیم که لحظه، لحظه تاریخ سرمایه
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گویند، به عریان ترین و غیرقابل انکارترین شکل ممکن، مهر ابطال کوبیده است. می

حدود یک قرن از عروج سوسیال دموکراسی به اریکه قدرت سیاسی در اروپای غربی و 

باب میل و مطابق الگوی آقای رهنما های در طول این صد سال دولت گذرد.می شمالی

به اندازه کافی و به کرات سکانداری ماشین دولتی بورژوازی را در این کشورها به دست 

گرفته اند. جنبش کارگری اروپا مبارزه طبقاتی را تعطیل و کل قدرت پیکار ضد 

های و نسخه پیچیها بارگاه میدان داریخود را به فاجعه بارترین شکلی، در داری سرمایه

رخ داده است و اینک در آستانه ها این دولتها یا احزاب قربانی کرده است. همه این

طبقه کارگر قاره، های شروع دهه سوم قرن بیست و یکم، چند صد میلیون نفوس توده

اب و که توسط همان احزداری روزافزون سرمایههای و سبعیتها زیر فشار درندگی

یا شرکا برنامه ریزی، سیاست گذاری و بر زندگی آنها آوار شده است، راه پای ها دولت

 بارکش –هر که گریزد ز خراجات شهر »بوسی فاشیسم هار بورژوازی را پیش گرفته اند. 

 و مزدی بردگی ضد طبقاتی رادیکال جنبش خاکسپاری نتیجه «شود بیابان غول

خواند می را رابطه اجماع بورژوازی و پرولتاریاها نوع آن ه رهنماکهایی دولت به آویختن

توانست باشد. جنبشی که یک قرن پیش مانیفست نمی سوای این هیچ چیز دیگری

کمونیسم در دست، حماسه پرشکوه کمون پاریس در کارنامه، سرود سرخ رهائی بشر 

و تحمل ها ینیبر لب، طبقه سرمایه دار ممالک اروپایی را به گسترده ترین عقب نش

تر ساخت امروز بسیارمفلوکمی بیشترین مطالبات رفاهی و معیشتی و اجتماعی مجبور

دیگر طبقه کارگر بین المللی، برای حفظ اشتغال امروز و فردای خود، های از همه بخش

برای تضمین برده مزدی شاغل بودن خویش، پیاده نظم محقر فاشیسم و راسیسم 

گردد. جنبشی که بیرق می گرسنه و آواره و جنگ زده خود سرمایه علیه همزنجیران

رهائی بشریت بر دوش داشت امروز بخش وسیعی از تودهایش در رکاب انسان ستیزترین 

و درنده ترین احزاب فاشیست بورژوازی، علیه کارگران آواره و گرسنه، علیه هر چه 

هایش به آخر و عاقبت کار این خود نیز در یکی از نوشته « رهنما»تازد. می انسانی است

کند، اعتراف دارد که احزاب سوسیال دموکرات سابق اکنون می و احزاب اشارهها دولت

هستند اما باز هم از دولت محصول اجماع پرولتاریا و سرمایه « نئولیبرالیسم»پرچمدار 

ین است بیند و اساسا با سر بورژوازی قابل رؤیت نیست، انمی گوید. آنچه اومی داران
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   دموکراسی

که دولت معاصر، سرمایه تشخص یافته در شکل نظم سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی 

و اجتماعی است. اگر سوسیال دموکراسی در بخشی از قرن بیستم با فشار جنبش 

کارگری بر بورژوازی همسو است، به خاطر آن نیست که الگوی دولت او راستی، راستی، 

کند، می ت سرمایه دار و کارگر است، بالعکس آنچهرابطه اجماع منافع متضاد میان طبقا

ها . گواه این حقیقت است که بورژوازی اروپا اوال زیر فشار هراس از تکرار کمون پاریس1

و انقالب اکتبرها، آماده عقب نشینی در مقابل موج بسیار نیرومند و سرکش اعتراضات 

در استثمار کل پرولتاریای ها کارگری قاره است، ثانیا به دلیل داشتن عظیم ترین سهم

جهانی، آن هم در یک دوره بلند رونق انباشت سرمایه، امکان این عقب نشینی اضطراری 

. سوسیال دموکراسی به عنوان ائتالف سیاهی از رفرمیسم منحط ۲و گذرا را دارا است، 

گیرد تا جنبش ضد می کارگری و رویکردی از ارتجاع بورژوازی، از این شرایط بهره

قربانی سازد. با تغییر این داری پرولتاریا را در آستانه ماندگارسازی سرمایهداری سرمایه

وضعیت، ظهور آنچه امروز شاهدش هستیم، طوفانی شدن تضادهای سرشتی سرمایه و 

 سرمایه داری، این احزاب دقیقا همانتر و سهمگینتر بحران خیزی هر چه گسترده

، با این تفاوت که دیروز نیاز واقعی سرمایه خاکسپاری کردندمی کنند که در گذشتهمی

جنبش رادیکال سرمایه ستیز پرولتاریا در گورستان دموکراسی پارلمانی و سندیکالیسم 

دید، اما بعدها نه خطر این جنبش می بود و پرداخت هزینه این کار را هم ممکن

ماند سالخی می ه باقیباشد. آنچمی هاکند و نه قادر به تحمل آن هزینهمی تهدیدش

امکانات رفاهی، دارو، درمان، آموزش و های مستمر معیشت و قتل عام آخرین بازمانده

کارگر است. کاری که سوسیال دموکراسی در انجامش به همان های همه چیز توده

او آماده، هار و در حال تاخت و تر اندازه مصمم، مجهز و آماده است که شرکای راست

کند که اسالف سوسیال می خواهد ببیند و قبول ندارد، فکرنمی راها رهنما اینتازند. 

دموکراسی بسیار خردورز و معمار کار کشته دولت ساختار رابطه اجماع منافع متضاد 

طبقات بودند، اما اخالف آنها خردگریزند و قدرت اعجاز این گونه دولت را باور ندارند!!! 

« آزادی»هر جرعه « دموکراسی برای دو نظام اجتماعی یک فرم»بر خالف تصور کاشف 

که طبقه کارگر نه از سنگر پیکار رادیکال ضد « رفاه اجتماعی»یا حتی « حق مدنی»یا 

سرمایه داری، بلکه از طریق سازش و مماشات سندیکالیستی نصیب خود سازد. بدون 

قوق واقعی انسانی و حها است که کشتار زوال آمیز کل آزادی« شوکران کبیری»تردید 
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و داری وی و از همه بدتر و بسیار هم بدتر، قتل عام واقعی قدرت پیکار ضد سرمایه

که مسلما هموارساز راه وحشیانه ای جنبش رادیکال طبقاتی او را در پی دارد. فاجعه

ترین و سبعانه ترین تعرضات بعدی بورژوازی علیه وی، آن هم در شرایط خلع سالح 

 .ل و فالکت جبران ناپذیر اوستکامل و استیصا

و مسأله داری سرمایه»رهنما در نوشته دیگری که قصد پرداختن به آن را نداریم، مقاله 

باز هم با رفرمیسم بسیار زمختی به انکار همین واقعیت « گذار از آن و پاسخی به نقدها

خود، به های پردازد. او در آن جا، برای توجیه وارونه بافیمی عریان مبارزه طبقاتی

کند می در سوی دیگر، رجوع« گسد»و « الفارگ»گفتگوی میان مارکس در یک سوی و 

و آنچنان که عرف همیشگی و هر کجایی اوست هسته واقعی سخن مارکس را دستخوش 

آرام بی سازد. اصرار دارد وانمود نماید که مارکس راستی، راستی، مفتونمی تحریف

مبارزات رفرمیستی کارگران به عنوان ساز و برگ تعرض وسعت گیری هر چه بیشتر 

طبقه کارگر علیه سرمایه بوده است!!! باید میان آنچه که پرولتاریا با زور مبارزه طبقاتی 

سازد، با آنچه که جنبش می ضد سرمایه داری، از حلقوم سرمایه داران و دولت آنها خارج

از طبقه ای ی کارگران نصیب الیهدر چهارچوب فروش قدرت پیکار طبقاتای اتحادیه

کند، تفاوت ماهوی قائل شد. اولی به هر میزان که می از دنیاای کارگر یا کارگران گوشه

اتفاق افتد، گشایش سنگری تازه و توفنده برای تعرض بیشترعلیه بردگی مزدی است، 

های دومی بالعکس، خاکسپاری فاجعه بار مبارزه طبقاتی و جنبش ضد کار مزدی توده

قدرت و های کارگر در گورستان سازش با بورژوازی و الجرم تحکیم هر چه بیشتر پایه

است. چیزی که مارکس در گفتمان مذکور، به درستی و با داری ماندگاری سرمایه

طبقاتی کارگران که رادیکال نمائی فاقد ای کند نه سرمایه ستیزی ریشهمی قاطعیت نقد

است. مارکس مورد رجوع رهنما، همه جا « گسد»د نظرمورداری محتوای ضد سرمایه

به سوسیالیسم، داری خواستار آشتی طبقات متخاصم، گذار مسالمت آمیز از سرمایه

سندیکالیست و پای بند مطالبات سندیکالیستی یا در حال نقد و سرزنش سرمایه 

ی را پیش است!! اینکه او چنین مارکسهای ستیزی رادیکال طبقاتی خویش در دوره

چگونه کشف کرده و در کدام دیار یافته است اصال معلوم نیست. فقط یک چیز بسیار 

 «آرام برده او از که است لیلی آن نه –نام ای کسی کو را تو لیلی کرده»روشن است. 
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 مارکس ندارد، پرولتاریا مارکس با شباهتی هیچ رهنما مارکس که نیست حرفی جای

حث در جای خود خواهیم پرداخت. نکته عجالتا ب این به. است بورژوازی ساخت دست

مورد تأکید ما آنست که هر نوع و هر میزان غلطیدن طبقه کارگر به دام اجماع منافع 

داری با بورژوازی، صرفا دره وحشت و دهشتی است که پیش پای جنبش ضد سرمایه

ماع منافع کند. بر همین اساس سخن از ظهور و برپائی دولتی که رابطه اجمی خود

متضاد طبقات متخاصم استثمارگر و استثمار شونده، رابطه اجماع منافع میان فروشنده 

نیروی کار و سرمایه باشد، سوای بازگوئی همان فریب همیشگی، همان روایت ماهیتا 

ارتجاعی و ضدانسانی طبقات استثمارگر حاکم پیرامون دولت هیچ چیز دیگر نیست. 

هر طبقه حاکم خود را نماینده کل طبقات و دولت، قانون،  تاریخا چنین بوده است که

نظم سیاسی و اجتماعی، سیستم حقوقی و مدنی یا کل فراساختارهای قدرت خود را 

اعالم داشته است. ها و نوع این« خلق»، «ملت»، «مردم»باروی پاسداری منافع همگان، 

راسی شورائی در مقابل جنجال دموک» دولت مظهر و ساختار رابطه اجماع که نویسنده 

های گوید نیز تکرار مالل آور همین فریب بافیمی از آن سخن« دموکراسی پارلمانی

 .کهنه است

 سازد تا نشان دهد که ماشین دولتی سرمایه رامی رهنما همه همت خود را وقف این

کارگران توان و نباید خرد کرد، باید آن را دستکاری نمود، تا ظرفیت اجماع بیشتر نمی

و سرمایه داران را پیدا کند!! مشکل واقعی این کوشش و رویکرد آنست که جامعه، 

کاود. قادر به آناتومی رادیکال و می دولت، مبارزه، طبقات و همه چیز را با سر بورژوازی

نیست. در دنیای اندیشه پردازیهای جامعه شناسانه خود داری مارکسی تولید سرمایه

گذارد که سرمایه جهانی اساسا زیر فشار تناقضات نمی ن حقیقت بازجائی برای قبول ای

درونی فزاینده و غیرقابل التیام خود، لحظه، لحظه توسعه یا بقایش را با سالخی خورد 

کند. دولت می و خوراک و پوشاک و دارو و درمان و سرپناه توده کارگر تضمین

حیات های سالخی در کلیه عرصهساز و برگ برنامه ریزی و اجرای این داری سرمایه

اجتماعی است، این دولت به وجود نیامده است تا رابطه اجماع منافع متضاد طبقات 

متخاصم باشد. وجود دارد تا نهاد برنامه ریزی همه اشکال نظم سرمایه و اعمال این نظم 

بردگی مزدی بر توده فروشنده نیروی کار های بر طبقه کارگر، اعمال کل سیه روزی

باشد. پرولتاریا باید این دولت را با قدرت قهر طبقاتی خود در هم بشکند و نابود سازد، 
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در اجتناب ناپذیری این کار جای حرفی نیست و سعید رهنما یا هر رهنمای نوعی دیگر 

سازند. می با نفی این حقیقت، تنها سخن دل سرمایه داران را خوراک فکر توده کارگر

کند که اصالح طلبان ایرانی دهه می ز و نفرت آمیزی را سازهمان آهنگ دلخراش ناسا

، ساز 57خورشیدی یا همان فاشیسم درنده اسالمی سالهای پیش و پس قیام بهمن  70

کردند. توضیح واضحات است که رهنما نه شریک جنایات مافیای مذکور که ضد آن 

علیه ها می حمام خونجنایات است، اما گفتنی است که آنها نیز پس از راه اندازی تما

معترض در هر روز، پس از  ۲50تا  100وقفه بی جنبش کارگری، پس از کشتارهای

، پس از ساز و برگ کردن شمار رکعات نماز 67برنامه ریزی و اجرای هولوکاست سال 

آیات و طول و عرض کفن میت برای زندانی کردن و کشتار کل مخالفان، پس از آنکه 

قدرت های بدون هیچ حد و مرز پایههای و انسان ستیزیها بربریتو ها با این درندگی

، ضد اعمال قهر و «ضد خشونت»رژیم اسالمی بورژوازی را محکم ساختند، یک باره 

ضد در هم شکستن ماشین دولتی شدند!!! با همه اینها آنچه مورد بحث است به طور 

ماشین دولتی سرمایه که  قطع، نه مجرد مبرمیت و غیرقابل گریز بودن در هم شکستن

چگونگی درهم شکستن آن است. بنمایه سخن در این گذر آنست که دولت یا کل 

گردد، که این کار توسط می ساختار نظم سرمایه، تنها در صورتی و به شرطی واقعا نابود

و تر همه یا شمار هر عظیمداری جنبش سازمان یافته، سراسری، شورائی و ضد سرمایه

تواند با به صف نمی طبقه کارگر انجام گیرد. جنبش کارگریهای د تودهکثیرتر آحا

شدن در پشت سر این یا آن حزب باالی سر خود، حتی قدرت سیاسی بورژوازی را به 

و ماهوی وجود دارد میان خرد کردن دستگاه ای طور واقعی در هم بشکند. تفاوتی ریشه

ازی با در هم کوبیدن بنیادی آنچه که پلیسی، نظامی، سیاسی یا حتی بوروکراسی بورژو

ساختار واقعی نظم و برنامه ریزی اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی، امنیتی، نظامی و 

پلیسی رابطه خرید و فروش نیروی کار است. اولی همان چیزی است که تاریخا و به 

سی، ویژه در ادبیات احزاب لنینی از آن به عنوان انقالب سیاسی، سرنگونی قدرت سیا

خرد کردن ماشین دولتی و نوع اینها یاد گردیده است، اما دومی را طبقه کارگر تنها و 

تنها از طریق خارج سازی کامل برنامه ریزی پروسه کار و تولید و زندگی اجتماعی 

تواند محقق سازد. در همین راستا، اولی را یک حزب می خویش از دستان بورژوازی
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تواند با موفقیت انجام می کارگر، در پشت سر خودش هایسیاسی با جمع کردن توده

متفاوت انجام داده های دهد و در طول قرن بیستم به کرات، در جوامع مختلف زیر بیرق

است. انقالب اکتبر، عظیم ترین آنها است. دومی اما تنها و تنها از طریق یک جنبش 

های ن شمار آحاد تودهمتشکل از همه یا وسیع تریداری نیرومند شورائی ضد سرمایه

 کارگر، جنبشی با دخالتگری نافذ، آزاد، آگاه،، برابر، خالق و شورائی آحاد کارگران

تواند بساط حاکمیت، نظم سیاسی می تواند محقق گردد. تنها این جنبش است کهمی

و کل ساختار قدرت بورژوازی را جاروب کند و کار برنامه ریزی شورائی سوسیالیستی 

ماید. این جنبش است که تمامی ظرفیت و توان الزم برای امحاء دولت باالی را آغاز ن

سر کارگران، الغاء کار مزدی، برچیدن رابطه خرید و فروش نیروی و از بین بردن طبقات 

را دارا است. پرولتاریا بدون سازماندهی این جنبش نه فقط قادر به محو نظام 

نی دولت سرمایه را نیز به معنای واقعی آن نیست که امکان و توان سرنگوداری سرمایه

کند. دلیل این امر روشن است. همان که باالتر به کرات گفتیم و با علم به نمی پیدا

نهاد داری مالل آور بودن تکرار، باز هم مجبور به بازگوئی آن هستیم. دولت سرمایه

اجتماعی، پلیسی برنامه ریزی و اعمال نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، 

و نظامی سرمایه است، این دولت با چنین نقش و مکانی از چرخه ارزش افزائی سرمایه 

قابل تفکیک نیست. مفصلبندی ارگانیک فراساختارهای ضروری و حیاتی آن است. برای 

های اینکه نابود شود باید تسلط بورژوازی بر سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی توده

جنبش شورائی داری میان برداشته شود و این کار به نوبه خود در گرو میدانکارگر از 

سراسری سرمایه ستیزی است که توده وسیع طبقه کارگراز درون آن آماده تسلط بر 

پروسه کار و تولید و زندگی انسانی خود شده باشند. این جنبش در روایت ماتریالیستی 

درون جامعه کاپیتالیستی است و بالیدن، و مارکسی تاریخ همان نیروی مولده نوین 

استخوان بندی، عروج، قوام گرفتن و پیکار آن مظهر بالندگی، شکوفائی و بلوغ 

باشد. اگر در نظام سرواژ یا فئودال، سرمایه می داریسوسیالیسم در قعر جهنم سرمایه

 د رابود که با انکشاف و گسترش خود بنیاد جامعه جدیداری و شیوه تولید سرمایه

آفرید و بورژوازی با پاسخ به نیازهای اقتصادی، سیاسی، مدنی، ایدئولوژیک و می

کرد، در اینجا، در جهنم گند و وحشت می اجتماعی این انکشاف، جامعه نوین را معماری

هر چه رشد داری بردگی مزدی هیچ شیوه تولید نوینی در حال بالیدن نیست. سرمایه
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است. در تر و البته منحطتر توسعه یافته تر، عظیمداری کند و گسترش یابد سرمایه

فراخنای این دهشتزار آنچه مظهر نضج و بالندگی و استخوان بندی جامعه آتی یا جامعه 

وسیع طبقه کارگر های سوسیالیستی است صرفا جنبش شورائی لغو کار مزدی توده

گیرد و همین جنبش می است. نابودی ماشین دولتی سرمایه توسط این جنبش انجام

شود. به همه این دالیل سرنگونی طلبی می است که جایگزین قدرت سیاسی سرمایه

 .او اصال قابل تفکیک نیستداری پرولتاریا از پروسه پیکار ضد سرمایه

داند. او می سعید رهنما رغبتی به اندیشیدن این موضوعات ندارد. کل اینها را خیالبافی

از برنامه ریزی نظم سرمایه است که نمایندگان فکری ای عاشق سینه چاک شکل ویژه

تاریخا آن را راهبرد نجات بشریت نامیده اند!! زیرا که بورژوازی نظم داری نظام سرمایه

پنداشته است!! نظریه ها پاسدار انکشاف و بقای بردگی مزدی را نظم زندگی همه انسان

سوسیال دموکراسی مسالمت جو تا احزاب از داری پردازان و پرچمداران آرایش سرمایه

میلیتانت لنینی تا ابوابجمعی اردوگاه شوروی سابق، تا نیروهای ناسیونال چپ 

آویزان به این رویکردها، همین دموکراسی پاسدار نظم بردگی مزدی « امپریالیسم ستیز»

د. به اعتبار را کلید ورود پرولتاریا به سوسیالیسم خواندند، خود را مالک این کلید نامیدن

این کلید دعوی قیمومت و قائم « طراز نوین»ریخته گری و طراحی نوع پرولتری!! یا 

کارگر را ارتش پیاده نظام های مقامی پرولتاریا کردند، همه کاره طبقه کارگر شدند، توده

حزب ساختند. با این ارتش ماشین دولتی سرمایه را تصرف نمودند. رژیمهای حاکم روز 

ردند و با حزب خویش جایگزین نمودند. دولت سرمایه را قدرت سیاسی را ساقط ک

پرولتاریا نام نهادند و شکل معینی از برنامه ریزی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و پلیسی 

های رابطه خرید و فروش نیروی کار را سوسیالیسم جار زدند. آنها با انجام این کارها توده

دی خارج نمودند و پرولتاریا را به چنان برهوتی کارگر را از سنگر جنگ ضد بردگی مز

انداختند که امروز سعید رهنما با فراغ بال و بدون هیچ نگرانی از واکنش آگاهانه طبقاتی 

توان سوسیالیسم می دارد که با همین دموکراسی پارلمانیمی هیچ کارگری، اعالم

اه و روزنه واقعی رهائی ساخت، جامعه سوسیالیستی پدید آورد و چرخاند!!! او بر هر ر

بسیار محکم داری در پیش روی نفرین شدگان، عاصیان و به ستوه آمدگان دوزخ سرمایه

کوبد و هر مبارزه، خیزش و جنبش کارگران برای درهم شکستن می مهر ورود ممنوع
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 ماشین دولتی بورژوازی را تالشی عبث و محکوم به شکست اعالمای واقعی و ریشه

 :گویدمی ادارد. رهنممی

با توجه به وسعت و عظمت دولتهای امروزی که بزرگترین نهاد استخدام کننده، »

و در بسیاری کشورها ها بزرگترین خدمت رسان، بزرگ ترین تأمین کننده زیرساخت

بزرگ ترین تولید کننده هستند، تصور کنید که مثال انقالبیون به هر دلیلی موفق شوند 

سیاسی و اقتصادی، به جای تأمین های ر میان همه بحرانکرده و د« تصرف»دولت را 

ماشین »و خدمات مورد نیاز مردم که از قضا اهرمهای عمده اش در همین ها خواست

است، تصمیم به خرد کردن این هیوالی عظیم بگیرند. چنین کاری نه تنها « دولتی

و کارکنانش را بر  کند، بلکه کل دستگاهمی ادامه خدمات اجتماعی و اقتصادی را مختل

 «.شوراندمی ضد انقالبیون

گوید، در عالم واقع یا حداقل در این کره می سخنها انقالبیونی که آقای رهنما از آن

خاکی، بعید است سوای ارتش هار جنگ افروز امریکا، ائتالف به رهبری عربستان 

ان، طالبان، ایر 57سعودی، فاشیسم هار اسالمی گروگانگیر جنبش عظیم کارگری سال 

هیچ نیروی دیگری باشد!! ها القاعده، داعش، بوکوحرام، فجر لیبی، احرارالشام و نوع این

به نام تاریخ را بدون احساس « انقالبیون»این اصال تهمت نیست. او خودش مصداق این 

 :افزایدمی هیچ شرم و حیا مشخص کرده است. درست در ادامه همان قول باال

ز خرد کردن دستگاه دولتی دوران معاصر، سیاست بعث زدائی یکی از موارد بار«

امپریالیسم امریکا در عراق پس از سرنگون کردن صدام حسین بود که طی آن بخش 

وسیعی از افسران اخراجی جذب داعش شدند، برای دوستانی که اصوال نقش و ضرورتی 

ه به تصور آنها دولت برای دولت قائل نیستند نگرانی در این زمینه وجود ندارد، چرا ک

 «کنند. مدیریتی –باید هم اکنون از بین برود و مردم آزادانه خود 

کنیم که سعید رهنما خود، بدون هیچ واهمه از هیچ سرزنش و تقبیحی می مشاهده

لشکرکشی دولت هولوکاست پرداز بوش به عراق یا افغانستان و جنایات تاریخا کم سابقه 

امریکا در این کشورها را مصداق بارز و معادل شفاف انقالب به قول خودش امپریالیسم 

داری عاصی از استثمار و ستم برای در هم شکستن ماشین دولتی سرمایههای توده انسان

و نیروهای درنده جنگ افروز بشرستیز هولوکاست ها نامیده است!!! اینکه رهنما دولت

ها انه آنها علیه بشریت را انقالب انسانجنایتکارهای و جنگ« انقالبیون»ساز بورژوازی را 
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خواند!! موضوعی است که به ترمینولوژی می برای خرد کردن ماشین دولتی سرمایه

طبقه داری شود، اما برای جنبش کارگری ضد سرمایهمی جامعه شناسانه او مربوط

سراسر ی هاو دریافتها کارگر، ماجرا از بیخ و بن متضاد با پندارها، اخطارها، برداشت

کار مشتی راهزن قدرت داری باژگونه سرمایه نهاد ایشان است. انقالب واقعی ضد سرمایه

جوی حکومت طلب شیدای ویرانی یا دلباخته راه اندازی سونامی وحشت و دهشت 

حساس در پویه پیکار سراسری، سازمان یافته، شورایی، ای نیست. مقطعی و لحظه

وسیع فروشندگان نیروی کار است. های ستیز توده رادیکال، آگاه، طبقاتی و سرمایه

حیات اجتماعی علیه سرمایه جنگیده است. در های جنبشی عظیم که در تمامی عرصه

کار اضافی خود از تر مبارزه علیه استثمار و شدت استثمار و بازپس گیری هر چه افزون

اولیه انسانی، در سیاسی و حقوق های حلقوم سرمایه داران، در ستیز برای کسب آزادی

طغیان علیه مردساالری و تبعیضات جنایتکارانه جنسی، در خشم و قهر علیه کار کودک، 

در کشمکش برای بهبود آموزش و دارو و درمان و رفاه اجتماعی، در نبرد علیه آلوده 

زیست محیطی، در کارزار علیه هر نوع سرکوب فیزیکی و فکری انسان ها، های سازی

به اساس موجودیت ها و عرصهها لیه رژیم سیاسی حاکم، در کلیه این پهنهدر رزم مدام ع

عاجل های سرمایه حمله کرده است. در تمامی این قلمروها مبارزه برای حصول خواسته

روز خویش را سنگر تعرض به چرخه ارزش افزائی سرمایه و کاهش تا سرحد امکان کار 

ظم اقتصادی و سیاسی و حقوقی و فرهنگی اضافی به نفع کار الزم، خاکریز تعرض به ن

توان طبقاتی بورژوازی برای تر و اخالقی و ایدئولوژیک سرمایه و کاهش هر چه گسترده

اعمال این نظم نموده است. همه جا قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورائی ضد 

ود را به مصاف کشیده است. در پویه همین جنگ همیشگی طبقاتی، خداری سرمایه

شورائی، آگاه و سرمایه ستیز سازمان داده است. شوراهای خود را مدرسه شناخت 

نظام بردگی مزدی، ای ماتریالیستی و مارکسی سرمایه داری، نقد طبقاتی و ریشه

چگونگی پیشبرد پروسه پیکار طبقاتی علیه این مناسبات، بازتعریف انسانی، ضد سرمایه 

و مفاهیم اجتماعی، احراز آگاهی و توان ها کل ارزش داری، ضد استثماری حق، آزادی و

جامعه گردانی سوسیالیستی ضد کار مزدی ساخته است. سازمانیابی سراسری شورائی 

در تمامی قلمروها کرده است. داری وقفه علیه سرمایهبی خود را سنگر توفنده کارزار
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مثابه یک نهال نیرومند،  کارگر در این راستا بههای تودهداری جنبش شورائی ضد سرمایه

شاخ و برگ کشیده است. بالیده و باز هم بالیده است. یک قدرت عظیم تاریخ آفرین 

از این پروسه کارزار طبقاتی با رجوع به ای طبقاتی شده است. این جنبش در لحظه

مورد ستایش، کرنش و تقدیس داری آرایش قوای روز طبقاتی خود، دولت درنده سرمایه

اندازد و قدرت آگاه متحد شورائی خود را می کند، به باتالقمی ا را از جایآقای رهنم

که متشکل از اکثریت غالب بردگان مزدی سرمایه با دخالتگری خالق و آگاه و نافذ و 

سازد. جنبش شورائی ضد کار می آزاد و برابر همه آحاد است جایگزین آن اختاپوس

نخستین های در همان گامها مشخصات و مؤلفهمزدی طبقه کارگر با این پیشینه، 

بیند که هر نوع نمی پیروزی نه فقط هیچ نیازی به هیچ دولت یا نیروی باالی سر خود

 .یابدمی رد پا و آثار این دولت در زندگی انسانها را نقض کرامت و شرافت آنها

 !!«دموکراسی شورائی»، روایت شورا و «رهنما»

زیر فشار تبخیرات « ی شورائی در مقابل دموکراسی پارلمانیجنجال دموکراس»نویسنده 

قادر به غور در پروسه رویش، شکل گیری، داری اعتقادی متصاعد از شیوه تولید سرمایه

پرولتاریا نیست، هر نوع داری بالندگی و بلوغ جنبش شورایی سراسری ضد سرمایه

گردد، عزم جزم کرده می راین جنبش را منکداری احتمال ابراز وجود، عروج و میدان

است تا ثابت کند که چیزی به نام دخالت شورائی مستقیم، نافذ، آزاد، آگاه، برابر، خالق 

در پروسه تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی ها و اثرگذار همه آحاد انسان

ناپذیری ایفای خود نه واقعی بلکه خیالبافی محض است!! با ایمان آهنین دینی به امکان 

حق و »کارگر، دنبال راههای خردورزانه، برای تضمین های چنان نقشی از سوی توده

گردد!! در این گذر هیچ کاری به شیوه تولید و مناسبات می هاآدم« آزادی»و « حقوق

اقتصادی، اجتماعی مسلط بر جامعه ندارد. حق، آزادی، دولت، قانون، عرف، سنت، 

لوژی و افکار حاکم هر عصر را ممهور به مهر قدرت، منافع، انتظار اخالق، فرهنگ، ایدئو

است و به « دموکراسی»دلباخته ها بیند، به جای همه ایننمی و آمال طبقه مسلط

دوزد. دموکراسی پارلمانی، مستقیم، غیرمستقیم، شورائی، می شکلهای مختلف آن چشم

رنگ طبقات و جامعه طبقاتی دیگر که هیچ کدام های یسی، چینی و نوعئکمونی، سو

پاسدار منافع تمامی طبقات ها همه آن« ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادند» هم ندارند!! 

توان هم نظام بردگی می هستند!! مشکل بشر فقط انتخاب نوع آنها است، با هر کدام آنها
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ود توان سوسیالیسم را مستقر نممی مزدی را از خطر همه آسیبها محفوظ داشت و هم

 !!و استحکام بخشید!!! یا کارهای دیگر کرد

حقوقی اجتماعی در این بی رسالت رهنما برای رهائی بشر از دیکتاتوری، فقدان آزادی و

چرخد و مصمم است که با هر ندای مخالف این اعتقاد وارد جدال شود. او از می مدار

قوقی، مدنی، پیش تکلیف خود را با بحث ارتباط ماهوی فراساختارهای سیاسی، ح

اخالقی و فرهنگی حاکم با زیربنای مادی جامعه مشخص کرده است. از منظر وی چنین 

وجود ندارد!! و دموکراسی نوعی نظم سیاسی، اجتماعی شیوه تولید ای رابطه

استثمارمحور و جامعه طبقاتی مبتنی بر آن نیست!! یک ساختار مستقل است!! باید 

کرد!!. دموکراسی هم با انتخابات، صندوق آراء، حق  جنسهای مختلفش را دید و انتخاب

رأی افراد و باال و پائین شدن آراء احزاب در پیوند است، پس باید به اثبات ناممکنی هر 

حکومت کنندگان توسط حکومت شوندگان « انتخاب»نیاز از بی نوع جامعه گرانی آزاد و

قطعا حکومت شونده باشند!!  ایحتما حکومت کننده و عدهای پرداخت!! قرار است عده

کند!! تا همیشه فرودست، حکومت شونده و « انتخاب»اکثریت باید حاکمان خود را

سیاست پذیر زندگی کند!! از هر نوع دخالت مستقیم، آزاد، برابر و انسانی در تعیین 

سرنوشت کار و تولید و زندگی خود ساقط ماند!! این حکم جامعه شناس پرچمدار دفاع 

اکثریت!! بر کرسی « حق رأی آزاد»دموکراسی است که اقلیت باید با سناریوی  مقدس از

قدرت و حاکمیت بنشیند!! تا زمام برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شیوه 

را در دست گیرد؟!! و ها تولید مسلط، زمام تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی انسان

ید؟ رهنما اهل پاسخ به این پرسش نیست اما واقعیت حال سؤال کنیم که کدام شیوه تول

سازد، فراساختارهای سیاسی و حقوقی نمی بسیار عریان است. شیوه تولید را دموکراسی

ها کنند. دومی است که اولی یا اولیمی و مدنی نیستند که شکل تولید مادی را تعیین

روش نیروی کار، شیوه تولید آفریند. این شیوه تولید وجود دارد، رابطه خرید و فمی را

است و دموکراسی قرار است نوعی برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، داری سرمایه

داند که وقتی می خوب« رهنما»اجتماعی این رابطه و این شکل تولید بشرستیز باشد.

کند، وقتی بر اجتناب ناپذیری می و دموکراسی صحبت« حق رأی آزاد»، «انتخابات»از

جامعه متشکل از اقلیت حکومت کننده و اکثریت حکومت شونده، اقلیت و تقدس 
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ورزد، وقتی بر گریزناپذیری جدائی انسانها می سیاست گذار و اکثریت سیاست پذیر اصرار

کوبد، وقتی حق حاکمیت اقلیت می از تولید و حاصل کار و زندگی خود مهر جاودانگی

ق کل سرمایه ها، امکانات و ثروتها را مقدر بر سرنوشت کار و تولید و زندگی اکثریت خال

نماید، فقط به تبلیغ جاودانه می کند، وقتی این اوراد نفرت بار را ردیفمی و محتوم اعالم

پردازد. او این جهتگیری و ایفای این نقش را می بودن نظام گند و خون بردگی مزدی

بیند. به همین دلیل می اجتماعیهای نیازمند تحریف تمامی حقایق تاریخی و واقعیت

کند که جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی لغو کار مزدی با دخالت مستقیم، می القاء

کارگر ممکن نیست!! وجود دولت باالی سر جامعه و های آگاه، آزاد و برابر آحاد توده

آن ندارند سوای ای انسانها غیرقابل گریز است!! و میلیاردها کارگر سکنه کره زمین چاره

که دولتمردان، قانونگذاران، سیاست پردازان، برنامه ریزان و کال حاکمان را با انداختن 

را به جای عده دیگر بنشانند و خود برای ابد ای کنند!!! عده« انتخاب»رأی به صندوق 

برده مزدی، حکومت شونده و فرودست باقی مانند!!! پس باید همه تاریخ را تحریف نمود 

را ساز و برگ اثبات، القاء و تزریق این سموم مهلک به شعور کارگران ا هو مسخ واقعیت

کند که آنها می رود و ادعامی در این راستا باز هم به سراغ کموناردها« رهنما»نمود. 

اصال اهل دخالت مستقیم شورائی در تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی و 

با این ای پروردند!! و خواستار ایجاد جامعهنمی سرانسانی خود نبودند!! چنین باوری در 

نشدند!! کعبه آمال آنها دموکراسی، حق رأی همگانی و داشتن یک دولت ها شاخص

رأی دهندگان در انتخابات دموکراتیک آزاد بوده است!!! اما « دولت منتخب»باالی سر، 

خی است. مقدم جعل صریح حقایق شفاف تاری« رهنما»های کل حرفها و صغری، کبری

از فرایند پیکار ای هفتاد روزه آنها صرفا لحظهداری بر همه، خیزش کموناردها و میدان

کارگر فرانسه، آن هم در محدوده شهر پاریس بود. کموناردها قیام های طبقاتی توده

کردند تا نظام بردگی مزدی را در هم کوبند اما برای انجام این کار و حصول این هدف 

سر راه های عظیم سدها، موانع، مشکالت، ناتوانی ها، کمبود شناخت، گمراهه با دنیای

عظیم اقتصادی، سیاسی، فکری، فرهنگی، پلیسی، های و زرادخانهها و تمامی توپخانه

نظامی و ایدئولوژیک بورژوازی جهانی مواجه بودند. آنها با قدرت بسیار محدود خویش 

های گامداری استحکامات و تجهیزات سرمایه در مقابل کوهساران سر به فلک کشیده

مهمی به جلو برداشتند اما برای برداشتن هر گام و ادامه هر لحظه راه، فشار سهمگین 
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کردند. کارگران پاریس در می و ضربات کوبنده کل قدرت بورژوازی را تحملها کاستی

ها ای عظیم ناتوانیهفتاد روزه خود، در آن شرایط وانفسای تاریخی، با دنیداری میدان

سترگ تاریخی و طبقاتی های و کمبودها، هیچ تضمینی برای تحقق انتظارات و آرمان

خود نداشتند، اگر نتوانستند جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی لغو کار مزدی با 

دخالت آگاه، آزاد، برابر، خالق و نافذ کل آحاد طبقه خود را به شکل مطلوب به اجرا 

وعی است که به آرایش قوای روز آنها، موازنه قوای طبقاتی روز درون جامعه بگذارند موض

 و جهان، آوارعظیم موانع سر راه و کمبودهای قهری و تاریخی دامنگیرشان مربوط

میالدی، در آن فاز از تکامل مادی تاریخ  1۸71شود. با همه اینها، کموناردها در سال می

انجام دادند که بورژوازی روز اروپا را به وحشت انداخت کارهایی داری و انکشاف سرمایه

سال پس از آن تاریخ، باز هم قادر به درک و قبول عظمت کارهای  150و سعید رهنما 

بیند. کموناردها به می هاآنان نیست و تنها چاره کار را انکار، جعل و تحریف واقعیت

قادر « رهنما»ن االن هم عقل وجود دولت باالی سر جامعه پایان دادند. چیزی که همی

فشارد!! کموناردها بساط پارلمانتاریسم را می به قبول آن نیست و بر ناممکنی آن پای

داند!! و بر امکان پذیری نمی در هم کوبیدند، رخدادی که رهنما همین حاال هم شدنی

 سرمایه ساالر« انتخابات»کشد!! کارگران پاریس هاله تقدس می آن تازیانه انکار

بورژوازی را با درایت شفاف سرمایه ستیز، انسانی و انسان محور، پاره کردند، موضوعی 

در شروع دهه « جنجال دموکراسی شورائی در مقابل دموکراسی پارلمانی»که نویسنده 

خواند، تفاوت بسیار عظیمی است میان می سوم قرن بیست و یکم غیرممکن

سعید رهنما یا کل بورژوازی، با گزینش « زادانتخابات ا»پارلمانتاریسم، صندوق رأی و 

شورائی آحادی از فعاالن اندرونی جنبش شورائی کارگران، توسط توده همزنجیر آنها 

برای اینکه در چهارچوب توافقات و تصمیمات جمعی شورائی دست به کار اجرای این 

جاج و عناد سال بعد با ل 150مصوبات گردند. کموناردها دومی را پیشه کردند و رهنما 

فصل الخطاب است!! « انتخابات»طبقاتی ضد کارگری اصرار دارد که این ممکن نیست و 

کمون مبنای سهم هر سکنه جامعه از امکانات معیشتی، رفاهی، اجتماعی و خدماتی را 

میانگین درآمد یک کارگر خواند و امتیازات مربوط به پست، مدرک، تخصص، موقعیت 

خدادی که سعید رهنما ضد آن است و بر حقانیت و اجتناب و مقام را ملغی ساخت. ر
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 ناپذیری حصه کالن نخبگان، متخصصان، دانشوران، برنامه ریزان و کارشناس اصرار

ورزد، کموناردها در راستای پایان دادن به جدائی کار و تولید از برنامه ریزی، پایان می

جدائی کار یدی از کار فکری گام دادن به جدائی تولید از سیاستگذاری، پایان دادن به 

پندارد!! از تمامی اینها می این اقدامات را کفر، محال و غیرعقالنی« رهنما»برداشتند، 

و سرنوشت سازتر، کموناردها علیه بنیاد استثمار سرمایه داری، علیه بردگی مزدی تر مهم

ن رویکرد، مبارزه کند تا خیال چنیمی را جعلها شوریدند و رهنما همه تاریخ و واقعیت

 .و افقی را از دایره شعور و شناخت طبقه کارگر خارج سازد

گوید می «جنجال دموکراسی شورائی در مقابل دموکراسی پارلمانی»نویسنده 

دخالتگری مستقیم شورائی همه افراد در تعیین سرنوشت کار و تولید ممکن نیست و 

اجرای سیستم انتخاباتی و گزینش رفت سوای می کمون نیز اگر از محدوده پاریس فرا

توانند نمی چاره دیگری نداشت زیرا همگانای نمایندگان آن هم به صورت چند مرحله

اگر »و امکان اثرگذاری مستقیم در برنامه ریزیها، سیاست گذاریها و اداره امور را ندارند. 

 هرناحیه قرار بود ساخت کمون از سطح شهر پاریس به کل کشور فرانسه تعمیم یابد،

بایست نمایندگانی برای سطح باالتر از ناحیه روستایی یا شهری انتخاب و آنها نیز به می

نوبه خود نمایندگانی برای سطح استان و از آن مجمع برای کل کشور انتخاب کند، به 

عبارت دیگر این ساختاری است که هم نمایندگی و هم سلسله مراتبی است. این مدلی 

روسیه پیاده شد و پس از آن که حزب بلشویک های تغییراتی در سویتاست که بعدا با 

شد همین ساختار در سلسله مراتب سازمانی حزب از سطح کمیته ها جایگزین سویت

که به سیستم  199۲ناحیه، کمیته منطقه تا کنگره به کار گرفته شد و این نظام تا سال 

 «.پارلمانی تغییر پیدا کرد ادامه یافت

رهنما هیچ محلی از اعراب ندارد و ها و نظریه پردازیها ، واکاوی«پژوهش ها»آنچه در 

کارگر های میلیارد نفوس توده 5قرار هم نیست داشته باشد، بحث تعیین تکلیف بیش از 

است. او مدافع داری دنیا با نظام گند و خون و وحشت و دهشت و هولوکاست سرمایه

 5ون سوختن و خاکستر شدن این جمعیت سینه چاک ماندگاری این نظام و مفت

آتش این جهنم است. مشکل ایشان فقط چگونگی برنامه های میلیاردی در میان شعله

ریزی نظم این جهنم و اعمال آن بر طبقه کارگر جهانی است. در همین راستا آنچه 

 گرداند امکان پذیری و هزینه نازل دموکراسی پارلمانی است، حتیمی چشمانش را خیره
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 و نوع اینها« شورائی»، «دموکراسی مستقیم»آنچه را که خود و شرکای منتقدش 

یابد. برای اثبات این ناممکنی، دست به کار جعل کلیه می نامند ناممکن و دردسرسازمی

بافد، می شود، دنیایی آسمان، ریسمانمی حقایق تاریخی مربوط به خیزش کموناردها

شدند!!! می شدند، حتما پارلمانتاریستمی خارج اگر کموناردها از سطح شهر پاریس

 آویختند!! حتما دولت مرکزی تشکیلمی حتما سرنوشت خود را به صندوق رأی

 انتخابای یا چند مرحلهای دادند!! حتما حاکمان خود را به صورت دو مرحلهمی

د و خوهای کردند!! سعید رهنما همه این احتماالت مریخی محصول انگاره پردازیمی

کند، آنها را به حساب سرنوشت واقعی محتوم می ذهنی بورژوازی را لیستهای فراورده

 گذارد!! برای این سرنوشت مثال تاریخی جعلمی کموناردها در صورت ادامه راه قیام

 درون شوراهای کارگری روسیه را مصداق بارز این سرنوشتهای نماید!! دگرسانیمی

 را سلسله مراتب سازمانی حاکم در حزب کمونیست شوروی آنتر خواند!! فاز کاملمی

را مربوط و تمامی شرایط نامتجانس ها ربطیبی را وارونه، کلیهها بیند!! تمامی واقعیتمی

و شستشوی مغزی ها کند!! همه این تحریفات، باژگونه پردازیمی را هم جنس و یگانه

به اثبات رساند!! اینکه بشریت سوای دهد تا سرانجام یک چیز را می را انجامها دادن

آویختن به دموکراسی پارلمانی هیچ راه دیگری ندارد!! نمونه آن هم فرجام کار شوراهای 

به دموکراسی  199۲کارگری روسیه و حزب کمونیست شوروی است که در سال 

 !!!پارلمانی منتهی گردید

به هر صدای دخالتگری  پیش تر، با کوله بار عظیمی از نفرت طبقاتی، نسبت« رهنما»

مستقیم، ازاد، برابر و آگاه توده کارگر در تعیین سرنوشت کار، تولید و زندگی انسانی 

خود، هر نوع نارسائی، ضعف و کاستی اضطراری عادی روز کموناردها را به حساب 

ناممکنی جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی طبقه کارگر در کل تاریخ و محال بودن 

اریخی دخالت بالواسطه آحاد کارگران در این جامعه گردانی شورائی همیشگی و ت

برای ها و قیاس پردازیها گذاشت!! و حال در ادامه همان بحث به بدترین وارونه گوئی

آرد!! جای حرفی نیست که هم می پایه ابتذال آمیز رویبی اثبات درستی همان حکم

کم هستی اجتماعی خود علیه استثمار کارگر به حهای در پاریس و هم در روسیه توده

 و علیه فقر، گرسنگی، آوارگی، برهنگی، فالکت، ستمکشی، آزادی کشی وداری سرمایه
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رخ داد با  1۸71جنگدیدند، اما آنچه در پاریس سال می داریحقوقی مولود سرمایهبی

تفاوت بارز تا انقالب اکتبر و سالهای پس از آن اتفاق افتاد،  190۲آنچه در روسیه میان 

و اساسی داشت. قیام کموناردها تجلی درجه معینی از بالندگی و بلوغ سرمایه ستیزی 

بود. داری کارگر و تدارک آنها برای تعیین تکلیف با مناسبات سرمایههای خودپوی توده

در پشت سر هیچ حزب سیاسی، هیچ نیروی ماوراء خود به صف نبودند و برای ها آن

دست به « کمونیسم»دولت دیگر هر چند با نام و نشان و بیرق  جایگزینی دولتی با

خیزش نزدند. در روسیه چنان نبود. در اینجا از همان شروع قرن بیستم زمام امور 

جنبش کارگری به دست حزبی افتاد که چپ ترین جناح آن یا بلشویسم معضل بنیادی 

و شکل آسیائی انکشاف روز طبقه کارگر را کمبود رشد سرمایه داری!! یونکری بودن 

دید!! حزبی می هاکاپیتالیستی، عدم توسعه سیاسی، استبداد مطلقه تزاری و مانند این

کشید و کمونیسم را مثل می که بر سرمایه ستیزی خودجوش توده کارگر شمشیر انکار

دید. حزبی که زیر بیرق کمونیسم و می آقای رهنما کشف دانشوران طبقات دارا

را داری ن از تدارک روز جنبش کارگری برای انقالب ضد سرمایهسخ« مارکسیسم»

با هدف هموارسازی راه « انقالب بورژوا دموکراتیک»خواند و می دشمنی با کارگران

نامید. حزبی که در همه می مهار بردگی مزدی را نسخه دردهای توده کارگربی توسعه

و کفن و دفن جنبش ضد  خود، حزب انحاللهای وجوه کارکرد، رویکرد و فعالیت

دولتی بود و از آغاز داری طبقه کارگر در پویه کارزار برای استقرار سرمایهداری سرمایه

کرد. حزبی که شوراهای کارگری را حوزه سربازگیری خود می تا فرجام همین را دنبال

دید و هر گونه استقالل شوراها از حزب را نقطه پایان می برای تسخیر قدرت سیاسی

نمود!! و دنیای مسائل دیگر که هیچ نیازی به طرح آنها می بودن آنها اعالم« انقالبی»

مداوم های و جعل سازیها در تکمیل وارونه پردازی« سعید رهنما»در اینجا نیست. 

اندازد، فقط به این خاطر که می و تمایزات اساسی پردهها خود بر روی کل این تفاوت

تجاعی و از بیخ و بن سرمایه محور را اثبات کند!! همان پایه اربی یک حکم عقیدتی

حکم آشنای همیشگی که: دخالتگری مستقیم، آزاد، برابر، شورائی و سرمایه ستیز آحاد 

کارگر در تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی خویش ممکن نیست!! های توده

ارتجاع بورژوازی آویزند!! و کارگران باید حتما به دموکراسی پارلمانی نسخه پیچی 

کند، وقتی که حتی با همان عقالنیت نمی در این گذر از هیچ تقالیی دریغ« رهنما»
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بیند، باز هم سراسیمه می خود راهای از تناقضات تلنبار حرفهایی علیل طبقاتی، رگه

 دهد و این بار برای استتار ضد و نقیض گوئی ها، شروع به جمع و جور نمودنمی ادامه

کشد می کند!! این بحث را پیشمی هافنی، تکنیکی، جغرافیائی و نوع اینهای استدالل

که دخالت مستقیم افراد در برنامه ریزی کار و تولید و زندگی همگانی، حداکثر در یک 

تر بزرگهای روستا، یک شهر یا مناطق جغرافیائی محدود ممکن است، در حوزه

گوید که در بسیاری از ممالک جهان، عوامل می نی این راغیرممکن خواهد بود!! او در زما

سرمایه از سیاستمدار، اقتصاددان، کارشناس، مدیر، مشاور و متخصصان فنی گرفته تا 

مختلف دانشگاهی با بهره های برنامه ریز، حقوقدان، پژوهشگر و حتی دانشجویان رشته

دون نیاز به حضور در محل اجتماعی، بهای گیری از امکانات گسترده تکنیکی و شبکه

ها و اثرگذاریها توانند در سراسری ترین نظر دادن ها، تصمیم گیری ها، آزمونمی کار،

داند و خوب واقف است که بعد جغرافیائی محل می شرکت مستقیم جویند. رهنما این را

سکونت کارگران یک کشور، حتی یک قاره، حتی دنیا هیچ مانع مهمی بر سر راه 

ری مستقیم، آزاد، برابر، خالق، آگاه و نافذ آنها در پویه تعیین سرنوشت کار و دخالتگ

باشد. امروز در جامعه ایران در شرایطی که دیکتاتوری هار سرمایه بر نمی تولید خود

 پرس و جو اجازه رفتنبی نسیم را»زند و می شالق سکوتها گرده هر نجوای انسان

میلیونی کشور از طریق کانال تلگرام برای  ۸0سکنه باز هم اکثریت غالب « دهدنمی

گیرند. اما می گفت و شنود، نظرپرسی یا کارهای دیگر در ارتباط تنگاتنگ قرار

های عمیق جامعه شناسنانه او!! استداللهای و پژوهش« رهنما»پژوهشکده طبقاتی 

الت شورائی دارد که نه فقط دخمی آهنین خاص خود را دارد!! استوار و محکم اعالم

در تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی ها مستقیم، آزاد، برابر، آگاه و فعال انسان

نامد هم هیچ می «دموکراسی کمونی»خویش محال است، که حتی آنچه خودش 

پیشینه تاریخی ندارد و الجرم باید روانه بایگانی ناممکنات گردد!! ماجرا روشن است. 

تاده است هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد!!! و هیچ انسان، طبقه و هر چه در تاریخ اتفاق نیف

نیرویی مجاز نیست خیال وقوع آن را در سر بپرورد!! از این مهم تر، کل حوادث، تحوالت، 

پیدایش ها، از بین رفتن ها، تاریخ تکامل جوامع طبقاتی، تاریخ زندگی انسان و باالخره 

گرفت، می !! تکامل موجودات زنده نباید صورتداد!می تاریخ هستی دنیا هم نباید رخ
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نباید راه تولید معیشت و افکار و تشکیل اجتماعات ها آمد. آدممی انسان نباید به وجود

برده داری، های شد، نظاممی گرفتند، شیوه تولید اشتراکی نخستین نباید ظاهرمی پیش

 گرفتند و توسعهمی شکلهیچ کدام نباید داری سرواژ و فئودالی و باالخره سرمایه

پیوست، زیرا که همه این تحوالت و وقایع در می نباید به وقوعای یافتند، هیچ حادثهمی

اتفاق افتاده اند و پیش از آن شاهد وقوع آنها ای و در لحظهای شرایطی، در دل پروسه

جنجال دموکراسی شورائی در مقابل »نبوده ایم!!! برای آنکه استدالل نویسنده 

و اصرار وی بر ناممکنی مشارکت مستقیم آحاد جامعه در برنامه « دموکراسی پارلمانی

ریزی کار و تولید و زندگی خویش درست از آب در آید!! جهان هستی نباید راه هستن 

 !!!کردمی پیش

با همه وجود و با احساس مسؤلیتی شگرف و « سعید رهنما»با همه اینها ببینیم آنچه 

باشد؟ او ضد مشارکت بالواسطه می اثبات ناممکنی آن است واقعا چه طوفانی در تدارک

انسانها در برنامه ریزی ها، تصمیم گیریها، سیاست گذاریها و مسائل مربوط به کار و 

بیند!! اما مگر واقعیت عینی و اجتماعی این می زندگی خود است و آن را غیرممکن

بگوئیم. توده وسیع کارگر و تولید تر یقمشارکت مستقیم، آزاد، برابر و نافذ چیست؟ دق

مادی و بر پایه کدامین معیارها و های کننده، در چه شرایطی، با رجوع به کدام مؤلفه

موازین انسانی، عمال و به طور واقعی در برنامه ریزی کار و زندگی خود دخالت مستقیم 

ین باشد و شاهد استقرار آزاد و برابر دارند؟ پاسخ این سؤال رمزآمیز نیست. برای آنکه چن

 :با این هویت و شاخص شویم بایدای جامعه

کل آحاد جامعه در تعریف کار دارای نقش مستقیم، اثرگذار، آزاد و برابر باشند. مورد  .1

، نیاز بودن و نبودن هر جزء کار اجتماعی، مهر تأیید یا رد کلیه اهالی را بر پروسه انجام

باشد. هر چه را که اکثریت افراد، کار یا فعالیت  تعطیل یا ممنوعیت خود حک کرده

 .دانند، کار ممنوعه و مضر قلمداد شودنمی مورد نیاز خویش و جامعه سوسیالیستی خود

تک، تک انسانها به صورت بالواسطه، آزاد و برابر در تعیین اینکه چه تولید شود و  .2

ه باشند. هیچ چیز بدون توافق چه تولید نگردد، دخالت مستقیم آزاد، فعال و برابر داشت

تشکیل دهنده جامعه تولید نشود و کل آنچه را که اکثریت های اکثریت نفوس توده

دهند می افراد، نیاز واقعی معیشت، رفاه، رشد، تعالی جسمی و فکری خویش تشخیص

 .تولید گردد
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اجتماعی مورد کلیه ساکنان جامعه مستقیما، برابر و آزاد، در باره میزان کار و تولید  .3

نیاز قاطبه جامعه، نظر مؤثر و دخیل دهند و موافقت یا مخالفت خود را به اطالع همه 

 .آحاد برسانند

کار و تولید جمعی، با دخالت و نظر موافق یا مخالف های توزیع برابر کلیه فراورده .4

 .کلیه آحاد جامعه صورت پذیرد

و امکانات الزم، برای رشد، ها تمامی آموزشبه صورت برابر و آزاد، از ها همه انسان .5

بالندگی، آگاهی، بلوغ اجتماعی و از این طریق وسیع ترین و نافذترین میزان دخالتگری، 

 .دندر کلیه امور مربوط به تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی جمعی برخوردار باش

امکانات الزم برای تمامی سکنه جامعه سوسیالیستی تمامی شرایط، تسهیالت و  .6

تصمیم گیری، برنامه های اشاعه، ترویج و تنفیذ مستقیم نظرات خود در کلیه پروسه

 .ریزی و سیاستگذاری در اختیار داشته باشند

از هر نوع، معیشتی، رفاهی، فرهنگی، اخالقی، آموزشی، زیست ها کلیه پروتکل .7

ن سن ازدواج، رانندگی و موارد محیطی، امور شهری، قراردادهای همگانی مربوط به تعیی

و برنامه ریزی ها، ها مشابه، معیار سنی حضور فعال در پروسه تصمیم گیری

ترافیک عمومی یا هر قرار و میثاق اجتماعی دیگر، باید با دخالت فعال های کنوانسیون

 .و اثرگذاری مستقیم همه آحاد اهالی رد یا تأیید، تصویب یا ملغی شده باشد

مستقیم، برابر و نافذ، قطعا بسیار طوالنی، به های شارکت یا دخالتگریلیست این م

وسعت کل قلمروهای زندگی بشر و جاری و صائب در تمامی تار و پود این زندگی است، 

همه چیز بناست مهر مشارکت مستقیم شورایی کل آحاد را بر جبین داشته باشد و 

ه چرا این کار مقدور نیست؟ چرا و همانندان آنست ک« رهنما»حال پرسش بنیادی از 

ناممکن است و چرا باید فرض ناممکن بودن آن را شالوده گریزناپذیری آویختن بشر به 

ساخت؟!! داری دموکراسی پارلمانی و تن دادن او به ماندگاری نظام انسان ستیز سرمایه

ه این فکر به جای این برهوت پردازیهای ارتجاعی فاقد هر نوع بنمایه رادیکال انسانی ب

کنیم که کارگران جامعه، خود را در درون یک جنبش سراسری شورائی و ضد 

توانند و باید انجام دهند، در نظر آریم که می متشکل نموده اند. کاری کهداری سرمایه

آنها، با قدرت این جنبش، بورژوازی را از اریکه قدرت به زیر کشیده و آماده الغاء کار 
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ش از سقوط بورژوازی و فروپاشی چرخه تولید سرمایه داری، کار مزدی شده اند. تا پی

دانسته است که مولد یا می کرده است و سرمایه فعالیتی را کارمی را سرمایه تعریف

باشد. چه تولید شود و چه ها مهار سرمایهبی غیرمولد، نیاز تولید اضافه ارزش و افزایش

دیده می سرمایه صرفا کار یا تولیدی را مجازکرده است و می تولید نشود را سرمایه مقرر

را در پی آرد. چه ها است که بیشترین سودها را به بار آرد و عظیم ترین افزایش سرمایه

ساخته است و سرمایه چند و چون این میزان می میزان تولید شود را سرمایه مشخص

صول سودهای هر چه و چشم انداز حها را با رجوع به نیاز بازار، رقابت میان سرمایه

کرده است. وضع چنین بوده است و حال، در شرایط مورد گفتگوی می تعیینتر کالن

ما، فرض این است که زمان ختم این فاجعه شوم تاریخی آغاز شده است و توده وسیع 

کارگر متشکل در شوراهای کارخانه، مدرسه، بیمارستان، حمل و نقل، کشت و صنعت، 

شهرداری، بندر، امور زیست محیطی، راه و ساختمان، کشاورزی مهد کودک، دانشگاه، 

زندگی همگانی، عزم جزم دارند تا با مراجعه به آنچه که نیازهای رشد، های و سایر عرصه

فیزیکی، بیشترین بلوغ متعالی فکری آنان تر تندرستی، پیشرفت، بالندگی هر چه افزون

خواهند اعالم دارند که می ماید. آنهااست کار را بازتعریف انسانی و سوسیالیستی بن

نظامی، مواد آالینده غذا و آب و هوا و پوشاک، های ساختن سالح، افیون، زرادخانه

ساختن آنچه که مایه تخریب طبیعت، حیات موجودات زنده و انسان است، انواع و اقسام 

ا را فقط و محصوالتی که سرمایه آنهها کامپیوتری فرساینده شعور، تکنیکهای بازی

برای حصول سودهای کهکشانی ساخته است و هر مقدار آنها سمی مهلک برای فکر، 

شناخت، تعادل عصبی، اخالق و رفتار آدمیزاد است، کوه عظیم ساعات کاری که صرف 

خواهند اعالم کنند که می گردد، آریمی تولید، توزیع و فروش این محصوالت و سموم

را کار مضر ها ه نباید صرف این کارها گردد. همه اینهیچ ثانیه از وقت ساکنان جامع

 دانند و حکم به تعطیل بدون هیچ چون و چرای این نوع کارمی برای زندگی بشر

خواهند با دخالت مستقیم، آزاد می کارگر سازمان یافته در شوراها،های دهند. تودهمی

کار زندگی خود مستقیما و نافذ خود در این مورد و در کلیه مسائل مربوط به سرنوشت 

خواهند در تعیین چه تولید شود می تصمیم بگیرند و این تصمیم را لباس اجرا پوشانند.

و چه تولید نشود و به چه میزان تولید گردد یا سایر موضوعات، مشارکت مستقیم 

آن بود و باز این است که چرا این کار مقدور « رهنما»شورائی داشته باشند و سؤال ما از 
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توانند شریک مستقیم، فعال و آزاد این تصمیم گیری نمی یست؟ چرا همه آحاد جامعهن

توانند، در یک محیط واحد نمی باشند؟! آیا فقط به این دلیل که کل اهالی جامعه

 :جغرافیائی به زیر یک سقف گرد آیند!!! این استدالل بیش از حد مضحک است. زیرا

تواند از طریق می مورد نیاز این دخالتگریهای و آگاهیها اول. کل اطالعات، دانش

متنوع و بسیار گسترده اجتماعی، های جمعی و در شرایط حاضر به ویژه شبکههای رسانه

دانشگاهها یا سایر مراکز آموزشی و پژوهشی، به اندازه کافی در درون هر شورای بزرگ 

قرار گیرد و به ها انسان شود، در اختیار یکایک ژو کوچک پایه در هر نقطه جامعه پمپا

 .ذهنیت آگاه و شعور عمومی همه آحاد جامعه سوسیالیستی تبدیل گردد

دوم. کارگران متشکل در شوراهای پایه یا شوراهای موجود در محالت و مراکز کار، این 

امکان را دارند که هر چه بخواهند پیرامون بازتعریف انسانی و سوسیالیستی هر جزء کار 

هر موضوع دیگر گفتگو و رایزنی کنند. آزاد و برابر نظرات خویش را در باره اجتماعی یا 

مورد نیاز بودن و نبودن، مفید و مضر بودن این یا آن کار مشخص، با همه آحاد جامعه 

سوسیالیستی در هر نقطه جغرافیائی این جامعه در میان نهند و برای همگانی شدن این 

 .نظرات تالش به عمل آرند

توانند افرادی را از میان خود تعیین و می عیت متشکل در شوراهای پایهسوم. جم

مأموریت دهند تا حاصل کل گفتگوها و رایزنی جمعی آنها را در شوراهای کمون مطرح 

نشسته ثابت نیستند و از جنس نهادهای دولتی های سازند. شوراهای اخیر ارگان

شوند. می شوراهای پایه تشکیلگردند. از اجتماع نمایندگان اعزامی نمی محسوب

هیچ شباهتی با شغل و ها معین و قابل عزل که کار آنهای نمایندگان دارای مأموریت

منصب اداری و دولتی ندارد. شوراهای کمون نتیجه تمامی گفت و شنود، پیشنهادات و 

سازند می درون شوراهای پایه هر منطقه معین جغرافیائی را هماهنگهای تصمیم گیری

 .کنندمی و برای ارجاع به کنگره سراسری شوراها آماده

کارگر های چهارم. اعضای شوراها، در هر دو سطح پایه و کمون، همان توده وسیع انسان

شورائی آنها و های باشند. فعالیتمی و تولید کننده یا به بیان دیگر آحاد جامعه روز

کنند، به هیچ می زندگی خویش ایفاءنقشی که در پروسه تعیین سرنوشت کار و تولید و 

وجه از جریان روتین مشارکت آنها در کار و تولید اجتماعی قابل تفکیک نیست. کار در 
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سوسیالیسم به هیچ وجه شرط الزم امرار معاش و برخورداری از امکانات رفاهی و 

اجتماعی نیست، اساسا داوطلبانه است و در همین راستا زمان کاری که افراد صرف 

از کار ای کنند، جزء پیوستهمی رایزنی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری

 .شودمی داوطلبانه سوسیالیستی محسوب

 پنجم. کنگره سراسری شوراها از اجتماع نمایندگان اعزامی شوراهای پایه تشکیل

لی تواند سامی تواند چند صدهزار یا حتی بیشتر باشد. کنگرهمی شود، شمار آنهامی

چندین بار، بدون هیچ تشریفات، آیین نامه و داربست قانونی، به مجرد احساس نیاز و 

خواست اکثریت اهالی، دست به کار برگزاری نشست شود. دستور کارش نیز ارتقاء کل 

درون شوراهای پایه و های مذاکرات، تبادل نظرها، پژوهش ها، پیشنهادات و جمعبست

 .همگانی جامعه سوسیالیستی استهای کمون به سطح تصمیمات و سیاست

توان نمی و مناسبات انسانی باالها باز گردیم، چرا با مکانیسم« رهنما»به سؤال خویش از 

مشکل مشارکت مستقیم کل آحاد جامعه در پویه برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها، 

و دنیای مسائل تعریف کار سوسیالیستی، چه تولید شود و نشود یا چه میزان تولید گردد 

توان به جای زندگی سراسر گسیخته، سالخی نمی دیگر را حل و فصل نمود؟؟!! چرا

یک زندگی داری شده، در همه وجوه اتمیزه مولود نظام گند و خون و توحش سرمایه

های و اثرپذیریها انسانی شورائی، آمیخته با جهانی عالئق، عواطف، رفتار، اثرگذاری

گر نه این است که سرمایه و نه صنعت و تکنیک، با کاربرد همه سوسیالیستی داشت؟ م

اشکال قهر اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، پلیسی و نظامی، کل مراودات 

را مسخ و فریبکارانه و تخریب کرده است؟ چرا با انداختن سرمایه به ها انسانی میان آدم

توان فعال ترین، شورائی ترین و نمی عنوان یک رابطه اجتماعی، به زباله دانی تاریخ

عالی ترین شکل ارتباطات انسانی را جایگزین این مناسبات کور، انسان ستیزانه و برهوتی 

سود محور و سرمایه بنیاد کرد؟؟!! آیا واقعا بعد مسافت جغرافیائی در شرایط کنونی دنیا، 

متعالی انسانی میان در صورت امحاء سرمایه داری، سدی بر سر راه مراودات شورائی 

آری!! فقط به این دلیل که او مدافع تا پای « رهنما»از زیج رصد طبقاتی  ؟افراد است

جان بقای بردگی مزدی است و شعور و شناخت ریخته گری شده در کوره منویات و 

ملزومات ارزش افزایی سرمایه قادر به اندیشیدن و دیدن دنیای انسانی مابعد این جهنم 

 .باشدنمی وحشبربریت و ت
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از دلیل « جنجال دموکراسی شورائی در مقابل دموکراسی پارلمانی»دلیل دیگر نویسنده 

های نخست وی چندش بارتر است. اگر به جای خیره شدن در عبارات، الفاظ و قالب

نگارشی نسخه پیچی ها، به محتوای طبقاتی و بار اجتماعی آنها خیره شویم خوب 

کنند. در دستگاه نمی ا و امثال او هیچ کارگری را آدم تلقیگردیم که رهنممی متوجه

سواد، دور از دنیای تحقیق بی کارگر فاقد قدرت تعقل،های اندیشه و شناخت آنان توده

دانند، از اقتصاد نمی و خرد و آگاهی هستند، تخصص دانشگاهی ندارند، جامعه شناسی

کدام درخت است، سیاست نخوانده فهمند که دیپلوماسی برگ نمی اطالعند،بی سیاسی

ای آورند، از علوم تجربی و دستاوردهای دانش بشری بهرهنمی و از مسائل سیاسی سر در

ظرفیت و توان مشارکت مستقیم ها دانند و زیر فشار این ندانستننمی نگرفته اند، هیچ

بنمایه کالم را دارا نیستند!! های و تصمیم گیریها در برنامه ریزی ها، سیاست گذاری

و خیل همفکران این است. برای فهم کنه طبقاتی افکارش نیاز به کاوش و « رهنما»

زند و از اهانت آشکار به می تحلیل خاصی نیست او خیلی جاها کامال زمخت حرف

 :کرامت انسانی افراد هیچ ابا ندارد. به این جمالت نگاه کنید

شور، تصمیم در مورد تغییر نرخ بهره یا مالی و پولی کهای توان سیاستمی مثال آیا «

نرخ ارز و غیره را از طریق دموکراسی مستقیم یا مشارکت همگانی تعیین کرد؟ تنها راه 

 امروز پیچیده دنیای در.. …عملی مشارکت وسیع، همان دموکراسی نمایندگی است

 افراد تنها نخواهیم و بخواهیم چه که دارند فنی و تخصصی جنبه تصمیمات بسیاری

 با آشنائی کمترین.. ……ات را اتخاذ کنند. تصمیم آن باید و توانندمی خاصای حرفه

 نوع دو کرد تجاوز نفر چند از گروهی کار آنکه محض به که دهدمی نشان سازمان علم

 نظر مورد نهاد چه هر. شودمی ضروری مختلف درجات به عمودی و افقی کار تقسیم

و هر چه  طلبدمی را بیشتریهای تخصص افقی کار تقسیم باشدتر متنوع وتر پیچیده

 باشد تقسیم کار عمودی و سلسله مراتب بیشتری را ضروریتر این نهاد بزرگتر و وسیع

 دموکراسی خدماتی و تولیدی واحدهای در مشارکت شیوه ترین مهم.. ……سازدمی

 درجات دارند هایشان اتحادیه که قدرتی نسبت به کارمندان و کارگران.. …است صنعتی

 .... کنندمی بادله اطالعات تا مشورت و هم تصمیمی کسبم از – را مشارکت از مختلفی

« 
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این ذات بورژوازی است که نه فقط برای زمخت ترین و ضدانسانی ترین گفتار، بلکه 

 خود نیز جهانی وارونه بافی و شستشوی مغزی سازهای حتی برای هولوکاست آفرینی

و صغرا، ها نماید. صدر و ذیل تمامی تئوری پردازیمی به شعور کارگران تزریقکند و می

رهنما، همان گونه که قبال هم گفته شد فقط دو نکته است. اول آنکه های کبرا چینی

از بین رفتنی نیست، باید به ماندگاری آن ایمان آورد!! و نکته دوم که داری نظام سرمایه

کارگر دنیا یا های یک همان نکته نخست است اینکه تودهجزء بالفاصل، مکمل و ارگان

اکثریت غالب سکنه کره خاکی فاقد هر نوع شایستگی، صالحیت و اعتبار الزم برای هر 

میزان دخالت مستقیم، آزاد، برابر و اثرگذار در پروسه تعیین سرنوشت کار، تولید و 

این دو حکم ماهیتا زندگی انسانی خویش هستند. کل بحث رهنما در خدمت اثبات 

ارتجاعی و ضد انسانی است. او مقاله اش را با انتقاد از نظریه اختصاص دموکراسی 

و دموکراسی شورائی به سوسیالیسم آغاز نموده است. در پیچ داری پارلمانی به سرمایه

و خم بحث کوشیده است تا ثابت نماید که نوع اول دموکراسی یا همان پارلمانی از 

الزم برای اینکه روبنای سیاسی، حقوقی، مدنی، اخالقی، اجتماعی و همه  تمامی ظرفیت

چیز سوسیالیسم باشد، برخوردار است!!! زمین و زمان را به هم بافته است تا مدلل دارد 

توان سوسیالیسم را مستقر نمود، توسعه داد و لباس می که با دموکراسی پارلمانی هم

دموکراسی »ناممکنی آنچه خود و همانندان بعد به های واقعیت پوشاند. در گام

بعالوه ها پردازد و بعد مسافت جغرافیائی محل سکونت آدممی نام نهاده اند،«!! شورائی

 فقدان تخصص، پژوهشگری، دانش و کاردانی کارگران را ادله آهنین این ناممکنی

الفاظی ماالمال از و صدور احکام، با ها خواند. در متن این استدالل ها، نتیجه گیریمی

شناعت و زشتی به آوردن مثال پیرامون فقدان صالحیت و شایستگی توده کارگر برای 

پردازد و نداشتن می مشارکت مستقیم شورائی در تعیین سرنوشت کار و تولید خویش

 تخصص در سیاستهای مالی، پولی، نرخ بهره، نرخ ارز و مانند اینها را از اهم این مثالها

خوب دقت شود که اساس کالم اثبات ناممکنی دخالت مستقیم شورائی  داند!!می

کارگران، حتی ناممکنی مشارکت دموکراتیک مستقیم آنان در برنامه ریزی 

حول ها برای اثبات این ناممکنیها سوسیالیستی کار و تولید است و حال همه مثال

نکی، نرخ ارز، نرخ مالی، باهای فقدان تخصص توده کارگر برای تشخیص درست سیاست

متمرکز گردیده است. سوسیالیسم آقای رهنما جهنم وحشت و دهشت ها بهره و نوع این
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جوید می سرشتی عفونت بار آن است و آنچه ویهای با کل انسان ستیزیداری سرمایه

و دست به کار اشراق آنست، صرفا ساز و کارهای دموکراتیزاسیون این دوزخ سوزان ضد 

برای القاء جاودانگی سرمایه داری، القاء ها ه آسمان، ریسمان بافیبشری است. هم

برای ها شریرانه، فریبکارانه و مزورانه امکان انسانی ساختن این نظام است. کل تالش

اثبات ناممکنی مشارکت مستقیم کارگران در برنامه ریزی سوسیالیستی کار و تولید و 

محل سکونت و اشتغال آن ها، کوبیدن بر  زندگی خود، توسل به بعد مسافت جغرافیائی

اعتباری کارگران، همه و همه بی عقلی، عقب ماندگی وبی دانشی،بی تخصصی،بی طبل

چرخد. حرف رهنما این است که سوسیالیسم به هر حال شکلی از می حول این محور

ی داربرنامه ریزی رابطه خرید و فروش نیروی است. نظام بردگی مزدی است، سرمایه

است. نظامی که با بارآوری حداکثر نیروی کار، تولید انفجاری سود و سرمایه با حداقل 

نیروی کار، بازار، رقابت میان سرمایه ها، قوانین تشکیل نرخ سود، تصاحب سودآورترین 

شرایط تولیدی، سامان پذیری، داد و ستدهای گسترده بین المللی، نرخ ارز و امثال 

مسائلی که کارگران فاقد تخصص الزم برای برنامه ریزی و تعیین  سر و کار دارد.ها این

ها آن هستند و به همین خاطر گفتگوی مشارکت مستقیم شورائی آنهای پیچ و خم

در تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی خود غیرمجاز، ممنوعه، خط قرمز و در زمره 

استشان باید عضویت در محرمات است!!! آخرین برد انتظار و دوردست ترین افق خو

کارگری پاسدار جاودانگی بردگی مزدی، گورکن مبارزه طبقاتی، شریک های اتحادیه

میلیارد نفوس توده کارگر دنیا و  5مستقیم قتل عام حداقل معیشت و امکانات زیستی 

قربانی نمودن کل این میلیاردها انسان در آستان سودآوری هر چه طغیان آساتر 

 !!!باشدها سرمایه

اما سعید رهنما عمیقا کور خوانده است. سوسیالیسم کارگران سوسیالیسم او نیست، 

، «دموکراتیک»داری سوسیالیسم مبتنی بر رابطه خرید و فروش نیروی کار، سرمایه

تکامل »بردگی مزدی دولت ساالر و مانند اینها نیست. الفبای سوسیالیسم طبقه کارگر 

باشد. در این روایت سوسیالیسم، کل می «آزادی هر انسانآزادانه همگان در گرو تکامل 

به صورت کامال برابر، از کل امکانات اقتصادی و رفاهی و اجتماعی و آموزشی ها انسان

و سیاسی برای صعود به باالترین ستیغ شناخت، دانش و کاردانی برخوردار هستند. همه 
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خواهند بیاموزند و جامعه یا می به میزان خواست و احساس نیاز خود قادرند هر چه را

همان توده کارگر سازمان یافته در شوراها، برای باالبردن سطح این خواست، نیاز، توانائی 

ورزد. اما این فقط جزء اندکی از ماجرا است. نمی از هیچ کوششی دریغها و تحقق آن

سعید های آموزند از جنس آموختهمی هاکارگر آنچه انسانهای در سوسیالیسم توده

و در واقع ندانستن و بد ها رهنما نیست. ایشان هر چه آموخته اند بیان باژگونه واقعیت

دانستن بوده است. در نظام بردگی مزدی نه فقط آنچه نام علوم اجتماعی، سیاسی، 

، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی یا علوم مشابه به خود گرفته است که «انسانی»

یست شناسی، زمین شناسی، کل علوم تجربی، پزشکی، همه حتی فیزیک، شیمی، ز

بشری در چرخه تولید سود و ارزش افزائی سرمایه منحل هستند. همه علوم های دانش

سرمایه اند و اگر اینجا و آنجا احیانا به زندگی این تر پاسخگوی نیازهای سودآوری افزون

در حدی است که چرخه تولید  کنند صرفا به شکلی ومی یا آن شمار کارگران راه پیدا

تعیین کرده است. در سوسیالیسم پرولتاریا ماجرا از همه لحاظ متضاد داری سرمایه

است. هر نوع دانش و شناخت و کاردانی در خدمت رهائی انسان، در خدمت تکامل 

آزادانه همگان و منوط بودن آن به تکامل آزادانه هر فرد، در خدمت رهائی بشر از هر 

سکنه جامعه سوسیالیستی های جبار و هر نیروی ماوراء خویش است. توده انسانقید و ا

این یا تر و حصه افزونها اصال نیازمند آموختن قانون بازار و نرخ سود و رقابت سرمایه

وجود دارد، ای نیست. در آنجا نه سرمایهها آن بخش سرمایه جهانی در کل اضافه ارزش

 فروش نیروی کار در میان است. نه اضافه ارزشی تولیدنه سخنی از رابطه خرید و 

ارزانی ها موضوع پژوهش آدمها است. همه اینها شود، نه چگونگی توزیع اضافه ارزشمی

را، داری اندیشمندان بورژوازی باد!!! بحث را به پایان رسانیم، سعید رهنما، سرمایه

این طبقه را، دولت را، شورا را، داری سوسیالیسم را، طبقه کارگر را، جنبش ضد سرمایه

سرنگونی طلبی و خرد کردن ماشین دولتی را، انقالب را، انقالبیون را، انسان را و همه 

کاود. شعوری که در ماهیت اجتماعی و طبقاتی خود، می چیز را با شعور بورژوازی

در داری باژگونه بین، وارونه پرداز، غیرواقعی و پاسدار نظام بردگی مزدی است. سرمایه

بر مشتی کارخانه است. سوسیالیسم او مالکیت دولت ای روایت وی مالکیت انفرادی عده

بر سرمایه اجتماعی است. طبقه کارگر جماعتی آدم مفلوک مجبور و محتاج به سازش 

با سرمایه داران است، جنبش کارگری، کمپین تالش توده کارگر برای حصول حق 
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دولت رابطه ایجاد تعادل و انصاف میان منافع طبقات  اجماع منافع با بورژوازی است،

سرمایه دار و کارگر است. ماشین دولتی سرمایه پاسدار منافع همگان و همه طبقات 

است. در هم شکستن این ماشین تیشه به ریشه نظم زندگی بشر است. مارکس او 

شی » س و در بهترین حالت مارکداری مارکس صاحبان سرمایه و دولتمردان سرمایه

زنند که می است. کسانی که با صدای بلند فریاد زده و« هوجینتائو»و « جین پینگ

همه « رهنما»چین است!!! داری ستاره رخشان راهنمای اقتصاد سرمایه« مارکسیسم»

اندازد و کمپین پرخروش فکری او برای بستن راه بر هر می چیز را با سر بورژوازی نظر

و هر تصور دخالتگری مستقیم، ازاد و داری دولتی سرمایهخیال در هم شکستن ماشین 

گیرد. می برابر همه آحاد در تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی خود از اینجا نشأت

تواند به کار خود ادامه دهد و حق دیگران است که گمراهه پردازیهای وی را نقد می او

آنها مهر بطالن یا تأیید خواهد ای هکنند. آنکه بر این وارونه پردازیها یا نقدهای ریش
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