
 جنبش شورايی کارگران، 

 ی طبقاتی در تاريخ!ی مبارزهترين حلقهعظيم

ابی بوده يی تعيين شکل سازمانی کارگر، کليدواژهدار تعلق به طبقهاحزاب و محافل داعيه یلفظ شورا تاريخا برای همه

ن چنااند و همهای کارگر کشت کردهدر ذهن تودهسازی است، که از اين مساله راهاست. اين تعبير عميقا باژگونه و ُگم

ی طبقاتی پرولتاريا به ميان است، فقط شاخص نوع تشکل شورا وقتی که پای جنبش کارگری و مبارزهکنند. کشت می

م ی رفرميسم و سازش با نظاهای عديدهنيست. يگانه بستر واقعی کارزار طبقاتی و شرط الزم انفصال هويتی از شکل

نند، کپندارند و تبليغ میچه میسازی نيز بر خالف آنی لنينی حزب و حزبحتا پاسداران نظريه. زدی نيز هستبردگی م

ها آگاه يا ناآگاه، به هر نمايند. آنی کارگر عزيمت نکرده و نمیای برای متشکل شدن طبقهبه هيچ وجه از ظرف ويژه

کشند و حکم به تعطيل کامل اين ی کارگر خط بطالن میتودهداری ی طبقاتی ضد سرمايهحال بر روی اساس مبارزه

  . دهندپيکار می

ری وها آويخت و اگر پرودون با غوطه، به تاريخ انديشه»تاريخ تکفيری«ها، با انکاراگر هگل به رغم ُکل پيچ و خم رفتن

ساالر، يافت، بورژوازی حزب» عقل ابدی«ای برای متجلی شدن در گل و الی همين تاريخ پردازی، انسان را وسيله

ی کارگر را صرفا محملی برای ی لفظ بازی، طبقهآويز و احزاب لنينی به طور واقعی و خارج از حوزهکمونيسم حزب

، گرديمنمايند. به اين موضوع بازمیاند و میوران حزب نشين تلقی نمودهمداری دانشگری حزب و رسالتتجلی منجی

د ی طبقاتی پرولتاريا و بستن سپردازی در بنياد خود ضد مبارزهاين مهم پردازيم که چرا حزب اما پيش از آن به بررسی

 داری پيش گيرد، اگر دورنمای  نابودیی کارگر اگر راه واقعی پيکار عليه سرمايهبر سر راه اين پيکار است؟ چرا طبقه

 داری نباشد و اگربی و آرايش و پيرايش سرمايهطلنظام بردگی مزدی را پيش روی قرار دهد، اگر اسير برهوت اصالح

ی بندبازی و پایی طبقاتی بداند، سوای فرار دايمی از حزببخواهد تاريخ تکامل جوامع انسانی را در تاريخ مبارزه

استوار هويتی به برپايی يک جنبش نيرومند شورايی ضد کار مزدی، هيچ راه ديگری ندارد؟ به اين بررسی پردازيم و 

 یبُردش آنست، که از واکاوی يا کالبدشکافی راديکال تضاد و تعارض بنيادی ميان مبارزهی درست انجام و پيشهشيو

 ١۵٠ی موجود، آغاز کنيم. در طول طبقاتی در يک سو و رفرميسم يا سازش طبقاتی در سوی ديگر، در درون جامعه

يا حتا » چپ«از بگومگوهای جاری احزاب طيف  سال اخير، به ويژه از زمان مرگ مارکس تا امروز، بخش عظيمی

اتی ی طبقآميز عقيدتی حول همين مفاهيم، رفرميسم و راديکاليسم، مبارزههای جدالدرون جنبش کارگری را صف آرايی

 یداده است. طنز تلخ تاريخ است که هر دو سوی جبههها تشکيل میطلبی و انقالب يا نوع اينو سازش طبقاتی، اصالح

ساالر رفرميستی کوش سرمايهاند! در هر دو سمت، نيروهای سخت، اهل يک زمين طبقاتی و از يک جنس بودهجدال

-اند. هر طرف، از طرف ديگر سرمايهتر بر رقيب نظريه بافی کرده و دست به صدور کيفرخواست زدهبرای تفوق بيش

تاخته است. جنبش کارگری در تر پيش میعزمی پيکار ضد کار مزدی، آهنين مدارتر و برای کفن و دفن هر بارقه

ميسم در ی اشکال رفرسراسر قرن بيستم شاهد اين وضعيت بوده است، اما ببينيم که مرزهای واقعی و افراشته ميان ُکليه

ی کارگر در سوی ديگر، در کجا قرار دارد؟ به اين داری طبقهی طبقاتی راديکال و ضد سرمايهيک سوی و مبارزه

 های مارکس در نقد پرودون دقت کنيم.کوتاه از حرفی قطعه

ها است. آيا انسانها آزاد هستند که خواهد باشد، جامعه محصول کنش متقابل انسانمی جامعه چيست؟ به هر شکلش که«

ن آرا در نظر بگيريد. ها اين يا آن جامعه را انتخاب کنند؟ به هيچ وجه، سطح مشخصی از تکامل نيروهای مولده انسان

وقت به شکل مشخصی از تجارت و مصرف خواهد رسيد. مراحل مشخصی از تکامل را در توليد و تجارت و مصرف 



ها و طبقات اجتماعی مطابق در نظر بگيريد و آن وقت به يک نظام اجتماعی مطابق با آن، به يک بافت خانواده، گروه

ی مدنی را در نظر بگيريد، يک نظام د رسيد. چنين جامعهی مدنی مطابق با آن خواهيبا آن و در يک کالم به يک جامعه

ی مدنی است. آقای پرودون هرگز اين سياسی متناسب با آن را خواهيد يافت. يعنی نظامی که صرفا بيان رسمی جامعه

می، ی يعنی از جلوه رسمی جامعه، به جامعه رسرا درک نخواهد کرد، چه او معتقد است که با حرکت از دولت به جامعه

 کتاب –، بروکسل ١٨۴۶ی هشتم، دسامبر سال دهد. (نامه مارکس به پاول واسيلويچ آننکف، نامهمی عمل مهمی را انجام

  ) پارسا خسرو ترجمه تاريخ، مادی تکامل باره در

 ای اجتماعیی خريد و فروش نيروی کار است. رابطهداری تبلور کنکرتی از وجود و انکشاف رابطهی سرمايهجامعه

دار را به مثابه طبقات هويتا متضاد در هستی ی اساسی  کارگر و سرمايهی توليد تاريخا معينی، که دو طبقهيا شيوه

. دهدهای زندگی انسانی روياروی هم قرار میی عرصهی متخاصم در ُکليهکند و به صورت دو طبقهاجتماعی، متولد می

ها، فراز و فرودها يا هر آرايی، بستر عبور، پيچ و خم، چگونگی صفی وقوعمايه، محتوا، پويهبرای درک درست بُن

وع ی اجتماعی مسلط رجی توليد يا رابطهی حاضر بايد به واقعيت شيوهشاخص ديگر تقابل و جدال طبقاتی درون جامعه

جتماعی ی ارابطهسرمايه يک «کرد. بايد به کالبدشکافی راديکال اين رابطه پرداخت. عبارت بسيار معروف مارکس که 

در جيب دارند؛ اما واقعيت کامال » چپ«ی نامهی احزاب، نيروها و افرادی است که شناسبند کالم همه، ترجيع»است

تر رحمانهبی تر وهای ديگرش، که تا حدود زيادی بيشزمخت و تلخی است، که همين حرف مارکس نه فقط مثل ُکل آموزه

توجهی قرار گرفته است. در اين مورد، در جاهای ديگر به مناسبت نکاتی را بی بينی و ها آماج لوث شدن، وارونهاز آن

 تری به واکاوی ژرف ماجرا داريم.زنند که نياز بسيار بيشی شواهد فرياد میام، اما همهتوضيح داده

افزا ر حال ارزشی اجتماعی است و اين بدان معنی است که سرمايه فقط مشتی ارزش اقتصادی دسرمايه يک رابطه

آالت، مواد خام، قطعات يدکی، وسايل نيم ساخته، کارخانه، باشد؛ فقط ارزشی نيست که درهيات پول، ماشينشدن نمی

خانه، بانک، مزرعه، بازار بورس، مدرسه يا هزاران هيات ديگر، مستقيم و غيرمستقيم آهن، تجارتراه، جاده، راه

خی نمايد و با سالکند، استثمار میست که نيروی کار خريداری شده را مصرف میخرد؛ فقط ارزشی نينيروی کار را می

های غول آساتر کند. سازد تا زادراه خودافزايی يا توليد سرمايهها را  روی هم تلنبار میکردنش، کوه اضافه ارزش

های اجتماعی و اخالقی ی ارزشمايهها هست، اما فراتر از آن، تار و پود مراودات مستولی، بُنی اينسرمايه مسلما همه

ی حاکم، کانون زايش قانون، حقوق، سياست، ی فرهنگ چيره، روح باورها، افکار و ايدئولوژی طبقهمايهمسلط، خون

ده نيز ی استثمار کننهای حقوقی طبقههای اجتماعی، نظم سياسی، نظم اقتصادی، شکل مالکيت و مانيفستمدنيت، نظريه

ل فراساختارهای اجتماعی، سياسی و مدنی، دولت، پارلمان، عدليه، آموزش و پرورش، مذهب، مرام، هست. سرمايه کُ 

-لهای تحوپيچیطلبانه، نسخههای اصالحگریی علميه، شورای نگهبان، قدرت چارهادبيات، ارتش، پليس، زندان، حوزه

ی مسلط هم و همه چيز طبقه»! انقالبی«ی آبانهبُردهای اپوزيسيون مها و راهی رفرميستی، منشورها، برنامهجويانه

ها، سنن و فرهنگ عام چه را که نام برديم، زير نام افکار، باورها، ارزشی آنای که هر چه دارد و همهباشد. طبقهمی

رود، اتر میها هم فرکند. سرمايه از اينها مدفون میها را در ميان جرز آنی انسانسازد و همهبر ُکل جامعه مستولی می

خود، بمب افکن و سالح دست اين يا آن بخش بورژوازی برای فريب کند، اين کمونيسم را زره، کالهلباس کمونيسم تن می

ط ها و نه فقکند. سرمايه تمامی اينهای کارگر در يک سو و عليه رقبای طبقاتی خود در سوی ديگر میزای تودهدهشت

جا آورديم، صرفا بيان های اقتصادی، سياسی، فرهنگی، اخالقی و اجتماعی که در اينها است. تمامی مقولهبخشی از آن

ها در محتوا، تعبير و ی اينی توليد اضافه ارزش هستند. همهانتزاعی موجوديت، قدرت و نقش سرمايه يا رابطه

ر ها قطعا دچاط است. تمامی اينی توليد مسلهای روزشان وجود دارند، فقط به اين دليل که سرمايه وجود و شيوهواقعيت



ی نابودی افتد، مناسبات کار مزدی ی خريد و فروش نيروی کار به ورطهتغييرات بنيادی خواهند شد، هنگامی که رابطه

 الغا گردد و راهی گورستان تاريخ شود.

با چنين شناختی از سرمايه  عليه اين رابطه يا مناسبات را بايد ی طبقاتی در اين جامعه،تعريف درست و راديکال مبارزه

ی طبقاتی قطعا چرخ خوردن در مدار وجو نمود. معنای مبارزهی واقعی شمول موجوديت و حاکميت آن جستو دايره

ش ی توليد مسلط و تالش برای پيراياستيالی اقتصادی، سياسی، مدنی، حقوقی، ايدئولوژيک، فرهنگی و اجتماعی شيوه

بُرد و با هر سالح، ين کاری به هر شکل، زير هر بيرق، با هر دورنما، حول هر نوع راهو آرايش آن نيست. بالعکس، چن

بخشد و تر میسازد، به آن قوام افزونهای قدرت نظام را محکم میکار و ساز و برگی صورت گيرد، صرفا پايهراه

مناسبات مستولی فقط يک شکل ی بحث نيست. آرايش و پيرايش کند. اما اين همهترش را تضمين میماندگاری بيش

داری با هر پرچم، هر شعار، هر ميزان حماسه و گيری، جنبش، خيزش، مبارزه، انقالب، ميدانندارد، هر نوع جهت

راديکال نمايی که نهايتا بنياد مناسبات را بر جای گذارد و الگويی از نظم اقتصادی، اجتماعی، سياسی آن را جايگزين 

ی توليد مسلط است. هيچ کدام اين هم فقط اقدامی در راستای استحکام، قوام و بقای شيوه الگويی ديگر سازد، باز

 ی طبقاتی ندارند، بالعکس، نافی و نقيض و ضد آن هستند.ها هيچ ربطی به مبارزهها، کارزارها يا تغييرجويیگيریجهت

کشند. چالشی که از يک ز را به چالش میها از درونش، روابط توليدی روی طبقاتی فرايندی است که انسانمبارزه

وی گيرد و از سها را تا سرحد توان  ممکن زير ضربه میسوی، شدت استثمار و فشار سهمگين نظام حاکم بر زندگی آن

پرورد، ی مناسبات مطلوب آتی را در بطن همين روابط مستولی میگن و ارگانيک، نطفهزمان، همديگر، به طور هم

ها، باورها، فرهنگ، اخالق و ها، ارزشنمايد. در همين راستا و در دل همين فرايند، انديشهو بارور می سازدشکوفا می

کند و عليه فراساختارهای اعتقادی، ُکل مراودات انسانی متناسب و منطبق بر روابط يا دورنمای آتی را نيز توليد می

ند اين می متجلی در عمل و پراتيک طبقاتی انديشبقاتی، انديشهی طمبارزهنمايد. سياسی، اجتماعی فعلی وارد ميدان می

گيری يا ماهيت، سوای ستيز ارتجاعی و منحط با بنياد رهايی . هر نوع خالی ساختن آن از اين مضمون، جهتفرايند است

د مبارزه تواننمی ی انسانی هيچ معنای ديگری ندارد. پرولتاريا به حکم هستی اجتماعی خود،بشر و تاريخ انکشاف جامعه

ی راديکال طبقاتی و جنگ ضد برای حصول انتظارات و نيازهای روز خويش را در هيچ مسير ديگری، سوای مبارزه

گويد و بسيار مهم و حياتی است، بدانيم که همين واقعيت يکی داری اين را میوجو نمايد. ذات سرمايهبردگی مزدی جست

های توليدی ی شکلترين وجوه افتراق آن با همهی بارزترين و سرکشو در زمره های اين نظامترين شاخصاز هويتی

کرد، به طور ی تکوين، قوام و انکشاف خود را طی میداری پويهدر شرايطی که سرمايه سرمايه و کارپيشين است. 

 ونيستی با هم قرار نداشتند وی استقرار نظام سرواژ يا فئودال، هنوز به طور کامل در تعارض حاد آنتاگمثال در سيطره

ها موجد و خالق فرايند نابودی يکی توسط ديگری نبود. کار قطعا نقش فعاليتی الينه شده و بيگانه با خود، با تقابل آن

 نگريست. اينآفريد و سرمايه به وی، به عنوان جزيی از خود میآدمی، با طبيعت و آگاهی انسانی داشت. سرمايه را می

راند. ماجرا در طرفين جاری و نافذ بود، اما تا اين حد، تضاد کامال سرکش الينحلی بر آن حکم نمیروابط ميان 

جا، بند بند مراوده و تقابل زير بمباران تضادی کوبنده و آشتی ناپذير است. داری ماهيتا متفاوت است. در اينسرمايه

 کند:مارکس موضوع را چنين توصيف می

آورد. مسير حرکتی که اين ی مالکيت خصوصی را به نمايش در میميان اين دو، خصيصه یکار، سرمايه و رابطه«

ديگر وحدت دارند. سپس ی اول هنوز با همسرمايه و کار در وهله -١دهنده بايد طی کنند، اين چنين است:  اجزای تشکيل

ديگر کنند و يکت متقابل، تکامل پيدا میشوند، اما به صورديگر بيگانه میگردند و نسبت به يکاگر چه از هم جدا می

ديگر را به صورت متخاصم ای که اين دو همتضاد ميان سرمايه و کار، دوره -٢بخشند؛ را به طور ايجابی ارتقا می



کوشند تا ديگری را از دهد و هر کدام میدار را به عنوان ناوجود خويش تشخيص مینمايند. کارگر سرمايهطرد می

 »)مالکيت ارضی و سرمايه -ها نوشتهدست»(«سازند.حيات ساقط 

ی، داری اين تضاد هويتی آنتاگونيستی و ضد اجماع در جدايی کارگر از کارش قرار دارد. اين تضاد در سرمايهريشه

ی ه تمامهای حيات انسانی و بی حوزهی کاپيتاليستی، به سلول سلول جامعه، به ُکليهدر مالکيت خصوصی انکشاف يافته

ر کند، که ُکل ذرات هستی جامعه دکشد. نقش پرتو اثيری نافذ و فراگيری را پيدا میمنافذ زندگی بشر شاخ و برگ می

شود و با اين جدايی، به موجودی گردد. کارگر با فروش نيروی کارش به طور کامل از کار خود جدا میآن شناور می

ی امور مربوط به توليد، فعاليت و زندگی ز هر ميزان مداخله در ُکليهاز همه لحاظ مسلوب الحقوق، نفرين شده، ممنوع ا

گردد. از اين لحظه به بعد، فقط سرمايه است که مفهوم زندگی کارگر و سيره و سياق اجتماعی و انسانی خود تبديل می

د، چه کاری مايد، چگونه بيانديشگيرد که او چه کند، چه نکند، چه توليد بنمايد يا ننکند. تصميم میاين زندگی را تعيين می

های ديگر، همه اش با انساناش، رابطهاش، شکل و جنس و ميزان مصرف روزانهانجام دهد يا ندهد، نوع احتياجات

چيزش، چه مسيری اتخاذ نمايد و چه فرجامی را به آزمون ايستد. سرمايه حتا شروط زنده ماندن و نماندن او را هم 

گيرد و به محض آن که احتياج سرمايه به نيروی انی که نياز حتمی سرمايه است، جواز حيات میسازد. تا زممشخص می

ی وجودش تا حد روغن مورد خورد. ُکل اعتبار، موضوعيت و فلسفهکار او منتفی شود، حق زنده ماندنش ُمهر ابطال می

موقعيت و حقوق و تشخص انسانی است، آيد و از هر چه داری پايين میکاری اجزای يک ماشين سرمايهنياز روغن

 گردد.ساقط می

اش را محکوم به تحمل بدترين ی اجتماعی و جهانیی خريد و فروش نيروی کار، کارگر و طبقهتضاد ذاتی درون رابطه

نمايد؛ به اين دليل عريان و عالم شمس، که های گرسنگی، فقر، فالکت، آوارگی، زبونی، ذلت و محروميت میسونامی

رشد سرمايه قهرا با فرسايش، انحطاط و زوال کارگر قابل تامين است. سرمايه اگر نبالد، افزايش پيدا نکند، خودافزا و 

 تواند باقی ماند. برای ماندگاریتر نشود، نمیی پيش تنومندتر و فربهاش از لحظهخودگستر پيش نتازد، اگر هر لحظه

اری دارد و اين رشد اختاپوسی بيمارگونه فقط از طريق فرتوت شدن هر چه خود، نياز قهری به باليدن سرطانی و انفج

گردد. بحث بر سر آن نيست، که هر لایر ی کارگر محقق میتر و فقر و فاقه و تباهی هر چه ُرعب انگيزتر طبقهعظيم

ممکن است اتفاق افتد، ای آرد. چنين حادثهمزد کارگر را در پی میگير و فاحش دستافزايش سرمايه لزوما کاهش چشم

ممکن هم هست که اتفاق نيافتد، اما يک چيز هست که ُرخ دادنش محتوم و گريزناپذير است؛ اين که حتا اگر مزد کارگر 

اندازی و تطاول سرمايه به کار و محصول کار و گير اين مزد باشيم، باز هم دستافزايش يابد يا حتا شاهد افزايش چشم

تر دچار گسترش گرديده است. فاصله ميان آن چه کارگر به عنوان بهای بازتوليد تر و عظيمحشتوليد کارگر، بسيار فا

ار دنمايد، با آن چه که به شکل سود و سرمايه تحويل سرمايهنيروی کار، معيشت و مايحتاج زندگی روز خود دريافت می

تر گرديده است. اين حکم  قهری تر و انبوهگمزد ديروز و امروزش بسيار ستری ميان دستدهد، در قياس با فاصلهمی

   :تضاد سرشتی سرمايه است که

گردد. فقيرتر می شود،می تراش از لحاظ قدرت و مقدار بيشتری توليد کند و محصوالتهر چه کارگر ثروت بيش«.... 

تقيم ارزش جهان اشياء نسبتی مسشود. افزايش تری تبديل میآفريند، خود به کاالی ارزانهر چه کارگر کاالی بيشتری می

 کند، بلکه خود و کارگر را نيز به مثابه کاال توليدها دارد. کارگر فقط کاال توليد نمیبا کاستن از ارزش جهان انسان

کار «اقتصادی و فلسفی، های مارکس، دستنوشته»(کند...می کند و اين با همان نسبتی است که به طور ُکلی کاال توليدمی

 ترجمه حسن مرتضوی)» شده الينه



و ذلت را بر  ساران عظيم فقر، گرسنگی، آوارگی، محروميتی سرمايه و کار مزدی، اما فقط کوهتضاد هويتی رابطه

ی ها و فجايع ُخرد کنندهها، سيه روزیانتهای اين فالکتبی کند؛ فقط کارگران را در  تعميقی کارگر آوار نمیزندگی توده

تر بر اين سخن مارکس ی کار و آغاز ماجرا است. پيشها عجالتا شالودهی ايناندازد؛ همهی نابودی نمیانسانی به ورطه

ی اجتماعی بودنش، تضاد ی اجتماعی است و به اعتبار همين رابطهتاکيد و تصريح نموديم، که سرمايه يک رابطه

 یی کارگر از هستی است به ُکل اجزای جامعهقهی ساقط سازی بدون هيچ مرز و انتهای طبسرشتی خود را که سرچشمه

ی تار و ها و همهتر از همه چيز، ماهيت، عناصر، واقعيتکند. مقدم بر هر چيز و مهمدهد و پمپاژ میحاضر تسری می

اختار سنمايد و اين تصوير وارونه و تحريف شده را به ترين شکلی تحريف میکارانه و شيادانهپود اين جامعه را به فريب

ی بقا يا خودگستری کند. آن چه را که  نياز، شرط و الزمههای کارگر منتقل و تزريق میشعور، ادراک و حواس توده

کند. افکار و اميال و داری است، محتوای انديشه، مضمون شعور، معيار سنجش و مالک تشخيص کارگران میسرمايه

 گرداند. بهی کارگر میناخت مستولی بر ُکل جامعه از جمله طبقهی مسلط را شعور و فکر و خرد و شانتظارات طبقه

های ی مسلط تاريخ، منافع، اهداف، روياها، انتظارات و آرماندهد، که مثل هر طبقهآموزد و هشدار میبورژوازی می

گونه ارگر را آنی کهای مغز طبقهها و توقعات عام اعالم دارد و افکار و شعور و سلولآلها، ايدهخود را خواست

های بورژوازی ها و راه حلنسخه پيچیها، بُردها، راه چارهها، راهکند که تمامی انديشهدهد و مهندسی میوشو میشست

 زاد زندگی خويش پندارد!ی خود و خانهرا از آن خويش، نياز خود، جريان فکر طبقه

ی خريد و فروش نيروی کار، ارزشی ُکل کارشان است! که رابطه مزدشان معادلکند، که دستهای کارگر القا میبه توده

خويش،  ها است! تحريف پليدی که بر روی اساس ساقط بودن کارگر از مداخله در سرنوشت کار و زندگیی معادلمبادله

ر تيان افزونداری متضمن طغی سرمايهکند، که هر وجب توسعهاندازد. در شيار مغز کارگران کشت میی آهنين میپرده

سازند! که با اميدها، اهداف، آرزوها و منافع واحد می» ملتی واحد«داران، راه با سرمايهرفاه در زندگی آنانست! که هم

زار پُر افتخار آنانست و برای حفظ مرزهای اين دهشت» ميهن« داری،جهنم استثمار و هولوکاست و بربريت سرمايه

ی خود در جاهای ديگر دنيا را نابود کنند! سرمايه به زنجيران نفرين شدهو ُکل هم» ديک به يک تن به کشتن دهن«بايد 

گويد، که نظم بردگی مزدی پاسدار جان، رفاه، شرف و حرمت اوست! که قانون يا زنجير پوالدين قفل بر کارگر می

عقود ارزش افزايی، شعور و دست و پايش، منشور امنيت و آرامش خيال وی است! که اصول، شروط، احکام و 

انسانيت عدالتی، مدنيت از بربريت، بی خودگستری يا بقای سرمايه، مالک تميز حق از ناحق، آزادی از اسارت، عدالت از

نيازی از نيازمندی بی گری، خوب از بد، مجاز از ممنوع، انتخاب از اجبار، عزت از زبونی، آزادگی از رقيت،از وحشی

کند. ساختار فکر، ذهن و ذلت است! سرمايه ُکل اين مفاهيم را مسخ و تحريف ضدانسانی می و قدرت از فروماندگی و

داری را همان نمايد، که ساقط شدن کامل از حق اعتصاب ضدسرمايهآاليد و مسموم میی کارگر را چنين میادراک توده

ی داريابی عليه اساس موجوديت سرمايهبار از حق سازمانکردن پندارد! که خلع سالح به غايت فاجعه» حق اعتصاب«

بار تمامی قدرت پيکار ضد بردگی مزدی سپاری رقتيا حق واقعی متشکل گرديدن بيند! خاک» حق تشکل«را همان 

ی طبقاتی سرمايه ستيز خود خويش در اتحاديه و حزب را سازمان دادن قدرت طبقاتی خويش به حساب آرد! دفن اراده

 داری با شکلی ديگر را سوسياليسمی ناب انسانی تلقی کند! جايگزينی شکلی از نظم سرمايهدر صندوق رای را حق را

آميز فراطبقاتی را نص سرنگونی طلبی راديکال کارگری پندارد! ستيزی توخالی زبونانه و ياسو کمونيسم خواند! رژيم

و  بارروی ذلتراستين انگارد! دنباله »انقالب«تر را پيروزی يک ساقط کردن يک رژيم درنده و آوردن رژيمی درنده

ويش ی خی پيکار طبقهرا تاکتيک پخته» هاانقالب«فاجعه آفرين از هر مافيای ارتجاع بورژوازی در اين به اصطالح 

آحاد  یبرای فرا رفتن ازيک فاز انقالب به فازی ديگر بشناسد! قدرت حزب باالی سرش را همان قدرت سازمان يافته



يز انگديکتاتوری ُرعب»! بيند، خود را در قدرت يابدحزب را در قدرت می«ی خويش قلمداد کند! وقتی قههای طبتوده

 ها را بر سرها و تحريفسرمايه بر خودش را ديکتاتوری خويش بر سرمايه انگارد! سرمايه ُکل اين باژگونه پردازی

دهد و مهندسی وشو میها شستو را با اين وارونه گردانیکند و مغز و انديشه و احساس و شعور ای کارگر آوار میطبقه

 نمايد.می

ای است عليه ُکل آن چه نام برديم. عليه فشار فرساينده، شاق و هالکت آفرين استثمار ی طبقاتی پرولتاريا، مبارزهمبارزه

 د جنسيتی، کودک آزاری وگير گرسنگی، آوارگی، جنگ زدگی، کارتن خوابی، آپارتايداری، عليه سونامی جهانسرمايه

پردازی، افکار، ها، وارونهگر تحريفهای سرکش و ويرانهای زيست محيطی مولود سرمايه، عليه سيالبآلودگی

ی اجتماعی، عليه های اجتماعی، باورها، سنن و ايدئولوژی سرمايه به عنوان يک رابطهفرهنگ، اخالق، ارزش

ای عليه ُکل نظام بردگی داری و در يک کالم مبارزههای قهری سرمايهروميتها و مححقوقیبی هولوکاست همه جا گستر

 مزدی است.

اری ی جتواند جنگ و جدال روزمرهی کارگر نمیترين مساله آنست که طبقهتر، اساسیی اساسی و به بيان دقيقمساله

رفتگی چيز ديگر خود را از درهمهای سياسی يا هيچ خويش برای تضمين مايحتاج معيشتی و رفاه و حقوق و آزادی

يت ی سرمايه يا ميان خودش با موجودگن با اين جنگ هويتی فراجوشيده از تضاد سرشتی و آنتاگونيستی رابطهوار هماندام

راه با دادی قطعا شتاب روزافزون اضمحالل و فرسودگی و سقوط او، همسرمايه بيرون کشد و جراحی کند. چنين ُرخ

 اش تسليم توفانل بشريت را در پی خواهد آورد. از يک سوی، هر روز جمعيت کثيرتری از آحاد طبقهزوال و تباهی کُ 

های زيست محيطی خواهد شد و از سوی ی اجتماعی، فقر و آلودگیکارانه و کوبندهگرسنگی، آوارگی، تبعيضات جنايت

هقرا گردد، به قآسا فلج میهای سونامیرين فاجعهتها زير فشار عظيمی انکشاف مادی تاريخ و زندگی انسانديگر، پويه

شود. وضعيتی که ما ساليان متمادی است در گرترين نيروهای ارتجاعی میوار ويرانرود و آماج تهاجمات موجمی

تواند گردد؟ شود و چرا جز اين نمیی آشکار تاريخی شاهدش هستيم. چرا چنين میسراسر جهان و به صورت يک دوره

ين خودافزايی ی اپويه داری بر توليد سود و خودافزايی نامتناهی سرمايه استوار است.بنياد سرمايهن را قبال گفتيم. پاسخ آ

مهارتر بخش ثابت سرمايه در مقابل بخش متغير آن عجين است. اين، بدان معنی است که بی با کهکشانی شدن هر چه

برد، در حالی که تنها بخش های نوين است به اوج میزايش ارزش سرمايه ذاتا آن بخش خود را که فاقد هر نوع ظرفيت

ها، سازد. سرمايه با اين شاخصدهد و محدود میهای تازه يا سود را به صورت نسبی کاهش میی اين ارزشآفريننده

افه يگانه راه تداوم ارزش افزايی و خودگستری خود را افزايش تا سرحد امکان بارآوری کار و حصول نرخ اض

گوی نيازهای سرمايه نيست، محکوم به مواجهه ی طغيان آلود بودنش پاسخبيند. جريانی که با همههای نجومی میارزش

زايد. سرمايه تر و استوارتر میتر، پُر قوامهای آهنينبستبستی که هر بار شکستن آن قطعا بُنبستی کوبنده است. بُنبا بُن

، شودراست قربانی اين تضاد سرکش و الينحل میتضاد و چالش است و آن چه يک مدام و مستمر زير آتشفشان اين

 اهیوار فقر و گرسنگی و فالکت نيست؛ سخن از تبپرولتاريا و ُکل بشريت است. بحث فقط بر سر فراگير شدن سونامی

 وگو از زايشاست. گفتها بينیهای گوناگون و غيرقابل احصاء يا حتا خارج از حيطه پيشمهار بشريت به شيوهبی

 ها، حزب آزادیی ملی لوپنها، جبههها، فجر ليبیها، طالبانها، القاعدهها، جبهه النصرهها، بوکوحرامگير داعشعالم

ها، ژائير بولسوناروها و ها، ترامپها بدتر، جمهوری اسالمیاتريش، فاشسيم ُرعب انگيز دموکراتيک غربی و از اين

 يم و قدرت سياسی مشابه است.       صدها مافيا و رژ

ها و انتظارات خود، حتا تواند خواستداری، نمیهای سرشتی سرمايهها و توفانجنبش کارگری زير شالق اين سونامی

ند هايی قفل کاش را به قوانين، قراردادها، حقوق، مدنيت، الگوها و ارزشترين مطالبات معيشتی، رفاهی و اجتماعینازل



ی حياتی داری است! يک نکتهداری از موجوديت و بقای سرمايهها، پاسی وجودی آنمولود سرمايه و فلسفه که همگی

و قوانين حتا اگر زير فشار » هامدنيت«، »هاانتخاب«، »هاآزادی« ،»حقوق«و کليدی در همين جا، آنست که اين 

ليان دراز آنان باشند، باز هم تا زمانی که مناسبات  اعتراض کارگران انکشاف يافته و به تعبيری محصول مبارزات سا

ی نظم حاکم هستند، ساز پيوند زنجيرههای همداری حاکم است و تا هنگامی که اين به اصطالح دستاوردها، حلقهسرمايه

کنند. جنبش یهای کارگر اعمال مداری را بر تودهاند و منويات و الزامات ماندگاری سرمايهو کار يا سالح قدرت سرمايه

کشد. به جای آن که ها، عمال بر روی موجوديت مستقل و قدرت پيکار طبقاتی خود خط میکارگری با آويختن به آن

داری و طبقاتی خود آماج مصاف گيرد، اين قدرت را در گورستان نظم بردگی قدرت سرمايه را با قدرت ضد سرمايه

اش آورد که سرمايه به حکم ماهيت، دقيقا همان باليی را بر سر خود میکندنمايد. خود را هيچ و پوچ میمزدی دفن می

کاری يک ماشين نمايد. ذات سرمايه است، که هستی کارگر را تا حد پيچ و ُمهره يا مايع روغنبر او تحميل نموده و می

ا نمايد و خود رسرمايه می کند، تسليمدهد. در اين جا نيز کارگر قدرت پيکارش را با دست و مغز خود هيچ میتنزل می

کند و به جايش، نظم، حقوق نظر میسازد. از توسل به اين قدرت و ابراز وجود مستقل مبتنی بر آن صرفهيچ و پوچ می

سازد! خود را به همان ی چانه زنی و اجماع با نظام بردگی مزدی میداری را آشيان تحصن و دکهو مدنيت سرمايه

کوبد! ايه برايش حفاری کرده است. حق ابداعی سرمايه را که ناحقی مطلق اوست، ُمهر حق میاندازد، که سرمچاهی می

زای اراده و قدرت خود را برج تضمين حقوق و نامد، گورستان دهشتاش را قانون زندگی انسان میزنجير بردگی طبقه

و  شناسد و فرسودنساالری و آزادی میقانون داری را  مدنيت،بار در مقابل نظام سرمايهکند! تسليم ذلتامنيت تلقی می

 پندارد.مندانه، آگاهانه و آزاد خود میتباه شدن در نظام بردگی مزدی را انتخاب هوش

 گردد. وقتیدادهای شوم، جنبش کارگری از نقش، اعتبار و مکان واقعی تاريخی خود، دور و دورتر میبا وقوع اين ُرخ

اتحاديه سازی، آويختن به احزاب، توسل به  سنديکاليسم،ی قانونی، مبارزه، »حق تشکل«، »حق اعتصاب«که 

ا، هداری، رژيم ستيزی ميليتانت فراطبقاتی، ساقط و برقرار کردن حاکميتی مدنی و نظم سرمايهدموکراسی، جامعه

ی و ندار جنبش کارگردار ُکل ها،های مختلف يا نوع اينها و نامانقالب برای تغيير الگوهای نظم بردگی مزدی زير بيرق

ی طبقاتی به عنوان لکوموتيو تاريخ يا روند راستين تکامل جوامع انسانی قابل شود، ديگر هيچ ردپايی از مبارزهمی

ناميم، کارزاری نيست که رسالت ی کارگر میداری طبقهی طبقاتی و آن چه که جنبش ضد سرمايهرويت نيست. مبارزه

ی حاکميت کار مزدی باشد. چنين چيزی امکان ناپذير زی راه زندگی بهتر کارگران در سيطرهو دورنمايش، هموارسا

ی طبقاتی و سرمايه ستيزی پرولتاريا دقيقا همان فريبی تاريخ است. مبارزهترين عواماست و پيش کشيدن آن موحش

ی نوين در درون مناسبات مولدهموضوعيت، نقش و رسالتی را دارا است، که مارکس از آن به عنوان نقش نيروهای 

ی بسيار مهمی که در رابطه با بحث حاضر و به طور اخص موقعيت و نقش پرولتاريا کند. نکتهمستولی هر عصر ياد می

  گويد: ترين اهميت است. مارکس میداری، واجد بيشی سرمايهدر جامعه

د ها وجوماعی، سياسی و فکری است. شعور انسانی روند عام زندگی اجتی توليد زندگی مادی، تعيين کنندهشيوه«

نمايد. نيروهای توليدی مادی جامعه هاست که شعورشان را تعيين میکند، وجود اجتماعی آنشان را تعيين نمیاجتماعی

د ااند، در تضی معينی از رشد، با مناسبات توليدی موجود يا مناسبات مالکيتی که در چهارچوب آن رشد نمودهدر مرحله

اند، بر دست و پای اين نيروها گيرند. اين مناسبات که از بطن فرايند رشد نيروهای مولده سر بيرون آوردهقرار می

ی نقد اقتصاد مقدمه«مارکس، »(رسد.ی انقالب اجتماعی فرا میزنند. در اين هنگام است، که يک دورهزنجير می

 »)سياسی



، زنندی تکامل تاريخی جوامع را رقم نمیسازند و پويها تاريخ را نمیهی اصلی سخن مارکس، آنست که انديشههسته

هاشان را هم توليد راه با توليد وسايل معاش يا زندگی مادی خويش، افکار، باورها و ايدهها هستند که با کار و همانسان

ی توليد هر دوره است. آفرينند، شيوهوار آن را میها به کمک آن، زندگی مادی و بيان انديشای که آدمنمايند. شيوهمی

زايد، که در فازی از رشد، سد راه زندگی و بالندگی نيروهای توليدی آن دوره ی توليد از بطن خود مناسباتی میاين شيوه

ی توليد در داری واکاوی کنيم. شيوهی سخن مارکس را به صورت کنکرت در مورد سرمايهمايه و ُعصارهگردد. بُنمی

جوشد، مناسبات اقتصادی، سياسی، مدنی، ی خريد و فروش نيروی کار است و مناسباتی که از بطن آن میا، رابطهجاين

. دار استی سرمايهداری و افکار، باورها، انتظارات و دورنماهای طبقهحقوقی، ايدئولوژيک، فرهنگی و اخالقی سرمايه

اش زهدان و بستر رشد در اين جامعه، نيرويی که هستی اجتماعیدار انکشاف مادی تاريخ ی نوين و پرچمنيروی مولده

وار و آگاه هستی اجتماعی اوست، پرولتاريا و جنبش طبقاتی و بلوغ کمونيسم لغو کار مزدی و اين کمونيسم بيان انديش

ی يوهبات و شی خريد و فروش نيروی کار، با ُکل اين مناسباشد؛ طبقه و جنبشی که با استقرار و تسلط رابطهوی می

گيرد. اين طبقه و جنبش برای زندگی، بالندگی، شکوفايی ای و هويتی قرار میی آن در تضاد ريشهتوليد زاينده و پرورنده

داری را آماج  ی هستی و بند بند موجوديت سرمايهای ندارد سوای آن که شالودهی خود، هيچ چارهو تضمين حيات بالنده

جا نه فقط از سنخ موقعيت های زندگی گيرد. موقعيت پرولتاريا در اينی حوزهد در ُکليهاعتراض و پيکار مستمر خو

وعيت، جا موضگونه که سوسياليسم و کمونيسم در اينبورژوازی در نظام فئودال نيست که دقيقا ضد آنست؛ درست همان 

ی شخصيت يافته يا تشخص جا، سرمايهداری دارد. بورژوازی در آننقش، محتوا و رسالتی ماهيتا متضاد با سرمايه

ی توليد اضافه ارزش و سرمايه بود، که ماند. رابطهی خريد و فروش نيروی کار را میی رابطهاجتماعی و انسان گونه

ساخت، خانه میکرد، تجارتپيچيد، کارخانه بنا میانديشيد، تئوری میبرای ارزش افزايی، خودگستری و حاکميت خود می

آفريد، بساط نوشت، حزب مینمود، قانون میی گمرکی وضع میآويخت، تعرفهزد، به رقابت میسازی میاهدست به ر

نمود، گذاری میپرداخت، سياستفشرد، به ستايش حق رای و انتخابات میکرد، بر تاسيس پارلمان پای میعدليه پهن می

آفريد های اخالقی میشد، فرهنگ و ارزشگاه میدانش و گفت، خواستار برپايی مدرسهاز اهميت آموزش و پرورش می

ها را بديل مناسبات پيشين و در همان حال زنجير اسارت و استثمار کرد. سرمايه بود، که ُکل اينو کارهای ديگر می

وی قش نيرها  نها و تغييرجويیگرايیی اين تحولی توليد اضافه ارزش بود، که در ُکليهنمود. رابطهی جديد میطبقه

داد. به بيان ديگر، سرمايه حکم می نمود که سرمايه نياز داشت وکرد و بورژوازی صرفا آن میسلسله جنبان را بازی می

ها، نيروی توليدی کرد. بورژوازی با اين شاخصمند اولی را تعيين میواقعيت مادی بورژوازی و دومی هستی انديش

ی بنيادی ديگر تکميل کنيم. اين که بورژوازی به داد. اين بحث را با يک نکتهمیی درون نظام فئودال را تشکيل بالنده

ی ی استثمارگر ديگر تاريخ، خود را نمايندهطبقه ی استثمارگر بسان هرحکم همين هستی اجتماعی خود، در مقام يک طبقه

دار داری بود، قالع آهنين پاسسرمايه پنداشت و در همين راستا، ُکل آن چه را که شروط و الزامات بقایُکل جامعه می

زد! درست در حالی که هر اعتراض، نظم زندگی، سعادت، رفاه، آزادی، برابری، حقوق و همه چيز پرولتاريا هم  جار می

داری را زير لوای هنجارشکنی و قيام عليه ی کارگر عليه استثمار و قراردادهای اجتماعی سرمايهقهر و عصيان توده

وار استثمارشوندگان با خود برای تسويه حساب با نفسی اندامدلی تنگاتنگ و همکوبيد، خواستار همی درهم میامنيت مل

 گرديد.مناسبات پيشين، سلطنت و کليسا، می

کرد؛ در مورد پرولتاريا همه چيز متضاد و معکوس است. موقعيت بورژوازی چنان بود و ايفای چنين نقشی را دنبال می

دار برپايی آنست، کمونيسم لغو کار مزدی است و الجرم هر اعتراض، قهر و و زندگی نوينی که او مشعلشکل توليد 

ی برپايی اين اليتجزای پويه ی روزش هم اگر بناست راديکال، بالنده و ضد ارتجاعی باشد، بايد به مثابه جزءمبارزه



باشد؛ میی تاريخ  ندئولوژيک يا آرمانی مربوط به آيندهکمونيسم ظاهر گردد. کمونيسم برای پرولتاريا مشتی باورهای اي

ی معماری آن شد! داری، سنگ بنايش را استوار کرد و آمادهشهری نيست که بايد پس از نابودی کامل نظام سرمايهآرمان

عود وای نيست که بايد برای فرا رسيدن زمان اجرايش، سياست صبر در پيش گرفت و به انتظار روز مطرحی و نقشه

دار و اندرونی در هستی اجتماعی و طبقاتی ها نيست. بالعکس، جنبشی ريشهنشست. کمونيسم به هيچ وجه، هيچ کدام اين

ت. زاد پرولتاريا اسهای کارگر است. جنبشی که به طور اخص با شاخص سرمايه ستيزی يا ضديت با کار مزدی همتوده

آغاز زندگی بشر وجود داشته و در مراحل مختلف تاريخی توسط نيروهای  آميز و اتوپيک آن ازهای ابتدايی، تحريفشکل

ی کارگر، اجتماعی هر دوره مطرح گرديده است، اما الگوی راديکال ضد کار مزدی آن فقط در هستی اجتماعی طبقه

شيدن و بلوغ ک در زندگی، کار، استثمار و پيکار او نطفه بسته است و همين جا يگانه بستر رشد، شکوفايی، شاخ و برگ

گردد. اما اين جنبش برای احراز توان و شرايط ی کمونيستی، بدون اگر و اما، توسط اين جنبش معماری میآنست. جامعه

ای نهای کارگر، در ژرفاين مهندسی بايد فاصله ميان نطفه تا بلوغ خود را دقيقا در مبارزات جاری و روز به روز توده

زار همين جهنم، داری طی نمايد. کمونيسم لغو کار مزدی بايد در تاريکیسرمايه همين جهنم گند و خون و دهشت

نگ آرايی و سنگربندی ايستد، جبندی پيدا کند، قوام يابد، نيرو گيرد، متشکل شود، به صفگونه ببالد، استخوانهمان 

ی حاکميت سرواژ و ی در سيطرهداری و بورژوازنمايد، دست به مقاومت زند و از خود به دفاع برخيزد، که سرمايه

 پوشاندند.ی عمل میدادند و جامهمناسبات فئودالی انجام می

مندان، نظريه پردازان، داری انديشروايت منحط متافيزيکی و بورژوائی تاريخ، روايتی که تاريخ را محصول ميدان

، که در مقطع معينی از حيات بشر، با يک شناسدای میبيند! کمونيسم را هم نوع خاص جامعهها میقهرمانان و اسوه

شين، نمداری و نقش آفرينی پيشاهنگان حزبانقالب رژيم ستيزانه مبتنی بر عصيان قهرآگين استثمارشوندگان، رسالت

ترين درک از کمونيسم است و هيچ گردد! اين پوشالیشود و آذين زندگی انسان و تاريخ میآرايد، مستقر میچهره می

ی کارگر ندارد. کمونيسم پرولتاريا يک جنبش ممتد، راديکال نخيتی با کمونيسم لغو کار مزدی مارکس و طبقهتجانس و س

ين و ی ميادی واقعی پيکار طبقاتی او عليه سرمايه در ُکليهگردد و پويهو سرمايه ستيز است، که با خود او متولد می

های کارگر و شاهد ی طبقاتی تودهکه مظهر واقعی مبارزههای زندگی اجتماعی است. جنبش کارگری برای اين عرصه

خود  ها و مناقشاتنای هستی خود باشد، بايد ُکل مطالبات، انتظارات، کشمکشبالندگی کمونيسم لغو کار مزدی در ژرف

و  سازی کامل آموزش و پرورش، داروترين، از جدال برای حصول مزدهای معوقه تا خارجترين تا عظيمرا از نازل

های زيست محيطی تا کارزار ی خريد و فروش، از ستيز عليه آلودگیهای اجتماعی از سيطرهها و کمکدرمان يا مراقبت

يابی به باالترين سطح رفاه و امکانات زندگی، از چالش ژرف آپارتاريد جنسی و زن ستيزی تا ممنوعيت کامل هر دست

وار خود سازد. کمونيسم پرولتاريا اين جنبش را، دقايق و آنات اندام هااينها، ُکل نوع دخالت دولت در امور زندگی انسان

عاری از  یی متعالی انسانی يا کمونيسم به مثابه يک جامعهاست و فقط جنبشی با اين سرشت و تعينات است، که جامعه

اين جنبش، عبور آن از همه  ی کمونيستی با پيروزیسازد. جامعهکند و مستقر میوجود طبقات و دولت را معماری می

داری، تبديل کردن تمامی ی قلمروهای زندگی عليه سرمايهفراز و فرودها، پشت سر نهادن ُکل کارزارها در همه

ها، انتظارات و جنگ و ستيزهای جاری به لحظات و آنات بالندگی خود است، که راه تولد خود از زهدان مناسبات خواست

 کند. به توصيف مارکس از کمونيسم دقت کنيم:اکم را هموار میی حانسان ستيزانه و کهنه

خودبيگانگی آدمی و در نتيجه تملک واقعی ذات  کمونيسم به عنوان فرا رفتن ايجابی از مالکيت خصوصی به مثابه از«

ن به ويشتانسانی توسط آدمی و برای خود آدمی. بنابراين، کمونيسم [در اين شکل] به معنای بازگشت کامل آدمی به خ

عنوان موجودی اجتماعی (يعنی انسانی) است. بازگشتی آگاهانه و کامل در چهارچوب ُکل ثروت و رفاه حاصل از تکامل 



ان س) کامال رشد يافته است با اومانيسم (انسان باوری) يکقبلی [جامعه]. اين کمونيسم که ناتوراليسمی (طبيعت باوری

 حل واقعی تعارض آدمی با طبيعت ويافته با ناتوراليسم برابر است. کمونيسم راهاست و به عنوان اومانيسم کامال رشد 

حل واقعی تعارض ميان هستی و ذات، ميان عينيت يافتگی و اثبات خويشتن، ميان آزادی و آدمی با آدمی است. راه

(مارکس، » داند.می حل [اين معما]ضرورت، ميان فرد و نوع، کمونيسم معمای تاريخ حل شده است و خود را راه 

 اقتصادی و فلسفی، مالکيت خصوصی و کمونيسم. ترجمه حسن مرتضوی)  های دستنوشته

کنيم کمونيسم مورد توصيف مارکس در پاره شدن ُکل بندهای از خودبيگانگی انسان، خالصی بنيادی وی از مشاهده می

زندگی و مشيتش باشد، رهايی جامع االطراف او  ی کارش نيروی قاهر مستولی بر اراده وشرايطی که در آن فراورده

اش، و ذات انسانی ی تعارض ميان هستی اجتماعیاز هر قيد و شرط ماورای خود، ظرفيت رسای وی برای حل آگاهانه

ا جگردد. فراموش نکنيم در اينها است که متجلی میشايستگی کارای او در غلبه بر تضاد آزادی و ضرورت، در ُکل اين

 یگوييم، ُکل کارگران را مطمح نظر داريم. جامعهی فروشنده نيروی کار است. وقتی از کارگر میاز انسان، تودههدف 

ن ها، ايجا، آنست که اين انسانترين پرسش در ايندارند و اساسیهايی با اين اوصاف برپای میکمونيستی را انسان

ی کمونيستی، شايستگی، آمادگی، تدارک، ظرفيت معماری جامعه کارگران واجد اين مختصات و دارای کفايت کافی برای

د؟ نماينکنند؟ در پيچ و خم کدام جنبش احراز میآورند؟! چگونه و در کدام پروسه  کسب میو توان خويش را از کجا می

نشين يا حزبی ای را کارگران متوهم به قدرت اعجاز احزاب و نمازگزار پشت سر ائمهپاسخ روشن است. چنين جامعه

وشوی مغزی شدگان مدفون در گورستان سنديکا و اتحاديه تاسيس نخواهند کرد! معماران و سازندگان اين جامعه شست

-ی کارزار طبقاتی ضد سرمايهديده در کورهفقط کارگران پرورده، باليده، آموزش يافته، تجربه آموخته، ورزيده و آب

زاد هميشه جاری و همه جا ساری بردگان مزدی عليه استثمار، بربريت، داری، در کمونيسم به عنوان جنبش خانه

 موجوديت، قدرت و حاکميت سرمايه خواهند بود.

 یی نرخ تورم است! و شالودهمزدها بر پايهاش، افزايش سال به سال دستی کارگری که صدر و ذيل کيفرخواستتوده

های سياسی يا عليه مردساالری، حفاظت محيط زيست، آزادی کارش برای بهبود زندگی، رفاه اجتماعی، حقوق مدنی،

اری، دی طبقاتی و جنگ راديکال ضد سرمايهها، نه بر مبارزهکار کودک، زن ستيزی و تبعيضات جنسيتی، و نوع اين

ويی ديگر گکه بر مناقشات قانونی، اجماع يا انقالب برای جايگزينی يک رژيم با رژيم ديگر، الگويی از نظم سرمايه با ال

 ی چنانتند، نه فقط هيچ گاه و در هيچ شرايطی سازندهی کارگری مادام که بر اين سيره میاستوار است، چنين توده

ی کمونيستی را ای برای رويت دورنمای آن هم بر روی خود باز نخواهد کرد. جامعهای نخواهد شد، که روزنهجامعه

تر، بهداشت، دارو، تر، امکانات اجتماعی افزونتر، زندگی مرفهرای مزد بيشجدال ب کارگرانی برپا خواهند کرد، که در

ندان يا متر از سالداری و مراقبت مطمئنتر، شرايط مساعدتر تربيت و بالندگی کودکان، نگهرفتهدرمان و آموزش پيش

توليد به يکايک موارد باال  ی کار وخانمانی، بر اصل اختصاص ُکل محصول ساالنهبی عليه گرسنگی، فقر، آوارگی و

های سياسی و حقوق اجتماعی يا عليه خفقان، ديکتاتوری و سانسور، اساس هر نوع کوبند. در کارزار برای آزادیمی

-گيرند. در کمپين ضد تبعيضات جنايتها را آماج تعرض میدخالت دولت در امور زندگی يا فعاليت اجتماعی انسان

ها، پرچم داوطلبانه شدن کار و افرازند. در ستيز عليه بيکار سازیکامل کار خانگی می ی جنسی، بيرق الغایکارانه

آورند. در مبارزه ها را به اهتزاز در میابطال شرط اشتغال برای تضمين مسلم معيشت و رفاه و امکانات زندگی  انسان

ی ارزش افزايی و سودسازی سرمايه هها در پويی ُکل آلودگیهای زيست محيطی، خواستار قطع ريشهعليه آلودگی

ی مستغالت و مراکز دولتی به محل سرپناهی، سنگر واگذاری بدون هيچ هزينهبی گردند. درجنگ عليه آوارگی ومی

کنند. کارگرانی که آويختن به حق اعتصاب! و حق تشکل! نسخه پيچی سرمايه را ها را توفانی میخانمانبی سکونت



های سياسی و دموکراسی و خوانند و آزادیيابی ضد بردگی مزدی میصاب، اعتراض و سازمانبمباران حق واقعی اعت

ی انسانی عام آزادی و حقوق اوليهی مدنی و قانون و انتخابات بورژوازی را قالع قدرت سرمايه و سالح قتلجامعه

ظيم کارگرانی خواهند ساخت، که ی عی کمونيستی را تودهآرند. جامعهخويش توسط نظام بردگی مزدی به حساب می

های مختلف حيات اجتماعی، داری را در عرصهدار و دولت سرمايهی سرمايهی کارزار خود عليه سرمايه و طبقهپويه

ت، ی طبقاتی راستين پرولتاريا اسريزی خواهند کرد و پيش خواهند برد. چنين جنبشی که تجلی مبارزهگونه برنامهاين 

زاد داری، همان کمونيسمی است که همی کهنه، همان جنبش ضد سرمايهی نوين در جامعهيدی بالندههمان نيروی تول

در پيچ و خم و فراز و فرود مبارزات روزش  ی کارگر است. در هستی اجتماعی اين طبقه نطفه و ريشه دارد،طبقه

ی کمونيستی را مستقر سازد و جامعهنگون میکند، بورژوازی را سررسد، انقالب میکند، به بلوغ میبالد، رشد میمی

  گرداند.  می

 کمونيسم لغو کار مزدی و جنبش شورايی

اری کترين مراکز کاسببورژوازی کال، از جمله احزاب لنينی و کمونيسم بورژوايی، لفظ شورا را به يکی از جنجالی

خير، ی محافل طيف ای اشتراک و پيوند ُکليه. نقطهاندسازی تبديل کردهراهبرای فروش همه نوع کاالی جعل، فريب و ُگم

های کارگر در متن يک شرايط ويژه است! برای توده -های ديگردر کنار شکل -يابی آنست که شورا يک شکل سازمان

ها گرفته تا منتقدين بلشويسم و به طور ها و احزاب، از بلشويکپردازان، جمعيتی عزيمت هيچ کدام اين نظريهنقطه

سابق و الحق، تا گرامشی و برپای دارندگان شوراهای تورين » های شورايیکمونيست«مثال پانه کوک، پل متيک، ساير 

کوش فعلی، به هيچ وجه و هيچ ميزان، سرمايه ستيز بودن يا نبودن جنبش کارگری و باالخره شوراپرستان پُرهيجان سخت

های يابی تودهی شورادوست، صرفا حديث نوع سازماناين سلسله های متوالیی نسلباشد. شوراهای همهنبوده و نمی

، روزهای قيام و نهاد انتقال قدرت از رژيم حاکم به رژيم »!ايام اعتالی انقالبی«ی کارگر بوده و هست. يکی آن را ويژه

ار ورزيده ديده است! ديگری بر قدرت اعجازش برای تمامی فصول اصر - »ی کارگرحزب طبقه«و معموال  -ديگر 

ی کار برای دموکراتيزاسيون تشکل کارگری يافته است! چهارمی ارتجاعی يا راديکال است. سومی آن را يگانه چاره

اش با حزب آويخته است! پنجمی آن را سنديکای مناسبی برای شرايط حاد خفقان و اجتناب بودن آن را به نوع رابطه

رای يابی کارگران بالقولند که  اين هم الگويی از تشکلده است! همه متفقی قانونی تشخيص داها از قبول مبارزهدولت

 د.باشتکميل الگوهای ديگر، در اين يا آن دوره خاص، است و  شاخص افتراق آن همين تفاوت ميان شرايط مختلف می

 ورا و جنبش شورايی ضداز نگاه پرولتاريای راديکال سرمايه ستيز، ماجرا اما از بنيان متفاوت است. در اين منظر، ش

بندی و نشو و نمای واقعی کمونيسم لغو کار مزدی يا همان نيروی  های کارگر، مظهر هستی، استخوانداری تودهسرمايه

ا جی محکوم به نابودی است. شورا در اينی نوين راديکال در قعر نظام بردگی مزدی و در بطن مناسبات کهنهبالنده

داری، صف آرايی، بلوغ، عروج و استقرار بايد مراحل مختلف نطفه، تکوين، رشد، ميدانعين همين کمونيسم است که 

ی طبقاتی را بستر ی کارزار طبقاتی همه جا جاری و غيرقابل تعطيل کارگران طی کند. مبارزهخود را از درون پويه

دار انجام آن است. کمونيسم عهده ای را تقبل نمايد کهسرشت طی اين مراحل سازد. همان وظيفهگن و همارگانيک، هم

را لباس واقعيت پوشاند. کارگر را » موجودی اجتماعی يا انسانی«بازگشت کامل آدمی (کارگر) به خويشتن به عنوان 

داری، به کمال خوديگانگی آزاد و سرفراز انسانی ارتقا دهد. ی تباه و سياه از خودبيگانگی محصول سرمايهاز ورطه

ار ريزی متعالی ضد کی برنامهو شور قدرت پيکار انسانی ضد بردگی جايگزين سازد. شعور بالنده رقيت را با آزادی

ی ماشين نظم و توليد سرمايه بودن بنشاند. رضايت به استثمار شوندگی مزدی را بر جای مسخ و تحجر و انجماد و ُمهره

ه انسانی عليه هر شکل استثمار و حکومت شونده بودن ی طغيان آگاهای شاد و بالندهو فرودستی را جاروب نمايد و جوانه



ی شعور و شناخت کارگر بارور سازد. ابراز خرسندی کريه از فروشندگی نيروی کار را بمباران و نفرت را در مزرعه

مقدس از اساس کار مزدی را بر جای آن بروياند. احساس زبونی و ضعف و حقارت را درهم کوبد و خروش اقتدار 

ار با واری جهانی آزاد و فارغ از استثمار و طبقات را در وجود کارگر سرکش سازد. رقابت شنيع و پليد بردهبرای معم

سنگری افتخارآفرين ضد رزمی و همپيوندی و همزنجيران برای زنده ماندن و کشيدن نفس در زنجير رقيت را با همهم

انسانی است را راهی گورستان کند و هر چه انسانی است کار مزدی جانشين کند. در يک کالم، هر چه بشرستيز و ضد 

 هاداری، بستر و ميدان و سنگر اين جا به جاسازیرا به جای آن شکوفا گرداند. شورا و جنبش شورايی ضد سرمايه

ق تحقی تر پويهتر آن، به ويژه برای درک عميقتر و ژرفاست. اين بحث را حتما ادامه خواهيم داد اما برای فهم شفاف

ی اسازی، جنبش ارتجاعی سنديکاآفرينی و اتحاديهو عينيت پذيری ماترياليستی آن، ضروری است که ابتدا به آن چه حزب

 آورد، نگاهی اندازيم.های کارگر دنيا آورده و میبر سر توده

های بورژوازی جناح ها وی بخشپيوند هستی همهسنخ و همگن، همنهاد هم ،ی حزب را بورژوازی افکند. حزبشالوده

داران به همان اندازه حياتی داری است. حزب برای سرمايهدر تمامی مراحل انکشاف، تسلط، احتضار و انحطاط سرمايه

های اطالعاتی و امنيتی يا هر نهاد ديگر است و موضوعيت دارد، که دولت، ارتش، پليس، پارلمان، انتخابات، سازمان

هارترين و  ها مهم و حياتی است. بورژوازی در حالی که استثمارگرترين،برای آناستقرار و تضمين نظم سرمايه 

خواند! یم» مردم«ی منافع و حافظ هستی ُکل زمينيان و ی تاريخ زندگی انسان است، خود را نمايندهکارترين طبقهجنايت

اش را نه سالح اعمال ت، آيين و قدرتها، دولت، قانون، پارلمان، مدنيترين وارونه پردازیدر همين راستا، با کثيف

کند. بورژوازی به حزب هم دقيقا ها قلمداد میدار رفاه و امنيت آنحاکميت و قدرت بر کارگران، که موازين و قوای پاس

ها نياز دارد. حزب يک ظرف اعمال قدرت ها و ساز و کار تحقق همين هدففريبیاز همين منظر، برای همين عوام

جار » شهروندان«داند، حزبش را نيز حزب ُکل ی اهالی میبورژوازی قدرت خود را قدرت جامعه و همه سرمايه است.

ن ی ايکارانهدار، مانيفست منحط و فريبی سرمايهخواهد تا به او پيوندند، فراخوان تحزب طبقهزند و از همگان میمی

 ی طبقاتی است.اپوسی خود و تعطيل مبارزههای کارگر در ساختار قدرت اختطبقه برای انحالل قدرت توده

المللی زير نام حزب به شعور، شناخت و مغز کارگران تزريق گرديده است نيز دقيقا از چه در جنبش کارگری بينُکل آن

 باشد. درتر از گذشته میمايه و دارای همين رسالت و هدف بوده است و امروز نيز بسيار بيشهمين جنس، با همين بُن

جا نيز نمايندگان و نخبگان فکری، سياسی و ايدئولوژيک بخشی از بورژوازی زير بيرق دروغين سوسياليسم، اين

کنند. در نظر نامه منتشر مینامه، منشور و آييننامه، برنامه، اساسکمونيسم و پرولتاريا، اسنادی را به صورت مرام

و ريشه  ی اجداد يا رگهای پوسيده، به سراغ نبش قبر استخوانگوييمداشته باشيم وقتی از نمايندگان بورژوازی سخن می

اند کم نيستند و تاريخا کم نبوده سازان خودشان هم کارگر باشند،رويم. شايد حزبو حسب و نسب فاميلی اين جماعت نمی

رباتی اند. ضدگی نمودهدار را مثل يا حتا بهتر از خود شايستگان اين طبقه نماينی سرمايهکارگرانی که سرمايه و طبقه

 هاداری بوده است. از خواص ژنتيک آدمتر از ضربات آگاهان سرمايهاند، کوبندههم که بر جنبش کارگری وارد کرده

ها هم هيچ کاری نداريم. ی آنهای لفظ بازانهها، مواضع ايدئولوژيک و استراتژی پردازیزنيم، با شعاربافیحرف نمی

ايی هکنند، نسخهی کارزار جاری ميان طبقات ايفا میها، نقشی که عمال در پهنهطبقاتی، سياست های واقعیگيریاز جهت

نماييم. به بحث حزب آورند، عزيمت میی وی میپيچند و در يک کالم آن چه بر سر پرولتاريا و آيندهاين گذر می که در

ان اهداف و اعالم استراتژی، حزب خويش را تشکيل نامه و بيآفرينی بازگرديم. جماعت باال با انتشار مرامو حزب

خواهند که به حزب پيوندند، آن را حزب خود های کارگر مینهند! از ُکل تودهی کارگر نام میدهند، آن را حزب طبقهمی

د. حزب بازی بزننداری و جانها و همه چيزش دست به ميداننامهدانند و در اجرای منويات و مصوبات و فرامين و قطع



را  ی دستوراتشی قدرت بنشانند، قدرتش را قدرت واقعی خويش پندارند، همهرا نيرومند و نيرومندتر کنند، بر اريکه

 یها در تاريخ زندگی بشر ُرخ خواهد داد! و شاهد استقرار جامعهترين دگرگونیاطاعت کنند و اگر چنين نمايند، عظيم

 آل خويش خواهند گرديد!ايده

ها نيستند که تاريخ، جامعه يا جهان ها چه باشد، مسلما عالج هيچ دردی نيست. افکار، نيات، باورها و تئوریيتاين که ن

ها است. آن چه که بسيار ی واقعی، انسانی و ماترياليستی آندادهای زمينی و پيکرهسخن بر سر ُرخسازند.  را می

مام شود، به تی تاريخ ظاهر میهای حزب بر صفحهاتی فعاليتی مادی، اجتماعی، جنبشی و طبقزمخت، در شکل نتيجه

ساالر، سرمايه سرشت، ارتجاعی، غيرانسانی، در خدمت تحکيم بندهای مدار، سرمايهو کمال و در بند بند خود سرمايه

ودن بد بداری است. فراموش نکنيم بحث بر سر خوب يا تر سرمايهبردگی مزدی و در راستای ماندگارسازی هر چه بيش

احزاب هم به يقين مشمول حکم باال »! ترينکارگری«و »! کمونيست نماترين« ،»!ترينراديکال«اين و آن حزب نيست. 

ها مادام که ماشين دولتی را در اختيار ندارند، طبيعتا قادر به سرکوب فيزيکی توانند چنين نباشند. اين حزبهستند و نمی

کنند که احزاب ارتجاعی يا ی کارگر به عينه همان میی سرکوب فکری طبقههجنبش کارگری نيستند، اما در پهن

 دهند.ارتجاعی بورژوازی انجام میماورای 

گر و  گر، اثرگذار، چارهرزم، دخالتراه، همجماعتی حتا اگر همگی کارگر هم باشند! نه در مقام فعاالن آگاه، عجين، هم

دادها و تالطمات جاری جنبش کارگری، که در لباس منجيان، ارگران يا سير ُرخی کارزار روز کگشا در درون پويهگره

کنند! آن چه به آنان و ها، موجوديت حزب را اعالم میگذاران و اسوهوران، اقتصاددانان، سياستپردازان، دانشنظريه

ی حوادث لحظه به لحظهداری در بخشد، نه نقش بازی راديکال، خالق و پراکسيس ضد سرمايهشان هويت میحزب

های ايدئولوژيک، مکتبی، ابراز وفاداری دينی، آيينی و الجرم دروغين و ی طبقاتی، که فقط مشتی فرمول بندیمبارزه

ای ها است! پيام موجوديت حزب بسيار صريح و سليس آنست، که عدهساز به آرمان رهايی کارگران و انسانراهُگم

ی خير و ی ُکليهلنگر زمين و آسمان و تعيين کننده اند تا قطب عالم امکان،هم جمع شده نظر به دورمند و صاحبانديش

های عظيم کارگر را مشتی ضعيف شرها، چه بايد کردها و چه نبايد کردها، برای جنبش کارگری باشند. افرادی که توده

پندارند. به کارگران رودستی خويش میحقوقی و فبی کشی،و ضعيفه، عاجز از فهم موقعيت طبقاتی و استثمار، ستم

يت شويد، ديکتاتوری و سبُعداران هستيد، اما از استثماری که میگويند، که شما اسير استثمار و فشار و ستم سرمايهمی

انيد! دهايی که بر سرتان آوار است، هيچ چيز نمیی مصيبتکنيد يا تبعيضات و جنايات و همهو بربريتی که تحمل می

ی خورد و ايد، اما بُرد اعتراض و صدر و ذيل نارضايی شما اصال از محدودهه همواره و همه جا در حال مبارزهاگر چ

رود. شعور شما يارای يافتن خوراک و مايحتاج محقر معيشتی، يک لقمه نان، يک متر کرباس، يک آلونک فراتر نمی

فهميد، در يک گذاری شده است. از سياست هيچ چيز نمیتان محدود و مينظرفيت شناخت راه واقعی رهايی را ندارد،

 باشيد!کالم اُمت فرومانده، ذليل و اسيری هستيد که به شدت نيازمند امام، زعيم، مراد و رهبر می

ا هی کارگر، سوای همين اوراد و احکام و تعبيرات هيچ چيز ديگر نيست. آنی پيام حزب آفرينان برای طبقهُعصاره

مند را بازی کنند و حال به دنبال تاسيس اين ستاد دهند تا نقش رسوالن اولوالعزم و قافله بانان انديشیحزب تشکيل م

شان باشند و آن کنند که رهبران و اعاظم حزبی ی دريافت و اجرای مصوباتخواهند آمادهی کارگر میرسالت، از توده

ها بر ريل تصميمات و منويات خود شروع به گران و کشاندن آناند. حزب برای متقاعد نمودن کارانديشيده و تدبير کرده

ترين و انسانيت ستيزترين مراودات را تار و کند. مقدم بر هر چيز حتا در درون خود بدترين، ارتجاعیريزی میبرنامه

کری و يدی، ف ساالری طبقاتی، تقسيم کارانگيزی مبتنی بر شايستهسازد. هيرارشی و سلسله مراتب وحشتپود تحزب می

دهی و اطاعت کنندگی، ژنرالی و سربازی، به وجود گذاری و دستورپذيری، فرمانزيستی، سياستباالنشينی و پايين



ری تگيرند. تعداد بيشی اين هيرارشی منحط طبقاتی، اعضای دفتر سياسی نام میشمار در قُلهای انگشتآورد. عدهمی

 کنند، قلم به دستان در هيات تحريريه جلوسی اجرايی پُر میی سوم را افراد کميتهپوشند، حلقهی مرکزی میلباس کميته

ياست ی ايدئولوژی و سها را انشا کنند و زادراه ترويج، تبليغ، ترويج و اشاعهها و تصميمات باالترینمايند تا انديشهمی

های گردد، تا جايی که حزب شکل جعبهيابد و تکميل میچنان تداوم میحزب سازند. هيرارشی و سلسله مراتب هم

بندی شده،  ای از افراد تقسيمکند. جعبهی دوران فئودالی را پيدا میدست ساخت مانوفاکتورهای کهنه» هزارپيشه«

ها، که حصار بيرونی آن، تمامی اين ريزی گرديده  و ُمهر خورده با مدارج و مراتب و عناوين و القاب و ماموريتقالب

ی کارگری که بناست اُمت و ی تحت قيادت و زعامت يا طبقهجا از جامعه و تودهها را يکها و پيشهو ُمهره هاجعبک

 سازد!ی جادو و جنبل باشد، جدا میی رهايی آفرينی اين جعبهسوژه

رنوشت طبقه ی سکند. خود را حزب مطاع، نهاد قدرت و تعيين کنندهمی حزب با اين سيره و بنياد، دعوت خود را آغاز

اری ی جنبش جخواند! برای اثبات اين ادعا، هر تعداد ممکن از فعالين کارگری را که بتواند شکار و از پيکرهمی کارگر

 ها برای خود مشتری دست و پاکند تا با نشان دادن آنمی گرداند. آنها را کاالی ويترين نشين حزبمی ی خود، جداطبقه

می های مشابه دستور کار خويشی ليستی طوالنی از فعاليتی اين کارها را به عالوههمهساز، نمايد. ناجيان حزبمی

ی کارگر و جنبش کارگر ريزند. حاصل کارشان  برای طبقههای نمايند که سرانجام چه کنند و چه خاکی بر سر توده

 بوده است.ها کارگری به روايت تاريخ و با رجوع به همه شواهد اين

گذارد، بر هر چه کمونيسم لغو کار مزدی يا کمونيسم مارکسی ای که پشت سر میگيری و ُکل پروسهاين جهتحزب با  -1

ترين و انسانيت ستيزترين آورد. بنياد اين کمونيسم را آماج ضد کارگریو سرمايه ستيز است، شالق مرگ فرود می

ران وها و شيارهای مغز دانشکاود، بلکه در سلولی نمیی واقعی کمونيسم را در جنبش کارگردهد. نطفهانکارها قرار می

ا اين بيند! حزب بها را قادر به فهم دقيق کمونيسم پرولتاريا میگيرد. فقط ايندار سراغ میی سرمايهطبقات دارا و طبقه

ين طبقه و تُهی ی کارگر، به نيروی زبون و ذليل تاريخ بودن اواری هويتی طبقهکار، به هيچ و پوچی ماهوی و اُمت

دهد! هستی اجتماعی و طبقاتی بخش تاريخی حکم میاش از ظرفيت نقش آفرينی مستقل، خالق و رهايیبودن کامل

گر را مورد های کاربيند. سرمايه ستيزی هويتی تودهی در حال بالندگی کمونيسم ضد کار مزدی میپرولتاريا را فاقد نطفه

 گری حزب را اثبات کند.         اهوی او به منجیدهد، تا نيازمندی مانکار قرار می

ی کارگر عليه بردگی مزدی، که يک ايدئولوژی، شريعت، داری و جنگ طبقهکمونيسم را نه جنبش جاری ضد سرمايه -2

بخش تکند، که کمونيسم، مذهب يا ايدئولوژی نجابيند. به کارگران القا میمشتی افکار، عقايد، باورها، مبانی و احکام می

دار، شارع و حافظ اين شريعت هم حزب است. به آن روی آريد تا رستگار شويد، آن را به آنان است. صاحب، پرچم

 باشيد! »فارغ از استثمار«ای مرفه و آبادان و قدرت رسانيد تا شاهد استقرار جامعه

پردازد. عزت و حرمت و اعتبار میتر و نيرومندتر جدايی کار فکری از يدی، تر، زمختبه استحکام هر چه سخت -3

ل کند و کُ پردازان و شايستگان میمندان، نظريهريزی را حق محرز انديشگيری و برنامهو شوکت، موقعيت و تصميم

نمايد. اقليت محدودی را عزت سايرين را محکوم به فرودستی، سياست پذيری، حکومت شوندگی و اطاعت از اعاظم می

جا حتما گفته خواهد شد، که حزب پای بند دموکراسی نشاند. در اينريت عظيم را بر خاک ذلت مینمايد و اکثتفويض می

ا هسازد؛ شايستگان انتخابی هستند و حق عزل آناست و شايسته ساالری را بر بنياد دموکراسی و حق رای استوار می

ی آهنين بر روی نقش  ارتجاعی دن پردهترين استدالل برای کشيهمواره برای رای دهندگان محفوظ است! اين منحط

 های کارگر است.سازی فرودستی، حکومت شوندگی، آلت فعل ماندن و استثمارشوندگی تودهحزب در کمک به جاودانه

ها و حقوق واقعی انسانی زير اسم و ی آزادیاين دقيقا همان استداللی است، که بورژوازی تاريخا برای قتل عام ُکليه



وشوی مغزی کارگران پرداخته است. بنياد اين استدالل و انتخابات آزاد به کار گرفته و با آن به شست رسم دموکراسی

- بر اعتبار بخشيدن، اصالت دادن و مقدر شمردن جدايی انسان از کار خويش، جدايی کار فکری از يدی، جدايی برنامه

های عملی استوار است. کوبيدن بر طبل تقدس ليتی کار و توليد و فعاگيری از پويهريزی و سياست گذاری و تصميم

کشيدن شمشير و ريختن بمب بر روی اساس کمونيسم مارکسی و لغو کار مزدی يا اساس رهايی »! انتخاب آزاد«اين 

 انسان است. 

قتی وبندد. های کارگر میهای رشد، بالندگی، شکوفايی، شاخ و برگ کشيدن و بلوغ را بر روی تودهحزب تمامی راه -4

ود؛ شنقش و موقعيت افراد به مثابه دستورپذيران، مجريان، خدمه، عمله و اکره اجرای احکام باالنشينان تعيين و تثبيت می

ها يریگها و تصميمگریمندانه و مستقيم در تدبير امور، چارهگری آگاه، نافذ، خالق، انديشزمانی که حق هر ميزان دخالت

ها، یی سياست گذارگردد؛ هنگامی که شعاع اثرگذاری افراد بر پروسههای کارگر سلب میهاز اکثريت عظيم و غالب تود

ها به نوعی شرکت در انتخابات منحط سلسله مراتبی، کاريکاتوری و ماورای ارتجاعی ريزیها يا برنامهپردازیحلراه

يا اثرگذاری خالق و نافذشان بر استراتژی،  هايابد؛ ديگر چه جايی برای رشد، شکوفايی و بالندگی انسانی آنتنزل می

ديدها ها، کشف صالحابداع ارزش ی طريق،کار، انتخاب مسير، ارائهتنظم برنامه، تعيين سياست، تشخيص تاکتيک و راه

 ماند؟! و هر آن چه که محتاج انديشيدن، ابتکار، شعور و شناخت است، باقی می

وروی ی مرکزی يا بگذاری و انديشيدن است به نخبگان و افراد کميتهی و سياستگيرآيد، تا آن چه تصميمحزب پديد می

های های کارگر حتا تودهسياسی واگذارد و در مقابل، گوش به فرمان بودن، دستور پذيری، اجرا کردن را سهم توده

وی را زب کمونيست شورح» پوليت بوروی«حزبی سازد! از ياد نبريم، که لنين با غرور و سربلندی زايدالوصفی نقش 

ی نمود که يک جمع شش نفرکشاند و با ستايش تمام از نقش بازی حزب، تاکيد میهای منتقد آلمانی میبه ُرخ کمونيست

 نمايند!گيرند و سير تا پياز مسايل را رتق و فتق میبرای ُکل روسيه تصميم می

قاتی پرولتارياست. قبال تصريح شد، که کارگران وقتی ی طبکار حزب عمال در خدمت تعطيل مبارزهـ استراتژی و راه5

های سياسی، انتظارات زيست محيطی يا عليه آپارتايد جنسيتی،  ی معيشتی و رفاهی، آزادیبرای حصول مطالبات روزمره

تصاب عنمايند، زمانی که به قانون و حق ای طبقاتی خويش اتکا نمیها به قدرت سازمان يافتهکار کودک و ساير خواست

آويزند، هنگامی که مبارزه برای تحقق مطالبات جاری را به لحظات های نسخه پيچی بورژوازی میو حق تشکل يا آزادی

-دهند، در شرايطی که حل و فصل مناقشات خود با سرمايهداری بسط نمیو آنات و سنگرهای جنگ واقعی ضد سرمايه

مدار حاکميت بورژوازی، جايگزينی اين رژيم با آن رژيم يا نهايتا اين  داری يا دولت سرمايه را درداران و نظام سرمايه

بند  زنند. حزب در بندی طبقاتی میکنند، عمال دست به تعطيل مبارزهوجو میالگوی نظم سرمايه با الگويی ديگر جست

صدر و ذيل توصيه،  سازد.هايش، کارگران را راهی همين برهوت میگذاریها و سياستريزیها، برنامهگيریجهت

بُرد جدال رفرميستی برای گرفتن مطالبات معيشتی و دستور، فراخوان يا اخطار و اندرز حزب برای کارگران، پيش

رفاهی و سياسی در يک سوی و تدارک و تجهيز برای  تسخير قدرت سياسی و انتقال اين قدرت به حزب در سوی ديگر 

داری و پيکار تی ندارد، کارزار ضد کار مزدی، چالش واقعی سرمايهگيری هيچ موضوعياست. آن چه در اين جهت

 برای نابودی اين نظام است.

داری و جاودانه کردن بردگی بارترين نقش را در ماندگارسازی سرمايهکرد، سنت و پرونده، فاجعهحزب با اين روی -6

داری ايفا کرده های سرمايهبورژوازی يا دولت نمايد. همان نقشی که احزاب راست افراطیی کارگر ايفا میمزدی طبقه

کنند. دو تفاوت البته وجود دارد. نخست اين که حزب بر خالف دولت و احزاب رسمی سرمايه، ُکل اين کارها و ايفا می

ی طبقاتی را به عنوان انقالب کارگری، خوراک شعور کارگران دهد. تعطيل مبارزهرا زير لوای کمونيسم انجام می



ايی آرداری و آويختن جنبش کارگری به حزب را صفی کارگر در نظم سرمايهسپاری قدرت طبقاتی تودهند. خاککمی

انگيز را بر فضای فکر و شناخت و مبارزه و نهد و دروغ و فريبی چنين سترگ و هولمستقل ضد بردگی نام می

در قدرت نيست، طبيعتا توانش نيز برای سازد. تفاوت دوم آنست، که حزب وقتی گری کارگران مستولی میچاره

ها و مستقل از اين تمايزات، راهی که ی اينباشد. با همهی رقبای حاکم خود نمیداری به اندازهماندگارسازی سرمايه

ر داری است. هی ضد سرمايهمبارزه جايگزينکند، برهوت فرساينده و هالکت بار حزب پيش پای طبقه کارگر پهن می

سازد. هر چه تر از ريل کارزار طبقاتی ضد برگی مزدی جدا میها را پشت سر خود به صف کند، ژرفآن ترچه بيش

و طبقاتی  يابی راديکالتر از سازمانتری را در صفوف خود متشکل نمايد، جنبش کارگری را بدتر و کوبندهکارگران بيش

داری را باژگونه در ه مبارزه ميان پرولتاريا و سرمايهی حوادث و مسايل مربوط بگرداند. همهو سرمايه ستيز دور می

گر به ی کاروشوی مغزی و مهندسی افکار تودهکند و با اين کار سهمی بسيار سترگ در شستشعور کارگران کشت می

 گيرد. نفع بورژوازی و نظام بردگی مزدی به عهده می

ت به همين دليل، اساسا و در سرشت خود، ساز و کار کند و درسی کارزارش چنين میی کارگر و پويهحزب با طبقه

شت ی  کارگری که با بستن صف پداری توسط الگوی ديگر است. تودهآرايش و پيرايش يا جايگزينی الگويی از سرمايه

ی راديکال طبقاتی عبور سازان، از فراز و فرود، پيچ و خم يا سنگالخ مبارزهسر حزب و ايفای نقش پياده نظام حزب

ی کارگری که در جدال برای بهبود زندگی، شرايط کار، رفاه اجتماعی يا عليه خفقان، سانسور، ديکتاتوری، اند؛ تودهکردهن

اری دهای زيست محيطی دست بر ريشه نگذاشته و به جنگ واقعی عليه سرمايهکار کودک، آپارتايد جنسيتی و آلودگی

اند؛ و باالخره داری متشکل نساخته و عليه سرمايه اِعمال نکردههنرفته است؛ کارگرانی که قدرت خود را ضد سرماي

هايش يا به نظم سرمايه آويخته و يا ابزار دست حزب برای ی کارگری که همواره و همه جا برای تحقق خواستطبقه

کار مزدی  به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطی آمادگی الغای سرنگونی طلبی فراطبقاتی و تسخير قدرت سياسی شده است؛

ريزی شورايی کار و توليد سوسياليستی را ندارد. بر همين اساس، هيچ جنبش کارگری آويزان به حزب ماورای و برنامه

داری به جای خود قادر به نابودی بردگی مزدی نيست و در فردای انقالب، سوای تن دادن به الگويی از نظم سرمايه

لت و ظرفيت حزب نيز همين است. تاريخ قرن بيستم در وجب به وجب خود ی ديگری ندارد. ُکل رساالگوی سابق چاره

های لنينی، داير بر اين که گويا منتقد شاهد اين مدعا است. ادعای طيف گسترده و متشتت احزاب يا محافل و سازمان

ست. بحث بر سر پايه اکردهای اردوگاه يا احزاب اردوگاهی هستند نيز به طور کامل دروغ و بیبُردها و عملراه

ها و شعارها نيست. سخن ها، سياست پردازیبندی اصول مرامی و باورهای ايدئولوژيک، برنامه نويسیچگونگی فرمول

داری و نقشی است که افراد در ی ضد سرمايهداری، کمونيسم، مبارزهی طبقاتی، شناخت ازسرمايهاز روايت مبارزه

ای نمايند. در همين جا و پيش از پايان اين مبحث، بايد به نکتهساسی جامعه ايفا میی ای کارزار واقعی ميان دو طبقهپهنه

کامال الزم اشاره کنم. بسيار بجا و برحق است اگر سؤال شود که آيا احزاب کمونيست نمای موجود دنيا راستی، راستی 

موجوديتشان برای جنبش کارگری چنان موضوعيت و اهميتی دارند که در باره نقش بازی و عوارض مخرب فعاليت يا 

و دستجاتی که در شرايط روز جهان در هيچ کجا هيچ کاره ها تا اين اندازه گفتگو شود؟ آيا بحث در باره محافل، فرقه

جنبش کارگری نيستند و تأثيری بر سير رخدادهای روز اين جنبش ندارند، خود نوعی مشغله آفرينی زيانبار برای 

اين پرسش، درست و اين نقد صائب است، اما بحث حاضر ما به هيچ وجه بر روی آنچه امروز کارگر نيست. های توده

مین اينجا و آنجا دکه کاسبکاری آحاد يا گروههايی از نسل منقرض پای بندان کمونيسم خلقی و بورژوائی است، متمرکز

کنيم. می کارگر آورده است صحبتباشد. از آنچه حزب آفرينی و رويکرد حزبسازی در طول قرن بيستم بر سر طبقه 



یم رويکردی که در عين حال باقی است، تالش و تکاپو دارد و با توجه به وضعيت اسفبار و زمينگير جنبش کارگری

 متفاوت باز هم بر اين جنبش اثر بگذارد.     های تواند به شکلهای مختلف و با پوشش

گرديم. اساسا مساله حزب را پيش ی کارگر بازمیداری طبقهبا مرور نکات باال به بحث جنبش شورايی ضد سرمايه

تر حياتی بودن، بنيادی بودن و هويتی بودن شورا در جنبش کارگری ی ذهنی مساعدتری برای فهم دقيقکشيديم، که زمينه

ای کارگر هتودهی طبقاتی برای کرد شورايی مبارزهو سرمايه ستيزی اين جنبش فراهم سازيم. نقش و تاثير شورا يا روی

داری و در خدمت بقا يا تغيير الگوی کند، نياز سرمايهساالری است. آن چه دومی میسازی و حزبدقيقا متضاد حزب

آن است؛ در حالی که اولی مظهر بالندگی، انکشاف و سرکشی کمونيسم لغو کار مزدی يا نيروی توليدی نوين در بطن 

داری است. جنبش شورايی، کارزار جاری پرولتاريا برای تضعيف، عقب يهی سرمامناسبات کهنه و انسان ستيزانه

داری و آن ها، ميدانگيریها، جهتراندن، فرسودن، به شکست کشاندن و سرانجام نابودی بردگی مزدی است. شاخص

 دهد بسيار مختصر به شرح زير است:    چه اين جنبش انجام می

ی مسايل مربوط به ی آحاد کارگران در ُکليهتر و نافذتر همهتر، آگاههر چه خالق ی کار بر دخالتجا شالودهدر اين -1

ش ی سرشتی و اندرونی جنبی عزيمت شورا آنست که کمونيسم و سرمايه ستيزی، پديدهی روز استوار است. نقطهمبارزه

جا ايدئولوژی يسم در اينی کارگر ريشه و جوش و خروش دارد. کمونکارگری است و در عمق هستی اجتماعی طبقه

 یی طبقاتی است. جنبشی که نطفهباشد. يک جنبش زنده، خروشان و رشد يابندهنيست، مکتب نيست، مرام و آيين نمی

خريد  یی سرمايه يا رابطهجويی انسان ستيزانهاش همان واکنش خودجوش کارگر به استثمار، تجاوزگری و تعرضاوليه

کند و با اين جدايی سنگ بنای انفصال رمايه، کارگر را از کار و محصول کارش جدا میو فروش نيروی کار است. س

ر حتا نمايد. کارگ، خويشتن انسانی يا همه چيزش را محکم میی تعيين سرنوشت توليد، کار، زندگیکامل وی از پروسه

دهد. همين ضديت خودانگيخته ترين سطح شناخت و شعور، با اين جنايت و بربريت سرمايه ضديت نشان میدر نازل

وار يک عينيت معترض کند. در همين جا و همين محدوده، ما شاهد ظهور اندامی کمونيسم او را منعقد میاست، که نطفه

و اعتراض عينی، يک هستی اجتماعی عاصی يا يک عصيان مادی طبقاتی هستيم. عين و ذهن يا ماديت و شعوری که 

 شود، به ستم و سبعيتی که عليهطبقاتی کارگر به جدايی خود از کارش، به استثماری که میها را واکنش هويت واحد آن

گردد، به ُکل فراساختارهای حقوقی، سياسی، مدنی، فرهنگی، ايدئولوژيک، اخالقی و اجتماعی که مدافع او اعمال می

 دهد. اين جدايی و ضامن ماندگاری آن هستند، تشکيل می

م بيند. الزم است باز هجا میی کمونيسم پرولتاريا را دقيقا در اينی رويندهسازی، هستهحزب جنبش شورايی بر خالف

ها يریگوگو اصال بر سر موضعايم که گفتای را با تاکيد توضيح دهيم. به کرات، هميشه و همه جا، تصريح نمودهنکته

ه، افراد يا محافل زيادی از طيف نيروها و احزاب های گذشتهای اخير، و حتا در دورهو اعالم اصول نيست. در دهه

طبقاتی و  یاند کمونيسم را نه ايدئولوژی، بلکه جنبش، نه مکتب، بلکه مبارزهلنينی  با سرسختی زايدالوصفی ادعا نموده

ی را ادعايها چنين بينند. اينی کارگر میی درون زندگی، کار و پيکار طبقهوران طبقات دارا، که پديدهنه کشف دانش

های مختلف اجتماعی و در رابطه با ها در عرصهگيری عملی آناند، اما بند بند نقش بازی، کارکرد و جهتمطرح نموده

وسيال ها و ستر از بلشويکراه با پيش کشيدن اين دعاوی، صدها بار بيشجنبش کارگری دقيقاً نقيض آن بوده است. هم

اراده و بی ها به اُمت مفلوک وزب بازی و آويختن کارگران به حزب و تبديل آندموکراسی انترناسيونال دوم دنبال ح

های کارگر از کمونيسم نيز ی مهجورخوانی سرشتی تودهاند. فراموش نکنيم ُکل غائلهآفرينان بودهچشم به اعجاز حزب

راه بوده است. در يک ی کارگر همباوری طبقهآفرينی و کمونيسمترين فريادهای اعتقاد به تاريخهمواره با پُر خروش

وگو پيرامون نقش و تاثير جنبشی و های مرامی نيست. گفتهای ايدئولوژيک و نظريه بافیبندیکالم، سخن از فرمول



 ی طبقاتیدادهای جاری جنبش کارگری و مبارزهکامال مشخص و شفافی است، که افراد يا جريانات عمال در سير روی

 گذارند.بر جای می

ای، اما روينده و سرکش کمونيسم يا سرمايه ستيزی در هستی جنبش شورايی با تمرکز هويتی بر واقعيت نطفه -2

ی کارگر، اساس کارش را بر هموارسازی راه، تسطيح و مساعدسازی بستر برای رشد، شکوفايی و اجتماعی طبقه

کند. اساس برايش آنست، و ضد سرمايه دنبال می دهد. راه حصول اين هدف را راديکالنيرومند شدن اين نطفه قرار می

های جدال اقتصادی، سياسی و اجتماعی به هيچ ی روزمره و هيچ کدام از عرصههای کارگر در هيچ مبارزهکه توده

حل، پيچ و خم و بُرد، تاکتيک، راهجويند، راهگونه که در مبارزات شرکت می نيروی باالی سر خود نياويزند. همان

تر سيعتر و وتر، شورايیبُرد مبارزه را هم  فعال و مستقيم انديشه و کشف کنند. اين کار را هر چه جمعیی پيشچگونگ

ياری برای يافتن راه را ميدان ارتقای آگاهی، خرد طبقاتی و شعور ضد جوشی و همهم فکری،ی همانجام دهند و پويه

رزمی طبقاتی بر هر شکل جدايی انديشه سنگری و همپويی، همن همهای کارگر در متن ايکار مزدی خود سازند. توده

ی طبقاتی از اِعمال قدرت زمينی عليه ريزی مبارزهاز عمل، جدايی فعاليت سياسی از پراتيک پيکار، جدايی برنامه

ردازند، پها میی ريشهجويند، به واکاوکنند، راه مبارزه میانديشند، تعيين سياست میکشند. همه میسرمايه خط بطالن می

تر کنند، نقد خويش از اين نظام را عمق و غنای راديکالتر میتر و مارکسیداری را ژرفشناخت خود از سرمايه

يش  تر موضوع تجسس شعور خومندتر و خالقبخشند، کمونيسم و سوسياليسم لغو کار مزدی را هر چه بصيرتر، نقشهمی

ميل ديگر را تکهای کارگر در اين راستا همنمايند. تودهی کار میداری را نقشهسرمايه تر عليهسازند. تعرض کوبندهمی

گری شود و جنبش کارگيرند. هر سلول، نيروی سلسله جنبان ُکل ارگانيسم میترآگاهان ياد میتران از کمنمايند. آگاهمی

ال قدرت عليه سرمايه و جنگ برای نابودی وار آگاه شورايی ضد کار مزدی، آماده اِعمدر مجموع يک قدرت اندام

آفرينی يا کشيدن کارگران بر صليب قدرت نيروی ماورای جا همه چيز متضاد با حزبگردد. در اينداری میسرمايه

ی کارگر از خويشتن انسانی خود و ساقط ساختن بُرد بورژوازی برای انفصال تودهافتد. اگر حزب راهخود، اتفاق می

رد و بُ ی تعيين سرنوشت کار و زندگی است، جنبش شورايی بالعکس بستر راهگری و حضور در پويهالتها از دخآن

 ريزی کار و توليد و زندگیها در برنامهی آحاد برای ايفای موثرترين نقشکار تحقق خوديگانگی انسان و آمادگی همهراه

 اجتماعی و پايان دادن به جدايی انسان از کار خويش است.

های عاجل روز با کارزار پيوندی و وحدت اندرونی ميان مبارزه برای خواستی کار جنبش شورايی، همشالوده -3

ايم. کارگران ی حاضر توضيح دادهداری است. اين نکته را در همه جا از جمله جايی از همين نوشتهبنيادی ضد سرمايه

ه و مين رفاتای گرفتن مزد، تضمين معاش، داری را بر پايهايهداران و دولت سرمی خود با سرمايهدر اين جنبش، رابطه

تر دهند. کامال بالعکس، از اِعمال قدرت هر چه افزونی بردگی مزدی قرار نمیجدال برای زندگی مناسب در سيطره

ر الزم و تر موازنه ميان کاتر فشار استثمار، تغيير هر چه عظيمداری با هدف کاهش هر چه بيشعليه نظام سرمايه

 داران به سود خودتر آرايش قوای طبقاتی ميان خويش و سرمايهاضافی به سود اولی و زيان دومی، تغيير هر چه فاحش

ی سرمايه بر سرنوشت کار و توليد خويش، کاهش هر چه تر سلطهدار، کاهش هر چه عميقی سرمايهو بر ضد طبقه

دار، به عقب راندن هر ی سرمايهنی و فرهنگی و ايدئولوژيک طبقهتر قدرت اقتصادی و سياسی و حقوقی و مدکوبنده

رمان تر، بهداشت و دتر نيروی کار، رفاه بيشکنند. مبارزه برای بهای افزوناش عزيمت میتر اين طبقه و دولتچه بيش

های زيست محيطی و تر يا عليه تبعيضات بشرستيزانه جنسيتی و آلودگیهای سياسی وسيعتر، آزادیو آموزش متعالی

سازند. همه جا دست بر ريشه ی سراسری جنگ ضد بردگی مزدی میکار کودک را لحظات و سنگرهايی از زنجيره

کنند و حد و حدود پيروزی را فقط به ميزان تدارک، تجهيز و آرايش قوای گذارند. به شريان هستی سرمايه حمله میمی



ی بندی هر چه نيرومند قدرت طبقههايش، استخوانجنگ و در تمامی ميدان دهند. در ُکل، اينطبقاتی خويش ارجاع می

 نمايند.  داری را دنبال میخود و تدارک مکفی برای سرنگونی و نابودی فرجامين سرمايه

ا هی آنتر طبقهتر و آگاهتر، مستحکمآرايی راديکالهای کارگر در شوراها، متضمن صفروی تودههر ميزان پيش -4

تر، کند. به بيان دقيقداری را اساسا و به طور واقعی دوشقه میی سرمايهمقابل سرمايه است، جنبش شورايی، جامعه در

دهد. داری و جنبش لغو کار مزدی را در مقابل نظام بردگی مزدی قرار میی سرمايهی کارگری را در مقابل جامعهجامعه

ميادين  یداری در همهعی و طبقاتی تقابل کمونيسم پرولتاريا با سرمايهتضاد سرشتی کار و سرمايه، شکل متعين اجتما

ا ترين حالت خود رایترين و ريشهوارترين، متعالیترين، اندامی طبقاتی، شفافنمايد و مبارزهها را احراز میو عرصه

هد و داش را از دست میايانهگذارد. سرنگونی طلبی فراطبقاتی تمامی هيبت جعلی و دروغين راديکال نمبه نمايش می

های رفرميستی گيریو جهتها ساالر، در کنار تمامی تندنسجايگاه واقعی خود را در اردوگاه منحط رفرميسم سرمايه

د و سازداری، ُکل رفرميسم را در زير چرخ قدرت خود له میيابد. جنگ راستين ميان کمونيسم و سرمايهديگر، باز می

 .کنددر خود ذوب می

های باال نماد واقعی رشد، ی شاخصداری و برای لغو بردگی مزدی، به اعتبار همهجنبش شورايی ضد سرمايه -5

ی نوين کمونيستی در بطن نظام کهنه، فرسوده، محتضر، منحط و ضدبشری روييدن، قدرت گرفتن و عظمت يافتن جامعه

بلوغ نيروی توليدی نوين در عمق مناسبات کهنه و  تواند سرکشی وداری است. فقط اين جنبش است، که میسرمايه

ی نوينی، که هر گام توسعه و تاخت و تاز آن، گامی در ی بالندهميرای مستولی را نمايندگی کند. نيروی توليدی يا جامعه

ه در ای کداری است.  نيرو و جامعهتر سرمايهپذيری و خلع سالح کوبندهنشينی، تضعيف، فرسايش، تعميق شکستعقب

بخشد و با سرنگونی دولت جنگ عليه جامعه و مناسبات ضد انسانی کهن، قدم به قدم قدرت خود را استحکام می

    نمايد.ی واقعی جديد، جامعه بدون دولت و طبقات و استثمار طبقاتی ُرخ میداری به صورت جامعهسرمايه

يابی جنبش کارگری نيست. بالعکس، تنها و تنها سازمانمقاله را با اين آغاز کرديم، که شورا به هيچ وجه شکلی از 

داری خود آغاز کند. جمالت تواند برای کارزار واقعی راديکال طبقاتی و ضد سرمايهشکلی است که اين جنبش می

مجرد شورايی متشکل شدن کارگران هيچ و مطلقا کنيم که: جا، در پايان نوشته، با اين عبارت تکميل میمذکور را اين

ترين ساالرترين و سرمايهرفرميستی کند.ها ايجاد نمیهيچ دليلی برای سرمايه ستيز بودن و راديکال بودن جنبش آن

داری و برای لغو کار مزدی بودن تواند ردای شورا بر شانه اندازد. اين هويت ضد سرمايهکارزارهای کارگران هم می

  بخشد. عکس آن صادق نيست. ستيزی راديکال میهويت سرمايهيابی شورايی آن جنبش کارگری است، که به سازمان
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