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 سوسياليسم ضرورت و نياز حياتي جنبش كارگري

 

 اي در تبيين سوسياليسم معاصر بيانيه

 

از هر  ، جهانِ امروز بيش »پايان تاريخ«داري و   ديوار برلين و اعالم پيروزي نهايي سرمايه  برچيدناز  بيست سال پس
در اين بيست سال تمركز ثروت و فقر   . ورتراي از احساس خوشبختي د از هر دوره اي جهاني است ناامن و بشر امروز بيش  دوره

داري پيروزمند صلح را وعده داد و   سرمايه . اي در تاريخ بشر چشمگيرتر شده است  جوامع بشري از هر دوره  يدر دو قطبِ همه
 سعادت و امنيت    بيشتر را ايجاد كرد،  يجاي آن فقر و فاقه ارمغان آورد، رفاه را وعده داد و به جاي آن جنگ را براي بشريت به  به

 فالكت و  ي را در ورطه ـهاي جهان درهمه گوشه تري از مردم ـ  ي وسيع جاي آن توده آينده را بانگ برآورد و به   و اطمينان به
اي از  حال در هيچ دوره  امروز ثروتمند نبوده و درعين ياندازه گاه به   بشري هيچ جامعه. اي نامعلوم انداخت  ناامني و ترس از آينده

فالكت بشر . هاي عظيم علمي و تكنولوژيك محروم نبوده است  امروز از برخورداري از مواهب پيشرفت ياندازه يخْ بشريت بهتار
خدمت خود درنياورده    امروز بر طبيعت سلطه نداشته و آن را به ياندازه گاه به  بشر هيچ. امروز اساساً ناشي از قهر طبيعت نيست  

ترين مانع برخورداريِ صدها ميليون انسان از مواهب اين چيرگي    داري است كه مهم  سرمايه  يعهستيز جام اين بناي انسان. بود 
 .برطبيعت است
 انباشت سرمايه تبديل نموده و  يعرصه سر گذاشته و تمام كشورها را به  مرزها را پشتِ يبار همه داري براي اولين سرمايه 

اي جهاني بدل نموده  دهكده هاي ارتباطي كره زمين را به  وار تكنولوژي تِ جهشهمراه با آن، پيشرف . وارد بازار جهاني كرده است  
خدايِ پول و مذهبِ منفعت . اي در تاريخ است از هر دوره  بيش  ـامروز ها ـ اما جدائي بين انسان اند، ها ازبين رفته فاصله. است

 گاه در طول تاريخ   انسان هيچ. عي خويش قرار داده استوجود اجتما بردن به  در مقابل بشر امروزي براي پيديواري بلندشخصي
ها را با نفرت و كينه و دشمني جايگزين    داري عشق و صميميت و دوستي بين انسان سرمايه . اين حد ازخودبيگانه نبوده است  تا به

. كند اي ديگر جستجو ميه  بدبختي انسان يموجودي تبديل كرد كه خوشبختي و سعادت خودرا بر ويرانه    و انسان اجتماعي را به
از اين انقالب و منشور حقوق بشر روشن  دو قرن پس. جهان وعده داد را به» آزادي، برابري، برادري«بورژوازي با انقالب فرانسه 

كار نيست و برابري براي عده قليلي برابري در اختصاص     از آزادي استثمار نيروي شده است كه آزادي بورژوازي چيزي بيش
ها برابري در گرسنگي و فالكت است و برادري تنها اسم رمزي است    در بازارهاي مالي و براي توده كثيري از انسان ثروت كالن 

.   مردمِ كاركن و بر رقبا  يهاي حاكم برجوامع انساني براي تحميل منافع خود برتوده     بندي براي قانونِ جنگل و برادري بين گروه 
 .تر از بيست سال قبل دالنهمراتب ناعا  جهان امروز جهاني است به

هاي كوتاه رفاه نسبي و بهبود و ترقي اجتماعي در قرن بيستم   از هرچيز گواهي برآن است كه دوره فالكت بشر امروز بيش
اوج  كارگرِ سوسياليست بود كه در انقالب اكتبر به   هاي طبقه آورد مبارزات و جانفشاني  داري، بلكه دست  نيز نه محصول سرمايه

انجام اصالحات و تأمين حداقلي از   داري را به جاي جهانْ سرمايه  امواج اين انقالب و خطر وقوع آن بود كه در همه . يدخود رس
 واقعي  يمانده از اين انقالب روشن شد كه چهره هاي باقي با نابودي آخرين سمبل    . رفاه براي توده مردم كاركن واداشت   

كران  سو و تمركز ثروت و رفاه بي فقر و فالكت و گرسنگي و جنگ از يك.  آن بودداري همان است كه در آغازِ تكوينِ سرمايه 
ها  بهاي نابودي ميليون  داري به هاي اوليه تكوين نظام سرمايه  اگر انباشت سرمايه در دوره. درسوي ديگر، ذاتيِ اين نظام است

بوميان آمريكا شكل گرفت، در دوران تكنولوژي   هاي كاملي از  هاي توليد و نابودي نسل يد شده زير چرخ مهاجر فقير خلع
در جهانِ . ترين تغييري وارد نشده است   دراين قانونْ كوچك ـنيز آورِ توليد و انبوهي از مازادِ توليد ـ  تال و بارآوريِ حيرتيديج

 زير فشار استثمار از پا  ها كه چه آن. ها همراه است هاي عظيمي از انسان  انباشت سرمايه با تباهيِ زندگي بخش   ـنيز امروز ـ
جهانِ قرن بيست و . شوند مرگي تدريجي مي   توليد و كار خارج شده و محكوم به يها كه براي هميشه از چرخه افتند و چه آن مي
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اي   جهاني است كه بر محور حاكميت سرمايه بر كار استوار است و سرنوشت امروز بشريت نيز در گرو همان مبارزه  ـ نيز ـيك 
 . كار برعليه سرمايه  يمبارزه: داده است  داري جوهر و جانمايه حيات آن را تشكيل مي  از آغاز پيدايش سرمايهاست كه

اين  . توانست باشد معناي پايان واقعي مبارزه طبقاتي نبود و نمي   از جانب پيروزمندان جنگ سرد به» پايان تاريخ «اعالمِ 
بار  بايست يك  آن دست زده و اكنون مي اي به طور گسترده شتاد قرن بيستم به ه يخود تداومِ يورشي بود كه بورژوازي از دهه

نفع  ايِ توازن قوا به معناي تغييرِ پايه   اين پيروزي قبل از هرچيز به. داري را اعالم كند براي هميشه ابدي بودنِ نظام سرمايه 
خواه  زيان نيروهاي عدالت ، مالكيت خصوصي و بازار و بهمزدي نفع نيروهاي مدافع نظام مبتني بر كارِ زيان كار، به سرمايه و به 

داري   سرمايه يجانبه  تمهيدات ايدئولوژيك و سياسي، تهاجم همه يرغم همه علي. طور ويژه بود  طوركلي و سوسياليستي به  به
از  بيست سال پس.  باشددنبال نداشته  توانست واكنش متقابل كارگران را به زندگي و معيشت كارگران و زحمتكشان، اما نمي به

گيري اين مقاومت و گسترش  اوج. مقاومت برخاسته است جاي جهان به صفِ كارگران امروز در همه» اردوگاه سوسياليسم«پايان   
اي كه  كارگر تا با عبور از سنگينيِ تجربه تاريخي    حال فرصتي است تاريخي براي جنبش سوسياليستيِ طبقه عين مبارزه طبقاتي در

هاي آزاد آغازگر آن و فروپاشي نظام دوقطبي تنها اعالم پايان رسمي   قالب اكتبر در بناي جامعه سوسياليستي انسانشكست ان
حال  هاي غيركارگري درعين  كارگر فروپاشي انواع سوسياليسم    براي جنبش سوسياليستي طبقه. دوران جديد بگذارد آن بود، پا به

 .اي طبقاتي خويش استه شانسي تاريخي براي قرار گرفتن بر پايه
پيش  هاي از هاي مسلط در قرن بيستم، جنبش سوسياليستي كارگران فراخواني براي تحقق مدل   برخالف سوسياليسم

. داري و امحاءِ استثمار انسان از انسان كارگر براي نفي نظام سرمايه    سوسياليسم جنبشي است از درون طبقه. تعيين شده نيست
هرميزانْ اين عملِ مستقيم انكشاف يافته   به. كارگر گره خورده است    عملِ مستقيمِ طبقه اي به بالواسطهطور  تكامل سوسياليسم به
. شود   ميعنوان جنبشي اجتماعي متعين همان ميزان به طبقاتي كارگران متبلور شده باشد، سوسياليسم نيز به  ـ  و در آگاهيِ تاريخي 

هاي جنبش كارگري در مسير  گاه  گره گويي به  يات انتزاعي، بلكه در اساس در پاسخاين اعتبار سياست سوسياليستي نه اعالم كل به
ها حزبي در مقابل ساير   كمونيست«معناي واقعي اين حقيقتِ بديهي مانيفست كمونيست كه . استگام آن  رشد و تكامل گام به

ستي تنها بر تبيين تمايزات جنبش سوسياليستي كارگران و ساير     در اين است كه سياست سوسيالي» احزاب كارگري نيستند  
پيشروي عمومي جنبش كارگري در هرگام معين يك شاخص اصلي و  گرايشات درون جنبش كارگري استوار نيست؛ تعهد به  

تي و بر  ي سوسياليس هااين اصلي است كه بر تمام فعاليت.  سياست سوسياليستيِ درونِ جنبشِ كارگري است يكننده تعيين
در يك كالم . كارگر حاكم است   فعالينِ گرايشاتِ ديگرِ درون طبقه  يمناسبات بين فعالينِ سوسياليستِ جنبشِ كارگري و همه 

 تقدمِ اتحاد  ـسرانجام   براي جنبش كارگري ـ  سوسياليسم . داري است اي عليه كليت نظام سرمايه انتقادِ سوسياليستي ادعا نامه 
 .كند مضمون انتقاد سوسياليستي و جهت آن را تأمينِ اتحادِ طبقاتي كارگران تعيين مي. ون طبقه استطبقاتي بر انتقاد در

اين نبردي است كه در . كارگر تحميل كرده است   داري از آغاز پيدايش خود نبردي نابرابر و همه روزه را بر طبقه     سرمايه 
هاي نبرد  ها ميدان  اين عرصه يهمه.  و سياست در جريان استهاي حيات اجتماعي، از توليد و توزيع تا فرهنگ  زمينه يهمه

ترين بهبود در زندگي روزمره تا مبارزه با فرهنگ تحميق و جهالت و  از مبارزه براي كوچك. كارگراند   جنبش سوسياليستي طبقه
 امكانات اجتماعي، از   يه از همهدار است ك در اين مبارزه اما اين طبقه سرمايه. هاي سياسي سرانجام تا مبارزه براي كسب آزادي 

داري  در مركز اين آرايش اجتماعي دولت سرمايه    . ها تا مدارس و مساجد و كليساها برخوردار است  ها و رسانه ها و زندان  دادگاه 
اوم ارگان حفظ و تد)  خواه پارلماني، خواه ديكتاتوري نظامي ـ خواه مذهبي و خواه الئيك  (قرار دارد كه مستقل از هرشكلي 

اين دولت است كه . اي از جهاني شدنِ سرمايه تغييري در اين كاركرد دولت نداده است هيچ درجه. سيادت سرمايه بر كار است  
هاي  مثابه سدي در مقابل همه تالش هاي اجتماعي انباشت سرمايه را ترسيم نموده و به   داري چهارچوب  جوامع سرمايه   يدر همه
مادام كه تغييري اساسي در اين توازن قوا صورت نگرفته باشد، طبقه كارگر از جنگِ  . گيرد   قرار ميطلبانه  خواهانه و عدالت  آزادي

ترين بهبود در زندگي روزمره كارگران و  در حالي كه ايجاد كوچك. داران خالصي نخواهد داشت فرسايشي و روزمره سرمايه 
راحتيِ تمام با   شان به داران و دولت ارگران است؛ سرمايه  ك يهاي سنگين توده كش در گرو مبارزات و جانفشاني مردم زحمت

مناطق مقرون  هايي از قبيل انتقال سرمايه به هاي پولي و مالي و سرانجام با شيوه تصويب يك قانون، با تغييراتي در سياست 
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رگران را نقش برآب   آوردهاي تاكنوني كا   دست يهاي تكنولوژيك، همه  تر و بيكارسازي كارگران در پرتو پيشرفت    صرفه به
. داري توهمي بيش نيست امكان بهبود مداوم وضعيت كار و معيشت كارگران در درون جامعه سرمايه  باور داشتن به. كنند مي

داري را  اي جز آن ندارد كه در مقابل دولت سرمايه ارگان مبارزاتي خود را ايجاد نموده و قلب آرايش سرمايه كارگر چاره طبقه
 .  اين ارگان حزب سوسياليستي طبقه كارگر است.هدف قرار دهد

تواند  اين حزب تنها مي. كارگر حزبي از منجيان طبقه نيست، حزب كارگران سوسياليست است    حزب سوسياليستي طبقه 
كارگر در جريان    طبقه.  طبقاتي و تكوين خودآگاهيِ طبقاتي درميان پيشروان جنبش كارگري باشد   يمحصول رشد مبارزه

 اجتماعي خود در  ـكارگر در حيات سياسي  هر ميزان كه طبقه  خود تنها با سد كارفرما در محيط كار روبرو نيست؛ به يمبارزه
همان ميزان تحزب  شود، به مقابله با سرمايه و نهادهاي سياسي آن مي   ابعادي فراتر از واحدهاي توليدي و خدماتي ناچار به 

نه تنها آينده طبقه و سرنوشت جامعه، بلكه حتي تثبيت  . شود  تبديل ميضرورتي حياتي  كارگر به  سوسياليستيِ طبقه
 .اين گام تاريخي گره خورده است  يابي جنبش كارگران به  وردهاي كارگران و دفاع مؤثر از ساير اشكال سازمان    آدست

اما مبارزه . ترين وحدت طبقاتي و سازماني در ميان كارگران است  جنبش سوسياليستي كارگران همواره خواهان بيش
تنوع در سطوح . همان اندازه متنوع جانبه و براين اساس آرايش تشكيالتيِ طبقه نيز به اي است همه طبقاتي كارگران مبارزه

 كارگري كه در سطوح   يطبقه. اين تنوع شكلِ ابرازِ وجودِ اجتماعيِ كارگران است. يابي براي كارگران امري جانبي نيست    تشكل
متشكل ) اي ديگر  هاي كارخانه تا سنديكاها و شوراها و انواع ابتكارات توده    اي، از كميته هاي توده ها تا تشكل از انجمن(مختلف 

حزبي   سوسياليسم خواهد انديشيد و نه به  چنين طبقه كارگري نه به. گونه ابرازِ وجودِ اجتماعيِ پايدار نيست   هيچ نباشد، قادر به
ها كارگر مزدي قدرت   ميدان آوردن ميليون ند كه با به ااي كارگران   هاي توده ه اين تشكل ويژ به. سوسياليستي دست خواهد يافت

مبارزه براي اتحاد اين . كنند اين قدرت واقف مي عظيم طبقاتي را در مقابل جامعه بورژوايي قرار داده و خودِ كارگران را به 
 . همه كارگران سوسياليست استاي و ايجاد تشكل سرتاسري كارگران يك امر هميشگي   هاي توده تشكل

اي كارگران براي حزب   هاي توده وجود تشكل. براين اساس حزب كارگران سوسياليست، تنها سازمان درون طبقه نيست 
حال  يابي مستقل كارگران درعين  هرگام پيشروي و هردرجه از تشكل . دهد حزب امكان شنا مي سوسياليستي دريايي است كه به

  يقلب طپنده كارگرِ سوسياليست بايد بتواند به    مثابه اراده سياسي طبقه حزب به. روي بيشتر سوسياليسمسكويي است براي پيش
كارگري، حزب نهاد     هاي متشكل جنبش  بر متن آرايش متنوع گردان . مرجع معنوي و سياسي آن تبديل شود  كارگر و به طبقه
نقطه . داري و تسخير قدرت سياسي  است ستن دولت سرمايهكارگر براي درهم شك  هنگ كننده و اهرم تمركز قواي طبقه آهم

 متشكل در دولت و بناي جامعه  يمثابه طبقه ترين سطح تشكل كارگران، تشكيل دولت سوسياليستي به  اوج اين روند و عالي
 .طبقاتحزب ابزاري است در خدمت تحقق اين هدف تاريخي در راه زوال دولت و محو . هاي آزاد است سوسياليستي انسان

تواند و   اي رسيده است كه مي نقطه ترين شرايط، امروز به   اي دشوار و طوالني در سخت يمن مبارزه جنبش كارگري ايران به 
هاي تحقق اهداف تاريخي خود را تدارك  داري انديشيده و آرام و سنجيده گام هايي فراتر از جامعه سرمايه   افق به كه ضروري است

راه تحزب  .  جنبش كارگري است يهاي ديرينه   آرمان هاي وفادار به  سوسياليست ي گسترده همهاين در گرو تالش. ببيند
ها و محافل سوسياليستي كارگران است   فعالين متشكل در انجمن يگذرد، خرد جمعيِ همه سوسياليستي از اعجاز خردمندان نمي

 .خواهيم كردسهم خود در اين راه تالش  ما نيز به. كند كه اين راه را هموار مي
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