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؟انندي کستهاي و کمونستي چسميکمون  

١٣٨٧ نوزدهم بهمنشنبه    ر پيامامي  
 

  
. گسترش استوجنبش مستقل و توده ای طبقه کارگر ايران علی رغم همه محدوديت ها و موانع موجود در حال رشد 

وضعيت فالکت بار معيشتی و بی حقوقی مطلق کارگران به همراه سرکوب سياسی رژيم و عدم حضور يک سياست 

اگر چه آهنگ رشد و گسترش جنبش در . ز جمله اين محدوديت ها و موانع هستندروشن و واحد بر جنبش امبارزاتی 

بسمت عمق  های آن و وسعت مبارزات کارگری نيست، اما حرکت  توده ای کارگران متناسب با نيازسطح سازمانيابی

 که همی است غليان فکری وسياسی در بين فعالين کارگری، همچنين آن عرصه م طبقاتی کارگران وافزايش آگاهیو 

 که در رگران به طرح مسايلی اساسی انجاميده رشد خودآگاهی طبقاتی در بين کا.ی باشدجنبش در حال پيشروی م

صورت کسب شناخت صحيح آنها در انطباق با منافع طبقاتی کارگران از هم اکنون جنبش طبقاتی را برای مصافهای 

     .  بزرگ آينده آماده می سازد

رخشان، عضو هيئت مديره و مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران ی رضا صاحبه مطبوعاتم ،در همين رابطه

 . به محملی برای طرح برخی مسايل اساسی جنبش تبديل شد٨٧ آذر ٣٠نيشکر هفت تپه، با خبرگزاری کار ايران در 

نهم در مقام مسئول و سازمانده جنبش توده ای و آرخشان که از طرف يک فعال کارگری علنی اظهار نظرات رضا 

ستريک ضد سنديکائيان ي به حمالت ه اظهار نظراتی بديهی و طبيعی اندعمومی يک تشکل توده ای که کامال روابط 

رخشان به مستمسک اين  آن نکته ای که در مصاحبه رضا .ميد کارگران شرکت نيشکر هفت تپه انجاعليه سنديکای

  : اين نظر وی بود کهبدل گشتحمله 

.  ماه گذشته به واسطه حسن اعتماد کارگران به سنديکا، هيچ اعتصاب و حرکت اعتراضی مشاهده نشده استدر دو «
و اين در حالی است که در مدت  مشابه دو سال قبل، به دليل نبود نهاد مستقل صنفی کارگری، کارگران هفت تپه برای 

  ».عتراضی دست زدندپيگيری مطالبات خود بيش از پنجاه بار به اعتصاب و حرکت های ا

در همين رابطه  عليه هيئت که دروغهايی جنجالی که حول اين گفته عليه سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه برپا شد و

اين  نشان داد که حتی اگر مسئول روابط عمومی سنديکا  بهم بافته شد و اتهامات شنيعی که به آنها زده شد، آنمديره 

امروز دو طيف مشغول در واقع  .اين حمالت به بهانه های ديگری انجام می شدهم  باز اظهارات را بيان نکرده بود

يکی جريانی که از موضعی کامال ضد سنديکايی سياست تالشی و از هم پاشاندن . اينگونه حمالت به سنديکاها هستند

 اش در سنديکاها آنها را زير برای جبران بخت بد بی نفوذیکه ديگری جريانی است . سنديکاهای نوپا را دنبال می کند

، دومی نيز  اگر اولی آشکارا سياستی ضد کارگری است. سياسی می گيرد تا سهم نفوذ خود را بستاندهایانواع فشار

رخشان و هيئت مديره سنديکا به اين حمالت پاسخ نمی رضا اگر  حتی .اپورتونيستی می باشدبی پرنسيب و سراپا 

 بهر حال اما. ای در مورد اهداف و مقاصد متعهدانه و طبقاتی آنان بوجود نمی آمدباز هم هيچ شک و شبهه  دادند

.  و هتاکی ها بود به همه اين ترفند ها و دروغهاپاسخی شايسته» رخشان به محسن حکيمیجوابيه آقای رضا «مطلب 
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اشته و صرفا مشغول سنديکا در حيات دو ماه اش کار مثبتی ندگويا که سخيف اتهامات يژه اينکه برخالف آن بو

در «: معلوم شد که  اين تصوير زشت از سنديکارذيالنه خاموش کردن اعتراضات و کنترل کارگران است و اشاعه 

  .*»همين مدت کم فعاليت سنديکا حدود هفتاد هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شده است

اشارات و تاکيداتی مبنی بر اينکه پاسخ مثبت يعنی رخشان در مصاحبه خود بيان داشته، اظهاراتی از قبيل آنچه رضا 

روشن ، نه تنها به داليلی ستهم ه عموم جامعه  به نفعدر عين حالبه مطالبات کارگران و برآوردن خواسته های آنان 

 و نه فعالين گروهها و کميته های کوچک و بی ارتباط با( فعالين کارگری .مشروع اند بلکه گاها حتی الزم هم هستند

، يعنی آندسته از فعالين مستقيما دخيل و درگير سازماندهی  توده ای کارگران در ميان محدوديت ها و )جنبش توده ای

 آنها از يکسو وظيفه پيچيده و حساس متقاعد نمودن توده های کارگر را برای هر .تنگناهای سنگينی فعاليت می کنند

تحت فشار بی وقفه سياسی و پليسی و نظامی و سوی ديگر از گام عملی و بسيج مبارزاتی به عهده دارند، و 

نثی نمودن آن فشارها يک وظيفه و مشغله دايمی بقه حاکمه قرار داشته که خايدئولوژيک کارفرمايان و دولت و ط

 خانه کارگر مايان و دولت و در ايران با همدستیدر کشورهای استبدادی نظير جمهوری اسالمی، کارفر. آنهاست

بران و فعالين کارگری را به مقاصد و اهدافی مغاير خواسته ها ونيازهای کارگران متهم می کنند تا با ايجاد منظما ره

حتی در کشورهای . شکست بکشاننده ده و کل مبارزه را به نمواده های کارگر، کارگران را گمرشکاف بين آنها و تو

 تحميل شده، کارفرمايان و  حاکمکارگران به نظامبه اصطالح دمکراتيک سرمايه داری که حداقلی از حق و حقوق 

تا افکار عمومی را عليه اعتصابات و تشکالت دارند دولت به کمک رسانه های عمومی بطور سيستماتيک تالش 

 دادن آنان زمينه به شکست کشانده اتحاديه  جلوهکارگری بشورانند و با خودخواه و بی مسوليت و هرج و مرج طلب

  .راهم سازندفرا های کارگری 

 نظرات می توانند بعضا به حامل مضامينی  مستقل طبقه کارگر، اينگونه اظهارواضح است که از نقطه نظر منافع

اما تشخيص .  بر فعالين کارگری پوشيده نيستحساسيت مسالهمغاير منافع کارگران و الجرم راست روانه بدل شوند و 

 گيری عمومی تشکل کارگری مورد نظر که آيا با چنين مضامينی کل سياست ها و جهتآن اوال مربوط می شود به 

شان می دهد که به کدام سمت می رود و نه همخوانی دارد يانه؟ دوما و مهم تر اينکه پراتيک و عملکرد يک تشکل ن

ديکای حال خوشبختانه تا امروز سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و سنهرب. آنمسئولين گفته های پراکنده 

 چه در کل سياست ها و جهت گيری عمومی خود، و چه در پراتيک و عملکردشان، ،کارگران شرکت نيشکر هفت تپه

عميقا مستقل و متعهد به منافع طبقاتی کارگران و تاکنون راديکال ترين و رزمنده ترين تشکل های کارگری موجود 

   . قه کارگر ايران استسربلندی طبغرور و  وجود اين دو تشکل امروز مايه .هستند

رخشان به محسن جوابيه آقای رضا «ست که به مطلب ، هدف نوشته حاضر اما بکلی موضوع ديگری ابا اين مقدمه

رخشان از محسن ن جمعبندی، با طرح اين سوال رضا در انتهای آن جوابيه و به عنوا. مربوط می شود» حکيمی

 مساله ای طرح می شود که برای »ی شما بر عموم کارگران نيست؟آيا اين تحميل انديشه های کمونيست«حکيمی که 

ابتدا از اين . است اين سوال از دو جهت نيازمند تعمق و بحث .حال و آينده جنبش کارگری بسيار اساسی و حياتی است

. تندسجهت که مخالفين کنونی سنديکاهای کارگری در ايران، از جمله محسن حکيمی و کميته هماهنگی، کمونيست ني

 به آنها آوانس و امتياز زيادی است که نه تنها کمونيسم را با سيمايی منفی ترسيم می کند، در نتيجه اطالق کمونيست
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سپس اينکه در اين سوال . بلکه اينرا نيز القا می کند که آنها از موضع ای کمونيستی به سنديکاها برخورد می کنند

 با انگيزه های خوب  يا بدج از جنبش کارگری بيان شده که گويا کسانی  و خاریکمونيسم به عنوان پديده ای بيرون

اين تصوير بيرونی و خارجی شده از کمونيسم و . می کنند» تحميل« بدرون کارگران منتقل و يا به آنان کمونيسم را

مانيفست کمونيست همانطور که پايين تر خواهيم ديد مغاير بيگانه با جنبش کارگری با واقعيت جنبش منطبق نبوده و 

  .است **»کمونيسم، جنبش طبقه کارگر«:  به نظرشاست که 

» آيا اين تحميل انديشه کمونيستی شما بر عموم کارگران نيست؟«رخشان از طرح سوال  که مقصود رضا متوجه هستم

ته ای را نيزطرح صرفا در جوابيه ای کوتاه نکايشان احتماال در سطحی که اين جا مورد بحث قرار می دهيم نبوده و 

عموم «، حال هر انديشه ای که می خواهد باشد، به هر کس وبويژه به »تحميل«حال تا آنجا که به مساله  بهر .اندنموده 

آن برخوردهای ضد کارگری که در هفته های اخير عليه . برمی گردد با رضا رخشان کامال موافقم» کارگران

  وقيح,هيچ چيز. يب آن بودتخريا خود بر اين سنديکا و » تحميل«يم عين سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه شاهد بود

 و نور چشم  طبقه کارگر اين سنديکای نوپا و رزمنده  ،تر از اين نيست که کسانی به بهانه نقد رفرميسم و سنديکاليسم

  و که ايده هايم نه مجاز وما کمونيستها نه حق داريم .بنامد» ضد کمونيسم«و » مشاور بورژوازی«را ايران 

 ويا آنها را به چماقی برای پيشبرد مقاصد تحميل کنيمبه کسی ، درجه حقانيتی که برايشان قائليمان را، باهر آرمانهايم

 طبقه ای و رفيقانه و صميمانه و به عنوان همبه شيوه ها ی کمونيست ها فقط می توانند . ل نماييمخود بدسياسی 

را  زير سواالت از اينرو .اهداف و آرمانهای خود تالش کنندبه کارگران نسبت  نمودن همسرنوشت، برای متقاعد

از اين  بنابراين .بطور کلی مورد بحث قرار داده و اهميت وضرورت آنرا در رابطه با جنبش مان بررسی می کنيم

  کنيم که کمونيسم چيست؟ و چرا مخالفين کنونی سنديکاها در ايران کمونيست نيستند؟می شروع 

. می دانيم که همواره جريانات سياسی زيادی بوجود آمدند که به انحا مختلف نام سوسياليسم وکمونيسم را بر خود نهادند

هل قرن حتی در دهه چ. اين مسئله به دوران ما محدود نبوده بلکه همزاد بخش اعظم تاريخ جامعه سرمايه داری است

در حقيقت بخش .  مارکس و فردريک انگلس نيز چنين بوده است سال پيش و در آغاز فعاليت کارل١٧٠نوزدهم يعنی 

 در آنجا، . به تبيين همين انواع سوسياليسم در آن مقطع اختصاص دارد١٩٤٨سوم مانيفست کمونيست منتشر ژانويه 

سوسياليسم ليسم مسيحی يا سوسيا«، »سوسياليسم خرده بورژوازی«، »سوسياليسم فئودالی«مارکس و انگلس از 

آنها همچنين . نام می برند» سوسياليسم ارتجاعی«به عنوان انواع  » سوسياليسم آلمانی يا سوسياليسم حقيقی«، »کشيشی

در جهان امروز . ياد می کنند» سوسياليسم محافظه کار«به عنوان » تخيلیسوسياليسم «و » سوسياليسم بورژوايی«از 

گرايش «و » کمونيست«و » سوسياليست« خود را  در عرصه سياست ايران با انواع جرياناتی مواجه ايم کهو

  .معرفی می کنند» ضد سرمايه داری«و » گرايش چپ«و» راديکال

بنابراين با اين همه تنوع چگونه می توان تشخيص داد که کمونيسم چيست و کمونيستها کيانند؟ مبنای قضاوت کدام 

 نمی توان به آنچه که اين جريانات در پاسخشد؟ برای است؟ و با چه مالکی می توان در اين مورد به فهم حقيقت نايل 

به سراغ منشا خود کمونيسم و   ابتدا بايد تفاسير آنها در باره خودشان را کنار گذاشت.باره خود می گويند اتکا کرد

ن منشا چيزی جز کتابچه آ. متصل می کنندخود را به آن هر يک به نوعی انات نی به آنچه که اين جرييع. رفت

 ضروری است کمونيسم را مستقيما از زبان بنيانگذاران و  امروز بيش از هر زمان ديگر.نيست» نيفست کمونيستما«
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در زمان اين اثر . يکی از اين مهمترين آثار، مانيفست کمونيست است. آثار متفکران اصلی آن مورد مطالعه قرار داد

خويش را در برابر نظرات و مقاصد و تمايالت «مونيستها به رشته تحرير در آمد چرا که وقت آن رسيده بود تا کخود 

اگر چه امروز بدنبال بيش از يک  قرن ونيم از انتشار مانيفست اين اثر نيازمند انطباق با  .»جهانيان آشکارا بيان دارند

و نظرات و مقاصد «تحوالت وسيع نظام سرمايه داری و تجربيات عظيم طبقه کارگر در اين مدت است، اما آن 

بوده و تا جامعه سرمايه داری پابرجاست، معرف و خصلت نمای طرح شده در آن از مبانی اساسی کمونيسم » تمايالت

 از اينرو برای شناخت کمونيسم می بايد ابتدا همان مبانی اساسی مانيفست را شناخت و سپس آنرا مالک .کمونيسم اند

  .قضاوت جريانات مدعی قرارداد

  هدف اصلی کمونيسم
 کنسرواتيسم و نند هر جنبش اجتماعی ديگر نظيرمامونيسم چيست؟ برای پاسخ به اين سوال الزم است که کمونيسم را ک

 و به اين صورت ناليسم وغيره، از روی اصلی ترين هدف و افقی که در مقابل جامعه قرار می دهدليبراليسم و ناسيو

ر يک سطح کلی کمونيسم جنبش رد و نفی هرگونه ستم و د.  بازشناختخود را از جنبش های ديگر متمايز می سازد

محيط زيستی و و  جنسی جهتگيریوتوانايی های جسمی و  عقيدتی و تبعيض طبقاتی وجنسی و نژادی و ملی  و مذهبی

. انسانهاستقطعی و بی بازگشت برابری و رفاه و حرمت و سعادت برای آزادی و یجنبشيعنی کمونيسم  . استسنی

کمونيسم جنبش است و از اينرو،  از اسارت نظام سرمايه داری کمونيسم علم رهايی طبقه کارگرا ر مشخص امبطو

 ، از همه جنبش های سياسی ديگر را»صفت مميزه کمونيسم«کمونيست انيفست اما معين حال در .  رهايی انسان است

مالکيت «: چرا که . عالم می دارد ا»عبارت است از الغای مالکيت بورژوازی«اينکه اين صفت مميزه تاکيد بر با 

و خصوصی بورژوازی، آخرين و کاملترين مظهر آنچنان توليد و تملک محصولی است که بر تضادهای طبقاتی 

  .کار داريم» صفت مميزه کمونيسم «ما با همين  اينجا.»استثمار فرد از فرد مبتنی است

ر خصوصی و دولتی بورژوازی هشدار داده بودند، اگر چه مارکس و انگلس در جاهای ديگری در مورد مالکيت غي

با انقالب . گرفت میقرار مالکيت خصوصی بورژوازی مورد نظرعمدتا به معنای» الغای مالکيت بورژوازی«اما 

تواند در بندی آن معلوم شد که بورژوازی ميکارگری اکتبر و برقراری اولين حکومت کارگری و سپس شکست و جمع

 پس از اين تجربه ضروری شد که هدف اصلی .طبقه کارگر و بقای نظام خود ادامه دهدبه استثمارت مالکيشکل دولتی 

  . شکل خصوصی و دولتی آن مشخص نمودرا با تاکيد بر الغای هر دو» الغای مالکيت بورژوازی«کمونيسم يعنی 

اکثريت فرودست به ال، تقسيم جامعه  هدف اصلی کمونيسم است؟ به اين دليل که او»الغای مالکيت بورژوازی«اما چرا 

و اقليت باالدست و وجود تضادهای طبقاتی و ستم طبقاتی و استثمار فرد از فرد که در طول تاريخ جامعه طبقاتی 

، مالکيت ١٩ و ١٨رنهای  در ق»الغای مالکيت فئودالی«داران با ه سرماي. وجود داشت به نظام سرمايه داری منتقل شد

 جديد در شکلاينبار  بورژوازی همه آن مصائب طبقاتی قبل را، با کسب اين مالکيت، . نمودندشين آن خود را جان

  و به طبقه اقليتيعنی کارگران؛ ،بی چيزخود توليد کننده همه ثروت و اکثريت کارکن و طبقه جامعه به طبقاتی تقسيم  

به اينترتيب . قل نمودتران، به نظام جديد مننی سرمايه دا صاحب و مالک هم چيز يع انگل و مفتخور و اماغير مولد و

استثمار طبقه کارگر و ستم طبقاتی سرمايه داران برکارگران  به اصل حياتی و رکن اساسی جامعه سرمايه داری تبديل 
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الغای مالکيت «از اينروست که طبقه کارگربرای رهايی از استثمار و ستم طبقاتی وارده بر خود هيچ چاره ای جز. شد

   . ندارد»ازیبورژو

طبقاتی جامعه سرمايه داری در گرو از بين رفتن هر گونه استثمار و  دوم اينکه، رهايی طبقه کارگر از استثمار و ستم 

تنها هنگامی جامعه به معنای واقعی آزاد و برابر و انسانی می شود و بشر روی خوش زندگی را . ستم بر انسان است

دولتی و طبقاتی  ردگی مزدی آزاد و رها می شوند که همه نوع مالکيت خصوصی و تجربه می کند و کارگران از قيد ب

لغو «از  بنابراين هدف طبقه کارگر.  جامعه لغو شودبر ابزار و وسايل توليدهمه مالکيت بورژوازی در راس و 

اتی و بر تضادهای طبق«ايجاد شکل ديگری از مالکيت خصوصی که معنای  نمی تواند به» رژوازیومالکيت ب

مالکيت دسته جمعی «آنرا به » الغای مالکيت بورژوازی« با طبقه کارگر .باشد» استثمار فرد از فرد مبتنی است

به جای جامعه کهن بورژوازی، با طبقات و «: به اين ترتيب است که .کندمی  مبدل »متعلق به کليه اعضا جامعه

در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادنه همگان تناقضات طبقاتی اش، اجتماعی از افراد پديد می آيد که 

ريشه و زمينه هر » که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان است«تنها در چنين جامعه ای . »است

ا از جامعه طبقاتی، کل بشريت رخود طبقه کارگر با رهانيدن   خشکيده و فنا می شود و و بردگیو استثمارگونه ستم 

پس هم به دليل سلبی نفی استثمار و الغای بردگی کارگران توسط سرمايه داران، و هم به دليل اثباتی بنا  .رها می کند

نمودن جامعه ای نو از انسانهای آزاد و برابر و نوعدوست، الغای مالکيت بورژوازی توسط طبقه کارگر ضروری و 

  . هدف اصلی کمونيسم استنيز 

کميته هماهنگی . يته هماهنگی و نظرات محسن حکيمی نگاه کرد و ديد که هدف اصلی شان چيستحال می توان به کم

هدف با هدف اعالم شده مانيفست اين باالفاصله واضح است که . تعريف می کند» ضد سرمايه داری«هدف خود را 

توانست ماهنگی می  چرا که در غير اينصورت کميته ه.مغاير است» الغای مالکيت بورژوازی«کمونيست يعنی 

 و به جای ه داشتاعالم» الغای مالکيت بورژوازی«ست کمونيست، هدف اصلی خود را بهمان سادگی و روشنی مانيف

به همگان و  نمايد هدف معرفی همين  خود را با » ضد سرمايه داری«سيال وتفسير بردار و عبارت نامشخص 

ايجاد فشار بر به معنای  حداکثر ،»الغای مالکيت بورژوازی «بدون تاکيد بر» ضد سرمايه داری«بهرحال  .شناساندب

اين دقيقا همان . داری استه چوب نظام سرمايرامعاش کارگران در چسرمايه برای کاهش سود آن به نفع بهبود 

برای اين » ضد سرمايه داری«اهميت عبارت سيال و تفسير بردار . رفرميسم است که در زروق چپ عرضه می شود

نه  است و  کارگران بهبود وضع معاشبگويد که منظورشانر اين است که بتوانند روبه کارفرمايان و دولت جريان د

، و آنگاه روبه کارگران همين تضمين عملی به سرمايه برای حفظ مالکيت آنرا به عنوان راناالغای مالکيت سرمايه د

هفت تپه، مستقل از اينکه خود و نيشکرو واحد شرکت سنديکاهای کارگران  .نمايد معرفی »ضد سرمايه داری«

ديگران درباره شان چگونه قضاوت می کنند، برای همين بهبود وضع معاش و زندگی کارگران و افزايش دستمزدها و 

چرا که اين سنديکاها تالش خود را . غيره تالش می کنند، اما در مقايسه با کميته هماهنگی اينها رفرميست نيستند

 يا عليه سرمايه داری اعالم نکرده اند و چشم انداز پيشروی شان باز است و  سرمايه داری وچوبرمحدود به چا

 در اثر نمونهبه عنوان . متناسب با تغيير شرايط و اوضاع و احوال ممکن است و می توانند خيلی بيشتر جلو بروند

 چه کسی می گويد.  افزوده شده استتمزد کارگران هزار تومان به دس٧٠مبارزات سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه 
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افزايش « سازماندهی کمپين  بهکما اينکه هم اکنون بهمراه ديگر تشکالت کارگری. آنها در اين جا متوقف می شوند

تشکلهای توده  ميزان و ميدان پيشروی .مشغول اند »دستمزدها و برخورداری از يک زندگی انسانی حق مسلم ماست

ست به امکانات و توان آنان در گردآوری نيروی خود و تغييرات اوضاع و احوال سياسی ای کارگری اساسا مربوط ا

اما جرياناتی نظير کميته هماهنگی که تشکل توده ای کارگری نيستند و تماما بر . و نه به مواضع سياسی و ايدئولوژيک

می  هويت شان آنها تعيين کنندهضع   و موا متفاوت استبنياد مساله از مواضع سياسی و ايدئولوژيک خود بنا شده اند

 سوزن هم عبور  سوراخ کميته هماهنگی ای که در برخورد به تشکل های توده ای کارگران يعنی سنديکاها از. باشد

ضمين عملی به بورژوازی حاکم بر ايران برای حفظ مالکيت آن شده و  اما با سر وارد دروازه  رفرميستی تنمی کند،

به اين ترتيب کميته هماهنگی خود پرچم دار . است» الغای مالکيت بورژوازی« فاقد هدف »ضد سرمايه داری اش«

  .  رفرميسم استنه ترين نوعارياکار

خود نتيجه » لغو کارمزدی«اما . تعريف می کند» لغو کارمزدی«کميته هماهنگی در يک سطح مشخص تر خود را با 

لع يد ن الغای مالکيت بورژوازی بر ابزار و وسايل توليد و خچگونه می توان بدو. است» الغای مالکيت بورژوازی«

مگر نه اينست که سرمايه داران تنها به . از اين طبقه، به استثمار طبقه کارگر و موقعيت بردگی مزدی وی پايان داد

 با وابسته قادر می شوند در تملک خود دارند را اين دليل که ابزار و وسايل توليد و پروسه توليد و محصول توليد 

 و انباشت سرمايه و جمع آوری نی او را برای استخراج سودکردن زندگی کارگر به مزد، نيروی کار و وجود انسا

، در خوشبيننانه ترين »الغای مالکيت بورژوازی«و مقدمتا بدون ابتدا » لغو کار مزدی« از اينرو .ثروت مصرف کنند

از يک سوسياليسم خرده بورژوازی و الجرم ارتجاعی نشان صورت حالت يک اتوپی ساده لوحانه است، ودر غير اين

 سوسياليسمی که می خواهد با لغو کار مزدی در توليد بزرگ، توليد خرد را احيا کند تا هر کس .را بر خود دارد

حقيقتا هم اين برای خرده بورژوازی عاصی و منزجر از سرمايه بزرگ يک . صاحب کسب و کار خود باشد

  ! استسوسياليسم 

ممکن است . نمی باشدکه به هدف اصلی کمونيسم بر می گردد، کميته هماهنگی يک جريان کمونيستی آنجا بنابراين تا 

دست ها و گوشه ای بدور از چشم همگان در ميان نوشته هايشان چيزی هم در باره اين هدف اصلی گفته اينها در دور

به همان معنا می آنرا ديگران هم  چيزی که خود را طرح می کنند و باباشند، اما آنگونه که خود را معرفی می کند و 

و نه يک جريان کمونيستی مبلغ و و بنياد نظام سرمايه داری، و حافظ اساس رفرميستی شناسند، اين جريانی است 

بر  و سپسو از آنجا » الغای مالکيت بورژوازی« يعنی آرمان و هدف اصلی مانيفست کمونيسممدافع و پرجم دار 

   . کار مزدیچيدن 

  نزديکترين هدف کمونيستها
اکنون اين سوال طرح می شود که هدف اصلی کمونيسم چگونه حاصل می شود و چگونه مالکيت بورژوازی توسط  

نزديکترين «طبقه کارگر لغو می شود؟ پاسخ به اين سوال ما را به يکی ديگر از ارکان کمونيسم يا به تاکيد مانيفست به 

  . می رساند»مونيستهاهدف ک

مارکس و انگلس آن طريقه ای را که طبقه کارگر بايد اتخاذ کند تا به الغای مالکيت بورژوازی و رهايی وی از 
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 شود، به اينگونه در مانيفست کمونيست فرموله  منجراستثمار و ستم طبقاتی بورژوازی و گسستن زنجير بردگی اش

يعنی متشکل ساختن : مان است که ديگر احزاب پرولتاری در پی آنند نزديکترين هدف کمونيستها ه« :می کنند

اين سه وظيفه   .»ا، و احراز قدرت حاکمه سياسی پرولتاريپرولتاريا بصورت يک طبقه، سرنگونی سيادت بورژوازی

احراز قدرت  «-٣» سرنگون ساختن سيادت بورژوازی «-٢» متشکل ساختن پرولتاريا بصورت يک طبقه «-١يعنی 

، در ارتباطی تنگاتنگ به معنی حرکت استراتژيک بسمت کسب قدرت سياسی توسط طبقه »ياسی حاکمه پرولتارياس

، که  سال پيش١٧٠ يعنی ١٨٤٨توجه شود که اين استراتژی طبقاتی را مارکس و انگلس در سال  . کارگر است

حدود به معدودی از کشورهای پيدايش و رشد نظام سرمايه داری و کسب قدرت سياسی توسط بورژوازی تنها م

 سلطه بالع یبنابراين امروز که نظام سرمايه دار.  طرح کردند» نزديکترين هدف کمونيستها«اروپايی بود، به عنوان 

نزديک هدف «، اين  استه و تعداد کارگران به ميليارها رسيدبی استثنا بر همه نقاط جهان گستردهمنازع خود را 

  .اهميت می يابد بيشتر بمراتب »کمونيستها

چرا سرنگونی قدرت سياسی بورژوازی و کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر اينقدر ضروری و حياتی و به مثابه 

چرا کمونيستها می خواهند و برای آن تالش می کنند که طبقه کارگر بورژوازی  ست؟» نزديکتری هدف کمونيستها«

« : د؟ مارکس و انگلس توضيح می دهند که  راسا به قدرت برس عنوان يک طبقهرا از قدرت ساقط نموده و خود به

م سرمايه را از چنگ بورژوازی پرولتاريا از سيادت سياسی خود برای آن استفاده خواهد کرد که قدم به قدم تما

ز ، متمرک استه حاکمه متشکل شدهدست دولت، يعنی پرولتاريا که بصورت طبق، کليه آالت توليد را در بيرون بکشد

الغای مالکيت «يعنی » تمام سرمايه را چنگ بورژوازی بيرون بکشد«بنابراين برای اينکه طبقه کارگر بتواند . »سازد

» طبقه حاکمه متشکل«موقعيت بردگی مزدی رها ساخته و بصورت هم اينکه خود را از را عملی سازد؛ و»بورژوازی

  . ژوازی را بزير کشيده و خود قدرت سياسی را کسب کندکه بورندارد غير از اين درآيد، ناچار است و هيچ راهی 

اما برای طبقه کارگر، کسب قدرت سياسی فی نفسه هدف نيست و طبقه کارگر قدرت را نمی گيرد تا برای ابد به 

است که طبقه کارگر می ای  ابزار موجود و کارسازترين وسيله قدرت سياسی يگانه. بدل شود» طبقه حاکمه متشکل«

. ا کسب آن، گذار از جامعه ضد انسانی سرمايه داری به جامعه انسانهای آزاد و برابر کمونيستی را ممکن سازدتواند ب

هنگامی که پرولتاريا بر ضد بورژوازی ناگزير بصورت طبقه «:اين گذار را مانيفست به اينصورت توضيح می دهد

ل کند و به عنوان طبقه حاکم مناسبات کهن توليد را ای متحد گردد، و از راه يک انقالب، خويش را به طبقه حاکم مبد

از طريق اعمال جبر ملغی سازد، آنگاه همراه اين مناسبات توليدی شرايط وجود تضاد طبقاتی را نابود کرده و نيز 

بنابراين کسب  .»برد را هم به عنوان يک طبقه از بين می شرايط وجود طبقات بطورکلی و در عين حال سيادت خود

 و سياسی توسط طبقه کارگر برای از ميان برداشتن زمينه های مادی و طبقاتی هر نوع قدرت سياسی حاکمقدرت 

به جای جامعه کهن «:چيزی نيست جز اينکه از کسب قدرت ت، چراکه هدف ازجمله دولت خود کارگران اس

فرد شرط آن تکامل آزادانه هر بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی اش، اجتماعی از افراد پديد می آيد که در 

  .»تکامل آزادنه همگان است

به اين ترتيب، کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر به اساسی ترين مساله مبارزه طبقاتی و يگانه تضمين پيشروی 

 . از موقعيت بردگی مزدی استخويشاستوار بسمت رهايی از همه ستم ها و مصائب جامعه سرمايه داری و رهايی 
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اين لغو مالکيت بورژوازی و لغو کارمزدی در اولين و حياتی ترين و تعيين کننده ترين قدم يعنی کسب قدرت بنابر

و جريانی که بدون اعالم صريح ضرورت کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر مدعی . سياسی توسط طبقه کارگر

درت سياسی حاکمه به معنای اخص ق«چرا که . لغو کار مزدی است، جريانی شياد و حقه بازی سياسی بيش نيست

 هنگامی که اين قدرت، يعنی قدرت .»اعمال زور متشکل يک طبقه برای سرکوب طبقه ديگرکلمه عبارت است از 

فقط کميته ايست که امور مشترک همه قدرت دولتی نوين «و از آنجا که  ،در اختيار طبقه سرمايه دار استدولتی، 

اعمال زور « برای قوانين و نيروهای مسلح سرکوبگرشبه با اتکا  اين طبقه  ،»طبقه بورژوازی را اداره می نمايد

 س، هنگامی کهبرعک.  سرکوب طبقه کارگر و حفظ وتحکيم موقعيت بردگی وی عمل می کندبه منظور خود »متشکل

  » بورژوازیالغای مالکيت« کارگران برای »اعمال زور متشکل«به دست طبقه کارگر می افتد به مثابه سياسی قدرت 

از مصائب جامعه سرمايه داری و جوامع طبقاتی  برای رهايی همه انسانهاو ، و رهايی طبقه کارگر از بردگی مزدی

   .بطور کلی بکار ميرود

هدف اصلی کمونيسم است که بدون انجام و عملی نمودن آن هيج صحبتی » الغای مالکيت بورژوازی«باالتر گفتيم  که 

 به اين هدف اصلی خود ديديم که دست يافتنهمينطور  .و لغو کارمزدی نمی توان در ميان باشداز ضد سرمايه داری 

اينجا ما به اين حکم مهم می . توسط طبقه کارگر است و کسب قدرت سياسیاز قدرت در گرو بزير کشيدن  بورژوازی 

کمونيسم بدون تاکيد . سم استستون فقرات کموني توسط طبقه کارگر از اصول اساسی و رسيم که کسب قدرت سياسی

رفرميسمی است که برای فريب بلکه . يست، کمونيسم ن کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر روشن وقاطع بر اصل

  .کارگران به جلد کمونيسم رفته است

ه گفتيم که ب. ديديم که کميته هماهنگی و محسن حکيمی خواستار لغو کار مزدی بدون لغو مالکيت بورژوازی هستند

های چپ نمايانه تقل از لفاظی ، و مس چيزی جز تعديل سرمايه داری نيستآنها» ضد سرمايه داری«همين اعتبار 

يدن ی مالکيت بورژوازی در گرو بزير کش در کمونيسم، الغا همچنين گفتيم که.اندجبهه رفرميسم متعلق به شان، 

کنون بايد اضافه کرد که کميته هماهنگی و ا.  و کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر است از قدرتبورژوازی

ت بزير کشيدن بورژوازی و در ايران امروز بزير کشيدن جمهوری اسالمی به مثابه رمحسن حکيمی هيچگاه ضرو

آنها هيچگاه جريان .  طرح نکرده اندارکسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر حکومت طبقاتی سرمايه داران و 

ت انقالبی و حياتی برای طبقه کارگر و با اين شاخص های بنيادی کمونيسم معرفی سياسی خود را با اين دو ضرور

و اين  نمی باشد ده اششاعالم الغای مالکيت بورژوازی آرمان ی که عجيب هم نيست، جريان. اندنکرده و نشناسانده 

،  را با آن نشان  نمی دهد و خودآرمان رهايی بخش را به ميان کارگران نمی برد و برای آن تبليغ و ترويج نمی کند

چرا که در .  توسط طبقه کارگر ندارد قدرتخوب واضح است که نيازی به خلع بورژوازی از قدرت سياسی و کسب

هر چه هست همان . افق و چشم انداز اين جريان قرار نيست تغييرات ماهوی و اساسی در نظام سرمايه داری رخ دهد

  .ر ظاهر چپ استآن د عرضهتعديل رفرميستی اين نظام و

رفرميسم کميته هماهنگی را در ادامه جنبه تحليلی که ارائه شد می توان بسادگی در حرکت سياسی اين جريان نيز 

منشور مطالبات پايه ای طبقه «به عنوان نمونه، کميته هماهنگی  در اوايل سال جاری سندی را با عنوان . مشاهده نمود

 اين جريان پی در پی فراخوان می دهد که از آن پس. ت سياسی آن قرار گرفتنوشت که مبنای فعالي» کارگر ايران
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می خواهد که  عليه سرمايه از آنها ، و برای عملی نمودن اين متشکل شدن»کارگران عليه سرمايه متشکل شويد«

 و که در عمل ه رااگر لفاظی های آنرا کنار بزنيم، آنگاه آنچ. »لبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويمحول منشور مطا«

اين » حول منشور مطالبات پايه ای«پراتيک سياسی به آن مشغول است اينستکه از کارگران می خواهد با متحد شدن 

 پايه  مطالباتحول منشور«يعنی به خط شدن کارگران . متشکل شوند» عليه سرمايه«م داده و ست در دست ه د،جريان

» منشور مطالبات پايه ای«  بنابراين می بايد اين . ی استکميته هماهنگ» رزه ضد سرمايه داریمبا«، کل سر وته »ای

  .اش قرار داد»مبارزه ضد سرمايه داری«را مبنای برخورد به اين کميته و مالک قضاوت ادعاهای 

 ضرورت برچيدن نظام سرمايه داری،  بری  فاقد هرگونه اشاره و يا تاکيدمنشور ضد سرمايه داری کميته هماهنگ

در اين .  و کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر است، سرنگونی حکومت بورژوازیغای مالکيت بورژوازی،ال

 ارباب ورژوازی در حکومت و صاحب قدرت وب .ر جای خود استوار استدست نخورده ب سرمايه داری ،منشور

شوند و سرمايه داران می  کارگران استثمار ، کميته هماهنگی»ضد سرمايه داری«در منشور . می باشدجامعه 

در اين منشور دستگيری و زندان و شکنجه و . کارگران را به بردگی می گيرند و بردگی مزدی طبقه کارگر ابدی است

 در اين منشور نيرو های مسلح و شبه مسلح و وزارت اطالعات و .است  آويزان تناب دار بورژوازی بر سر کارگران

کم دست نخورده در جای خود قرار داشته  و برای سرکوب مبارزه کارگران لباس شخصی ها و آدم ربايان رژيم حا

پيش فرض منشور کميته هماهنگی است و است که پذيرش آن  ای  بورژوازی فعال مايشا نظام طبقاتی.تمرين می کنند

کميته » اریضد سرمايه د«منشور .  شده استبناتارپود اين منشور بر پايه ستم طبقاتی سرمايه داران بر کارگران 

ن  اي.نظام سرمايه داری کاری ندارد و آنرا نفی نمی کنداساس و بنيادهای به » ضد سرمايه داری«هماهنگی 

   رفرميستیدروغريا کاری و اين به  و به اين ترتيب پيش می کشد برخی مطالبات اقتصادی و رفاهی را صرفامنشور

و  .کارگران اصالح نمود  سرمايه داری، اين نظام را به نفع که می توان با تحميل چنين مطالباتی بهدامن ميزند 

 که گويا جمهوری اسالمی هم به اين مطالبات تن می دهد و به اين پخش می نمايد را اسارت بارباالخره  اين توهم 

م قبال گفتيم که سنديکاهای کارگری ه. طريق آب تطهير را بر سر جمهوری بردگی مطلق کارگران در ايران ميريزد

ار ضد سرمايه داری بدون اينکه به آن ب بدرستی اما  در دستور می گذارنداقتصادی و رفاهی رامطالبات اينگونه 

بنابراين . جا ميزند» ضد سرمايه داری«آگاهانه و با چشمی باز به عنوان کميته هماهنگی همين مطالبات را . بدهند

 رفاهی، جوهر رفرميسم زل ضد سرمايه داری به اين مطالبات به ضد سرمايه داری ، و يا تن  مطالباتگونهارتقا اين

به اينترتيب آشکار می شود که چرا کميته هماهنگی به جای کاربرد اهداف  و افق های آشنای سنت .  اين کميته است

کمونيستی وکارگری نظير سوسياليسم و کمونيسم و انقالب کارگری و حکومت کارگری و لغو مالکيت بورژوازی از 

هنگی مصرف چند گانه اين عنوان برای کميته هما. ی کنداستفاده م» ضد سرمايه داری«نوان سيال  و تفسير بردار ع

 ضديت با سرمايه، و نفی فشار بر سرمايه، تعديل سرمايه،: معانیدارد و به فراخور اوضاع و نيازهای سياسی اش به 

نگی بسادگی رفرميسمی است که به دليل خصلت چپ کميته هماه» ضد سرمايه داری «پس. بکار می برد سرمايه 

  . دن در جنبش با تزيين چپ خونمايی می کندن و برای فريب کارگران و جاباز نموگرايانه جنبش کارگری ايرا

ارخانجات بحرانزده نشان شعبده بازی رفرميسم کميته هماهنگی را همچنين می توان در پيشنهاد آن برای تصرف ک

فرميسم،  يعنی عدم تعلق کميته هماهنگی به اهداف کمونيستی لغو مالکيت بورژوازی و سرنگونی مبانی اين ر. داد
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قدرت سياسی بورژوازی و  نيز کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر در سياست پيشنهادی اين جريان برای تصرف 

اين سياست به .  استالزم» تصرف«بطه با سياست ارتوجه به نکته ای در  .انجات بحرانزده کامال مشهود استکارخ

ين قبيل  عملی و راه گشا برای مبارزات کارگری اپيشنهادی مدعی است در همين شرايط »راديکال«حلی عنوان راه 

اين سياست عملی نباشد و گشايشی برای مبارزات  اگرپس .رائه می کندابن بست اند کارخانجات که به نظرش در

به با اقدام بجای ارائه راه عملی، پندارد ی می کس اگرينبراا بن. ارزشی نداردد نکنزبا کسب مطالبات شان  وکارگری

بايد همين مقصود و  صورت اوايندررود،بسمت انقالب مي تی شده وآنتاگونيس تصرف کارخانجات، شرايط قطبی و

همين شرايط هستند گمراه و کسب مطالبات شان درکه بدنبال راه و چاره برای امروزبگويد و کارگرانی را  را منظور

   .نکند

ا برای همين امروز  و راه گشتصرف کارخانجات روشی کارسازته هماهنگی می پندارد که کميحال به نظر می آيد بهر

 حال سوال اينست که چگونه ممکن است تحت سلطه نظام سرمايه داری و تحت سيطره حکومت طبقاتی .ستا

ريت خود بر آن، سود و يمدو  بدرآورند و با اعمال کنترل ز چنگ سرمايه دارارخانه ای را ابورژوازی، کارگران ک

عايدی آنرا به خود اختصاص دهند؟ کميته هماهنگی معتقد است اگر کارگران بخواهند و اراده کنند اين امر شدنی 

 طبقاتی آن نظام سرمايه داری و تحت حکومتچارچوب ينکه جريانی می پندارد چنين چيزی در تا همينجا ا .است

       . ممکن است، صرفا مشغول توهم پراکنی نسبت به اصالح پذيری اين نظام است و رفرميسم هم يعنی همين

 نوبه خود رفرميسم  که هر يک بهنکاتی را طرح می کندکميته هماهنگی برای اجرايی بودن و راه گشايی پيشنهادش 

به تصاحب مالکيت اش قطعا بورژوازی هر کس می داند جدی که رابطه با اين مشکل در .  سازدمال میآنرا بيشتر بر

يا به انقالب می اين سياست را پيگيری  کنند، اوضاع کارگران نتيجه چنانچه  و در خواهد دادتوسط کارگران تن ن

د که گی زده و نگرانی همه را رفع می نماين، کميته هماهنگی دست به کشف بزرنجامد و يا به سرکوب خونين آناا

کارگران ال ستيک «عنوان  در اطالعيه اين کميته با .اصال مساله بر سر مالکيت نيست و دوا برسر آن نمی باشد

تمام معضالت و بدبختی ها و فقر و «: اين نو آوری را چنين بيان می کند» ن بست مبارزه و راه برون رفتالبرز، ب

  .»ريت سرمايه داراني و مدلکيتاز وجود سرمايه است و نه از شکل مافالکت و سيه روزی ما 

سرمايه به مثابه يک رابطه اجتماعی که نيروی کارگران را با هدف استخراج ارزش اضافه وکسب سود هرچه بيشتر 

که به شالق استثمار خود می کشد بدون وجود مالکيت بورژوازی و حق مالکيت آن و دولت طبقاتی سرمايه داران 

زع تمن از مالکيت بورژوازی و حق مالکيت آن و منتزع» سرمايه«.  معنی می باشدبیو پوچ حافظ اين مالکيت است، 

 ی صحيح اين حکم. می باشددر فرهنگ اسالمی» استکبار«عبارت  همراه و همنشين ،دولت طبقاتی سرمايه داراناز 

ن بروز کند در غالب آسرمايه که که هر شکلی از مالکيت بورژوازی يعنی دولتی يا خصوصی و يا طبقاتی است 

اشکال متنوع آن عام  اما ذات و اساس مالکيت بورژوازی که وجه مشترک وخصلت .فرقی به حال طبقه کارگر ندارد

هيچ پول و مايملک و ثروت و دارايی و سرمايه . است، در رابطه بين کار و سرمايه نقش اصلی و تعيين کننده را دارد

توسط طبقه و دولت سرمايه  بورژوازی و تقدس خونبار اين مالکيت بدون اصل مالکيت ،سرمايه داریای در جامعه 

حتی آنجايی که کارخانه ای بی صاحب می شود، يعنی  اگر صاحب کارخانه ای غير . وجود خارجی نداردداران 

بوجود آورندگان خود دولتی و متعلق به بخش خصوصی بدون وارث و وصيت از بين برود، کارگران آن کارخانه که 
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به عنوان حافظ منافع کل طبقه است که دولت اين در اين مورد هم . آن هستند هيچ حقی بر آن نخواهند داشتاصلی 

   . سرمايه دار از حق مالکيت طبقاتی خود استفاده نموده و کارخانه را در اختيار می گيرد

نبرد  مالکيت کارخانه و  يعنی جدال بر سر،کارخانه توسط کارگران به معنای راديکال آن» تصرف«می دانيم که 

 همچنين می دانيم . کارگران بر آنمشترکالغای هر شکلی از مالکيت سرمايه داران و اعمال و تحميل مالکيت برسر 

 سنگين نيروهای سرکوبگر دولت طبقه حاکم مواجه می شود، مقاومت و تهاجم که چنين حرکت راديکالی از آنجا که با 

مثال تصرف کارخانه الستيک البرز و يا نيشکر هفت تپه توسط کارگران آنجا، بلکه معموال نه بصورت موارد منفرد 

ناسب قوا به نفع  تضعيف شده و بهم ريخته اند و توقتولت و ددر شرايط و دوره های انقالبی که نيروهای سرکوبگر 

 برای تغييرات  طبقه کارگر در همه عرصه های اقتصادو سراسری ده، بصورت جنبش وسيع کارگران تغيير نمو

کارخانجات » تصرف« اما منظور کميته هماهنگی بهيجوجه اين تبيين راديکال از .انقالبی در جامعه سر بلند می کند

هنگامی که کميته هماهنگی تاکيد می کند تمام معضالت و بدبختی . يعنی جدال و تعيين تکليف بر سر مالکيت نيست

 کارگران از از پيش برای دور نگه داشتن دارد ، در حقيقت »ل مالکيتاز وجود سرمايه است و نه از شک« ما یها

 بنابراين آنچه عمال رخ می دهد اينست که چنانچه .جدال بر سر مالکيت و نتيجتا نفی اين تبيين راديکال تقال می کند

که د د بوجز اين  نخواهمحفوظ ماندن مالکيت بورژوايی آن به تصرف کارگران درآيد چيزی کارخانه ای ضمن 

تقبل نموده و به اين ترتيب عواقب و مصائب  اين بحران بر زده را کارگران بطور جمعی مديريت يک کارخانه بحران 

چه خدمتی بزرگتر از اين می توان به سرمايه داران ايران برای صنايع بحران زده شان . دوش آنها گذاشته خواهد شد

 خود . بدل نمودان به نيروی خدمتگذار آن بورژوازی ودولت ليه سرمايه که کارگران را ازنيرويی مبارز عارائه کرد

 که به عنوان مثال در بحران کارخانه الستيک البرز. بورژوازی در مواردی به چنين سياست هايی روی می آورد

 از به دولت، هيئتیکارخانه ، دولت پيشنهاد کرد در صورت انتقال مالکيت ی هم از آن مطلع استاهنگکميته هم

مخالفت کارگران مواجه بدرستی با اين پيشنهاد . خانه به جمع هيئت مديره به پيوندندرنمايندگان کارگران برای اداره کا

مديريت جمعی پيشنهاد ، »هيئت نمايندگان«، به جای طرح ه بودتمايل را در دولت ديداين اما کميته هماهنگی که . شد

  .دنمو طرح »اعمال اراده شورا«کارگران را در پوشش 

واضح است که ادراه کارخانه ای بحران زده توسط کارگران در متن اقتصاد بحران زده ايران و آنهم تحت حاکميت 

، از آن پس خود کارگران مسئول جمهوری اسالمی، نه تنها هيچ کمکی به زندگی کارگران نخواهد کرد، بلکه برعکس

ال دقيقا به اين داليل کارگران بدرستی دنب. لمداد خواهند شدعواقب بحران و مصائب و بدبختی های زندگی خود ق

. اش آگاه است» تصرف«اينگونه سياست ها نخواهند رفت و کميته هماهنگی نيز به اين مشکل بازاريابی برای سياست 

يل کمکی و تهيه مواد خام و وسا«:  می کند کهکيدلب نظر مساعد کارگران از جمله تااز اينرو برای رفع اين موانع و ج

اين بخش از کار شايد از همه امور ديگر . نيازهای چرخه توليد نيز يک موضوع بسيار مهم و حياتی پيش روی ماست

 چه بايد کرد؟   می کنندبه آن اذعان  اما در باره اين موانع که زحمت کشيده و .»سخت تر و غير عملی تر به نظر رسد

اعمال قدرت و مجبور ساختن دولت به تهيه م برای پيشبرد کار در اينجا شرط الز« : پاسخ کميته هماهنگی چنين است

   !»کامال رايگان نيازهای روند کار و توليد است

» ضد سرمايه داری« که کميته هماهنگی در پوشش یاکنون الزم است که دو حالت را در نظر گرفت تا عمق رفرميسم
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ی تخريب و تالشی دو سنديکای کارگران واحد و نيشکر هفت برا» چپ «با ماسکپنهان نموده و » لغو کارمزدی«و 

راديکال » صرفت «،منظور اين کميتهفرض کنيم  اول اينکه  .تپه شب و روز آرام و قرار ندارد بر مال نمود

در . ستريت طبقاتی کارگران بر آنهايکارخانجات و لغو مالکيت بورژواز ی و اعمال مالکيت جمعی و برقراری مد

دارد که فراخوان چنين حرکت کارگران حتما اين کميته ارزيابی مثبتی از شرايط سياسی و تناسب قوا به نفع  اين حالت

در اين صورت پس چرا کارگران نبايد برای بزير کشيدن بورژوازی و کسب قدرت . راديکالی را صادر می کند

باالتر گفتيم که اين .  است و سادهوشن پاسخ رحرکت کنند؟» طبقه حاکمه«سياسی و ارتقا خود بگفته مانيفست به 

در ديدگاه اين . متعلق به مانيفست کمونيست است و کميته هماهنگی هيچ قرابتی با اين اهداف ندارداهداف راديکال 

 از اينروست که حتی آنجا که کارگران را آماده تصرف .موضوعيت نداردجريان، رابطه مالکيت و نهاد دولت 

داند هم به خود اجازه جسارت به ساحت مقدس مالکيت و قدرت ا شبه انقالبی بند و شرايط ربيراديکال کارخانجات ب

کارگران را بدنبال نخود سياه می فرستد و به  هم  اما در عوض در همين شرايط مساعد. دولتی بورژوازی را نمی دهد

 به تهيه کامال «ود دولت را  طبقه حاکمه، از آنان می خواهد با اعمال قدرت خدولتی سرنگونجای حرکت بسوی 

گويی حتی در چنين شرايطی هم اينان دنبال مهار نمودن انرژی . مجبور سازند» رايگان نيازهای روند کار و توليد 

  . هستنداننآانقالبی کارگران و حفظ  مالکيت و دولت بورژوازی  از گزند انقالب 

ی در حقيقت تشويق کارگران به تقبل جمعی ر کميته هماهنگ گقتيم منظو ،که واقعی به نظر می رسددوم در حالت اما 

پاسخ کميته . ، می باشد و يا به آن منتقل خواهد شددولتی است  مالکيت شان يا  که،مدريت کارخانجات بحران زده

  « مجبور ساختن دولت به توصيه به کارگران برای ، يعنی اين کارخانجات در اداره هماهنگی برای رفع موانع موجود

چرا که تنها در اينصورت است . آشکار می سازدمنظور را همين دقيقا ، »تهيه کامال رايگان نيازهای روند کار و توليد

 پس اين سياست. موظف می داندآن » نيازهای روند کارو توليد«که دولت به عنوان مالک کارخانه خود را به تامين 

در غير  .نجات بحران زدهازی برای حل مشکالتی کارخچيزی نيست جز دعوت کارگران به مشارکت با بورژوا

 مشغول تطهير ماهيت ضد کارگری جمهوری اسالمی و فريب کارگران نسبت به اين صرفاکميته هماهنگی اينصورت 

کارگران می توانند جمهوری اسالمی ايران  نظام درمی کند و توهم می پراکند که گويا قا لاچنين دولت است که 

کامال رايگان نيازهای روند کار «  تصرف کنند و سود و عايدی آنرا برای خود بردارند و دولت هم کارخانه ای را

مالحظه می  را از طرف اين جريان» تصرف« سياست بنابراين از هر زاويه ای که . برايشان تهيه نمايدرا » وتوليد

سياست شان آنها که اينست رفرميستی ريانات جتنها فرق کميته هماهنگی با ديگر  .کنيم، رفرميسم آن خودنمايی می کند

 و آنهم تحت حاکميت جمهوری اسالمی را یراستدست  کميته همان سياستاين اما را روشن و صريح طرح می کنند، 

  .ارائه می کند....... و » به نيروی خود«و » عليه سرمايه«و » اشغال«و » تصرف«با القاب راديکال و چپ نظير 

ی شود که خوب کميته هماهنگی تشکلی علنی در ايران است که نمی تواند اهداف کمونيستی عممکن است کسی مد

يچ رست است و در شرايط کنونی ايران هاين نکته ای کامال د. مورد نظر مانيفست را سرلوحه کار خود قرار دهد

ته هماهنگی هم اين نيست که چرا ايراد به کمي .نمی تواند اينگونه اهداف را اعالم نمايدتشکل کارگری و سياسی علنی 

مساله اين است که اگر اين کميته به معنای کمونيستی و نه . به عنوان يک تشکل علنی فاقد اهداف کمونيستی است

رفرميستی، ضد سرمايه داری است آنگاه ابراز وجود سياسی اش را به سطح علنی محدود نمی کرد و در علنيت حل 
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. دفاع کرد و نفی مبارزه مخفی بطور جدی از علنی گرايیم اين کميته يکی دوسال قبل  بويژه اينکه می داني.نمی شد

   .انتخاب سياسی کميته هماهنگی است، بلکه ات شرايط  نبوده محدود شدن به عرصه علنی از الزامپس

ق رابطه آنها با روش های فعاليت سياسی واينجا فعاليت علنی و مخفی و ميزان و ميدان کاربرد هريک و تبيين و تلفي

 به لحاظ سياسی خنثی و صرفا تکنيکی نيستند که هر کس با هر انديشه و گرايش سياسی ای مختار باشد به یهم، مسايل

 مورد اشاره ما، الزام و نتيجه و امتداد هدف و افق زمينهدر روش های فعاليت بويژه . هر شکل تمايل داشت فعاليت کند

. روش های عملی فعاليت خود استنتاج سبک کاری از هدف و افق سياسی اند. ودسياسی ای است که برگزيده می ش

يک جريان آنارشيست جدی در جنبش کارگری ناچار است کامال مخفی عمل کند چرا که همه مقاصد و اهداف اش 

 فعاليت هد است به اجبار بخشی ازعبه اهداف کمونيستی متکه جريانی برای . مغاير هر سطحی از فعاليت علنی است

در سنت کمونيستی طبقه کارگر، مساله هميشه عبارت بوده است از تلفيق درست و . هايش مخفی انجام می شود

انحالل عرصه مخفی فعاليت . اصولی وموثر رابطه بين فعاليت علنی و فعاليت مخفی، و نه تعطيل يکی به نفع ديگری

نيستی است تا نزد بورژوازی برای فعاليت علنی مجاز برای جريانی کمونيستی به معنی دست کشيدن از اهداف کمو

 اين مسيری بود که کميته هماهنگی از همان ابتدا برگزيد و با منع و تخطئه کار مخفی، خود را در فعاليت علنی .شود

يل با کمال ماز اول اهداف کمونيستی هزينه ای بود که اين کميته برای فعاليت مجاز و علنی اش برنگزيدن . حل نمود

  .پرداخت

 در قانونيت بورژوازی به ما مربوط نيست و انتخاب  علنی و مجاز حل شدن کميته هماهنگی در فعاليت،بهر حال

را به هر سو پرتاب می کنند، الزم »  ضد سرمايه داری« و پرطمطراق یاما هنگامی که ادعای توخال.  خودشان است

ه نداد که يک چارچوب رفرميستی با دقت تنظيم شده برای کسب است که تابلوی ايست را در برابرشان گرفت و اجاز

به عنوان و  نعل وارونه زده ، قانونيت ارتجاع اسالمی را تحت  و آنهم ،فعاليت علنی و مجاز در قانونيت بوژوازی

مجاز در قانونيت » ضد سرمايه داری«بدتر از همه اينکه اين جريان همين  .دنعرضه کن» ضد سرمايه داری«

برای برداشتن باری از   هيچ ادعاییژوازی را به چماقی تبديل نموده که از يکسو بر سنديکاهای کارگری، که ببور

 خواستار سرنگونی جمهوری  متشکل وحزبیمی کوبد؛ و از سوی ديگر آنرا عليه چپ دوش کارگران تالش می کنند،

کميته هماهنگی پرداخته و نشان داديم که چيزی » ضد سرمايه داری« تا اينجا به محتوی ادعای .اسالمی  می چرخاند

اما اکنون بايد اذعان کنيم که انتصاب رفرميسم به اين جريان هنوز حق مطلب را  در . جز رفرميسم در لفافه چپ نيست

مادون رفرميسم است و اين  عمال حتی چرا که کميته هماهنگی . دارد بيان نمی آنباره نقش و کارکرد مخرب 

  . شودر قسمت های بعد دنبال میچيزيست که د

  کمونيسم و امر خود رهايی کارگران 
ارکان گفتيم که لغو مالکيت بورژوازی به عنوان هدف اصلی و کسب قدرت سياسی به عنوان نزديکترين هدف، از 

تواند در سطح اما اين اعتقاد می . مهم کمونيسم و پذيرش و اعتقاد به آنها از شروط الزم و اوليه کمونيست بودن است

نظر باقی بماند و از آنجا که کمونيستها نيز از خاستگاه های طبقاتی متنوعی می آيند، اعتقاد آنها می تواند تغيير کند و 

آنچه که .  دهندماهيتکه فقط در نام سوسياليست اند تغيير » سوسياليسم«تفاسير خاص خود را بيابد و به توليد انواع 
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تقويت را ن ومايه طبقاتی می بخشد و در حاملين آن تعهد طبقاتی نسبت به اهداف کمونيستی اعتقاد به کمونيسم را جا

 از نظر مارکس و انگلس خود رهايی .، همچنين باور و التزام عملی به امر خود رهايی کارگران استدمی نماي

پاسخ اينکه چرا طبعا .  »ردنجات طبقه کارگر فقط می تواند بدست خود طبقه کارگر صورت گي«:کارگران يعنی اينکه 

 بود طبقات غير کارگر ناجی طبقه  قرار رها شود بسادگی اينست که اگر»فقط می تواند بدست خود«طبقه کارگر 

ترها اين  کشی قرار نمی دادند يا خيلی جلوکارگر باشند، خوب حتمی آنها از آغاز کارگران را مورد استثمار و بهره

اعتقاد راستين مارکس و انگلس به اين امر آنقدر عميق و . کنار می گذاشتند نموده و محکومرا خود عمل غير انسانی 

الغای مالکيت بورژوازی :  تاکيد کننداز ياد نمی بردندهنگام سخن از اهداف کمونيسم هيچگاه منحصر بفرد بود که 

از  .وسط طبقه کارگرت، احراز قدرت سياسی توسط طبقه کارگر، سرنگونی سيادت بورژوازی توسط طبقه کارگر

  . داردبسزايیانديشه خود رهايی کارگران از چند جنبه برای طبقه کارگر و نيز کمونيستها اهميت اينرو 

جامعه سرمايه داری تاريخ فی الحال و خيلی جلوتر از ما و در سراسر »  خود رهايی کارگران«ش از هر چيز اينکه پي

به مبارزات اگر اسير تقسيمات مدرسه ای . قفه کارگری جريان دارددر دل همه مبارزات کوچک و بزرگ و بی وو 

نزد مانيفست کمونيست اين . اقتصادی و سياسی نشويم، همه مبارزات کارگری بستر تالش طبقه کارگر برای رهايی اند

از می مبارزه اش بر ضد بورژوازی موازی با زندگی اش آغ«:  است کهکارگریمبارزات بی وقفه از آن همان طبقه 

 طبقه هبنابراين امر خود رهايی کارگران چيزی نيست که در جايی اختراع شده باشد و کسانی بخواهند ب  .»گردد

 فقط بايد آنرا ،اين امر، زنده و جاری و موجود است.  و يا کسانی ديگر آنرا ناديده گرفته و دور بزنندکنندمنتقل کارگر 

  . برای روشن بينی سياسی و طبقاتی آن تالش کردبود وآن متعهد تقويت به برسميت شناخت و 

چنا ن گری بايد بداند درگير هر کار. ن برای کارگران حياتی استوقوف به اين امر و درک ضرورت و اتکا به آ

ضعيف قدرت سرمايه و رهايی هر لحظه آن تالشی است برای تو » با زندگی اش آغاز شده است«مبارزه ای است که 

خود  باور به نيرو و امکانات طبقاتی طبقاتی وو غرور وقوف به اين مساله، منشا اعتماد به نفس . آن و اسارت از ستم

 اما عدم وقوف کارگران به .ی آينده و ايجاد تغييرات بزرگ حياتی اندبرای پيشروی هادر بين کارگران است که 

 می انجامد که به مبارزه ای اند به اينعمال هم درگير چنين ضرورت و اهميت خود رهايی خويش و غفلت از اينکه 

 به ابزاری برای تامين منافع آنان بر خالف منافع طبقاتی شاند و نبه عنوان ناجی بنگر نيروهای طبقات غير کارگر

 طبقه کارگر مهم ترين نيروی اجتماعی است که وزن سنگين آن در همه تحوالت سياسی و اجتماعی نقش .دنل شويبدت

ن قرار که در آوشرايط سياسی اجتماعی  مناسبات توان وامکانات وبه منافع و اين نيرو  هنگامی که .دتعيين کننده دار

در . ه کارگر برای نجات طبقه کارگر حرکت می کند طبق وآگاهی پيدا می کند به نيرويی برای خود بدل می شوددارد 

  .ی شودبرای تامين منافع طبقات ديگر ربوده مغير اينصورت نيروی کارگران 

مانيفست به . طبقات غير کارگر هميشه به کارگران با هدف بهره گرفتن از نيروی سياسی و اجتماعی آنان نگريسته اند

: نشان دهنده عمق و قدمت ديرينه اين قبيل بهره برداری هاستبخوبی  که دارددال فرانسه و انگليس اشاره اشراف فئو

يش ماموريت شان اين بود که بر ضد جامعه معاصر  تاريخی خويتوقعاشراف فرانسه و انگليس بنا به اقتضای م«

اشراف برای جلب شفقت، « در باره اين هجونامه ها مانيفست ادامه می دهد که  و»بورژوازی هجونامه هايی بنگارند

قط  گر سازند که در بند منافع خود نيستند و داد خواست آنان به ضد بورژوازی ف می بايستی بظاهر چنين جلوه
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ختلف بورژوازی دستجات مطرف اينگونه تالشها از امروز نيز . »بخاطر حفظ منافع طبقه کارگر استثمار شده است

   .جريان داردايران ، چه در قدرت و چه در اپوزيسيون، 

موقعيت تحکيم حفظ و جهت که منافع طبقات ديگر در ا چر بنابراين از آنجا که طبقه کارگر در مبارزه اش تنهاست

د و التزام به اصل خود ، و طبقه کارگر نبايد به ابزار تامين منافع آنان تبديل شود، تاکيستو افرودست و استثمار شونده

اما فراتر از اينها، قبال گفتيم که رهايی قطعی طبقه کارگر به رهايی کل بشريت و . ران ضروری استرهايی کارگ

بطن مبارزه طبقاتی، بتدريج اينرو در از.ه و بهمراه آن انجام می شودبرقراری جامعه آزاد و برابر و انسانی گره خورد

ان و مديران جامعه نو قد علم می کنند و الزم است که بخود در اين سطح ه عنوان سازندگان و هدايت کننده گکارگران ب

برای نيازها و همچنين چگونگی رهايی از نظم موجود، بلکه  راين نه فقط به دليل وضعيت حال و بناب.بنگرند

 .است که امر خود رهايی کارگران به مساله ای اساسی در کمونيسم تبديل می شودضرورتهای آينده و ساختن جامعه نو

ست که آنها را موظف می کند ها تی کمونيست پذيرش و دفاع از امر خود رهايی کارگران يکی از مبانی هوياز اينرو

 در باره  و ضروریتالش، جدا از آگاهگری اثباتیمعنی اين اما .  تالش کنندنه فعاال اين امرتقويت و تحکيم تا برای 

با زندگی اش آغاز می «که اهميت مساله، اينست که با اتخاذ مواضع و روشهای مناسب، مبارزه طبقه کارگر را 

ويت می شود و گامی امر خود رهايی آنان تق با تقويت کليت مبارزه کارگران است که . در کليت اش تقويت کنند»گردد

بی تبعيض از همه مبارزات ، حمايت بنابراين. به طبقه ای برای خود برداشته می شود مهم برای تبديل طبقه کارگر

، دفاع از همه فعالين و جمع ها و تشکلهای ی کارگرانا همه جزئياتشان، دفاع  وحمايت از ابتکارات مبارزاتکارگری ب

ن شرکت واحد، دفاع از سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، دفاع از ديگر کارگری، دفاع از سنديکای کارگرا

اشتباه و خطا و انحراف در تشکالت و مبارزات کارگری، وقوع سنديکاهای مستقل کارگری آينده، درک و پذيرش 

ن با همفکری و همياری برای رفع اشتباهات و اصالح انحرافات از درون و به عنوان عضوی از جنبش، هماهنگ بود

از آموختن  در برابر طبقه حاکمه،  کارگری جنبشالیمصالح ع به گردن نهادنحرکت عمومی جنبش، فهم و رعايت و 

نظرات آنان، لحاظ نمودن  نگرانی ها و مالحظات رهبران و فعالين عملی جنبش و مبارزات کارگری، گوش دادن به 

دامن زدن به « ديدگاه ردو طرد دگاه طبقه در برابر طبقه، تالش برای پاسخ دادن به نيازهای مبارزه عملی، تقويت دي

، همه ل جنبش مستقل کارگری با رژيم و تشکالت ضد کارگری وابسته به آنقاب، تقويت ت»تقابل گرايشات درون طبقه

ويت ، امر خود رهايی کارگران را تق از طرف کمونيستهاآن نکاتی هستند که توجه صادقانه و مسئوالنه و جدی به آنها

  .نموده  و شکوفا می کند

نگاه کرد و ديد تنها چيزی که برای اين جريانات ضد سنديکائيان حال می توان به برخوردهای کميته هماهنگی و ديگر 

تفرقه افکن قيم مابانه و برخورد تخريبی و سازمان شکن و .پشيزی ارزش ندارد همان امر خود رهايی کارگران است

ی طبقه کارگر ايران يعنی سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران نيشکر هفت اينان به تشکالت توده ا

. تپه، قاطعانه و آشکارا نشان می دهد که اين جريانات مطلقا ربطی به مارکس و انگلس و مانيفست کمونيست ندارند

 تنها دنبال وزن  انتشار مانيفستوراند» يی و خرده بورژوايی و ارتجاعیبورژوا«اينها مانند همان انواع سوسياليسم 

سياسی و اجتماعی و نيروی کارگران برای تامين منافع طبقاتی غيرکارگری خود هستند و هرگاه با دست رد تشکالت 

  .کارگری مواجه شوند بر آن حمله ور می شوند
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  معاش برای مبارزه کمونيسم و 
 کمونيست کسی است که به اين مبانی معتقد  و پايبند مو گفتيده نموتاکيد تا اينجا بر مبانی و ارکان اساسی کمونيسم 

 ديديم که الغای مالکيت بورژوازی و سرنگونی سيادت طبقاتی بورژوازی و کسب قدرت سياسی توسط طبقه .باشد

 همه اينها توسط خود طبقه کارگر انجام ميشوند، چرا که هيچ طبقه ديگری نه. کارگر از جمله شروط رهايی کارگرانند

قه کارگر نيز برای ايفای نقش خود  برای رهايی بط. هده بگيردع اين نقش را ب و نه بايدمی خواهد و نه می تواند

اکنون اين سوال طرح می شود . صورت می گيردخويشتن بايد به اين وقوف حاصل کند که نجاتش فقط بدست خود وی 

تحول مورد نياز آنان نيز رهايی و امر شان، خود رهايی که آيا صرف آگاهی کارگران به نقش خويش و ضرورتهای 

موانع  مقابل  پيشروی کنند؟ از اسارت نظام سرمايه داری ی چگونه کارگران می توانند بسمت رهاي حاصل می شود؟

اينجا به يک جنبه فوق العاده مهم و تعييين کننده در زندگی و مبارزه طبقه کارگر می رسيم که اين پيشروی کدامند؟ 

 اگر چه مبارزه روزمره و جاری طبقه کارگر .معاشبرای مساله تامين معاش طبقه کارگر و مبارزه : ت است ازعبار

 در زمينه های اقتصادی و سياسی و حقوقی به اين نظام  و برای  فوریبرای تحميل طيف متنوعی از مطالبات

.  می باشدامين معاش امن تر و مناسب تر ت، است، اما محور اين مبارزهبهتر برخورداری از زندگی و شرايط کار 

 ومساله معاش طبقه کارگر آنچنان مشغله لحظه به لحظه و روزمره و دايمی وهمچنين مساله ای مادی و زيربنايی 

آرزوها و آرمانها و اميدها و مبارزه آنان برای اعتقادات و  کارگران است که کل تعيين کننده در زندگی و مبارزه

طبعا امر پيشروی طبقه کارگر بسمت  .سرمايه داری را تحت سلطه و سيطره تاثيرات خود می گيردرهايی از نظام  

عمدتا در مبحث تحزب رهايی از نظام سرمايه داری ملزومات و تدارکارت سياسی و تشکيالتی خاص خود را دارد که 

می معاش برای ين به اهميت مبارزه در پاي.  نيستبحث مورد ينجااکمونيستی طبقه کارگر قرار می گيرد که فعال در 

  .پردازيم

رای تامين و بهبود بمی دانيم که مساله معاش و مبارزه جمعی و دايمی کارگران . توضيح نکته ای ابتدا ضروری است

اين عناوين در بخش اعظم تاريخ جنبش . شتاخته می شود» مبارزه صنفی«و يا » مبارزه اقتصادی«آن به عنوان 

 سوسياليستی بيان کننده مبارزه حياتی کارگران برای تامين معاش و بهبود آن بوده اند، اما بدنبال شکست کارگری و

. انقالب اکتبر و دست باال پيدا کردن انواع سوسياليسم های بورژوايی و خرده بورژوايی از محتوای خود دور شدند

ينی خشک و رف اين دسته سوسياليسم ها به عناو طاز»  صنفیمبارزه«و » مبارزه اقتصادی«بتدريج کاربرد عناوين 

از طريق اين  .تبديل شدند که چيزی در باره زندگی و مبارزه روزمره کارگران نمی گويندبی روح و مقوالتی سرد 

عناوين بسختی می توان فهميد و يا حس کرد که وجود و يا تهديد شبانه روزی گرسنگی و بی پولی و بی پناهی و 

به اين ترتيب .  است خانواده کارگریحقير و نداری و فقدان بهداشت و درمان معنی واقعی زندگیسرشکستگی و ت

گويا کارگر مختار است به اوضاع به جايی رسيد که . اهميت و نياز مبارزه برای تامين معاش و بهبود آن گم شد

 است و رفرميسم؛ و اگر با آن مخالفت ، راست بپردازداگر به اين مبارزه. بپردازد و يا نپردازد» مبارزه اقتصادی«

بتدريج     دفاع  اتوماتيک و طبيعی از مبارزات اقتصادی .  وری کرد، راديکال است و انقالبینمود و از آن د

کارگران و تشکالت آنان که تا پيش از شکست انقالب اکتبر از سنت های مستحکم و بديهی جنبش سوسياليستی طبقه 
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برخی از چپ های آنجا هم که می خواهند از اين مبارزه حمايت طوريکه اکنون . خت تر شدسو کارگر بود، سخت تر 

بکنند، آنقدر نگران تجمل انقالبی شان هستند و اين حمايت را با منت و افاده انجام می دهند که گويی به طبقه کارگر 

   .صدقه می بخشند

 برای زندگی کردن در همين لحظه و  ایه اقتصادی، مبارزهبنابراين اين بخش از مبارزه طبقه کارگر با عنوان مبارز

فرهنگ عميد معاش را .  آن  استاين مبارزه ای برای معاش و بهبود. در همين امروز و در همين نظام است

از اين رو به هنگام سخن از . تعريف می کند» زندگی کردن، وسيله زندگی، آنچه بوسيله آن زندگی می کنند«:به

ود تا را يادآوری نمالزم است مستقيا  محتوای واقعی آن يعنی مبارزه برای معاش و بهبود آن »  صادیمبارزه اقت«

 اين مبارزه ای برای زندگی است که نه می تواند کم رنگ وبی اهميت و تعطيل شود و نه می تواند به تعويق بدانيم

داری در دوسه دهه پس از جنگ جهانی دوم، معدود کشور های سرمايه در  الزم به تاکيد است که اگر چه .بيافتد

اما اکنون اين مبارزه مبارزه اقتصادی کارگران به سطح زندگی مناسب تری در مقايسه با ديگر نقاط جهان منجر شد، 

به اين دليل امروز اين بخش از . در بخش اعظم جهان به مبارزه ای برای معاش و تامين حداقل زندگی بدل شده است

 .می باشدکارگر بيش از هر زمان ديگر ضروری و حياتی مبارزه طبقه 

هرگز با روی می آورند هيچ بخشی از طبقات غير کارگرو حتی آن عناصری از اين طبقات که به فعاليت سياسی 

مين مزد تنها منبع تا. مشکل و معضل طبقه کارگر استيژه وبطور فقط و  تامين معاش .مشکل معاش مواجه نيستند

مزد . ه بالفاصله به معنی آغاز پايان زندگی کارگر استقطع جريان مزد در هر لحظ. ن می باشدمعاش کارگرا

منافع سرمايه داران برای کسب حداکثر  .استهمچنين موضوع نبرد و کشمکش دايمی بين کارگران و سرمايه داران 

ارگران حکم می کند که برای ممانعت  در مقابل منافع ک.سود ايجاب می کند مزد را تا آنجا که می توانند کاهش دهند

بنابراين . افزايش آن تالش کنند يا برای مزد ودستدفاع از به از کاهش دستمزد و برای بهبود سطح زندگی  شان 

سست شدن و قطع اين مبارزه از . ميزان مزد در هر مقطع توسط تناسب قوا در اين نبرد و کشمکش تعيين می شود

گرايش .  می انجامداننآشده واز آنجا مستقيما به نداری و فالکت و قطع آن منجر طرف کارگران به کاهش مزد 

سرمايه داران به کاهش دستمزد ها از يکسو، و خطر بيکاری از سوی ديگر به طور دايم سطح مزد و اصل مزد را 

يعنی اساس . دن شوند قطعند و هميشه می توان هميشه می تواند کاهش يابهامزددستپس . مورد تهديد قرار می دهند

آنچه . عرض فروپاشی قرار داردم و در مورد تهديد و بی ثبات و ناامن استو در سراسر عمر يکسره زندگی کارگر

 از ناپايدار وست که هميشه های کارگری در نظام سرمايه داري شامل همه مطالبات و دستاوردگفتيمدر مورد مزد 

  نسبت به اساس زندگی به اجباری طبقاتی برای تامين و حفظ و بهبود امنی و نگرانیاز اينرو نا  .دست رفتنی اند

  .سطح زندگی منجر می شود

کارگران اجباری طبقاتی که تنها منحصر به . اجبار استيک  مبارزه طبقه کارگر برای معاش يک انتخاب نيست، پس

 روابط فاميل پولدار و   ول و ثروتمساله معاش طبقات غير کارگراز طريق دسترسی آنان به مالکيت و پو. می باشد

 معاش طبقه  در مقابل. از استثمار کارگران تامين می شودحاصلسهم بری از سود و استثمار ديگران و  امکان دار

 مبارزه همزاد آن اما مزد بدون. ی که بابت آن دريافت می کند وابسته استمزدبه فروش نيروی کارش و کارگر تنها 

 اين علی رغم واضح است که . دست رفتن استهمواره در معرض کاهش و از ح دستمزد ها حفظ و بهبود سطبرای 
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  ایچارهنهايتا  است و به همين دليل کارگران گی طبقه کارگر همچنان پيوسته در حال نزول سطح زندهم بازمبارزه 

. نظام ندارنداين رای تغيير الغای مالکيت بورژوازی و کسب قدرت سياسی بتعيين تکليف با نظام سرمايه داری و جز 

 طبقه کارگر .ادامه دهندرا  در همين نظامشان مبارزات جاری  برای بهبود وضع  ناچارند تا نيز اما دقيقا به همين دليل

 چرا که کارگران هم.  کندانقالبعليه آن يا نتواند بتواند در اين نظام زندگی کند حتی اگر هيچگاه نخواهد بايد مقدمتا 

 اين حق ابتدايی  عمالی کهان کس. برخوردارندق انسان يعنی از اولين ح زندگی وحق حياتاز  و ،انسانندگران مانند دي

مبارزه « و مبارزه کارگران برای تحميل اين حق به نظام موجود را با مارکهای ،را برای آنان به رسميت نمی شناسد

و يا به بيان اشراف منشانه کميته هماهنگی به ،  کنندمیتحقير » مبارزه رفرميستی«و » مبارزه صنفی«و » اقتصادی

و اين مبارزه حياتی را تخطئه و به اين ترتيب ، مورد سرکوفت طبقاتی خود قرار می دهند» مطالبات نازل«عنوان 

مبارزه اش، بلکه اساسا از انسان و و نه فقط از طبقه کارگر اين را به نمايش می گذارند که می کنند، تنها تخريب 

  .عزت و حرمت و حقوق اوليه اش چيزی نمی فهمند

 یضرورتچرا که انقالب امر هر روزه نيست، اما زندگی کردن . ، طبقه کارگر بايد زندگی کند تا بتواند انقالب کندثانيا

ال صاستيشايد  دند تاآرزومن  اوال مشکل معاش ندارند، و دوماکهتنها کسانی اين حقيقت را نمی فهمند . روزمره است

هيچ قرابتی با » انقالب«اين . انقالب، انقالب کارگران نيستاين در اينصورت . کشاندطبقه کارگر را به انقالب ب

  .کمونيسم مارکس و انگلس و مانيفست ندارد

 نفی نظام سرمايه داری، مبارزه کارگران برای معاش با مبارزه آنان برای انقالب و  مارکس و انگلس و مانيفست،نزد

 هيچکدام از اين مبارزات بر ديگری برتری . پر اهميت و حياتی و هم وزن و جدانشدنی و در هم تنيده اندارزهدو مب

 تضعيف ی کارگران عليه سرمايه داران است کهمبارزه طبقاتاز اجزای اين دو مبارزه . مهم اندندارد چرا که هر دو 

 اين نيفست کمونيست برای تشريح و روشن نمودن ما.هر يک به تصعيف کل مبارزه طبقاتی کارگران می انجامد

» بورژوازی و پرولتاريا«مبارزه کل، يعنی مبارزه طبقاتی کارگران تدوين شد که بخش اول آن به تشريح رابطه 

مرد آزاد . تاريخ جامعه هايی که تاکنون جود داشته تاريخ مبارزه طبقاتی است«: اختصاص دارد و چنين آغاز ميشود

 با يکديگر در تضاد ستمکش خالصه ستمگر و -يسين و پلبين، مالک و صرف، استاد کار و شاگرد،و بنده، پاتر

دائمی بوده  و به مبارزه ای بال انقطاع، گاه نهان و گاه آشکار، مبارزه ای که هر بار يا به تحول انقالبی  سازمان 

مارکس و انگلس سپس امتداد اين  .»ه اندسراسر جامعه  و يا به فنای مشترک طبقات متخاصم ختم می گردد، دست زد

جامعه نوين «: دنجاری در کليه جوامع تاکنونی را در جامعه سرمايه داری چنين بيان می کن» مبارزه طبقاتی«

بورژوازی، که از درون جامعه زوال يافته فئودال برون آمده، تضادهای طبقاتی را از ميان نبرده است، بلکه تنها 

  .»نوين جور و ستم و اشکال نوين مبارزه را جانشين آنچه که کهنه بوده ساخته استطبقات نوين، شرايط 

ل تقابديدگاه مانيفست کمونيست به مبارزه کارگران، ديدگاه مبارزه طبقاتی است و نه ديدگاه مبارزه گرايشات و 

 ه های مبارزه کارگراناساس ديدگاه مبارزه طبقاتی است که همه جنببر.  های مختلف درون جنبش کارگریگرهبندی

ا ينجا به جنبه های مربوط  به مبارزه ما تا . هميت می يابد ااز اقتصادی و سياسی و تئوريک در ارتباطی نزديک باهم 

کارگران برای رهايی از نظام سرمايه داری پرداختيم و به اهداف اين مبارزه که همان اهداف کمونيسم است اشاره 

طرح اهداف الغای مالکيت بورژوازی و سرنگونی قدرت به تنها  يد کرد که اگر کمونيسماما اکنون بايد تاک .کرديم
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 از اهميت نگری به مبارزه کارگران آنگاه با اين محدود سياسی آن و کسب قدرت توسط طبقه کارگر محدود می شد،

يه  ديدگاه مبارزه طبقاتی  اما چنين چيزی ممکن نبود رخ دهد چرا که کمونيسم برپا.طبقاتی و تاريخی خود می کاست

  .قرار دارد

 درخشانی اهميت به نحو سال پس از تدوين آن نوشت ٤٢ يعنی ١٨٩٠ست در سال انگلس در مقدمه ای که برمانيف

در لحظه ای که اين سطور را می « : دی شان به نظام حاکم را بيان می دارميل مطالبات فورحمبارزه کارگران برای ت

رچم زير پ در ارتش واحدبرای اولين بار بصورت که روپا و امريکا نيروهای رزمنده خود را نگارم، پرولتاريای ا

و منظره امروز به سرمايه داران ...............  گرد آورده است، سان ميبيندنزديکترين هدف واحد و بخاطر واحد

ايکاش مارکس اکنون در . د شده اندمالکين همه جهان نشان خواهد داد که پرولتارهای همه کشورها اکنون واقعا متح

  »! را به چشم خود ميديدهکنار من بود تا اين منظر

می بينيم که انگلس چقدر زيبا اهميت و ضرورت حياتی صف يکپارجه و يک تن کارگران در برابر بورژوازی را 

آن سنت پر اصالت و  اينست .»هدف واحد  نزديکترين« و بخاطر »پرچم واحد« زير ،»ارتش واحد«: ترسيم ميکند

 اينکه تئوری مارکس و انگلس در مقطع تدوين مانيفست در وضعی قرار داشت که .رهايی بخش کمونيسم طبقه کارگر

 جهانی - عظمتی تاريخی بسرعت بفاصله چند دهه،»تنها چند بانگ معدود به ندای ما پاسخ دادند«به قول انگلس 

د، تنها اين نبود که از لحاظ تئوريک ارگران عليه سرمايه بدل ش مبارزه کد و به صدای اعتراض و جنبشکسب کر

سنت های اصيل ن با عجين شدن آ از ديدگاه عميق مبارزه طبقاتی و  به دليل برخورداری اشصحيح بود، بلکه همچنين

  . بوديک آن هم در همين اصالت طبقاتی اشصحت و صالبت تئور. پرولتاريايی بودو شرافتمدانه 

طبعا .  فاقد بضاعت الزم برای درک چنين سنت هايی هستند»ضدسرمايه داری«و اولترا» قالبیان«پر چپ های سو

جنبش نوپا و مستقل به جان » تقابل گرايشات«اگر انگلس زنده بود می بايست به کسانی که شب و روز با چماق 

سازش «و » مخرج مشترک گيری«و » همتبليغ همه با «می کنند، بابت اينهمه آن افتاده اند و چوب الی چرخ کارگری 

 با مشاهده سنت های عميق کارگری در .حساب پس می داد» راست روی«و » برخورد ليبرالی«و » گرايشات

و » گرايش سازان«ترفند ها و تقالهای که  انگلس و مانيفست کمونيست به روشنی می توان ديد س ورکتئوريهای ما

موفق به گمراه نمودن برخی هم کارگر، که بعضا ناصر طبقات غير نيست جز تالش عی، چيز»گرايش بازان«

   . در جهت منافع خود از آن  استفادهمنظورکارگران ميشوند، برای نفوذ در جنبش کارگری ب

 که انگلس چنين شورانگيز از آن تعريف می کند وآنرا عزيز می »نزديکترين هدف واحد«حال پرسيدنی است که آن 

آری  .»اين هدف عبارت است از قانونی کردن هشت ساعت کار طبيعی روزانه«: پاسخ می دهددارد چيست؟ انگلس 

 که اينقدر پر شور از کاهش ساعت کار دفاع می کنند و نه فقط اين ندستارکس و انگلس و مانيفست کمونيست هاين م

است زيرا که از شدت فرسودگی برای آنان کاهش ساعت کار حياتی . بلکه همچنين خواستار قانونی شدن آن نيز هستند

با .  فراهم می کنداجتماعی و اندکی فرصت برای پرداختن به خود و خانواده و روابط ،جسم وروان کارگران می کاهد

برای انديشه و مطالعه، زندگی انسانی شده، امکان و فرصت برای اندکی برخورداری کارگران از مقداری وقت آزاد و 

کاهش ساعت کار همچنين . د آگاهی طبقاتی و فعاليت مبارزاتی شان بيشتر فراهم می شودرشبرای پروش همه جانبه، 

د بيمه بيکاری موثر بيکاری، بويژه در شرايطی که طبقه کارگر فاق. ابزار موثر طبقه کارگر برای کاهش بيکاری است
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همان در .  و استيصال تباه می کندفالکت و بی پناهی وسرگردانیو ست، بخشی از طبقه کارگر را با فقر و قابل اتکا ا

 ساعت نبرد باالطريق  توده بيکاران را به عنوان تهديدی عليه کارگران شاغل بکار گرفته و از حال طبقه سرمايه دار

هش ا با کن منافع پايه ای طبقه کارگر که  آ.نيز به تباهی می کشانند مزدها، اين بخش طبقه کارگر را و کاهش دستکار

 شامل همه مطالبات کارگری ،مين می شود يعنی برخورداری آنان از يک زندگی مساعد تر و مناسب ترساعت کار تا

  . نير می باشد و مرخصی ساالنه و اضافه کار و شب کاری و بيمه درمانی وغيره ااز قبيل دستمزده

 بسيار  و می کننداين مطالبات هريک از جهات مختلف برای بهبود زندگی کارگران در نظام سرمايه داری عمل

که اين قانون برای است درست . که تحميل آنان بدنبال مبارزات کارگری جنبه قانونی نيز بخود بگيردضروی است 

لغو تغيير دهد و يا  وهر لحظه که بورژازی اراده کند می تواند آنرا ستتحکيم سلطه طبقاتی بورژوازی او حفظ  

قانون   حکومت  و آنرا،ياسی طبقاتی خودام بخشيدن به سلطه و قدرت س برای مشروعيت عسرمايه داراناما . نمايد

ضمن پنهان   از اين ظاهر سازی استفاده نمود ومی توان و می بايداز اينرو  .دنه  وبرای عموم جامعه جلوه می دهعام

نفی  و ات تحميل شده، با قانونی نمودن مطالبنکرد ن ماهيت طبقاتی قانون حاکم  و نيز عدم توهم پراکنی نسبت به آن، 

 با افشای هم اينطور در جريان مقاومت های بورژوازی می توان . د و به تاخير انداختجه کرابا مشکل مو رد آنها را

باز پس گيری هزينه  توده های کارگر را عليه آن بسيج نمود و ، موجودنيانوعملی ماهيت سرمايه دارانه و طبقاتی ق

  .باال بردبوژوازی مطالبات تحميل شده را برای 

برای مارکس و انگلس دفاع  و آنهم دفاع جانانه از کليه مطالبات کارگران برای بهبود زندگی شان در اين نظام و 

 تناقض و منافاتی با اهداف کمونيستی لغو مالکيت بورژوازی قانونی نمودن آنها، تحميل اين مطالبات به طبقه حاکمه و 

اينها همه سنگرهای متنوع يک جبهه . و کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر نداردو سرنگونی سيادت طبقاتی آن 

در مبارزه روزمره برای بهبود زندگی در اين نظام، طبقه کارگر سنگرهای . واحد به نام مبارزه طبقاتی کارگران است

شيار تر و سازمان يافته تر کوچک و متزلزل و اما بيشماری را فتح می کند که وی را برای مصاف نهايی آگاه تر و هو

مبارزه روزمره با هر درجه از رشد هم  خود که واضح است . و هدفمند تر و با افق و پرتوان و آماده می سازد

هايی می بايد که بموازی مبارزه روزمره تدارک و برای ر. مستقيما به رهايی از سرمايه داری ختم نمی شود

نکته اما اينست که در . برای تحزب کمونيستی طبقه کارگر تالش نمود پيش از هر چيز و سازماندهی ويژه داشت

. ی قطعی آماده می سازدمبارزه روزمره، طبقه کارگر آنچنان توش و توانی را کسب می کند که وی را برای رهاي

در که ی است يفست کمونيست  همين رابطه  درهم تنيده و جدا نشدنی مبارزه جاری و مبارزه برای رهامنظور ماني

  .»مبارزه اش بر ضد بورژوازی موازی با زندگی اش آغاز می گردد«: می گويدمورد طبقه کارگر 

 انگلس مرتکب چند راست روی مهم  غير کارگری ضد سنديکائيان کنونی بايد گفتکمونيستی وادراکات غيرراساس ب

 انگلس با دفاع از کاهش ساعت کار و -١: ستبرای مشاهده اينگونه ادراکات ساده لوحانه بی فايده نيذکر آنها که شده 

  انگلس با پذيرش -٢ !کندقبال می تنه از لغو کارمزدی، از اسنثمار کارگران بمدت هشت ساعت در روز بگرمی اس

يب انگلس کارگران ترتاين  به -٣ !می دهدحمايت قرارمورد مايه داری را هشت ساعت کارمزدی، اساس نظام سر

هشت ساعت روزانه بردگی مزدی را به عنوان نان در مسلخ بورژوازی يعنی  پذيرش  و شکست آهددارافريب 

 اگر انگلس صداقت داشت می بايد کارگران را فرا می خواند تا با رد نمودن هشت ساعت کار -٤! پيروزی جا می زند
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 توسط بورژوازی، ت کار روزانه می خواهد با قانونی کردن هشت ساع انگلس-٥ !روزانه، کار مزدی را لغو کنند

اتکا به نيروی «ران را از  انگلس با استقبال از قانونی شدن هشت ساعت کار، کارگ-٦! بردگی کارگران را ابدی کند

 مبارزات «، به اين ترتيب و به بيان کميته هماهنگی-٧!  اتکا به قانون بورژوازی منحرف می کندبسمت» خود

سنديکايی آنهم در دل  حال می توان ديد که چرا جريانات ضد! »ی شوندنون بورژوای حلق آويز مبه دار قاران کارگ

دوره ای از تحرک جنبش کارگری از طرف کارگران پس زده شدند و بيش از پيش به دسته های فشار عليه مبارزات 

  !يابی آنان تبديل شده اندتشکل توده ای کارگران و تخطئه و تخريب 

اد تشکل های توده ای آن ايج» نزديکترين هدف واحد«ديم، گری ايران برگرحال اگر به شرايط کنونی جنبش کار

مستلزم گرد آمدن بصورت يک » نزديکترين هدف واحد« به اين یباما دست يا.  در محيطهای کار استکارگران

 بر عليه رژيم ه به دليل فشار سنگين و سرکوبگرانیجنبش کارگر. است» پرچم واحد«و زير » ارتش واحد«

آنگاه بويژه در . محيطهای کار به کندی به سمت اين نزديکترين هدف پيش می رود در  ارگران کای ه انيابی تودسازم

عليه اين پروسه و دستاورد تاکنونی آن شان  با تالش های تخريبی ،جريانات ضد سنديکايیمتن چنين شرايطی است که 

کمونيسم با   چه دره عميقی ميان آنان نشان می دهند که بوضوح  ،يعنی دو سنديکای کارگران واحد و نيشکر هفت تپه

   .دوجود دارمارکس و انگلس و مانيفست کمونيست 

اما جريانات رفرميستی .  رفرميسم هستندانات به لحاظ محتوی سياسی تداعی کنندهدر قسمت های قبل گفتيم که اين جري

 چرا که اين فلسفه وجودی ر همين نظام موافقت کنندمطالبات کارگری برای پيگيری دحداقل با   تعريف می بايدطبق

با چنين مبارزه ای بيشترين ستيز را برعکس  نشان می دهد که  اما رفتار های سياسی ضد سنديکائيان کنونی .آنهاست

نه به . ده نفع کارگران موافقنبنابراين اينها نه دنبال انقالب عليه سرمايه داری هستند، و نه با مبارزه اصالحی ب. دارند

يعنی .   کارگران در همين نظامامر سرنگونی بورژواری روی خوش نشان می دهند، و نه به امر مبارزه برای معاش

مشخصه بارزترين از با سنت های پر قدمت جنبش کمونيستی و کارگری عميق  اين بيگانگی. آنن هستند و نه نه اي

 يکی از اين سکت ونيست است و نه رفرميست، بلکه صرفا  نه کمکميته هماهنگیبنابراين، . سکت های سياسی است

  .دشود، خصلت تخريبی اش آشکار تر می گردسکتی که هر چه بيشتر ناکام می . هاست

  کمونيسم و منافع کل کارگران
د ديدگاهی که از وجود طبقات متضا. استشده  بناکمونيسم مارکس و انگلس و مانيفست بر ديدگاه مبارزه طبقاتی گفتيم 

امروز بخشی از .  برميخيزد متخاصمقفه اين طبقاتبی و ستم طبقات باالدست بر طبقات فرودست و مبارزه دايمی و 

جرياناتی که خود را کمونيست می دانند حامل اين برداشت بسيار انحرافی و خطرناک نسبت به ديدگاه مبارزه طبقاتی 

به اين .  به تفاسيرشان از شرايط مبارزه طبقاتی می داننداسته و محدودکه آنرا اساسا موضوعی نظری و برخهستند 

 )مسقل از کيفيت و صحت شان(مقداری تحليل و تفسير) مهم نيست دو نفر يا دويست نفر(معنی که هر گروه و جمعی 

جريان «و » جنبش متفاوت«و » ترند«و » گرايش«و » خط« و خود را فراهم می کنداز مسايل مبارزه طبقاتی 

اگر چه قابل مقايسه نيستند، اما بهر حال مارکس و انگلس . تا اينجا می توان به موضوع اهميت نداد. می نامد » متمايز

پيدايش دسته بندی های . هم بخشا در نقد و تمايز با انواع سوسياليسم های دوران خودشان مانيفست را طرح کردند
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هم درصورت وجود مباحث و جدلهای سياسی و فکری مختلف در جنبش کارگری هم اجتناب ناپذير است و متفاوت و 

منافع کل طبقه کارگر می توانند به ارتقا آگاهی طبقاتی و رشد بصيرت و پختگی سياسی و اتحاد و روشنگر و با حفظ 

، طرفداران مارکس اه جدالهای فکری مارکس و انگلس با پرودونيستها و الساليست.به تقويت جنبش کارگری منجر شود

تن و مباحث انترناسيونال دوم، و بلشويکها و منشويکها در انقالب روسيه، از سنت های درخشان مباحثات و با برنش

  .مبارزات فکری درون جنبش کارگری هستند که بدون آنها کمونيسم طبقه کارگر به آن نفوذ جهانشمول دست نمی يافت

ی همراه آن گروه شان را جانشين خود مبارزه طبقات تفاسيرشان و به  از آنجا آغاز می شود که جريانات موجودمشکل

خود  خودشان درست ترين و بهترين هاست، از آنجا که نظرات و تحليل هايشان نزد. مادی و بيرونی و جاری می کنند

 از اينرو تنها وظيفه ای که در برای خود . راه نجات آنان می دانند يگانهرا بيانگر اصلی و برحق منافع کارگران و

 -٢. ديگر را تضعيف نموده و از ميدان بدر کنند» گرايش« و » خط«هر روش ممکنی با  -١: يل می شوند اينست کهقا

، آنان را کار اقناعی و نه اينکه همراه با سنت های کمونيستی از طريق بدنبال خود بکشانندبا هر ترفندی کارگران را 

مشغولند، آنگاه مشابه ای  وظايف به انجام » گرايشات«ها و » خط«ن از آنجا که همه اي. همراه سازندهمفکر و با خود 

با هم و اوضاع شير تو شيری به جای جدالهای فکری و سازنده گرايشات واقعی درون جنبش کارگری، با جنگ همه 

ه جنگی که در صورت قرنطينه نشدن به ايجاد فزايند. ايم که اين دستجات و گرايشات جعلی برپا داشته اندمواجه 

نوپا و تفرقه و پراکندگی در جنبش دلسردی و بدبينی و ابهام و ترديد و بی اعتمادی و نگرانی و دسته بندی های کاذب 

  .  و مستقل کارگری منجر می شود

 سنديکاها شناخته می شوند يت با تشکالت توده ای و ضديت باسياست ضددر بخش های قبل گفتيم  دستجاتی که با 

اين بی ربطی را در زمينه های  اهداف لغو مالکيت بورژوازی . ارکس و انگلس و مانيفست ندارندربطی به کمونيسم م

 و در ضرورت مبارزه   کارگرانو کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر و اعتقاد و التزام عملی به امر خود رهايی

ای مانيفست کمونيست می رسيم که  از مهمترين روش های عملی و سنت هیحال به يک .نشان داديمبرای تامين معاش 

اين سنت و روش . کارگری پرتاب کندبه جرگه انواع سوسياليسم غيرفقدان آن به تنهايی کافيست که هر جريانی را 

 .عملی حياتی و تعيين کننده به چگونگی و رويکرد کمونيست ها به جنبش کارگری و رابطه با آن مربوط می شود

معطوف به تمام و همه س و مانيفست به جنبش کارگری رويکردی کل گرايانه و ارکس و انگلکمونيسم مرويکرد 

. می بيند» تماميت«و يک » کل«يک اين رويکرد مقدمتا و ابتدا به ساکن جنبش کارگری را به مثابه .  استکارگران

ی کار وبردگان مزدی آنها مستقل از هر تفاوتی در بين شان به عنوان فروشندگان نيرو» تمام«کارگران و » کل«اينجا 

اعضای طبقه ای به نام طبقه کارگر که درگير نبرد دايمی و بی وفقه با خريداران نيروی کار و عنوان به و 

 انسجام و بهم پيوستگی اين کل، و حفظ و تحکيم و تقويت تماميت. است مورد توجه قرار می گيردخود استثمارگران 

و کنار  کامال نفی  اين رويکرد کمونيستی نزد دستجات نامبرده.ونيسم است اين کمتعطيل ناپذير، مشغله دايمی و آن 

 نزد اينها چيزی . استاننمشغله دايمی  آهمه خود » گرايش«و» خط« و در عوض حفظ و تحکيم و تقويت گذاشته شده

  . کارگری معنی و وجود خارجی نداردجنبش» تمام«و » کل«به عنوان 

: مربوط است با اين سوال آغاز می شود که» پرولتارها و کمونيستها«ه تبيين رابطه بخش دوم مانيفست کمونيست که ب

  اين سوال مهمترين گام  در رويکرد مانيفست .»کمونيستها و پرولتارها بطور کلی چه مناسباتی با يکديگر دارند؟«
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 بيرونی و مستقل و قايم بذات و با موجوديتی» پرولتارها«ابتدا بايد کليت و تماميتی به نام . به جنبش کارگری است

نزد  .وان در باره مناسبات متقابل کمونيستها و آن صحبت نمودانفعال برسميت شناخته شود تا بتوعل دارای حيات و ف

» کمونيست ها«اوال چيزی به نام که در ديدگاه اينان  اساسا موضوعيت ندارد چرا اين سوال جريانات مورد بحث

» پرولتارها« ثانيا کليتی به نام کمونيستی می دانند؛» گرايش«و » خط«دام تنها خود را موجود نيست چرا که هر ک

  . بدنبال آنها روانندهم کارگران بقيه  است و  درون جنبشگرايشاتهمان چه هست هر  ومعنی ندارد 

 ديگر احزاب کمونيستها حزب خاصی نيستند که در برابر«: پاسخ مانيفست به سوال فوق در درجه اول اينست که

که با کمونيسم آن موافق نيستند را » ديگر احزاب کارگری«می بينيم که مانيفست وجود . »کارگری قرار داشته باشند

ما چه فکر می کنيم، احزاب کارگری ديگری هم هستند که بخش های مختلف   يعنی مستقل از اينکه.برسميت می شناسد

نبش کارگری اند و هر گونه ل اين احزاب بخشی از صورت مساله جن دليبه همي. جنبش کارگری را نمايندگی می کنند

ديگر احزاب «همچنين در رابطه با . تعريف مناسبات کمونيستها با پرولتارها مشروط به اين برسميت شناسی است

ه چرا در حالی که مانيفست در همان دور. »کمونيستها حزب خاصی نيستند«بر اين تاکيد می شود که »  کارگری

خودش خط کامال متمايزی را نسبت به ديگر جريانات کارگری نمايندگی می کرد و درستی اش هم با نفوذ سريع آن 

 علت اين تاکيد نه يک فروتنی کاسبکارانه  ويا تاکتيکی . نبودن کمونيست ها تاکيد می کند»حزب خاصی«ثابت شد، بر 

به مثابه اجزای » ديگر احزاب کارگری«و » کمونيست ها«که مارکس و انگلس بين برای جلب کارگران، بلکه اينست 

ری با طبقه يک پديده کل به نام جنبش کارگری، آنقدر منافع و نيازها و مسائل مشترک در مبارزه کل جنبش کارگ

  .رنگ می بازدبودن کمونيست ها » خاص« که استثمار کنندگان می بينند

نبودن کمونيست ها براين نيز پای » خاص«و تاکيد بر » کارگریديگر احزاب «مانيفست در ادامه برسميت شناسی 

اين را مقايسه کنيم با دستجات کنونی . ديگر احزاب کارگری قرار نگرفته اند» در برابر«می فشارد که کمونيست ها 

 و سياست تعريف شده شان تشديد و  می باشددرون جنبش کارگری» تقابل گرايشات«که همه هويت و هم وغم شان 

رقابت و مقابله با ديگر جريانات درون جنبش است چراکه موفقيت خود را در حذف جريانات ديگر می به دامن زدن 

 از سوی ديگر، از کنونیضد سنديکايی  اين دو رويکرد و سنت متضاد مانيفست کمونيست از يکسو و دستجات .بينند

بسادگی اينست که خود را با ديگر ای مانيفست مساله بر. ندمنفعت و خاستگاه طبقاتی متضاد نشات می گيردو نياز و 

 تفاوتها و اختالف هايشان، از اجزا و متعلق به کليت جنبش کارگری می بيند که خود هاحزاب کارگری علی رغم هم

کارگری به اصطالح  بسياری از احزاب روشن است که امروز. دران استش درگير نبردی بی وقفه با سرمايه اين جنب

 بحث خارج اند و از احزابی بورژايی اند که از چارچوب اين انگلستان و احزاب سوسيال دمکراتگر ب کارنظير حز

اما اوال امروز هم جريانات سياسی و تشکالت توده ای کارگری . اين نظر دوران ما با دوران مانيفست فرق کرده است

ثانيا و . ارند که کامال با اين بحث منطبق اندحضور د بسياری درون جنبش کارگری و بويژه در شرايط کنونی ايران

ديگر احزاب کارگری قرار گرفتن به معنی تغيير جبهه نبرد طبقاتی از » در برابر« مهم تر اينکه، برای مانيفست 

آنگاه اين تغيير .  بودی کارگرجنبش درون  به سمت مبارزه بين دسته بنديهای طبقه سرمايه دارمبارزه طبقه کارگر با 

ه نبرد طبقاتی به معنای خودکشی سياسی دستجمعی در جنبش کارگری و به شکست کشاندن آن در برابر جبه

 اين تقابل مشغولند و آنرا  نمودنو تيز» تقابل گرايشات« اما جريانات کنونی که با افتخار به  .استثمارگران بود
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ی و منافع آن و خطر تضعيف رجنبش کارگمی دانند نشان می دهند که کل » گرايش راديکال«مشخصه خود به عنوان 

ال قيدی و بی خيالی اين جريانات نسبت منافع کل . يچ ارزشی نداردن در برابر استثمارگران برايشان هو شکست آ

  . می باشد آنانطبقه کارگر و بی ارزشی کل جنبش کارگری برای آنان بيانگر خاستگاه طبقاتی غير کارگری 

کمونيستها حزب خاصی نيستند که در برابر  «:که ای در برداشت ما از اين سنت کمونيستیبرای اينکه ترديد و شبهه 

مطمئن شويم که اين برداشت درست است، مانيفست اعالم می و نماند  باقی» ديگر احزاب کارگری قرار داشته باشند

 بروشنی واضح است که. »باشد، ندارندهيچگونه منافعی که از منافع کليه پرولتارها جدا   ـــکمونيستهاآنها ـــ «: دارد

از چپ و راست و آنارشيست و رفرميسم و (همه کارگران و جريانات و تشکالت کارگریشامل » کليه پرولتارها«

که مستقل اند و مانند خانه کارگر و شوراهای اسالمی ابزار کنترل و سرکوب جنبش ) اتحاديه و شورا و سنديکا

کليه «مجزا از » هيچگونه منافعی«اينکه کمونيست ها .  می باشددولت شان نيستدکارگری توسط سرمايه داران و 

 راديکال و چپ و ياارزش تر و  باا معناست که آنها هيچ منفعت بيشتر و بهتر يندارند، صريحا به اين » پرولتارها

  . ندارند» کليه پرولتارها«غيره و مجزا از 

 خودفرصت طلبانه از آرا و  به احتمال برداشت ها و تفاسير وارونه گويا مارکس و انگلس هنگام نگارش مانيفست

در مراحل گو ناگونی که مبارزه پرولتاريا و بورژوازی «: ند مسدود نمودن آن مجددا تاکيد می کنواقف بودند که برای

ا به همين دليل مارکس  دقيق.»هميشه نمايندگان  مصالح و منافع تمام جنبش هستند ـــ  کمونيستها ـــطی می کنند، آنان

بدين مناسبت کمونيستها عمال باعزم ترين بخش احزاب کارگری همه کشورها و هميشه «: و انگلس اعالم می دارند

   .»محرک جنبش به پيش اند

 ، » هميشه نمايندگان  مصالح و منافع تمام جنبش هستند«بنابراين می توان چنين جمعبندی نمود از آنجا که کمونيستها 

کمونيستها به . و نه برعکس » هميشه محرک جنبش به پيش اند «و از اينروند بخش آن» باعزمترين«رترين و پيگي

 به دليل نمايندگی مصالح کل جنبش است که با عزمترين و ،دليل با عزم بودن پيگيرترين بخش جنبش کارگری نيستند

 و نيز از آنجا که نبودهکمونيست نام اشد شايسته که فاقد اين مشخصات روشن ب هر جريانی .پيگيرترين بخش آن هستند

نمی باشد حتی شايسته »  محرک جنبش به پيش«به همين جهت  نيست و» مصالح و منافع تمام جنبش«نماينده 

اين است آن سنت و رويکرد مانيفست کمونيست در تعريف مناسبات کمونيستها با جنبش  .راديکال بودن هم نيست

 عنوان بخشی از اين جنبش، پرچم دار منافع کل طبقه کارگر و پيشقراوالن وحدت و يکپارچگی کمونيستها به. کارگری

نيز و  ،در مبارزه عليه استثمارگرانان اين طبقه و مدافعان راستين و صديق انسجام سياسی و عملی صفوف کارگر

   . حاملين افق رهايی قطعی آنان از نظام بردگی سرمايه داری هستند

برای  را آگاهانه و سازمان يافته ترده و بی سابقه تالشی گسن ديد همه آن جرياناتی که در ماههای اخير حال می توا

 و به اين ، برپا کردندت واحد و کمپين افزايش دستمزدتخريب سنديکاهای کارگران نيشکر هفت تپه و کارگران شرک

 شان در گمراه نمودن کارگران به يک شکست متعاقبا و گشت ماهيت ضد کارگری سياست هايشان برمال ترتيب

لس و سوزنی از سنخ کمونيسم مارکس و انگپيروزی برای جنبش کارگری بدل شد، آری همه اين جريانات سر

 با بصيرتی عميق پيدايش و توليد و  و انگلس گويی مارکس.دن و قرابتی با اين جنبش پرولتاريايی ندارند نيستمانيفست

داهيانه مرز خود با اين که  را درحاشيه مبارزه طبقاتی کارگران پيش بينی می کردند بازتوليد اينگونه جريانات
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ترسيم نمودند تا اينها نتوانند با پنهان شدن زير نام کمونيسم از اعتبار آن برای اهداف غير کارگری خود را جريانات 

بخواهند جنبش پرولتاری را در چهارچوب آنها ــ کمونيستها ــ اصول ويژه ای را به ميان نمی آورند که «:سود جويند

  .»آن اصول بگنجانند

 »در چهارچوب آن اصول بگنجا نند«به ميان می آورند تا جنبش پرولتاری را » اصول ويژه ای«همه جرياناتی که 

در .  تا از اين طريق نيروی کارگران را در خدمت منافع خود بکار گيرندمی کوشندسکت های مرتجعی هستند که 

 که تالش دارنداست » اصول ويژه«آنها همان » گرايش«و » خط«اناتی که به سياست های مخرب آنان اشاره شد، جري

  .  »در چهارچوب آن اصول بگنجا نند« کارگران را تا

 کمونيسم، جنبش طبقه کارگر است
 کارگران مموه عل انديشه های کمونيستی شما بآيا اين تحمي«نوشته حاضر برای بحث و بررسی درباره سوال 

اسخ رضا رخشان عضو هيئت مديره و سخنگوی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه به برخوردهای ضد در پ» نيست؟

اول اينکه جريانات ضد سنديکايی و . در مقدمه گفتيم اين سوال از دو جهت دقيق نيست. سنديکايی محسن حکيمی بود

م اينکه کمونيسم ود. ن به آنان آوانس و امتياز است اين عنوااطالقحکيمی کمونيست نيستند و کميته هماهنگی و محسن 

 تا اينجا ما .کسانی می خواهند آنرا به جنبش تحميل کنندگويا را پديده ای برونی و خارج از جنبش تصوير می کند که 

 کمونيسمدر باره  عن منب اين مهمترين و معتبرتريبه مورد اول اين بحث پرداختيم و با اتکا به مانيفست کمونيست،

توضيح داديم کمونيسم چيست و چرا جريانات ضد سنديکايی کنونی نه تنها کمونيست نيستند، بلکه آنها صرفا  ،معاصر

سکت هايی هستند متعلق به طبقات غير کارگر که تالش دارند با استفاده از عناوين خوشنام کمونيسم و چپ  و 

  .خود بکار گيرندراديکال، جنبش کارگری را در خدمت منافع 

اين نگاه که کمونيسم را پديده ای خارج از جنبش کارگری می بيند و می پندارد . اکنون به مورد دوم بحث می پردازيم

 .ستدرست نياز نظر بررسی تاريخی هم کسانی آنرا از بيرون به درون جنبش می آورند، هم به لحاظ تحليل طبقاتی و 

: کهمانيفست  گفته  اينمی کنيم نشان دهيم که چرا طبقاتی و تاريخی پرداخته و تالش در ادامه به اين مساله از جنبه 

  . است منطبق با اين حقايق طبقاتی و تاريخی است»کمونيسم، جنبش کارگران«

در بحث های قبل گفتيم که جامعه سرمايه داری به طبقات باالدست و . ابتدا جنبه طبقاتی مساله را مد نظر قرار دهيم

ستمگر و ستم کش، و محترم و تحقير شده تقسيم شده بهره کش و بهره ده، دست، استثمارگر و استثمار شونده، زير

سرمايه داران . ند ستم کش و تحقير شده او بهره ده وشونده  در اين جامعه، کارگران طبقه زيردست و استثمار.است

در اين جامعه همه نعمات و ثروت موجود توسط  . دطبقه باال دست و استثمارگر و بهره کش و ستمگر و محترم هستن

هيچ سهمی از ) تازه اگر سرموقع پرداخت بشود( توليد می شود، اما آنها غير از مزدی که دريافت می دارند کارگران

 در مقابل، سرمايه داران که هيج نقشی در توليد نداشته همه ثروت موجود را به .اين ثروت توليد شده توسط خود ندارند

  پنهانکه در هزار توی قوانين شانسرمايه داران  اين نقش غير بارآور و انگلی کبرای در. تملک خود در می آورند

از نه تنها   سرمايه داران وحضور آنان می توان به اين توجه داشت که اقتصاد جامعه بشری بدون دخالت،می شود

 اما اقتصاد سرمايه داری . خالق تر از قبل پيش خواهد رفت حتی کارا تر و پربار تر وحرکت باز نخواهد ايستاد بلکه
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د و صاد فورا از حرکت باز می ايستدر اين اقتقش تعيين کننده کار آنان  وجود ننبدوبدون حضور کارگران در توليد و 

   .روند تالشی آن آغاز می گردد

نی که اساس اقتصاد و حيات نظام سرمايه ند، همان کارگراازندگی کارگران که تنها توليد کننده همه ثروت موجود 

است؛ آری زندگی کارگران در نان وابسته زندگی افسانه ای سرمايه داران، همه و همه به کار آداری و پول و ثروت و 

مزد به هيچوجه به معنی  .هر لحضه می تواند کاهش يابد و يا قطع شود که وابسته است چيزی به نام مزد اين نظام به 

يعنی مزد يک جريان ثابت و ممتد . نمی باشدامن و قابل اتکا نيست و از اينرو اش بطور ثابت و  بال انقطاع تامين مع

ست اما آب باريکه ايست که می توان يک زندگی هم هحداقل حتی اگر نيست که وارد زندگی کارگران می شود و 

 ن به سود فزاينده، فشاری دايمی است برای کاهشچرا که نياز سرمايه دارا .نمود حداقل و ثابت و مطمئن بر آن برپا

اهی بورژوازی حتی گ. ری هر آن می تواند قطع شودمزد به حداقل ترين ها که حتی همين هم با تهديد پايان ناپدير بيکا

 و در برابر کار انجام شده مزد نمی پردازد و طبقه کارگر را در برابر معضل هدقوانين اقتصادی خود را لغو نمو

   .دمزدی را جانشين  کارمزدی می کنحتی کار غير گاها بورژوازی در واقع . مزد های پرداخت نشده قرار می دهددست

بر بنياد چنين موقعيت کار و زندگی است که طبقه کارگر درگير مبارزه با استثمارگران خود يعنی سرمايه داران می  

. نسبت به موقعيتی که در آن قرار گرفته اند شکل می گيردبه اين تريتب واکنش های متنوعی در بين کارگران . شود

برخی از اين واکنش ها تحت تاثير افکار و آرا و ايدئولوژی طبقه حاکم که همان ايدئولوژی مسلط طبقه سرمايه دار 

نباله است بوجود می آيند که از جمله می توان از فردگرايی و گريز از مبارزه جمعی و رقابت در بين کارگران تا  د

روی از  احزاب و جريانات بورژوايی و پذيرش توهمات و خرافات رفرميستی مبنی بر اصالح پذيری نظام سرمايه 

از ميان .  کارگران نام برد که به حفظ و تحکيم وضعيت تحت استثمار و ستم طبقه کارگر منجر می شوندبه نفعداری 

ه اوال می خواهند از اين موقعيت اسارت بار و تحت ستم و واکنش های موجود در بين کارگران اما يکی هم اينست ک

استثمار رها شوند و ثانيا آرزو می کنند که سرمايه داری کنار برود و يک جامعه انسانی عاری از بردگی مزدی 

همين واقعيت نظام سرمايه داری پايه . کمونيسم در حقيقت برآوردن اين دو آرزو در بين کارگران است. برقرار شود

بکار گرفتن با تمايل فوق در صورت دست يابی به تئوری مارکسيسم و . مادی تمايل به کمونيسم در بين کارگران است

اين نقد عميق و انسانی و رهايی بخش عليه ساختارهای سياسی و اقتصادی و روبناهای فکری و ايدئولوژيک جامعه 

را  تا کل طبقه گرددشده و از اين امکان برخوردار می  نيسم متحولموسرمايه داری ، به سطوح آگاه تر و پخته تر ک

اين فعل و انفعاالت در جامعه سرمايه داری . بسمت نفی نظام سرمايه داری و  رهايی از اسارت آن رهنمون سازد

واقعيات مادی تضادها و ستم طبقاتی موجود در اين نظام و در جنبش  بنياد مستقل و خارج از اراده هر کسی و بر

دقيقا به همين  .بنابراين از توليد و باز توليد تمايل به کمونيسم در بين کارگران گريزی نيست. ری رخ می دهندکارگ

 و ساختن ايدئولوژی را فراهم آورده تا مانع از همين ات تبليغبرای دليل است که بورژوازی نيز دستگاه عظيمی 

  .راند  روندی شود که خود زندگی کارگران را به سوی آن می

 و ،وجود واقعيات مادی نظام سرمايه داری و فشار اين واقعيات بسمت توليد وتقويت تمايل به کمونيسم در بين کارگران

يک   کنترل و مسدود نمودن و به عقب راندن آنست که همهم وجدی ، آنقدر اين تمايل به فعل درآمدن تهديد دائمی

زنجير در کنار کوهی از قوانين اسارت بخش برای به .  می باشدمشغله دائمی طبقه سرمايه دار و دولت اشنگرانی و 
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وجود خيل عظيم دستگا ه های امنيتی و سرکوبگر عليه مبارزات کارگری گويای نه فقط طبقه کارگر، همچنين کشيدن 

 نياز شدت، بلکه همچنين نشانگر  از توليد و باز توليد تمايل به کمونيسم در بين کارگران استنگرانی طبقه حاکمه

ر صورت حذف درک اين سخت نيست که د.  می باشدکارگران و فشار آنان برای رهايی از وضع اسارت بار کنونی

  .     ، اساس نظام سرمايه داری در معرض تعرض کارگران قرار می گيردفاکتور سرکوب کارگران

يری دستگاه سرکوب برای انقياد طبقه در کنار تمهيدات ايدئولوژيک طبقه حاکمه و اعمال قوانين اسارت بخش و بکارگ

دست عيت فروهات به اصطالح عقالنی موقکارگر، همچنين گرايشات رفرميستی اند که می کوشند با ارائه توجي

 بسمت برای تمايلعينی  اما حتی در ورای تالش و استدالل آنها نيز می توان فشار .کارگران را حفظ و تحکيم کنند

استداللهايی که در واقع هيچگاه قادر به تاييد سالمت و حقانيت نظام سرمايه داری . ن ديدکمونيسم را در بين کارگرا

تا با نشان دادن نمونه های موفق از رفرم به نفع کارگران، آنها را به اصالح می کوشند  بخشی از رفرميست ها .نيستند

قاعد نمودن کارگران و نشان دادن اصالح برای متاما اوال نفس اين تالش . پذير بودن سرمايه داری متقاعد سازند

ثانيا تالش .  است در بين کارگرانتمايل به نفی نظام سرمايه داریوجود پذيری سرمايه داری خود به تنهايی گويای 

ی انجام شود، يعنی اينکه اثبات اه شده از اصالح پذيری سرمايه درفوق تنها می تواند با ارائه نمونه های موفق و تجرب

اما اين دسته از رفرميست ها برای . ه استدالل منطقی امکان پذير نيستاصالح پذيری سرمايه داری با اتکا بادعای 

در  .با مشکل مواجه اندو ارائه نمونه های تجربه شده و موفق اصالح پذيری سرمايه داری بطرز سختی در مضيقه اند 

 ميالدی، آنهم در معدود ١٩٧٠ تا ١٩٥٠سال بين تاريخ بيش از دويست سال سرمايه داری تنها در فاصله بيست 

کشورهای اروپايی و امريکای شمالی، و بويژه درمتن يک توازن قوای بين المللی که به دنبال انقالب کارگری اکتبر و 

انقالبات و مبارزات رهايی بخش پس از جنگ جهانی دوم به نفع کمونيسم طبقه کارگر تغيير کرد، و همينطور پس از 

برخی اصالحات به نفع طبقه کارگر ات سهمگين و قدرتمند کارگری و عميقا متاثر از چپ در اين کشورها، مبارز

اما همين مورد هم که وجود خود را اساسا . اشاره کنندآن دی است که رفرميستها می توانند به وراين تنها م .انجام شد

تاثر از چپ بود، ديديم که بدنبال پايان جنگ سرد و مديون وزن باالی کمونيسم در جهان و فشار مبارزات کارگری م

  . تضعيف کمونيسم، با چه سرعتی در همان معدود کشورها نيز برباد رفت

آنها معتقدند که اگر چه تحميل . پنهان نمی دارندرا بخش ديگری از رفرميست ها  ضد انسانی بودن سرمايه داری 

آنها معموال به شکست مبارزات و . است اما چاره ديگری نيستاصالحات به نفع کارگران پروسه ای سخت و کند 

 در ورای .نقالبات کارگری برای تغييرات اساسی اشاره کرده و می گويند کمونيسم خوب است اما عملی نيستا

به نفع حقانيت کمونيسم، می توان همان نيازها و در واقع اعتراف اين بخش از رفرميست ها عليه سرمايه داری و 

های واقعی و اجتناب ناپذير موجود در نظام سرمايه داری که کارگران را بسمت رهايی از اين نظام  و تمايل به فشار

نيازها و فشار های مادی ای که حتی علی رغم وجود مشکالت عديده در برابر  .کمونيسم سوق می دهد مشاهده نمود

  .کمونيسم، قابل انکار نيستند

ژوازی خود پايه مادی بور. تمايل  به کمونيسم در بين کارگران استبرای ود پايه مادی وجنشانگر نکاتی که ذکر شده 

 کنترل و مهار و سرکوب آن قل از اينکه چقدر به فعل در آمده، دائما برایت و مسرا هميشه به رسميت شناختهاين تمايل 

مستقل از خواست و اراده و تمايل هرکس و تمايل به کمونيسم در بين کارگران کامال بنابراين .  آماده باش استدر حال
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ترکيب اين تمايل را تنها می توان با . گروه و سازمان و حزبی  بوجود می آيد و به فعل و انفعال خود ادامه می دهد

 در راس همه و به عنوان تضمين وو رواج توهمات رفرميستی تبليغات ايدئولژيک و قوانين اسارت بخش متنوعی از 

د ويا حتی  کنترل و مهار نمود و به عقب ران،حکومت سرمايه دارانعامل قهريه و سرکوب ، با ها آن کارکردکننده 

. داشترا  همين نقش ٦٠ی در دهه سرکوب خونبار کمونيست ها توسط جمهوری اسالم. دبرای دوره ای خاموش کر

در متن  .شورهای سرمايه داری ديد چنين سياست سرکوبگرانه ای را می توان در سراسر قرن بيستم در اکثر کبردکار

است که با ايجاد  در بين کارگران اين شيوع رفرميسمآنگاه  رفرميسم، نيز در صورت امکان دادن بهچنين سرکوبی و 

رشد تمايل به کمونيسم  در بين کارگران را  ،در نظام موجودبه نفع آنان  امکان ايجاد تغييرات پايدار توهم نسبت به

  .ده و به تاخير می اندازدکند نموکنترل و 

نيز  و،  چنين تمايلیدرونی بودنو دقيقا بنابر وجود چنين پايه مادی مستحکمی برای تمايل به کمونيسم در بين کارگران 

انگلس است که مانيفست در باره ويژه در دوران خود مارکس و م تاريخ سرمايه داری و ب در بخش اعظفعال بودن آن

نظريات کمونيست ها بهيچوجه مبتنی بر ايده ها و اصولی که يک مصلح «:  توضيح می دهده کمونيسم اينطورينظر

اين نظريات فقط عبارت است از بيان کلی مناسبات واقعی  مبارزه جاری . جهان کشف و يا اختراع کرده باشد نيست

تر پيرامون  کمونيسم که جلوآن اهداف اساسیپس  .»طبقاتی و آن جنبشی تاريخی که در برابر ديدگان ما جريان دارد

توسط طبقه سياسی کسب قدرت  کرديم، يعنی الغای مالکيت بورژوازی و سرنگونی قدرت سياسی آن و بحثآنها 

 کرده »کشف يا اختراع« طبقه کارگر »مصلحين«مارکس و انگلس به عنوان که نيستند  »ايده ها و اصولی«کارگر، 

 .»برابر ديدگان ما جريان دارد« و آن جنبشی است که در »ی طبقاتجاریمبارزه « اينها اهداف .باشند

که خواهان رهايی است  درون جنبش کارگری تمايلیآن کمونيسم . از نظر تاريخی مساله از اينهم روشن تر است

هميشه بخشی از طبقه کارگر، نسل اندر نسل،  مبارزه خود را با .  استزاساس ستم و استثمار سرمايه داریکارگران ا

 زنجيره نبردها .نمون سازدرهمتقاعد و بسمت اين افق را آرمان و افق کمونيسم دنبال کرده و تالش داشته که کل طبقه 

و جانفشانی های کارگران کمونيست از ديوار کموناردهای پاريس و محالت برلين و سنگ فرشهای سنت پيترزبورگ، 

، بی وقفه در ٢٠٠٨و شورش های شهری آتن  دن بوليویمعاو مبارزات  ١٣٥٧تا جنبش شورايی کارگران ايران در 

پيدايش سرمايه داری  و شکل گيری طبقه کارگر مزدی، از همان اوايل . سراسر تاريخ نظام سرمايه داری جاری است

 در بين کارگران مقدم بر جريانات فکری و سياسی کمونيستی که در خارج از جنبش کارگری شکل ه کمونيسمب تمايل

نه فقط اين بلکه جريانات کمونيستی خارج از جنبش کارگری که توسط . د بود و مستقل از آنها وجود داشتگرفتنمی 

، کامال تحت ناثير و الهام گرفته از تالش ها و تشکيل می شدندکارگر  حقيقت جو و آزاديخواه طبقات غيرعناصر

بنابراين . ان کمونيست ابراز وجود می کردندگرير متقابل با کارمبارزات کمونيستی درون طبقه و در ارتباط و تاث

انديشمندان ومتفکران  .از اين تمايل معين در بين کارگران نشات می گيردکمونيسم جنبش و آرمان و افقی است که 

 از بردگی سرمايه داری، ازآنجا یبزرگی مانند مارکس و انگلس با مشاهد نبرد طبقاتی کارگران کمونيست برای  رهاي

ن در صف کارگران کمونيست حقيقت جو وانسانگرا و آزاديخواه بودند، به اين نبرد پيوستند و با قرار گرفتز نيکه خود 

مجموعه شرايط و مناسبات اقتصادی و سياسی و اسی آنان به ي کارگران و احاطه فکری و س مبارزهن بينیبرای روش

    .تئوريک اين جنبش شدنداجتماعی که مبارزه طبقاتی در آن جريان  داشت دست بکار تبيين 
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اين اثر طبقاتی و .  مانيفست استدبرای نشان دادن تقدم و استقالل گرايش کمونيستی کارگران بهترين شاهد خو

. رفتند آنرا به رشته تحرير در آورندرکس و انگلس تشخيص دادن و تصميم گتاريخی، مقاله و يا نوشته ای نبود که ما

الم اهداف جنبش آندسته از کارگران بود که در اروپای اوايل قرن نوزدهم و سالها پيش بيانيه اع» مانيفست کمونيست«

:  هنگامی که اولين جمله مانيفست چنين آغاز می شود که.مارکس و انگلس به عنوان کمونيست شناخته می شدنداز 

 جنبش کمونيستی عنیي» شبح«، ياد آوری می کند که آن » شبح کمونيسم-شبحی در اروپا در گشت و گذار است«

اين . بوده است» گشت و گذار« پيش از کمونيست شدن مارکس و انگلس در تدوين مانيفست و حتیاز  پيش کارگران

با انتشار خود اعالم  توده های کارگر گسترش داده بود که مانيفست جنبش آنقدر رشد کرده بود و نفوذ خود را در بين

  .»م را بمثابه قدرتی تلقی می کنند ديگر کمونيسهمه قدرت های اروپا اکنون«: می دارد

مانيفست، اعالم اهداف جنبش فی الحال موجود کمونيستی کارگران بود که نفوذ و قدرت اش در بين کارگران مزدی به 

هنگامی که اولين .  بودند»همه نيروهای اروپای کهن برای تعقيب اين شبح متحد شده«نقطه ای رسيده بود که 

نظرات و مقاصد و تمايالت خويش را « در حقيقت بنيانگذاران جنبش کمونيستی کارگران تصميم گرفتند که پيشتازان و

 اين افتخار به مارکس و انگلس داده شد تا به نمايندگی از طرف آنان، بيانيه ،»در برابر جهانيان آشکارا بيان دارند

اتحاديه «: عه را چنين توصيف می کننداين واقلس خود مارکس و انگ .اهداف جنبش را برای انتشار تهيه کنند

کمونيستها، اين سازمان بين المللی کارگری، که بديهی است در شرايط آنروز تنها می توانست بصورت سازمان 

 در شهر لندن انعقاد يافته بود، ما امضا کننده گان زير ١٨٤٧مخفی وجود داشته باشد، در کنگره خود که در نوامبر 

بدين ترتيب مانيفست زيرين بوجود . عملی حزب را برای انتشار تهيه نمائيمت برنامه مفصل تئوريک ومور ساخرا ما

 .»آمد

 در بين کارگران که خواهان تغيير نظام سرمايه داری بود نشان دهنده جنبشیحتی علت انتخاب نام کمونيسم برای آن 

را رکس و انگلس علت انتخاب اين نام برای مانيفست ما. ريشه داشتن و برخاستن کمونيسم از درون طبقه کارگر است

اما آن قسمت از طبقه کارگر که به غير کافی بودن تحوالت صرفا سياسی متعقد شده بود و و«: اينگونه بيان می کنند

 اين يک کمونيسم.  می ناميده بود، در آن ايام خود را کمونيستلزوم تغيير اساسی سازمان کليه جامعه را اعالم نمود

ن کمونيسم به تدريج به نقطه اساسی دست می يافت و در محيط طبقه يا ولی .زمخت و نتراشيده و کامال غريزی بود

کمونيسم تخيلی کابه را در فرانسه و کمونيسم تخيلی وايتلينگ را در کارگر به اندازه کافی نيرومند شده بود که بتواند 

 .سياليسم جنبش بورژوازی بود و کمونيسم جنبش طبقه کارگر سو١٨٤٧به اينترتيب در سال . آلمان بوجود آورد

 و از آنجا که از همان بدو عمل ما براين عقيده بوديم که .سوسياليسم در قاره الاقل محترم بود ولی کمونيسم برعکس

را بدست خود کارگران صورت گيرد، در انتخاب يکی از اين دو اسم ترديد و تامل  نجات طبقه کارگرفقط می تواند

  .»جايز نشمرديم

و برافراشته شده تاکيدات پر اهميت مانيفست بر تعلق کمونيسم به جنبش کارگری و برخاستن آن از درون طبقه کارگر 

منطبق با واقعيات تاريخ دويست  ،»در آن ايام خود را کمونيست می ناميد........قسمت از طبقه کارگر که  آن« توسط 

 که تالش می کند تا بدون نفی  در بين کارگرانهيان اصالحگراتمايل ن تاريخ در کنار در اي.  استیساله جنبش کارگر

 و ع طبقه کارگريستی وجود دارد که بهبود دائمی وض کمونتمايل وضع کارگران را بهبود بخشد، نظام سرمايه داری
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وبقدرت  خواستار نفی اين نظام  به نفع آن در نظام سرمايه داری را توهم می داند وايجاد تغييرات پايدار و ماندنی

 اولين بارقه های کمونيسم کارگران در انقالب کبير فرانسه با .استرسيدن کارگران و اداره جامعه توسط خود آنان 

. برابری اقتصادی بوداجرای و خصوصی جنبش بابوفيست ها آغاز شد که خواستار پايان دادن به استثمار و مالکيت 

 داری و برپايی چندين ه و بی شمار در سراسر جهان سرمايهن جنبش با مبارزات گسترد از آن مقطع تا کنون، اي

 اميد کمونيسم همچنان تنها منشا. ن داردانقالب بزرگ و با شکست وپيروزيها و فراز و نشيب های بسيار جريا

ين منشا اميد و منبع  ا حضور.کارگران برای رهايی از نظام سرمايه داری و تنها منبع محرک آنان برای رهايی است

بخش در بين کارگران است که حتی امروز هم که خيلی ها کمونيسم را به اصطالح از مد افتاده و متعلق انرژی رهايی 

به کمونيست بودن متهم نشده سرمايه داران و دولتيان طرف ازست که کمتر کارگر معترضی ابه گذشته می دانند، 

   .خود نداشته باشدرا بر »تحريک کمونيستها«مهر که ست کمتر مبارزه کارگری اباشد، و 

تالش کرديم از جنبه های طبقاتی و تاريخی نشان دهيم که کمونيسم جنبشی است برخاسته از درون جنبش اينجا 

وقوف به اين امر . کارگری و افق و چشم انداز آن بخشی از کارگران است که خواهان نفی نظام سرمايه داری اند

اساسا نسبت دادن کمونيسم به عواملی در خارج از جنبش چرا که . است مهممی باشد ج ما که در حال نضرای جنبش ب

سرکوب جنبش تضعيف و  دولت آنان است برای ه کارفرمايان و صاحبان سرمايه وکارگری، ترفند شناخته شد

 را به عنوان بخشی از مبارزه  استثمارگران با بيرونی قلمداد کردن کمونيسم، مبارزه کارگران کمونيست.کارگری

الصاق خصلت توطئه گرانه به آن، زمينه سرکوب اش با  زير سوال برده و  و طبقه حاکمهکارگران عليه کارفرمايان

و باالخره .  می کنند آنگاه با سرکوب کارگران کمونيست، مبارزه کل طبقه را منکوب و تضعيف. سازندرا فراهم می

توجه به اين مساله .  نمايندعتمادی در بين کارگران، سلطه خود را تقويت میاوستگی و بی ايجاد تفرقه و داز اينطرق 

صحنه اصلی و تعيين کننده جنبش کارگری ايران در شرايط کنونی . در جنبش کارگری ايران اهميت زيادی می يابد

 دی های درونی اش درعبارت است از  جنبش نوپا و مستقل کارگری با همه تنوعات فکری و سياسی و دسته بن

 کل حکومت و جناحبندی های آن و خانه کارگر و شوراهای اسالمی و همه دستجات ،مقابل  و در برابريکطرف و در 

ست که طبقاتی هر کارگر آگاه و مبارزی اوظيفه بنابراين .  در طرف ديگربه اصطالح کارگری وابسته به آنها

و دولت آن  اتحاد و يکپارچگی کل طبقه کارگر را عليه طبقه سرمايه دا ر  ،هايین ترفندهوشيارانه با خنثی نمودن چني

    . مستحکم سازد

  ضرورت آموزش مانيفست 
منشا خود و به ست کمونيست نشان دهيم کمونيسم درفی که در نوشته حاضر دنبال شد اين بود که با اتکا به مانيفاهدا

جريانات ضد مبنای آن توضيح دهيم که چراسپس بر.  آن چيستاننظريه پردازفعاالن اوليه وبنيانگذاران وبيان 

 تالش همچنين .ت نيستندتخريب و تالشی سنديکاهای موجود می کوشند، کمونيسجهت درپيگيرانه  که کنونیسنديکايی 

 نوشته  اينکه اينمستقل از .درون آن استبرخاسته ازوونيست جنبشی متعلق به طبقه کارگرتا نشان دهيم که کمشد

آموزش مانيفست کمونيست به کارگران نيازايران  با توجه به اوضاع جهان واکنون اهداف اش رسيده باشد، بهچقدر

  .شودميطرح 
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 سال ١٧٠اگر هم طبقه ای های ما . همانطور که ديديم مانيفست ادعانامه طبقه کارگر برعليه نظام سرمايه داری است

اداره انسانی جامعه مايه داری، سعادت طبقه کارگر را در نفی اين نظام و بدست گرفتن پيش در اوايل پيدايش نظام سر

می ديدند وبرای آن تالش و مبارزه می کردند، امروز  د کننده گان همه ثروت موجود اند،توسط کارگران که تنها تولي

اهيت غيرعقالنی و ستمگر و بيش از دو قرن تجربه م.  ضروری استمابرگزيدن چنين اهدافی بسيار بيشتر برای 

  .  ويرانگر و ضد انسانی نظام سرمايه داری بيش از هر موقع حقانيت مانيفست را به ثبوت رسانده است

اگر چه اميد به اصالحات پايدار به نفع . جهان سرمايه داری کنونی در بحرانی عميق و رشد يابنده ای فرورفته است

 اميدی  روزنهری توهم و خودفريبی است، اما در دوره های بحران نه تنها هرکارگران در هر دوره ای از سرمايه دا

ران تعرضی بی امان به همان اظاهر به انجام آن از بين می رود؛ بلکه تنها گزينه سرمايه دحات و حتی تبرای اصال

ن چنين تعرضی به اد چرا که سرمايه در بحران تنها از طريق سازمان د.سطح معاش فی الحال فالکتبار کارگران است

 کارگر  در برابر اين اوضاع طبقه. خارج شودآنکند تا ازهزينه بحران بر دوش آنان تالش مينمودن کارگران و واريز

  . شدباين نقد هم مانيفست کمونيست مي به نقد راديکال اساس نظام سرمايه داری و پرچم اچاره ای ندارد جز دست بردن

از يکسو طبقه  . می شودمهمتررای طبقه کارگر کشورهای مشابه شرايط ايران باز هم دن به چنين نقدی بردست ب

متی سنگينی بسر می برد، ر فقر و فالکت و بی حقوقی و بی حرهم دکنونی کارگر ايران که هميشه و پيش از بحران 

سالمی که خود راسا از سوی ديگر رژيمی مثل جمهوری ا. اکنون وضع اش در ابعاد غير قابل تصوری وخيم می شود

ودی در وضع تالش کارگران برای اندک بهبهر ايجاد کننده و تحميل کننده وضعيت کنونی به کارگران است در مقابل 

بنابراين طبقه کارگر ضمن ادامه تالش های کنونی  برای تحميل هر اندازه از مطالبات . دهدميشان موانع سنگين قرار

اين طبقه دير يا زود، و زودتر بهتر، ناچار است . ضع برای هميشه نمی تواند ادامه دهد، اما به اين واش به همين رژيم

   . مانيفست کمونيست چراغ راهنمای اين نقد است. خود را برای ارائه نقد نظری و عملی کل نظام موجود آماده سازد

سالح به هر زمانی نياز دارد تا جنبش کارگری ما بيش از . ضروريست آموزش مانيفست به کارگران مهم و از اينرو

 هر فعال کارگری و هر  آن شرايطی تالش نمود کهنمی توان برای فراهم نمود. نقد مانيفست کمونيست مجهز شود

 اگر منظورمان آموزشی . شود و ديگر کارگران هم به آن تشويق شوندبهره مندکارگر عالقه مندی از اين آموزش 

نيز آميخته با تجربه زندگی و مبارزه جاری کارگران و  نباشد، بلکه آموزشی خالق و ی انخبه گرايانه و مکتبی و فرقه

 کارگران به همت  با ايجاد محافل آموزشی  است خوب آنان مورد نظر باشد؛ آنگاه طبقاتیبه عنوان راه گشای مبارزه

حال که  .ياری رسانداين امر به  متن مبارزات جاری کارگریدر و با شرکت هر کارگر عالقه مندی   داوطلبآگاه و

به آنرا  ، جمع ها و محافل و تشکالت کارگری می توانندمانيفست کمونيست در ايران قانونا ترجمه ومنتشر شده است

   .قرار دهندمد نظر آموزشی خود برای  برنامهصالح می دانند که  به هر اندازههر شکل و 
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