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  موقعيت طبقات اساسی و راهکار روز پرولتاريا در ايران
  

 ماه هشتاد و پنجآبان دوم ست يب                                                                                           ناصر پايدار
 

  

هر روز از اين دوران، روزی در تحکيم بيشتر . سال از وقوع قيام بهمن و عمر دولت اسالمی بورژوازی می گذرد

جتماعی ايران و باالخره پايه های قدرت اين رژيم، روزی در بهبود موقعيت بورژوازی و پروسه بازتوليد سرمايه ا

چه دهشتناک تر و مرگبارتر بر شرائط زندگی و کار و امکانات معيشتی فشار هرهمه روزی در افزايش ازو بارزتر

  .توده های طبقه کارگر بوده است

  

اين . ران به دست داد ساله در درون جامعه اي٢٧اين عام ترين تصويری است که می توان از سير تحوالت جاری  

تکان قطع  بسيار آگاهان واقعی طبقه کارگر به طوررایهولناک است و محتوای سياسی و طبقاتی آن بتصوير بسيار

ی فعالين جنبش اين سؤال با عظيم ترين اعتبار و موضوعيت تاريخی اينک در برابر تمام. دهنده و وحشت آور است

گام به گام بورژوازی  ريشه های واقعی رشد اقتدارپی،  ريشه واقعی شکست های پی دردارد کهکارگری ايران قرار

ل  سال مبارزه مداوم طبقاتی در کجا نهفته است؟ اين سؤا٢٧ تضعيف سنگر به سنگر طبقه کارگر ايران در طول و

 آتشه مبارزه طبقاتی کارگران می دانند، چندان جدی   چند کسانی که خود را فعالين به احتمال زياد برای بسياری از

بورژوازی قدرت داشته و با توحش ! روشن استچيزعده ای خواهند گفت که همه ! نيست و چه بسا عجيب جلوه کند

عده ای بر .به حضيض قدرت سوق دهديا  ب راندبه عق را   جنبش کارگری قتل عام، موفق شده است   و سرکوب و

 نهاد و کل  خواهند انگشت   اخير سالهایدر طبقه کارگر  توجهی از  و بخشهای قابل کارگری ن جنب و جوش فعالي

حزب و محفل خويش پيرامون احتمال سقوط امروز برج عاج اقتداربسياری نيز در.  خواندرا نادرست خواهندتصوير

فزون تر   و اقتدار پرولتاريا ضعف  روند   باره در گفتگو نوع هر  و  داد سخن خواهند داد  اسالمیدولت و فردای 

ران نقل محافل است اما اين حرفها همه در درون و بيرون جنبش کارگری اي. بورژوازی را دروغ تلقی خواهند کرد

 و برای لغو کار مزدی طبقه  جنبش ضد سرمايه داری  دل فعالين   پردازيها حرف هيچ يک از اين حرفها و عبارت

 نه تغيير که ضد تغيير حاکم بوده   سال٢٧و اگر در طول  در اينجا سخن از تغيير هستی موجود است . کارگر نيست

اين روند بوده ايم، بايد ببينيم که   از ما جزء الينفکی. پس داد  است حساب خود در قبال آنچه رفته است، بايد به سهم 

 و نقش ما زير اسم و رسم فعالين جنبش کارگری  جامعه چه کرده اند؟چه رخ داده است؟ هر کدام از دو طبقه اساسی

 چه بوده است؟   

 سال يکی ٢٧داری ايران در طی اين طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه . بورژوازی گام به گام نيرومندتر شده است

از موفق ترين بخش های بورژوازی بين المللی در پاسخ به نيازهای انباشت، ارزش افزائی و خودگستری سرمايه 

بورژوازی ايران در همين راستا همسان هارترين و درنده ترين بخش طبقه سرمايه دار جهانی . اجتماعی بوده است

ی و کل بار بحران سرمايه اجتماعی را بر گرده توده های کارگر جامعه بار کرده بار کل ملزومات اين پاسخگوئ



تاريخ اين دوران، تاريخ توسعه قدرت انباشت و سودآوری هر چه کالن تر سرمايه ها و الجرم تاريخ گسترش . است

 ١٣٧۵ان سالهای فقط در فاصله مي. و تعميق هر چه دردناک تر فقر و گرسنگی و سيه روزی توده های کارگر است

 تريليون و اضافه ارزش ناشی از کار طبقه ٢٠۵ تريليون ريال به ٨٣ ارزش توليدات بخش صنعت از ١٣٨٠تا 

در .  تريليون ريال افزايش يافته است٨٧ تريليون ريال به ٣۴کارگر در واحدهای صنعتی در طی همين مدت از 

 تريليون ۶ ميليارد ريال به حدود ٧۴ارزش توليدات از  ١٣٨٠ تا ١٣۶۵بخش معادن غيرنفتی در طول سالهای ميان 

 ۴ ميليارد ريال به ٣۶۴ از ١٣٨٠ تا ١٣٧٠ريال و اضافه ارزش توليد شده توسط کارگران اين بخش تنها در فاصله 

آمار و داده های حاصل از بخش کشاورزی نيز روند کامًال . تريليون و ششصد ميليارد ريال جهش نموده است

 که در حوزه های مختلف زراعت، ١٣٧٠در اينجا ارزش توليدات کارگران در سال  . منعکس می نمايندمشابهی را 

 تريليون ريال ١١باغداری، دامداری، مرغداری، جنگلداری، پرورش کرم ابريشم و زنبور عسل اندکی باالتر از 

زش حاصل از کار کارگران  تريليون عبور نموده است و اضافه ار١٣۶ از مرز ١٣٨٠گزارش شده است در سال 

به اين داده ها بايد ارقام کوه .  تريليون ريال نيل کرده است٨٣ ميليارد ريال به رقم ۴٠٠ تريليون و ٧اين قلمروها از 

 ميليارد دالر ١٢٠ ميليارد دالر به حدود ١٨پيکر اضافه ارزش های نفتی را که سيل آسا در طول سالهای اخير از 

ت اضافه کرد تا از البالی کل اين آمارها موقعيت سرمايه اجتماعی ايران و جالل و در سال صعود نموده اس

يک چيز را در تکميل اين نکات . جبروت تاريخًا بی سابقه طبقه سرمايه دار و دولت بورژوازی ايران را حدس زد

 صورت حيرت آسائی  بخش اعظم اين ارقام به نوبه خود به١٣٨۵ تا ١٣٨٠اينکه در فاصله ميان . فراموش نکنيم

  . دچار افزايش گرديده است

دولت بورژوازی ايران به يمن اين سودهای نجومی و در پرتو استثمار بدون هيچ حد و مرز توده های کارگر، در 

در توسعه . طی اين چند سال به عظيم ترين سرمايه گذاريها در غالب بخش های اقتصادی دست يازيده است

ائی مورد نياز سرمايه داری ايران از قبيل بنادر و امکانات تسريع تخليه محموله های تأسيسات پايه ای و زيربن

صنعتی و کاالها، ايجاد  بزرگ راههای مواصالتی، اجرای بی امان عظيم ترين طرحهای مخابراتی، شبکه های 

اسيون گسترده سد سازی و آبياری، تربيت نيروی کار متخصص و ارزان در سطوح عالی آموزشی، مکانيز

کشاورزی، انرژی هسته ای، توليد فوالد، پروژه های حفاری و اکتشاف در حوزه های نفت و گاز و همه قلمروهای 

 طرح عظيم مخابراتی به ٣١٠ بيش از ١٣٨۵فقط در سال . ديگر، کالن ترين ارقام سرمايه را پيش ريز کرده است

 گاه حتی در وسعت يک استان بالغ بر چند صد می فاز بهره برداری رسيده است و شمار طرحهای  در دست اجرا،

بوده است و برای نخستين %  ١٠٠در سال جاری رشد ارزش صادرات غيرنفتی در قياس با سال قبل بالغ بر . شود

 کشور ۴٧در اين سال دولت بورژوازی ايران به .  ميليارد دالر را پشت سر نهاده است٧بار در تاريخ ايران مرز 

 کشور جهان و ٣٠نسبتًا کالن اسلحه صادر نموده است و شرکت پژو اتوموبيلهای ساخت خود را در دنيا در مقياس 

متوسط سرانه توليد فوالد نرخ سرانه بين المللی توليد اين فلز را محقق . از جمله در فرانسه به فروش رسانده است

کند و بزرگترين مجتمع مس خاورميانه  ميليون تن عبور می ١۶ سال آتی از مرز ٣صادرات فوالد در . ساخته است

 سال گذشته ٢بورژوازی ايران در طول . هم اکنون در استان آذربايجان شرقی وارد فاز بهره برداری شده است

 ميليون دالر دارو به بازارهای بين المللی صادر ١۵داروهای مورد مصرف داخل، ساالنه % ٩۵عالوه بر توليد 

 ميليون دالر را پشت ١۴٠زارش شده توسط رژيم اين رقم تا پايان برنامه چهارم مرز نموده است و بر اساس ارقام گ



در عرصه کشاورزی صنعتی و محصوالت زراعی چند سال است که نياز به واردات غالت را . سر می گذارد

س عالی ظرفيت دانشگاهها و مدار. منتفی ساخته است و در برخی موارد به جرگه ممالک صادر کننده پيوسته است

 نفر نمی رسيد اينک مدتی ١٠٠٠٠٠يا مراکز پرورش نيروی کار متخصص سرمايه که تا اواخر عمر رژيم شاه به 

  .   نفر باالتر رفته است٢ ٠٠٠ ٠٠٠است که از رقم 

با بهره گيری از شرائط خاص مبتنی بر ددمنشانه  سال ٢٧طبقه سرمايه دار و دولت بورژوازی ايران در طول اين 

ترين حمام خونها و سرکوب های جنبش کارگری، در همه قلمروهای باال به فتوحات نفرت بار زيادی دست يافته 

ابعاد اين موفقيت ها به محدوده صرف اقتصادی محصور نيست، در عرصه های سياسی و در حوزه . است

رمايه داری  نيز سير رويدادها همه جا به نفع دولت اسالمی سرمايه به پيش رفته ديپلوماسی بين المللی دنيای س

دولت و . بورژوازی ايران در حال حاضر نقش نيرومندترين بخش بورزوازی خاورميانه را ايفاء می کند. است

کرده اند و سرمايه داران ايران در نقطه نقطه جمهوريهای آسيائی شوروی سابق سرمايه های فراوانی پيش ريز 

صادرات سرمايه و . رژيم اسالمی به رقيب سياسی مهم امريکا و اتحاديه اروپا در اين کشورها مبدل شده است

کاالی ايران به امارات متحده عربی در همين سال جاری مرز يک ميليارد دالر را در نورديده است و روابط 

در همه جا کفه رقابت های روز درون بخشهای تنگاتنگ اقتصادی بورژوازی ايران با کشورهای حوزه خليج 

روزی نمی گذرد که شمار کثير . مختلف سرمايه بين المللی را به نفع  سرمايه داری ايران سنگين تر کرده است

عمله و اکره سرمايه در باالترين سطح سياسی از رئيس جمهمور و وزير و نماينده مجلس گرفته تا خبره ترين 

ياسی، نظامی، فرهنگی و علمی با خدم و حشم سرمايه  در ساير جوامع دنيا مشغول مذاکره کارشناسان اقتصادی، س

احمدی نژاد که بخشی . و داد و ستد بر سر حل و فصل مسائل فيمابين يا موضوعات روز جهان سرمايه داری نباشند

احت مقدس مدنيت از چپ در محکمه تشخيص ايدئولوژيک خويش انتصاب وی به رئيس جمهموری را توهين به س

و احتمال قريب به يقين خلع وی توسط حرمت مداران تيزبين سرمايه را به !!! و دموکراسی بورژوازی می ديد

امروز دست کهنه کارترين سياست پردازان بورژوازی جهانی را در پاسخ به !!! کارگران ايران بشارت می داد

از !! »غيرمتعهدها« رژيم اسالمی در گروه موسوم به نقش . نيازهای استمرار سلطه سرمايه از پشت بسته است

همه دوره های ديگر تعيين کننده تر شده است، بورژوازی غرب اعم از امريکا و اتحاديه اروپا بيش از هر زمان 

ديگر به ساز دولت بورژوازی ايران می رقصند و دولتهای روسيه و چين، خوشه چينی از عوايد مجادالت فيمابين 

  .و امريکا را غنيمتی برای پيشبرد اهداف اقتصادی و سياسی خود تلقی می کننداين رژيم 

 سال گذشته ٢٧آنچه گفته شد بيان تيتروار مؤلفه های موقعيتی است که بورژوازی ايران و دولت اين طبقه در طی 

کوب سراسری به صورت قدم به قدم در جريان کارزار گسترده تعميق استثمار طبقه کارگر ايران و به مدد سر

حال به سوی ديگر ميدان جنگ، به کارنامه حيات، کار و . توحش بار جنبش کارگری برای خود کسب کرده است

توصيف موقعيت موجود حيات اجتماعی و سامان معيشت خود را بهتر است بسيار . پيکار طبقه خويش نگاه اندازيم

رسمی همان طبقه سرمايه دار و دولت دژخيم اين طبقه ارگان »  ايلنا« زنده، نه از زبان خويش که از خبرگزاری 

  .گوش کنيم

؟ ...توانم حتي شكمش را سير آنم  چه آنم وقتي نمي. رود  مي بينم آه دخترم پنهاني آجا مي«: گفت  پيرمرد مي« . ١

   ...داند آه گناه نيست اگر هم او را بسوزانم و هم خودم را  خدا مي



. ها پيداست آه در شهرآي سازماني هستيم  از نماي همشكل خانه. ايستيم  مي" ثربي"آنار خياباني در شهرك « . ٢

ها پارك    آه در مقابل خانه راهايي  ها و تاآسي   من آه خود از آارگران بازخريد شده نساجي است آاميونیراهنما

  » اند  هايشان را به اينها فروخته  چهارسال بيكاري خانه اين یگويد آارگرها تو  دهد و مي  ی نشان م  اند  شده

گويد من از شانزده سالگي   يكي از آارگران آه بيست سال سابقه آار در آارخانه شماره يك نساجي را دارد مي«  . ٣

د تا نمی دهحاال در چهل سالگي آه به من آار ديگري ن. و هر ماه حق بيمه دادمکار کردم آه پدرم مرد به جاي او 

ام تكميل شود؟ مي روم عملگي سر   آي حاضر است من چهل ساله را استخدام آند آه سابقه بيمه. ام آنند  بيمه

  ها  ساختمان

شايد در .  آارگري ساختمانیروم دور ميدان برای صبح زود م:  سال کار کرده است می گويد١٨کارگری که « . ۴

. اند  من چهار تا بچه دارم آه سه تايشان محصل. شود  بچه ام هم نميپول نان زن و . هفته دو روز آار گيرم بيايد

آفش و .  سه ـ چهار سال پيش را بپوشند ای   مدرسهیها و مانتوها  آشند روپوش  یخجالت م. اند   قد آشيدهوبزرگ شده 

  » لباس هم آه تكليفش روشن است

هاي   ها و ميوه روم ميدان ميوه و تره بار سبزي   ميها  پنجشنبه غروب« : زن کارگر ميانسالی توضيح می دهد« . ۵

    » ؟ی چی يعنیچه مي فهمند ندار. ند   ابچه... هايم   بچهیآورم برا  یآنم و م  لهيده و گنديده را جمع مي

 گويند بايد  دآترها مي .آمردرد دارد. يك دختر شانزده ساله دارم« :  سال سابقه کار می گويد٢٠کارگر ديگری با . ۶

پول ندارم معالجه اش . توانم سير آنم  آزمايشات دقيق انجام بدهد اما من با پول عملگي شكم پنج تا بچه ام را هم نمي

شب و روز به پشت .  ندارم."یام آر آ"گفتند بايد برود . بردمش دآتر و پنج ـ شش هزارتومان ويزيت دادم. آنم

نشينم    حياط ميیميروم تو." بابا من را ببر دآتر"ريه ميكند شب و نصف شب گ. پاهايش اختيار بدنش نيست. افتاده

هرچه داشتم در اين . يك پتو انداختيم و رويش نشستيم.  خانه ما را ببينيدببرمش؟با آدام پول ... آه صدايش را نشنوم

   » فروخته امام را هم  خانه.  فروختمیچهار سال بيكار

ام پارسال افتاد و   ساله  پسر دوازده: باله حرف همکارش را می گيرد سال سابقه کار دن١۶با  یآارگر ديگر« . ٧

گويند بايد دآتر متخصص دست   حاال مي... دآتر برايش گچ گرفت اما استخوان بچه ام بد جوش خورد. دستش شكست

اشمي، خاتمي، ه... اگر مسئولين چنين اتفاقي برايشان بيافتد. بچه را عمل آند آه آن هم پانصد هزارتومان خرج دارد

 دارم آه جلوي چشمم دست ینژاد يا هرآسي آه االن هست به فكر دوا و درمانش نيستند؟ ببينيد من چه دل  ی احمد

شب تا صبح . ام  يا همين همسايه... ام دارد براي همه عمر فلج مي شود و به خاطر پانصد هزارتومان نميتوانم  بچه

    ».زند   خانه ما ضجه ميیانگار تو.  به ديواريمديوار. پيچد  ی دخترش از درد به خودش م

افتد و به سختي از ميان جمع خودش   به گريه مي او .و چهار تا دختر دم بختهستم من : زن کارگری می گويد« .  ٨

ديروز .  داردتا بيست و دو سال از هفده سال چهارتا دختر جوان«يكي از آارگرها آهسته ميگويد . آند   ميدوررا 

من . گفت برويم دنبالش  زد آه دختر آوچكم دو شب است آه خانه نيامده و به ما مي  همينجا داشت خودش را مي

        »...توانم همه چيز را بگويم  نمي

دخترم ... دانم چطور بگويم  لم آنقدر از درد پر است آه نميمی گويد د. آنم  ی  سئوال ماشاز اوضاع زندگي « . ٩

 آه دانشجو شده یدر اين دوسال.  سه هزارتومان آرايه ماشين داردیروز. هر روز مي رود سوادآوه. تدانشجو اس

چه آنم وقتي . بينم آه دخترم پنهاني آجا ميرود  مي...  نتوانستم آرايه ماشينش را بدهم چه رسد به شهريهیمن حت



اين درد را به آي   .م او را بسوزانم و هم خودم را؟ خدا ميداند آه گناه نيست اگر ه... شكمش را سير آنمینميتوانم حت

    »من چطور از او انتظار نجابت داشته باشم؟... یتواني شكم من را سير آن  ی بگويم؟ به من ميگويد تو نم

 ی ناگهان ديديم نيروتيمشهر رف  اعتراض به وضعمان به فرمانداري قائمیما برا: کارگری توضيح می دهد« . ١٠

" یتورها" آمدند و با يك ی ارتشیها  بعد ماشين.  بستندی شورش آمدند و براي ترساندن ما رگبار هوايانتظامي و ضد

آه زن و بچه ام . چرا؟ من رفته بودم آه بگويم نان ندارم. مخصوصي ما را مثل حيوان جمع آردند و تحويل دادند

خواهم   یام؟ م   عامل بيگانهی با يك عمر آارگرفهمم چيست؟ من  سوادم جريانات سياسي چه مي  یمن آه ب. اند  گرسنه

   » ....زنداناندازندم داخل    آنم؟ من ميگويم نان ندارم آنها مثل حيوان ميیبرانداز

همزنجيران . نکات باال حديث حال و روزگار بخش اعظم آحاد توده های طبقه ما در جهنم سرمايه داری ايران است

حسوس به همين سان زجر می کشند و غالب آنان در بطن همين شرائط و با تحمل ما در سراسر مملکت با تفاوتی نام

لحظه به لحظه همين سيه روزی ها غول عظيم سرمايه ای را توليد و بازتوليد می کنند که کمی باالتر در توصيف 

اقتدار سرمايه اساسًا رمز حيات و زايش و رشد و کوه پيکر شدن آن سرمايه و فلسفه کل . آن به اجمال حرف زديم

داران و دولت هار بورزواژی در همين جا در تحميل همين سيه روزی ها و بيحقوقی ها و نکبت و ادبار بر طبقه ما 

هر چه سرمايه ستبر شده است ما بيشتر و بيشتر نحيف شده . هر چه سرمايه آماسيده است ما آب رفته ايم. نهفته است

هر چه دولت . در و مقتدرتر شده اند ما زبون و زبون تر گرديده ايمبه هر ميزان که سرمايه داران مقت. ايم

کشتی . بورژوازی بر نيرو و اقتدار خود افزوده است ما بيشتر به ورطه فالکت و استيصال و حقارت سقوط کرده ايم

ن مکيده اقتدار و عظمت سرمايه داری بر دريای فقر و گرسنگی و بی مسکنی و مذلت ما بادبان افراشته است و خو

  .  از کالبد فرسوده ما و کودکان ماست که سرمايه را غول آسا و غول آساتر ساخته است

مهمترين سؤال اين است که چرا؟ و به . موقعيت روز دو طبقه اساسی جامعه در دو سوی ميدان مصاف اينسان است

 برای همه توده های طبقه ما تا حدود چه دليل سير حوادث سالهای بعد از قيام بهمن اينگونه به پيش رفته است؟ پاسخ

هر صدای ما در گلو . جنبش ما سرکوب، سرکوب و باز هم سرکوب شده است. بسيار زيادی ساده و روشن است

ما را بارها و بارها قتل عام کرده اند، سرتاسر جامعه را به زندان . خفه شده و هر نفس ما در سينه حبس شده است

وجب به وجب جامعه گورستان پيشروان و فعالين جنبش طبقاتی ما . ا مبدل ساخته اندعناصر آگاه و معترض طبقه م

در اين هيچ ترديدی نيست اما واقعيت اين است که اين پاسخ . اين پاسخی است که مورد اتفاق همه ماست. شده است

ظام اعمال قهر و توحش نظام سرمايه داری در هر قد و قيافه و حالت، ن. در عين صحت تا حدود زيادی ناکافی است

قرار نيست سرمايه داران و دولت سرمايه داری هيچ نوع ترحمی عليه هيچ اعتراض . عليه طبقه کارگر است

تحمل سرکوب، سبعيت و حمام خون، بخش اليتجزای مبارزه طبقاتی ما عليه نظام سرمايه داری . کارگری روا دارند

بيعی از پيچ و خم تحمل همين سبعيت ها و کشتارها و جنايت ها می است و مبارزه برای نابودی اين نظام به طور ط

به نظر می رسد که مروری در . بر همين اساس بايد به سراغ موجبات ديگر سقوط خود به اين وضعيت برويم. گذرد

  . آنچه پشت سر نهاده ايم بازگوی حقايق زيادی باشد

می سرمايه با تمامی درايت و سبعيت در وجب به وجب در روزهای پس از قيام بهمن، در شرائطی که رژيم اسال

جامعه برای سازماندهی توحش فاشيستی نيروهايش عليه جنبش ما در تالش بود، ما از کارزار الزم و آگاهانه برای 

ما در پروسه مبارزات و سپس قيام خويش . سازمان دادن جنبش طبقاتی خود در مقابل بورژوازی به کلی فرو مانديم



 را خلق کرده بوديم که بهره گيری آگاهانه طبقاتی از آن می توانست مبارزه عليه سرمايه داری را به طور شرائطی

بی سابقه ای ارتقاء دهد، اما قادر به چنين بهره گيری نشديم و اين فرصت مهم تاريخی را بدون اخذ هيچ نتيجه از 

سرتاسر وجودمان از شعله های سرکش اعتراض ما هيچ افق روشنی در پيش روی خود نداشتيم اما . دست داديم

می خواستيم که به ميزان ظرفيت و توان پيکار . عليه استثمار، بی حقوقی و جنايات سرمايه داری سرشار بود

روزمان مطالبات اجتماعی و طبقاتی خود را بر دولت جديد بورژوازی و کل نظام بشرستيز سرمايه داری تحميل 

لق و جمهوری خلق، حق تعيين سرنوشت ملی،  توصيه سنديکا سازی و دعوت به  فرقه کنيم اما شعارهای خلق؛ خ

دولت بورژوازی هر ثانيه از زمان را . گرائی، ما را از همان سطح ستيز جاری ضد سرمايه داری هم باز داشت

همات سوسيال برای انسجام و استحکام بخشيدن به قدرت سياسی و طبقاتی خود مغتنم شمرد و جنبش ما غرق در تو

ما به گونه ای . خلقی قادر به گذاشتن هيچ سنگی بر روی سنگ برای سازماندهی خود در مقابل سرمايه داری نشد

حياتی محتاج اتحاد و تشکل عليه اساس کار مزدی بوديم، اما به جای اين کار در جستجوی تشخيص تفاوت سنديکا و 

 و بخش بسيار قابل توجهی از نيروی پيکارجوی طبقه ما يک راست !!شورا انبوه کالسيکها را تند تند ورق می زديم

  .نقش ارتش پيشمرگ نيروهای ناسيوناليستی را ايفاء می کرد

ما شکست خورديم و بورژوازی و دولتش بر ويرانه های جنبش و انقالب ما پايه های از سرگيری هر چه گسترده 

رمايه ها، تحکيم قدرت سياسی خود، بازسازی روابط تر پروسه انباشت سرمايه، سودآوری هر چه کالن تر س

طبقاتی خويش با جهان سرمايه داری و پاسخ به تمامی شروط و ملزومات بقای نظام بشرستيز کاپيتاليستی را استوار 

بورژوازی پيروز شد ولی جنبش ما از بين رفتنی نبود، زيرا که تا سرمايه داری باقی است، مبارزه عليه . ساخت

مبارزه کارگران ادامه يافت اما در . داری جبری ترين پديده هستی تاريخی و طبقاتی و اجتماعی ماستسرمايه 

هيأتی شکست خورده و منهزم با نازلترين مطالبات، بدون داشتن هيچ سازمان، بدون هيچ افق روشن طبقاتی و بدون 

بورژوازی به . ان و دولت آنها تحميل کنيماينکه قادر باشيم حتی همان نازل ترين مطالبات خود را بر سرمايه دار

يمن اين وضعيت توانست به فتوحات خود در همه عرصه های اقتصادی و سياسی و بين المللی به گونه ای که گفتيم 

فرسودگی و شکست و بی سازمانی و تشتت و بی افقی جنبش کارگری به بورژوازی امکان داد تا . ادامه دهد

تا . ناکتر شدت بخشد، تا سطح معيشت مان را که قبًال هم هيچ بود بسيار هيچ تر گردانداستثمار ما را هر چه وحشت

ميليونها کودک خردسال را زير فشار گرسنگی و فقر از مدرسه محروم کند و راهی سياهچالهای مرگبار فروش 

بورژوازی به يمن . ازدتا ميليونها تن ديگر از خردساالن معصوم را به کودکان خيابانی مبدل س. نيروی کار سازد

موقعيت مستأصل جنبش ما ميليونها تن از زنان طبقه مان را مجبور ساخت تا برای سير کردن شکم فرزندانشان به 

ميليونها تن از همزنجيران مان را ناگزير نمود که برای رفع خطر مرگ ناشی از گرسنگی . تن فروشی روی آرند

بورژوازی بر آوار خراب جنبش شکست خورده ما .  در پيش گيرندخود و خانوار، راه فروش اعضای بدن خويش

تمامی اين جنايات را عليه ما اعمال کرد و در پروسه اعمال اين سبعيت ها و شرارتها کوه سرمايه هايش را کوه 

تی سرمايه های بزرگ دنيا را در اشتياق استثمار نيروی کار شبه رايگان طبقه مان از چهار گوشه گي. آساتر ساخت

امنيت و ثبات منبعث از حمام خون ما را وثيقه تحکيم موقعيت بين المللی خود ساخت، . به سرمايه های خود پيوند زد

نرخ صعودی اضافه ارزش های ناشی از استثمار مليونها همزنجيران بزرگ و کوچک و جوان و پير و مرد و زن 

سرمايه . ابت با بخشهای ديگر سرمايه جهانی ساختطبقه مان را نردبان صعود خود به موقعيت برتر در عرصه رق



به اين همه بسنده نکرد، شرائط خريد و فروش نيروی کار ما را به تاريک ترين و توحش بارترين عصر حيات 

تعطيلی روز جمعه، هر نوع بيمه، هر نوع استخدام، هر نوع جبران خسارت و آسيب های . بردگی مزدی رجعت داد

 بيکاری و هر اثری از هر نوع دستاورد مبارزات ما يا مبارزات ساير کارگران دنيا را از دائره بدنی، هر دينار بيمه

  .زندگی و قلمرو فروش نيروی کار ما محو ساخت

 سال با ما چنين کرد و طنز تلخ تاريخ اين بود که در تمامی طول ٢٧طبقه سرمايه دار و دولت بورژوازی در طول 

ما را به رژيم ستيزی فراطبقاتی . ن و قانونيت و قانونمداری سرمايه داران دل بستيم سال باز هم به قانو٢٧اين 

دعوت کردند و نويد سقوط اين رژيم و عروج خود به قدرت سياسی و حل مشکالت در اين گذر را از بام تا شام در 

ز توده های طبقه ما را همچنان بر طبل دموکراسی طلبی خلقی کوبيدند و بخش قابل توجهی ا. گوشمان ساز نمودند

ما به صورت توده ای بی قدرت بسيار پراکنده، به . زير نام دروغين کارگر و کمونيسم پيشمرگ جنبش ملی ساختند

يک . مبارزات خود عليه بيکاری، عليه گرسنگی، عليه جنايات سرمايه داری ادامه داديم و تا امروز ادامه می دهيم

 با تداوم اين روند، بورژوازی باز هم روز به روز نيرومندترمی شد و طبقه ما اينکه. چيز بسيار بسيار روشن بود

اين روند بايد در هم شکسته می شد و شکستن آن يک راه بيشتر . لحظه به لحظه مفلوک تر و مفلوک تر می گرديد

اينکه آگاهتر . فتداينکه جنبش مان بسيار شفاف تر بر بستر واقعی پيکار ضد سرمايه داری خود به غليان ا. نداشت

گام بردارد، اينکه از اسارت راهکارهای رفرميستی رها شود و شفافيت طبقاتی سرمايه ستيز خود را بيشتر و بيشتر 

آنچه در . فعالين ضد سرمايه داری جنبش ما با تالش ممکن خود دست به کار گسستن اين روند شدند. به نمايش گذارد

ت گرفته است هر چند در مراحل جنينی خود قرار دارد اما سنگی بر روی طول سالهای اخير در اين راستا صور

اين روند در حال تغيير است نه به اين معنی که . سنگ در کار تغيير توازن قوای طبقاتی به نفع جنبش کارگری است

ش جاری هر چند قدرت پيکار ما به طور بالفعل در قياس با گذشته تحول يافته است، بلکه تنها به اين معنی که تال

اندک و در سطحی هر چند محدود، برای بيرون کشيدن شيوه آرايش قوای طبقاتی، افق، هدف و راهکار پيشبرد 

  . مبارزه مان از زير آوار افق پردازيها و راه حل بافيهای رفرميسم راست و چپ آغاز شده است

اين سخن که سرمايه .  به هم آميخته استمبارزه ما عليه سرمايه داری اينک با نقد روشن رفرميسم راست و چپ

ستيزی و مبارزه برای محو نظام سرمايه داری کار توده های وسيع و عظيم کارگر و نه کار نخبگان فرقه نشين 

در طول يک تاريخ نسبتًا . مدعی نجات ماست، حرف دل شمار رو به فزونی از آحاد طبقه کارگر گرديده شده است

که نه از !!! بود که کمونيسم يا جنبش محو کار مزدی مبتنی و متکی به نوعی انديشه استطوالنی به ما القاء شده 

که ما طبقه کارگر در هستی اجتماعی خود ظرفيت زايش !!! درون ما بلکه از ميان طبقات ديگر زائيده شده است

ی را با فکر و ذهن و که ما نمی توانيم چند و چون مبارزه عليه بردگی مزد!!! جنبش ضد کار مزدی را نداريم

که ما توده های کارگر فقط و فقط شايسته مبارزه سنديکاليستی هستيم و برای !!! درايت و بصيرت خود حل کنيم

که مارکس و انسانهائی !!! چگونگی کشمکش با سرمايه داری بايد به فرقه های حامل انديشه راديکال رجوع کنيم

که جنبش ما در طبيعت و سرشت خود !!! انشوران طبقات ديگر بوده اندچون وی فعالين طبقه ما نبوده اند بلکه د

در تمامی طول اين دوران به ما !!! سرمايه ساالر است و انديشه رهائی بايد از مغز افاضل طبقات باال تراوش گردد

ين راستا شرائط القاء شده بود که بايد مبارزات مان معجونی از سنديکاليسم و رژيم ستيزی فراطبقاتی باشد تا در ا

ماوراء خود، به قدرت سياسی را فراهم سازيم و در اين صورت همه کارها درست ! عروج يک نيروی رهائی بخش



. يک قرن تمام بورژوازی ما را سرکوب کرد و فرسود و رفرميسم راست و چپ از درون پوساند!!! خواهد شد

ت به قانونيت و قانون مداری سرمايه آويزان ساخت و بورژوازی همه جا فعالين ما را به دار آويخت، رفرمسم راس

  . رفرميسم چپ آنان را با هدف کارگرنمائی دروغين در پشت ويترين های خود جاسازی کرد

دولت بورژوازی . اين روند اکنون ترک برداشته است اما پيکار برای در هم شکستن آن همه جا آماج حمله است

رفرميسم راست . يت اوست با ماشين قهر ارتجاعی اش ما را سرکوب می کندآنچناکه سرشت و نقش و فلسفه موجود

در مقابل هر نوع تکاپوی ضد سرمايه داری ما هزارها مشکل می آفريند و رفرميسم چپ در سطحی وسيع از درون 

جنبش برج عاج تئوری بافی های اسکوالستيک دانشگاهی تا تريبونهای پر مالل حزبی تا حتی در حاشيه و همجوار 

پروسه آرايش قوای متحد ضد سرمايه داری توده های طبقه . مان، ما را به هيستريک ترين شکلی به فحاشی می بندد

ما اين بار با کوله بار . ما شروع شده است و اين فرايند از همه سو آماج حمله است اما يک چيز را فراموش نکنيم

جينه عظيم آموزشهای مارکس، دستيافتهای سترگ گن. عظيمی از تجارب يک قرن شکست به پيش می تازيم

انترناسيونال اول، درسهای جاودانه کمون پاريس، ذخائر سرشار آموزشی مستخرج از شکست انقالب اکتبر، خاطره 

های دهشتيار ساليان دراز تسلط جنبشهای خلقی و سوسيال بورژوائی بر جنبش ما و باالخره تحليل مارکسی و 

با به کارگيری همه اينها قدرت . صد سال بر ما رفته است همه و همه اينک سالح دست ماستطبقاتی آنچه در اين 

اما معنای واقعی به کارگيری تمامی اين تجارب و تبديل آنها به سالح راستين مبارزه . پيکار ما ده چندان خواهد بود

  :طبقاتی عليه سرمايه داری آن است که

ترهات دائر بر نقش انديشه ها و انديشمندان در تکامل تاريخ و .  اعتماد کنيمبه طور واقعی به نيروی طبقه خود. ١

تاريخ  زندگی بشر تاريخ مبارزه طبقاتی است و مبارزه طبقاتی در . رهائی بشر را يکراست به سينه ديوار کوبيم

ق محو کار مزدی کمونيسم و اف. عصر حاضر  مبارزه کل توده های کارگر برای نابودی تماميت سرمايه داری است

نه مشتی انديشه ناب و آراء فلسفی يا فرمولبنديهای سياسی که جنبشی آگاه، زنده و هدف دار برای تغيير عينيت 

اين جنبش از ما و توده های طبقه ما تشکيل می گردد، انديشه و عمل و . موجود و برچيدن بساط کار مزدوری است

جنبش آگاه طبقاتی ما » سوسياليسم علمی« . ، تبيين و اجرا می گرددافق و راهکار و بستر عبور آن توسط ما تعمق

به صورت مشتی تجريدات و باورها و » سوسياليسم علمی« . عليه سرمايه داری و برای محو سرمايه داری است

 مارکس و همه. انديشه های خارج از يک جنبش آگاه سرمايه ستيز برای  نابودی سرمايه داری وجود واقعی  ندارد

. ماترياليست های انقالبی ضد کار مزدی فعالين اندرونی جنبش طبقاتی ما، انسانهائی از ما و آگاهان طبقه ما هستند

فعالين جنبشهای خلقی و سوسيال بورژوائی تاريخًا تالش کرده اند و هم امروز بسيار سهمناکتر تالش می کنند تا اين 

تا ماترياليسم انقالبی و آموزشهای . ا از ما به گروگان گيرندشايستگان بزرگ جنبش سرمايه ستيز طبقه کارگر ر

پرارج مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری مارکس را از جنبش طبقاتی معينی که وی عضوی از آن بود جدا نشان 

تا اين آموزشها را در کوره پردود انتظارات سوسيال بورژوائی و غيرکارگری خود مسخ کنند، تا در شعاع !!! دهند

ين گروگان گيری و وارونه پردازی و مسخ آموزشها، طبقه ما را پديده ای فاقد ظرفيت کمونيسم و تفکر سرمايه ا

آنان اين کار را کرده و می . قلمداد کنند!! »کمونيسم« و !! »سوسياليسم علمی« ستيز و فرقه و حزب خود را مالک 

ند که خود ما قدرت انديشيدن مبارزه طبقاتی را نداريم و کنند تا به اعتبار آن خطاب به جنبش توده های کارگر بگوي

بايد بر سينه  اين نوع نگاه به طبقه و جنبش طبقاتی !!! بايد چگونه انديشيدن پيکارمان را از آنها به عاريت گيريم



ده نظام اينان تاريخًا ما را پيا. خود و بر سينه فرقه ها و احزاب حامل اين نوع نگاه بسيار محکم دست رد کوبيد

تا حال چنين کرده اند و اينک با . جنبشهای ناسيوناليستی، دموکراسی طلبانه  و سوسيال بورژوائی خود ساخته اند

مشاهده تالش فعالين ضد سرمايه داری برای گذاشتن سنگی بر روی سنگ در کار سازمانيابی اين جنبش، دست از 

سخت می کوشند تا ميان . روند و رويکرد بسيج نموده اندپا نشناخته همه توان خود را برای ضربه زدن به اين 

بر روی عناصر . فعالين ضد سرمايه داری تفرقه اندازند، به اين اميد که از آب گل آلود به نفع فرقه خود ماهی گيرند

ششی آسيب پذير اين فعالين همه جا حساب باز می کنند و برای احياء و تقويت تعلقات فرقه ای در آنها از هيچ کو

. بسيار راحت آماده اند که جنبشی را در آستان فرقه و حزب يک وجبی خود قربانی سازند. دريغ نمی ورزند

رفرميسم چپ اينک ديری است که در تقابل با جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی کارگران بسيار 

آستانبوسی سازمانهای بين المللی تا . تبيشتر از گدشته خود را در رفرميسم راست سنديکاليستی منحل ساخته اس

مغز استخوان ضد کمونيسم و ضد هر نوع جنب و جوش ضد سرمايه داری، تقديس بی قيد و شرط سنديکاليسم در 

جنبش کارگری ايران، تالش برای اختالل در سازمانيابی ضد سرمايه داری طبقه کارگر، دل بستن به کشمکشهای 

بستن به اين مجادالت در عرصه دموکراسی طلبی فراطبقاتی و بسياری موارد درونی بورژوازی جهانی و دخيل 

ديگر که همواره بخشی از راهکارها و راه حلها و سياست های اين گرايش بوده است اينک هر چه بيشتر کل 

ا رفرميسم راست و چپ در وجود اين سازمان، آن حزب يا فرقه و سنديک. موجوديت آن را در خود غرق کرده است

محدود نمی شود و تالش جنبش ضد سرمايه داری برای طرد آن به طور قطع از بستر ستيز با فعالين فرقه ها نمی 

واقعيت وجودی اين اشکال رفرميسم در بطن جنبش جاری خود طبقه کارگر است که بايد آماج مبارزه و انتقاد . گذرد

  .و طرد واقع شود

فرميسم چپ به کمونيسم يا جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر، مقوله بيگانگی احزاب و سازمانهای ابوابجمعی ر

آنها وارثان جنبشهای . ای طبقاتی است و مطلقًا در مجرد بی ارتباطی تشکيالتی با جنبش کارگری خالصه نمی شود

بال ديگری سوای جنبش ضد کار مزدی پرولتاريا هستند و افق اجتماعی ديگری سوای کمونيسم طبقه کارگر را دن

نمونه ايفای نقش ناسيوناليستی و سوسيال بورژوائی اين جريانات در جنبش کارگری جهانی را می توان در . می کنند

کارکرد احزاب وابسته به کيمنترن يا ناسيوناليسم چپ ميراث دار آن احزاب در طول دهه های متمادی و نيز کارکرد 

.   مشاهده نمود۵٧تان در طول سالهای پس از قيام بهمن بخشی از اين گرايش در رابطه با جنبش کارگری کردس

رفرميسم چپ در طول ساليان متمادی ادعا نموده است که بی ارتباطی اش با طبقه کارگر و بی توجهی او نسبت به 

. سازمانيابی ضد سرمايه داری طبقه کارگر امری ناشی از ديکتاتوری و اعمال قهر ارتجاعی بورژوازی است

وری هار پليسی و ميليتاريستی سرمايه توضيح واضحات است اما دروغ و رياکاری رفرميسم چپ نيز وجود ديکتات

احزاب و گروههای ابوابجمعی رفرميسم چپ در طول سالهای پس از انقالب . به همان ميران اظهر من الشمس است

 و مدارج تشکيالتی با صدها بهمن، با شمار کثير اعضاء و هوادار و کادر و رهبر و رهرو و همه اشکال مدارها

کميته مرکزی و اجرائی و داخل کشور و خارج کشور و تدارکات و دفتر سياسی و دفتر نمايندگی و حوزه کشوری و 

حوزه قاره ای و انجمن های عديده و ليست مطولی از اين اسامی در اروپا و امريکا و کانادا و اقيانوسيه و همه جا 

 ساله اين جماعت کثير در يک جمله در آکسيون بازيهای محقر منفرد بی ٢۵امه ماحصل کارن. حضور داشته اند

 سال هيچ ٢۵در طول اين . پژواک چند عضو گروه در پياده رو اين خيابان و گوشه پرت آن ميدان خالصه می گردد



حل سکونت بخشی از اين جماعت چند هزار نفره ايرانی تبار فرقه ساالر هيچ حضوری در جنبش کارگری جوامع م

هيچ حرفی در رابطه جنبش کارگری اين . خويش نداشته است و هيچگاه چنين حضوری را الزم تشخيص نداده است

کار آنها در تمامی . جوامع بر زبان نرانده است، هيچ نقدی بر رفرميسم راست اتحاديه ای بر قلم جاری نساخته است

من جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر، آکسيون بازی اين مدت دخيل بستن به اتحاديه های ضد کمونيسم و دش

  . فراطبقاتی و اخيرًا دشمنی با فعالين جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر بوده است

امتناع از ارتباط فعال طبقاتی با فعالين جنبش کارگری جهانی، بوسه زدن بر آستان اتحاديه های سرمايه ساالر، 

مايه داری بر سر طبقه کارگر جوامع محل سکونت و کل طبقه کارگر بين سکوت مطلق نسبت به آنچه نظام سر

المللی می آورد، محو شدن در رژيم ستيزی فراطبقاتی ناسيوناليستی، کينه نسبت به هر جنب و جوش ضد 

کارمزدی، بسيج سراسری برای القاء به توده های کارگر که گويا کمونيسم فقط يک انديشه است و اين انديشه نه 

ء ارگانيک پراکسيس ضد کار مزدی پرولتاريا بلکه تراوش مغز دانشوران طبقات باال است، نفی مؤکد کمونيسم جز

به عنوان يک جنبش زنده طبقاتی و نفی مصرانه ظرفيت طبقه کارگر برای سازمان دادن اين جنبش، در کنار پيشينه 

اسی طلبی خلقی، ناسيوناليسم و سوسياليسم قربانی نمودن جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر در آستان دموکر

بورژوائی، بر روی هم يک چيز مشخص را در مقابل همه قرار می دهد؟ اينکه اجتناب رفرميسم چپ از تمايل به 

جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر يک مقوله طبقاتی است و درست به همين دليل پروسه 

ما بايد به نيروی عظيم ضد . رم با نقد پراکسيس رفرميسم راست و چپ عجين استسازمانيابی اين جنبش الج

سرمايه داری طبقه خويش و توان توده های وسيع طبقه مان برای سازمان دادن کمونيسم به عنوان يک جنبش اتکاء 

  . استکنيم و نقد مارکسی رفرميسم راست و چپ بخشی از فرايند فکری و عملی يا پراکسيس اين اعتماد 

 سال به يمن تشديد لحظه لحظه استثمار و فقر و فالکت و گرسنگی ٢٧باالتر ديديم که بورژوازی در طوال اين . ٢

بورژوازی در همين راستا و به يمن همين انباشت های . طبقه ما کوه آساترين ميزان سرمايه را بر هم انباشته است

 ميزان زيادی استحکام بخشيده است و از سوی ديگر رقابت غول آسا از يکسوی موقعيت خود را در سطح جهانی به

عين همين فرايند در درون طبقه سرمايه دار ايران نيز در طول دهه اخير . های حادتری را عليه خود دامن زده است

گسترش بی سابقه انباشت و دستيابی کل سرمايه اجتماعی به نرخ . با محتوای خاص خود به ورطه تحقق رفته است

های خيره کننده در اين دوره، کشمکش های رايج ميان اقشار و گرايشات مختلف بورژوازی را در مقابل برنامه سود

ها، سياست ها  و خط مشی عمومی مسلط اين طبقه بسيار کمرنگ ساخته است اما تالش هر گرايش برای حصول 

 اتفاق طبقاتی دچار هيچ کاهشی نشده نقش و نفوذ مؤثرتر در تنظيم و اجرای اين سياست ها و برنامه های مورد

نکته اساسی در اينجا اين است که استمرار مجادالت و منازعات درونی بورژوازی خواه در سطح داخلی و . است

خواه در وسعت بين المللی در متن دوره کنونی حيات سرمايه داری ايران می تواند  در قياس با دوره های گذشته، 

ی عروج و اعتالی رفرميسم راست سنديکاليستی در پيش روی فعالين اين گرايش قرار چشم انداز دلپذيرتری برا

سرمايه گذاريهای انبوه در همه قلمروها و توسعه ساختار مدنی متناظر با نيازها و ملزومات اين انباشت، در . دهد

ری افزايش خواهد داد اما همان حال که زير فشار جبر تمرکز و انحصارپوئی سرمايه، بيکاری را به گونه ای انفجا

اوًال نياز به  قشری از نيروی کار متخصص را تشديد می نمايد و ثانيًا افراد اين اليه را برای توسل به راهکارهای 

رفرميسم راست در طول دهه اخير با درک . رفرميستی و سنديکاليستی مشاجره با طبقه بورژوازی ترغيب می کند



ز موقعيتی که برايش پيش آمده است سخت تالش نموده است تا مهر موفقيت خود اين وضعيت و با اغتمام فرصت ا

اين گرايش در جريان اين تالش همه جا به صورت مؤثر و فعال از همياری و همدلی . را بر روند اوضاع فروکوبد

سيون بخشی از بورژوازی ايران و به طور مشخص دار و دسته اصالحات، حمايت سازمان جهانی کار و کنفدرا

اتحاديه های آزاد کارگری به نمايندگی از يک بخش سرمايه جهانی و باالخره پشتيبانی جدی و بی دريغ احزاب و 

رفرميسم راست به رغم اين حمايت وسيع داخلی و بين . فرقه های ابوابجمعی رفرميسم چپ نيز برخوردار بوده است

دليل آن روشن . يرومند در جنبش کارگری ايران نداردالمللی به طور واقعی چشم اندازی برای يافتن جای پای ن

سرکوب مستمر مبارزات طبقه کارگر ايران، تشديد بی حد و مرز استثمار توده های کارگر و سلب هر نوع . است

حق و حقوق اجتماعی از کارگران بخش الينفکی از ملزومات بازتوليد و ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران 

 وضعيت حاضر و حتی از مدتها پيش دستور کار تاريخی گريزناپدير کل سرمايه جهانی نيز امری که در. است

بی افقی و سترون بودن تالش رفرميسم راست واقعيتی شفاف است اما با همه اينها مخاطرات آن برای جنبش . هست

ب و جوش توده های در جامعه ای که هر نوع جن. ضد سرمايه داری طبقه کارگر به هيچ وجه قابل انکار نيست

کارگر برای متشکل شدن با قدرت تمام سرکوب می شود، در جامعه ای که متحد شدن کارگران ولو بر بستر 

رفرميسم راست سنديکاليستی به دليل فشار دهشتبار ديکتاتوری و اختناق، به طور باالجبار شکل ضد رژيمی به 

ی سبعانه بورژوازی حتی سنديکاليسم را لباس قداست خود می گيرد و در جامعه ای که حمام خونها و شرارتها

پوشانده است، در چنين جامعه ای رفرميسم راست به هر حال می تواند در سطحی وسيع جنبش کارگری را به خود 

برای درک اهميت خطر اين تندنس همين اندازه کافی است که هم اکنون شماری از پيوندخوردگان به . مشغول سازد

به همه اين دالئل بايد . ه داری در ايران کماکان کوله بار توهم به آن را بر شانه خود حمل می کنندجنبش ضد سرماي

با رفرميسم راست به طور جدی مقابله کرد، به ويژه که در حال حاضر همه اشکال عديده رفرميسم در مقابل جنبش 

  .   اندضد کار مزدی و برای لغو کار مزدی جبهه نسبتًا متحدی را تشکيل داده

در مورد سازمانيابی سراسری طبقه کارگر . مبارزه ما عليه سرمايه داری نيازمند يک سازمانيابی سراسری است. ٣

در طول اين چند سال هزاران صفحه از سوی محافل مختلف به رشته تحرير کشيده است و محتوای غالب سايتهای 

د سرمايه داری نيز در اين گذر ديدگاهها، راهکارها و جنبش ض. اينترنتی گروههای چپ از همين مسائل آکنده است

آنچه در اينجا مورد تأکيد است، اين است که . راه حلهای خود را هر چه شفاف تر و دقيق تر بيان کرده است

سازمانيابی سراسری حول مطالبات سراسری معنای واقعی خود را احراز می کند و جنبش ضد سرمايه داری طبقه 

اين نکته را بايد بسيار جدی در مرکز توجه  قرار داد . ا مطالبات سراسری ضد سرمايه داری استکارگر جنبشی ب

که دوران تأثير گداری مبارزات پراکنده در اين کارخانه و آن کارخانه، اين مرکز کار و آن مرکز کار تاريخًا به سر 

ارگران از اعتصابات و خيزشهای پراکنده بحث مطلقًا بر سر اين نيست که مبارزات متحد و سراسری ک. آمده است

آنان بهتر است، سخن اين است که بدون اتحاد گسترده طبقاتی عليه سرمايه داری امکان تحميل انتظارات، حتی 

واقعيت اين است که در چند سال . انتظارات محدود و اوليه بر بورژوازی به ميزان بسيار زيادی تقليل يافته است

بات کارگری  موفقی در هيچ يک از کشورها حتی برای دفاع از دستاوردهای تا کنونی گذشته ما شاهد اعتصا

وجود بيکاری ساختاری و چند صد ميليونی توده های کارگر در سراسر جهان؛ افزايش . مبارزات خود نبوده ايم

تخصص نسبت چشمگير ظرفيت سرمايه جهانی برای جايگزينی سريع نيروی کار، درصد بسيار باالی نيروی کار م



به ميزان احتياج نظام سرمايه داری به تخصص در دنيا، رقابت دهشتناک ميان نيروی کار در سطح بين المللی، سير 

صعودی تاريخًا بی سابقه افزايش بارآوری نيروی کار که در برخی کشورها حتی به کاهش مطلق شمار کارگران 

ره کار در قياس با گذشته و عوامل مشابه، همه و همه نيز منتهی شده است، مهاجرت سهل و ساده تر ارتش ذخي

عارضه مستقيم بسيار پرزيان ناشی از . شانس پيروزی مبارزات پراکنده عليه بورژوازی را عميقًا کاهش داده است

اين وضعيت را هم اکنون در شکل افت بيشتر و بيشتر جنبش کارگری در اروپای غربی و امريکا و کانادا و جاهای 

توده های وسيع طبقه کارگر در اين جوامع زير فشار سلطه ساليان دراز رفرميسم منحط اتحاديه . اهد هستيمديگر ش

مبارزات محدود و محصور آنان در اين يا آن . ای قادر به اعمال قدرت گسترده و متحد عليه بورژوازی نمی باشند

رد خطر اخراج گسترده و جايگزينی آنها توسط کارگاه هم نه فقط با موفقيت همراه نبوده است که در بسياری موا

به تبع اين وضعيت آنچه که سايه خود را بر سر جنبش کارگری سنگين ساخته . کارگران بيکار را همراه داشته است

  . است هراس کارگران از مبارزه و بی اعتمادی آنان نسبت به موفق بودن اعتصابات خويش است

بعالوه توضيح . پيداست که اتحاد و سازمانيابی سراسری چيزی نيست که به سادگی و در کوتاه مدت حاصل آيد

واضحات است که برای دستيابی به هر درجه از تشکل يابی سراسری بايد از درون اين و آن مرکز کار و توليد 

ش ما برای متشکل شدن حلقه ای از نکته اساسی اين است که هر مقدار تالش، ستيز و جنب و جو. آغاز نمود

هيچ راهی نيست جز اينکه . زنجيره مبارزه طبقاتی ما برای حصول به سازمانيابی سراسری ضد سرمايه داری باشد

از درون اين کارخانه و آن کارخانه، اين محله و آن محله کارگری، اين مدرسه و آن مدرسه، اين يا آن بخش از 

اعتصاب کارگری، اين يا آن تظاهرات خيابانی کارگران، اين يا آن خيزش و مقاومت توده کارگران راننده، اين يا آن 

های کارگر، اين يا آن اجتماع بيکاران و در يک جمله اين يا آن مرکز کار و زندگی و مبارزه کارگران بايد شروع 

 ضد سرمايه داری طبقه کارگر کرد اما بستر تالقی همه اين مبارزات و تالشها را بايد حصول سازمانيابی سراسری

اين مسأله که کارگران پراکنده قادر به پيشبرد هيچ اعتراض و مبارزه پيروزمندی نيستند، در شرائط . قرار دهيم

کنونی تاريخ معنای واقعی خود را اين چنين باز می يابد که کارگران مراکز کار متفرق نيز نمی توانند مطالبات خود 

اين موضوع بعينه در مورد پديده هائی به نام جنبش بيکاری، جنبش . رژوازی تحميل نمايندرا به شکل ديرپا بر بو

عليه اعتياد , زنان، جنبش عليه آلودگی محيط زيست، جنبش لغو کار کودک، جنبش عليه فقر، جنبش عليه بی مسکنی

. يه روزيها هم صدق می کندو همه اشکال ديگر مبارزه و اعتراض اجتماعی عليه بنيان های واقعی اين مصائب و س

حصول هيچ توفيقی در هيچ کدام از اين قلمروها بدون آماج قرار دادن بالواسطه نظام سرمايه داری و بدون حمله 

درست به همين دليل تمامی . مستقيم به فرايند بازتوليد سرمايه اجتماعی هر کشور و کل سرمايه جهانی ممکن نيست

ا به مثابه اجزاء متحد و پيوسته جنبش سراسری ضد سرمايه داری و برای لغو کار اين جنب و جوشها و جنبشها تنه

  .  مزدی طبقه کارگر می توانند خصلت راديکال و چشم انداز موفقيت داشته باشند

ما بارها و به کرات در نوشته های مختلف . جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر در نهاد خود شورائی است. ۴

 که شورائی بودن جنبش کارگری اساسًا يک مقوله صوری مربوط به ظاهر ساختار تشکيالتی تصريح کرده ايم

معنای واقعی شورائی بودن . جنبشی که قرار است سرمايه داری را نابود سازد نمی تواند شورائی نباشد. نيست

ای اقتدار و سلطه جنبش کارگری اين است که همه جا و در هر گام از ستيز طبقاتی گامی به سوی تضعيف بنده

شورائی بودن در نگاه ما رويکرد مبارزه . مناسبات سرمايه داری بر شرائط کار و زيست اجتماعی خود بر دارد



طبقاتی به بسيج هر چه وسيع تر و عظيم تر قوا برای آسيب زدن به اساس انفصال کارگران از پروسه کار و توليد 

جنبش شورائی جنبشی آگاه و برای خود است، نه به اين . ال استاجتماعی خويش و سرانجام محو کامل اين انفص

باشند بلکه ! »آکادمی علوم مبارزه طبقاتی« معنی که توده های کارگر تشکيل دهنده اش تک تک، درس آموختگان 

 اساس در اينجا. به اين اعتبار که کل اين جنبش در راستای نفی سرمايه داری و برای نابودی اين نظام پيکار می کند

جنب و جوش هر کارگری آن است که انسانی دخالتگر، خالق، بصير و آگاه در کار پيشبرد بهتر مبارزه طبقاتی 

عليه سرمايه داری باشد و درست بر همين اساس جنبش شورائی کارگران بستر بالندگی و بلوغ و تدارک و آماده 

ضد . سوسياليستی کار و توليد اجتماعی استسازی همه آحاد  توده های کارگر برای حضور در برنامه ريزی 

سرمايه داری بودن و شورائی بودن در فرهنگ مارکسی مبارزه طبقاتی پرولتاريا و در دنيای واقعی اين مبارزه 

عکس جنبش شورائی به تمام و کمال در مورد جنبش اتحاديه ای و سنديکاليستی . پديد ه های مترادفی را می سازند

نجا ريل تجمع و سازمانيابی کارگران بهبود شرائط زندگی در داربست سلطه مناسبات سرمايه در اي. صدق می کند

داری است، کارگران را دور هم جمع می کنند تا اساس انفصال آنان از پروسه کار و سرنوشت محصول کار، نه 

و ضد کار مزدی مطلقًا سوسياليسم بدون وجود يک جنبش نيرومند شورائی . تضعيف بلکه تعميق شود و تحکيم يابد

قابل تحقق نخواهد بود و هر شکل برنامه ريزی کار و توليد زير نام سوسياليسم هر گاه مظهر دخالت نافذ و آزاد و 

  .آگاه همه آحاد توده های کارگر نباشد هيچ چيز سوای سرمايه داری دولتی از آب در نخواهد آمد

. بش شورائی طبقه کارگر را به تمام و کمال تحريف کرده استسوسياليسم بورژوائی مفهوم و مصداق و واقعيت جن

آنچه در سالهای نخست بعد از قيام بهمن در وسعت محافل چپ به نام شورا خوانده شد، يا آنچه بعد از آن تاريخ، در 

 اتحاديه ادبيات سياسی احزاب ميراث دار آن محافل به اين اسم ناميده شد، عمومًا رويه ديگری از همان سازمانيابی

رخساره های واقعی جنبش کارگری در آن سالها . ای بود که با انبوهی از تناقض نام جديد را به خود پذيرا می شد

موضوعی که پرداختن به . بيشتر در خيزش ها و ابتکارات خودجوش توده های کارگر می توانست قابل رؤيت باشد

شورائی منبعث از درونمايه طبقاتی آن است و نه بالعکس، ساختار تشکيالتی جنبش . آن در حوصله اين مقال نيست

به بيان ديگر اين سيمای شورائی داشتن تشکل کارگری نيست که به آن محتوای ضد سرمايه داری می بخشد، بلکه 

بالعکس محتوا و بار ضد سرمايه داری مبارزه کارگران است که سازمانيابی شورائی را راهکار متشکل شدن می 

 کارگر تعرض به سرمايه، تالش برای  ت بر همين اساس مادام که رويکرد اين يا آن بخش توده هایدرس. سازد

اعمال قدرت طبقاتی عليه رابطه خريد و فروش نيروی کار و تاختن به سوی افق لغو کار مزدی نباشد نوع 

  . نام شورائی نخواهد بودسازمانيابی کارگران هم مستقل از هر فرم و شمايلی که به خود بگيرد شايسته اطالق 

آنچه بطور واقعی جنبش شورائی کارگران را از جنبش اتحاديه ای يا هر جنبش رفرميستی متمايز می سازد، نه 

صرف ساختار تشکيالتی آن و نه ميزان سواد سياسی و سطح مطالعه آثار کالسيک اين و آن کارگر بلکه ظرفيت 

نقطه . ورت پراکسيس و عينی در مبارزه طبقاتی احراز می کندطبقاتی و نوع نگاهی است که اين جنبش به ص

عزيمت در اينجا موقعيت و مکان پرولتاريا به صورت يک طبقه ضد سرمايه داری و خواهان نابودی نظام بردگی 

هيچ فعال کارگری در غياب چنين باور و نگاه و کارکردی نمی تواند فعال جنبش شورائی يا ضد . مزدی است

« آنان که با صدای بلند و به گونه ای بسيار وقيح و توهين آميز، زير ادعای  سراسر دروغ . ی باشدسرمايه دار

يا انسانهای با طبيعت طبقاتی دوستدار » مش رجب« توده های کارگر را به قول خودشان، مشتی » کمونيست بودن



. رائی و ضد سرمايه داری نيستندمطلقًا قادر به ايفای نقش يک فعال جنبش شو!! بردگی مزدی توصيف می کنند

موجودات منزوی منجمد در هفت پستوهای اسکوالستيک بافی که امروز يکصدا از بيغوله های خلوت اروپا تا 

محافل کارگری متحجر در خرافه بافی های چپ سوسيال بورژوائی ايران و هر کجای ديگر، پرچم شايسته ساالری 

سازی مبارزه طبقاتی با نقش انديشه، پرچم تحريف ماترياليسم انقالبی و دفاع از حزب نخبگان، پرچم جايگزين 

مارکس، پرچم نفی نقش تاريخی و طبقاتی پرولتاريا به عنوان يک طبقه و احاله کامل اين نقش به حزب ماوراء 

حم و کارگران را برافراشته اند مستقل از هر اسم و رسمی که بر خود حک کرده باشند، عمًال نقش نيروهای مزا

جنبش شورائی پايه های . مخالف سازمانيابی سراسری شورائی ضد سرمايه داری توده های کارگر را ايفاء می کنند

کارگران در سراسر دنيا با استثمار و بی حقوقی . حيات خود را بر هستی طبقاتی توده های کارگر قرار می دهد

دئولوژی مسلط که تبخيرات نظم توليدی و اجتماعی حاکم افکار، باورها، فرهنگ و اي. سرمايه داری در حال جدالند

يا افکار و ايدئولوژی طبقه مسلط را تعيين می کنند به کارگران القاء می نمايند که بايد اعتراضات آنها در گستره 

اين هستی طبقاتی و . چيزی که هستی طبقاتی کارگران با آن در تعارض قرار داد. پذيرش نظام حاکم محدود گردد

رشت معترض آن به حکم سرمايه، لگوموتيو پيکار کارگران از يکسو و لگوموتيو فرايند آگاهی طبقاتی آنان از س

مارکس و همه انسانهای مانند مارکس در همين جا است که سر و کله شان پيدا می شود و . سوی ديگر است

هستی اجتماعی است که بايد آگاه شود و اين . آموزشهای گرانبار آنان در همين جا است که به سالح مبدل می گردد

آگاه شدن هستی طبقاتی پرولتاريا در مبارزه وی . نه آگاهی است که بايد برای خود وجود فيزيکی دست و پا نمايد

عليه سرمايه داری و فقط در بطن اين مبارزه است که می تواند شاخ و برگ کشد، بارور گردد  و سالح مادی پيکار 

در اينجا متشکل شدن، ضد سرمايه داری بودن، آگاه .  دقيقًا بستر اين فراشد و فعل و انفعال استجنبش شورائی. شود

شدن و مستمرًا به قله های نوين آگاهی عروج کردن، تدارک انقالب، احراز آمادگی برای جامعه ساالری شورائی 

عليه اشکال عديده بی حقوقی نظام کمونيستی، مبارزه روزمره برای تحميل مطالبات بر طبقه بورژوازی، مبارزه 

  . سرمايه داری، همه و همه اجزاء به هم پيوسته يک جنبش هستند

و در دوره هائی که به !!! » شوراها ارگان قيام هستند« رفرميسم راست و چپ هماوا و همنهاد فرياد می کشند که 

اين حرف يک آيه پردازی خشک !!! حاکم نيست، شوراها فاقد موضوعيت می باشند!! »اعتالی انقالبی« گفته آنها 

اين فرمولبندی صرفًا بيان انتظارات و اتوپی های . عقيدتی و مکتبی و در عالم واقع از بيخ و بن بی پايه است

هاست به سر سوسياليسم خلقی در دوره معينی از تاريخ بوده است که تاريخ مصرف آن برای همين گرايش هم مدت

کامًال معلوم است که اگر جنبش کارگری تا لحظه وقوع قيام قادر به تشکيل شوراهای خود نشده باشد . رسيده است

چشم بسته غيب گفتن « اين مصداق همان مثل معروف . بايد حداقل در آن لحظات دست به کار برپائی آنها شود

ايد جنبش جاری خود را به جای سنديکاليستی به صورت اما سؤال اساسی اين است که چرا طبقه کارگر نب» است

شورائی سازمان دهد؟؟ رفرميسم چپ و راست با اين نوع سازمانيابی طبقاتی توده های کارگر چه مشکلی احساس 

می کنند؟ جواب برای احزاب ابوابجمعی اين گرايشات ناخوشايند است اما هر کسی که خربزه می خورد بايد پای 

جواب فقط اين است که اگر توده کارگر خود را در يک جنبش وسيع شورائی عليه سرمايه داری . يستدلرز آن نيز با

و برای لغو کار مزدی متحد و متشکل سازد، آنگاه احزاب طيف رفرميسم فلسفه وجودی خود را از دست می دهند، 

حزب و تحميل آن بر توده های آرزوی تسخير قدرت سياسی فرقه، برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد توسط 



حزب آنها زير . کارگر و بوق و کرنا کردن همه اينها به نام سوسياليسم و طبقه کارگر، همه و همه باد هوا می شود

فشار بی موضوعيتی به بايگانی تاريخ می رود  و دعاوی تاريخی ساليان متمادی آنها پيرامون بی صالحيتی 

 مزدی  و نياز طبقه کارگر به انديشه پردازی نخبگان طبقات باال، جعل شجره کارگران برای سازمانيابی ضد کار

شورا از ديد اين . نامه تعلق آنان به آموزشهای مارکس و ماترياليسم انقالبی، همه و همه بی اعتبار از آب در می آيد

 و شوراها بايد حوزه های جماعت ارگان قيام است زيرا فرمان قيام بايد از ناحيه حزب ماوراء کارگران صادر شود

به همه اين دالئل است که رفرميسم راست و چپ مشترکًا از ارگان . سربازگيری توده های کارگر توسط حزب باشند

  . قيام بودن شورا صحبت می کنند

جنبش ضد سرمايه داری جنبشی شورائی است و انحصار موضوعيت شوراها به روزهای انقالب بحثی کامًال بی 

 روسيه ١٩٠۵شوراهای کارگری . از لحاظ تاريخی نيز اين ادعا عميقًا بی پايه است. سيال بورژوائی استمعنا و سو

اين . فقط ارگان قيام نبودند و مدتها قبل از پيدايش وضعيت انقالبی در جامعه به ابتکار خود کارگران برپا شده بودند

ائی شوراها را به کارگران آموختند، بالعکس کارگران نکته نيز برای همگان روشن است که بلشويکها نبودند که برپ

کمون پاريس جلوه پردرخشش ديگری از جنبش . روسيه بودند که خيزش شورائی را به سران بلشويسم ياد دادند

در اينجا نيز سازمانيابی شورائی کارگران در نقطه عزيمت خود نه ارگان قيام که روال . شورائی کارگران بود

بسيار جالب است که کموناردها نيز . اری کارگران عليه طبقه بورژوازی و نظام سرمايه داری بودطبيعی پيکار ج

برای ساختن شوراها از احزاب فوق خود دستور نگرفتند و حتی نهاد کارگری انترناسيوناليستی ضد سرمايه داری 

شوراهای کارگری آستان انقالب . بودروز يعنی انترناسيوناليسم اول نقش چندانی در اين سازمانيابی ايفاء نکرده 

اکتبر نيز ميراث سنت جنبش شورائی طبقه کارگر روسيه بود و صرفًا به عنوان پديده ارگان قيام در صحنه 

جنبش شورائی بستر بالندگی آگاهی طبقاتی پرولتاريا و عرصه رشد توانائی، تدبير،  . مجادالت روز ظهور ننمودند

ران به مثابه يک طبقه در نبرد روزمره عليه همه وجوه تسلط سرمايه بر شرائط تسليح، تدارک و آمادگی کارگ

اگر بناست با سرمايه داری . زندگی و کار و تداوم اين نبرد تا محو نظام سرمايه داری و استقرار سوسياليسم است

ر لحظه حيات مبارزه کنيم بايد شورائی متشکل شويم و متشکل شدن شورائی امر حی و حاضر و هر دقيقه و ه

  . مبارزه طبقاتی ماست

در شروع اين نوشته ما به اختصار از رونق وسيع انباشت سرمايه در سالهای اخير و دستيابی بورژوازی ايران . ۵

اين وضعيت در آينده ای بسيار نزديک به طور قطع تغيير اساسی خواهد . به کالن ترين اقالم سود صحبت کرديم

 حاضر چشم انداز سقوط سرمايه اجتماعی ايران در يک بحران اقتصادی محتوم و همه مؤلفه های وضعيت. کرد

 ٧٠ تا اواسط دهه ١٣۵۵بحران آتی سرمايه داری ايران از بحران مزمن سالهای . فرساينده را نويد می دهد

رمايه  سرشکن شدن بار بحران بخشهای ديگری از س۵٠در نيمه دوم دهه . خورشيدی بسيار سهمگين تر خواهد بود

در سالهای آتی سير تمرکز . جهانی به حوزه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران بود که آتش بحران را شعله ور ساخت

جاری سرمايه در جامعه و باال رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی، تنزل هولناک نرخ سود را در پی خواهد 

اين . يه جهانی، ابعاد فاجعه را هولناک تر خواهد ساختآورد و سرشکن شدن امواج بحران از ساير حوزه های سرما

  . روز هيچ دور نيست و جنبش کارگری ايران بايد با آمادگی الزم به استقبال اين وضعيت بشتابد



سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری جنبش کارگری در هر سطحی از توسعه و پيشروی که باشد در مواجهه با 

تدارک . اهد يافت که عظيم ترين بخش توده های کارگر را به صفوف خود پيوند زندچنين وضعی شانس آن را خو

جنبش شورائی بايد حتی در همين حالت جنينی خود راهکارهای الزم مصادره مراکر کار و توليد و برنامه ريزی 

دولت . سازدپروسه کار توسط شوراها را در متن آموزشها و بستر سازيها و آينده پردازيهای روز خود وارد 

کار مزدی طبقه کارگر بورژواژی اين بار بايد توسط جنبش شورائی سراسری ضد سرمايه داری و برای لغو 

  .سرنگون شود
  
  ناصر پايدار   

  ٢٠٠۶ سپتامبر ٢۵
 


