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 تا ناله سازشکارانه رفرميست های راست و چپ» اسپايز« از فرياد سرخ 
 )٢ -به مناسبت اول ماه مه ( 

               ١٣٨٨ارديبهشت  ٣ شنبهپنج                                                                                      هماهنگی  کميته 

   

 شيکاگو عليه صاحبان سرمايه و دولت روز  اين بانگ رسای قدرت و پيکار کارگران » !کارگران مسلح شويد« 

 از پرشورترين، رزمنده ترين و فداکارترين رهبران جنبش يکی» آگوست اسپايز « سرمايه داران بود که از حنجره 

با شعله های خشم کارگران  سلسله حوادثی که در چند روز و چند جا. آن ها در سراسر گيتی طنين می انداخت

 و در غريو موج فرياد سرخ آگوست اسپايز به پيش می تاخت،  »مک کورميک« کارخانه چوب بری و کارخانه 

اول « کارگری بين المللی مبنايی برای نمايش ساالنه جنگ کارگران جهان عليه سرمايه شد و نام بعدها توسط جنبش

کل تاريخ زندگی . از زمان وقوع آن رويدادها تا امروز يک قرن و چند دهه می گذرد. را به خود گرفت» ماه مه

 بر سر طبقه کارگر جهانی و جنبش انسان تاکنون تاريخ مبارزه طبقاتی بوده است، اما آنچه در اين ساليان دراز

ضدسرمايه داری او رفته بی گمان يکی از حساس ترين مراحل اين تاريخ است، مرحله پرافت و خيزی که قرار بود 

لحظه لحظه اش روز جدال قطعی، روز نبرد آخر، روز انترناسيونال، روز رستاخيز فرجامين برای نجات انسان ها 

 اسپايز را با ناله   برای پی بردن به سرنوشت دردناک اين قرار فقط کافی است فرياد سرخاما . قرار بر اين بود. باشد

های شوم و سازشکارانه رفرميست های راست و چپ امروزی که هر سال از تريبون اول ماه مه در چهار گوشه 

  .  استاين قياس نه فقط رقت انگيز بلکه تا مغز استخوان دردآور.  ساز می گردد قياس کنيم  دنيا

چرا چنين شد؟ چرا به جای آن همه جنگ و ستيزهای روشن پر اميد، به جای دنيای خروش های رعدگون عليه 

به جای اهتزاز پرچم دنيايی نو، به جای انترناسيونال و کمون پاريس و اکتبر، آری به جای همه آن ها به   سرمايه، 

چه کرده ايم و نظام سرمايه داری بر سر ما چه آورده    وضع دردناک کنونی سقوط کرده ايم؟ برما چه رفته است؟

اکنون در  است؟ کيفرخواست های ضدسرمايه داری جنبش ما چه شد و باالخره پرچم ها و تريبون های اول ماه 

دست کدام نيروها، کدام احزاب، کدام دولت ها و کدام جريانات است؟ در اين تريبون ها چه گفته می شود و چه 

 می گردد؟ جنبش طبقه ما، مبارزه طبقاتی ما عليه سرمايه، فراخوان جنگ ما عليه استثمار و بی مطالباتی طرح

 و توحش سرمايه داری، مطالبات روز جنبش ضدسرمايه داری ما، افق و آرمان طبقه ما برای برپايی جهان   حقوقی

ا پرسش های اساسی يا در واقع انسان های آزاد و برابر در کجای مراسم اين روز خود را نشان می دهد؟ اين ه

حياتی ترين پرسش هايی است که همواره و به طور خاص در آستان مراسم اول ماه مه هر سال برای پيشروان و 

برای يافتن رمز و راز واقعی وضعيت رقت باری که ميلياردها   . فعاالن کارگری در سراسر دنيا مطرح می شود

به کارنامه  مجبوريم . ورفته اند مجبوريم به پشت سر خود نگاه کنيمکارگر در سراسر جهان در منجالب آن فر

اگر يک ميليارد کارگر بيکارند، اگر کل . رمز و راز همه چيز در همين جا قرار دارد. جنبش خود نظر اندازيم

 بزرگ  سرمايه دار٣ ميليون کارگر همزنجير ما در سراسر دنيا حتی به اندازه درآمد ساالنه ۶٠٠درآمد ساالنه 



 ميليارد توده کارگرهمسرنوشت ما در حالت گرسنگی و نيمه گرسنگی به سر می برند، اگر تن فروشی ٣نيست، اگر 

برای امرار معاش تا اين حد گسترده و رايج شده است، اگر سال تا سال دستمزدهای ما را نمی پردازند، اگر سرمايه 

را با فراغ بال از کارخانه ها بيرون می ريزند، اگر هر سال داران در يک چشم به هم زدن ميليون ها همزنجير ما 

ميليون ها کارگر در جستجوی يافتن جايی برای فروش نيروی کار از خانه و کاشانه خود رخت می بندند و مهاجرت 

 می کنند و بسياری از آنان در اين مسير طعمه ماهيان دريا می شوند، اگر وضع ما تا اين حد دردناک و رقت بار

بايد کارنامه جنبش و مبارزه طبقاتی . است، برای پيدا کردن دليل آن فقط يک راه و فقط همين يک راه وجود دارد

بايد ببينيم که کجای اين کارنامه تاريک است، نقاط ضعف تراز تاريخی اين جنبش کدام بوده اند؟ و . خود را بکاويم

قدرتی و ذلت سقوط کرده ايم؟ يک بار ديگر تأکيد می کنيم چه شده است که به چنين ورطه ای از فروماندگی و بی 

مگر نه اين است که همه اشکال فقر، بدبختی و سيه روزی و . که کليد واقعی درک ماجرا درست درهمين جا ست

ذلت ما از دل نظام سرمايه داری بيرون می آيد؟ پس درست به همين دليل هر نوع کسر و کاستی و ضعف و فتور 

  .طبقاتی ما عليه اين نظام نيز حلقه ای در تشديد فقر و گرسنگی و تحکيم پايه های بردگی ما استدر کارزار 

پيداست که شب و روز مبارزه . واقعيت اين است که ما در طول اين يک قرن و چند دهه سخت به بيراهه رفته ايم

اوانی را روی کار آورده ايم، عظيم کرده ايم، جنگيده ايم، دولت های زيادی را سرنگون کرده ايم، دولت های فر

ترين جنبش ها را به راه انداخته ايم، توفان و غوغا به پا کرده ايم، شعارهای آسمانکوب قوی در سراسر آفاق سر 

داده ايم، ازپا افتاده ايم، بازبرخاسته ايم، همه اين کارها را کرده ايم اما يک کار يا همان کار اساسی و حياتی را 

ما در هيچ کجای دنيا قدرت واقعی و خودسازمانيافته توده های طبقه خويش را با آگاهی و بيداری .  ايمانجام نداده

و افق شفاف طبقاتی و با گزينش راهکارهای موفق و کارساز عليه سرمايه و شيرازه حيات آن به ميدان نياورده 

شايد . ه چه بسا ناشی از ناآگاهی باشدشايد بسياری از ما با شنيدن اين سخن دچار حيرت شوند، حيرتی ک. ايم

شايد واقعًا از ياد برده ايم يا هيچ گاه نياموخته ايم و فکر نکرده ايم که حد و حدود معاش . بسياری از ما چنين نينديشيم

ما، رفاه ما، حقوق اجتماعی ما، آزادی های سياسی ما، عزت و حرمت و آزادگی و اعتبار انسانی ما و همه چيز ما 

شايد اين .  و صرفًا تابعی از آرايش قوای جنبش ما و بازتابی از توان پيکار طبقاتی ما عليه سرمايه استصرفًا

اما مستقل از اين که چگونه فکر کنيم، در واقعيت و صحت يک اصل . موضوع را با درايت الزم بررسی نکرده ايم

اريخ کنونی زندگی ماست که هرچه بيشتر اين يک اصل بديهی يا بديهی ترين اصل ت. هيچ ترديدی وجود ندارد

تعرض کنيم، هرچه متحدتر بجنگيم، هرچه استوارتر به شيرازه حيات سرمايه هجوم بريم، هرچه سرسخت تر و 

آشتی ناپديرتر به جنگ صاحبان سرمايه و نظام سرمايه رويم، هرچه نيرومندتر مجاری توليد سود سرمايه را به نفع 

مله قرار دهيم، هرچه بيشتر پايه های اقتدار دولت سرمايه را در هم کوبيم، آری هرچه بهبود زندگی خويش آماج ح

بيشتر اين کارها را انجام دهيم، به همان ميزان و فقط به همان ميزان هم از زندگی بهتر، رفاه بيشتر، آزادی های 

ر اجتماعی شايسته تر، قدرت افزون تر، کرامت انسانی رفيع تر، آسايش و امنيت عالی تر، عزت و شرف و اعتبا

هر . بيشتر برای تعيين سرنوشت زندگی خويش و تدارک نيرومندتر برای ساختن دنيايی نو برخوردار می شويم

ميليمتر بهبود معيشت و رفاه و حقوق انسانی ما صرفًا در پرتو ميليمتری يورش به موجوديت نظام بردگی مزدی 



 ميليمتر تعرض باز مانيم ميليمترها و شايد مترها و کيلومترها از هست تضمين می شود و به محض اين که از همين

  . و نيست خود ساقط می شويم

در اروپای غربی در تمامی دوره مورد بحث به باتالق رفرميسم راست و سازش با نظام . به پشت سر خود نگاه کنيم

 اتحاديه ای حلق آويز کرديم، در قبال تأمين در اين کشورها همه جا خود را به دار جنبش. سرمايه داری سقوط کرديم

حداقل معيشت و سطح نازلی از رفاه سرنوشت جنبش خود را از ياد برديم، پيکار عليه سرمايه را در گورستان 

سنديکاليسم اتحاديه ای دفن کرديم، به ديوان ساالری منحط اتحاديه ای و سرمايه داران کارگرنمای صدرنشين آن 

نبش ضدکارمزدی ما را به هر بهای ناچيزی به سرمايه داران و نظام سرمايه داری بفروشند، به وکالت داديم که ج

طور کامل فراموش کرديم که يک طبقه عظيم بين المللی هستيم، گرسنگی و فقر و ذلت و سيه روزی چند ميليارد 

در . ندگی و مبارزه خود نديديمهمزنجيران خويش در آسيا، آفريقا، آمريکای التين و ساير مناطق جهان را معضل ز

 با ندای کريه  مقابل تمامی درنده خويی ها و سفاکی هايی که سرمايه عليه آنان روا داشت فرياد اعتراض سر نداديم،

سرمايه که از حلقوم سوسيال دموکراسی و سران اتحاديه ها خارج می شد حتی در پشت سر دژخيم ترين دولت ها 

ويش در جاهای ديگر وارد جنگ شديم، کارنامه بسيار بدی از خود به يادگار گذاشتيم، عليه توده عظيم همزنجير خ

سوسيال دموکراسی و جنبش اتحاديه ای همه اين بليه ها را برما نازل کرد و ما تا همين امروز نيز هست و نيست 

ی حافظ قداست سرمايه جدال خويش با نظام کارمزدی را در گمراهه های مخوف نقشه ريزی شده همين امامزاده ها

به سرزمين وقوع انقالب کارگری اکتبر  از اروپای غربی به بخش شرقی اين قاره و از آنجا . محصور کرده ايم

در اين جا عظيم ترين خيزش های تاريخی دنيا را راه انداختيم، دستگاه افسانه ای قدرت تزار را به زير . برويم

و نيرومند از نقطه تالقی قطب شمال و اقيانوس آرام تا قلب اروپا سازمان کشيديم، شوراها ساختيم، جنبشی سراسری 

کل جهان . داديم، شعار برپايی دنيايی نو، دنيای انسان های آزاد و برابر را بر سقف آسمان زندگی بشر حک کرديم

.  کارها را انجام داديمرا در مقابل عظمت و اقتدار جنبش خويش به حيرت انداختيم، تاريخ را به جلو رانديم، همه اين

اما، با همه اين ها، با تمام توفانی که برپا کرديم، با تمامی ضربات کاری که بر پيکر نظام کهنه فرود آورديم، با 

تمامی تکانی که به دنيای مرده زمان خويش داديم، بازهم راه واقعی و موفق و آگاهانه پيکار عليه کارمزدی را در 

ين ضدکارمزدی توده های طبقه مان را سازمان نداديم، به قدرت عظيم اليزال آحاد طبقه جنبش راست. پيش نگرفتيم

خويش اتکا نکرديم، به شيرازه حيات سرمايه يورش نبرديم، مسير پيکار را با آگاهی و بصيرت ضد بردگی مزدی 

دوختيم، » سازمان انقالبيون حرفه ای«ه تعيين نکرديم، چشم به حزب و نسخه پيچی های حزبی و دستورات صادر

سرباز فداکار جنبش دموکراسی . وارد عرصه هايی شديم که ميدان های واقعی جدال ضدسرمايه داری ما نبودند

آينده مبارزات ما بدون اين که بدانيم و آگاه باشيم و بدون اين که با . خواهی و رشد نوع اروپايی سرمايه داری شديم

يک دنيا .  مبارزه کرده باشيم به جايگزينی نوعی از سرمايه داری با نوع ديگر آن پيوند خوردافق لغو کارمزدی

مبارزه کرديم، حماسه ها آفريديم، تاريخ را تکان داديم و سرانجام انقالب کرديم، اما انقالب ما نه راهگشای پيکار 

سف فقط سرآغاز استقرار شکل ديگری از بعدی برای لغو کارمزدی و نابودی نظام سرمايه داری بلکه با کمال تا

در يک چشم به هم زدن ما را از شوراها بيرون انداختند، به ما گفتند . بردگی مزدی به جای شکل قبلی آن شد

سازمان سراسری شورايی آحاد توده های کارگر برای برنامه ! شوراها هيچ چيز و حزب ماوراء کارگران همه چيز



اما دولت حزبی متکی به نقش برتر و قدرت چند نفری نخبگان آری ! و هزاران بار نه! هو ن! ريزی کار و توليد، نه

به ما گفتند که شوراها و ميليون ها کارگر عضو شوراها اصًال لياقت برنامه ريزی توليد و ! و هزاران بار آری

رت ذيصالحی است که صالحيت رتق و فتق امور اجتماعی خويش را ندارند و حزب و ماشين دولتی حزبی تنها قد

ما را همگی و در . مالکيت دولتی را به جای مالکيت اجتماعی به ما قالب کردند! بايد اين کارها را به عهده گيرد

سراسر کشور به تداوم فروش نيروی کار محکوم کردند و همزمان گفتند که مالکيت دولت باالی سر بردگان مزدی 

! گفتند که کار کنيد و کار کنيد و سرمايه توليد کنيد!! ه آمال طبقه ماستو سوسياليسم و کعب!! عين لغو کار مزدی

گفتند که سيستم زنجيره ای کار برای افزايش هر چه بيشتر اضافه ارزش ها بهترين مسير تحقق الغای کارمزدی 

اقعی جنبش در يک کالم ما انقالب را در همان روزهای نخست به طور کامل باختيم، زيرا انقالب محصول و!! است

مثل روز روشن است که ماجرا . آگاه و سازمان يافته و افق دار و شفاف ضد سرمايه داری توده های طبقه مان نبود

در غياب دخالت خالق و آگاه و بيدار شورايی و سراسری ما به نام طبقه مان دولت . به همين جا ختم نمی شد

دند، همزنجيران ما در سراسر دنيا را به برپايی همين نوع ساختند، سرمايه داری دولتی را ارض موعود ما جار ز

انقالب های توده های ما در بخش های . نظام و دولت و همين شکل برنامه ريزی مناسبات کارمزدی فراخواندند

های به نام ما و در زير بيرق سرخ رهايی ما بر نيمی از توده . ديگر دنيا را به همين بيراهه ها و گمراهه ها کشاندند

در اين جا نيز با جنبش ما چنين شد و بر سرنوشت ما و جنبش ! آری همزنجيران. طبقه ما در جهان حکومت کردند

در آسيا و آفريقا و آمريکای التين وضع طبقه ما و سير . اين رشته اما سر دراز دارد! ضدکارمزدی ما چنين رفت

 در اين سه قاره بزرگ دنيا تا چشم بازکرديم و تا خواستيم .رويدادهای مبارزه طبقاتی ما از اين دو بخش هم بدتر شد

شيپور جنگ عليه استثمار سرمايه داری و مظالم و بی حقوقی ها و جنايات سرمايه را به صدا در آوريم بخشی از 

ون دادند که اکن» رهنمود«طبقه سرمايه دار، همان دوستان و شرکا و متحدان سرمايه داری دولتی، از همه سو به ما 

و مالکان ! وقت اتحاد با سرمايه داران ملی!! است» امپرياليسم« نه وقت مبارزه با سرمايه بلکه زمان ستيز با 

آن ها به نام ما و زير پرچم رهايی ما شروع به !! وقت مبارزه برای انقالب دموکراتيک است!! آزادی خواه است

آن ها از ما و . س استقرار سرمايه داری دولتی کردندنسخه پيچی برای رشد سرمايه داری ملی و دموکراتيک و سپ

ما را برای ساليان . طبقه ما و جنبش ما خواستند که ارتش بی مزد و بهای فراخوان آن ها برای تحقق اهدافشان باشيم

به ما گفتند که برای بهبود معيشت خود . دراز به پيشمرگ جنبش های ناسيوناليستی و دموکراتيک تبديل کردند

يکا درست کنيم و برای جايگزينی نوع کنونی سرمايه داری با نوعی ديگر و با نام و نشانی ديگر و در زير سند

مجادالت درونی   ما را در مسلخ . پرچمی ديگر، پياده نظام بی جيره و مواجب سازمان و گروه و حزب آنان باشيم

 در اينجا نيز اين گونه به اسارت در آمديم و تا ميان خودشان و همتايان ديگر طبقاتی شان سر بريرند و در يک کالم

  . امروز در پيچ و خم اين اسارت مرگ آور تاريخی سرگردانيم

ما از کارزار سراسری و . يک قرن و چند دهه سرنوشت جنبش ما اين شد و بر ما چنين رفت! آری همزنجيران

 از يوغ بردگی مزدی در گورستان جنبش شورايی خود عليه سرمايه بازمانديم، مبارزه طبقاتی ما برای رهايی

اتحاديه ای و با دست سران سوسيال دموکراسی، درگورستان سوسياليسم نسخه پيچی شده بخشی از طبقه سرمايه دار 

ما از مبارزه متحد و متشکل . و دموکراسی خواهی دفن شد» ضدامپرياليستی«جهانی و باالخره درگورستان مبارزه 



بخشی از طبقه سرمايه دار دنيا هر . دسرمايه داری توده های طبقه خود فرومانديمو سراسری و شورايی و ض

اعتراض ما عليه استثمار و ستم و بی حقوقی ناشی از وجود سرمايه داری را گلوله باران کرد و بخش ديگر اين 

آری . گروگان گرفتطبقه کل جنبش و تمامی قدرت پيکار ما را به نفع خويش و در راستای تحقق انتظارات خود به 

جنبش ما در بهترين حالت در منجالب . بدين سان بود که ما از مبارزه آگاهانه و با افق ضدسرمايه داری بازمانديم

اصالح سرمايه داری و جايگزينی شکلی از برنامه ريزی مناسبات کارمزدی توسط شکل ديگر آن چرخ خورد و 

فت تا در غياب تعرض نيرومند آگاه و سراسری وشورايی توده نظام سرمايه داری مجال يا. فرسود و مضمحل شد

گام به گام جنبش ما را به عقب راند، پايه های قدرت خود را محکم تر و . های طبقه ما به استيالی خود ادامه دهد

 ورطه کنونی فرو راند، ورطه ای که کل توده های طبقه ما لحظه به   محکم تر ساخت و در همين گذر ما را به

  .حظه آن را لمس می کنند و تمامی خواری و ذلت و گرسنگی و بدبختی های آن را تحمل می کنندل

همه چيز ما مصادره شد، افق رهايی ما، راهکارهای تعرض .  کارنامه جنبش ما چنين رقم خورد  !همزنجيران

 پيکار عليه بردگی روزمره ما به سرمايه، ظرف سازمانيابی و اعمال قدرت شورايی توده های طبقه مان برای

مزدی، سنگر مطالبات ضدسرمايه داری روزمان و همه ساز و کارهای ديگر پيکارمان از ما ربوده شد، و در همين 

اين تريبون نيز همه جا و در تمامی کشورها، به دست سنديکاليست . راستا اول ماه مه هر سال ما نيز به يغما رفت

« سيال دموکراسی، به دست حاکمان سرمايه داری دولتی، به دست ها، به دست رؤسای اتحاديه ها، سران سو

دموکرات و خلقی، به دست رفرميست ها و ناسيوناليست های چپ و خالصه کالم به دست » ضدامپرياليست های

در طول تمامی اين صد سال و . نيروهای خواستار اصالح سرمايه داری يا تعويض شکلی از آن با شکل ديگر افتاد

 اينان بودند که به نام ما سخن راندند، اينان بودند که شيپور جنگ ضدسرمايه داری ما را با ناله های سازش چند دهه

اينان بودند که اول ماه مه را به جای روز جنگ عليه سرمايه ميعاد . و تمکين در مقابل سرمايه جايگزين کردند

 طلوع سپيده دمان  چنين شد و ما اينک در آستانه ه مه ما با اول ما. تمکين و انقياد ما به نظام سرمايه داری ساختند

      .ديگری از اين روز از چنين مصيبتی رنج می کشيم

بر سر جنبش ما و اول ماه مه ما چنين رفت و ما اينک در تداوم اين وضع خفت بار بر سر يک دو ! همزنجيران

راه سنديکاليسم و .  که تا امروز پيموده ايميک راه، استمرار همان مسيری است. راهی سرنوشت ساز قرارداريم

رفرميسم راست و چپ و فرقه بازی و انصراف از پيکار واقعی عليه سرمايه، راهی که بر اساس تمامی تجارب 

تاريخی و به حکم همه شواهد زنده مبارزه طبقاتی به سوی گورستان است، همان گورستانی که اکنون ميلياردها 

راه ديگر راه مبارزه ضد سرمايه داری، راه سازمانيابی شورايی عليه . به گور شده اندکارگر در قعر آن زنده 

سرمايه، راه اتحاد و تشکل شورايی حول منشور مطالبات پايه ای طبقه مان، راه يورش به شيرازه حيات سرمايه، 

ک و تجهيز و آمادگی راه اتخاذ راهکارهای زنده اعمال قدرت عليه سرمايه داران و دولت سرمايه، راه تدار

سراسری و شورايی برای اعمال قدرت متحد و مستمر عليه سرمايه داری، راه تعميق آگاهی و بيداری همه آحاد 

توده های طبقه مان در قعر کارزار طبقاتی عليه کارمزدی و و راه ادامه اين پيکار تا نابودی نهايی نظام سرمايه 

را بايد پيمود و در همين راستا در آستانه طلوع مجدد خورشيد ماه مه همه اين راه  ما برآنيم که فقط . داری است

کارگران را فرامی خوانيم که حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر به صورت شورايی و سراسری عليه 



ت آن قدرت سازمان يافته شورايی خود را سالح تحميل مطالبات خود بر سرمايه داران و دول. سرمايه متشکل شويم

ها سازيم، از طريق تصرف کارخانه های درمعرض تعطيل، به کمک اعتصاب و خواباندن چرخ توليد سود در همه 

. مراکز کار و توليد، از راه سازماندهی جنبش تصرف کارخانه ها، آری از همه اين راه ها به جنگ سرمايه برويم

جهان موجود تبديل رعظيم انترناسيوناليستی درسراسراول ماه مه امسال را به سرآغازی برای گشودن جبهه اين پيکا

    . کنيم
   

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
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