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 چرا تشکل سراسری و ضد سرمايه داری طبقه کارگر
  

   آذرماه هشتاد و ششم هفت                                                                                     ناصر پايدار            
 

  

طبقه کارگر بايد با اتکاء به نيروی خود تشکل ضدسرمايه داری و سراسری خويش . پاسخ اين سؤال هيچ پيچيده نيست

را ايجاد کند، به اين دليل بسيار بديهی که جنبش وی ماهيتًا ضدسرمايه داری و سراسری است، دليل ضد سرمايه 

.  و سراسری بودن جنبش او نيز اين است که مطالبات و انتظاراتش ضدسرمايه داری و سراسری استداری بودن

 طبقه کارگر سخن می رود، معنايش دستيابی اين طبقه به همه انتظارات، امکانات، نوع زندگی و مطالباتوقتی از 

 از اين مطالبات، انتظارات و کارگر ريشه جدائی . تحوالتی است که نظام سرمايه داری سد راه تحقق آن است

به بيان ديگر کارگران از سرمايه . معلوم است که در عمق رابطه کار و سرمايه قرار دارد. دورنماها در کجاست؟

داران و دولت آنها تا چشم کار می کند طلبکارند و به عنوان يک طبقه به وضعيت خود در نظام سرمايه داری سخت 

ه بابتی است؟ و محتوای اين اعتراض چه می باشد؟ طلب کارگران از نظام سرمايه اين طلب از چ. اعتراض دارند

بنابراين مبارزه کارگران برای تحقق . داری بابت کار اضافی وحشتناکی است که برای اين نظام انجام داده و می دهند

فرميسم چپ و راست قرار مطالبات و اهداف خود، علی العموم و به ميزانی که آنان تحت تاثير سموم ضد کارگری ر

نگرفته باشند، همان بيرون کشيدن محصول کار اضافی خود از چنگال سرمايه و سرانجام نابودی رابطه توليد اضافه 

بسيار واضح است که اين رويکرد سوای ضديت ماهوی کارگران با سرمايه و نظام سرمايه داری معنای . ارزش است

  .ندارد ديگری 

که جنبش خودانگيخته کارگران جنبشی ذاتا ضدسرمايه داری است مستلزم پذيرش نتايج منطقی اما پذيرش اين مقدمه 

نخستين نتيجه منطقی قبول ضديت خودانگيخته طبقه کارگر با سرمايه اين است که برخالف . ناگزير آن نيز می باشد

نتيجه . نيست يا بورژوايی آنچه رفرميست های راست و چپ می پندارند، مبارزات خودپوی کارگران تريديونيونی

 طبقه به درون آن بلکه تالش جامع االطراف، فعال و خالق بيروندوم آنکه وظيفه سوسياليست ها نه بردن آگاهی از 

توده های کارگر در متن   همين جنبش خودانگيخته بر بستر همپيوندی ارگانيک و درونی آنها با خودآگاه کردن برای 

همان که " ( سازمان انقالبيون حرفه ای" يعنی -تشکلدو ه سوم اينکه طبقه کارگر نه به مبارزه روزمره است، و نتيج

در يک سو و تريديونيون يا سنديکا در سوی ) می نامند" حزب طبقه کارگر"رفرميست های چپ و راست آن را 

وز کارگران عزيمت ضدسرمايه داری و سراسری خود نياز دارد، تشکلی که از مبارزه رواحد ديگر، بلکه به تشکل 

می کند اما در جريان همين مبارزه و به همت سوسياليست های درون آن، نبرد کارگران با سرمايه داری را به 

  .مزدی و محو تماميت آثار نظام سرمايه داری ارتقاء می دهدلغو کار سب قدرت سياسی و نهايتا سطوح باالتر برای ک

 داد و فعالين ضد سرمايه داری در نوشته های متعدد به صورت بسيار من در اين نوشته به اختصار نشان خواهم

مشروح نشان داده اند که گفتگوی تشکل موازی حزب و سنديکا اساسًا بر دو محور مشخص توافق و اجماع با 
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بورژوازی در مبارزه جاری توده های کارگر و رژيم ستيزی دموکراتيک و فراطبقاتی توسط حزب متشکل از 

ياسی برخاسته از جنبش های غيرکارگری، آويزان شدن اولی به دومی و باالخره قربانی شدن جنبش نخبگان س

اين موضوعی است که ما به . کارگری در آستانه تحقق انتظارات و افقهای اين يا آن بخش از بورژوازی استوار است

تم دقيقًا و مو به مو صحت آن را به تفصيل پيرامون آن صحبت کرده ايم و کليه تار و پود سير رخدادهای قرن بيس

طبقه کارگر بين المللی به طور واقعی ولو با موقعيتی بسيار ضعيف و فرومانده به هر حال با . اثبات رسانده است

درست به همين دليل اوًال هر گام پيشروی مبارزه اش، تنهااز طريق تعميق ستيز با . نظام سرمايه داری در ستيز است

ه معنی دار می گردد و ثانيًا ظرف اين مبارزه نيز سوای يک تشکل سراسری ضد سرمايه داری هيچ اين نظام است ک

  . ظرف و بستر ديگری نمی تواند باشد

آنان با بورژوازی ميعاد !! کارگران بر خالف آنچه عده ای می پندارند، شيفته اجماع و توافق با سرمايه داران نيستند

جنبش !! ب منويات و مصالح استيالی رابطه خريد و فروش نيروی کار حرف بزنندنبسته اند که حتمًا در چهارچو

اين حرف عميقًا دروغ است که توده های کارگر قدرت !!! آنان فقط جنبشی برای تعيين بهای نيروی کار نيست

زمانيابی شناخت سرمايه و نظام سرمايه داری را ندارند، سرتاپا فريب و نيرنگ است که گويا آنان قادر به سا

اين حرفها همه از بورژوازی و نمايندگان فکری اين طبقه است ولو . مبارزات خود عليه وجود بردگی مزدی نيستند

 اين جا اينکه همه جا از زبان رفرميسم چپ و راست به کارگران القاء شده است و می شود، به قول آن شاعر که در

کارگر در کليه قلمروهای . » گر چه از حلقوم عبداهللا بود –آوازه ها از شه بود اين همه « : می يابد اتفاقًا مصداق ويژه

 بايد و می   زير فشار استثمار و مظالم و بی حقوقی های سرمايه داری است و در تمامی اين حوزه ها  حيات اجتماعی

دستمزدش پائين است .  نيستدر هيچ کجا با هيچ نظام ديگری در اين جهان مواجه. تواند عليه اين نظام مبارزه کند

زيرا اين کار نياز سود هر چه عظيم تر سرمايه است، خانه ندارد و در آلونک ها و بيابان ها زندگی می کند، زيرا که 

فاقد امکانات دکتر و دارو و . سرمايه بهای ساختمان و محل سکونت او را به کوه اضافه ارزش های خود می افزايد

بچه هايش مهد . ه دارو و درمان او به افزايش انبوه تر سود سرمايه اختصاص می يابددرمان هست زيرا کل هزين

به هنگام سالخوردگی . کودک ندارند زيرا مخارج تأمين مهد کودکها اقالم نجومی سود سرمايه را نجومی تر می سازد

زم اين کار، سيالب سود و کهولت از هيچ نوع امکانات مراقبت و سرپرستی برخوردار نيست، زيرا هزينه های ال

کار ندارد و از فشار گرسنگی در معرض هالکت قرار می گيرد، به . سرمايه را نيرومندتر و پر موج تر می سازد

اين دليل که سرمايه وجود او را صرفًا برای توليد سود و سود عظيم تر می خواهد و به محض احساس بی نيازی به 

 ميليون زنان طبقه اش را در ايران و يک جمعيت ١٧. گی غرق و دفن می کنداين نيرو، او را در عمق باتالق گرسن

ميلياردين از آنها را در دنيا، به خانه نشينی و کار رايگان چند شيفته محکوم می کنند، زيرا با اين کار به طغيان هر 

 طبقه او به زور چه عظيم تر سود سرمايه کمک می گردد، حجاب و شيوه پوشاک ماقبل قرون وسطا را بر زنان

سنگسار تحميل می کنند زيرا اين کار را جزء اليتجزائی از ملزومات اعمال حاکميت و قدرت سرمايه و شرط الزم 

محيط زندگی اش را به بدترين شکلی آلوده و مسموم می سازند زيرا که انباشت بی . سالخی جنبش طبقاتی او می بينند

شب و روز شيپور جنگ را . هر بها و هر طريق بنمايه وجود سرمايه استکران سرمايه و توليد سود به هر شکل و 

باالی سر آلونک های نمور و تن عريان و شکم گرسنه وی به صدا در می آورند زيرا رقابت سرمايه ها برای تقسيم 
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 کنند زيرا  سال پرداخت نمی٢ سال ٢دستمزد ناچيز وی را . اضافه ارزشهای توليد شده او اين چنين اقتضاء می کند

که صاحبان سرمايه قدرت سرکوب جنبش او را دارند و زيرا که تعويق پرداخت همين بهای اندک نيروی کار راهی 

هر نوع صدای اعتراض وی عليه استثمار و بی حقوقی . برای کاهش هولناک تر مزد او و افزايش سود سرمايه است

بشری حاکم سرکوب می گردد زيرا که قدرت سياسی و ستمکشی های مرگبار، توسط ماشين قهر ارتجاعی و ضد 

در يک کالم، در کليه وجوه .حاکم ارگان قدرت و برنامه ريزی نظم سياسی و اقتصادی و اجتماعی سرمايه است

هستی خود محکوم به نيستی است زيرا که قرار است سرمايه و نظام سرمايه داری وجود داشته باشد و بر سرنوشت 

  باشد، وی و طبقه اش مسلط 

احساس هر نوع توافق به طور قطع ناشی از ناآگاهی، عقب ماندگی، ! کارگر با اين نظام هيچ اجماع و توافقی ندارد؟

استيصال و وارونه ديدن حقايق است و هيچ انسانی نمی تواند بنياد رويکرد، مبارزه و مصالح زندگی خود را بر اصل 

اجماع و توافق سخن . ه بودن و مستأصل بودن پايه گذاری کندبی دانشی و هميشه بی دانش ماندن و عقب ماند

توده های کارگر در تمامی قلمروهای باال و به بيان دقيق تر در کليه قلمروهای . بورژوازی است، زيرا به نفع او است

اری در  طبقاتی که سير کنند، با نظام سرمايه د  حيات اجتماعی خود، در هر سطحی از دانش اجتماعی و درک و فهم

در هر کدام از اين عرصه ها اساس کار بايد و می تواند فشار هر چه سنگين تر بر . جدال و مبارزه به سر می برند

اگر آنان قادر به تعرض . بورژوازی باشد و طبيعتًا بنياد کار بورژوازی بر سرکوب هر چه وسيع تر آنها استوار است

پس در همه اين ميدان ها بايد توان . کندگی، بی سازمانی و بی افقی استنيستند دليلش فقط فروماندگی، بی دانشی، پرا

مرز . مبارزه، اتحاد، آگاهی، سازمان يافتگی و درک دورنمای واقعی پيکار خود را وسعت بخشند و عمق دهند

فکری، مبارزه برای افزايش دستمزد، بهبود شرائط کار، ارتقاء سطح معيشت، توسعه رفاه همگانی، آموزش وتعالی 

پرورش و سالمت جسمی، امکانات دارو و درمان و مهد کودک و نگهداری سالمندان و نظائر اينها تا جائی که به 

کارگران و جنبش آنان مربوط می شود مطلقًا نبايد مرز مين گذاری شده توسط شرائط ارزش افزائی و مصالح 

جنبش . رده و می خواهد هميشه اين کار را انجام دهدبورژوازی اين مرز را بر آنان تحميل ک. سودآوری سرمايه باشد

کارگری می تواند و بايد اين مرز را در همه اين زمينه ها تا اختالل کامل پروسه بازتوليد سرمايه و تا از هم پاشاندن 

  . روند کار سرمايه داری درنوردد

حيات سرمايه، برای تحميل راديکال کارگران در متن مبارزه روزمره خود برای فشار هر چه سنگين تر بر شريان 

ترين مطالبات بر بورژوازی و برای توسعه اين مبارزه تا اختالل روند بازتوليد سرمايه اجتماعی، لحظه به لحظه با 

جدال آنان عليه رژيم . ديکتاتوری هار سرمايه داری و با کليه توحش ها و تهاجمات بورژوازی رو به رو می گردند

 همين جا، در متن مبارزه طبقاتی عليه سرمايه داری و در قعر جنبش آنها عليه استثمار و عليه   در دقيقًا  سياسی حاکم

کليه مظالم و جنايات نظام بردگی مزدی و عليه اساس موجوديت اين نظام است که معنی، بار و استخوانبندی واقعی 

  . ست که بايد به دولت بورژوازی حمله می کنندآنان از ستاد جنبش ضد سرمايه داری ا. پيدا می کند طبقاتی خود را 

پروسه شناخت دقيق تر و آگاهی ژرف تر طبقاتی کارگران نيز در همين جا، همين بستر و در متن همين پروسه پيکار 

آگاهی طبقه کارگر، جنبش آگاه . واقعی ضد سرمايه داری فرايند انکشاف خود را حفاری می کند و به پيش می برد

توده های کارگر .  آگاه وی جنبش ضد سرمايه داری راديکال دارای افق شفاف محو کار مزدی استاوست و جنبش
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در مبارزه برای فزونی دستمزد و عليه بی مسکنی، برای کاهش ساعت کار و تقليل سن بازنشستگی، برای امکانات 

 که بايد توسط فعالين آگاه اندرونی است... باالی دارو و درمان و رفاه اجتماعی، برای برچيدن بساط کار کودکان و 

جنبش خويش با کالبدشکافی پروسه کار جامعه، اينکه چه توليد کرده اند؟ و بر سرنوشت کار و توليد آنان چه رفته 

است؟ و چرا چنين رفته است؟ هر چه عميق تر آشنا شوند و اين آشنائی را محتوای آگاهی ژرف تر خود به عينيت 

به همين سياق مبارزه روزمره . ؤثر پيکار عميق تر طبقاتی خود عليه بردگی مزدی سازندسرمايه داری و سالح م

آنان عليه فقدان آزاديهای سياسی، ديکتاتوری، بی حقوقی زنان و تبعيضات ظالمانه جنسی بايد با همياری و دخالت 

دی آهنين ميان قانون و قرار و فعالين همراه و همدل آنان در متن همين مبارزه به شناخت وسيع طبقاتی از مفصلبن

  . ساختار حقوق و مدنيت و نظم اجتماعی سرمايه با پروسه توليد اضافه ارزش و روند کار سرمايه داری منتهی شود

برای همه اين کارها و اساسًا به همان دليل که جنبش کارگری به طور واقعی يک جنبش ضد سرمايه داری است 

. يد يک تشکل سراسری ضد سرمايه داری و دارای افق شفاف محو کار مزدی باشدظرف پيشبرد اين مبارزات نيز با

 توده های کارگر منافع کامًال واحدی در مقابل نظام  همه. سراسری بودن، امر اجتناب ناپذير اين سازمانيابی است

ی تحميل آنها بر طبقه بردگی مزدی دارند، مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری آنان يکسان است و همه می خواهند برا

سرمايه دار و دولت سرمايه داری پيکار کنند، بعالوه بدون يک اتحاد سراسری آهنين و مستحکم قادر به هيچ کاری 

يک قرن است که به صورت پراکنده در اين . حتی قادر به تحميل همان مطالبات روز خود بر بورژوازی نيستند

ر و آن سرمايه دار بر سر دستمزد و مسکن و همه مسائل ديگر جدال دارند اما کارخانه و آن کارخانه با اين سرمايه دا

  .متمرکز سازنددرون آن متحد ودريکجاراکه قدرت طبقه خودشکيالتی هستندآنان نيازمند وجود ت.نرسيده اندچ کجايبه ه

 ارتزاق ديگری ندارند، انسانهائی کليه انسان های فروشنده نيروی کار، انسانهائی که سوای فروش اين نيرو هيچ راه

که با فروش نيروی کارشان از هر نوع دخالت آزاد در پروسه کار و سرنوشت کار و توليد خود ساقط می شوند، 

کارگر . کارگر نفت و برق و آب و پتروشيمی و ذوب آهن، کارگر ساختمان و اتوموبيل سازی و الستيک و نساجی،

ای درس و پرورش، پرستاران، کودکياران، کارگر حمل و نقل و تجارت و همه آموزشی شاغل در مدارس و محيط ه

مراکز ديگر کار و توليد، جمعيت بسيار عظيم کارگران بيکار، توده کثير زنان خانه دار، همه و همه برای پيشبرد 

ه وسيع فروشنده تمامی اين تود. مبارزه ای متحد و نيرومند عليه سرمايه داری محتاج يک تشکل سراسری می باشند

نيروی کار رنج واحدی دارند، دشمن مشترکی دارند، مطالبات آنها در بنياد بسيار نزديک و همپيوند است و مبارزه 

هر بخش از آنها برای تحقق هر ميزان از اين مطالبات و برای رهائی نهائی از شر موجوديت سرمايه داری در گرو 

    . درون يک تشکل سراسری ضد سرمايه داری می باشداتحاد گسترده و فشردن صفوف متحد خود در

تکرار بديهيات است که کارگر بيکار و نفتگر و . برپائی اين تشکيالت به طور قطع کار يک سال و چند سال نيست

معلم و زن خانه دار و بافنده و الستيک ساز با شور و مشورت و برگزاری ديدار با هم تشکل سراسری ضد سرمايه 

از همه مهم تر، کارگران قرار نيست اول اين ظرف را ايجاد کنند تا بعد به . ران را به وجود نمی آورندداری کارگ

تالش برای سازمانيابی خود و ايجاد اين ظرف اتحاد سراسری، خود بخش اليتجزائی . کامًال بالعکس. مبارزه بپردازند

امروز بيش از پيش جريان دارد، همين مبارزه است مبارزه ای که همواره وجود داشته است و . از مبارزه روز است

چند سال است که معلمان به طور مستمر بر سر افزايش مزد و بهبود شرائط کار در حالت . که بايد متشکل شود



 

 5

عين همين وضعيت را کارگر ايران خودرو، نيشکر هفت تپه، مجتمعات نفت و گاز عسلويه، . مبارزه به سر می برند

شمال، رانندگان شرکت واحد، نفتگران خوزستان، کارگران بندر در بوشهر، يخچال سازی خرم آباد، کارگران نساجی 

بحث بر سر . پرستاران بيمارستانها، رانندگان کاميون جاده های جنوب و کارگران همه جاهای ديگر ايران دارند

و افق دارتر و نيرومندتر شدن آنها و متشکل شدن همين مبارزات، تعميق رويکرد ضد سرمايه داری آنها، آگاهانه تر 

  . پيوند خوردن تمامی آنها در يک مدار سراسری عليه وضعيت موجود و عليه کل نظام سرمايه داری است

يک حرف رفرميسم راست و چپ در رابطه با تشکل سراسری ضد سرمايه داری طبقه کارگر هميشه اين بوده و اين 

مختلف طبقه کارگر متمايل به شرکت در فرايند چنين سازمانيابی نيستند و در است که همه کارگران يا همه بخش های 

در بطن همين سؤال نکات !!!  نمی توان اين تشکل را ظرف اتحاد سراسری توده های کارگر نام نهاد اين صورت

 سازمان ديگری نيز مطرح می گردد، از جمله اينکه در شرائطی که کارگران برای محو سرمايه داری و استقرار

شورائی برنامه ريزی سوسياليستی کار و توليد آمادگی ندارند، چگونه می توان افق لغو کار مزدی را در پيش روی 

  اين تشکل قرار داد؟ 

پاسخ فعالين ضد سرمايه داری به سؤاالت باال اين است که وجود گرايشات مختلف در درون جنبش کارگری امری 

ی است که سنديکاليست ها، بقايای جنبش های ناسيوناليستی و کًال رفرميسم راست اين نيز بسيار بديه. مفروض است

و چپ برای انصراف طبقه کارگر از سازمانيابی ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی به هر تالشی دست 

ريشه اما يک چيز را فراموش نکنيم، اينکه سوسياليسم و رويکرد ضد کار مزدی، گسترده ترين، . خواهند زد

دارترين، درونی ترين رويکرد در جنبش کارگری و تنها رويکردی است که منافع کل توده های طبقه کارگر را 

از اين فراتر کمونيسم فراخوانی است به کل بشريت و نه فقط به کارگران زيرا تحقق آن تنها طريق . نمايندگی می کند

پرولتاريا طبقه ای است که در جامعه حاضر خواهان « . رفع دوگانگی ميان وجود اجتماعی انسان با فرديت اوست

طبقه ای است که برای رهائی خود بايد خويش را .يک موقعيت سنتی نيست، بلکه خواستار يک موقعيت انسانی است

جنبش » از همه عرصه های جامعه معاصر رها کند و برای اين کار بايد بدوًا همه اين عرصه ها را آزاد کرده باشد

ايه داری مدعی اين نيست که به آسانی و بدون عبور از هولناک ترين سنگالخهای مبارزه طبقاتی حتمًا همه ضد سرم

بخش های طبقه کارگر با آغوش باز از افق ها، راه حلها و راهبردهايش استقبال می کنند اما برای تحقق اين امر 

راه خود را به سوی هر چه سراسری تر شدن، هر رفرميسم راست و چپ را افشاء و طر د می کند و . تالش می نمايد

در مورد بی تناسبی سطح مبارزات روز طبقه  چه بين اللمللی تر شدن و هر چه نيرومندتر شدن هموار می سازد 

کارگر با گشايش حی و حاضر افق لغو کار مزدی نيز اوًال بر خالف همه تصورات سنديکاليست ها، کارگران به هيچ 

اين رفرميسم راست است که می کوشد تا چنين . دی سرمايه داری را رعب آور تلقی نمی کنندوجه سخن از نابو

هراسی را بر توده های کارگر مستولی سازد، ثانيًا محو کار مزدی نه اقدامی لحظه ای و ضربتی که هويت و محتوا و 

     .رويکرد و فرايند پراتيک جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر است

ر ايران به طور حی و حاضر دارای يک مطالبات پايه ای مشترک ضد سرمايه داری است، ضرورت طبقه کارگ

اعمال قدرت متحد و سراسری برای تحميل اين مطالبات بر بورژوازی، اهميت حياتی تعميق هر چه بيشتر آگاهی 

سنگيها و فقر و فالکتی که توده های کارگر به استثماری که می شوند و به ريشه کليه بی حقوقيها، ستمکشيها، گر



 

 6

تحمل می کنند، ضرورت آگاهی هر چه ژرف تر آنها نسبت به قدرت متحد جمعی و طبقاتی خود، اهميت دخالت هر 

چه وسيع تر و هر چه نافذتر و خالق تر آحاد کارگران در مبارزه طبقاتی و ضرورت تدارک آنها برای تسويه حساب 

ه و همه موضوعاتی هستند که سازمانيابی سراسری و شورائی ضد سرمايه با کل نظام بشرستيز سرمايه داری، هم

داری را به عنوان تنها راه حصول موفقيت، خواه در کوتاه مدت و خواه به صورت استراتژيک و درازمدت در پيش 

 هر مرکز برای رسيدن به اين هدف بايد در هر کارخانه و هر کارگاه و. روی طبقه کارگر قرار داده و قرار می دهد

کار و توليد حول مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری متشکل گرديد و بايد به طور همزمان برای پيوند زدن همه اين 

کليه افراد، محافل، گروهها، . تشکلها با هم و يکی شدن آنها در درون يک تشکل واحد سراسری طبقاتی پيکار کرد

ب که جز اين به کارگران می گويند، تمامی محافل و احزاب و شوراها شوراها، اتحادها، سازمان ها، کميته ها و احزا

تازه ای » به سوی حزب« و افرادی که به کارگران درس اجماع و توافق با بورژوازی می آموزند، که هر روز 

 برای توده کارگر نسخه پيچی می کنند، که به شيوه های مافيائی برای ايجاد تفرقه در صفوف فعالين کارگری و

 عمل وکارگران اتحاداالی سربازروزنمايند، که هرتقال مين حزب خودويتريدرنهادن آنهاوآن کارگردزديدن اين و

   . ديگری نمی کننداآگاهانه با جنبش کارگری هيچ کاربافند، سوای دشمنی آگاهانه يا نبه هم ميشورای همکاری فرقه ها

کل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر نوشته ای است که اخيرًا به يک مورد از اين دشمنی هيستريک با تش

در نقد پيش نويس منشور تشکل « ، تحت عنوان »بهمن شفيق« و » يداهللا خسروشاهی« امضاء دو نفر، 

من در اينجا به بررسی . بر روی شماری از سايت های اينترنتی درج گرديده است» ضد سرمايه داری      سراسری 

  . را الزم می بينم می پردازم، اما قبل از شروع اين کار يادآوری دو نکته مهم  نوشته مذکور محتوای

آنچه مرا به اين کار وادار می سازد صرفًا خطر رفرميسم .  هدف من مطلقًا پاسخ به نويسندگان آن متن نيست .١

سم بورژوائی برای جنبش کارگری راست سنديکاليستی و آموزه های مخرب و پيشينه دار ناسيونال چپ و سوسيالي

و همانندان در اين جنبش وجود واقعی ندارند اما آنچه بر زبان آنان جاری » شفيق«  و  »خسروشاهی« . ايران است

است چيزی است که در طول دهه های متمادی توسط ناسيوناليسم چپ و رفرميسم سنديکاليستی حداقل در ميان بخشی 

منظور، کالبدشکافی باز هم . بحث مطلقًا بر سر اينان نيست. ج و پراتيک گرديده استاز فعالين جنبش کارگری تروي

  .است  بيشتر و عميق تر رفرميسم ضد کارگری و ضد سوسياليستی راست و چپ 

نويسندگان مطلب باال مدعی اند که نوشته مورد انتقاد آنان چند سال پيش توسط يک يا عده ای از فعالين کارگری . ٢

ما فرض .  پيش نويس برای بحث فيمابين خودشان حول چند و چون سازمانيابی طبقه کارگر تهيه شده استبه عنوان

معنای متعارف پيش نويس اين . در اينجا سؤاالت مهم زيادی مطرح می گردد. را بر صحت حرف آقايان می گذاريم

بسيار .  در ميان يک جمع می گردداست که فردی عهده دار تهيه يک طرح اوليه برای بحث و نظرخواهی و مشاوره

عادی است که حتی تهيه کننده متن شخصًا در جريان گفتگوها و شور و مشورتها چه بسا بيش از ديگران در کار 

اگر گفتگو کنندگان انسانهای واقعی زمينی دخالتگر و دردمند در . اصالح و تکميل و نقد و بررسی مفاد آن فعال باشد

د، در تمامی طول تبادل نظر، اساس کار را بر شنيدن حرفهای همديگر، تعمق بيشتر، پروسه پيشبرد طرح باشن

در طی اين فرايند، آنچه هنوز به صورت . همفکری ژرف تر، کسب آگاهی افزون تر و نظير اين امور قرار می دهند

طح عمومی و پيش نويس مطرح است نه مبنای کار مشترک است و نه به نحو اولی شالوده چالش و جدال در س
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بر اساس ادعای اين آقايان چند سال پيش چنين پيش نويسی با هدف . حال خوب به سير ماجرا دقت کنيم. اجتماعی است

اين سند در هيچ کجای دنيا انتشار بيرونی پيدا نکرده . گشايش گفتگو پيرامون تنظيم يک سند پايه ای تهيه شده است

هيچ معلوم نيست که تهيه . امون سرنوشت آن هيچ اظهار نظری نکرده اندهيچ فردی يا افرادی در هيچ جا پير. است

اينکه تغييرات حاصل از پروسه نقد و بررسی چه بوده است نيز . کنندگان پروسه تکميل آن را دنبال کرده يا نکرده اند

رات کدامين انسان ها اولين سؤال اين است که اين آقايان با چه کسی و با نظ. هيچ انعکاسی در هيچ کجا نيافته است

آنان پيداست که فعالين ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی را مورد نظر !) ؟(برخورد می کنند؟ از پيشگفتار

 بيشترين شمار مقاله و کتاب و سند را با امضای کامًال مشخص، نشانيها و   اما اين فعالين به طور حی و حاضر. دارند

اين سند . يت های اينترنتی فارسی زبان و تا حدودی غيرفارسی زبان دارنداسم و رسم های معين بر روی سا

معنای کار اين دو نفر چيست؟ سؤال دوم اين است که در عرف کدام . همانگونه که گفتيم در هيچ جا يافت نمی شود

 انتقاد  خصوصی و اندرونی افرادی از فعالين کارگری را مبنای نقد و طبقه اجتماعی است که پيش نويس های

و راه انداختن بد و بيراه عليه آنها قرار دهند؟ سؤال سوم اينکه تکليف  حرفهای آنان در سطح بيرونی و اجتماعی 

ابتدائی ترين معيارهای اخالق بشری در اين گذر چه می شود و توجيه اين دو آدم برای اقدام خود چيست؟ پرسش 

 به وقوع پيوسته است که اين آدمها را به ارتکاب چنين کارهای بعدتر اينکه باالخره چه شده است؟ چه حادثه خاصی

     نادرست و خالف موازين اخالقی سمت داده است؟

  منتقدين و منشور ضد سرمايه داری
نخستين کالم آنان اين است که نبايد علت اصلی همه . با يادآوری نکات فوق به سراغ محتوای نوشته آقايان می رويم

آنان بسيار ساده، صريح و بی نياز از هر !!!  کارگر را نظام سرمايه داری دانست روزيهای طبقهستمکشی ها و سيه 

نظام سرمايه داری در همه جا علت اصلی تمام ستمکشی ها و سيه روزی های طبقه کارگر « : تعبير می نويسند

ی ميان زنان و مردان در ايران توضيح مکمل آنها در همين رابطه اين است که به طور مثال نابرابری حقوق. »نيست

به همين سياق بسياری از اشکال ديگر ستم در جامعه که بر توده های کارگر !! ربطی به نظام بردگی مزدی ندارد

 اين نظام واقع بينانه نمی   اعمال می شود ريشه در بقايای نظام های پيشاسرمايه داری دارد و نسبت دادن آنها به

قه کارگر ايران بسيار آشنا است زيرا که ساليان دراز از سوی طيف نظريه پردازان اين حرف برای طب!!! باشد

در گوش آنان » صنعت مستقل ملی« و به ويژه مرزبانان فداکار ناسيوناليسم چپ يا عاشقان سينه چاک » حزب توده«

قوقی های سياسی و يک قرن تمام به آنان گفته شده است که ديکتاتوری و خفقان و بی ح. زمزمه شده و می شود

تبعيضات ناروای جنسی و قومی و ساير مصائبی که تحمل می کنند، نه از وجود سرمايه داری بلکه از کمبود رشد 

رحيم زاده اسکوئی « ها، »محيط « ها، » علمداری « . صنعتی و انکشاف ناکافی کاپيتاليستی جامعه نشأت می گيرد

آنها به » سازنده « و » آبادگر« صاددانان دوم خردادی و انبوه همقطاران ها، انواع مائوئيست ها، جمعيت کالن اقت» 

طور مرتب در گذشته و حال با کمک از همه امکانات و زرادخانه های فکری طبقاتی خود برای کشت و بارورکردن 

ر وارد ميدان شده اين آقايان بسيار دي. هر چه بيشتر اين خرافه ها در ذهن فعالين کارگری تالش کرده اند و می کنند

 ديرزمانی است که شيوه  اما ببينيم واقعيت چيست؟. اند و همقطاران آنها جای هيچ نيازی به کار آنان باقی نگذاشته اند

در . توليد سرمايه داری يا رابطه خريد و فروش نيروی کار، شيوه توليد مسلط در کل جهان حاضر را تعيين می کند
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ات اقتصادی و اجتماعی پيشاسرمايه داری به صورت مناسبات مسلط اجتماعی کشورها  قاره دنيا، مناسب۵هيچ کجای 

بر عکس در کليه جوامع موجود کار مزدی است که اين نقش را دارا است و طبقه . به حيات خود ادامه نمی دهد

عين در يک معنای تسلط يک شيوه توليدی م. بورژوازی است که طبقه مسلط اقتصادی و سياسی را تشکيل می دهد

جامعه و در بحث خاص ما، شيوه توليد مبتنی بر کار مزدی، از منظر ماترياليسم پراتيک و انقالبی موضوعی بسيار 

نظام سرمايه داری خود يک شکل تضادآميز تکامل اجتماعی روند کار در تاريخ است و درست بر همين . شفاف است

ناشی از شکلهای پيشين توليد را عمومًا می توان در درون آن پايه، بقايای پوسيده مناسبات اقتصادی و اجتماعی 

نکته اساسی در اينجا اين است که کليه اين مناسبات خواه در هيأت کنکرت اقتصادی و خواه در قالب . مشاهده کرد

لط مراودات اخالقی، موازين حقوقی، فرهنگ، عادات، سنن و غيره اوًال در درون ارگانيسم حيات اجتماعی نظام مس

می گردند و ثانيًا همه جا به مثابه راهکارها،          پروسه انحالل خود را طی می کنند و با آن همساز يا در آن منحل 

مارکس در . مکانيسم ها و ابزار مورد نياز بازتوليد نظم توليدی و سياسی و اجتماعی حاکم به کار گرفته می شوند

در همه شکلهای جامعه يک نوع خاص توليد بر ساير شکل ها غلبه « : دباره فرايند اين اضمحالل يا انحالل می گوي

پس ما به زمينه ای عام می رسيم که همه . دارد و مناسبات اين نوع خاص، بر ساير مناسبات توليدی تأثير می گذارد

ی هستی به عبارت ديگر هر جوی تعيين کننده وزن مخصوص تمام. رنگها در آن شناورند و از آن مايه می گيرند

او در همين رابطه به مثالهای معينی اشاره می کند و اضافه می نمايد که . »های خاصی است که در آن ماديت يافته اند

به طور مثال خود سرمايه در قرون وسطی هنگامی که جنبه سرمايه پولی محض نداشت و به شکل ابزارهای توليدی 

الکيت ارضی بود، اما در جامعه سرمايه داری دقيقًا عکس اين پيشه وری عمل می کرد، کامًال تحت تأثير خصلت م

. در اينجا کشاورزی به صورت شاخه ای از صنعت در می آيد و زير سلطه سرمايه قرار می گيرد. محقق می گردد

 و   اجاره زمين با فروپاشی نظام فئودالی تحت حاکميت عنصر اجتماعی ايجاد شده در شرائط تاريخی قرار می گيرد

  . ون سرمايه به پديده ای بی معنا و موهوم بدل می گرددبد

همه آنچه که مارکس در باره سرنوشت عناصر اقتصادی توليد کهن در ساختار حيات شيوه توليد مسلط می گويد دقيقًا 

بورژوازی ايران همسان . در مورد پس مانده های فرهنگی، حقوقی و اشکال نظم سياسی آنها نيز صدق می کند

زی بسياری از جوامع ديگر دنيا، ديکتاتوری هار پليسی و ضد بشری را به عنوان يک ساختار قدرت سياسی بورژوا

اما اين ديکتاتوری اوًال در . حاضر و آماده از طبقه مسلط سلف خود و از مناسبات اجتماعی دوران قبل به ارث برد

قوع اصالحات ارضی، ارگان اعمال قدرت تا و» جنبش مشروطيت« تمامی طول سالهای بعد از واقعه موسوم به 

بخشی از سرمايه جهانی و بورژوازی ايرانی شريک آن، در پيشبرد پروسه انکشاف کاپيتاليستی جامعه بود و ثانيًا از 

 خورشيدی به اين سوی در همه وجوه و به صورت جامع االطراف، نهاد اعمال قدرت سياسی و ۴٠شروع دهه 

جدا .  حقوقی و فرهنگی و اجتماعی کل امور جامعه مبتنی بر کار مزدوری بوده استبرنامه ريزی نطم اقتصادی و

کردن دولت بورژوازی از واقعيت ساختار اجتماعی مناسبات کار مزدوری به بهانه توسل اين دولت به ديکتاتوری و 

ست، سوای وارونه تحت اين بهانه که ديکتاتوری در شرائط استيالی نظام های پيشاسرمايه داری وجود داشته ا

پردازی حقايق توسط نمايندگان سياسی و فکری سرمايه برای هل دادن کارگران به سوی رژيم ستيزی فراطبقاتی و 

  .انصراف آنان از مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری هيچ اسم و رسم ديگری ندارد
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ران ناشی از نظام سرمايه داری همه بی حقوقيهای کارگ« نويسندگان مطلب در تأييد ادعای خود مبنی بر اينکه 

از نگاه آنان بنياد اين . به موضوع تبعيضات جنسی و معضل ستمکشی زنان در جامعه ايران اشاره کرده اند!! »نيست

اين تبعيضات پيش از پيدايش و تسلط بردگی مزدی !!! بی حقوقی و نابرابری ربطی به نظام سرمايه داری ندارد

مقدم بر هر چيز بايد از اين آقايان پرسيد !!! يل انتساب آنها به سرمايه داری اشتباه استبه همين دل. وجود داشته است

که طبقه کارگر ايران در کارزار عليه اين ستمکشی ها و جنايات بايد کدامين مناسبات اجتماعی، کدام قدرت سياسی و 

ه های مدفون فئوداليسم را از عمق کدام ساختار حقوقی و مدنی را آماج تعرض خود قرار دهد؟ آيا بايد سنگوار

گورستانهای تاريخ نبش نمايد و در برهوت ماوراء جهان مادی موجود با شاه عباس صفوی و نادر افشار و 

دولت يا دولت هائی که با سالح سنگسار و ! ناصرالدين قاجار و شيخ خزعل خوزستانی وارد مصاف طبقاتی گردد؟

را به رعايت حجاب اسالمی مجبور می سازند، دولت کدام طبقه ... فغانی وحمام خون، ميليون ها زن ايرانی و ا

اجتماعی هستند و سازمان نظم سياسی و اقتصادی کدام شيوه توليد را نمايندگی می کنند؟ مسأله را کمی عميق تر و 

جبور به کار خانگی  م »خانه دار«  ميليون زن ايرانی زير نام ١٧بر اساس آمارها هم اکنون حدود . دقيق تر بکاويم

اين جمعيت زنان اگر از کليه کارهای شاق و جانفرسای ديگر . روزانه در هفت پستوی خانه ها و آشپزخانه ها هستند

 ميليون انسان ارتش ذخيره کار سرمايه را به صورت مفت و بدون ٧ ميليون کودک يا ٧آنها چشم پوشيم، فقط حدود 

با يک حساب بسيار ساده سرانگشتی اگر هزينه مراقبت و . داری می کننددريافت هيچ ديناری از هيچ نهادی نگه

 ١٢٠٠پرورش اين کودکان را حتی با بهای نيروی کار شبه رايگان رايج در جامعه ما حساب کنيم رقمی حدود 

قبت آنها ميليارد تومان در سال سر در می آورد و اگر اين رقم را به هزينه اجاره بهای مهدکودک های مورد نياز مرا

 معادل مبلغ   به اين ترتيب کار خانگی اين زنان در هر سال.  تريليون تومان در سال بالغ خواهد شد٢اضافه نمائيم به 

کار خانگی . باال هزينه بازتوليد سرمايه اجتماعی را کاهش می دهد و به همان ميزان بر سود سرمايه داران می افزايد

روز در جامعه سرمايه داری ايران و همه جوامع مشابه به عنوان يکی از پديده ادوار گذشته تاريخ است و ام

مؤثرترين اهرم های کاهش هزينه انباشت و افزايش ارقام سود مورد استفاده صاحبان سرمايه و دولت های سرمايه 

. غ می شود ساعت در هفته بال٧٠مطابق آمارها در کشور فيليپين ساعات کار خانگی زنان به . داری قرار می گيرد

ريشه سيه روزی ها در بقايای مناسبات عهد باستان و پيشاسرمايه « سؤال هر کارگر آگاه يا نيمه آگاه از کاشفان 

اين است که اوًال ارقام نجومی سودجوئی حاصل از استثمار اين جمعيت عظيم زنان در دنيا به کجا می رود؟ و » داری

 اجتماعی قرار می گيرد؟ ثانيًا اينکه طبقه کارگر ايران در مبارزه عليه اين در خدمت بازتوليد کدام شيوه توليد و نظام

مظالم بشرستيز بايد کدامين نظام و دولت کدام طبقه اجتماعی را آماج ستيز طبقاتی خويش بگيرد؟ طرح اين نکته که 

زی است و هدف آن ريشه همه بی حقوقی های موجود در مناسبات بردگی مزدی نيست سخن نمايندگان فکری بورژوا

به صف کردن کارگران برای تحکيم طوق بردگی بر گرده خود و اجتناب از صف آرائی راديکال در سنگر پيکار 

نابرابری مرد و زن که مورد اشاره نويسندگان مذکور است نيز نه . ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی است

مايه داری جهان کماکان بيداد می کند و ارجاع اين بليه به فقط در جامعه ايران که در پيشرفته ترين جوامع سر

در ادامه اين . بازمانده های مناسبات پيشاسرمايه داری تزريق بدترين خرافه ها در مغز توده های کارگر دنياست

  : آنان می گويند!!! قسمت گوش دادن به دل نگرانی آقايان هم بسيار شيرين است
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نخست اين احتمال وجود دارد که مبارزه . نشور آمده است دو ايراد اساسی داردطرح موضوع به شکلی که در م« 

عليه اين بقايای نظام های کهنه تر طبقاتی ناديده گرفته شود و دوم اين که حتی در صورت پرداختن به اين بقايا، اين 

قايان باقی است که اوًال فشار جای شکر برای آ!!! »مبارزه به عنوان مبارزه ای خصلتًا ضد سرمايه داری قلمداد شود

گرسنگی مجال مزاح و نقل طنز را از کارگر ايرانی سلب کرده است و ثانيًا هيچ کارگری نوشته آنان را نمی خواند و 

!!! ماجرا از چه قرار است؟ منتقدين پيش نويس. اال عبارت فوق برای رفع خستگی کارگران بسيار به درد می خورد

فکر مبارزه عليه !!!  ايرانی به جای سپردن دل به ستيز با بقايای مناسبات پيشاسرمايه دارینگرانند که نکند کارگر

نگرانی !!! چنين چيزی برای آقايان بسيار ناگوار است. استثمار سرمايه داری و اساس کار مزدی را در سر بپرورد

اکنی ها قبول کند که کار واقعی او راه اينکه حتی اگر کارگر ايرانی زير فشار همه توهم پر. دوم از اين مهمتر است

باز هم در جهان واقع چيزی به عنوان پيشاسرمايه داری در پيش روی !!! اندازی جنگ با بقايای مناسبات پيشين است

به راستی که اينها . او نيست و الجرم راهی نخواهد داشت جز اينکه راه سنگر ضد کار مزدی را در پيش گيرد

همه طنز بودنش اين مورد بافرمولبندی آنان در!!! ر داده شودکه بايد پيرامون آنها هشدامخاطرات مهمی هستند 

   !!! دقيق استبسيار

  تبيين رابطه کار و سرمايه
کار مزدی با سرمايه در « : پيش نويس گفته است که. دومين حلقه بحث آقايان به رابطه کار و سرمايه مربوط می شود

و آنها در مقام منتقدين اين عبارت نکاتی را مطرح نموده اند که » ی آن عمل می کندستيز است و در جهت نابود

  :ماحصل آن به شرح زير است 

« رابطه کار و سرمايه به خودی خود متضمن ستيز اين دو نيست، زيرا بنياد باور طبقه کارگر بر تقدس مبادله . ١

  . نيروی کار و مالکيت خصوصی استوار است» آزاد

رابطه در همان حال پايه مادی اجماع و توافق روزمره ميان طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار در پروسه خريد اين . ٢

  . و فروش نيروی کار می باشد

جدال روزمره ميان توده های کارگر و بورژوازی نه فقط ستيز نيست، بلکه حتی هيچ ربطی به فرايند مبارزه . ٣

  .ردطبقاتی ضد سرمايه داری آنان هم ندا

مبارزه پرولتاريا عليه سرمايه داری و برای نابودی اين نظام فقط در صورتی شکل می گيرد که انديشه ها و . ۴

  . اعتقادات همگانی طبقه کارگر به طبيعی بودن و جاودانگی سرمايه داری دچار تزلزل و زوال گردد

ب نوع نگاه به رابطه ميان کار و سرمايه، و در چهارچو  » پيش نويس« آنچه اينان در اين بخش از نوشته، در نقد 

فرمولبندی و جمعبست ديد و دريافت ها، تحليل ها و راهبردهائی است که در طول  مطرح نموده اند، بسيار صريح 

قرن بيستم به جنبش کارگری تزريق و بر آن تحميل شده است و همين نوع تبيين از مسائل مبارزه طبقاتی ميان 

موقعيت هولناک و غيرقابل تحمل کنونی بر توده های کارگر دنيا   در تحميل   سهم خود  ی، بهپرولتاريا و بورژواز

بند بند گفته های آنان را در خارج از مدار فرمولبندی ها و در دل دنيای واقعی مبارزه . نقش جدی ايفاء کرده است

  : اولين حرف آنها اين است که. طبقاتی مورد کندوکاو قرار دهيم

سرمايه داری در شرائط تاريخی . ين کار مزدی و سرمايه به خودی خود به معنای ستيز بين اين دو نيستتضاد ب« 



 

 11

معينی شکل می گيرد و قوام می يابد که مناسبات مبتنی بر مالکيت خصوصی به درجه ای تکامل يافته است که مبادله 

اين آزادی در مبادله در نظر . ثمار را گرفته باشدآزاد بين کارگر و سرمايه دار جای تمام اشکال کهن بهره کشی و است

شرکت کنندگان در اين عمل اجتماعی بعنوان نظم طبيعی امور جلوه گر می شود و دارای قدرت خدشه ناپذيری است 

تنها در جريان تعرض مداوم . که همه عادات و سنت های رايج در باورها و اعتقادات مردم از آن برخوردارند

  !!!»اندن دستمزد به زير ارزش واقعی نيروی کار است که مقاومت کارگران شکل می گيردسرمايه برای ر

عبارات باال نه فقط مبين نگاه ماترياليسم پراتيک به رابطه ميان باورها و پراتيک اجتماعی انسانها يا طبقات اجتماعی 

ًا پر از تناقض و پراکنده بافی های نيست، نه تنها نقيض تجارب زنده مبارزه طبقاتی کارگران دنيا است که اساس

بر اساس گفته اين آقايان، باورها و معتقدات توده های کارگر است که وجود طبقاتی، رويکرد و . ايداليستی نيز هست

و نه واقعيت زندگی و کار و استثمار و هستی اجتماعی آنها که بستر !! نوع ابراز حيات اجتماعی آنها را شکل می دهد

ا و بازگشای زمينه های مبارزه و بالندگی آگاهانه و سازمان يافته اين مبارزه برای تغيير کل وضعيت همه رويکرده

کارگر در اينجا موجودی است که از يکسوی در زنجير اعتقاد به تقدس مبادله آزاد نيروی کار و . موجود می گردد

ين رفتن دستمزد وی از بهای واقعی از سوی ديگر پائ!!! مالکيت خصوصی دارای هيچ ستيزی با سرمايه نيست

نيروی کار موجب جدال او با سرمايه دار می گردد، يعنی اينکه ظاهرًا هاله تقدس مالکيت خصوصی را تا حدودی از 

هم می پاشد، با اين وجود باور عميق به مقدسات سرمايه همچنان راه هر نوع ستيز با نظام سرمايه داری را بر روی 

انجام اينکه چرخش او به سمت ريل ستيز با سرمايه نيازمند آن است که باز هم به دنيای انديشه او سد می سازد و سر

ها و اعتقادات رجوع کند و اين بار به جای سلسله باورهای سرشته از قداست مالکيت خصوصی، نوع نقيض آنها را 

  !! اری سازدبه شکلی و از کسانی وام گيرد، تا اين وام را دستمايه مبارزه با سرمايه د

. مشاهده می کنيم که اوًال در همه جا انديشه ها و اعتقادات هستند که بنيان هر رويکرد و پراتيک را استوار می سازند

و هم !!! هم توافق و اجماع طبقه کارگر با طبقه سرمايه دار بعنوان شکل طبيعی و سيره عام مواجهه اين دو قطب

آری هر دوتا !!! ده نامأنوس با روند عادی کار و زندگی و استثمار کارگرانستيز اولی عليه دومی به صورت يک پدي

ثانيًا اين دو فرايند از بيخ و بن با هم !!! حالت، بنياد هستی خود را از دنيای انديشه ها و باورها استخراج می کنند

 يک جهان ويژه افکار متولد می مبارزه ضد سرمايه داری از بطن!!! بيگانه و ابوابجمعی دو جهان ناآشنا با هم هستند

و از !! شود و هيچ منشأ و مايه ای در اندرون جنبش جاری طبقه کارگر که به زعم آقايان يک مبارزه بورژوائی

در تبيين !! اينها مفصلبندی تئوری ها و احکام صادره منتقدين پيش نويس.  است ندارد !!!سرشت اجماع و توافق

 اما واقعيت ها کدامند؟ درک ماترياليستی راديکال و انقالبی طبقه کارگر از اين .رابطه ميان کار و سرمايه است

  مسائل چيست و تاريخ مبارزه طبقاتی در اين گذر چه می گويد؟ 

تقدس مالکيت خصوصی کاپيتاليستی پديده منبعث از رابطه خريد و فروش نيروی کار و تبخير ايدئولوژيک پيش 

اين افکار و باورها در جهان موجود تسلط دارند، زيرا که بورژوازی طبقه . ايه استشرطها و ملزومات بازتوليد سرم

رويه ديگر آن موقعيت طبقه . مسلط جوامع و جهان حاضر را تشکيل می دهد، اما اين فقط يک رويه حقيقت است

غيرقابل گريز آنها با کارگر در نظام سرمايه داری، ستيز اجتناب ناپذير توده های کارگر با سرمايه و الجرم جدال 

فروشنده نيروی کار در اساس هستی . همان باورها، معتقدات و انديشه های فرارسته از وجود کار مزدوری است



 

 12

به اين دليل مشخص که هستی سرمايه بر سقوط او از هستی خويش پايه . اجتماعی خود با سرمايه در تضاد است

ر است و بنياد بالندگی، انباشت، خودگستری و بازتوليد شرائط توليد سرمايه کار پرداخت نشده کارگ. گذاری شده است

درست به همان گونه که کليه قرارها، . و سودآوری اش بر تعميق هر چه افزونتر استثمار کارگر قرار دارد

قراردادها، ساختار حقوق، قانونيت، مدنيت، سياست و همه چيز متناظر با سودآوری اش نيز بر سقوط ژرف توده 

کارگر نمی تواند عليه سرمايه مبارزه نکند، اما مبارزه او در . های کارگر از ابتدائی ترين حقوق انسانی استوار است

. مراحل مختلف و در سراسر مارپيچ حيات و پروسه تکامل خود نيز يکسان نيست و اساسًا نمی تواند يکسان باشد

حاضر يک جنبش نيرومند سازمان يافته و آگاه و افق ستيز ميان کار مزدی و سرمايه متضمن وجود حی و   صرف 

اما اين ستير وجود دارد، در همه جا جريان دارد، از . دار ضد کار مزدی در همان آغاز يا در بيشتر شرائط نيست

از همه مهم تر و اساسی . همه ظرفيت ها و زمينه های الزم برای بالندگی و احراز همه تعينات باال برخوردار است

همين جنبش است که بايد ببالد، آگاه شود، افق دار گردد، نيرومند شود، سازمان يابد و باالخره  قط همين ستيز يا تر ف

مانيفست کمونيست، همين . به پيروزی برساند خود را برای جنگ آخر با بورژوازی آماده سازد و اين جنگ را 

پرولتاريا مراحل گوناگون رشد و تکامل « . دی کرده استمسأله را بسيار کوتاه اما بسيار هم رسا به اين شکل جمعبن

  » مبارزه اش بر ضد بورژوازی با زندگی اش آغاز می گردد. خود را می پيمايد

منتقدين پيش نويس می گويند که مالکيت خصوصی و اصل آزادی مبادله کار با سرمايه، دارای يک قدرت خدشه  

 با يک قدرت طبيعی متضاد خود اما از  ين قدرت طبيعی خدشه ناپذير فقطو ا!!! ناپذير اجتماعی در باور کارگر است

اين حرف . همين جنس يعنی قدرت تفکر، باور و ايمان به بی قداستی مالکيت خصوصی می تواند دچار آسيب شود

ند مبارزه ميان تاريخ را اساسًا در نقش آفرينی انديشه ها و فراي. هيچ جائی برای مبارزه طبقاتی مادی باقی نمی گذارد

در همه جا و در تمامی سير تحوالت تاريخی جهان، افکار و باورها را می بيند و هر . افکار متضاد خالصه می نمايد

افکار خوب را بانی . نوع تغيير در زندگی انسانها را حاصل دخالت انديشه های ماوراء هستی آنها تلقی می کند

در چشم انداز رو به روی اين نگاه انسانها نيستند که . وزی آدمها می پنداردسعادت بشر و اعتقادات بد را مسبب سيه ر

در پراتيک حيات اجتماعی و کار و توليد خويش افکار و باورها را می سازند، بالعکس همه جا انديشه ها و اعتقاداتند 

ن نوشته نشان خواهيم داد در بخش ديگری از همي. که سرنوشت زندگی و کار و هست و نيست آدمها را تعيين می کنند

که چرا اين نوع نگاه از بيخ و بن در خدمت حلق آويز ساختن جنبش کارگری بين المللی به دار انديشه پردازيهای 

چگونه تاريخًا اين نقش را بازی کرده است و چرا همه جا در خدمت سالخی جنبش ضد سرمايه . طبقات ديگر است

  . ار مزدی کارگران بوده استداری طبقه کارگر و سوسياليسم لغو ک

توضيح واضحات است که توده های کارگر تاريخًا فشار سنگين باورها، عقايد، فرهنگ، سنن و افکار طبقه مسلط را 

به سخت ترين شکل بر سينه تفکر يا نوع تلقی و انتظار و رويکرد خود لمس کرده اند، اما اين امر هيچگاه و در هيچ 

کارگران عليه استثمار سرمايه داری و عليه مظالم و ستمکشی ها و بی حقوقی های ناشی کجا مانع مبارزه و خيزش 

حدود و ثغور مبارزات آنان توسط دستگاه سنجش ابعاد ايمان و تعبد به مالکيت . از وجود اين نظام نگرديده است

، شکوفائی، بلوغ و آنچه خيزش ها و جنبش های کارگران و مارپيچ انکشاف. خصوصی تعيين و تحديد نشده است

نيروی کار که » آزاد« نيرومندی ضد کار مزدی اين جنبشها را سد ساخته است نه باورهای سخت جان تقدس مبادله 
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دو تيغه تيز قيچی ديکتاتوری و سرکوب سرمايه از يک سوی و رفرميسم راست سنديکاليستی از سوی ديگر بوده 

تر طبيعی ابراز وجود و مبارزه و تقابل طبقه کارگر با بورژوازی که رويکرد اخير يعنی سنديکاليسم نيز نه بس. است

کامًال بالعکس حاصل فشار سهمگين ائتالف ميان گرايشی در درون طبقه کارگر و بورژوازی، بر رويکرد عام و 

عليه توده های کارگر دنيا در تمامی تاريخ حيات خود از آغاز تا امروز . گسترده جنبش کارگری جهانی بوده است

سرمايه داری مبارزه کرده اند و پروسه گسست آنان از خرافه ها، افکار و ايدئولوژی طبقه مسلط نيز سوای همين 

اين مبارزه در شرائطی از . مبارزه جاری و همين جنبش روزمره عليه بورژوازی هيچ بستر و ميدان ديگری ندارد

م راست و چپ يا اين و آن شکل از سوسياليسم گرديده است که رفرميس ريل واقعی ضد سرمايه داری خارج 

     .بورژوائی با استفاده از شرائط تاريخی خاص قادر به تسلط بر آن گرديده است

تاريخ قرن شانزدهم به اين سوی به همان سياق که تاريخ رشد و تکوين و انکشاف و تسلط نظام سرمايه داری بر 

. يه استثمار و ستمکشی ها و بی حقوقی های اين نظام نير هستدنياست تاريخ مبارزه توده های کارگر جهان عل

نخستين قيام کارگران فلورانس برای افزايش دستمزد و سپس بسط مطالبات خود به پاره ای حقوق سياسی و باالخره 

 تدارک استقرار يک سازمان سياسی متشکل از کارگران برای برنامه ريزی و اداره توليد در شرائطی رخ داده است

در طول قرن شانزدهم نيز . که هنوز شيوه توليد سرمايه داری در هيچ کجای جهان حتی شيوه توليد مسلط نبوده است

 و نساجی های فرانسه از کار انداختند، برای کار خود   ماه تمام، چرخ توليد و کار را در چاپخانه ها۵کارگرانی که 

منتقدين پيش نويس البته می توانند مدعی شوند که در . ردندتقدس مالکيت خصوصی مراجعه نک» شورای نگهبان« به 

اما هيچ کارگری در هيچ !! آن زمان هنوز پروسه اعتبار و قداست اصل مبادله آزاد نيروی کار جهانشمول نبوده است

باق کجای دنيا تا حال نشنيده است که کموناردها در روز پيش از شروع قيام تاريخی خويش، برای يافتن فتوای انط

چند قرن است که توده های !!!  و مبادله آزاد نيروی کار به جستجو افتاده باشند قيام با حريم تقدس مالکيت خصوصی

کارگر دنيا عليه استثمار و جنايات نظام سرمايه داری مبارزه می کنند و همين مبارزه است که مارکس حتی اشکال 

او در رابطه با جنبش ابزارشکنی قرن هجدهم کارگران . بير می کندبسيار نازل آن را نيز به مبارزه عليه سرمايه تع

  :می گويد» جنبش لوديسم« انگليس موسوم به 

 به مبارزه عليه اين شکل وجودی سرمايهاز زمان استقرار ماشينيسم است که کارگرعليه خود وسيله کار يعنی « 

 که ه بنيان مادی شيوه توليد سرمايه داری استعليه اين شکل مشخص وسيله توليد، به مثابکارگر . برخاسته است

  ).تأکيد از من است(  » عصيان می کند

. اوضاع اقتصادی ابتدا توده مردم کشور را به کارگر تبديل کرد: "می نويسد " فقر فلسفه"مارکس در جای ديگر در 

اين توده طبقه ای است عليه ، بنابراين. سلطه سرمايه برای اين توده موقعيتی مشترک و منافعی مشترک آفريده است

که اين توده متحد می شود و خود را به يک طبقه برای ... در جريان مبارزه است .  اما نه طبقه ای برای خودسرمايه،

  ). تاکيد از من است." (خود تبديل می کند

و مبانی اين تفکر بايد اگر هستی طبقاتی و اجتماعی انسانها است که افکار آنها را می سازد پس در شناخت معيارها 

او از همه سو در محاصره باورها، تلقينات و افکار متناظر با . به شرائط کار و استثمار و زندگی کارگر رجوع کرد

تقدس مالکيت خصوصی قرار دارد، بهای نيروی کار را زير فشار باژگونه پردازيهای فکری و عقيدتی ناشی از 
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لقی می کند، دولت سرمايه داری را با شالق همين وارونه پردازی ها، به مناسبات کار مزدوری، بهای کار خود ت

از چند و چون کار اضافی و الزم بی اطالع است، تمامی . جامعه در ذهن او القاء می نمايند عنوان نماينده منافع عام 

هزاران خرافه های ديگر قوانين سرمايه را در سينه کش نگاه او لباس قراردادهای معتبر اجتماعی بر تن می کنند و 

همه اينها با حداکثر غلظت، . از اين دست را به طور سيستماتيک و روتين بر سر و روی فکر و ذهن او می پاشند

وسعت، ضخامت و استحکام او را در محاصره خود دارند اما فشار استثمار، گرسنگی، بی مسکنی و همه مصائب 

 اين تافته های ذهنی و رشته های اعتقادی پيرامون خويش شمشير بکشد و ديگر زندگی او را وا می دارد که بر تمامی

مثل روز روش است که او در بسياری از موارد و در غالب مراحل پيکار طبقاتی . عليه آنها دست به عصيان بزند

در . استخود چند و چون جايگزينی جامعه حاضر با نوع ديگری از زندگی اجتماعی و انسانی را هم انديشه نکرده 

باره چگونگی عبور از اين وضعيت و احراز آمادگی و توان طبقاتی برای داشتن آن افق و مهمتر از آن توان تغيير 

اول اينکه کارگر . در اينجا دو نکته را تأکيد می کنيم. کل اين عينيت ما به تفصيل در جاهای ديگر صحبت کرده ايم

عی خود عليه استثمار و بی حقوقی ها و جنايات سرمايه داری از برای سردادن فرياد اعتراض و مبارزه متحد جم

نيروی کار کسب اجازه نمی کند و دوم اينکه اين مبارزه » آزاد« نهادهای پاسدار حرمت مالکيت خصوصی و مبادله 

 مبارزه ای عليه مناسبات او در هر سطح منوط به اينکه زير فشار اشغال رفرميسم راست سنديکاليستی نباشد، 

فراموش نکنيم که مارکس در سالهای نيمه قرن نوزدهم با مشاهده خيزش ها و اعتراضات . سرمايه داری است

    : کارگری اروپا اعالم داشت که

اينجا نيازی نيست توضيح بدهم که بخش بزرگی از پرولتاريای انگليسی و فرانسوی هم اکنون از وظيفه تاريخی « 

  ) خانواده مقدس (   »ی کوشند تا اين آگاهی را به سوی روشنی تام پيش ببرندخويش آگاه شده اند و پيگيرانه م

رابطه کار و سرمايه، پايه مادی اجماع و توافق روزمره ميان طبقه کارگر و : می گويند!!! مدعيان نقد پيش نويس

ف دل بورژوازی اين حرف اساسًا و به طور واقعی حر. طبقه سرمايه دار در پروسه خريد و فروش نيروی کار است

 که نظام سرمايه داری در همه مراحل تکوين، انکشاف و تسلط خود با بهره گيری  است و درست همان چيزی است

از موقعيت مسلط اقتصادی، سياسی، فرهنگی، ايدئولوژيک و زرادخانه های عظيم تبليغاتی و نظامی خود کوشيده 

اساسًا و تا آنجا !! »اجماع و توافق« . ه های کارگر تلنبار سازداست تا بر سينه انديشه و ذهن و زندگی اجتماعی تود

که به منوال طبيعی متناظر با سرشت رابطه خريد و فروش نيروی کار بر می گردد برايند جبری يک جدال ريشه دار 

خواستار کارگر . الينحل ميان طبقه کارگر و نظام سرمايه داری در سطح کامًال معينی از آرايش قوای طبقاتی است

دستمزد هر چه بيشتر، شرائط کار هر چه بهتر، رفاه اجتماعی هر چه افزون تر، آزاديهای سياسی هر چه دامنه 

دارتر، زندگی هر چه امن تر، کاهش هر چه بيشتتر شکاف طبقاتی و در همين راستا ولو به صورت خام و بدون بيان 

ت زيستی بدون استثمار و ستمکشی و بدون وجود طبقات منسجم انديشوار خواستار نوعی جامعه و جهان و مناسبا

سرمايه دار بالعکس خواهان کاهش هر چه عميق تر بهای نيروی کار، تنزل هر چه . استثمارگر و استثمار شونده است

فاحش تر سطح معيشت و رفاه کارگران، هزينه هر چه پائين تر بازتوليد نيروی کار و مصمم برای تحميل تمامی پيش 

به بيان ديگر، اين مسأله که حاصل کار و . ها و الزامات سودآوری و بازتوليد سرمايه بر توده های کارگر استشرط 

زحمت و مرارت کارگر تا چه حد به زندگی و سالمتی و آسايش و امنيت او و خانواده و همزنجيرانش اختصاص يابد 
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ت که به صورت روتين و قهری محور اساسی جدال و چه ميزان آن سود و سرمايه طبقه سرمايه دار گردد، چيزی اس

توضيح مسأله به اين شکل نه عبارت پردازی مکتبی و کلی بافانه . و جنگ جاری ميان کارگران و بورژوازی است

« . که سير واقعی مبارزات روزمره کارگران در جهان و در همه مراحل تکامل تاريخی نظام سرمايه داری است

 محصول يکی از سه ام باژگونه ای بر يک وضعيت خاص تقابل طبقاتی است که به نوبه خودن!!! »توافق و اجماع 

  : فرايند زير است

سرکوب هار جنبش کارگری توسط بورژوازی، برقراری خفقان و خفه کردن هر صدای اعتراض کارگران و : اول

سياسی و حکام دولتی سرمايه معموًال نمايندگان . ايجاد شرائطی که هر جنب و جوش طبقه کارگر در آن ناممکن شود

در جامعه !!! »اجماع و توافق« استقرار اين فضای ساکت ناشی از توحش و سرکوب را وضعيت امن و رضايت و 

  . اعالم می دارند

تسلط رفرميسم راست اتحاديه ای و اعمال قدرت اين رويکرد سرمايه ساالر ضد مبارزه طبقاتی در جنبش : دوم

 که پايه های مادی استقرار خود را از يکه تازی تاتاريستی و دژخيمانه سرمايه جهانی در استثمار کارگری، وضعيتی

هر چه ژرف تر و مرگبارتر پرولتاريای بين المللی و از اين طريق دستيابی به امکان تقليل بسيار جزئی فشار استثمار 

آنچه در طول قرن بيستم ميان جنبش . ز می کندبخشهای ناچيزی از طبقه کارگر در برخی جوامع معين اتخاذ و احرا

  . کارگری چند کشور اروپای غربی و شمالی با بورژوازی رخ داده است از اين دست بوده است

شالوده اين . سومين حالت نوعی آتش بس موقت اضطراری و هميشه در حال نقض ميان بورژوازی و پرولتاريا است

هم طبقه سرمايه دار و دولت و هم . ی طبقاتی هر کدام از دو طبقه استآتش بس موقت سطح حی و حاضر آرايش قوا

طبقه کارگر متناسب با ميزان تدارک و قدرت پيکار خود در پروسه جاری مبارزه طبقاتی در مقابل هم مصاف می 

يد و اولی بر دومی با همه توانائی بالفعل خود در تالش است تا بيشترين انتظارات ممکن را بر اولی تحميل نما. دهند

اين جدال مادام که پرولتاريا قادر . عکس همه قوای ممکن خود را برای دفع تعرض جنبش کارگری به کار می گيرد

به ساقط نمودن دشمن از موقعيت مسلط سياسی و اقتصادی و پايان دادن به بقای سرمايه داری نيست الجرم در مقاطع 

نارضايتی و خشم . تش بس موقتی و شکننده خود را ظاهر می سازدمعين زير فشار توازن قوای طرفين در نوعی آ

کارگران از وضعيت دامنگيرشان و در عالم واقع از همان رابطه کار و سرمايه با همه قوت و وسعت وجود دارد، اما 

و بی عجالتًا قادر به پيشروی بيشتر و تعرض نيرومندتر عليه صاحبان سرمايه يا در واقع استثمار سرمايه داری 

حقوقی ناشی از وجود اين نظام نيستند و سرمايه داران نيز به رغم توفيق در مجبور ساختن توده های کارگر به تداوم 

هيچکدام از اين سه حالت  . کار و توليد اضافه ارزش، باالخره از همين ميزان اندک عقب نشينی خود خشنود نيستند

» اجماع و توافق« ه عنوان رابطه ای با محتوای طبقاتی و اجتماعی کار و سرمايه ب هيچ دليلی برای معرفی رابطه 

حالت اول مبين شکست جنبش کارگری در مقابل قدرت سرکوب . ميان دو طبقه اساسی جامعه ارائه نمی کنند

بورژوازی است، حالت دوم شکست خوردن و زمينگير شدن جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر زير موج تعرض 

ت سرمايه ساالر است و حالت سوم فقط تبلور مقطعی از توازن قوای طرفين در يک جنگ هميشه رفرميسم راس

  . جاری طبقاتی است

يک مسأله مهم در اينجا کالبدشکافی طبقاتی نوع نگرشی است که اين اقايان در بحثهای خود پيرامون رابطه کار و 
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و مبارزه جاری خود طبقه  عتبار شرائط کار و زندگی بر اساس اين نگرش پرولتاريا به ا. سرمايه مطرح می نمايند

ای در اجماع و توافق با نظام سرمايه داری است و به اعتبار آگاهی و دانشی که از جاهای ديگر و از سرچشمه های 

خارج از پراتيک طبقاتی و اجتماعی خود کسب می کند طبقه ای است که می تواند آهنگ تسخير قدرت کند و زمام 

اين همان بحثی است که سوسيال دموکراسی از سالهای پايان قرن نوزدهم تا امروز !!! معه را به دست گيردامور جا

شالوده . خواه در درون ساختار قدرت دولتی سرمايه و خواه در بيرون يا حاشيه آن، با طبقه کارگر در ميان نهاده است

 دوم و احزاب سوسيال دموکرات اروپای غربی دقيقًا با تحليل ها، باورها و راه حل آفرينی های سران انترناسيونال

اينکه نظام سرمايه داری قادر است به انتظارات و مطالبات طبقه کارگر پاسخ . همين مالط و مصالح ساخته شد

. جستجو نمود و بر اين پايه استوار ساخت» اجماع و توافق« بنياد رابطه پرولتاريا با بورژوازی را بايد در   !! گويد

توده های کارگر می توانند در چهارچوب موجوديت و استيالی سرمايه داری همه مشکالت معيشتی، رفاهی و حقوق 

برای اين کار بايد اوًال در جنبش اتحاديه ای متشکل شد و !!! و آزاديهای مدنی و سياسی خود را به چنگ آورند

جماع حل و فصل نمود، ثانيًا می توان حزب ساخت، اختالفات فيمابين کار و سرمايه را با رجوع به اصل توافق و ا

سوسياليسم را نيز در . اتحاديه ها و توده های کارگر متشکل در آنها را منجنيق پرتاب حزب به قدرت سياسی نمود

مدعيان نقد پيش نويس سوای تکرار حرف های سوسيال دموکراسی و آنچه که . همين راستا می توان مستقر کرد

. موکرات بيش از يک قرن است در بسياری جاها انجام داده اند هيچ حرف تازه ای مطرح نکرده انداحزاب سوسيال د

آنچه آنان را در شرائط حاضر بسيار سراسيمه به سر دادن اين حرف ها وادار ساخته است ترسی است که از جنب و 

 کارگری برای سازمانيابی اين جنبش در دل آنها جا کرده  داری درون طبقه کارگر و تالش فعالينجوش ضد سرمايه 

توسل به وارونه پردازی تمامی واقعيت ها برای تقويت سنديکاليسم ، بستن دخيل به اتحاديه های تاريخًا آلت . است

. ر مزدی فقط از اينجا نشأت می گيرددست سرمايه جهانی و نثار بدترين شکل کينه ورزی ها عليه هر سخن ضد کا

محتوای همه تقالها آن است که به کارگر ايرانی القاء شود که او نبايد عليه سرمايه داری مبارزه کند و عليه سرمايه 

به  بايد اجماع و توافق با نظام سرمايه داری را شالوده زندگی خود ساخت و سنديکاليسم را . داری متشکل گردد

  .يعی اين اجماع و توافق، ميدان باختن نرد عشق به ماندگاری سرمايه داری کردعنوان بستر طب

  کارگران، جنبش ضد سرمايه داری و سوسياليسم
و طبقه !! منتقدين می گويند که جنبش کارگری صرفًا جنبشی با خواست تعيين شرائط خريد و فروش نيروی کار است

!! ليستی، قادر به احراز هيچ نوع رويکرد ضد سرمايه داری نيستکارگر بدون متقاعد شدن توسط يک نيروی سوسيا

در گرو آن است که در دل کارگران جنبشی سوسياليستی . نابودی نظام در گرو عمل سوسياليستی کارگران است«

 قوائم اصلی اين فرمولبندی يا نظريه» قوام يافته و توده کارگر را به ضرورت گذار از سرمايه داری متقاعد سازد

 داری به شرح زير قابل پردازی در باره رابطه ميان جنبش جاری کارگری و خيزش سوسياليستی يا ضد سرمايه

      :تلخيص است

طبقه کارگر در غياب نقش پردازی يک نيروی ويژه سوسياليستی اساسًا نمی تواند طبقه ای ضد سرمايه داری . ١

ی تواند ببالد، آگاه تر، افق دارتر، سازمان يافته تر و نيرومندتر و اين جنبش جاری توده های کارگر نيست که م!! باشد

شود، تا برای نابودی سرمايه داری خود را آماده سازد، بلکه اين فقط نيروی ويژه سوسياليستی است که توده های 
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  .طبقه کارگر را به مبارزه ضد سرمايه داری متقاعد می کند

تی و جنبش کارگری از نوع رابطه دو نيروی مختلف و نامتجانس است که رابطه ميان اين نيروی ويژه سوسياليس. ٢

  . اولی در تالش است تا دومی را به همراهی خود متقاعد سازد

جنبش سوسياليستی جنبش طبقه کارگر برای تغيير عينيت موجود نيست بلکه تبلور سطحی از سازش ميان نيروی . ٣

  . ستويژه سوسياليستی و توده های طبقه کارگر ا

درک اين . کارگران علی الظاهر هيچ نفعی در سوسياليسم ندارند يا اگر دارند اساسًا قادر به فهم اين نفع نيستند. ۴

  .منفعت فقط در ظرفيت نيروی ويژه مذکور است و کارگران بايد از طريق اقتداء به آنان وجود اين نفع را باور نمايند

اوراد و ادعيه ساخته و پرداخته ساليان متمادی سوسياليسم اردوگاهی و در اينجا نيز به طور واقعی سوای تکرار 

پروسه رشد، بالندگی آگاهی و آمادگی طبقه کارگر . سوسيال دموکراسی آغاز قرن بيستم هيچ چيز تازه ای وجود ندارد

نقطه مقابل و برای تعيين تکليف با نظام سرمايه داری و نابودی مناسبات کار مزدوری بسيار شفاف است و درست 

گفتيم که جنبش کارگری در عالم واقع . معکوس روندی است که اين آقايان يا واضعان اصلی اين باورها طرح می کنند

ضد سرمايه داری است اما سرمايه ستيزی اين جنبش می تواند به طور مستمر تغذيه شود، رشد کند، تقويت گردد، در 

ی افق ضد سرمايه داری عروج نمايد و شيپور جنگ عليه اساس کار مزدی تداوم خود به يک جنبش نيرومند آگاه دارا

اينکه لحظه به لحظه توسط بورژوازی در هم کوبيده . عکس اين قضيه نيز کامًال ممکن است. را به صدا در آورد

شود، اسير آفت ها و بيماری های مختلف حاد و مهلک از نوع سنديکاليسم، رفرميسم چپ، آنارشيسم، 

سنديکاليسم و انواع سوسياليسم بورژوائی شود و الجرم از طی مراحل واقعی بالندگی ضد سرمايه داری خود آنارکو

يک نوزاد انسانی اگر زير فشار چرخهای يک قطار له شود باالخره باز هم يک انسان است که مرده است و . باز ماند

ضد . ود باز هم آدميزادی است که فلج گرديده استهمين نوزاد اگر بر اثر ورود هالکت بار اين يا آن ويروس فلج ش

کامًال بالعکس اين اساس ضد . سرمايه داری بودن جنبش کارگری مخلوق ظهور نيروی ويژه سوسياليستی نيست

سرمايه داری بودن همين جنبش است که پاسخ های سوسياليستی برای حل تنگناها و مشکالتش را از فعالين، 

يندگان واقعی خود می طلبد و ساختار ذهن و جريان انديشه آنها را برای يافتن اين پاسخ ها پيشروان، سخنگويان و نما

اين پرولتاريا و جنبش ضد سرمايه !! اين مارکس نيست که جنبش سوسياليستی خلق می کند. زير فشار قرار می دهد

ف سوسياليستی خود مشغول می داری او است که مارکس را به جستجوی راه حلها، راهبردها، افقها و بستر انکشا

. اما سؤال اساسی در اينجا بررسی چگونگی طی مراحل بالندگی و بلوغ سوسياليستی جنبش کارگری است. سازد

پاسخ اين سؤال را فقط با گذاشتن دست بر روی ريشه ستيز ميان کار و سرمايه می توان در پيش روی خود مجسم 

ر کارگر، بيگانه شدن او با کار خويش و ساقط شدن وی از هر نوع دخالت روند کار سرمايه داری روند استثما. ديد

مبارزه طبقه کارگر حتی در نازل ترين سطح . آزاد و آگاه در سرنوشت کار و زندگی و محصول کار خويش است

 دهد همين مسأله خود به گوياترين شکل نشان می. مبارزه عليه وضعيتی است که از بطن اين روند سرچشمه می گيرد

که پس اوًال همين مبارزه ضد وضعيت ناشی از روند کار و شيوه توليد سرمايه داری است که بايد پيچ و خم تکامل 

کند و ثانيًا بستر طی اين مراحل نيز   خود را به سوی يک جنبش نيرومند و آگاه و سازمان يافته ضد کار مزدی باز 

يک پايه بسيار مهم اختالف و .  روند ارزش افزائی سرمايه استتعميق و توسعه هر چه بيشتر تقابل طبقه کارگر با
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 يا هر نوع سوسياليسم بورژوائی دقيقًا  افتراق ريشه ای ما با سنديکاليسم، رفرميسم چپ، آنارشيسم، آنارکوسنديکاليسم

. ری را انکار می کنندهمه اينها، اين واقعيت بديهی مبارزه طبقاتی ميان پرولتاريا و سرمايه دا. در همين جا قرار دارد

از پائين بودن سطح مبارزه ضد سرمايه داری کارگران، از آگاهی نازل اين مبارزه و از بی سازمانی و موقعيت 

  !!! ضعيف آن چنين نتيجه می گيرند که کارگران اصًال در تقابل با نظام سرمايه داری قرار ندارند

اين طبيعی ترين، عام ترين و .  افزايش دستمزد مبارزه می کنندکارگران برای. موضوع را بيشتر و دقيق تر بشکافيم

خواست باال بردن دستمزد يعنی اعتراض به کفه . گريز ناپذيرترين شکل مبارزه روزمره توده های کارگر دنيا است

 به نفع بسيار سنگين کار اضافی در مقابل کار الزم و الجرم زير فشار قرار دادن سرمايه برای اينکه اين توازن را

پيداست که تا اينجای کار، هنوز هيچ بحثی از رويکرد يا حتی تصور جنب و جوش برای نابودی . کارگر تغيير دهد

اما همزمان اين نيز بسيار روشن است که کارگر . نظام سرمايه داری به صورت نقشه مند و انديشوار در ميان نيست

و آسايش  ر وضعيت خورد و خوراک و مسکن و دارو و درمان و کل توده های طبقه کارگر برای هر گونه بهبودی د

يعنی اينکه کفه توازن کار الزم و اضافی را به نفع . جسمی و روحی خود بايد به همان روندی که گفتيم رجوع نمايند

يخ و به يک مؤلفه ديگر در همين جا آن است که کارگران نيز همانند همه انسان های ديگر تار. هم بزنند  کار الزم به 

حکم انسان بودن خويش، هيچ مرز کامًال مين گذاری شده، عايق و ديوار کشيده شده ای در مورد سطح معيشت و 

آسايش و فراغت و آموزش و سالمتی و نوع مسکن و حوزه های مختلف رفاهی خود در هيچ کجا و در هيچ محضر 

ا استمداد از سنديکاليسم، راه حل های کاپيتاليستی چپ بورژوازی با قوه قهريه يا ب. اسناد رسمی به ثبت نرسانده اند

نمايانه يا هر راهبرد و راهکار ديگری اين مرز را بر آنها تحميل می کند اما خود توده های کارگر در سيره طبيعی 

 وسائل آنان مسلمًا آرزو می کنند که خانه ای مدرن با. زندگی خود خواستار اشکال هر چه عالی تر اين امکانات هستند

زندگی کافی در اختيار داشته باشند، فقر را از همه قلمروهای معيشت و حيات اجتماعی خود جاروب کنند، لباس 

ودی نباشند، خوب داشته باشند، وسائل نقليه مناسب در دسترس آنها باشد، در زمينه دکتر و دارو و بهداشت دچار کمب

     .به ليست کردن آنها نيستکه نيازبسياری موضوعات ديگرباشد وتعالی فکری برايشان فراهم همه امکانات تحصيل و

کارگران همه امکانات فوق را می خواهند و حصول هر مقدار آنها مستقيم يا غيرمستقيم به مسأله مزدها و به ميزان 

اساسًا به اين اگر آنان همه اين اقالم يا انتظارات را مطرح نمی کنند   . قدرت فشار آنها بر بورژوازی مربوط است

در . دليل است که امکان تحميل آن بر صاحبان سرمايه يا نظام سرمايه داری را به طور بالفعل در توان خود نمی بينند

از ديد داوری و منظر حقوقی اينان مزد صرفًا هزينه .  و دولت اين طبقه قرار دارد  آن سوی ماجرا اما بورژوازی

برای اينان بخش اعظم آنچه که در قلمرو مايحتاج طبيعی معيشت . رقام ممکن استبازتوليد نيروی کار با نازل ترين ا

و رفاه اجتماعی توده های کارگر قرار می گيرد نه فقط در عداد احتياجات نيست که سخن پيرامون آن، گفتن کفر به 

برای افزايش دستمزد فراموش نکنيم که ما داريم در مورد مسأله مشخص مبارزه . تمامی مقدسات سرمايه داری است

صحبت می کنيم و تا لحظه حاضر نه انتزاعی و تئوری بافانه که بسيار زمينی و رياضی مشاهده می کنيم که حتی 

همين مبارزه معطوف به افزايش بيش و بيشتر دستمزد دقيقًا حول اساسی ترين محور حيات سرمايه يعنی روند کار 

به بيان ديگر در همين جا ميدان کارزاری وجود . ن نظام حلقه بسته استسرمايه و سرنوشت کار الزم و اضافی در اي

دارد که توده های کارگر و کًال طبقه آنها می تواند به طور لحظه به لحظه و مستمر حساس ترين شريان حيات سرمايه 
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دارند و هر اندازه کارگران برای اين کار احتياج به نيرو و بسيج قوای طبقاتی . را زير فشار تعرض خود قرار دهد

که قدرت پيکار خويش را در اين زمينه تقويت کنند، توان آن را می يابند که روند توليد سرمايه را بيشتر و سخت تر 

  . سازند دچار اختالل 

بسيج گسترده تر قوای مبارزه اوًال در گرو سازمانيابی توده های کارگر است و ثانيًا . موضوع را ادامه می دهيم

فقيت همين نيروی سازمان يافته ارتباط بسيار ارگانيک و تنگاتنگی با درجه سراسری بودن مبارزات ميزان مو

سازمانيابی هر چه سراسری تر جنبش کارگری بستر تمرکز قوای هر چه عظيم تر و وسيع تر توده . کارگران دارد

ختن فشار هر چه سنگين تر بر روند های کارگر است و اگر اين تشکل يابی و اين سراسری بودن با رويکرد وارد سا

کار سرمايه يا پروسه توليد اضافه ارزش صورت گيرد، پيداست که تبلور سطحی از يک جنبش ضد سرمايه داری 

جنبش . پاسخ به طور قطع منفی است. اما آيا هر مبارزه برای افزايش دستمزد در عالم واقع چنين است. خواهد بود

نبش بسيار راديکال ضد سرمايه داری باشد و در عين حال ممکن است و می تواند بر افزايش دستمزد می تواند يک ج

سنديکاليسم و رفرميسم چپ فرقه . لنگر بياندازد  ساحل منحط ترين شکل سازش طبقاتی ميان بورژوازی و پرولتاريا 

ش سنديکاليستی همين روايت گرا تاريخًا شکل دوم را در ميان طبقه کارگر تبليغ کرده اند و سوسيال دموکراسی و جنب

متحجر ضد کارگری و ضد هر نوع جنب و جوش طبقاتی را به عنوان بستر فراگير، سراسری و مقدر و محتوم 

اساس نسخه پيچی اين رويکرد در رابطه . مبارزه برای دستمزد بر جنبش کارگری يک بخش جهان مستولی ساخته اند

 دستمزد، مبارزه ای در چهارچوب قبول سرمايه داری و باور به با اين مسأله مشخص اين است که مبارزه برای

بر همين مبنی تمامی حدود و ثغور و مجاز بودن و نبودن و طول و عرض . حاکميت و استيالی اين نظام است

انتظاراتش هم بايد توسط نهادهای قانونی ذيصالح پاسدار اصل توافق و اجماع ميان کارگران و بورژوازی تعيين 

 محتوای اين اجماع و توافق پيوند زدن هر دينار افزايش دستمزد کارگران به سودآوری حداکثر سرمايه ها .گردد

 مصالح و شروط تضمين همه سود   سقف دستمزد در ديوان محاسبات هيأت اجماع با رعايت کل صوابديدها،. است

اين . ن و بر جنبش کارگری تحميل می شودمورد نياز بازتوليد، خودگستری و انباشت بی عنان و بی مرز سرمايه تعيي

 سنديکاليستی از چند و چون جنبش افزايش دستمزد است و درست همين روايت است که  روايت رفرميسم راست

سرچشمه واقعی اين روايت همان . می نمايد          پيش نويس را تعيين   »منتقدين« اساس تحليل و معيار نسخه پيچی 

 خريد و فروش نيروی کار است و اينکه کارگر در بهترين حالت فقط می تواند بهای نيروی نگاه بورژوازی به رابطه

کار خود را دريافت دارد و ميزان دستمزد وی سوای هزينه بازتوليد نيروی کارش در نازل ترين سطح ممکن هيچ 

  .چيز ديگری نبايد باشد

يعی حرکت توده های طبقه کارگر را عبور از جنبش ضد سرمايه داری اين روايت را مردود می داند و مسير طب

تمامی قيد و شرط های سرمايه و مبارزه هر چه نيرومندتر برای تحميل مطالبات هر چه بيشتر بر صاحبان سرمايه و 

نيروی کار عزيمت نمی » آزاد« اين جنبش در همين راستا از اعتبار و قداست مبادله . دولت سرمايه داری می بيند

مبارزه برای افزايش دستمزد را .  نقطه عزيمت توده های کارگر در جدال عليه بورژوازی اين نيستکند، زيرا که

بستر تعرض هر چه گسترده تر کارگران به پروسه توليد اضافه ارزش، مختل نمودن پروسه بازتوليد سرمايه و زير 

ت خودجوش، بدون نياز به فتوای هيچ زيرا که کارگران به صور. سؤال کشيدن اساس مبادله نيروی کار تلقی می کند
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اگر جنبش . مرجعی، تنها به شرط داشتن قدرت و ديدن توان تعرض جمعی در خويش به اين کار دست می زنند

می آويزند، همه فکر و ذکر » اجماع و توافق « سنديکاليستی و رفرميسم چپ، مبارزات روز کارگران را به دار 

راهها، راهکارها و مکانيسم های اعمال قدرت متحدتر، آگاه تر و سازمانيافته جنبش ضد سرمايه داری اين است که 

تر توده های کارگر برای طرح مطالبات بيشتر و تعرض گسترده تر عليه کم و کيف رابطه خريد و فروش نيروی کار 

     .و عليه بنياد موجوديت اين رابطه را هموار سازد

. يشه گشوده انکشاف بيش و بيشتر آگاهی طبقاتی توده های کارگر استمبارزه برای افزايش دستمزد يک حوزه هم

نظام سرمايه داری و سنديکاليسم و رفرميسم چپ به کارگران القاء می کنند که گويا جنبش افزايش دستمزد، کشمکشی 

وهم بافی ها به کارگر آگاه در نقطه مقابل اين ت. است» اجماع و توافق« بر سر تعيين بهای نيروی کار بر پايه اصل 

جدال ما با سرمايه . توده وسيع همزنجيران خويش می گويد که اين حرف وارونه پردازی تمام عيار واقعيت است

اساسًا سرمايه را ما با کار . داران و با نظام سرمايه داری بر سر مجرد باال و پائين بودن بهای نيروی کار نيست

و کل رابطه خريد و فروش نيروی کار را برای آنها آناتومی می کند، خويش توليد می کنيم و در ادامه اين گفتگ

کارگران را در تمامی زوايا و اکناف روند کار سرمايه می چرخاند، آگاهی به پروسه کار و اينکه چه توليد کرده اند و 

حث بر سر ب. سرنوشت حاصل کار و توليدشان چه شده است و همه مسائل ديگر را جريان انديشه آنها می سازد

در . دستمزد و مبارزه برای افزايش دستمزد است، اما همين مبارزه بستر تمامی کارهای آگاهگرانه سوسياليستی است

اينجا مبارزه جاری برای مطالبات روز، پروسه بالندگی آگاهی طبقاتی، فرايند انکشاف قدرت، تعرض به اساسی ترين 

گاهتر و نيرومندتر عليه سرمايه داری، جستجوی رخساره های برون شريان حيات سرمايه، تدارک برای مبارزه ای آ

رفت ار نظام بردگی مزدی و به ميدان آمدن هر چه متحدتر و گسترده تر کارگران در کارزار سراسری طبقاتی عليه 

  . وضعيت موجود، همه و همه در يک مفصلبندی ارگانيک و بسيار همساز با هم پيوند می خورند

 سرمايه داری با افق لغو کار مزدی، در تداوم همين مبارات روزمره، مطلقًا و به هيج وجه، خود را سازمانيابی ضد

در محدوده اعمال فشار نيرومندتر و نيرومندتر عليه بورژوازی يا مجرد اختالل در روند بازتوليد سرمايه اجتماعی و 

تناسب با امکانات، درجه انسجام، آگاهی، سازمان برعکس، به ميزان جلو رفتن خود، م. مانند اينها محدود نمی سازد

يافتگی و توانائی اعمال قدرت، برای اعمال نقش و استيالی شورائی توده های کارگر بر برنامه ريزی کار و توليد، 

از هر نوع شرائطی برای خارج ساختن کارخانه ها و مراکز کار از دست بورژوازی . وارد پروسه مصاف می گردد

بدون غلطيدن به ورطه توهم بافی و بدون گم کردن مرزهای واقعی ميان برنامه ريزی . تالش دست می زندبه حداکثر 

حلقه ای در توسعه جنبش  تصرف هر کارگاه و محل کار را بعنوان سوسياليستی کار و توليد با نظام سرمايه داری،

به کار می گيرد تا کارخانه ها و مراکز همه مساعی الزم را .  در دستور کار خود قرار می دهدضد سرمايه داری

خريد و فروش نيروی کار را به ميدان جنگ واقعی ميان توده های کارگر با بورژوازی بر سر نبودن و بودن 

مناسبات سرمايه داری تبديل کند، اين جنگ را همه جا بر محور تقابل با اساس کار مزدی، تضعيف هر چه ممکن کل 

 هر چه بيشتر بنيه ستيز طبقاتی کارگران عليه سرمايه، سرنگونی دولت بورژوازی و نظام سرمايه داری، تقويت

. سرانجام سقوط کامل سرمايه داری و استقرار سازمان شورائی سوسياليستی برنامه ريزی کار و توليد به پيش برد

ود ديوار چين ميان مدعيان وجود مرزهای آهنين ميان مبارزه افزايش دستمزد و مبارزه ضد سرمايه داری يا وج
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جنبش روزمره طبقه کارگر و جنبش ضد کار مزدی، بفهمند يا نفهمند فقط مه آلودگی ها و باژگونه پردازيهای 

فرارسته از بطن رابطه کار و سرمايه را به بيان انديشوار تبديل می کنند و در حققيت آنچه را که بورژوازی آرزو 

ازی به هزار و يک زبان ديگر از جمله به زبان زرادخانه های نظامی اش می کند و آنچه را نمايندگان فکری بورژو

بسته بندی می نمايند و محتوای کامًال افيونی و !! بر کارگران تحميل می کنند، اينان در الفاظ توخالی چپ نمايانه

  . مسموم آن را مثل نقل و نبات در ميان توده های کارگر توزيع می کنند

مبارزه برای افزايش دستمزد گفتيم در رابطه با همه حوزه های ديگر جنگ و ستيز توده های تمامی آنچه در مورد 

بی مسکنی کارگران بليه تعرض نظام سرمايه داری به زندگی آنان با هدف . کارگر با بورژوازی نيز مصداق دارد

مبارزه برای تحميل مسکن بر . باال بردن کفه کار اضافی و پاسخ به نيازهای بازانباشت و خودگستری سرمايه است

بورژوازی و ارجاع هزينه تأمين آن به کاهش سود سرمايه داران نيز دقيقًا می تواند پيکار متقابل توده های کارگر 

. برای کاهش اضافه ارزش توليد شده، فشار بر شريان های حياتی بازتوليد سرمايه و اخالل در پروسه توليد سود باشد

جنبش مسکن در همان حال که يک مبارزه روزمره برای بهبود شرائط زندگی است اما بر همين اساس داربست 

در اينجا نيز همه مسائل . قلمرو معينی برای سوخت و ساز مبارزه طبقاتی عليه کل موجوديت سرمايه داری است

ی آنان، تدارک مربوط به سازمانيابی کارگران، انکشاف هر چه ژرف تر فرايند آگاهی سوسياليستی و ضد کار مزد

مبارزه نيرومندتر با افق شفاف تر ضد سرمايه داری کامًال مطرح است و همه اينها از بيشترين موضوعيت 

  . برخوردارند

آموزش، بهداشت، دارو و درمان، نگهداری از کودکان و مراقبت از سالمندان، رفاه اجتماعی به طور کلی، همه و 

معضل پرولتاريا و مشکل . ه مبارزه طبقه کارگر عليه نظام سرمايه داری باشندهمه می توانند و بايد حلقه های پيوست

بسيار جدی سوسياليسم طبقه کارگر، مطلقًا اين نيست که اين پديده ها به طور واقعی و در اساس خود، سوژه های زنده 

 با استمداد از و حی و حاضر مبارزه ضد سرمايه داری نيستند، معضل واقعی آن است که بورژوازی به ويژه

رفرميسم راست سنديکاليستی و رفرميسم ضد سوسياليستی فرقه ساالر چپ نما همه اين ميدان ها را در يک روايت 

در ذهن توده های » توافق و اجماع« سراسر باژگونه پردازانه و مجعول، به صورت قلمروهای کشمکش مبتنی بر 

  !! کارگر دنيا حکاکی کرده است و می کند

سازی واقعيت عرصه های مبارزه ميان پرولتاريا و بورژوازی توسط رفرميسم راست و چپ مطلقًا به مسائل وارونه 

آزادی های سياسی و همه اشکال حقوق مدنی و اجتماعی نيز در سيطره نگاه و منظر پراتيک آنان . باال ختم نمی گردد

ری نيست که آماج نقد و اعتراض آنان است بلکه در اينجا نيز نظام سرمايه دا. دقيقًا به همان سرنوشت دچار است

. مجرد وجود يک دولت است که بدون توجه به موجوديت اختاپوسی طبقاتی آن موضوع مجادله و دعوا قرار می گيرد

سلب هر نوع آزادی از کارگران، اعمال وحشيانه ترين اشکال بيحقوقی و جنايت عليه زنان، به گلوله بستن هر مبارزه 

کارگری و همه توحش های ديگری که عليه انسانها در جامعه صورت می گيرد، همه و همه به نقض و اعتراض 

در کليه اين قلمروها نظام سرمايه داری از نمايندگان . دموکراسی توسط يک دولت غيردموکرات ارجاع داده می شود

اژگونه پردازی و دروغ پراکنی به همه جا با هزاران ب. سنديکاليسم و چپ فرقه گرا مجوز برائت محض کسب می کند

 گفته می شود که مبارزه عليه اين بی حقوقی ها و جنايات نبايد به مبارزه عليه اساس سرمايه   توده های طبقه کارگر
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  . داری ربط يابد

و » اجماع و توافق« ارجاع مبارزات کارگران عليه وضعيت وخيم معيشتی و فقدان هر گونه رفاه اجتماعی به قلمرو 

 ديکتاتوری و خفقان و تبعيضات ستمگرانه جنسی به  جوع همزمان مبارزات آنها عليه بی حقوقی های سياسی ور

صرف رژيم ستيزی فرا طبقاتی دو رويه يک وحدت را در سيستم نگاه و بنيادهای طبقاتی رويکرد سوسياليسم 

در همه اين موارد تالش ها خواسته .  دهد و تبعات سنديکاليستی و فرقه گرايانه راست و چپ آن تشکيل می  بورژوائی

يا ناخواسته، آگاهانه يا ناآگاهانه متوجه آن است که به هر حال نظام سرمايه داری و اساس رابطه خريد و فروش 

پيش نويس به هم » منتقدين « کل صدر و ذيل مطالبی که . نيروی کار از تيررس مبارزه طبقاتی کارگران خارج گردد

ه از همين سرشت است و تنها مورد مصرف آن، دور کردن پرولتاريا از هر جنب و جوش ضد سرمايه بافته اند بعين

 به اصل مبادله نيروی کار و سماجت اعتبار بخشيدنبنياد بحث در همه تحليل ها . داری و سوسياليستی است

 به تقدس اصل مبادله نيروی سرسختانه برای متقاعد نمودن کارگران به اين نکته است که در هر جدال با بورژوازی

نکته واجد حداکثر اهميت و تأکيد در اينجا اين است که ريشه اين نوع نگرش دقيقًا . کار خود با سرمايه وفادار بمانند

بورژوازی انديشه ها، باورها، . در تبخيرات ايدئولوژيک، فرهنگی و فکری خود رابطه کار و سرمايه نهفته است

ود به انسان، جامعه و همه چيز را از عمق پيش شرط ها و الزامات بازتوليد رابطه خريد و جهان بينی و نوع نگاه خ

رابطه کار و سرمايه و کًال مراودات اقتصاد کاالئی تمامی حقايق مربوط به نقش . فروش نيروی کار استخراج می کند

 را رابطه ميان کاالها تصوير می کند، رابطه افراد با هم. انسان و هستی اجتماعی انسان ها را وارونه جلوه می دهد

و درست همين باژگونه پردازيها را وثيقه انفصال مبارزه جاری ... بهای نيروی کار را بهای کار قلمداد می نمايد و

 و بی حقوقی های ناشی از موجوديت سرمايه داری می  کارگران و جنبش روزمره آنها عليه فشار استثمار سرمايه

صالح ماندگاری سرمايه داری و رهائی اين نظام از خطر مبارزات طبقه کارگر را که تار و پود بورژوازی م. سازد

اين امر که مبارزه . فرهنگ و افکار و باورها و بينش طبقاتی اوست مستمرًا به طبقه کارگر ديکته و تزريق می کند

عليه کار کودکان، عليه انواع تبعيضات عليه فشار استثمار، عليه بی حقوقی زنان، عليه ديکتاتوری و ستم سياسی، 

نبايد مبارزه عليه سرمايه داری تلقی گردد و نبايد به اين قلمرو بسط يابد دقيقًا و بی هيچ اگر و .... جنسی و قومی و 

 پيوسته ای از باژگونه پردازی های  اما، بخش اليتجزائی از همين انديشه ها و باورهای بورژوازی و جزء کامًال

يک و خودپوی و خودجوش رابطه خريد و فروش نيروی کار است که توسط نمايندگان فکری سرمايه به فکر سيستمات

  . و ذهن کارگران تزريق می گردد

پيام صريح اين نوع تبيين و اين ساختار انديشه و دريافت طبقاتی اين است که مبارزه برای دستمزد، برای رفع 

ر کودک، عليه رژيم سياسی حاکم، عليه فقدان آزادی های سياسی و حقوق تبعيضات حقوقی ميان زن و مرد، عليه کا

اين . مدنی نبايد به قلمروهای مبارزه عليه سرمايه داری و عليه اساس رابطه خريد و فروش نيروی کار تبديل شوند

جوهر کالم بورژوازی و در همان حال شالوده زمخت افکار و پراتيک سياسی و اجتماعی رفرميسم راست 

و هر چه که » هر چه واقعی است عقالنی است« از ديد تمامی اينها . سنديکاليستی و دوقلوی چپ فرقه گرای آن است

منطق طبقاتی اين حکم آن است که چون نظام سرمايه داری اصرار دارد . امروز واقعی است بايد هميشه ماندگار بماند

بايد خود را به چهارچوب سلطه سرمايه .. ی، کار کودک وکه مبارزه برای دستمزد يا عليه بی حقوقی زنان، بيکار
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اينان فرياد می زنند چون مناسبات . داری محدود سازد، پس کارگران دنيا بايد هميشه چنين بيانديشند و چنين کنند

ضد بردگی مزدی با توسل به تمامی مکانيسم ها و سالحها می کوشد تا رابطه ميان اين اشکال مبارزه و بنياد پيکار 

کار مزدی طبقه کارگر را وارونه جلوه دهد و ميان آنها ديوار چين بکشد، پس پرولتاريا نيز بايد عمًال برای هميشه 

در همين جا من اين سؤال را در . همين وارونگی را آويزه هوش و گوش و شالوده ابراز حيات اجتماعی خود سازد

ه به راستی آيا اين کار خط کشيدن بر اساس مبارزه طبقاتی پيش روی همه کارگران خواننده اين متن باز می کنم ک

پرولتاريا عليه سرمايه داری نيست؟ فعالين ضد سرمايه داری در جاهای مختلف به صورت بسيار شفاف و وسيع 

توضيح داده اند که چرا اين نوع تبيين از رابطه ميان مبارزات جاری کارگران و سوسياليسم طبقه کارگر، همراه با 

يم ستيزی فراطبقاتی، باور به ايجاد تشکلهای موازی حزب و طبقه و مسائل ديگری که در مجموع مفصلبندی رژ

باورهای مشترک چپ غيرکارگری و شرکای سنديکاليست آنها را تشکيل می دهد، سوای ديد و دريافت های بخشی از 

رد به جنبش کارگری اساسًا در خدمت  رويک بورژوازی هيچ چيز ديگری را به نمايش نمی گذارد و چرا اين نوع

نظام سرمايه داری و به شکست کشاندن سوسياليسم ضد کار مزدی يا جنبش ضد سرمايه داری و برای محو کار 

   . مزدی طبقه کارگر است

  سازمانيابی جنبش کارگری
سياليسم بورژوائی کًال، تکليف بحث سازمانيابی طبقه کارگر در دستگاه انديشه منتقدين پيش نويس يا ابوابجمعی سو

بسيار روشن است و از قدمتی به طول تمام دوران نفوذ يا تسلط سوسيال دموکراسی و سوسياليسم اردوگاهی بر جنبش 

اجماع و « وقتی که بنياد جدال توده های کارگر با سرمايه داران قرار است بر . کارگری جهانی برخوردار است

مشکل کار . ديکاليسم و جنبش اتحاديه ای نيز بايد تنها بستر سازمانيابی آنها باشداستوار باشد، پيداست که سن» توافق

منتقدين يا به بيان بهتر، مشکل کار پيشقراوالن و جلوداران آنها اين بوده و اين است که آنان نوع خودويژه ای از 

زی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی برنامه ريزی کار و توليد کاپيتاليستی را آرزو می کنند و همه اشکال برنامه ري

اينان شکلی از سرمايه داری دولتی، بعضًا . سرمايه داری را لزومًا مطابق خير و صالح خويش نمی بينند

!!! پديده ای که البته خودشان آن را سوسياليسم نام می نهند. و بعضًا هم غيردموکراتيک می خواهند!! دموکراتيک

ن حد ورشکسته، توخالی، سرمايه ساالر و منقاد هر نوع اعمال سلطه بورژوازی است تا بدا» اجماع و توافق«جنبش 

که هيچ ظرفيتی حتی برای چون و چرا زدن پيرامون چند و چون برنامه ريزی نظم سرمايه داری هم دارا نيست و بر 

اين موضوع را .  هستنددر کنار جنبش اتحاديه ای بوده و» حزب « همين اساس اينان تاريخًا خواستار وجود موازی 

پائين تر توضيح خواهم داد، اما عجالتًا ببينيم که منتقدين پيش نويس در تشريح ضرورت حزب و سنديکاها چه می 

می جويند؟ آنان می گويند که طرح نويسندگان پيش نويس در  کجاها  گويند؟ و شأن نزول تقدس اين همزادان را در 

ونه ای که هم ظرف مبارزات روزمره کارگران و هم بستر پيکار طبقه کارگر مورد سازمانيابی جنبش کارگری به گ

برای نابودی سرمايه داری باشد در گذشته های بسيار دور و مثًال در انگلستان نيمه اول قرن نوزدهم امری درست و 

ارگری تحقق ممکن بوده است، اما روند تحوالت همان سالها به بعد در جهان سرمايه داری و در درون جنبش ک

  :دالئل منتقدين بر اساس نوشته آنان به شرح زير است!!!  چيزی را از پايه و اساس غيرممکن ساخته است  چنين

  رويکرد بورژوازی به برپائی اشکال جديدی از دولت . ١
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  ١٨۵٢ تا ١٨۴٨عقب نشينی و ترس جنبش کارگری به دنبال شکست انقالبات . ٢

  پيدايش اشرافيت کارگری رشد سرمايه داری انحصاری و . ٣

 که در عين حال - اساسًا در کشورهای ديگر اروپا-با پيشرفت مبارزه طبقاتی و پيدايش اشکال جديدی از دولت« 

 و با تفوق ارتجاع بعد از شکست انقالبات - اشکال جديدی از مناسبات بين کارگر و سرمايه دار نيز بودند نمايانگر

. نی جنبش کارگری در انگلستان اين شانس تاريخی برای هميشه از بين رفت و ترس و عقب نشي١٨۵٢ تا ١٨۴٨

بعدها نيز با رشد سرمايه داری انحصاری و پيدايش اشرافيت کارگری ناشی از شرکت در مازاد سود بورژوازی 

انگلستان بومی مناسبات بين کارگر و سرمايه دار و بخش های مختلف کارگران باز هم پيچيده تر شد تا جائی که در 

کارگران متخصص متشکل در اتحاديه های صنعتی به عنوان عاملی در مقابل کارگران ساده بخش های ديگر سرمايه 

آن روند يگانه ای که پيش بينی می شد در مبارزه کارگران واقع می شود و اين مبارزات از حد . داری ظاهر شدند

  » ....رتقاء خواهند يافت برای هميشه کنار زده شدمبارزات روزمره تا فرا رفتن از نظام سرمايه داری ا

نويسندگان انتقاد در مورد رابطه ميان پروسه تغييراتی که از آن صحبت می کنند و ضرورت دو تشکيالتی شدن 

جنبش کارگری هيچ توضيحی نداده اند اما ظاهرًا حرف بر سر اين است که گسترش ساختار دولت و توسعه نقش آن 

 مربوط به برنامه ريزی سياسی و مدنی و اقتصاد سرمايه داری، تضعيف جنبش کارگری و شکاف در مسائل مختلف

در اينجا تنها چيزی که هيچ وجود !!! در صفوف طبقه کارگر پايه های اصلی وقوع اين ضرورت را پديد آورده است

 موضوعات نامربوط به هم اما معضل قضيه به هيچ وجه در فقدان دليل و سرهم بندی مشتی. ندارد استدالل است

مشکل اصلی کوشش بسيار سماجت آميزی است که صورت می گيرد تا همه واقعيت ها به صورت . خالصه نمی شود

. به لحاظ تاريخی دروغ است  صغری و کبراهای خويش   قبل از هر چيز استنتاج اينان از. وارونه تصوير شوند

ن نوزدهم نه فقط به سمت ايجاد تشکلهای موازی اتحاديه و حزب جنبش کارگری اروپای غربی در آغاز نيمه دوم قر

 در انترناسيونال کارگری اولاجالس افتتاحيه . حرکت نکرد، که دقيقًا در جهت خالف اين نوع رويکرد گام بر داشت

ل  کار خود را آغاز کرده است و سير رخدادهای درون جنبش کارگری که منتهی به تشکيل بين الملل او١٨۶۴سال 

کارگران شده است نيز دقيقًا در جهت بطالن تمامی استنتاجات وارونه ای است که آقايان نويسنده نقد مطرح ساخته 

 فرانسه، اوضاع سياسی روز اروپا را به زيان ١٨۴٨همانگونه که خود اينان هم اذعان دارند شکست انقالب . اند

وری و وحشت و قلع و قمع مبارزات کارگری در همه فضای ديکتات. جنبش کارگری قاره دچار تغييرات جدی ساخت

هر نوع تالش آنان برای متشکل شدن با شمشير . کارگران وسيعًا دستگير و روانه سياهچالها شدند. جا حاکم گرديد

فقط در کشور . مقاومت در مقابل کارفرمايان به عنوان يک جرم جنائی اعالم شد. قانون سرمايه سالخی گرديد

خفقان و سرکوب در انگليس، .  کاهش يافت١۵ به ٢٩٩فشار اين سبعيت ها شمار تشکلهای کارگری از فرانسه، زير 

در چنين وضعی طبقه کارگر . ايتاليا و جاهای ديگر نيز جنبش کارگری را به همين منوال زير مهميز خود قرار داد

رد دامنه اعتراضات خود را به مطالبات اروپا مجبور به پاره ای عقب نشينی ها شد، به گونه ای که در بسياری موا

با همه اينها روند مبارزات اوًال خيلی سريع منحنی عروج و تعرض خود را از سر . اقتصادی و رفاهی محدود ساخت

گرفت و ثانيًا زير فشار همين تهاجمات و سبعيت های بورژوازی جنب و جوش بسيار سازنده، آگاهانه و حساب شده 

ن سراسری انترناسيوناليستی طبقه کارگر به عنوان ظرف مشترک مبارزات متحد جاری آنان و ای برای ايجاد سازما
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. بستر پيکار طبقاتی کل کارگران اروپا برای نابودی سرمايه داری آغاز شد، به پيش رفت و به سرانجام رسيد

ن جنبش کارگری قاره بر بارزترين مشخصه در پروسه تالش منتهی به تأسيس انترناسيونال اول تأکيد قاطع فعالي

اتحاد کارگران تمامی کشورها برای مقابله با نظام مرگ آفرينی است که بشريت را به دو طبقه تقسيم کرده « اهميت 

نکاتی مانند . مقدمه آئين نامه انترناسيونال را نيز همه کارگران آگاه و مطلع دنيا به کرات خوانده يا شنيده اند. »است

ه دست خود طبقه کارگر، مبارزه نه برای کسب امتيازات بلکه برای الغاء هر گونه سلطه رهائی طبقه کارگر ب

طبقاتی، رهائی اقتصادی طبقه کارگر هدف بزرگی است که هر جنبش سياسی بايد به عنوان يک امر مهم از آن 

ک کالم مبارزه عليه متابعت کند، بنياد تمامی بی حقوقی های طبقه کارگر در عمق نظام سرمايه داری است و در ي

  . اساس سرمايه داری و کليه تبعات وجودی آن سرلوحه مندرجات اين آئين نامه است

تا اينجا روشن است که آقايان برای توجيه حرف های خود بسيار ساده حتی بديهی ترين حوادث تاريخ را هم مخدوش 

 به اين روش متوسل می گردند؟ پاسخ هيچ چرا آنان. می کنند و به صورت وارونه تحويل خوانندگان خود می دهند

برای اينکه مبانی و زمينه های واقعی رويکرد دو تشکيالتی و ايجاد سازمانهای موازی سنديکاليستی و . غامض نيست

حزبی در جنبش کارگری از انظار مخفی بماند، بايد جای آنها را با مسائل ديگری عوض کرد، هر چند که اين 

اما ببينيم که واقعيت چيست و زمينه ها و مبانی واقعی . م رشتن بدترين تحريفات و دروغها باشدجابجائی نيازمند به ه

 هيچ ترديدی نيست که جنبش کارگری اروپا به ويژه با شکست کمون پاريس،  رويکرد مذکور چه بوده اند؟ جای

ر پاره ای عقب نشينی ها و برخی شکست های ديگر و برچيده شدن انترناسيونال اول، نسبت به سالهای پيش دچا

همزمان شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری مسائل تازه ای را در معادالت روز مبارزه طبقاتی . سردرگمی ها شد

گشايش حوزه های نوين انباشت و توسعه شيوه توليد سرمايه داری به ممالک سه قاره آسيا، افريقا و . وارد ساخت

ديگر، سرازير شدن سيالب اضافه ارزش های عظيم از حوزه های جديد انباشت به امريکای التين و همه جاهای 

قلمرو بازتوليد و خودگستری سرمايه های متمرکز و انحصارات غربی، دستيابی بيشتر اين تراست ها و بنگاهها به 

 قاره با ترکيب منابع الزم برای کاهش هزينه تشکيل سرمايه ثابت، امکان پيش ريز وسيع سرمايه در کشورهای سه

ارگانيک نازل تر و مانند اينها، به سرمايه داری غرب امکان داد تا برای خاموش ساختن شعله های سرکش جنبش 

ضد سرمايه داری اروپا و برای اينکه خطر بروز وقايعی مانند کمون پاريس، انترناسيونال اول و وقوع انقالبات 

. ه بيحقوقی بخشی از طبقه کارگر اروپا مقدار بسيار اندکی بکاهدکارگری را کاهش دهد، از شدت استثمار و دامن

جنبش اتحاديه ای به سياق و محتوا و ساختار آشنای قرن بيستمی خود از . سوسيال دموکراسی مولود اين وضعيت بود

ارگر درون اين فرايند متولد می گرديد و برای اين به وجود می آمد که گورستان جنبش ضد سرمايه داری طبقه ک

حوادث اخير يعنی عروج و نفوذ گسترده سوسيال دموکراسی، يکه تازی جنبش اتحاديه ای و غرق شدن طبقه . گردد

کارگر در باتالق رفرميسم سنديکاليستی مسلمًا جبر تاريخ و سرنوشت مقدر مبارزه طبقاتی توده های کارگر نبود و 

 به عنوان سرنوشت محتوم جنبش کارگری مورد دفاع قرار   هيچ کارگر آگاه و سوسياليست نمی تواند وقوع آنها را

دهد و تحميل شدن آنها بر کارگران دنيا توسط نظام بردگی مزدی را با تقديس و تکريم و ستايش، شالوده استراتژی و 

   . افق پردازی برای مبارزات توده های کارگر سازد

 تحليلها، افقها و راهکارهای سازش طبقاتی را سوسيال دموکراسی در کليه قلمروهای مربوط به جنبش کارگری،
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داروينيسم در مسائل اجتماعی . جايگزين نوع نگرش، دورنماها و راهبردهای مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری کرد

به جای مبارزه ضد کار مزدی، ايجاد اتحاديه های » اجماع و توافق« به جای ماترياليسم انقالبی و پراتيک مارکسی، 

بتنی بر اجماع و توافق به جای تشکالت ضد سرمايه داری سراسری و انترناسيوناليستی، سرمايه داری کارگری م

دولتی به جای سوسياليسم ضد کار مزدی، آويختن جنبش کارگری به دار احزاب ماوراء خود، پارلمانتاريسم به جای 

...  واحد سراسری ضد سرمايه داری وانقالب، توسل طبقه کارگر به تشکالت موازی حزب و اتحاديه به جای تشکل

همه و همه توسط سران انترناسيونال دوم و احزاب سوسيال دموکرات اروپای غربی يا به بيان ديگر توسط ائتالف 

ارتجاعی رفرميسم درون طبقه کارگر و بخشی از بورژوازی بر جنبش کارگری و مبارزه ضد سرمايه داری 

های کارگری قرن بيستم شأن نزول موجوديت و هويت خود را از بطن اين فرايند اتحاديه . کارگران اروپا بار گرديد

احراز می کنند و پروسه ظهور، تکوين، توسعه و اقتداريابی آنان اساسًا بر روند کفن و دفن جنبش سوسياليستی و ضد 

  .کار مزدی طبقه کارگر دنيا محقق گرديده است

وسيله سوسيال دموکراسی کمی اين طرف تر در جنبش کارگری نسخه پيچی تشکالت موازی حزب و سنديکا به 

روسيه و توسط حزب سوسيال دموکرات روس شکل و شمايل متفاوتی به خود گرفت و از درون همين دستکاری ها 

است که سنگ بنای احزاب آن زمان تا حال و ايفای نقش آنها به عنوان حزبی متناظر با ساز و کارهای مورد نياز 

بلشويسم بعنوان راديکال ترين . رمايه داری دولتی شکل می گيرد و به سراسر جهان بسط پيدا می کنداستقرار س

گرايش درون سوسيال دموکراسی روس و به عنوان يک جريان نيرومند دارای بيشترين نفوذ در ميان طبقه کارگر 

يا، تشکالت موازی حزب و سنديکا روسيه بنياد روايت خود از سوسياليسم، جنبش کارگری، آگاهی طبقاتی پرولتار

آنچه در اينجا و در اين . برای اين جنبش را از ميان همان نسخه پيچی های سران انترناسيونال دوم استخراج می نمايد

قلمروهای معين به فرايند پراتيک و نظريه پردازی بلشويسم در قياس با سوسيال دموکراسی غربی ويژگی و تمايز 

حزب در اينجا نمی . توری هار تزاری و فشار سرکوب و قهر ارتجاعی ماشين دولتی بودمی بخشيد وجود ديکتا

حزب انقالبيون حرفه « توانست روال کار احزاب موجود در کشورهای ديگر را پيشه کند و بر همين اساس ساختار 

مونيستی و ضد سرمايه  اين است که روايت بلشويسم برای تحزب ک  نکته اساسی و قابل تعمق. را احراز می کرد» ای

داری پرولتاريا نه از سنت ماترياليسم انقالبی مارکس بلکه از همان نوع نگاه سوسيال دموکراسی به جدال ميان طبقه 

حزب در اينجا نه ظرف تشکل سراسری توده های کارگر برای مبارزه عليه . کارگر و بورژوازی نشأت می گرفت

از نظام سرمايه داری و در همان حال مبارزه عليه اساس سرمايه داری بلکه کليه بيحقوقی ها و ستمکشی های منبعث 

ارجاع سوسياليسم به علمی در . تشکلی از انقالبيون حرفه ای بود که جنبش کارگری بايد خود را به آن می آويخت

ی، تبيين کنار ساير علوم طبيعی و اجتماعی، کاوش سرچشمه های اين علم در مغز افاضل و دانشوران بورژواز

سوسياليسم به عنوان برنامه ريزی رابطه خريد و فروش نيروی کار توسط دولت متشکل از حزب سياسی ماوراء 

طبقه کارگر و جنبش کارگری، نقش آفرينی اين حزب در جلب حمايت توده های کارگر و وثيقه کردن قدرت مبارزه 

داوم مستقيم نظريه ها و باورهای سوسيال کارگران برای عروج حزب به اريکه قدرت دولتی، همه و همه ت

کارنامه پيکار بلشويسم در . دموکراسی در ميان بلشويکها حتی در پراتيک جاری راديکال ترين نمايندگان آن بود

تمامی سالهای قبل از وقوع انقالب کارگری اکتبر بيش از هر چيز در سوق دادن جنبش کارگری به قلمرو مبارزه 
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يه ديکتاتوری هار تزاری، متقاعد ساختن کارگران به اهميت توسعه نوع غربی مناسبات برای دموکراسی و عل

کاپيتاليستی در جامعه روسيه، انجام انقالب دموکراتيک، سر و سامان دادن به اتحاد ميان کارگران و دهقانان برای به 

ری در کل اين کارنامه به شدت مبارزه ضد سرمايه دا. پيروزی رساندن اين انقالب و نظائر اينها خالصه می شد

کمرنگ است، شوراهای کارگری اصًال مورد توجه نيستند و تنها زمانی تقديس می شوند که وجود آنها نياز تسويه 

با . حساب با قدرت دوگانه و دولت کرنسکی است و به محض پايان اين دوره به شدت مورد بی مهری واقع می شوند

 نفری آن رتق و فتق کل مسائل جامعه را به دست ۶ل حزب بلکه پوليت بوروی پيروزی انقالب، حزب و حتی نه ک

ارتش رسمی دولتی تجديد سازمان می يابد، کليه امور مربوط به برنامه ريزی کار و توليد در وزارت . می گيرد

 مناسب گذار به سيستم تايلور و يکتارئيسی در کليه کارگاهها و مراکز کار به عنوان شيوه. اقتصاد متمرکز می شود

و سازمانهای حزبی است » ونسنخا« سوسياليسم مورد تقديس واقع می گردد، تمامی آن بخش از اقتصاد که در کنترل 

بعنوان نماد اقتصاد سوسياليستی به کارگران ارائه می شود، نپ و گسترش مالکيت خصوصی کاپيتاليستی دورخيز 

سنديکاها و اتحاديه های کارگری تسمه نقاله اعمال قدرت . گرددطبقه کارگر برای تحول سوسياليستی قلمداد می 

تئوری تشکالت موازی حزب و اتحاديه . حزب و برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد بر توده های کارگر می شوند

ها تئوری مرتبط، ارگانيک و از همه لحاظ همجنس اين روايت سوسياليسم و اين نوع نگاه به جنبش کارگری و 

  . افقها و انتظارات آن است

نظريه دو تشکيالتی حزب و اتحاديه و کل مبانی تحليل آن در سوسيال دموکراسی و در بطن ائتالف رفرميسم 

کارگری و بورژوازی نطفه بست و باليد، در سوسيال دموکراسی روسيه با ساز و کارهای انقالب دموکراتيک و 

خت و پس از اين است که ناسيونال چپ و بخشی از بورژوازی بين  سوسياليسم نوع اردوگاهی آوي سپس استقرار

جنبش های خلقی اين . المللی به ويژه در جوامع سه قاره آسيا، افريقا و امريکای التين آن را با اشتياق وافر می بلعند

 تحزب و به سه قاره در درون يک ائتالف استراتژيک سراسری با اردوگاه شوروی از همه لحاظ خود را به اين نوع

حزب متشکل از نخبگان و . روايت دو تشکيالتی حزب و سنديکا برای جنبش کارگری کشورهايشان نيازمند ديدند

و » ضد امپرياليسم خلقی« ، »صنعت مستقل ملی« افاضل بورژوازی يا روشنفکران طبقه متوسط شهری که پرچم 

اه را رهبری کند برای اينان بسيار حياتی بود، پديده ای توسعه کاپيتاليستی جامعه و سرانجام سوسياليسم نسخه اردوگ

که با جنبش کارگری متشکل در سازمانهای صنفی و سنديکاليستی و گسسته از هر نوع مبارزه ضد سرمايه داری و 

دومی بسيار مورد احتياج بود تا منجنيق نيرومند پرتاب حزب به صفه قدرت   . برای محو کار مزدی تکميل می شد

  . گرددسياسی 

همه نکات باال دقايق واقعی پروسه زايش، پرورش و تکامل نظريه تشکلهای موازی حزب و اتحاديه در طول قرن 

صغری و کبراهای چيده شده توسط منتقدين پيش نويس هم جعل کليه . بيستم در رابطه با جنبش کارگری جهانی هستند

آنان را برای حقنه کردن راههای انحالل هر چه ژرف اين حقايق تاريخی است و هم سماجت و سرسختی بيش از حد 

  .تر جنبش کارگری در منويات ماندگاری سرمايه داری جهانی به نمايش می گذارد

بنياد تئوری تشکلهای موازی حزب و سنديکا، بر طرد توده های کارگر از مبارزه ضد سرمايه داری و هموارسازی 

 تبيين بورژوائی   مالط و مصالح موجود در شالوده اين روايت دقيقًا از. تراه استقرار سرمايه داری دولتی استوار اس
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کل ماجرا اين است که سوسياليسم در اينجا جنبش طبقه کارگر برای تغيير عينيت . سوسياليسم استخراج شده است

د توسط موجود، نفی و محو مناسبات کار مزدوری و برقراری سازمان سراسری شورائی برنامه ريزی کار و تولي

نيست، بلکه فقط جايگزينی نوعی از برنامه ريزی رابطه خريد و فروش نيروی کار  همه آحاد توده های کارگر 

تحقق اين امر و حصول اين جا به جائی هيچ احتياجی به جنبش ضد سرمايه داری طبقه . توسط نوعی ديگر است

رگر طلب نمی کند، سوسياليسم را جريان اعتراض کارگر ندارد، هيچ نوع سازمانيابی ضد سرمايه داری از طبقه کا

 دانشوران طبقات   اين طبقه به بنياد کار مزدی تلقی نمی نمايد و آن را سوای مشتی انديشه های علمی کشف شده توسط

روايت تشکل . مبارزه عليه سرمايه و نظام سرمايه داری را در ظرفيت طبقه کارگر نمی بيند. غيرکارگر نمی پندارد

جنبش کارگری . وازی حزب و اتحاديه به جای همه اينها، تحليل ها، بديل ها و راه حلهای خاص خود را داردهای م

جنبش اجماع و توافق با بورژوازی است، جدال با نظام سرمايه داری يا در عالم واقع جدال برای دولتی کردن برنامه 

کارگران بايد در ظرف مناسب . است!! اليستیريزی کار و توليد کاپيتاليستی کار خاص يک نيروی ويژه سوسي

مبارزه مبتنی بر اجماع و توافق برای بهبود شرائط کار و زندگی خود در چهارديوار غيرقابل شکست جهنم سرمايه 

نيروی ويژه سوسياليستی هم بايد برای کاوش راه استقرار سرمايه داری دولتی در ظرف خاص خود . داری تالش کنند

جنبش اجماع و توافق بايد از طريق تقليد و ايمان به حزب نخبگان و متقاعد شدن به اعتبار . کل شودبه نام حزب متش

 به حزب پرچمدار   و تقدس و رهنمودهای اينان دولت موجود سرمايه داری را از سر راه بردارد و جای آن را

گيرد همه چيز بر وفق مراد بخشی از اگر اين کارها انجام . سرمايه داری دولتی زير نام دروغين کمونيسم بسپارد

طبقه کارگر هم حق و افتخار فروش نيروی کار را به صورت جاويدان برای خود حفظ . بورژوازی به پيش رفته است

  . خواهد نمود

منتقدين پيش نويس پس از جعل همه حقايق تاريخی و دفاع جامع االطراف از کليه تحليل ها و راه حل پردازيهای 

يکاليستی و سوسيال بورژوائی ميدان وارونه پردازی های خويش را به قلمرو کارکرد جنبش اتحاديه ای رفرميسم سند

آنان می گويند که اتحاديه های کارگری اروپا در تمامی طول قرن مذکور مدافع . در طول قرن بيستم منتقل می کنند

 در منطق و عرف و فرهنگ سياسی اين آقايان بايد ديد که معنای دفاع از حقوق کارگران!! حقوق کارگران بوده اند

چيست؟ توضيح واضحات است که اتحاديه ها در بهترين حالت و مثًال با تن دادن به حداکثر ناپرهيزی برای افزايش 

اساس کار . دستمزد کارگران و برخی تغييرات در شرائط کار آنان با اتحاديه های کارفرمايان وارد مذاکره شده اند

 سرسخت آن    از توصيه کنندگان  ت نيز همانگونه که خود منتقدين پيش نويس مطرح کرده اند و اساسًااين مذاکرا

اتحاديه ها در قبال همين کمترين . هستند، بدون هيچ اگر و اما بر توافق و اجماع ميان کار و سرمايه استوار بوده است

 خدمات بسيار ارزنده، اساسی، - نفع کارگران  ظاهرًا به-تالش برای دفاع از شرائط خريد و فروش نيروی کار 

سرنوشت ساز و تاريخی را برای دفاع از نظام سرمايه داری در مقابل جنبش کارگری و برای تحکيم طوق بردگی 

  : از جمله اينکه. مزدی بر گرده همه کارگران دنيا انجام داده اند

» خود«سرمايه اجتماعی کشور  های کارگر دنيا توسط بر تشديد هر چه فاحش تر و جنايتکارانه تر استثمار توده. ١

مهر تأييد زده و از مشارکت هر چه وسيع تر انحصارات عظيم امپرياليستی و بورژوازی جامعه خويش در استثمار 

  .طبقه کارگر بين المللی سرسختانه دفاع کرده اند
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  . کالن تر و عظيم تر سرمايه ها گره زده اندهر دينار افزايش دستمزد و بهبود معيشت کارگران را به سود هر چه . ٢

نقش دژخيم ترين سازمانهای جاسوسی و امنيتی بورژوازی را در سالخی هر جنب و جوش ضد سرمايه داری . ٣

  .طبقه کارگر اروپای غربی و امريکای شمالی ايفاء نموده اند

م سياسی سرمايه داری از هيچ کوششی برای انحالل کامل جنبش کارگری جهانی در ساختار قانون پردازی و نظ. ۴

  .فروگذار نکرده اند

  . بزرگترين دستيار و مشاور و مددکار بورژوازی در تحميل نظم توليدی سرمايه داری بر طبقه کارگر بوده اند. ۵

رد و عليه منافع طبقه کارگر بين المللی وا» خودی« در هر دو جنگ جنايتکارانه امپرياليستی در کنار بورژوازی . ۶

  . جنگ شده اند

  . مبارزه طبقاتی را با سازش طبقاتی نسخه پيچی کرده اند .٧

بزرگترين نقش را در مهار مبارزات روزمره کارگران حتی مبارزه برای بهبود معيشت و رفاه بيشتر به عهده . ٨

  . گرفته و به پيش برده اند

ری را از هم پاشانده اند و جنبش کارگری جهانی را اساس وحدت طبقه کارگر بين المللی در مقابل نظام سرمايه دا. ٩

  .به زائده رقابت های درونی ميان بخش های مختلف سرمايه جهانی مبدل ساخته اند

در کثيف ترين کودتاهای امپرياليستی سرمايه داری و سازمان دادن گسترده ترين حمام خونهای ضد بشری . ١٠

  . ش مؤثر بازی کرده انددولتهای هار بورژوازی در پاره ای جوامع نق

واقعيت اين است که هر . دفاع منتقدين پيش نويس از اتحاديه های کارگری کشورهای غربی دفاع از اين کارنامه است

چه دامنه قدرت اين اتحاديه ها در کشورها بيشتر بوده است جنبش کارگری نيز بيشتر در چنبره سازش با بورژوازی 

فقط به اين نکته توجه کنيم که در ميان همه . در اين زمينه مثال فراوان است. ه استاز هر نوع ابراز وجود ساقط شد

و امروز % ٩۵قبًال ( ممالک اروپای غربی و شمالی، سوئد از بيشترين ميزان سازمان يافتگی کارگران در اتحاديه ها

.  برخوردار بوده است%)۶تا % ١٢منوط به دوره های مختلف، بين ( و فرانسه از کمترين ميزان%) ۶۵حدود 

جنبش کارگری سوئد به لحاظ درجه مسخ و انجماد در داربست مصالح سرمايه داری و از دست دادن هر نوع تحرک 

اين در حالی است که جنبش کارگری فرانسه صرفنظر . در مقابل بورژوازی به پائين ترين سطح سقوط کرده است 

 عظيم ترين بخش های اقتصاد سرمايه داری را در معرض فلج و از اعتصابات گسترده مستمر، هر چند سال يکبار

 سال است اما در سوند ۵۵ و در مواردی ۶٠سن بازنشستگی در کشور فرانسه . زيان های سنگين قرار داده است

در طول سه دهه اخير امکانات . ساعت کار در سوئد از همه ممالک ديگر اروپائی باالتر است.  سال است۶۵حداقل 

و درمان و بهداشت در سوئد به بدترين سطح سقوط کرده است، چيزی که بورژوازی فرانسه برای تحميل آن بر دارو 

 سرمايه ها مدارس با هدف افزايش سودزيادی ازسال شمارسوئد هردر. ر با مشکالت زيادی مواجه استطبقه کارگ

  ...... نبوده اند و  به آسانی موفق به انجام اين کارنهادولت آ وند، اما سرمايه داران فرانسوی وشبرای هميشه برچيده مي

ارتباط تنگاتگ ميان وسعت نفوذ اتحاديه ها و استيصال و فروماندگی رقت بار طبقه کارگر پديده ای انکار ناپذير در 

گری منتقدين پيش نويس کليه ضربات کوبنده وارد شده از سوی اتحاديه ها بر جنبش کار. غالب جوامع موجود است

آنان جنبش کارگری . دليل اين امر بسيار شفاف است. جهانی را به عنوان وجوه قوت آنان در نوشته خود ذکر کرده اند
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را در بنياد، جنبش اجماع و توافق با سرمايه داری ارزيابی می کنند و اتحاديه ها هر چه در اين گذر موفق تر باشند، 

خت تر و محکم تر بر گلوی طبقه کارگر فشار داده باشند از منظر آنان به بيان ديگر هر چه طناب دار سرمايه را س

نمونه های مورد تأکيد اينان، در شناخت نوع نگاهشان به نقش اتحاديه ها . تواناتر و پيروزمندتر قلمداد می گردند

های کارگری کنگره اتحاديه « . اعتصاب معدنچيان انگليس حدود يک سال به درازا کشيد. بسيار قابل تعمق است

در تمامی طول اين مدت نه فقط هيچ حمايتی از اعتصاب به عمل نياورد بلکه همه جا به همه  ) TUC( » انگليس

ولز « و » يورکشاير« به طور مثال زمانی که کارگران نواحی . شکل های ممکن عليه آن به کارشکنی پرداخت

اين اقدام  ) TUC(   وز اعتصاب زدند، رهبر خودشان برای حمايت از کارگران معدن دست به يک ر» جنوبی

در همان . کارگران را شديدًا مورد نکوهش قرار داد و خواستار اجتناب جدی آنان از انجام اين نوع اقدامات گرديد

زمان چندين ميليون کارگر انگليسی با احساس مسؤليت در مقابل همزنجيران اعتصابی خود قطعنامه ای را تنظيم و 

تسليم نمودند اما اين قطعنامه با رأی مخالف اکثريت نمايندگان اتحاديه سراسری مواجه  ) TUC (   النهبه کنگره سا

در جريان همين اعتصاب معدنچيان بريتانيا، حداقل سه تن از رهبران اتحاديه سراسری . شد و به تصويب نرسيد

صابی و در قبال خدمات بسيار گرانبهائی کارگران انگليس به پاداش کارشکنی هر چه گسترده تر عليه کارگران اعت

از . دريافت کردند» سر« و » لرد« که به نفع بورژوازی و بر ضد کارگران انجام داده بودند از ملکه بريتانيا نشان 

پيش نويس و مدافعان سخت جان سنديکاليسم قرار دارد   همه اينها که بگذريم اين سؤال اساسی در پيش روی منتقدين 

 کارگر معدن در طول يکسال نتوانست طبقه کارگر انگليس را به  ١٢٠ ٠٠٠چرا اعتصاب پر عظمت که اساسًا 

ليسی در حمايت از مگر نه اين است که صد سال پيش از اين تاريخ کارگر انگ. حمايت از خود بسيج کند

می کند، چرا صد سال بعد بورژوازی خراب سررا بر کشورهای ديگر اروپا، قارهبلژيکی و سويسی وکارگر  مبارزات

؟ اين چنين مفلوک و مستأصل حتی قادر به هيچ حمايتی از همزنجيران ديوار به ديوار خانه و کارخانه خود هم نيست

  انداخته است؟ اين جنبش را به اين روزديگرش آقايان کدام بليه دهشتبارمورد ستايسوای اتحاديه های سرمايه ساالر

حات زيادی را در نعت و وصف جنبش اتحاديه ای سياه نموده اند تا در اين گذر تمامی مدعيان نقد پيش نويس صف

خدمات ذی قيمت آنان به سرمايه داری و همه اقدامات ضد سوسياليستی آنان را به عنوان دفاع از حقوق کارگران 

است، » رمايه داری منچسترس« آنان می نويسند که در دوره اخير که به زعم آنان دوران رجعت تاريخی . القاء کنند

اتحاديه ها مورد تعرض بورژوازی قرار گرفته اند و به همين دليل بايد بيش از پيش از پشتيابی سوسياليست ها 

اين آقايان در چند صفحه جلوتر با دنيائی قلمفرسائی ادعا کرده بودند که در دوران به تعبير !!! برخوردار شوند

مام کارگران به ايجاد يک ظرف مشترک برای پيشبرد مبارزات روزانه و در خودشان سرمايه داری منچستر اهت

همان حال پيکار تعيين سرنوشت عليه سرمايه داری کامًال مساعد بوده است و حاال در ادامه همان حرفها مدعی می 

م مورد شوند که در عصر رجعت همان بورژوازی حتی اتحاديه های تا مغز استخوان عامل دست سرمايه داران ه

تعرض دولت ها هستند و سوسياليست ها بايد برای دفاع از همين امامزاده های مأمور تقدس سرمايه جهانی مهيای 

ما مطلقًا وارد بحث آشفته فکريها و تناقض بافی های بی در و پيکر آقايان نمی شويم و آن را !!! فداکاری باشند

پروسه تحوالت اتحاديه های کارگری دنيا در . چيز ديگری استبحث بر سر . موضوعی کامًال طبيعی قلمداد می کنيم

سالهای اخير صرفًا پروسه تطابق و ارگانيک کردن تمامی استراتژی و راهکارهای خود با جنايتکارانه ترين و 
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سرمايه داری جهانی مصمم است که کليه بار . سبعانه ترين حمالت بورژوازی جهانی عليه جنبش کارگری بوده است

 از فشار خرد کننده بحران اقتصادی خود را به هارترين شيوه ها، بر سطح معيشت و بهای نيروی کار کارگران ناشی

شاغل سرشکن سازد، يک ميليارد از جمعيت فروشنده نيروی کار را در برهوت بيکاری و فقدان هر نوع قوت 

ه امکانات حداقل تا کنونی کارگران را اليموت سرگردان ساخته است، مدرسه ها، بيمارستانها، مهد کودک ها و هم

کار اتحاديه های . يکجا چوب حراج بسته است و برچيدن آنها را وثيقه تضمين نرخ سود دلخواه سرمايه ها کرده است

کارگری در اين مدت صرفًا آموزش و آموزش دادن چند و چون پروسه انطباق خود با اين سياستها و برنامه ريزی ها 

بعيت ها هيچ تحاديه کارگری در هيچ کجای اروپای غربی و شمالی در برابر هيچ ميزانی از اين سهيچ ا. بوده است

هر کجا که کارگران خود آماده صف آرائی در مقابل اين تعرضات شده اند با تهاجم همزمان درمقاومتی نکرده است و

    آيا اين ها دفاع از حقوق کارگران است؟. و متحد اتحاديه های کارگری و بورژوازی در مقابل خود مواجه گرديده اند

منتقدين در بحث خود پيرامون اتحاديه ها و بر شمردن اوصاف آنها، يکباره به صورت بسيار آشفته و بی ربطی 

آنان پيرامون رابطه ميان . سراغ جنبش کارگری آرژانتين و خيزشهای کارگران برای اشغال کارخانه ها رفته اند

 خود از اتحاديه های کارگری دنيا و شوراهای کارگری سالهای اخير آرژانتين هيچ کلمه ای بيان دفاعيات تند و تيز

و پاره ای جاهای ديگر انجام داده » زنون« اما آنچه کارگران آرژانتين در . نکرده اند و لزومی برای بيان آن نديده اند

.  اثبات آن بيست و چند صفحه مطلب سياه کرده انداند دقيقًا رويه معکوس تمامی حرفهائی است که اين آقايان برای

خيزش های کارگری آرژانتين نه در سنت سنديکاليستی نويسندگان نقد، که نمود عملی بسيار شفاف جنب و جوش 

تصرف کارخانه، اتکاء به قدرت پيکار طبقاتی خود، . واقعی ضد سرمايه داری توده های کارگر در آن مناطق است

ميان کارگر و سرمايه دار يعنی مقدس ترين اصل اعتقادی منتقدين، سازمانيابی  » اجماع و توافق« زير پا نهادن 

شورائی و فراهم ساختن امکان دخالت مستقيم و نافد آحاد کارگران، در برنامه ريزی کار و توليد و تعيين سرنوشت 

رد در درون شوراها، همه و همه به محصول کار، از ميان بردن تمامی تفاوت ها و تمايزات حقوقی ميان زن و م

دستيازی کارگران به اين روش ها و سازمانيابی اين جنبشها عمًال . بنيادهای جنبش شورائی ضد کار مزدی تعلق دارد

به همين . کيفرخواستی ضد سرمايه داری عليه رفرميسم راست سنديکاليستی مورد دفاع و پشتيبانی اين آقايان است

نبش کارگری آرژانتين اوًال اهانتی سنگين به کارگران شوراهای آنجا است و ثانيًا نمايش گوشه دليل رجوع آنها به ج

   . ای ديگر از باژگونه پردازی ها و پراکنده گوئی مورد نياز اين نوع وارونه سازی ها است

 اين مسائل وجود در نوشته منتقدين پيش نويس مطالب پراکنده زيادی در مورد چند و چون مطالبات کارگران و نوع

کل صدر و ذيل . به نظر می رسد که پرداختن به آنها سوای اتالف وقت خواننده هيچ عايدی ديگری نداشته باشد. دارد

حرفها اين است که کارگران نبايد به هيچ انتظار و مطالبه ای سوای افزايش بهای نيروی کار خود بيانديشند و 

همه اين است که انديشيدن به موضوعاتی ورای اين فقط در شأن نخبگان حزبی و حرفها . نمی توانند بيانديشند  اساسًا 

همه حرفها تکرار همان نکاتی هستند که ما در اين جا پيرامون آنها صحبت . افاضل صفه نشين جنبش های ديگر است

  .نيمککرده ايم و به همين دليل از پرداختن به آنها کًال صرفنظر می 

  ٢٠٠٧بيست و پنجم نوامبر  - ناصر پايدار
  سوسياليسمسيمای سايت


