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 می سوزیم و معدنهای تاریک هادر کارخانه

 از دهان برق و زغال سوزهای نیم ومثل توده

 بیرون می ریزیم

 ست سهم ما گرفتنی

 .……می دا نیم

 سعید سلطانپوررفیق 

 پیشگفتار

از دبیران ارشد و  عضو هیاتپژوهشگر، استاد دانشگاه، اقتصاددان،  سنده،ینو تس،یی کلیما

 انیدر م یخود را به کنشگر یسال از زندگ یاز س شیب و،یرو یمانتل هیات تحریریۀاعضای 

کنشگر،  تس؛یی کلیپرفسور ما یها و کتابها کارگران، اختصاص داده است. اکثر نوشته

غنی  فعالیت پیگیر  ملهم از آزمونها و تجارب یرگرکا یتشکلها و هیاتحاد موسس  سازمانده و 

  دربرمیگیرد. را  یکارگر جنبش طبقاتی   مباحث   ز،یاز هر چ شیب ،کارگران در پیوند با

نیازمند : کارگران یبحران اقتصاد یالفبا »، « ها هینقش اتحاد تیاهم »، « میعظ ینابرابر »

 زیرستاخ»، «یو کار در اقتصاد جهان یعدالتی: بستمیس ینامگذار»"، چگونه دانشی هستند؟

طبقه در  یمای: سفزاینده یو نابرابر یعدالتیب »، «کار یروین ییاروی: رو نیسکانسیو

قدرت در  »، « یجهان یدار هیسرما ۀکار در بره یروین :برخاستن از خاکستر؟ »، «کایآمر

از  شیب تا کنون،. شمار آثار اوست، از جمله بی«کارگران طبقاتی   -یکار؛ حقوق قانون طیمح

 برخی   انتشار یافته است و، ایشانگوناگون بقلم  و ماهنامه های و پنجاه گفتار در روزنامهصد 

، از سال یران و تحریریۀ مجله مانتلی رویوعضو هیات دب. نده هفده زبان جهان، ترجمه شده اب

ارتباطات نیروی کار در قتصاد و ، به تدریس  علم ا2001تا زمان بازنشستگی در سال  1969

، از معتبرترین و بزرگترین دانشگاههای  تحقیقاتی  آمریکا، مشغول بود.  تسبرگیپدانشگاه 

پژوهشی، نماد بهترین روش تعلیم و  -سته ترین عضو هیات علمیشایجایزۀ  ،تسبرگیپدانشگاه 



 3 

سور مایکل ییتس، خود را به  پرف 1984های آموزشی   سال ، تدریس و دیگر پویش تربیت

 اهداء کرد. 

، ماساچوست و ایلوانیپنس ، در دانشگاههای سراسر کشور آمریکا؛2008تا  1980از سال  

با راه اندازی واحدهای آموزشی برای کارگران، در مسیر آگاهی بخشی طبقاتی،  کرنل دانشگاه

ارگر میتواند دنیا پیش رو، از کتاب پرفسور مایکل د ییتس؛ " آیا طبقۀ ککوشیده است. مطلب  

قتباس شده است. نویسندۀ  کتاب، بر ماهیت رهایی میالدی، ا 2018اکتبر سال « را تغییر دهد؟

دارد. اما، این امر  ، تاکید و اصرارهمچنین ضرورت انقالب سوسیالیستی بخشی پرولتاریا و 

 .را خودبخودی و ارتجالی بشمار نمی آورد

اوقات  یگاه » ا مایکل د ییتس دارد و اظهار میدارد:رویکردی هم آهنگ ب نیز دیوید هاروی

در  یببرد. ول نیمحکوم است خود را از ب هیسرما ییکه گو زند یحرف م بگونه ای مارکس 

کارل . ینه فروپاش ردیگ یدر نظر م هیسرما یبازساز یها ها را برههموارد، او بحران ترشیب

موقت و  یهاحل مگر راه ستندین یزیها چبحران»: نویسد یم هیدر جلد سوم سرما مارکس

را از نو  رفته نیکه توازن از ب یبار خشونت یهافوران موجود، یهاتناقض یبار برا خشونت

جنبش  کیبه  کندیصحبت م یدار هیسرمااختمام و بن بست  که او از  ییجا .کنندیبرقرار م

. امحاء ساختبا زور آن را  دی. باردیپذینم انیخود به خود پا یدار هیسرما .نظر دارد یطبقات

رد. بب نیاز ب اخود ر، یدار هیتا سرما مینیفقط بش دیبا کنندیهستم که گمان م ییمن مخالف آنها

 «.ستیمارکس ن این رویکرد کارل

 یستهایالینظرات سوس یاقتصاد -یخیتار -یو گسترش وجوه فلسف یبا واکاو کارل مارکس

 الیو سوس کهاینئوکالس -و اخالفشان کیتصاددانان کالسپرودن، اق مون،یمتقدم؛ سن س

 شکست  محتوم اما،. ه ساخترا عرض یدار هیسرما محتوم   یفروپاش نی.دکتر...و ستهایآنارش

 خودبخودی نیست، ،یمال یدار هیبخصوص با ظهور سرمابمعنای تحقق انقالب اجتماعی، 

که  یطبقات یمجهز به آگاه ییارگانها ۀآگاهان کنش. است افتهیکنش آگاهانه و سازمان  تابع  
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کارگران متمرکز سازند.  نیب صرفاً و مطلقاً  -ن بخصوص در ایرانخود را ابتدا به ساک تیفعال

و  بر اعتراضات  یاسیس ۀهمه جانب جیو ترو جییکارگر را با ته ۀطبق یهژمون ب،یترت نیبد

خود  یدرخود و برا ۀدیا کیالکتیکه د یمجهز به تئور یی. ارگانهاکنند نیتضماعتصابات، 

، در کارخانه ها، میان یواقع است  یرا در س یوندیپ نیدر آن لحاظ شده باشد و چن ایپرولتار

 ۀهمه جانب فهیوظ و کنند پراتیکزین پرستاران، آموزگاران، روستا، نهادهای اجتماعی و ...

بالنده تر و اما،  نباریره، او دوبا ردیگ یکشند انقالب باال م ه،آنگا .ردیرا بعهده بگ یبخش یآگاه

 کوبد. یمکشورمان،  یطبقات ۀمبارز خیتار درگاه   بر تر یو اساس اتریپو

 یسازمانده بلکه،د. نتنها، براندازی یا سرنگون نمیکن ،مولد و پیشرونیروی  پرولترها، ، البته

از  زیمآررا قه یطبقات ۀ. دولت، سازمان سلطردیگ یم بدستمصرف را  غ،یتوز د،یتول ۀآگاهان

د نبچنگ می آوررا  یاسیس -یقدرت اقتصاد د،نکنینم یریارگید، از بلوک قدرت نپاشان یهم م

 تیکل بسودرا  دیکشد؛ اقتصاد و سازمان تول یم رونیحاکم ب ۀطبق چنگ را از  هیو سرما

ا اقتصاد ر د. نآگاهانه کنترل میکنو  دهدیم رییو بن تغ خیاز ب خود گرفته رقیب ریز زحمتکشانی

آن، رام  نیرا با کشف قوان عتیهمانطور که طب ،دنساز یممنافع کارگران و زحمتکشان پیرو  

تر از  دهیستمد اریبس یاقشار اجتماع یبودن که برخ ریو فق دهیستمد لینه بدل آنان .دنساز یم

 تیمورد توجه و عنا یدار هیسرما دیتول ۀویدر ش گاهشانیبجهت جا ک،یول کارگران هستند.

 ست،ین یمدن ۀ که از جامع ردیگ یشکل م یمدن ۀدر جامع یطبقه ا» . می باشند ستهایمارکس

 را،یعام دارد. ز یاز جامعه که سرشت ی، حوزه اات استطبق ۀکه در حکم انحالل هم یطبقه ا

شود نه  یم انکه به آن یظلم را،ی. زستیخاص ن یامیاند و بدنبال الت یعام و همگان شیرنجها

تواند خود  یکالم در حکم فقدان تام م کیکه در  یاست. طبقه ا امع یظلم ،بلکه .خاص یظلم

 «.. مارکساستیطبقه خاص، همان پرولتار کیانحالل جامعه، در مقام  نیرا رستگار سازد. ا
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سلسله مراتب را  .کند یو تار م رهیرا ت زهایدر روند رشد خود تما تاً یماه یدار هیسرمااما، 

، ترکیب بندی زدیآم یبه هم م ای زدیر یرا بهم م یزندگ یشکلها نیرو متنوع ت زدیر یفرو م

 .میسازد را ژرفتر و نمودهای آن را آشکارتر طبقه را تغییر میدهد و تضاد طبقاتی

شود، متمرکز شده  یم کوچکترطبقه که هرآن  کی بیدر ج پیشاز  شیب هیسرما ، امروزه 

 ، اکثریت جمعیت  دستانیو ته افزونتر جهان یکشورها نیتر یدر صنعت ینیاست. زاغه نش

کارگران در ایران هر روز بیکار میشوند و بدون هیچگونه  .دهند یم لیشهرها را تشک حاشیۀ

 ریهرگز نظ جهانرها میگردند.  در بهترین حالت برای تکدی گری، پشتوانه ای، در خیابانها

در اردوگاه اً، نشده است. مسلم می، تقسبورژوازی و پرولتاریادوران ما، به دو اردوگاه بزرگ، 

 نییامان، تع یبر اساس منافع طبقات زین یاستراژ تاکتیک و م،یقرار دار نها،یزتریچ یندارها، ب

 یجد ن  ییباشد که به تب ستیو کمون ستیالیالجرم سوس یکس ستین ازین گری. امروزه دمیکن یم

و  یطبقات ،یتیجنس ی، نابرابرگسترده یهایعدالت یدر شکل ب یجهان یدار هین بحران سرمایتر

اربابان جهان که  یۀکل یبرا یببرد. براست یپ ،یطیمح ستیز ی ندهیبحران فزا ،یثبات ی...، ب

خود را به  یوعده ها توانندیو نم ستندیجهان ن تیاکثر ییابتدا یازهایبه ن ییقادر به پاسخگو

 لیبرون رفت از معاضروست؟ راه  شیپ یسازند، چه راه یخورده عمل بیفر هندگاند یرا

 ،یاقتصاد اضتیر دیتشد ازمندین تاً یندارند. بلکه ماه کنند،یرشد م یکه چونان قارچ سم ریفراگ

سبب،  نیبد «. یفرافکن» چرا هست !  ست؟ین یو.. هستند. پس، راه یکاهش خدمات همگان

قت و... سبو افغانستان  رانیتا ا هیاز سور یو ارتجاع یستیالیپرام یجهان در مغاک فرافکن

  فرو رفته است.  یسوداگرگلوپاره کن  

راههای دیگری برای ارزش زایی و انباشت سود و سرمایه پیدا فاز کنونی، سرمایه داری در  

کرده و از دو طریق، استثمار نیروی کار و همچنین رشوه خواری، داللی، رانت خواری و 

 قیطرآستان قدس رضوی از  نند...از پول ، پول در می آورد. در ایران،  نهادهایی ما

 ندستیکارگران ن دیارتزاق انگل وار از تول  ازمند  ین نظیر سابق تنهاو...  یبانک -یمال یامکانها
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که اند ناگفته نم است. افتهیدست انباشتگی سود، و  زاییارزش  یبرا یگرید یو به راهها

های  استخراجسرمایه، شیوه های دیگر انباشت فزایندۀ تحریم امپریالیستی موجب گسترش 

بورس،  کوه خواری،  ، زمین و جنگل خواری،رانتی مبتنی بر انباشت از طریق سلب مالکیت

خواری، کالهبرداری تجاری،  دزدی، سرقت، نزول گردشگری و انواع ،کسب و کار غیرمولد

      شده است.، ای قدرت و ثروتبانکی و شیادی مافی

مبارزه  در فراموشی سپرده میشود این است؛تعمدی بدست بسیار ارزشمند است و  امروز آنچه

اقشار  ریسا انیخروش و عص یسازمانده یبرا یطبقات یو آگاه ییطبقه توانا نیکدام، یطبقات

به  یبخش، تا چه حدود ییرها ۀطبق کند. نیخود را تضم ۀطبق یروزیجامعه را داشته باشد و پ

یخ جهان و کشور ما تار. زندیل جامعه دست مخود و ک ییرها یبرا نیاعمال آگاهانه و راست

 شاهد شجاعتها و جان نثاریها و قیام های عظیمی بوده است. اما، بورژوازی مجددا بدلیل

نیروها و عدم اهمیت کافی به نقش راهبردی پرولتاریا، و همچنین  تیکی، خیانتاشتباهات تاک

را  تاریخ مبارزات طبقاتی ضه،سیاسی را قب -قدرت اقتصادی تقدس بی چون و چرای مردم،

 و زندگی چندین نسل را به تباهی کشانده است.  بعقب رانده

در مسیر پر نشیب و فراز نبرد ضد جمهوری اسالمی، ایجاد پیشقراول انقالبی طبقۀ کارگر، 

انقالبی، چیرگی بر پراکندگی مبارزات صنفی، ارتقاء آن تا  -سیاسی -صنفی-تشکلهای واقعی

و  تقویت و تثبیت سیاسی کارگران  –ساختار یافتگی، نضج مبارزات صنفی مبارزات سیاسی، 

بسیاری از فاکتورهای بازدارندۀ مندرج در ترجمۀ پیش رو، درگیر است ، با رهبری پرولتاریا

بمنظور روشنگری  طبقاتی راهی جز مبارزۀ درون طبقاتی، تقابل با دشمنان طبقۀ کارگر  و  و

 ندارد.  برمالسازی خطاها و توهمات،

فاکتورهای بازدارنده است و از اینگونه  انترناسیونالیسم پرولتری در تضاد با ناسیونالیسم 

را بشکل کمیک و در عین  هیبت زیان بار خود ، هرآنعارضه های دوران ماست.  از کماکان

 سخن بمیان آوردند.« جمهوری ایرانی»پیش از این، برخی از . میسازد آشکارحال تراژیک، 
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، افتادهپاو پیش ند رتعریفی ندا به همان اندازه در دهکدۀ جهانی اساساً رهایی از این دست، شعا

در فاز اقتصاد  ای خامنه حمایت از کاالی ایرانی   شعار که هستندپوپولیستی قرن نوزدهمی 

  جهانی!

محمل سازشکاری و شوونیستی، لگام گسیخته،  -ق ناسیونالیستیاحساسات عهد عتی اینک،

بام افتاد که هنوز کوس  شت احزاب بگونه ای ازگشت. طه با سران جمهوری اسالمی، کرمذا

حبوحۀ را سر هر چهار سوق میزنند. گفتنی ست؛ همین سازشکاران در ب رسوایی آن

میکردند.  شلیک از کوه، هنگام اعتراضات  از کوه شلیکاعتراضات غیرقانونی دیماه 

 . آنان در طیبجد بیهوده و بی مصرف بود کتی، حرستمدیدگان در استانهای سراسر کشور

چهل سال اخیر هیچگونه فعالیت عملی دربارۀ سازماندهی پتانسیل بلفعل و بلقوۀ ستمدیدگان 

انجام نداده اند و اکنون با شنیدین صدای پای ستمدیدگان در میدانهای شهر از فاصلۀ دور 

دهی میکنند، سپس، شعار میدهند. شلیک میکنند. این در حالیست که همانطوریکه اول سازمان

می ابتدا سازماندهی میکنند و بعد پتانسیل انقالبی سامان دیده از تاکتیک مبارزه مسلحانه بهره 

بی ارتباط با آنان، خیابانها را بمیدان مبارزۀ خود تبدیل کرده باشند،   و نه اینکه ستمدیدگان جوید

گاه،  تصمیم بگیرد به طرف شهر و استانهای سربزن شده باشد وبیدار  -زیبای خفته در کوهها

 ی، از گزند واقعیتهای  غیرقانونبه و در بحبوحۀ مبارزات غیرمترقکند و خود را کشور شلیک 

اعتراضات غیرقانونی و سراسری دیماه نه تنها د. گاه دار، در امان نمستمر نافی ادعاهای

ند. بلکه، نشان داد که نیروهای بحران غیرقانونی رژیم را در خیابانها به منصه ظهور رسا

مدعی در آنطرف مرزها هیچگونه سازماندهی انجام ندادند و نیازمند اصالحات ژرف و 

 بنیادین هستند. 

اخیر با سران جمهوری اسالمی روی دیگر سکه خطا و توهم و بیش از اینکه  مذاکرۀباری، 

ن دهد، بازتاب انقسام جامعه بحران نیروها و احزاب مدعی مبارزه با جمهوری اسالمی را نشا

، است. «در یکسو و کارگران و لشکرشان در سوی دیگر بورژوازی» ، شخصم طبقۀبه دو 
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شناسایی  موجب آسان سازی   تبدیل منازعات پنهان به آشکار شفافیت صف بندی طبقاتی،

است؛ هی و روشن یکشور است. بدادیکالیسم بخشی از مبارزه در برآمد  ر -دشمنان طبقۀ کارگر

بدون احراز مطالبات سوسیالیستی نمیتوان در منطقه یا استانی از ایران  به حداقل رفاه، 

دست یافت. کارگران و زحمتکشان کرد، بلوچ، ترک، عرب،  انسانیآرامش، صلح و حقوق 

 -ترکمن و . .. تا زمانیکه جمهوری اسالمی با توسل به قدرت نهادها و ارگانهای سرکوبی

به استثمار نیروی کار در سراسر ایران مشغول است، حتی در صورت مافیایی  -مالی

اساساً وحدت با ، در واقعیت خودمختاری، روی خوش نخواهند دید. البته هدف این احزاب

 ] سازش[ بود و نه آزادسازی یا دستیابی بهبورژوازی در قدرت از طریق  -جمهوری اسالمی

 حداقل حقوق  مثال کوله برها!

 کامال در دیگ سرمایه داری جهانی ذوب شده است و  ، میهن شیفتگیینژاد – یتعصبات مل 

مل  تمایز و افتراق  محشان، عمل میکند. ناسیونالیسم و شوونیسم  یطبقات یهمبستگ به ضرر  

در حالیکه، پرولتاریا نه ملیت دارد، نه نژاد بر اساس ملیت، نژاد و قومیت، است.  طبقۀ کارگر

ترناسیونالیسم ان» ،فرارواری جهانی مطالبات استراتژیک یکسان دارد. در سرمایه د دارد و

 تنها راه نجات انسانهاست. ، «پرولتری 

 

، اپورتونیسم از دانشگاه حقوق طبقاتیاز صالی حمایت  و طبقاتی مبارزۀرادیکالیسم در فرایند  

ۀ حزب، معاصر از درون گروهی بحران زا و بحران زی با یدک کشیدن کلممحافظه کار 

زار کمونیست و کارگر، بعالوۀ چهره های منفور و شناخته شده، با  فرسنگها فاصله از کار

نان، کار، » نشجویان و نیروی چپ  در حمایت از رادیکال دا تحت فشار کنش، اصلی نبرد

از بورژوازی مبتکر آزادی داری ، به جانببهشتیارد ۲۳آزادی، پوشش اختیاری" مورخ 

 آفرید. -مضحکۀ دیگری شتافت ویواشکی، 
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ازی آرایش طبقاتی، بدون درک و شناخت در مخدوش و معیوب س دیگر نهایت وقاحتاین،  

منتقدان  . ، بودرویدادها و رخدادهاتی به گیری طبقام اپوزیسیون و موضعودرست از مفه

 بدیل یک نیرو بهتویژگی ، برخورداری از پایگاه اجتماعی یگانه محافظه کار گمان میکنند

 هزار رنگ برای پایگاه اجتماعی بورژواییتمایز و تفاوتی  ،اپوزیسیون است! شگفت تر اینکه

نیستند و در تجزیه و تحلیل قائل  اپوزیسیون بورژوایی و پرولتری، جنبش و حتی پرولتری،و 

ها، طبقات را بدست فراموشی می سپارند. این عارضه، تنها مختص گروه مزبور نیست. 

ز نیروها، در حساس ترین دوران مبارزۀ طبقاتی، از عنوان کلمۀ طبقۀ کارگر بلکه، بسیاری ا

امتناع می ورزند و با اتکاء به کلمات قدیمی، از وظیفه و مسئولیت خود برابر مسائل خاص 

 طبقۀ کارگر در حال رشد، سرباز میزنند. 

 -سیون سازیبحرانی اپوزیرایط در شجهان را بسان سیمای خویش، نقش میزند،  ،بورژوازی

دریغ اقتصادی  -قدرت سیاسی هر افزاری برای قبضه از  قدرت نیز هنگام  خلع ید ازمیکند و 

عالی ترین شکل دموکراسی، بمنظور ممانعت از در حقیقت، دیکتاتوری پرولتاریا، نمی ورزد. 

 قدرتگیری مجدد بورژوازی، گریزناپذیر، الزامی و حیاتی است. 

مجرد  ایدههیپد سمانیشانتاژ و آگراند محافظه کاری، ،یگریهوچعدم صراحت کالم، ابهام و

و  حیاز طرح صر وستهیخود پ تیمعاصر است. آنان بنا بر ماه یستهایاپورتون اتیاز خصوص

 یاتینظر نیمار ب رینقطه منتجه قوا هستند. نظ یدارند و در جستجو زیقاطع موضوعات پره

گوناگون موافقت خود را اعالم دارند و  شاتیراکوشند با گیو م چندیپ یم گرندیکدیکه ناسخ 

 یو ب رخواهانهیخ التیو تما دیو ابراز شک و ترد یرا به اصالحات جزئ شانیاختالف نظرها

 ی خراف دیانگارش و عقا به ،پراکسیس انقالبی یدر نف آنان هذا منجر سازند. یو قس عل انیز

 ک،یاز پرات یتئور ت،ینیاز ع تیذهن در افتراقو  ورزند یاتکاء م [ ]اینجا آزادی یواشکی

طبقۀ کارگر دشمن  یرویاز حد دادن به ن شیب یبها سم،یاپورتون های   یژگی. از وندابی یم نییتب

پیشرو طبقۀ کارگر] آگاهی  یو سازمانده نبرد کهی. هنگامی  حساس تاریخی ستتهایدر موقع
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و  اسیتخم  دنیو پاش ینیببرخوردار است با بد  یاریاز ارزش بس انقالبی طبقۀ کارگر[ 

دارند. از طبقۀ کارگر   منافع استراتژیک   به انتیدر خ یسع یا هیاهو، سفسطه و مغلطه حرمان

 یراست ندارند و به امر هست یستهایبا اپورتون یچپ تفاوت چندان یستهایاپورتونیث، ح نیا

 نه حرکت روشنگرانهکنند. آنها از هر گو یوارد م ینینگس یخسارتها ،اجتماعی انقالب یریپذ

 ستها،ی، دارند. اپورتونواقعیتهادر وارونه جلوه دادن  یگردند و سع یهراسناک م و رادیکال

در مخدوش و پنهان ساخته اند  شانیشتهامدر  رااندازند و تخم نفاق  ی، شانتاژ راه م،معاصر

 ی،ن خموددر زما باً ی، تقرماا .از هر فرصتی بهره می جویندسازی صف ارایی طبقاتی از 

توانمند له  یگامها ریز آگاهی طبقۀ کارگر  زیشد و نمو و تحرک هستند و با رستاخر قادر به 

 :دیگو یم سمیدر رابطه با اپورتون نیلن شوند. یم ، زدهجاروب ،یو لورده و به شتاب به کنار

در  آن قیهستند که از طر یو کانال یبورژواز یاسیگردان س کی ینیبطور ع ستهایاپورتون »

 «.سازند ینفوذ کرده و خسارت خود را وارد م یدرون جنبش کارگر

چهره استثمارگر  ،آخر یو ال یرسانه ا ای یفرد یاعم از آزاد ،یآزاد با شعار سمیبرالینئول

در جوامع  تیحق مالک ی. واگذاردهدیرا بر باد م یآزاد یپوشاند و مفهوم واقع یخود را م

در  « آزادی »  است.« قلیت ا » یو معنو یماد الیتحقق اممتضمن  رانیا رینظ یدار هیسرما

 زانیم نیب کهیی. از آنجاگرددیخود مبدل م یو به ضد مفهوم واقع کندیم دایمعنا پ چوبچار نیا

وجود دارد.  یتوازن و هماهنگ یو نوع دهیچیپ یرابطه ا یو ییانسان و رها یانباشت قتیحق

 -انسان یشناخت یتهایموجد  محدود یاقتصاد -یاجتماع -یاسیس زیآم ضیپس، مناسبات تبع

کار،  یآزاد »نخست  ۀدر درج «یآزاد »سنگ محک . است ز،ین انمحمل اسارتش -افراد

 اریکار، مع یآزاد و این پیام دقیقا در شعار دانشجویان نهفته بود. است« مولد یروهایو ن دیتول

 یخود م هستی پذیری   پیرو  را  گرید یحوزه ها یدر تمام یانسان، است و آزاد ی  آزاد ی  اصل

 و  ی و اپورتونیسم چپ و راست ستیالیامپر – یارتجاع یروهایمبارزه ضد ن جان کالم   سازد.
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محکم  گیری   ساختن و با موضع یرا تابع تحقق اول  یتحقق دومت: نکته نشسته اس نیدر ا

نان، کار، آزادی، ر؛ ]شعا . این فرایافت درآن گام برداشتن واقعیت یابی ریدر مس یطبقات

خواب از چشم اپورتونیسم چپ نهفته بود و پوشش اختیاری[ دانشجویان ] فرزندان کارگران[ 

 نیاز قوان یشناخت و قیانسان با تعم یآزاد خ،یتکامل تاردر و راست محافظه کار ربود. 

از  ریه ناپذتکامل وقف خیتار تیبشر خی. تارابدی یتکامل م نقطعیال ک،یپرات یجهان در ط ینیع

و نه « ضرورت هاست»شناخت   یآزاد از همین رو، ست. یقلمرو ضرورت به قلمرو آزاد

  !«یواشکی» لیعل تیتا غا «روردیمن درآ» ،«یساختگ» یمقوله ا

بجهت درک ضرورت و تحلیل مشخص از شرایط مشخص؛ رهبری مبارزه ضد سرمایه  آنان

دوربین یواشکی و » نه به بورژوازی و  داری حاکم را نه به خرده بورژوازی سپردند  و

  و رسوا ساختند.  کشیده ارشاد را به مثابۀ ابزار ارتجاع و انقیاد" بچالش

براستی، آگاهی طبقاتی در کنشها ظاهر می شود، سطحی از حالت بازتابی و انعکاسی پدید 

 -ر تهرانواکنش تدافعی وادار میسازد. رادیکالیسم دآورد و نیروهای ارتجاعی را به  می

  -است و چپُکنش میشود و گردان ارتجاع؛ بورژوازی؛ اپورتونیسم ر -بستر واقعی مبارزه

 در مقابل شان، واکنش!

 یروهاین داغ کرد،  میرژ یپا ریز همانطور که را نیزم ماهید اعتراضات سراسری و خونین  

به حفظ خود نیستند ر قادر گید ی را نیز تحت تاثیر خود قرار داد بطوریکهخارج کشور یاسیس

 گرایش پیدا کرده اند.  « بورژوازی یا سوسیالیسم »؛بیش از پیش بسوی دو جبهههر کدام و 

 

از دیگر توهمات بویژه پس از ریاست جمهوری ترامپ، چشم پوشی و الپوشانی   ماهیت  

 امپریالیسم در رقابت انحصارات مالی برای هژمونی بر بازار جهانی استعماری -استثماری

ست.  این توهم و خطا در چارچوب فرافکنی های امپریالیستی از یکسو  و ارتجاعی از سوی 

دیگر و مهندسی افکار عمومی، قصد دارد خود را بصورت حقیقتی ناب، حقیقت دوران ما و 
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بصورت خطا  تقلیل گرایی گرفتار میشود و مجددآ خود رابی کم و کاست، نشان دهد. اما، در 

شر و . البته، توهم و خطاها هرگز از اینکه خود را در طول تاریخ بدهدنشان میو توهم، 

دست برنداشته است. چرا خطا و توهم ؟  زیرا، فرافکنی ها  ،مبارزه بصورت حقیقت جا بزند

و بزعم آنان تنش بین جمهوری اسالمی و امپریالیسم  را در کلیت  رقابت کمپهای سرمایه داری 

، «مپریالیسم آمریکا و چند جانبه گری کمپ اروپا و دیگر رقبایکجانبه گری کمپ ا»جهانی؛ 

 ارتجاعی، می چرخد.  -و گرداگرد فرافکنی های حباب وار  امپریالیستی ددر نظر نمی گیر

برای جمهوری اسالمی بعنوان عضوی از خانوادۀ نظم نوین جهانی،  این نزاع صوری، پیوسته

سرکوب نیروهای پیشرو و روشنفکران  حربۀ شته و  قریب به چهل و یکسالمصرف داخلی دا

طبقۀ کارگر در طهران، بوده است. اکنون، علت  وضعیت وخیم و کمرشکن معیشتی کارگران 

و زحمتشکان، بازتاب  بحران ساختاری اقتصادی سرمایه داری و دهه ها تبعیت دولتهای 

بعات  " تحریم" ا حد تجمهوری اسالمی از سیاست نولیبرالیسم اقتصادی،  بشمار نمی آید و  ت

بستر  ی و مهندسی افکار عمومی،و شناسانده میشود. تحریم بهمراه  شور و هلهلۀ رسانه اتنزل 

چپاولگری، اوج داللیزم، رانت خواری طبقۀ استثمارگر حاکم بر طهران  و غارت افزونتر 

را به چهرۀ جمهوری اسالمی مضاف بر این، فراهم ساخته است.  بشدت، سیستم بانکی  را

بزک کرده  و موجب استحکام ایدئولوژیک جمهوری اسالمی در میان ستمدیدگان  -مظلومیت

پشتوانه؛ تشکیالت منطقه، تحت ظلم و یکه تازی سیاست خارجی امپریالیسم آمریکا، بدون 

رستاخیز ناسیونالیسم ایرانی، شده  فرهمند سوسیالیستی و همینطور موجب   منسجم  و رهبری  

 است.  

، در شناخت و معرفی دشمنان طبقاتی، ساده «حقیقت ناب » ن که تجزیه و تحلیل مدعیان آنزما

» انگاری و به بهانه های گوناگون در این باره، تعلل کنند، در چشم حقیقت خاک پاشیده  و 

، ساخته اند. قدر مسلم، نمیتوان ماهیت حقیقت را دستخوش تقلیل «بی حقیقت » را « حقیقت

 وس برابری با ژوپیتر زمان زد!گرایی ساخت و ک
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از ماهیت استثماری امپریالیسم، بسندگی به  عفو و اغماضبا اده انگاری و سطحی نگریها س

جمهوری اسالمی به مالمسۀ رقابت انحصارات مالی، سپردن منفعالنۀ  تعیین تکلیف با 

ضرورت و   و اعضای خانوادۀ نظم نوین جهانی، رویگردانی از  درک دیالکتیکی جزء و کل،

کارگران و  دشمنان  طبقاتی و شناساندن   انقالبی، امر مهم  شناسایی–لزوم احراز آگاهی طبقاتی 

، خود تابع . بدین ترتیب،را، پنهان می سازد انآن واقعی خدشه دار و ماهیت زحمتکشان، را

 میگردد.  ،سرمایه داری های کمپ رقابتُابژۀ حرکت و 

 « یبرانداز» امکان تحقق  یم  که از تضادها بهره میبر: ر استبرخی مدعیان از این قرا لۀاد 

در ارتباط است.  ن  عدالت،تحقق امکا ایجاد   ، مبارزه برای عدالت بابی گمان. بوجود آوریم را 

و تضاد آنتاگونیستی از درون  ندآشتی ناپذیر نیستضادهای اعضای سرمایه داری جهانی اما، ت

 افزون بر این،بیرون نمی زند.  ،سیاستهای چپاولگرانه اختالفات نظری و شیوه پیشبرد

د. بلکه، شیوه پیشبرد نها، رنگ به رنگ نمیشو سیاستهای نظم نوین جهانی با تغییر نماینده

 ،بلکه .تعیین کننده نیستند سیاست غارتگرانه، شیوه های پیشبردد. متعاقباً، متفاوت میشو

 ،شی از ماهیت استثماری امپریالیسم به هر بهانه ایچشم پو .ندهمواره ماهیت ها تعیین کننده ا

را دستخوش شتی ناپذیر طبقۀ کارگر با ارتجاع حاکم و همچنین  نیروهای امپریالیستی تضاد آ

 -ذهنها را پیرامون شناسایی دشمنان  ردرگمی و تبلیغات یکجانبه، بحران میسازد و با ایجاد س

 ود می سازد. شان، در عین واحد هم عینی و هم ذهنی، محد

مدعیان نامبرده را بپذیریم. اواًل،  شرط ایجاد امکان  و استدالل   اگر بسیار خوشبینانه، برهان 

منسجم و وسیع درون کشوری، است. در گام نخست ایجاد تشکیالت، پیکربندی « غییرت» تحقق 

ن امکان؛ در این باره نیز، اعتراضات گسترده و غیرقانونی دیماه بوضوح ، بحران  خالء ای

، آشکار پس از بیش از چهار دهه اینهمانیاز جانب ایشان را،  تشکیالت وسیع درون کشوری

 ساخت.  
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اند و  هیاز سرما یخود نمود جهانی، یدار هیسکانداران نظام سرما گریدخامنه ای و ترامپ و 

 یاختارهاس ندگانیدر جهان، نما عمل کنند. ه،یسرما خود   ینیع یاز ضرورتها تیدر تابع دیبا

و .. وجود  قیدل و غمخوار و دلسوز و شف کیو ن ریروشن ضم یستیالیو امپر یارتجاع

کنند. وگرنه  تیتبع ه،یگسترش و گردش سرما ریرناپذییاز منطق تغ دیبا ریناگز یندارد. همگ

با هر گونه  پس از  تکمیل جهانی سازی سرمایهو مخصوصا  ستندیجزو گروه کالنتران ن گرید

 پرتاب شوند. رونیبه ب ،یجهان نینظم نو یاز چرخه  ییابرو یخته ممکن است با بشلنگ و ت

جهانی، زمان بسیاری می برد. در  دل بستن به چنین پرتابی، تفاهم اعضای اصلی نظم نوین

، از این تفاهم جهانی، بیرون جز استثمار مجدد کارگران و زحمتکشان هر صورت، چیزی

  نمیزند. 

ن رویدادهای ژئوپولیتیکی؛ تضمین کالنتری جهان امپریالیسم آمریکا، نیز قدرت کنترل و تعیی

می بایست ازسوی دیگر اعضای خانوادۀ نظم نوین جهانی، مورد پذیرش قرار بگیرد. 

بنابراین، امپریالیسم آمریکا در هر تصمیمی پیرامون مسائل منطقه نیازمند موافقت اروپای 

و روشن است؛ یکی از اهداف مهار اعتراضات  غربی، چین، روسیه و ...است. بدیهی 

علی خامنه ای و روحانی می  کارگران و زحمتکشان ضد سیاستهای الیگارشی مالی به رهبری

رانت  مندی   مونی سرمایه مالی بر جهان و نظامفقر و تباهی طبقۀ کارگر ایران با هژ باشد.

 مرتبط و گره خورده است.  -خواری امپریالیستی

 ستندید هرگز قادر ننهر چه باش یستیالیو امپر یارتجاع یروهاین یو شعارها تهااسیسفراتر، 

کارگران و زحمتکشان ایران و  به سود یعنی ،یجهان نیروابط حاکم بر نظم نو هیدر عمل، عل

و  رانیچه در ا یاسیس یها و تشنج زهایستبا تناقضات  ییارویرو نرو،ی. از ادعمل کنن ،منطقه

 یافق ، نینو ینظم اجتماعدر مسیر ، نییپااز  یافکندن جنبش یپ ازمندین یجهان ۀچه در عرص

 ، است.، تمرکز آگاهی طبقاتیکارگر ۀ طبق واقعی و انقالبی ندگانینما یتر، به رهبر
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ی و فرافکنی ها ستیالیو امپر یارتجاع یساختارها یدگیهمچنان بجهت از هم پاش افتیره نیا 

انحصاری در جهان  و شرایط وخیم کارگران و  -اری مالیو تنش ها مبین  بحران سرمایه د

 . است ریانکار و خدشه ناپذ رقابلیغ، حیاتی ،زحمتکشان ایران و جهان

انقالب پیشاهنگ ست و  یدار هیجامعه سرما یو ضرور یو واقع ینیع لیتنها بد سمیالیسوس

 تیقادر به احراز و تثب یستیالیو امپر یارتجاع ینمودها یتنها در مخالفت با تمام آتی ایران،

و از قدرت تحت  دندیداران صاحب ابزار تول هیسرما کهیبحق خود هستند. تا زمان گاهیجا

نظام، استثمار،  نیا یها یدیکنند تمام پل یاستفاده م ،یکسب سود خصوص یکنترل، برا

قدرت  کی. ندشویتر م میبحران، فقر و ..........نه تنها پابرجا خواهند ماند، بلکه وخ ،یکاریب

خود قادر است جوامع را از سر تا پا بر  شاهنگانیطبقه  کارگر باتالش و کوشش پ ،یاجتماع

 بسازد.  نوینی یالگو یمبنا

 یدستان و فرودستان به جنب و جوش م یته کهیزمان قایست، دق یخیتار ریانکارناپذ یتیواقع

ر، استثمارگ یقدرتها ژوازی،لیبرالیسم، خرده بور ،یمذهب یمل انیراست گرا شهیافتند هم

مبارزه ضد  ریمس و مترصدند، افتند یبه جنب و جوش مقاطبۀ دشمنان طبقاتی پرولتاریا، نیز 

مجددا بنفع  بورژوازی، بسود کارگران و زحمتکشان را کند، مسدود و   ،جمهوری اسالمی

و  سایکل یشهایکشبمانند  ینیهمواره ظاهر کاذب و دروغ یستیالیامپر یها یروین ترمیم کنند. 

 ی. همگرندیگیآخر، بخود م یو ال ینژاد و روحان یمانند احمد قایروضه خوانان سر قبر دق

حرف بر سر  کهیدهند. زمان یهستند و خود را به دروغ دلسوز نشان م یدار هیسرما ۀندینما

 خورد. ی" به درد مورکیویآبادان" تا "هارلم ن اد"سود" است از "احمد آب

از عمق جامعه گذاشته  نییانقالب تنها از پا یسنگ بنا دهد،یاورال رخ نم یوههاانقالب از ک

 نیزم -یستیالیامپر یروهایرقابت ن ردن به از اعتراضات فرودستان با بسنده ک تی. حماشودیم

تاریخ مبارزات  کیتار یدر کوچه ها دهه هاستکه  یی.  رهاکندیفرق م گریکدیتا آسمان با 

 یبه کرس تیسفت و سخت واقع نیزم یبا کلنگ زدن رو خوردیو تلو متل طبقاتی کشورمان،
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با  یاستبداد تیچهل سال حاکم یط کارگران و زحمتکشان یدر سازمانده ی. ناتوانندینش یم

پر طمطراق، بعد از  هیو اطالع هیانیو ....صدور هزاران ب یسازمان ،یحزب غاتیصرفا تبل

 . ستین یقابل الپوشان ماه،ید تراضاتاع

 نیا یاعضا نیب یکیدئولوژیاختالف ا چیهمانطور که ه یجهان یدار هیسرما یکنون ۀمرحل در

اند با  ستادهیا یجهان هیاز سرما یبخش یکه رواعضایی  رقابت توانیو نم ستیبزرگ ن ۀخانواد

 سهیبودند، مقا کیدئولوژیاختالف ا کیرا با بلوک شرق و غرب که اصوال عضو  یکیآن 

سرکوب را از  نیماش که قدرت پرولتارهارا برتر از  -یستیالیامپر یفرافکن زنی توانیکرد. نم

 ۀطبق یبه رهبردمکراسی و عدالت اجتماعی آورد. همانطور که گذار به هم بپاشاند، بشمار 

یا  دگریزنده باد ها در شعار  رد،یساده در قدرت صورت بگ یانتقال ۀلیتواند بوس یکارگر نم

 هر دو، نوعی فرافکنی است. . گنجدینم «رزهاستم آنسوی دشمن»دستاویز 

 ست،ین یستیو آنتاگون یتضاد انفجار کی یجهان یدار هیعمده سرما یاعضا نیتضاد بباری، 

سلطه گر مانند  یرامونیپ یدار هیسرما یآن هم در درون بلوک قدرت کشورها دیبازتول

 هیسرما یکشورها زوکارسا .و نخواهد شد شودینم لیتبد یتضاد نیبه چن ،یاسالم یجمهور

گردد،  فیتعر هیکه در چارچوب صدور سرما ستین ییبه گونه ا گرید یستیالیامپر – یدار

 ادیدر انق نی. ااند یجهان اسیدر مقو ثبت نقش هژمونیک خود  دنیارزش بخش ازمندیبلکه ن

 گاهیو گران ابدی یم یو تجل تینیع یرامونیپ -یدار هیسرما یکار کشورها یروین ۀچرخ

با  یرامونیپ ی. آنسو، کشورهادهدیم لیتشک -زیخانواده بزرگ را ن ۀعمد یاعضا یارقابته

با  یاقتصاد یربنایز ۀاز جنب یجهان یدار هیدر رکاب سرما یناهمساز پا یاسیس یروبنا

و  یپست تیعمده در نها یخود را به اعضا نید   یستیبرالینول یاستهایس یو اجرا بیتصو

و استثمار افزونتر و  ادیانق دیو بازتول دی: تولجهیرسانند. نت یم نده ورسا به اثبات ،یزبون

  ست. یرامونیپ یدر کشورها ژهیکار بو یرویافزوتتر ن
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 یبه همت آگاه پیشاهنگ طبقۀ کارگر و طرفداران انقالبو مسلم است؛ "  یهیامر تماماً بد کی

 ساختارهایاز طبقاتی جدا  -یانقالب -یتهاجم – یقهر -سیاسی -صنفی -سازماندهیو توان 

 مبارزه کنند.  ،و تئوریهای رنگ به رنگ امپریالیستی -ارتجاعی

مخلص کالم اینکه، ابتدا می بایست از تشکیالت وسیع داخل کشوری برخوردار بود و سپس 

سخن از  تحقق ] امکان براندازی[  و بهره جویی از رقابت انحصارات مالی در جهان بعنوان 

بعنوان  -زدن و با پا پیش کشیدن جمهوری اسالمی و امپریالیسم دست پس با یک کلیت  و بازی  

زد. هر چند، مطلوبی از رقابت کمپ های سرمایه داری و فرافکنی ها، جزئی از این کلیت، 

همانطوریکه تغییر بنیادین نیز بطور برای کارگران و زحمتکشان، استخراج نمی شود، 

، بیرون نخواهد ری تحت رهبری خامنه ای و دولتهایشداسرمایه  جامعۀ بحرانخودکار از 

 زد. 

 

مردم و  یچون و چرا یمطلق و ب سیقدتمسموم سازی و مانع تراشی های ُمد روز،  از دیگر

 یجهان .است کیزهر هالهل جهان ف یابیتشکل و تشکل  ،یضد سامان و سامان ده غاتیتبل

ست. علم هم  یو الزام یاتیح یافزارها ازمندی"انقالب" علم است و ن ردیبپذ خواهدیکه نم

خلل  یکپارچگی ۀلیانقالب بوس رد؛یبپذ خواهدیکه نم یست. جهان یو انقالب ایپو خاً یتار ییروین

کارگران و با  ندیرو یمثل بالل نم یبرزن یکه سر هر کو با ایمان و مجرب ونیانقالب ریناپذ

بدون اشاره به ضروت  دهدیم یهر آنچه هست و رو سیقدت .ردیگ یصورت م ،زحمتکشان

 نییبه تب تواندینم زحمتکشان لیاز خطر سوء استفاده از پتانس یو چشم پوش زشهایخ یابیتشکل 

. بلکه، منتج از ستین زشیو شورش و خ دهیپد کیکامل انقالب رهنمون شود. انقالب صرفاً 

استوار  ،ولتریم  تشکیالت پرو لزو رورتو بر ض یابیتشکل  ،یانقالب یآگاه ،یتضاد طبقات

زمند ساختاریافتگی با جمهوری اسالمی نظامی ساختاریافته است و هماوردی با آن نیااست. 

ها و  یتینارضاسوسیالیستی نه در آنطرف مرزها، بلکه در داخل کشور، است. چشم انداز 
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شوند  یم زهیو کانال یسازمانده ایحرفه  یانقالب یروهایتوسط ن کهیزمان خشم و انزجار

، تنها رندیگ یحاکم تحت کنترل قرار م ۀتوسط طبق کهیهمراه باشند و زمان تیبا موفق انندتویم

  و فاجعه ببار می آورد. شکست 

کارزار در  ساختارهای منظم و مرتب با برنامه مشخص سیاه نیست و  مسلماً، دوران ما سیاه  ،

تاسیل بالقوه و همینطور بالفعل  ند پو میتوان ساختار آفرینند ،اختاریافته ها. سوجود دارندعملی 

. و تعالی دهند مت و سو س در پیوند دمادم با طبقۀ کارگر و زحمتکشان، ضد دیکتاتوری را

سرشت ضد سرمایه داری اکثریت اعتراضات کارگری و زحمتکشان و پایگاه وسیع اجتماعی 

خود یش میدهد، افزارا ساختاریافته ها چپ انقالبی، احراز رهبری اعتراضات پراکنده توسط 

 ورود پیچیده در ، می کوشد با غریزی کوچه و بازار پایین نمی آورندرا تا سطح هر اعتراض 

از برداشتهای ساده انگارانه، جبهۀ پرولتاریا را در  حوزۀ کنش، تفکر و شناخت و اجتناب

ی ت رهایمقابل جبهۀ بورژوازی با هزار رنگ و لعاب فریبنده و فریبکار، تقویت و ماموری

! به نقل از حقیقت در مغاک النه کرده است، تا باد، چنین باد د.بخشی خود را به ثمر رسانن

گیرد و ابتکار عمل را در دست ب ] سوژه زمانی سوژه است، ،ایران -کارگری -انقالبیکنشگر 

 [. تاریخی نسپاردوزش بادهای   نارضایتی های خودجوش را بدست  

 

و  یاختالفات جزئ تعمیم امروزه، فزارهای بورژوازی است.دیگر از ا رفرم و رفراندم، یکی

و  یو خصوص سمیبرالینظام، نول یکل یاستهایس رامونیپ فاختال به، نظام ندگانینما ینظر

از دیرباز، دولت خاتمی و  وزارت اطالعات، های تئوریسینعامه پسند است. ،یساز مالی

به نظام و ح طلبی رنگ اصال عناصری چون میرحسین و موسوی و الی آخر قصد پاشیدن

. اگر اعتقاد بر این است که داشته اند آمیز بسوی جامعه ای مطلوبایجاد توهم گذار مسالمت 

کردن،  هیو سه پا هیدو پاهدف،  .رژیم استبدادی است، دیگر دو پایه و چند پایه وجود ندارد

 ،یودن  نظام استبدادب یستیو صحه گذاشتن بر پلورال یرا یصندوقها یکشاندن تودهها به پا
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ی   بلوک قدرت گرفتار در بحران غیرقانونی، و الزام یضرور یازین ۀ کاذب، بمثاب یتیواقع

  و سرمایه در ذات خود استبدادی ست.   ست  ، نظامی سرمایه داریجمهوری اسالمیاست. 

 یماهپروژۀ سخیف رفراندوم و رفرم پذیری نظام بارها پس از سرکوب اعتراضات غیرقانونی د

های شناخته  از سوی چهره، مقدمات انقالب قهر آمیز را به منصه ظهور رساند که دستکم،

در تجزیه و تحلیل مسائل بیش از هر چیز که  سوء استفاده از برخی شخصیتهایی با شدۀ رژیم 

 به احساسات و عواطف شان بسنده میکنند، عنوان شده است. 

عماًل و قانونی با رژیم  را، ری و رفراندم؛ تعامل دیماه پروندۀ رفرم پذیاعتراضات باری، 

.  پس از سرکوب و در بحبوحۀ خودکشی دادن بیشمار دستگیر شدگان،  بستبرای همیشه، 

گوی   برخی از تئوریسینها، جامعه شناسان و سران وزارت اطالعات  رژیم  در بحث و گفت

ی  شبیه دیماه و ارتقاء آن به اعتراضات سراسر رستاخیز مجدد  پیرامون چگونگی ممانعت از 

] به هر قیمتی و  در این باره متفق القول بودند: در حین درگیری لفظی، متکامل تریسطح 

هر نیروی با  و  ، حمایت کنندی نظیر دیماهاعتراضات نظام برابر رادیکالیسم ازباید  شیوه ای

 [.خود را اپوزیسیون بدانندهمسو، همکاری خواهند کرد، حتی موافق و 

 یانقالب یبمعنا توانیرا نم گذار مسالمت آمیز[  –و رفراندم  م] رفر اصالحات یاهتمام برا

 از اصالحات فشرده!!  یدراز مدت ۀانقالب را مجموع ایکرد و  یدراز مدت تلق

متفاوت و  گریکدیاز « جوهر»بلکه « مدت»و اصالحات نه بر اساس  یاجتماع یدگرگون

تعمدی  ناآگاهانه، وازی و محافظه کار، هر کسی زیرکانه و بورژرایشات گ گردند. یم زیمتما

بجای  و  دهیمتفاوت را برگز یهدف کند، در برابر انقالب دفاع از رفرم و رفراندوم  یا سهوی،

حال  است. ،م حاکم[ در نظ یسطح راتییتغ خواستار  ] ن،یون یاز استقرار نظم اجتماع حمایت

ریق گذار مسالمت آمیز و حل تناقضات جامعه از ط ه نمیگنجدتغییر در اصالح نظم کهن ه، آنک

  .ممکن نیست از طریق اتکاء به اراء عمومی،، و خلع ید از قدرت نمایندگان ریز و درشت

را به  ۀ طبقاتیلحظات مبارز نیحساس تر ند که شو یم انعنو یزمان قایدق رفرم و رفراندم 
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هردَم  ،یرمگ-شبان یبا ساختار ینظم ،یستبدادا ام نظدر این فرایند،  د.نسوق ده یعمل یب

و  یستگیسپارد که شا یم یشوتهائینظام اش را به دُن ک تیمشروع میو ترم یبازسازپروژۀ 

 ندارند. ،را نیز یمجلس روضه خوان کی دنیگردان ی  سزاوار

راضات اعت نوعی رویگردانی و چشمپوشی از طرح رفراندم، بمثابۀ پروژه وزارت اطالعات،

، را جا یبحرانی قانون را الپوشانی و  بحران غیرقانونی  ،سری دیماه است و مترصندسرا

در حقیقت بمعنای مهر باطل  شیوه و اسالیب آشتی طلبانه و ترویج  تبلیغ  بدین ترتیب،بیاندازند. 

 . میباشد ،کوبیدن بر اعتراضات سراسری دیماه و شعار استراتژیک  مرگ بر دیکتاتور

، بررسی -امروز -تحلیل مشخص از شرایط مشخصرفراندم را بر اساس در سطور پایین 

 . میکنیم

 و اعتصابات   اعتراضات گرانیگاه و خواست اکثر   معیشتی -دستمزد و بهبود وضعیت شغلی 

 بیکاری، گرانی و ..ضد . مبارزه برای دستمزد، است -کارگری و زحمتکشان سراسر کشور

 است مبنی بر افزایش ارزش نیروی کار بی درنگ،هر خو مبارزه ای سیاسی است. زیرا،

؛ جمهوری اسالمی، را بچالش و به کل حاکم  سیستمتبعیض آمیز  مکانیزم وی ماهیت استثمار

م و اتکاء به ورفراندپروژه ارتجاعی فرارو، . یورش میبرد سیستم و بلوک قدرت  استثماری،

برای  تا کنون مبارزه از گذشته طبیعت   بمعنای دستکاریقانونی در حقیقت  –آرای عمومی 

د ناست. آنان قصد دار ؛ نان، کار، مسکن، آزادی،دستمزد، بهبود وضعیت معیشتی و شعار 

پدیده ای به  برای دستمزد را مبارزه ای طوالنی محرکۀمنشاء، علت و انگیزه و نیروی 

اتی و غیرقانونی طبق –مبارزه سیاسی . متناقض با آنچه دیروز بوده و امروز است، تبدیل کنند

کارگری و زحمتکشان برای  اعتراضات ، تبدیل میکنند. به دیگر سخن،به مبارزه ای قانونی را

انحصاری در اقساء نقاط کشور بهمراه فریاد عدالت  -ضد بیکاری و سیاستهای مالی دستمزد،

کماکان در حال کنشگری، دانشجویان و  خفی، -علنیلبانۀ سازمان دهندگان، محبوس، ط

 واقعی، -، را از سرشت و جوهر اصلییورش به مکانیزم استثماری سیستم حاکم ،امیانح
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مطالبۀ برگزاری همه پرسی  می سازند. در مقابل،  تهی ، ریناپذ یتضاد منافع آشتستیهندگی و 

 به مبارزاترا  اسقاطی می کوشند؛ شیوههایو  کرده قانونی و گذار مسالمت آمیز را جایگزین

سراسری دیماه و اعتراضات   اعتراضاتبا  کامل ، در تناقضبدین سان نند.غالب ک کنونی،

  .می گشایند -استثمارگر سیستم حکومت و تجدید حیات   تقویت و تثبیتامکانی بمنظور   ،کنونی

سبک رمانتیسم مکتب  به ا ظاهری خیرخواهانه، ب او پروپاگاندبیانیه، آژیتاسیون، جوسازی 

برای ، ضاد آشتی ناپذیرتضعیف ت ی، بموازات  ستیکالون هان از جنسایده الیست پن و گورستان

 !!میریزند  -نیز ، اشک تمساحهاکارگران و زحمتکشان در خیابان

مسئول  ارتجاعی، ماهیت طبقاتی دولت؛ کاری و توهم زاییو دستاین جایگزینی در وانگهی، 

شایان  .ابان، منتفی میشودکارگران و زحمتکشان در خییین دستمزدها و عامل تباهی معیشت تع

 م،یتنظ ت،یریدر مد یاتیح یرسالتها یطبقات ۀسازمان سلط ۀدولت بمثاب توجه است که

افزونتر  هیدر جهت انباشت سود و سرما یدار هیسرما ینظامها یحقوق یکارکردها یسامانده

 یه نهادو آن را ب شودیحاکم در دولت متمرکز م ۀقدرت طبق دارد.، هادستمزدتعیین از جمله 

  غیو تبل جیترو ه،یتضاد کار و سرما ،یخصوص تیاز مالک یجهت  پاسدار یضرور

 سازد.  یمبدل م ه،یسرما دیبازتول تاً یو نها اکارانهیر یهایدئولوژیا

و اتکاء به همه  در گوشه و کنار کشور استثماری مبارزه ضد   ه ماهیتفیتص جالب اینجاست؛ 

را با دستاویز حمایت ، ی استثماریامکان برای تداوم دولتایجاد  پرسی و شیوۀ مسالمت آمیز؛

سراسر تاریخ  ،شات محافظه کار و لیبرال بورژواگرایاز حقوق شهروندان، علم میکنند. 

ر طبقۀ پتانسیل نبرد آشتی ناپذی  و هندسی افکار عمومی پرداختهبه ماندرزگو و  اشک ریزان 

طبقۀ کارگر  طبقاتی را در حقوق شهروندی و حقوقبدین جهت، . کارگر، را به هرز برده اند

طبقۀ کارگر  در حالیکه، .غرق و پنهان میسازندشهروندان، ، را در کلماتی مانند مردم، پاپتی

ازان، جاری در خیابانها دارند و زندانها مملو از پیشتمی در برپایی مبارزات سهم بسیار عظی

  است. روشنفکران و حامیان طبقۀ کارگر،
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  -نظور انحراف مبارزۀ سیاسیمحاء طبقۀ کارگر در کلمۀ مردم و شهروند نیز دقیقاً بماخفاء و ا

ای مالی ز آموزگار، پرستاران و دانشجویان ضد سیاستهزحمتکشان اعم ا و کارگرانطبقاتی 

و تبدیل آن به خواستۀ دموکراتیزه کردن دولت و نهادهای  سازی و خصوصی سازی دولت،

 ،رفراندوم، از آنگونه، مسالمت آمیز هایزی و حقنه کردن مکانیزم ار ساتابع، از طریق واد

  است.

آنان  یحام انیدانشجو نیو همچن یاعتراضات کارگر یاز سو کهیزمان یدار هیسرما ستمیس

و  هیحول محور حل غامض تضاد کار و سرما یو مطالبات همگ ردیتحت فشار قرار بگ

 ر،یمس نی. در اکندیمزورانه چهره عوض م و بکارانهیبچرخد فر یاشتراک تیاحراز مالک

 یدشمن طبقات ۀهجم نیشتریکارگر آماج ب ۀطبق ییرها ۀفلسف گانهیبعنوان  سمینیلن -سمیمارکس

 می درخشد.  در بستر واقعی مبارزه چونان یاقوتی سرخ و از سوی دیگر، ردیگیقرار م

 معتبر است: رانیدر ا گریاز هر زمان د شیامروزه، کالم انگلس ب

بخورد،  دیعلم، هنر و جز آنها بپردازد، با است،یاز آنکه به س شیپ ز،یاز هر چ شیپ تیبشر »

سراسر  یابانهایدر خ رومندین یستیالینگرش ماتر نیا «مسکن و پوشاک داشته باشد. اشامد،یب

 یژگیو و تیخاص ساخته است. وادار را به ژاژخایی  ؛یستیال دهیا یهایدئولوژیا یۀکشور کل

باشند بسرعت نقاب از  یستیآل دهی. اگر ااند یاساس ۀعالئم راهنما و نقشنجاست؛یا یلوژدئویا

را پنهان سازند،  یطبقات فیاندازد: هر اندازه دشمنان بخواهند منافع و مطامع سخ یچهره م

کشد. یشان پرده برم یو ضد کارگر یارتجاع تیاز ماه و طبقاتی کیدئولوژیا یباز جانبدار

و نه صرفا حفظ نظم موجود  نیادیبن یدگرگون یبرا یدستورالعمل یمفهوم اصلدر  یدئولوژیا

، در  ....«، تجارت آزاد و یخصوص تیمالک»تحت نام رفراندم، رفرم و در روند استحاله 

و  یاسیس -یاز روابط اجتماع یشرح یحاو هایدئولوژیا و راه حلهاست. ،برنامه ها، طرحها

در بورژوازی  یکردهایدر رو کیدئولوژیا یانگه، شائبه هاهستند. و یمتفاوت یدیکل میمفاه

می آشکار  ،یکیبطرز کم ،یستیمارکس یاجتماع میعظ گاهیپا یببند و جلوه گر -ریبگ ۀبحبوح
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شان را فراهم  یهایدئولوژیمحمل افول ا یو ذهن یماد طیرا. چون، شستین بی. عجگردند

های سرمایه داری نظیر نظام نحلیو ال یدائم تناقضات  کوشند،یآورده است . آنان کماکان م

بوجود آورند. اما،  یو انتظار  کاذب را قابل حل در ذهنها جا بیندازند رژیم حاکم بر طهران

 ا رادی دیبا یچشم گریامروز د. شودیگند و لجن آن بلند م یو بو کندیکار خود را م یدئولوژیا

انقالب در هر  شاهنگیزحمتکشان و پ کارگران و نیبلنینیسم  – سمیمارکس ندیکور باشد و نب

سرمایه داری نظام  یاسیس -یاقتصاد ک،یدئولوژیقصد دارد بر دهان شالوده ا یو برزن یکو

ی و جهان نیو ا ینیزم یهایدئولوژیا ۀژیو تیو اهم تی. خاصبه رهبری خامنه ی، لگام زند

و  هایدئولوژیا ،ین واقعدر جها توانیم یتنها با اقدام انقالب »است. نیهم پراکسیس انقالبی،

و  یطبقات ۀجامع یدر گرو نابود کاذب یهایدئولوژیا یکاذب را برانداخت، نابود دیعقا

، حقوق یآزاد یجامعه ا چیدر ه و  است یاشتراک تیبر مالک یمبتن یجامعه ا یابیکمال

 . حد ضمانت نشده است نیبد ،دموکراتیک و طبقاتی

 بصورت یک طبقه و متعاقباً در یک حزب سیاسی ریاتکوین پرولتاموانع گوناگونی برابر 

شیوۀ مالل آور و  در ایران، بر پاشنۀ یی با نام کارگریوجود دارد. اتحادیه ها و تشکلها

سندیکاها و تشکل های کارگری تحت نام   می چرخند. ، نظیر گذشته، انفعال وار  خرچنگ 

دیماه  -[ لشکر پرولتاریا]  -گرسنگانارتش  و هفت تپه زمانیکه آزاد  ،، برقفلزکار و مکانیک

سرکوب  سبعانه را ستمدیدگانبورژوازی کردند،  تماشابیرون ایستادند، ، ندبود در خیابانها

نشان دادند. براستی کدامین « واکنش»  اطالعیهصدور با  کرد. دو هفته پس از سرکوب، 

ون می ایستند، تماشا در خیابانند، بیر پرولتاریا لشکر -تشکل کارگری زمانیکه گرسنگان

. هنگامیکه زحمتکشان صادر میکند[ اطالعیه ] واکنش سپس، د وندو هفته صبر میکنمیکنند، 

کنش انقالبی و رادیکال است. زمانیکه بعنوان ند، وقت  صدور اطالعیه نیست، هنگام  در خیابان

تهیدستان  نمایندۀ اصناف مختلف واکنشی منفعالنه آنهم پس از گذشت  دو هفته از سرکوب

 یازمند حمایتند، تنها، می مانند. دیماه، میگیرند، هنگامیکه کارگران ن
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 و له و لورده شدن ستمدیدگان را صادر کرده اند،اجازۀ سرکوب  با بی عملی  براحتی زیرا،

 محافظه کارند!ارتجاعی و انقالبی نیستند، این تشکلها و سندیکاها یا واقعی نیستند، یا 

نیز نشان دادند هیچگونه سازماندهی بمنظور حمایت از کارگران و   ،98رداد دوازده مامروز، 

ما » حامیان طبقۀ کارگر و پی ریزی گردهمایی و تحصن فوج کارگرانی که یکصدا میگفتند : 

معرفت  و  ارزشی قائل نیستندبرای سازماندهی،  انجام نداده اند. اینها« همه بخشی هستیم

د را برای حمایت از کارگر و روشنفکران طبقۀ ایندگی اش، هستنمدعی نم طبقاتی کارگرانی،

ان چند دیگر چه برسد به اینکه مسبب کنشگری مشترک کارگرخود، مجددًا سامان نداده اند. 

سیاسی طبقۀ کارگر  -فیعماًل از ارتقاء مبارزات صن، بنابراینصنف یا چند کارخانه شوند؟!! 

 رند.  پرولتاریا، اعراض دا و نقش راهبردی  

اتحادیه و سندیکاها واقعی بودند می توانستند در حمایت از لشکر  اگر این تشکل و کارگران

قوا را بنفع خود و متحد المنافع خود، تغییر دهند.  در دیماه، وارد صحنه شوند و توازن خود

ز بر امروز نیبنابراین، برآیند اعتراضات غیرقانونی دیماه نیز، بگونه ای دیگر رقم میخورد. 

و ن سندیکاها و تشکلها واقعی بودند و کارگران را بر حسب ضرورت همین منوال، اگر ای

از هفت تپه تا تهران  را ها  کارخانه ارجحیت مبارزۀ آنی و آتی، سازماندهی کرده بودند، درب  

ن، در حمایت از زندانیا برابر بیدادگاه رژیم  با بیرق  خود، سازمان یافته و منسجم می شکستند،

سیاسی واقعی نمیتوان عماًل در  -مضاف بر این، بدون سازماندهی صنفی کردند.میحضور پیدا 

مسیر انترناسیونالیسم پرولتری قدم برداشت و از حمایت عملی اتحادیه ها و تشکلهای 

و نقش  یطرف یب. بهره جستکشورهای دیگر بمنظور پیشبرد مبارزات سوسیالیستی، 

در  نیریو سا ، هفت تپه، فلزکاراناها و تشکل های کارگریکیسند کردن یباز یتماشاچ

 یکوششها کیدئولوژیپوشش ا انگریب ،و تداوم آن ماهید دستانیته یرقانونیمبارزات غ

] اینجا صدور  موجود یمحدود و محقر در چارچوب نظم اجتماع یاقدامات ؛ییبورژوا

 آنهاست.  انیدر م ،یبقاتط یرشد تضادها ۀ، بخصوص در مرحلواکنشی انفعالی[ -اطالعیه



 25 

 یمدع یتهایشخص. ست یقیدچار بحران عم رانیا یو طبقات یمبارزات کارگر وهیشاساساً، 

آمده اند، وارد  رونیب یدیبکل از چارچوب روابط تول یکارگر یمبارزات طبقات یرهبر

کرده  لیو مبارزه را به برند و کسب و کار خود تبد ستین یکارگر گریشده اند که د یمراودات

 یرهبر یمدع تواندینم یاست. اما، هر کس یاند. قدر مسلم، کار شرافتمندانه حق هر کس

صندوق اعتصاب،  ییسراسر جهان کارگران با برپا درباشد.  یو کارگر یطبقات ارزاتمب

. دهندیارائه م یدرون طبقات ییخود و ...راهکارها یرهبران زندان ۀاز خانواد تیصندوق حما

و اتصال مبارزه  نسیزیب یبا راه انداز یکارگر یرهبر مبارزات طبقات کهیزمان رانیاما، در ا

 ست،ین یکارگر گریشده که د یگرید اودهو برند آن کسب و کار، وارد مر نسیزیخود به ب

 شیو ستا دیبه تمج یست همگ یخارج از مبارزات طبقات شود،یبه خرده بورژوا م لیعمال تبد

 تواندیم یو طبقات یمبارزات کارگر یاند رهبر رفتهیست که پذ یبحران ژرف نیپردازند. ا یم

وارد روابط خرده  تواندینم رانیا یو کارگر یدست خرده بورژوا باشد. رهبر مبارزات طبقات

 کهیتا زمان . متصل کند زیرا به آن کسب و کار ن یشود و تازه مبارزه کارگر ییبورژواز

کارگران شده است و گردن  یبارزات طبقاتدار م هیمحافظه کار داع یخرده بورژواز

مبارزات  یو نقش راهبرد یاسیحرف از کدام راهکار؟ کارگر س زنندیم یبا فحاش سمیکالیراد

ساخته اند. خرده  یخود خال یپرولتر یمعنا و مفهوم و محتوا هیکارگران را از کل یطبقات

 ست. یبورژوازلحظه کنار  نیاست تا واپسیدشمن پرولتار نیخطرناکتر یبورژواز

اند. خنده دارتر  وستهیپ یخرده بورژواز به رزمگاه یمبارزات کارگر یرهبر انیمدع تیاکثر

کوبان بدنبال کسب و کار خرده  یدست افشان و پا ایپرولتار انیحام عیاست؛ جم نیا

 یو ال دهندیانتشار م سند،ینو یکارگر م ۀدفاع از طبق یبپا زیرا ن یدوانند. همگ یبورژواز

 ! اندازند به طبقۀ کارگرسنگ فتنه  زد،یبه مجلس آم یر..رنگ خرده بورژوازآخ
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 یخصلت اجتماع نیب تاگونیسم تضاد آن اوجگیری و شدت و حدت   رویدادها و رخدادها مبین

، می باشد، صف آرایی طبقاتی تغییر و مرحلۀ انقالب نیز یو شکل تصاحب خصوص دیتول

،  نیز بی درنگ به موضوع مشاجره وها، نویسندگان و...ن نیردر بیاین، تغییر کرده است. 

های ایده آل گر، سالوسان ارتجاعی، جزمی اندیشان لیبرال و دموکراتتبدیل شده است. 

ض مبارزۀ ینق]؛مروجین تئوری ما بیشمارانیم -امیستهواتونناسیونالیستها، نومینالیستها، 

های ساخته اند و راه حل پرولتاریامنافع ا جایگزین مبارزه برای منافع مادی خود ر، [طبقاتی

ساختار   دیگری برمی کشد؛پرده از حقیقت   [ ارائه میدهند. این،مبارزۀ طبقاتیدیگری جز ]

 ینیجامعه را با مسائل نو یماد اتیو ح  ها در بستر واقعی در تکاپو و کنش هستند افتهی

گرفته در دیجد اتیء و نظرفرتوت و آرا یهایتئور نیجنگ ب ند. بدین سان،روبرو ساخته ا

 اتیبا تکامل ح شتریست که بهتر و ب ییهایبا تئور ییو نها یمبارزه غلبه کل نیو در ا است

را ه مبارز سمیکالیراد باشند، هو بهتر سامان داد شتریب، خود را دنسازگار باش عهجام یماد

از به سامان نرسد. نشود، کار  شانیست تا پر یهیبدبزنند. دامن  شتریو تضادها را ب تیتقو

و ساده سازیها و  زمان خود فراتر میروند و سنتز عالی تر را در جهان ماسلف جستجو نمیکنند

، به چالش اه و دانشگاه، روستا و ..حماسه های عظیم ذهنی را در عمل، در کارخانه، کارگ

 لیتحم یبرا ،یبه اهداف فور یابیدست یبرامشکلی حیاتی تر و فوری تر دارند،  .میکشند

 ندهیمراقب آ نیحال، همچن یکنند. اما، در مبارزه برا یطبقه کارگر مبارزه م یمنافع لحظه ا

در مرحلۀ تکامل  جاندار و خالق -انقالبی -بنابراین، با اتخاذ موضعی طبقاتی .مبارزه هستند

برای تضمین رهبری پرولتاریا و پی ریزی همبودی شایسته  و  تضادهای طبقاتی لزوماً 

و  در آب شنا آموخته اندخطر روبرو، ، ماهرانه در جنگند، با انسان تمنزل ار شان وسزاو

صرف سازماندهی واقعی و  پرولتری، طبقاتی ایجاد پایگاههاییی خود را با  تمام نیرو و توانا

در اصول  و رهایی بخشی پرولتاریا باور دارند . در کنش به ماهیتانقالبی طبقۀ کارگر میکنند

 و جنبش بدیلراه   در میان کارگران بکار مشغولند و متیازی نمیدهند. اما، بی وقفههیچگونه ا
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در پیدایش کمیته مخفی کارگران  ساختاریافته هایی را هموار میسازند. ، سوسیالیستی بی قرین  

زه و آنان را  با پیوند مبار یه ها و تشکل های کارگری، موثرو همچنین تاثیر رادیکال بر اتحاد

تشکیالت ، ز ایدئولوژی های محافظه کار می زدایندا و اقتصادی، انقالبی میکنند، سیاسی

های و با برپایی تشکل ، احساس طبقاتی کارگران را بیدارصنفی از نو سازمان میدهند

کالیسم جنبش کارگری، یاری می رادی کارگران و تشکل زیرزمینی و صندوق های کارگری به

شها در برپایی حزب طبقۀ کارگر در روسیه نقش بسزایی گفتنی ست که همین تال رسانند.

فروغ بشارت آفرین فردا در فراسوی » ؛ ایران -کارگری و سازمانده بنقل از کنشگر داشت.

 «افق پنهان است.

 

صرفاً  یکار مزد » : اعالم کرد ،ی، روزنامه نگار فرانسونگوئهیل مونیس - 1767در سال 

« هم بدتر است. یاز بردگ یحت یکار مزد»؛ اعتقاد داشت یاو حت «.است یاز کار بردگ ینوع

با هر افزار  یاین ناممکن بودن زندگ» : سدینو یم« یکنترل کارگر» در کتاب ؛ کیپل مت

را کشت کنند که  یسازد تا خاک یاست که کارگران و کشاورزانمان را وادار م یگرید

است که  ازینخواهند کرد. ن یزندگ بسازند که در آن ییمحصولش را نخواهند خورد،ساختمانها

 تشانیرا مورد لطف و عنا شانیشوند تا ا یخواند تا منتظر اربابان یفرام ییآنها را به بازارها

مرد ثروتمند زانو بزنند تا از او  یشوند برا یاست که مجبور م ازیقرار دهند و آنانرا بخرند. ن

داشته  یموثر یچه دستاورد شانیبرا یکه ثروتمندترش کنند. زدودن برده دار رندیاجازه بگ

 یاربابش بعلت پول یاست. برده برا شان،یا یبدبخت نیکه او آزاد است. آه، ا ییگو یاست؟ م

 چیو تن پرور،ه اشیثروتمندان ع یبود ارزشمند بود. اما، کارگر برا تهپرداخ شیکه برا

دارند که  ی! یکندارند" چرا؟ ی"کارگران هیچ اربابندیگو یندارد. منتقدان م یخرج

است که آنها را  ازیاست. ن ازیاربابان است، و آن ن نیو خودکامه تر نیوحشتناکترین و مقتدرتر

 «.دهد یتنزل م یوابستگ نیبه رنج آورتر
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در  سرمایه داری یدر مناسبات بهره کش یتفاوت دهه ها از اظهارات فوق الذکر میگذرد. اما،

 یکشورها یزرق و برقها یرغم تماماست. ب هرفتی، صورت نپذکشور ما و سراسر جهان

محکوم، ۀ طبق ۀرا به مثاب طبقۀ کارگر د،یفقدان کنترل بر ابزار تول ،یدار هیسرما ۀشرفتیپ

. طبقۀ کارگر کنند نییرا تع شیسرنوشت خو ستندیکند که قادر ن یم یمعرف یو منکوب مقهور

نروا واند از یوغ استثمارگر و فرمانمیت» تحت انقیاد و استثمار بورژوازی، جمهوری اسالمی، 

که در عین حال تمام جامعه را برای همیشه از هر گونه یعنی بورژوازی برهد، مگر آن

 «.ی، برهانداستثمار، ستم، تقسیم بندی طبقاتی و مبارزۀ طبقات

  

جمعی، و به نیابت از ایران  -طبقۀ کارگر به پیشتازان مترجم  و  کتاب  از سوی نویسندهاین 

انی از قلب به پاس قدرد« محمود عسگری  » به رفیق، دانشجویی -کارگری کنشگرقالبی، ان

  اهداء میگردد.  ،و رفیقانه اش معرفت انسانی ،آکنده از مهر
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پرولتاریا در این انقالب، چیزی جز زنجیرهای خود از 

 دست نخواهد داد

 می آورد چنگ اما، جهانی را به

 مایکل د. ییتس

 ناهیتا اردوانآ: ترجمه

 2019ژوئن  19 -۱۳۹۸ تیر 28

 

پرولتاریا در این انقالب  چیزی جز زنجیرهای خود، از دست نخواهد داد. اما، جهانی را به » 

، واپسین سطور مانیفست کمونیست، «چنگ می آورد. پرولتاریای سراسر جهان متحد شوید

ن سند تاریخی و ره آورد درخشان برنامۀ مشروح تئوریک و عملی  اتحادیۀ کمونیستهاست. ای

متحدانه بر علیه مناسبات سرمایه داری  مارکس و انگلس، کارگران پیشتاز را به عمل انقالبی  

 . «فرامیخواند؛" بپاخیزند و جهانی بهتر و آزادتر بسازند

، یکی از رادیکالترین طغیانها سراسر اروپا را فرا گرفته بود و دو اندیشمند 1848سال 

و انقالبی به فروپاشی قریب الوقوع سرمایه داری و بنیان جامعه ای نوین بر  کمونیست

  خاکستر آن، امیدوار بودند.

مناسبات سرمایه  اجتماعی در یکی از دو نیروی  مولد، آگاه و پیشتاز از اعضای   «اپرولتاری »

خود به برای ادامۀ حیات راهی بغیر از فروش نیروی کار   ، اعضای طبقه ای کهداری اند

 سرمایه داران، ندارد.

کارل مارکس بدرستی آشکار ساخت؛ کار مزدی با پیشرفت و توسعۀ سرمایه داری نسبت به  

اشکال دیگر کار، بشدت برتری می یابد. شکلهای متنوعی از کار؛ شکار، درو کردن، بردگی 
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های قدیمی در بحبوحۀ مراحل جنینی سرمایه داری، قرن شانزدهم و هفدهم، و دیرمیری شیوه

رعیتی، رابطه بین مالکان  –تولید، وجود داشتند. اما، سرمایه داری بتدریج فرماسیون ارباب 

، روانه بسوی شهرها اجبارا و قهری برای کار مزدی مین و سرف را شکست و رعیتها را ز

ساخت. اگرچه فئودالیسم با توسعه و بسط سرمایه داری زوال یافت. اما، بردگی به اضمحالل 

  .شیده نشدک

سرمایه داری و بردگی پیوندی » ، در اینباره می نویسد: «جیرالد هورن »تاریخ شناس شهیر،  

صمیمانه با یکدیگر دارند. بازار برده داری در سراسر اروپا و آسیا و کشورهای عربی تا 

سوداگری و تجارت وحشیانۀ برده داری  «.چست و چابک و پر تپش ادامه یافت مدتهای مدیدی

وجه ممیزه صاحبان برده و برده داران را از ابتدا با رنگ پوست، تعیین کرد؛ برده ها رنگین 

پوست و برده داران سفید پوست بودند. سپس، سرمایه داری بویژه در آمریکا و اروپا، ماهیتی 

 کاماًل نژادپرستانه گرفت و کماکان دارد.

در مانیفست کمونیزم  «جهان متحد شوید جهانی را به چنگ می آورد. پرولتاریایاما،  » گزارۀ

بر ویژگی و امتیاز پرولتاریا در مقایسه با  رسته ها و اقشار دیگر، تاکید دارد. انسانها، حداقل 

باور باستان شناسان امروزی، حتی بیشتر، روی زمین  طبق  هزار سال و بی گمان،  صد

جمع آوری  از راه   های کوچک زندگی کرده اند. نود تا نود و پنج درصد انسانها، در گروه

میوههای جنگلی، گیاهان و دانه های مغزدار و  شکار حیوانات، به زندگی ادامه دادند. نوعی 

ضرورتهای طبیعی زندگی و و مایحتاج ابتدایی بر حسب  کارهمسانی در فرایند تولید ابزار 

کشاورزان و  ده بود.پراکندگی جمعیت، بدون رهبر و راهنمایی دائمی، بوجود آم تداوم آن و 

؛ واقعیت بیشترین جمعیت ساکن زمین را بخود اختصاص دادند شکارچیان، به مرور زمان،

 می نامیم. «کمون اولیه»شگفت انگیزی که امروزه 

سازمان  درشکار و انبارکردن  دریافت چگونگی به مجرد  تغییرات برنده و چشمگیری باری،

و کار بشکل  جایگزین کشت به مروز زمان، شکار و انبارکردن  اجتماعی، بوجود آمد.
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  بدین ترتیب، تقسیم شدند. «طبقات »به   جوامع در امتداد این جایگزینی، ابتدایی، گشت و

نیازهای اساسی و  رفع بهسبت ارجحیت بیشتری ن در فعالیت انسانی، اضافی محصول تولید

 افرادی که بدون انجام کاری، نقش اجتماعی مسیر بودش و هستی  و  پیدا کرد ، همگانحیاتی  

نیون، برده داران، و طبقۀ فئودالها، روحا ممکن و تسهیل ساخت.  -را خاصی ایفاء میکردند

ۀ ند با استفاده از مقام و رتبپیشاسرمایه داری؛ مردان و برخی زنان، توانست حاکم جوامع

عهده  »؛ سرف و بردگان بر، محصول اضافیو دسترسی به  ، اوقات فراغت افزونترواالتر

اگرچه ساختار طبقاتی  .دقدرت کنن نفوذ و اعمال ،« وظایف ضروری و الزامی تولید انجام دار

مبتنی بر  اً،ی و غالببطور اساس تولیدی مناسبات شامل رسته های متنوع و بیشماری بود. اما،

 اری ساختارهایسرمایه د ،نتهام. استوار بودتثمار کننده و استثمار شونده، اس رابطۀ مستقیم بین

بی  طبقاتی   تناسبام تغییر داد و  تحت تاثیر و از بیخ و بن، پیش از خود را شدید طبقاتی

م از بین کنترل کنندگان فرایند تولید و تولیدکنندگان اصلی را به رابطه ای غیرمستقی واسطه،

 ی و احراز هویت  شناسای ، مبدل ساخت. امروزه،طریق میانجیگری بازار  فاقد شخصیت

بشمار  -عادیغیر امری بسیار سخت، دشوار وصاحبان  بنگاههای اقتصادی، برای کارگران، 

مصرف کنندگان نیز از هویت تولیدکنندگان اصلی  کاال و لوازم مورد نیازشان،  می آید. 

. فراتر از این،  میزان استخراج ارزش اضافی از زحمت و تالش کارگران در ناآگاهند

دستمزد کارگران تحت  به نظر میرسد؛بازار، پنهان میگردد و  بوسیلۀنه های تولیدی کارخا

، مشخص و تعیین میگردد. بدین ترتیب، «عرضه و تقاضا»تاثیر نیروهای بی هویت، 

انحصار کارگران در کار    ارزش اضافی از نیروی استخراج   ، موضوع استثمار نیروی کار

 . در چنین شرایطی، طبقۀ ، منتفی و پنهان باقی می مانداز آنو ارتزاق  د و سرمایهصاحبان سو

راوردۀ خود را به ارباب بخشی از ف . آنانسرف، قرار ندارد استثمارشونده در موقعیتی نظیر

صاحب اندام هایشان،  . کارگران، چنان برده گان نیز نیستند که برده داران،هدیه میکردند

فئودالها و برده ت و مرگ به شاهان و شاهزاده ها، بودند. کارگران با طناب تهدید، خشون
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نیروی از هر بنگاه و موسسه تولیدی تقاضای کار کنند و  ،و آزادند نمیشوندداران وصل 

.  پس، چگونه در این انقالب ، قرار دهندکارشان را در اختیار هرکدام استخدامشان میکند

 چیزی جز، زنجیرهایشان برای از دست دادن ندارند؟

ی درک صحیح گفتار مارکس و انگلس باید به حدت و شدت رادیکالیسم سیستم بورژوازی برا

سیستم اقتصادی با سرشتی ضرورتاً و الزاماً محتاج  ا و یگانهبدرستی پی ببریم. بورژوازی تنه

و رقابت  سرمایه داران  ایه داری انباشت سود و سرمایهرشد است. مسلماً، هدف هر سرمبه 

ت رشد میشود. در این روند، یک کسب و کار و تجارت، میمیرد یا جان موجد ضرورنیز، 

سالم بدر میبرد. کارفرمایان تحت تاثیر فشار عطش سیری ناپذیر کسب و انباشت سود و 

. از منطقه ای، بازارهای تازه و نوینند کاالها واحراز سرمایه، هر زمان و مکانی در پی 

 سرمایه است.   کت  حر ، ملی تا بین المللی: این خط  محلی

در عصر کنونی، سرمایه بر تمامی جوانب زندگی انسانها، از تولد تا مرگ و در سراسر جهان 

بنگاهها، موسسه ها و شرکتها غول آساتر و  ؛سرمایه داری جهانی رخنه و نفوذ کرده است.

د. فرارو، نیروی کار بیشتری نصاحبان سرمایه جمعیت کوچکتری، را بخود اختصاص میده

از جهان را استثمار میکنند. اکنون، اکثریت قریب به اتفاق جمعیت جهان، باید نیرو و توان 

. دولتها، شریک، تا قادر به ادامۀ حیات باشند بسیار قلیلی بفروشند عدۀآفرینندگی خود را به 

تامین منافع سرمایه داران و مالکان جهانی با تصویب قوانین و اجرای  همکار و پایبند  

های  استثماری، موجبات خروج کشاورزان و مالکان بنگاههای کوچک و ضعیف از سیاست

 عرصۀ بازار را فراهم، و آنان را به کارگران مزدی، تبدیل میسازند.

 کلید  که  است آشکار پرشتاب قرار میگیرد. بدیهی و دگرگونی های   محیط کاری نیز تحت تاثیر

نهفته است و چیزی حیاتی تر از وارسی  -نب کاراستخراج سود فزاینده، در کنترل تمامی جوا

و نظارت بر کارگران بمثابۀ مهمترین عامل و صانع تولید و ارزش اضافی، وجود ندارد. 

بر ارتباطشان با یکدیگر و با ابزار کار، است. این  کمالکنترل کارگری بمعنای نظارت تام و 
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حت نظارت، مهار و بازدید مداوم فرآیند کار را تشکیل میدهند و ضروری است ت ،ارتباطات

صاحبان سرمایه قرار گیرند.  تاریخاً، متدهای بیشمار و گوناگونی برای کنترل فرایند کار 

 بمرحلۀ اجرا در آمده اند.توسط صاحبان سرمایه، 

نخستین اسلوب کنترل کارگران در محل کار بود. بعنوان مثال، پوشاک پشمی  « مرکزگرایی »

تدا به ساکن در منازل با پشم  خام، برخی مواقع با دستگاه بافندگی که در کشور انگلیس اب

، و آنانتوسط  تجار در اختیار بافندگان قرار میگرفت؛ تولید می شد. آنگاه، به تجار تحویل 

می فروختند. اگرچه، تولید پوشاک و  مشتریانلباسها را به ازای دریافت مبلغ قابل توجهی به 

، سودآور بود و « سیستم برونی یا تولید برونی » مزبور، موسوم بهسایر تولیدات به روش 

بافندگان را شدیدًا به رقابت با یکدیگر وادار می ساخت. اما، صاحبان مواد اولیه و ابزار تولید، 

قادر نبودند از کم کاری  کنترل بسنده و کافی بر کارگران و فرایند کار و تولید، نداشتند و

کار با ماشین آالت و تخریب احتمالی آن، جلوگیری بعمل آورند.  در احتمالی، بی بندباری

بنابراین، سربازگیری از تولیدکنندگان؛ بعنوان کارگر در کارخانهها؛ غالباً یک ساختمان، تحت 

سرپرستی دستیار، کارفرما یا مدیر استخدامی صاحب سرمایه، بمرحله اجرا در آمد؛ کارگران 

مشغول گشتند، تنبیه و مجازات تاخیر و کم کاری نیز با دستگاه  با سوت کارفرما بسرعت بکار

دقیقاً اندازه گیری و مشخص گشت. بدین گونه، فرایند کار و تولید  از دیدۀ  سرکارگر و 

کارفرما، پوشیده نمی ماند و بخش عظیمی از تولید در کارخانجات بوسیلۀ ماشین آالت، انجام 

ارگران ماهر توسط ک ،کار به چگونگی تقسیم بندی فرایند   گرفت. در این اثنا، صاحبان سرمایه

نیروی کار و سرمایه داری مالی »  ؛خود  معروفدر اثر   «هری بریومن»پی بردند. آنچنانکه 

آنان متوجه شدند که کارگران ماهر در روند تولید متد کارشان را تغییر  »توضیح میدهد:  ،«

از یکدیگر متمایز و تقسیم میکنند. از این رو، به ند و وظایفشان را به اصلی و جزئی، میده

تر برای انجام وظایف سیار پاییناستخدام  کارگران غیرحرفه ای و حتی کودکان با دستمزد ب
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ارزش اضافی را افزایش   میزان استخراج جزئی مبادرت ورزیدند، هزینه تولید را کاهش و

 «.، افزونتر گشتنیز و  تولید دادند. عالوه بر این، کنترل و نظارت بر فرایند کار

قتصاد ا »، مخترع و مهندس، موضوع فوق الذکر را بسیار اصولی در کتاب «چارلز بابیج »

 ، توضیح میدهد. این مرحله تحت نام« ماشینی و صنعت مانوفاکتوری

. بلکه، موجد گستردگی نظارت کمتر کردنه تنها هزینۀ تولید را بسیار  « اصول بابیج »

مایه بر فرآیند کار گشت و صاحبان سرمایه به استخدام و استثمار عضله های صاحبان سر

 «. مراحل غیرتخصصی، مبادرت ورزیدندکوچک؛ کودکان؛ برای انجام 

، انگیزۀ «رو کار بر حسب تخصصی و غیرتخصصی تقسیم بندی نی »و  «مرکزگرایی  »

بر فرایند  صاحبان سرمایهرا بوجود آورد . وانگهی، نظارت و کنترل  ،شدید مکانیزاسیون

انجام  بمنظور تر،ماشینی شدن ابزار تولید و بکارگیری نیروی کار بسیار ارزان بموازات   تولید،

  .و وسعت، یافت و بشدت گسترش ،کارهای غیرتخصصی، افزونتر

 -]نویسنده با استفاده از صفت پیشوایی پیشوای  مدیران کارخانهها «فردریک وینلوز تیلور »

ماشینها در زمینۀ کنترل و نظارت، کارگران را تحت نظارت  زنده و کنایه آمیز دارد[لحنی گ

را ارزیابی کرد. سپس، مدیران کارخانهها را به  تصور و چگونگی کارایی و فراوری ایشان،

 ت.مینامید، تشویق و ترغیب ساخ «مدیریت علمی»اجرای آنچه در ذهن ساخته بود و 

 .یۀ حرکت ایشان را با دوربین زیر نظر داشته باشندباید کارگران و کل ابتدا، 

. بدین سان، مدیران کامال از [رگران، الکترونیکی، انجام میگیردکا امروزه بدون آگاهی   ] 

اینکه دستان کارگران چه کردند و چطور و چگونه آن کار را انجام دادند، آگاه گشتند. در 

. چیره گشتندبه کارگران تعلق داشت،  ،انپیش از این زم که حقیقت، به دانش و اطالعاتی

باید برای  و آنان ران به ماشینها، داده شدکارگ فه و تکلیف  دستورعملهایی برای ادای وظی

 بمرحلۀ اجرا درآورند.  را امر ماشینهاگوش بفرمان ماشینها باشند و  ،تکمیل  فرایند تولید
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ز بدستور و در اختیار صاحبان و الی آخر نی ، تناولمضاف بر این، زمان کار، استراحت

انحصار  حرکات  نیروی کار، به سرمایه خواهد بود. بدین نحو، تمامی ادراک، اختیار و

. کارگران، کاماًل و مطلقاً به درآورده شدصاحب سرمایه، کارفرما و گروهی از مهتران، 

 تبدیل گشتند. مجری  اوامر صاحبان سرمایه،

 عقیدۀ کارل مارکس و انگلس دو تاثیر بر کارگران داشت:به  «کنترل مدیرانه  »مکانیزم  

، موجب تشدید بیگانگی ذاتی و مولود نظام کارمزدی گشت. انسانها از طریق کار و نخست

تغییر سودمند طبیعت از انواع موجودات دیگر، متمایز میگردند. این کیفیت انسانی در سرمایه 

بلکه، به ملک خصوصی سرمایه داران مبدل  تعلق نداشت.  -کارگران –داری دیگر به انسان 

ا از دست گشت. نیروی مولد، کنترل بر کار و ارتباط طبیعی و انسانی، با دنیای پیرامونی ر

سرمایه داری و در آغاز فاز سرمایه داری، اجرای بیشتر کارها دادند. در فرماسیونهای پیشا

بر کار و تولید، نفوذ داشتند؛  مستلزم چیره دستی و مهارت بودند. صنعتگران و پیشه وران

کار به حرفه  تقسیم بندی فرایند »ایه نبود. اما، کارگران در روال در اختیار صاحبان سرم آنچه

 » ؛«تیلرویزم» و  «مرکزگرایی تولید»، «صنعتی شدن ابزار تولید»، «ای و غیرحرفه ای

به بخشهای کوچکتر بر تقسیم بندی وظایف و کار  -[ بشمار می آینددست ]بسادگی  کارگران

؛ از محصول و نتیجۀ زحمت خویش، از خود و جهان « مبنای متدولوژی کارایی تولید

 -پیرامونی خود و از یکدیگر، جدا گشتند. به بیان صریحتر، کارگران خصوصیات طبیعی

، کار انسانی خود را از دست دادند، دیگر انسانی طبیعی، نبودند و تا حد فروشندگان نیروی

 استه شدند.فروک

همگی  »دوماً، به توده ای همجنس مبدل گشتند؛  همدیگر را در شرایطی برابر مشاهده کردند: 

صنعتی شدن ابزار تولید و تقسیم بندی نیروی کار   «.ارگران مزدی در چنبرۀ سرمایه اندک

گی قطعاتی قابل برحسب حرفه ای و غیرحرفه ای تقویت کنندۀ احساس همسانی شان گشت؛ هم

تمامی  «ضمیمۀ ماشین آالت هستند. »تولیدند یا به نقل  از کارل مارکس؛ اوضه در پروسۀمع
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سازوکارهای  ضمیمه گی،  بموازات تبیین  پدیدۀ بیگانگی و بی خویشتنی، تکوین افزونتر 

 ،«طبقۀ کارگر »کارگران مزدی با گسترش سرمایه داری، بسط و توسعه یافتند و ناگزیر،

زندگی  تقسیم و ،سرمایه دار و کارگر ؛ امع سرمایه داری به دو طبقهبوجود آمد. تمام جو

جمعیت بیشمار  نیروی مولد، تحت کنترل، انقیاد و فرمانبردار صاحبان سرمایه و ابزار تولید 

حتی پاسخگوی نیازهای اساسی و حیاتی  ی کهگشت. آنان باید به ازای دریافت دستمزد اندک

و توان، آرزوها و رویاهایشان در کادر هزینۀ تولید، نقش  شان نیست، کار کنند. تمام توش

روانی و فیزیکی باالجبار باید به کار مزدی ادامه دهند.  -برآب، و تا زمان فرسودگی روحی

زمانیکه دیگر آنقدر پیر و فرتوت، و از نظر روحی و فیزیکی فلج گشتند و کارفرمایی 

ایه دار شوند؟ غیرممکن است! آیا میتوانند استخدامشان نکرد، میمیرند. آیا میتوانند سرم

معیشت و صنعتگری مستقل گردند؟ بسختی ! کشاورزی موفق چطور؟ بعید است! دورنمای 

 که  کارگران در سیستم سرمایه داری کامال تیره و تار است. واقعیت حزین و جان گدازی حیات  

 نظیر، گشت.عملی، بی بدیل و بی  -سرآغاز و منشاء تئوری، و رهنمونی علمی

، قدرت چندانی ندارند. اما، بجهت کثرت جمعیت و نیاز ضروری و کارگران بصورت انفرادی

قادرند بر سرمایه و سرمایه داری  ،الزامی صاحبان سرمایه به کارشان، در صورت همبستگی

چیره گردند. اگرچه، مبارزات خودانگیختۀ کارگران در مراحل ابتدایی ماهیتی ضد سرمایه 

تولید و کار اغتشاش ایجاد میکنند، پیوسته رهبر و  خط  در ارد، برای احراز عدالت،ری ددا

شدیدًا ماهیتی محافظه کارانه دارد. بعنوان  و انهمبارزات خودانگیخته محتاط اما، راهبرند.

، با افزایش قیمت نان در کشور انگیس، برای ربودن نان، به شیرینی 1795نمونه، سال 

 .ها حمله بردند و ملک و دارایی مهتران و ثروتمندان را تخریب کردندفروشیها و نانوایی

نمونه دیگر تاریخی، طغیان ملوانان ضد مالکان و  شرایط اجباری بیگاری در کشتی بود. در 

شهری در قرن ، کارگران از ملیتهای گوناگون، بزرگترین قیام کارگران 1780لندن، سال 

 هیجدهم را رقم زدند.
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 هکارخان و  کارگران نساجی، عصیان «الدایت» نوزدهم، همآوردی معروف  ایل قرندر او

 . را به وحشت انداختند حاکمیت سرمایهدیدًا ، شر انگلیس با شکستن ماشینپارچه بافی د های 

، به شیوه های قانونی -رسمی ، حق و حقوقبه رغم عدم برخورداری از دستمزد بردگان نیز،

بشدت ضد ساختاری در سراسر قرن هفدهم، هیجدهم و  گوناگون، می شوریدند و عنصر

 نوزدهم بشمار می آیند.

 شکایت نامۀ تاریخی را اینگونه اعالم میدارد: «ای پی تامپسون»

قدرتگیری سروران تبعات بیشماری در پی داشته است: رشد فزاینده تضاد بین اربابان و »

 بی حد و مرز وت و قدرت، تنزلدر نتیجۀ برخورداری از ثر استثمار دایش، پیعامۀ مردم

 نیروی مولد شدید وابستگی   تکوین راتر، لگدکوب تمام وجوه استقالل،موقعیت نیروی مولد، و ف

به صاحبان ابزار کار، تثبیت و تداوم قوانین تبعیض آمیز، اختالل در معیشت خانوارهای 

سهیالت و امکانات ت -کارگری، تمکین و تسلیم، شرایط وخیم محیط کار، نبود اوقات فراغت

 آسودگی. –امنیتی 

ابزار سوداگری و سودآوری  غایت   تا -و تواناییهای او در یک کالم، فروکاست انسان مولد 

 « .است

می باشد. حتی  فوق الذکر شرایطی ، ماحصلتاریخی  کارگران قهر و خشم طبقاتی در نبردهای

د پیوسته همراه با قهر طبقاتی، امروزه، اعتراضات کارگری هنگامیکه درد به استخوان میرس

نمودار می گردد. هر چند، کارگران با گذشت زمان به روال کار سرمایه داری عادت میکنند، 

زمانیکه متوجه میشوند روشهای زندگی گذشته غیرقابل بازگشتند به برپایی تشکیالت دائمی 

 جهت آرایش جنگی درازمدت برابر سرمایه داری، مبادرت می ورزند. 

کارگری و حزب سیاسی، میشوند . پیش از تشکل های تشکل تقریباً معمول و جهانی، شامل دو 

این توضیح ، دهمی کارگری، توضیح بیشتری ارائه اینکه دربارۀ این دو افزار صف آرای

اکثریت اتحادیه های کارگری از ابتدا و در اصل، رویکردی ضد سرمایه  پراهمیت است که
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(؛ )کارل 1864 -74شها و نتایج اتحادیه کارگری بین المللی ) داری، اتخاذ کردند. گزار

مارکس در این اتحادیه صدای چیره بود( ؛ بارها به تضاد آشتی ناپذیر طبقۀ کارگر و سرمایه 

و ضرورت  امحاء سرمایه داری، فسخ مالکیت خصوصی و جایگزینی آن با  ،اشاره اندار

داشتند. عالوه بر این، بر  اعالم را تی کارگرانمالکیت اشتراکی بعنوان هدف غایی نبرد طبقا

عملی از مبارزات کارگران در تمام کشورها، تاکید ورزیدند. اتحادیه ها معمواًل،  حمایت

اصرار تلویحی یا تصریحی، بر عدم کمالیابی منافع طبقۀ کارگر در سیستم سرمایه داری، 

 رزیدند.و

مطرح  ی را،واضح تر تضاد آنتاگونیستیار در نظام نامۀ خود بس «کارگران صنعتی جهان  »

 میسازد:

هیچگونه منافع مشترکی با یکدیگر ندارند. تا هنگامیکه طبقۀ کارگر  کارگران و کارفرمایان »

است، صلحی  اناستثمار میشود، گرسنگی میکشد و تمام ثروت و قدرت در دست سرمایه دار

صاحبان قدرت و ثروت تا سازماندهی طبقۀ کارگر و  رد آشتی ناپذیر  نب تداوم ممکن نیست.

کارگران در شکل یک  طبقه، چیرگی بر تولید و تسخیر ابزار تولید، انهدام سیستم کار مزدی 

 «.امری ناگزیر، الزامی و حیاتی استو ایجاد هماهنگی بین  انسان با زمین و طبیعت، 

 نگونه نوشت:حتی فدراسیون محافظه کار کارگران آمریکایی در خاتمۀ اساسنامه ، ای

سراسر جهان  نده، سرمایه داری و نیروی کار درنبردی بین استثمار شونده و استثمار کن » 

ورت تداوم وضعیت فجیع و مصیب بار  میلیونها کارگر و در متمدن، در جریان است. در ص

 .«الت کافی، در گستره ای فزاینده، استمرار و گسترده تر خواهد گشتامکانات و تسهی نبود

نگهی، اکثر رهبران و بنیانگذاران اتحادیه ها، هر چند صریحاً رویکردی ضد سرمایه داری وا

اساسی و کلیدی در شکلگیری  یبودند. اتحادیه های کارگری، نقش ،سوسیالیست نداشتند،

  .، بازی کردندانقالبهای جهان نظیر، روسیه و کوبا
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بطور  ت جمعی، بپا میخیزند وکارگران بمحض پی بردن به ارزش و راندمان باالی فعالی

تراضات صنفی؛ خواه اع هستند.طبیعی خواستار تغییراتی در کار، استخدام و محیط کارشان، 

باشد یا با تشکیل اتحادیه صورت بگیرد؛ هدف بهبود وضعیت شغلی،   الدایتها  در شکل  قیام

محیط کار، و تامین ارتقاء دستمزدها، کاهش یا افزایش ساعات کاری، تمهیدات و تسهیالت در 

هستند.  [واکنشی -دفاعی بطور معمول و غالباً، ] در نظردارد . این مبارزات امنیت شغلی، را

زمانیکه کارگران به درد و رنج متحدالمنافع و هم طبقۀ خود، کارگران کشورهای دیگر پی 

 -ایشاناز مبارزات   حمایت درآورند و  را در موقعیت طبقاتی خود در نظر میبرند، آنان

 مبدل میگردند. نپرولتاریای جها دریغ نورزند به  -یکدیگر

کارگران، دیر یا زود متوجه میشوند؛ اتحادیه ها دربارۀ مشکالت خارج از حوزۀ کاری، 

در عرصۀ آنچنان موثر نیستند.  کاهش ساعات کاری یا افزایش دستمزد کارگران سراسری 

ارۀ مهار کار کودکان یا ممنوعیت بهره برداری یک اتحادیه نیست. این محدودیت درب فعالیت  

از اجسام و مواد خطرناک در تمامی حوزه های کاری و صنعتی نیز، صادق است. اتحادیه ها 

 قدرت و توان جلوگیری از جنگ، بردگی و سیاستهای چپاولگرانۀ استعماری را ندارند.  

 مشکالت مزبور، وسعت ملی و بین المللی دارند.زیرا، 

داری در سایۀ دولت ملی، پایبند به قراردادها و قوانین مقدس سوداگرانه، مجهز به  سرمایه

نیروهای سرکوبی، ارتش، سیستم مالیاتی، خزانۀ دولتی و افزایش پول برای فعالیتهای مد نظر 

 زۀ شرکت در انتخابات بورژوایی دارند.کارگران اجا م، تجلی می یابد. از آنجاییکه،طبقۀ حاک

تصور میکنند؛ دولتها حامی منافع آنانند. پس، قادرند با تشکیل گروههای سیاسی و در ابتدا، 

شرکت در انتخابات پارلمانی و ...به اهداف خود دست یابند. اگر حزب طبقۀ کارگر بتواند، 

دولت را خواه از طریق مبارزۀ مسلحانه در ترکیب با روشهای مبارزۀ سیاسی بتصرف خود 

خود را  بعوض سیاست دولتهای سرمایه داری، بکار می اندازد.   در آورد. آنگاه، اهداف

سرمایه داری با برپایی  انتخابات زیر درفش دمکراسی بورژوایی، آزادی تشکل یابی 



 40 

بر روشنفکران . از همین رو، موضوع مهمی کارگران را وانمود و به جامعه تزریق میکند

طبقاتی  -تالش و کوشش سیاسی   :ساختنظیر کارل مارکس و انگلس محرز طبقۀ کارگر 

 راهی بجز گره خوردن با دیگرگونی بنیادین دولت و شیوۀ مسلط تولید، توزیع و مبادله

پیشرو طبقۀ کارگر باید ماشین دولتی را تصرف و از آن  اقتصادی و ساختار جوامع، ندارد.

طبقه، کمالیابی  بعنوان یک خود پرولتاریا، عامل اصلی امحاء برای اهداف خویش بهره بجوید.

جامعۀ تولید کنندگان مشترک، انهدام و اختمام تمامی اشکال  الیناسیون در جوامع طبقاتی، 

است. بنابراین، پرولتاریای جهان باید متحد شوند و پرچم سرخ نبرد طبقاتی را با شعار 

 .درآوردندبه اهتزاز [ ندازۀ نیازشاز هر کسی به اندازۀ توان و به هر کسی به ا ] استراتژیک؛

خوشایندی است. اما، تلویحاً به  اگرچه واپسین عبارت مانیفست کمونیستها حاوی عقالنیت  

، اشاره دارد. مارکس و انگلس بر سازه های بازدارنده  موانع تحقق این امرمیزان باالیی از 

 ،واقف بودند و نوشته های ارزنده ای درباره نمودهای عینی، واقعی و ملموس  سرمایه داری

مسائلی را نیز  یقیناً، موجد  ناآگاهی و مخل کنش رادیکال طبقۀ کارگر، برای ما بجا گذاشته اند.

 در نظر نگرفتند.

 را بررسی میکنیم: ،کارگران و همبستگی طبقاتی مولفه های بازدارنده و موانع   آگاهی اکنون،

 کارگران بقاتیتکامل آگاهی ط رمایه موجب گشایش نوینی درس و نظارت مکانیزم کنترل

در  ،[سطحی -] شناختی ساده افرادی استثمار شده بعوض  میشود؛ آنان خود را بعنوان  طبقه 

نظر میگیرند. با این وجود، در اساس و بنیان از یکدیگر بیگانه میشوند و بی خویشتنی و 

 درک ضرورت بیگانگی لزوماً، ره به پیشرفت آگاهی طبقاتی و احراز تفکر منطقی و

بر حسب حرفه ای و غیرحرفه ای،  نمی برد. کار در فرایند تقسیم و تجزیه،، یمندسامان

یکنواخت و  ون؛تیلوریزم، به فعالیتی مونت -مکانیزاسیون، مدیریت علمی -خودکارسازی

عصبی، درگیر احساس کرختی، گیجی و بی  -. محاسبۀ دستگاه مغزیگشتتکراری، تبدیل 
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در  مان دهندگی را محصور میسازد. حتی، آدام اسمیت کهو سا ،حسی، مقید، در تنگنا، محدود

 :ستایش و ثنای ویژگیهای تقسیم کار، می پردازد در این باره می نویسدبه  ثروت ملل

بدین ترتیب، ، استخدام میشوند. در فرایند تقسیم کار بخش عظیمی از فروشندگان نیروی کار »

د. نعملیات تکراری و کوتاه، قرار میگیراندامهای زیادی در انحصار  یک یا تعداد معدودی 

در انحصار کارفرمایان و توسط  فعالیتهای متناوب ،  جمعیت کثیر ]نیروی مولد[درک و فهم 

 د گرفت.نخواهشکل و فرم 

فعالیتهای ساده و  ند، متاثر ازنساده میک  یآنهاییکه تمامی  عمر خود را صرف ایفای عملیات 

فرصت مناسبی جهت برانگیختن نیروی  یکدیگر قرارگرفته و یا شبیه و نزدیک به  تکراری ،

فهم و ادراک یا تمرین روحیۀ ابتکار، خالقیت، نوآوری و قدرت آفرینندگی  تکنیک و تدبیر  از 

میان بردن موانع  در مسیر برون رفت  تهورآمیز از موقعیتهای دشوار و بغرنج، آمادگی 

وضعیت  د، و همسو بانرا از دست میدههمآوردی با مصائب خطیر و دور از انتظار، 

 ء  اعال نوع انسان، تمایل پیدا میکند. حد    بسوی کندذهنی و خنگی، اوج جهالت  پیرامونی، شدیداً 

تسلیم و واگذاری توانایی یدی و فکری با زوال احساس لذت بردن و بخشیدن از محاورۀ 

ارادۀ شکوهمند، و  لاعما انسانی، بخشندگی، -، احساس همدردی عاطفیمنطقی -عقالیی

یف معمول  هرگونه داوری و دادرسی پربرآیند دربارۀ موضوعات مختلف، از جمله وظا

 «.زندگی شخصی، همراه است

ن عارضه هایی میتواند طبقۀ دارد و چنی در این باره  رویکردی بسیار افراطی  ،آدام اسمیت 

 را دربرگیرد. سرمایه داران[] او وا و سلسله جنبانپیش

؛ نویسنده ای که در کودکی بهمراه خانوادۀ خود به «بن هامپر » عینی   اظهار نظرر است بهت 

 در نظر بگیریم: دیدار پدرش؛ کارگر خودروسازی میرود؛

ما برای چهل دقیقه آنجا ایستادیم، مینیاتوری از زندگی و قاعده ای هرگز تغییر نکرد.  »

رو، حمالی پشت حمالی، سیگار پشت خودرو، شیشۀ جلوی خودرو، خودرو، شیشۀ جلوی خود
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سیگار، دهه ها در تیغه های زمان، الوار میشدند، استخوانها به خاکستر مبدل، گوشت زیر 

ضربات طعنه آمیز و سمج ساعت، قطعه قطعه میگشت، و شیشۀ جلویی خودرو دیگری، 

سیگار دیگری، چراغ جنگ خاموش و روشن و حروف با توفان و رعد و برق به سکوت 

دار می شد، بانگ خروس، بیدارباش یا سکون را اعالم می کرد، اختاپوس مکانیکی برای وا

 «.هیچ، هیچ، هیچ، پیچ و تاب میخورد

مشکل اینجاست؛ سرمایه داری شدیدًا به ایجاد نیروی کاری بدان نیازمند است، گرایش دارد. 

وص اقتصاددانان پرورشی، بخص -تمام موسسه ها در هیرارشی قدرت؛ بازار، مرکز آموزشی

؛ حارس  فردباوری[فردگرایی ] مسئول ارزیابی حال و احوال سیستم سرمایه داری، ایدئولوژی

 !ارگران  سازگار با سیستم به پیشک ؛ نیز پیرو یک اصل هستند:طبقاتی تمامی عمارت

بمجرد  ؛ نسل جدیدبه دیگرسخن، سیستم سرمایه داری برای فروشندگان نیروی کار نوین

جهانش با برپایی سیستم جدید، کاماًل وارونه گشت، عادی، طبیعی و  پیشین که نسل درگذشتن

 ، نمی یابد. انتخابی بجز تبعیت و تمکین و  بهنجار بنظر میرسد

کار  کنترل و نظارت نمایندگان صاحب ابزار همراستا با شدتبیعی ط ظاهراً  سرسپردگیاین  

ی یابد. چنانکه، انسانیت شان کاسته و نمیتوانند تعمیم م افزونتر شان،و سرمایه بر نیروی کار

ضوع دیگر، تعهد و انجام  وظایف بغرنجتر، از ظرفیت درونی خود برای اندیشیدن دربارۀ مو

را در خصوص چگونگی پیشبرد مسائل، راضی میکنند؛  ،جویند، از درون خویشتنبهره 

 [!ان استسرمایه داری پایان جه]ت! نداری روال زندگی همین است که هسپ

تمجید و ستایش سرمایه از شفق تا  بویژه هنگامیکهعدم موفقیت، بنابراین، زندگی در فقر و 

فلق را گرفت،  مشکلی فردی بحساب می آید؛ اگر موفق نشدی، اشتباه توست! اکنون، باید 

 پیامد انتخاب نادرستت را تحمل کنی، رنج بکشی!
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ثیر ناتوان کنندۀ بیگانگی بر مبارزات طبقۀ سازه های گوناگونی، فراسوی فشار ضربتی و تا

و  طبقه ایجاد یک کارگران،در ستیز با همبستگی هژمونی کنترل مدیرانۀ تولید،  وکارگر 

 د.ن، وجود دارطبقاتی منسجم   رویارویی

 

 تخصص، تجربه  و مهارت کاری

ت دیگر در و برخی مواقع درخور توجه و معمواًل با تمایزا ،میزان مهارت کارگران متفاوت

 ارتباط و گره میخورد.

صنعتگران، استادان یک رشتۀ صنعتی بطور معمول، پیشگامان برپایی نخستین اتحادیه های 

کارگری بودند. آنها از امتیازات بیشماری نسبت به کارگران غیرمتخصص برخوردار بودند. 

بود.  دشوارسخت و برای کارفرمایان ارزانتر اکثرًا باسواد و جایگزینی ایشان با کارگران 

. پیشگامی  بشمار می آمدند توده ای یکدست از جنبۀ جنسیت، نژاد و ملیت بدین سبب، 

ها، کودکان بی ق داشت. یتیم خانهکارگران غیرحرفه ای و بی تجربه به زنان و کودکان تعل

ر ر قادکودکان کا می سپردند. حال آنکه،سرمایه داران،  را دمادم برای کارکردن به سرپرست

 نبودند و نیستند ضد استثمار نیروی کارشان، مقاومت و مبارزه کنند. 

ماهیت پاتریالکال سرمایه داری همبستگی مردان و زنان کارگر را بسختی ممکن میسازد. 

حتی، امروزه نیز مردان کارگر تحمل  زنان کارگر در بسیاری حوزه ها و فعالیتهای تولیدی 

 ن غیرقابل تحمل میسازند.را نداشته و محیط کار را برایشا

کارگران متخصص همزمان با معرفی و استقرار ماشین آالت مدرن در کارخانهها بکارگیری 

کارگران غیرمتخصص مبادرت ورزیدند. در آمریکا، نیروی کار متخصص معمواًل از شمال 

ی  اروپا  و نیروی کار غیرمتخصص و جانبی، ایرلندی یا از اهالی  اروپای شرقی و کشورها

نژادی و  -زبان رسمی کشور  میزبان، تمایزات  قومیب اروپا، بودند. عدم  تسلط به جنو

فرهنگی انگیزۀ پرداخت حداقل دستمزد به کارگران مهمان را فراهم و همبستگی را غیرمحتمل 
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درخواست همکاری و عضویت کارگران غیرمتخصص از سوی ، . بطور کلیو ممتنع ساخت

خصص، تائید نگشت و فدراسیون صنعتگران، امتیازی برای اتحادیه اتحادیه های کارگری مت

 های کارگران غیرمتخصص، قائل نشدند.

سرمایه داری سیستمی بشدت میکند این است که تر و پیچیده تر آنچه موضوع را بغرنج

دینامیک است. کارخانهها ورشکست میشوند، کارگران کار خود را از دست میدهند، بنگاهها و 

های جدیدتر وارد میدان کشمکش میشوند. حرفه و مهارتهای کهنه میمیرند و حرفه کارخانه

سیستم سرمایه داری و دگرسانیهای برق  تحرک و انعطاف پذیری   های تازه تری بدنیا می آیند.

بعنوان مثال، حرفۀ تولید اتومبیل  موجب ضعف و شکنندگی تشکلهای کارگری میشود. ،آسا

انش نقشه کشی مهندسی، تبحر در علم هندسه، نازک بینی و حس د ی ازنیازمند برخوردار

المسۀ قوی، بود. بدین سبب، کارگران  این حرفه با توجه به ویژگی مهارتشان به تکوین اتحادیه 

توسط  ،عددکاو ای منسجم و قوی، توفیق یافته بودند. پس از جنگ جهانی دوم، تکنولوژی  

پیشرفت و کنترل صعنت خودروسازی را  ه همگانی،نیروی هوایی با بهره برداری از سرمای

ترها برنامه بدست گرفت. دانش، علم و مهارت کارگران خودروسازی از آنان جدا و در کامپیو

کارگران و مهندسان   .بعوض کارگران حرفه ای، انجام دادرا   کشی  هنقش  وریزی شد 

جربه اندوزی جهت پیشبرد و خودروسازی دیگر محتاج آموزش، کارآموزی و سالیان متمادی ت

سپردن مهارت کارگران به کامپیوترها حرفۀ آنان را بشدت،  انجام کاری ثمربخش، نبودند.

 تنزل و متعاقباً تشکل یابی شان را متزلزل و ضعیف و متالشی ساخت.
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 تحرک سرمایه

ه دهه ملی و همچنین جهانی سیال است. صنعت مانوفاکتوری در مدت س ۀحدودمسرمایه در 

پس از پایان جنگ جهانی دوم در شمال شرقی، غرب و شمال غربی در کشور آمریکا، 

اقتصادی در بسیاری شهرهای  -سیاسی طبقاتی؛ نبرد   متمرکز بود. نیروی کار به مثابۀ بازوی

به توسط شرکتها  اشت. امروزه، بسیاری فعالیتهای صنعتیمناطق مزبور سنگر محکمی د

کارگری ضعیف است[، منتقل شده و آن سنگر  مبارزاتکه کانهایی مجنوب و جنوب غربی؛ ]

از  عظیمی های اخیر، شرکتها بخشدر دهه ازهم پاشیده شده است.  ناپدید، پراکنده یا نیز،

 ترفعالیتهای تولیدی را در جستجوی نیروی کار بسیار ارازن قیمت و فضای سیاسی مناسب

ها روال کار  اکثر شرکتها و اینگونه جابجایی .ه اندبه "جنوب جهانی" منتقل کردسوداگری، 

 ست. رمایه داری جهانیو مرکزی سکشورهای ثروتمند موسسه های 

مهم ارزیابی میشود. در  تمامی کشورهاضرورت وجود دولتی قدرتمند و با نفوذ در  ،بنابراین 

 -در نتیجۀ فروکاست امکانات همگانی یکارگر خانوارهای نهایت، استاندارد معیشت

فیزیکی،  ضعف  بیکاری،  درهنگام  بیش از پیش  و طبقۀ کارگر،پایین آمده دت اجتماعی، بش

 ، و فقر فزاینده، ناتوان گشته اند. بهداشتی عمومی -نبود بیمه های پزشکی بازنشستگی،

 

 ناسیونالیسم و امپریالیسم

رمایه، بدنیا ملت، حامی و تقویت کنندۀ س –دولت  دولت ملی، تئوری سرمایه داری در زهدان

و رشد میکند. همانطور که کارل مارکس عنوان میکند؛ از آن دم که سرمایه زاده می شود، از 

 هر سوراخ پیکرش، از فـــــرق سر تا شست پایش، چرک و خون جاری است.

 بسیار حیاتی و موثر  بمنظور فاکتورهایی،و رستاخیز ناسیونالیسم؛ هر دو   دولت سرکوبگر

ناسیونالیسم، ، بشمار می آیند. مبارزات کارگریرادیکالیسم  یین و ارتقاءاز  تب جلوگیری
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همه را مجاب  بسیاری دارد و نفوذ احساسات وطن پرستی و اعتبار قوم و نژاد و ملیت، قدرت 

تفکر  اید به هر شهروندی ب. ناسیونالیست بودن، میدهدبه هر کسی حق ویژه  میکند، و 

، احترام به دولت و حکومت کشورو تابعیت ملی و شته باشد دا امناسیونالیستی متعهد و التز

فه ای بی چون و چرایی برای شهروندان هر کشوری بشمار می وظی نژاد، قوم و ملیت خود،

. اگرچه، احساسات ناسیونالیستی در شرایط ویژه ای نظیر مبارزات ضد استعماری یا ضد آید

. اما، در تضاد با انترناسیونالیسم پرولتری و دبحساب می آییالیستی بنظر صحیح و مناسب امپر

، رجحان و طلبیان جهان، است. زیرا، حامل عالئم و ویژگیهای امتیازهمبستگی کارگر

 را در مظانبسادگی شهروندان کشورهای دیگر  است و  نژادی -قومی -ملیانحصارطلبی 

 بدین سبب، و بعنوان دشمن معرفی میکند.اتهام قرار میدهد و 

بسرعت بسیار قدرتمند میشود. تدریس   انحصارطلبانه با ماهیت   ولوژی ناسیونالیستی ایدئ 

ی طبقۀ کارگر در ارتش ملی کشورها، رسمی کشور در مدارس دولتی و گزینش اعضازبان 

احساسات ناسیونالیستی ترغیب  تهییج و ، بمنظورگیرعالم فراگیر و فرایند تبلیغاتی بخشی از

ملت"، شمرده میشود.  -دولت " تئوری حس وفاداری شان به کیمتحریک و تح کارگران و

 -بی زاری و تنفر از کارگران کشورهای دیگر انگیزۀ بشدت وفاداری به نژاد، ملیت، قوم، و..

 را بوجود می آورد.

. اما، بودکارگری کارگر کارخانه و از اعضای اتحادیۀ  بمدت چهل و چهار سال  پدرم» 

 برعکس، .شکل نگرفت بنای همبستگی جهانی پرولتری،رو بر م تجارب زندگی اش به هیچ

متعصب حامیان بسیار مرتجع و به م شخصیت، تفکر و هستی او تحت تاثیر جنگ جهانی دو

بی نهایتی به ژاپنیها،  خصومت خشم، تنفر و پیوسته و ش ساختتبدیل سرمایه داری آمریکایی،

 «.پیدا کردروسها و چینی ها، 

جاهالنه از ، سازمانها و حتی اتحادیه های کارگری، بویژه در دوران جنگ، اکثریت شهروندان

اعتبار، قدرت و سرودها،  در می آیند وبه اهتزار  ی ملی. پرچم هاناسیونالیسم دفاع میکنند
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 ؛ حزب سوسیال دموکراسی آلماندر همین رابطه،  را اعالم میدارند. بدیهی بودن میهن پرستی 

با شروع جنگ جهانی اول بواسطۀ ،  ل مارکس و انگلسنترناسیوناوارث انجمن کارگران ا

موافقت کرد.  ورود به جنگ، دربارۀ سرمایه گذاری ، بااعضای منتخب خود در هیات مقننه

را  ستی اسیونالین نگرش فریب حتی سوسیالیستها در برخی دوران و برهه های تاریخی، 

 آوردند. فرود  سر ،برابرشخوردند و در 

رابطه ای بسیار صمیمانه با امپریالیسم دارد و از قدرت  در کشورهای پیرامونی، الیسمناسیون

کشور مغلوب به  کشور دولت محلی برای چیرگی بر جنوب جهانی، و انتقال ثروث هنگفت از

برای غارت کشور آلمان، انگلیس و آمریکا از کلیۀ احساسات ناسیونالیستی  .مستولی، بهره برد

جمله احساسات نژادپرستانۀ کارگران بهره جستند، و فریبکارانه وانمود  ی، ازجنوب جهان

 کارگران  جنوب جهانی، توانایی پیشرفت و توسعه کشورشان را ندارند. از اینرو،  کردند؛

بلیط بخت آزمایی کارگران  برنده شدن  خوش شناسی و را  [بخوانید دخالتهایشان ]حمایشان 

جنوب  و گسترۀ چپاول   میزان ثروت استخراجی. ی ساختندشناسانده و معرف جنوب جهانی،

شود و آنان را به  نصیب کارگران کشورهای غالب بود که  مقدار اندکی نیز زیاد جهانی آنقدر

 «.گویی امپریالیسم پدیدۀ آنچنان بدی نیز، نیست »؛ حسن نیت امپریالیستی، متقاعد سازد

؛ بویژه ثروتمند[] موسوم به کارگری  کشورها احزاب های کارگری یاحمایت  اتحادیه وانگهی،

غیرمرسوم  دور از انتظار و، در تاریخ  شان، نکارفرمایا مپریالیستی و چپاولاز جنگهای ا

 نبوده و نیست.

 

 نژاد و جنسیت 

 خالصی  بر نویسندگانی نظیر " ویلیام دوبوآ"  سرمایه داری در پی   نوگرا و حامیانمحققان 

میتوان سرمایه رساالری، اصرار دارند و سرسختانه معتقدند؛ پرستی و پدسرمایه داری از نژاد

میتوان سرمایه دار بود. اما،  آنچنانکهرا در نظر داشت.  نظریه این دوداری مبرا و عاری از 



 48 

همواره تابعی از  ی راپدرساالری و نژادپرست درساالر و نژاد پرست نبود. در هر صورت،پ

  آوردند. و امروز، بشمار  گذشتهدر  ی برای تداوم حیات سیستماهرمی اساس سرمایه داری و 

 اواخر قرن هفدهم در آمریکا، خصلت  و از  رمایه داری بودبعنوان مثال، بردگی تابعی از س

بافتی پیچیده و ژرف از ایدئولوژیهای نژادپرستانه بهمراه آورد. بدین ترتیب،  و نژادی، گرفت

درتمند نسبت به نژاد سیاه، برسمیت شناخته شد و  بخشی از نژاد سفید بعنوان نژاد برتر و ق

اگرچه حتی بیولوژی نیز پشیزی برای تمایزات و واقعیت زندگی روزمرۀ انسانها بشمار آمد. 

سفید، سیاه،  رنگ  هویت انسانها مبنی بر تفاوتهای نژادی قائل نیست. اما، علم و دانش مغلوب  

 ، گشت.پوست قهوه ای

اس و منطق ساختارهای اجتماعی، عمل میکنند و جوامع جهانی ساختاری انسانها بر اس 

دربارۀ همه چیز بصورت فردی انتخاب و تصمیم میگیریم و در عین  مانژادپرستانه دارند. 

هایی که ساختارهای وسیعتری را در ی اجتماعی نیز، گرفته ایم. گزینشحال، تصمیمها

سیستم بنابراین، د. نمقید و مشروط میساز -ارهای فردی ما مبرمیگیرد و در مقابل، تصمی

د. کشور آمریکا با ناجتماعی ما سرچشمه میگیر هایحاکم بر جوامع از تصمیم و گزینش سیاسی

ملتی که کامیابی اش بشدت به بردگی وابسته بود، بنیان نهاده شد. بردگی شیوۀ عمدۀ تولید در 

ه داری در ایالتهای شمالی، بود. تولید ایالتهای جنوبی و تابع صمیمی و جدانشدنی از سرمای

افزار و ابزار  کاالهای اساسی؛ کتان، تنباکو، و صنعت نساجی، ترابری، معماری و تولید

اقتصاد بردگی بوسیلۀ . ندبا بردگی گره خورده بود کشاورزی و دیگر فعالیتهای اقتصادی،

زتولید میشد. چه کسی قوانین برجی از قوانین موجد  کلیت سیستمی مبتنی بر بردگی، تولید و با

مزبور را تصویب میکردند؟ این قوانین مسلماً جزو گزینشهای اجتماعی اند که از شیوۀ بردگی 

 ؟استرخی با بُرد و وزنۀ سنگین تری یا گزینش ب یهمگان انتخاب این، حمایت میکردند.

ری سیاسی ، از براب1789شخصی باید بسیار کند ذهن باشد، اگر بگوید آمریکا در سال 

. برده ها هیچگونه قدرت سیاسی نداشتند، زنان حتی در میان گروههایی که برده بود برخوردار
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اجازه  در صورتیکه مالک زمین بودند ،و مردان سفیدپوست بودند از حق رای دادن، محروم ن

شرکت در رای گیری داشتند. سیاه پوستان در ایالتهای شمالی تحت تبعیض خشن نژادی  و حق  

مردان سفیدپوست بودند. بنابراین، سیاست و قانونگذاری در چنبرۀ  [آزاد] طبقاتی، رسماً  و

و سیستم بردگی را برپا، حمایت  خودشان قطعاً از منافع و عالیق   قرار داشت کهمالک زمین 

. این مردان ثروتمند زمانیکه بردگی بپایان رسید آنقدر ثروت و قدرت داشتند که ندنگاه میداشت

سیستم تبعیض آمیز را شیوۀ تولید را بر اساس نابرابری در قدرت و ثروت، بنیان و  اساس

بهرهمند از قدرت  بردگی پایان گرفت. اما، رشد و نمو بنیانگذاران و حامیان. تداوم بخشیدند

ی نیز موجه بحث و استدالل فوق الذکر دربارۀ پدرساالر، خاتمه نیافت. سیاسی -اقتصادی

بسته به ؛  زمانمطبوع   ی نوین؛ مناسب وپدرساالر الری دوران گذشته بااست. سیستم پدرسا

 . ه استسرمایه، جایگزین گشتنیازهای 

سرمایه داری با ماهیتی نژادپرستانه و پدرساالر، شکافی ژرف در طبقۀ کارگر تولید کرد و 

ر عینی مانعی بسیار مهم و اساسی در مسیر همبستگی طبقاتی، بوجود آورد. طبقۀ کارگر بطو

فیت و توانایی ست که اعضای طبقۀ کارگر به ظروجود دارد. اما، این موجودیت بدین معنا نی

، آگاهند. مسیر آگاهی  طبقاتی، سرمایه داریمختل کردن شیوۀ تولید و سیستم  پیرامون   شان

نیروهای امپریالیستی به   نژادی و جنسیتی، ناسیونالیسم و بمحض پی بردن به اهمیت موانع  

امکان ایجاد   تسهیل میگردد. بدین ترتیب،  ، برای کارگران،ثابۀ ستون سوم سرمایه داریم

و احراز  ؛ این گذارهمبسته و رادیکالتر، بوجود می آید. منتها، چنین تحول و تغییری طبقه ای

؛ تالش بسیار ساده تر از کردار -و نوشتار فتارگ در، آنرویارویی با  توانایی   شناخت موانع و

 ، است. کمالیابی آن کوشش بمنظور  و 

یروی کار  نمایندگان سرمایه داری بزودی متوجه نیازشان به ن تفرقه بنداز و حکومت کن !

اهمیت برانگیختن خصومت ایشان نسبت به یکدیگر، تجزیه و تقسیم شان به  کارگران و

سازه های  پی میبرند و از تمامی گروههای مختلف بر اساس  ملیت، نژاد، حرفه، جنسیت،
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سرمایه داری  محل اختفاء  ۀ کارگر در تولید و آنچه اعضای طبقتفرقه اندازی بین جهت  نامبرده 

ا در محیطهای کاری، سلسله مراتب شغلی بیشماری را برپا شرکته  جستند.م، بهره می نام

جدایی  ساخته اند. این کار بدون ارتباط مستقیم با کارایی تولید بسادگی بمنظور تقسیم بندی و

 بمرحلۀ اجرا درآمد. گران از یکدیگر، هر چه بیشتر کار

می  نیست وتولید  بهداشت، سالمتی و ایمنی محیط کار برای کارفرمایان چیزی جز هزینۀ

 که بر چگونگی رفتار با کارگران داللتی ژرف دارد.  بایست کنترل و  کمتر شود. موضوعی

 مارکس در این رابطه میگوید: 

ه که ما از محیط دوران ساده یا مبادلۀ کاالها جدا میشویم. بدین ترتیب، محیطی در این لحظ »

را ترک میگوئیم که برای مبادله گر آزاد منشاء عامیانۀ ولگاریس نظرات، مفاهیم و ضابطۀ 

قضاوت وی دربارۀ جامعۀ سرمایه و کار مزدور است، چنین بنظر می رسد که در سیمای 

ییرات رخ داده است، آن مرد پولدار سابق به مثابۀ سرمایه دار برخی تغ ،بازیگران درام ما

پیشاپیش میرود و دارندۀ نیروی کار بدنبال او مانند کارگر متعلق به وی روان است. آن یکی 

باد در دماغ افکنده، لبخند زنان و کاراندیش، این دیگری سرافکنده و منزجر همچون کسی که 

 و اکنون انتظاری هم جز این ندارد که به دباغیش برند". پوست خویش را به بازار آورده است

ذهن و جسم کارگران بشدت تحت تاثیر پیامدهای مخرب بی وقفه و بی پایان مخفیگاه سرمایه 

داری قرار میگیرد. کارگران در سراسر تاریخ سرمایه داری در جهان بعد یک عمر واگذاری 

و ناتوان میشوند و و تالش، از کار افتاده  ذهن و جسم خود به صاحبان سرمایه، زحمت و کار

. وضعیت  سالمت ذهن و جسم آنان توسط کارفرمایان سلب، می گردد صالحیت مولد بودن از

اتیک است که هیچگونه تاثیر مثبتی از نقطه آنچنان وخیم و درام کارگران در سراسر جهان،

  «.ندارد ؛ " تغییر جهان"؛ایشان طبقاتی –نظر رسالت تاریخی 
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 . رسیم میکنه مبحث از آنچه در سطور فوق آمد به 

ا این مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر تا کنون به چه اندازه به تغییر جهان توفیق یافته است؟ آی 

لیستی و سنتز  عالی تر؛ مناسبات تولیدی سوسیا شکلگیری   ی در مسیرهای بلندترمیتواند گام

ی درخشان و برابری ممکن بهمراه برآمدهابرقراری مالکیت اشتراکی، حداکثر دادگری 

در شعار؛ "  و   می باشد کارل مارکس و دکترین همبود انسانی اینها همان  ؟بردارداجتماعی، 

 از هر کسی به اندازۀ توان و استعدادش و به هر کسی به اندازۀ نیازش" گنجاند. 

کارگران را بدین سو  مخلص کالم اینکه، نیروهایی در جوامع سرمایه داری وجود دارند که

ما، نیروهایی نیز ضد آن، عمل میکنند. بدین جهت، تداوم مبارزه و کمالیابی هدایت میکنند. ا

این ضرورت تنها  ر عمل کند، بستگی دارد.آخرین جمالت مانیفست به اینکه کدامین نیرو قویت

 بواسطۀ شرایط عینی طبقۀ کارگر، تحقق نمی یابد. 

دارند و عملکرد هر کدام  تاریخی  ؛ ماموریتدارن و پرولتاریا سرمایهدو طبقۀ مخالف؛  

یرو پیشرفت و پسرفت دیگری شود. در عین حال، گذشته بشدت بر هر دو ن موجب یتواندم

را مکدر، تیره و تار و دانش صائب را محدود میسازد. هیچ چیزی  هاسنگینی میکند، دانستنی

 در زمان مقرر و مشخصی، ممکن نمیگردد. 

 ن زندگی سپری میکنیم را در یابیم. طبیعت دوران خود، دورانی در آ ،اول

و  ،ظور تغییر شرایط کنونی، تالشنسجم، بمنکنشها و عملیاتی مدون و م ما باید برای  دوم،

 برنامه ریزی کنیم.  

  .[کنش و نه واکنش ]سوم؛ ما باید عمل کنیم؛

 به دقت، برآیند آن را ابی قرار دهیم و را مورد ارزیل، پویش و حرکتمان و چهارم، نتایج عم

ادراک و   و بر مانکنش بر خود این ؛ چگونگی تاثیرزیر نظر داشته، محاسبه و برآورد کنیم

 ،به سابق را مورد پژوهش و بررسی قرار دهیم نسبت در خصوص موضوعات، فرایافت مان

 گوش همواره  را دریابیم،به مثابۀ بازدۀ عمل مان  و شناختمانی بینش و چگونگی تغییرات کیف
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باشیم و در گرداگرد امکانات، گشایش و فرصتهای نوین احراز شده تحت تاثیر عمل  بزنگ

 مان، تامل، تفکر، ژرف و دوراندیشی کنیم. 

و  یتوانیم به قوۀ ادراک، دریافت و ما هرگز نم ، بغرنج و غامضند،زبورز گام های مهرکدام ا

فریفته  حرکت مان،  در فرایند  تالش، کوشش و تمام عیارچیرگی  پیروزی و و نیز، ،شناخت

    . پیدا کنیم و بی کم و کاست، یقین و اطمینان
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 توضیحات مترجم

 الدایت •

 بویژهوزدهم، اوایل قرن ن در سازمان یافتۀ کارگران پیشتاز بزرگترین جنبش  نویسنده به      

تقاضای منسوجات در  کارفرمایان با افزایش اشاره دارد. در انگلیس، 1814 تا  1811سالهای 

کمترین هزینۀ تولید، بودند.  بابحبوحۀ انقالب صنعتی، نیازمند تولید انبوه در مدت زمان کوتاه 

عداد اندکی بدین ترتیب، بسیاری کارگران حرفه ای صنعت پارچه بافی و نساجی را اخراج و ت

در الدایت  کارگری کارگران ارزان قیمت بمنظور کار با ماشین آالت، استخدام کردند. جنبش

عصر خود با توجه به افزایش بیکاری، فقر و وضعیت وخیم معیشتی برغم انقالب صنعتی در 

 ارچۀکارگران جهان از نقطه نظر ساختار یافتگی؛ برنامۀ یکپانقالبی  –تاریخ جنبشهای مترقی 

منظم و مدون، بسیار چشمگیر و آموزنده است.  مبارزاتی   مبارزاتی، کادر رهبری و تاکتیکهای

، بسرعت نظر کارگران یعلن -سازماندهی مخفی، دایتها؛ پیشتازان طبقۀ کارگر بدلیل  نبرد ال

 ها"،الدایت ؛ "گلیس، گسترش یافت. کارگران پیشروسراسر کشور ان درجلب کرد و  دیگر را

شجاعانه،  بی نهایت ،سازماندهیو ترتیب  ورداری از کادر رهبری فرهمند و نظم بسبب برخ

قهرآمیز، بچالش  ر رویارویی ارتش انگلیس را د حتی و عمل کردند سامانمندهوشمندانه و 

 های تهییجی و ترویجی،نوشته  "، در" ند الد  رهبران  الدایتها  از اسم مستعار کشیدند.

 کارگران و زحمتکشان با این اسم آشنا و هایشان، استفاده میکردند.ها، آگهی و هشدارخواسته

 ، بشمار می آوردند.مقطع تاریخی خود" رابین هود"  آن را همطراز با

خشم  " انگلیس بجهت سرمایه داری دادگاههای قضات " الدایتها"، از سوی ،در نهایت

، به 1817ز آنان تا سال و بسیاری اتمدن"، به اعدام فوری محکوم کشور " مدر  "طبقاتی

طبقاتی  نوشته های پژوهشگران تاریخ مبارزات  بنا بر کتاب و  چوخۀ اعدام سپرده شدند. 
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ما »پیش از اعدام خطاب به کارگران و زحمتکشان اینچنین گفت:  یکی از الدایتها  کارگران،

ما را  وم خواهد یافت.تدا  نبردمان ما زنده، پویا و ماناست و  ، اندیشۀ ما. ابقتل می رسانیدرا 

علیه شما به مبارزه  ،یکپارچه کارگران جهان روزی فراخواهد رسید که بقتل می رسانید. اما،

    « .برخیزند

 

 هورن جرالددکتر  •

رشتۀ در  ، مدرک لیسانسآمریکا وستونیهدانشگاه  -پوستان پرفسور تاریخ و رنگین      

مدرک عالی ترین درجۀ از دانشگاه کلمبیا و را مقطع دکت ، درنستونیپراز دانشگاه  تاریخ را

 ، دریافت کرده است.یبرکل ا،یفرنیکال رشتۀ حقوق را از دانشگاه دی( در -دکترا ) جی

نژادپرستی، نیروی کار، سیاست و حقوق  ؛ از تحقیقات دکتر هورن عرصه های مختلف 

..را شامل آمریکا و  مدنی، نژاد و انقالب، ارتباطات جهانی و جنگ، زنان رنگین پوست در

مقاله و گفتار پژوهشی، انتقادی و بازبینی ) مروری( بقلم  ها صد بیش از سی کتاب، میشود. 

سیاه و قهوه ای: سیاه پوستان آمریکایی و انقالب  "  .یافته استدکتر هورن، تا کنون انتشار 

د انقالب سال " از لولۀ تفنگ، آمریکا و جنگ ضد زیمباوه"، " ض "، 1910-1920مکزیک ، 

خورشید: سیاه پوستان  " تالقی با رویش   آمریکا"،و مبداء ایالت متحدۀ  پایداری  بردگان :1776

  می باشند. از جمله آثار دکتر هورن  آسیایی"، -همبستگی آفریقاییآمریکایی، ژاپن و رستاخیز 

 

 هری بریومن •

 ویسندۀ کتاب "مریکایی، نآ و کنشگر   کارگر کارخانه، مارکسیست انقالبی، روزنامه نگار

مانتلی  ، و از هیات دبیران  " تنزل کار در قرن بیستم :و سرمایه داری مالینیروی کار 

 . میباشد میالدی 1976تا واپسین روزهای زندگی پرثمر خود در سال  رویو،
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کارگر  انواده ای کارگری بدنیا آمد. پدرش،در خ 1920دسامبر سال  9 در "هری بریومن"

کادمیک نائل به اخذ تحصیالت آ ش سازی بود و شدیدًا آرزو داشت که پسرشکف کارخانۀ

زندگی موقعیت   ،یکسال تحصیلپس از  به دانشگاه راه یافت. آید. هری بریومن

اجازۀ دشوار گشت و  رکود و بحران ساختاری سرمایه داری بسبب   خانوارهای کارگری

ه کار در  کارخانههای صنعتی، مشغول تحصیل را از هری بریومن گرفت و مجددا بادامۀ 

تجارب کار  کسب  شکوفایی استعدادها و خالقیت و دموج بغرنج و دشوار . مسیریگشت

 .ندرا فراهم ساخت -انگیزۀ الزم و کافی شاهکارهای نویسندگی اشدر اتحادیههای کارگری 

تشکلهای  عضویت در بیشمار در کارخانه، ؛ کارنوشتهها و کتابهایش  از پراکسیس خود 

، سوسیالیست و اتحادیۀ سوسیالیستهااتحایۀ جوانان سوسیالیست، حزب کارگران   کارگری،

تجزیه و تحلیل  و از علم و دانش مارکسیستی بهرهمندی او با  ...سرچشمه میگیرند. و

و منشاء  مراحل  رشد تولید سرمایه داری و انباشت ثروث توامان با موقعیتاز  طبقاتی

ساختار طبقۀ رشد سرمایه داری بر فرایند تولید و  تاثیر   آمد کردن چگونگیدر روزطبقاتی 

. این فرایافت در اثر معروف او؛ " نیروی کار و سرمایه کارگر، نقش بسزایی ایفا کرد

تولید سرمایه داری بطور سیستماتیک در  وجهداری مالی"، اینچنین تبیین می یابد؛ " 

وجود  سرمایهپیشین برای رشد و انباشت فازهای  درمراحل رشد خود تمامی مهارتهایی 

جدید مبنی بر نیاز دوران خود را  کیفیت مهارتهای کارگری و  را از بین میبرد داشت

محدود،  نازل و  تا حد  دانستنی هایی بسیار میسازد. مهارت نیروی کار را -آن جایگزین

 –رت و دانش کاری ویژه ز مها، احد ممکنو تا  تولید را می درد  های فرایند تنزل میدهد.

  تهی می سازد. د و همچنین کارگران، یتول حرفه ای، بمنظور کنترل فراگردهای

رشد سرمایه داری بطور فزاینده ای به ابزاری برای در طول  نیروی کاربدین ترتیب،  

 ل، صاحبان سرمایه و ابزار تولید در فرایند. در مقابکارگران حرفه ای تبدیل میگردد
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ر در ظاه ،معیتیج کار از خراج تولید اضافی بسیار ارزان قیمت ترستسازی به اجدا

  .توفیق می یابند ،رابطه شان با تولید، قطع شده

دکترین آکادمیسین ها و جامعه شناسان بورژوازی بنقل از نویسندگان و پژوهشگران 

فاستر پیرامون مارکسیست و انقالبی در نتیجۀ تجزیه و تحلیل هری بریومن و جان بالمی 

بچالش  مردود و  تاثیر منفی سرمایه داری بر ساخت طبقۀ کارگر در فازهای مختلف،

 کشیده شده است. 

 

 شرح روی جلد *

برای مطلب است.  از رفیقان کنشگر و انقالبی در ایران به توصیۀ یکینظرگزینۀ بی 

ی برای از که چیز یآنان » به نام   ؛«نیکولوویچ  فیلونو پاول »رنگ و روغن از  شاهکار

  نگهداری میشود. در موزۀ سن پترزبورگ روسیه و « دادن ندارند  دست

They Who Have Nothing to Lose. 1912-12 by Pavel Filonov. 

The Russian Museum, St. Petersburg, Russia. 
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