
طبــق گــزارش ســازمان "آکســفام"، در ســال 2021، مجمــوع ثــروت 10 میلیــاردر جهــان از 700 میلیــارد دالر 

بــه 1500 میلیــارد دالر یعنــی بیــش از 2 برابــر افزایــش یافتــه اســت. در همیــن مــدت 160 میلیــون نفــر بــه 

زیــر خــط فقــر اضافــه شــده انــد. 97 میلیــون نفــر درآمــدی کمــر از 2 دالر داشــته انــد و ایــن درآمــد ناچیــز 

بــه مــرگ 21 هــزار نفــر انجامیــده اســت. آثــار و عــوارض اجتامعــی ایــن آمارهــا کامــا محســوس و تــکان 

دهنــده اســت. کــدام روز اســت کــه قیافــه غمبــار هــزاران کــودک گرســنه را از صفحــه تلویزیــون و موبایلها 

مشــاهده نکنیــم. ســیل میلیونــی مهاجریــن بــه دنبــال کار و فــراری از جنــگ را بــه چشــم نبینیــم کــه بــدون 

داشــن ابتدائــی تریــن مایحتــاج معیشــتی، بــدون دسرســی بــه مدرســه و آمــوزش و دارو و درمــان، اســیر 

عظیم¬تریــن تحقیرهــا، توهیــن هــا و گرســنگی هــا هســتند. کدامیــن روز را بــه خاطــر مــی آوریــم کــه 

صدهــا کارگــر در جنــگ میــان ایــن و آن دولــت جنــگ افــروز رسمایــه، در خــون خویــش نغلتیــده باشــند. 

هــم اینــک در اوکرایــن میلیونهــا کارگــر در میــان شــعله هــای جنــگ مــی ســوزند. فاشیســم دینــی امــروز 

در شــکل صدهــا شــبکه جنایتــکار بــه ویــژه ماملــک خاورمیانــه و شــامل افریقــا را جوالنــگاه توحــش خــود 

ســاخته اســت. کشــتار ادامــه دار کارگــران فلســطین توســط دولــت دینــی نژادپرســت ارسائیــل را همچنــان 

بطــور روزمــره نظــاره مــی کنیــم. وجــود میلیاردهــا کارگــر گرســنه، فاقــد آب آشــامیدنی ســامل، فاقــد حداقــل 

ــه، وجــود  ــزاق روزان ــرای ارت ــن فروشــی ب ــه ت ــور ب ــاد و مجب ــاه، غــرق در اعتی بهداشــت و درمــان و رسپن

صدهــا میلیــون کــودک کار آمــاج وحشــیانه تریــن شــکل اســتثامر، شــکل روتیــن زندگــی در جهــان امــروز 

اســت.

جهــان موجــود، جهــان رسمایــه اســت و دنیــای واقعــی رسمایــه عیــن همیــن هیوالیــی اســت کــه تصویــر 

شــد. اگــر بنــد بنــد وجــود دنیــای حــارض را گرســنگی، جنــگ، آلودگــی و تخریــب محیــط زیســت، فاشیســم 

دینــی و ناسیونالیســتی و اینگونــه فجایــع مــی ســازند یــک دلیــل بیشــر برایــش نیســت. صاحبــان رسمایــه 

ــه، ایــن وضــع را پدیــد  ــه نیازهــای ارزش افزائــی رسمای و دولتهــای رسمایــه داری هســتند کــه در پاســخ ب

مــی آورنــد. ریشــه گرســنگی هــا در وجــود رابطــه خریــد و فــروش نیــروی کار و تشــدید هولنــاک اســتثامر 

ــد.  ــی زای ــه م ــتی را رسمای ــی بهداش ــی از ب ــک ناش ــای مهل ــامری ه ــت. بی ــه اس ــط رسمای ــران توس کارگ
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ــش و  ــرد. داع ــی گی ــأت م ــه نش ــوداندوزی رسمای ــت، از س ــط زیس ــب محی ــت و تخری ــازی طبیع ویرانس

ــب  ــی و مذه ــی دانش ــنگی، ب ــتقیم گرس ــول مس ــر، محص ــای جنایتگ ــه مافیاه ــان و هم ــده و طالب القاع

پــروری رسمایــه انــد. بیــکاری، آوارگــی و بــی مســکنی حاصــل موجودیــت رسمایــه داری اســت. یــک ســؤال 

ــتی  ــق هس ــتیزیها، از عم ــن برشس ــی ای ــر متام ــود. اگ ــی ش ــرح م ــا مط ــی در اینج ــی و حیات ــیار اساس بس

رسمایــه پمپــاژ مــی شــود، پــس چــرا کارگــران دنیــا همــه کار مــی کننــد و تنهــا کاری کــه انجــام منــی دهنــد 

جنــگ واقعــی علیــه رسمایــه و بــرای نابــودی رسمایــه داری اســت؟! پاســخ ســؤال اگــر نــه خیلــی ســاده امــا 

هیــچ رمزآمیــز هــم نیســت. 

ذات وجــود رسمایــه وارونــه منائــی کل واقعیتهــای اجتامعــی آفریــده خــود اســت. نیــروی کار کارگــر را مــی 

خــرد امــا القــاء مــی کنــد کــه کل کار او را خریــده اســت و بهایــش را هــم پرداختــه اســت!! عظیــم تریــن 

بخــش کار کارگــر را اضافــه ارزش و ســود خــود مــی ســازد امــا منشــأ ایــن ســود و اضافــه ارزش و کل وجــود 

خــود را کــه فقــط کار پرداخــت نشــده کارگــر اســت انــکار مــی کنــد!! رشوط ارزش افزائــی و ســودآفرینی 

هــر چــه بیشــر خــود را مصالــح زندگــی عمــوم مــی خوانــد!! دولــت خــود را نهــاد نظــم زندگــی همــگان 

ــت  ــش و امنی ــیرازه آرام ــود را ش ــای خ ــدار بق ــبات پاس ــت و مناس ــوق و مدنی ــون و حق ــد!! قان ــی نام م

شــهروندان نــام مــی نهــد!! رسمایــه همــه چیــز را تحریــف شــده در ذهــن، فکــر، شــعور و شــناخت انســان 

هــا جــا مــی انــدازد و زیــر ســایه ایــن وارونــه ســازی هــا، ماهیــت برشســتیز خــود را پنهــان مــی گردانــد. 

ــا  ــدال ب ــت و ج ــه رقاب ــودها ب ــیم س ــا و تقس ــه ارزش ه ــهم اضاف ــر رس س ــود را ب ــان خ ــه، صاحب رسمای

ــد. اپوزیســیون هــا  ــت اپوزیســیون مــی ران ــه موقعی هــم وا مــی دارد. عــده ای را حاکــم و عــده ای را ب

لبــاس مختلــف مــی پوشــند، راســت، چــپ، میانــه، محافظــه کار، سوســیال دموکــرات، لیــرال، فاشیســت، 

نازیســت، اصــاح طلــب، اصولگــرا و هــر چیــز دیگــر تــن مــی کننــد. بخشــهائی حتــی ادعــای کمونیســت 

بــودن مــی کننــد!! همــه ایــن هــا بــه رساغ کارگــران مــی آینــد. کل مناقشــات خــود بــا رقبــا بــر رس ســهم 

ــری و بــی حقوقــی القــاء مــی  ــوده کارگــر از ورطــه اســتثامر و نابراب ــی ت ســود هــا و قــدرت هــا را رهائ

کننــد!! آنــان از ایــن طریــق جمعیــت عظیــم بــردگان مــزدی ناراضــی عاصــی را فریــب مــی دهنــد و قشــون 

تســویه حســاب خــود بــا حریفــان مــی ســازند.

رسمایــه در مواجهــه بــا خشــم و پیــکار تــوده هــای کارگــر از ســناریوی دروغیــن »حــق اعتصــاب و تشــکل«، 

توســل بــه قانــون و مجلــس و حــق ســاخن اتحادیــه و ســندیکا و حــزب و ماننــد ایــن هــا هــم در صــورت 

لــزوم بهــره مــی گیــرد. کار ســندیکاها ســوای کفــن و کفــن جنبــش مــا در نظــم ارزش افزائــی و حاکمیــت 

رسمایــه هیــچ چیــز دیگــر نیســت. پشــت رس احــزاب و دارو دســته هــای قانــون مــدار یــا رسنگونــی طلــب، 

صــف کشــیده ایــم و کار اینهــا رصفــاً پــا نهــادن بــر روی شــانه هــای قــدرت مــا و اســتقرار شــکل معینــی 

از ســازماندهی رابطــه خریــد و فــروش نیــروی کار بــوده اســت.

ــار  ــه وضعیــت فاجعــه ب ــد هــا اســت کــه طبقــه مــا را ب ــه کمــک متامــی ایــن شــگردها و ترفن ــه ب رسمای



موجــود انداختــه اســت. وضعیتــی کــه در آن محصــول مســتقیم کار و اســتثامر خویــش را کــه از چنــگ مــا 

خــارج و رسمایــه شــده اســت حــق مســلم ایــن مفتخــوران مــی دانیــم. ریشــه گرســنگی و فقــر و مــرگ و 

میــر ناشــی از فاکــت خــود را در وجــود رسمایــه، منــی بینیــم!! اینکــه فقــط یکصــدم جمعیــت رسمایــه دار 

دنیــا از حاصــل اســتثامر طبقــه مــا رسمایــه ای بــه حجــم چنــد ده برابــر کل دار و نــدار 5 میلیــارد نفــوس 

همزنجیــر مــا در دســتان خــود متمرکــز منــوده انــد برایــامن امــری عــادی و متعــارف و شــاید هــم محــق 

جلــوه مــی کنــد!! ســیر صعــودی میــزان رسمایــه هــا در یــک ســوی و گســرش فقــر و ســیه روزی خــود در 

ســوی دیگــر را پدیــده ای قابــل تحمــل احســاس مــی کنیــم!! دولــت رسمایــه را نهــاد حافــظ منافــع عمــوم 

بــه حســاب مــی آوریــم!! بــه قانــون و قــرار و نظــم و نهادهــای حقوقــی رسمایــه دخیــل مــی بندیــم!! و 

رسانجــام پــاره ای اعراضــات، مبــارزات، خیــزش هــا و در نهایــت رسنگونــی طلبــی هــای توخالــی رایــج را 

کــه هیــچ تأثیــر تعییــن کننــده ای حتــی بــر کاهــش فشــار اســتثامر و ســتم هــای رسمایــه داری ندارنــد، راه 

فــرار از ایــن جهنــم بــه حســاب مــی آوریــم. مــا رسارس قــرن بیســتم تــا امــروز از میــدان واقعــی مبــارزه 

ضــد رسمایــه داری دور شــده ایــم. بــرای افزایــش دســتمزد، بهبــود معیشــت، آزادی هــای سیاســی، رفــاه 

اجتامعــی، رفــع نابرابــری هــای جنســی و قومــی، بهبــود محیــط زیســت، صلــح و نــوع اینهــا مبــارزه کــرده 

ایــم امــا ایــن مبــارزات عمــاً و در واقــع در چارچــوب پذیــرش مانــدگاری رسمایــه، اصــاح رسمایــه داری و 

تعدیــل جنایــات ایــن نظــام چــرخ خــورده اســت. اینهــا نتایــج شــومی اســت کــه جدایــی مــا از ریــل واقعــی 

جنــگ ضــد رسمایــه داری بــه بــارآورده اســت. 

ــی،  ــاه اجتامع ــود معیشــت، رف ــروی کار، بهب ــای نی ــش به ــرای افزای ــد ب ــه بای ــات اســت ک ــح واضح توضی

ــوه  ــودکان و انب ــط زیســت، محــو کار ک ــر شــدن محی ــع تبعیضــات جنســی، به آزادی هــای سیاســی، رف

مســائل دیگــر پیــکار کــرد. ایــن را هــر کارگــری بــه طــور مــادرزاد مــی دانــد و تــا هــر کجــا کــه بتوانــد 

ــن حــوزه هــا  ــدام ای ــا در هــر ک ــارزه م ــه هــر گام مب ــن اســت ک ــر رس ای انجــام مــی دهــد. کل بحــث ب

ــش  ــرای افزای ــارزه ب ــه داری باشــد. مب ــه اســاس موجودیــت رسمای ــا علی ــگ م ــار جن ــر متــام عی ــد مظه بای

دســتمزد مطلقــاً معنایــش ایــن نیســت کــه خواســتار توافــق کارفرمایــان بــا چنــد تومــان مــزد بیشــر خــود 

گردیــم!! معنــای ضــد رسمایــه داری و درســت مبــارزه آن اســت کــه بیــان کل تولیــد و کار ســاالنه خــود 

را پیــش چشــم رسمایــه داران و دولــت هایشــان قــرار دهیــم و بــه آنهــا اعــام داریــم کــه ضــد هــر میــزان 

رسمایــه شــدن محصــول کار و تولیــد خــود هســتیم و بــرای گرفــن کل آن مــی جنگیــم و بــه انــدازه تــوان 

و قــدرت خویــش از شــام مــی گیریــم. کل ایــن محصــول بایــد رصف بهریــن شــکل نگهــداری از ســاملندان، 

معلــوالن، بازنشســتگان و ازکارافتــادگان شــود. آب، بــرق، گاز، خــورد و خــوراک و پوشــاک، مســکن، تلفــن، 

اینرنــت، دکــر، دارو، بیامرســتان، مهــد کــودک، مدرســه و دانشــگاه، همــه و همــه بایــد بــه طــور کامــل از 

ســیطره خریــد و فــروش خــارج گــردد. در اعــراض بــه پدیــده بیــکاری، بــه جــای درخواســت بیمــه بیــکاری 

محقرانــه، حــرف مــا ایــن اســت کــه بایــد در همــه زمینــه هــای خــوراک و پوشــاک و مســکن و تفریــح و 



کل احتیاجــات زندگــی بــه بهریــن وجــه و در باالتریــن ســطح رفاهــی تأمیــن و تضمیــن باشــیم. در پیــکار 

ــرخ  ــر ن ــارزش ب ــر ب ــودن کار خانگــی و تاثی ــگان ب ــن اســت کــه رای ــه تبعیضــات جنســی ســخن مــا ای علی

اضافــه ارزش هــا و ســودها، ســاز و کار مهــم تحمیــل ایــن تبعیضــات اســت. کار خانگــی بایــد محــو شــود. 

ــه  ــودکان گرفت ــرورش ک ــامن و پ ــارداری و زای ــه، از ب ــراد در خان ــاء، هرســاعت کار اف ــن امح ــه ای در پروس

تــا آشــپزی و نظافــت و نگهــداری از بیــامران، ســاعتی از زمــان اشــتغال محســوب شــود و میانگیــن ســهم 

هــر انســان از محصــول اجتامعــی بــه آن تعلــق گیــرد. هرشــکل نابرابــری میــان زن و مــرد در هــر عرصــه 

زندگــی شــخصی و اجتامعــی، چنــد همــری محــو و ازدواج افــراد زیــر 18 ســال ممنــوع گــردد. در عرصــه 

مبــارزه بــرای آزادی هــای سیاســی، بــه دنبــال صــدور جــواز از نظــام رسمایــه بــرای آزادی تشــکل و بیــان و 

تظاهــرات و اعتصــاب نیســتیم. بــا صــدای رســا فریــاد مــی زنیــم کــه هــر نــوع دخالــت هــر نهــاد دولتــی 

در حــوزه زندگــی خصوصــی و مبــارزات اجتامعــی خــود را بــا قــدرت ســد مــی ســازیم. در رابطــه بــا مبــارزه 

ــزان منــی شــویم.  ــه آوی ــدرت رسمای ــی هــای دســتگاههای ق ــه عوامفریب ــط زیســت ب ــه آلودگــی محی علی

مبــارزه بــا هــر نــوع آلودگــی زیســت¬محیطی را از طریــق پیــکار علیــه اســاس تولیــد بــرای ســود، تعطیــل 

فعالیت¬هــای اقتصــادی مخــرب و آالینــده محیــط زیســت، منــع هرنــوع رسمایــه شــدن منابــع طبیعــی 

ماننــد جنــگل، آب و زمیــن، دنبــال مــی کنیــم. در جنــگ علیــه دولــت رسمایــه، دســت رد بــر رژیــم ســتیزی 

بــدون محتــوای ضــد رسمایــه داری مــی زنیــم.

ــا راســت در خواهــد  ــن حــرف هــا مســلامً صــدای اعــراض متامــی رفرمیســت هــا از چــپ ت ــا گفــن ای ب

ــر  ــه مگ ــی پرســیم ک ــان م ــی اســت. از آن ــا خیالباف ــه اینه ــد داد ک ــاد رس خواهن ــا هــم فری ــه ب ــد. هم آم

وقتــی شــام غــرق در مــرداب رفرمیســم خواســت افزایــش چنــد درصــدی دســتمزد را بــه کارگــران توصیــه 

مــی کنیــد و زمانــی کــه تــوده کارگــر متوهــم بــه رفرمیســم ایــن مطالبــه را پیــش مــی کشــند، صاحبــان 

رسمایــه رساســیمه بــه دســت و پــای کارگــران مــی افتنــد و آمادگــی فــوری بــدون قیــد و رشط خــود را بــرای 

پرداخــت ایــن رقــم اعــام مــی کننــد؟! پــس در هــر حــال بایــد جنگیــد. امــا فــرق ایــن دو جنــگ ایــن اســت 

کــه در یکــی، جنــگ کننــدگان لحظــه بــه لحظــه خــود را نیرومندتــر و ســازمان یافتــه تــر مــی ســازند، در 

دیگــری فقــط طــوق بردگــی مــزدی بــر دســت و پــای خــود را محکــم مــی مناینــد. تفــاوت ایــن دو جنــگ 

آن اســت کــه یکــی حتــی زمانــی کــه زمیــن و زمــان را از هــای و هــوی »رسنگونــی و بــر انــدازی« پــر مــی 

ــه داری و دارای  ــه مــدار اســت و دیگــری ضــد رسمای ــان و رسمای ــاز هــم  رفرمیســم خالــص و عری ــد ب کن

بنامیــه لغــو کار مــزدی اســت.    

مــا بــه جنبشــی نیــاز داریــم کــه بــا افــق لغــو کار مــزدی، در تــدارک محــو رسمایــه داری، بــرای تحمیــل تــا 

رسحــد ممکــن انتظــارات جــاری تــوده هــای کارگــر بــر بــورژوازی مبــارزه منایــد. تــوده هــای وســیع طبقــه 

ــد ســازمانیابی آگاه رسارسی خــود  ــه نیازمن ــه رسمای ــی خــود علی ــارزه طبقات ــرای پیشــرد هــر گام مب ــا ب م

هســتند. ایــن تشــکل قطعــاً منــی توانــد ســندیکا و اتحادیــه و حــزب باشــد. تشــکل مــورد بحــث بایــد تجلــی 



آگاه جمعیــت هــر چــه کثیرتــر آحــاد کارگــران، ظــرف دخالتگــری آگاهانــه مســتقیم و خــاق و نافــذ همــه 

ایــن آحــاد و کانــون آمــوزش و رشــد و ارتقــاء مســتمر آگاهــی و اثرگــذاری کل ایــن تــوده هــا باشــد. ایــن 

تشــکل فقــط و فقــط شــوراهای ضــد رسمایــه داری اســت. ایــن تنهــا راه اســت و مابقــی راههــا همگــی 

یکراســت بــه گورســتان اســت.

ــا برگــزار مــی شــود.  بــه اول مــاه مــه بپردازیــم. آنچــه ایــن ســال هــا زیــر نــام روز کارگــر در متامــی دنی

ــر  ــه رفرمیســم  راســت و چــپ ب ــاری اســت ک ــدش ب ــاً چن ــوری و کام ــش  بســیار مضحــک، کاریکات منای

جنبــش کارگــری تحمیــل منــوده و هیــچ نشــانی از مراســم واقعــی روز کارگــر نــدارد. تــوده کارگرانــی کــه در 

ســال 1886 میــادی در ایالــت شــیکاگو و برخــی شــهرهای امریــکا بــه خیابــان هــا ریختنــد، علیــه رسمایــه 

شــوریدند، ســاح اعــراض خــود را بــه ســوی ســینه رسمایــه داری نشــانه رفتنــد. آنچــه اینــک مــی بینیــم نــه 

فقــط هیــچ نشــانی از جــدال ضــد رسمایــه بــر چهــره نــدارد کــه از بیــخ و بــن رسمایــه پســند و رسمایــه 

مــدار اســت. اکرثیــت قریــب بــه اتفــاق نیروهائــی کــه فراخــوان دهنــده ایــن ســناریو هســتند هــامن دار 

و دســته هائــی مــی باشــند کــه عصــای دســت بــورژوازی بــرای کفــن و دفــن جنبــش ضــد رسمایــه داری 

طبقــه کارگــر بــوده و هســتند. سوســیال دموکراســی، اتحادیــه هــای بــزرگ و کوچــک کارگــری دنیــا، دکــه 

ــت  ــل وضعی ــه در تحمی ــه و هم ــابق، هم ــوروی س ــراض اردوگاه ش ــال انق ــل در ح ــی و محاف ــای حزب ه

فاجعــه بــار موجــود بــر جنبــش کارگــری جهانــی نقــش داشــته انــد. مضحکــه آفرینــی آنهــا زیــر نــام مراســم 

روز کارگــر نیــز حلقــه ای از زنجیــره هــامن نقــش بــازی هــا اســت. ایــن ســناریو بایــد پایــان یابــد و جــای 

خــود را بــه اول مــاه مــه رسمایــه ســتیز بســپارد. روز کارگــر بایــد منایــش قــدرت جنبــش شــورائی ضــد کار 

مــزدی در رسارس جهــان شــود. در هــر کجــا کــه هســتیم، در هــر کارخانــه و کارگاه، مدرســه و بیامرســتان، 

خطــوط حمــل و نقــل، مزرعــه، معــدن، فروشــگاه و دانشــگاه، شــوراهای ضــد رسمایــه داری خــود را بــر 

پــای داریــم. از درون شــوراها مبــارزه بــرای مطالبــات جــاری خویــش را بــا جنــگ رسارسی طبقاتــی علیــه 

بردگــی مــزدی یکپارچــه و یگانــه ســازیم. 


