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  !نظام سرمايه ، علِم مزدور و خُرافات اين نظام 

بهترين كاالها در برابر ارزش مصرف آنها، در اگر در مورد دوران ساده، ارزش  

متحول  حاالت، شكل مستقل پولي به خود ميگيرد، در اينجا ارزش ناگهان مانند جوهر

از . و خود بخود متحركي جلوه ميكند كه براي وي كاال و پول هر دو فقط شكلند

بجاي آنكه معرف مناسبات كااليي باشد مي توان گفت كه اكنون ارزش با . اينهم باالتر

خودش به  به مثابه ارزش بدوي وي از. خود بنفسه مناسبات خصوصي برقرارميكند

، همچنانكه خداوند پدر به مثابه خدواند پسر از ميگرددمثابه اضافه ارزش متمايز 

ند و در واقع يك شخصيت را تشكيل خويش متفاوت مي شود با اينكه هر دو هم سنّ

لير پيش پرداخته  ١٠٠لير است كه  ١٠بهمين سبب تنها بوسيله اضافه ارزش . ميدهند

نيز بدست  سرمايه مي شود و به محض اينكه چنين شد، يعني پسر و بوسيله پسر پدر

  .ليره استرلينگ يگانگي مييابند ١١٠آمد ، اين تفاوت از نو ناپديد مي شود و هر دو در 

آيا اين نوشته ماركس درهمان جلد اول كاپيتال گوياي اين نيست كه روابط توليدي  

سياست، فرهنگ و اخالق جامعه را ايجاد كرده و آنها را به سنت هم تبديل ميكند؟ 

ه داري و فئودالي ــ هم چنين ي در هر تاريخ معين خودش ـــ برداين روابط توليد

سرمايه ثابت ، هم كه بر اساس توسعه ابزار ـ كارمرده فات نظام سرمايهخرا .است هبود

بيش از هر زماني بوسيله ابزار هاي تبليغي پيشرفته و سريعش ــ به  استوار  است، ـ

بايد روي اين امر تاكيد كرد . خاطر كنترل امنيتي و گردش پول ــ شديدتر شده است

  .كه در واقع خرافات شرعي نيز آن رويِ ديگرِ سكه روابط توليدي است

مل ميكنند؟ به قول تجربه ع اكنون جوانان ما و طبقه به اصطالح كارگر به كدام 

اسكاروايلد اگر تجربه را اشتباهات خود بدانيم، از تجربه مان براي امروز چه درسي 
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گرفته ايم؟ از مرگ بر شاه نسل قبل خود چه چيزي اندوخته كرده ايم؟  آيا از مرگ 

و   ٤٠و  ٣٠نظام سرمايه درسي آموخته ايم؟ در سال هاي  قبل به جايِ بر يكنفر نسلِ

بعضي ها هم ميگفتند . ميگفتند كه شاه برود و هر كس مي خواهد بيايدبه ما  ١٣٥٠

اين گفته هاي تحصيلكرده هاي دانشگاه ها ي داخل و . شاه برود هر سگي ميآيد بيايد

سرمايه از زماني شكلگيري خود به منظور حاكم كردن نفوذ و . خارج آن زمان بود

 .نوان ابزاري موثر بكار گرفتسلطه فكري خود بر انسان ها مدارس عمومي را به ع

در تاريخ مشهور است كه در زمان پادشاه پروس ويلهلم ليكبنخت به مدت دوازده 

بخاطر فعاليت هاي سياسيش به انگليس تبعيد  ١٨٦٢تا  ١٨٥٠سال بين سالهاي 

پس از دوازده سال، وي وقتي به پروس برميگردد مينويسد كه مردم نسبت به . ميشود

ويلهلم سپس به مدارس يكسان و آموزش يكسان . ربزيرتر شده اندقبل مطيع تر و س

سرمايه در . آن دوره اشاره كرده و به اثرات مخرب آموزشهاي مدارس تاكيد ميگذارد

اينجا متوقف نشد بلكه براي تحت نفوذ درآوردن انسانها كودكستان ها را بوجود آورد 

امروز مراكز آموزشي ما و به . دتا از همان كودكي سلولهاي مغز آدمها را تسخير ساز

ويژه دانشگاه هاي معتبر جهان نظير هاروارد، استافورد،  ماساچوست، آكسفورد، 

به  دانشگاه ها تورنتو و يِل به كمك مالي چه كساني اداره ميشوند؟ مولفين و استادان

ميان  دستور كمپاني هاي بزرگ جهان چه كتابهايي را آماده و آموزش ميدهند؟ از

 تحصيل اينان چند نفر با تعهدي انساني بيرون ميآيند؟هزاران فارغ ال

نيروي كار عليه سرمايه شروع ميشود، علم بيطرفي  درست از زماني كه مبارزه طبقاتيِ

نگاه فقط يك . خود را از دست داده و به علم مزدور براي حفظ سرمايه تبديل ميشود

بعد از مرگ ماركس . اين را بخوبي روشن ميسازد گذرا به ماركس و آموزشهاي وي

نوشته هاي وي به زبانهاي آلماني، فرانسوي و انگليسي ويراستاري  تقريبا اكثر آثار و

و  انتشار مييابند، اما هركس با انگيزه اي و براي توجيه نظم موجود به سراغ اين آثار 
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 سوسيال دموكرات آلمان، حزبحزب  دوست نزديكش انگلس تاميروند، از 

غربي و شرقي، حزب كمونيست انگليس، حزب  كمونيست آمريكا كمونيست آلمان 

همه اينها فقط براي توجيه سياستهاي روز خود . و انواع احزاب ماركسيست لنينيست

به سراغ ماركس رفتند تا با جرح و تعديل و حتي جعل ماركس را در  خدمت سازش 

ژيهاي لنينيسم و طبقاتي بكار گيرند و از دل آموزش هاي ماركس افسانه و ايدئولو

ز هر امروز اين امر ا. بسازند... استالينيسم و تروتسكيسم ومائوئيسم و آنارشيسم و

سرمايه محققين دانشگاهي را با پول ميخرد و كميسيون  امروز. زماني عريانتر است

 كمپاني هاي بزرگ جهان  و پارلمان ها و نهادهاي دفاع از دموكراسي آمريكا يآموزش

 . تحقيقي محققين به اصطالح چپ را فراهم ميكنندبودجه كارهاي 

تبليغ و ترويجي كه از سوي رسانه هاي بورژوايي و سايت هاي متعدد رنگارنگ، به 

صورت گفتاري و نوشتاري پيش برده ميشود، يكي از اركان هاي شستشوي مغزي 

 .قشر هاي مختلف طبقات اجتماعي و اقتصادي نظام سرمايه و به ويژه جوانان است

پادوان سرمايه چه به وسيله سرمايه هاي شخصيت يافته و چه به وسيله تحصيل كرده 

هاي دانشگاهي چپ و راست تالش ميكنند مبارزه طبقاتي را به انحراف كشيده و 

 - حتي خود واژه مبارزه طبقاتي را در مغز كارگران مزدور توليدي و غيرتوليدي

و تلويزيون ايران اينترنشنال و بي بي سالهاي اخير راديو  در .محو سازند -خدماتي

سي فارسي و راديو فرانسه و صداي آمريكا با به ميدان آوردن بعضي از چپها تحت 

اكنون مدتهاست كه   .عناوين كارشناس و متخصص، اين حركت را شدت بخشيده اند

سازمان جهاني كار يعني وزارت  صندوق  بين الملل پول و سازمان ملل، بانك جهاني،

ر جهاني، اين كارگذاران تقسيم كار جهاني سرمايه صحبت از فاصله غني و فقير كا

بايد از اين نهاد هاي مسئول . كرده و نسبت به تبعات اجتماعي آن هشدار ميدهند
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شستشوي مغزي كه از سوي تحصيلكردگان دانشگاههاي معتبر جهان اداره ميشود 

ابرهاي اجتماعي است و يا در غني در نابريد كه ريشه اين فاصله بين فقيروپرس

  .نابرابري و استثمار طبقاتي است؟ اين ها از كلمه نابرابري طبقاتي وحشت ميكنند

شدت  -كارخانه و كارگاه و مزرعه -درست است كه كارگران در محل دباغي خود

استثمار داخلي با شدت استثمار بازار جهاني از طريق بانك جهاني و صندوق بين 

سازمان جهاني كار را با گوشت، استخوان و  وامل اجرايي آن يعنيمللي پول و عال

اعصاب خود حس ميكنند، اما هنوز درك درستي از اقتصاد سياسي و نقد اقتصاد 

درك نقد اقتصاد سياسي شرط و قدم اول براي استقالل فكري و . سياسي ندارند

بقه مبارز طبقاتي ط  اين حركت يعني تبديل طبقه مزدور به. تئوريك طبقه مزدور است

يك حركت اعتصاب در مراكز اصلي . در كارخانه بوجود خواهد آمد نه در خيابان

توليدي هر جامعه اي ميتواند هر نوع حكومت سرمايه را بزير بكشد، اما شرط 

موفقيت اين حركت در اين است كه بايد در پيوند جهاني بوده و به نابودي طبقات 

  .منتهي شود

دشمنان . و ايران انسان ها را با سقط جنين و حجاب سرگرم ميكنند امروزه در آمريكا

و دوستان آگاه و ناآگاه ما در لباسهاي مختلف نابرابريهاي اجتماعي را به جاي 

آنها تالش ميكنند كه انسانها و به ويژه كارگران به ريشه  .نابرابريهاي طبقاتي ميگذارند

. ا در نابرابري طبقاتي جستجو نكنندتاريخي ستمكشي زن واقف نشوند و ريشه آن ر

يكي از جانباختگان  -لوسي پارسونز كارگر حروفچين آمريكايي همسر آلبرت پارسونز

در  ١٩٠٥در سال  -به دار آويخته شد  ١٨٨٧نوامبر  ١١مبارزه عليه سرمايه كه در 

ما زنان برده  "كنگره كارگران صنعتي جهان بدرستي رو به مردان كارگر گفت

هر زمان كه دستمزد ها بابد . ما نسبت به مردان بيرحمانه تر استثمار ميشويم. يمبردگان



 

5 
 

 
 ".كاهش يابند، طبقه سرمايه دار زنان را براي كاهش آن مورد استفاده قرار ميدهد

 نسل امروز. لوسي تاكيد ميكرد كه ستمكشي قطعي زن از مسير مبارزه طبقاتي ميگذرد

آزاديهاي فردي و اجتماعي داشتيم  است كه در زمان شاه و پدر شاه  فراموش كرده ما

اينان فراموش كرده اند . طبقاتي و آزاديهاي سياسي بشدت سركوب ميشد   اما مبارزه

كه پدر و پسر راه را براي روح القدس باز نمودند تا حتي از آزاديهاي فردي و 

ده اند كه شاه و احزاب مردم و اينان فراموش كر. اجتماعي نيز خبري در ميان نباشد

پان ايرانيست براي ما اتحاديه كارگري درست ميكردند، اما امروزه هئيت مديره هاي 

 - مصوب قانوني خودشان -از شكل گيري انجمن هاي صنفي حتي پااليشگاه نفت

  .جلوگيري ميكنند

يه دولت ملت سازي سرما(خرافات نظام هاي عرفي سرمايه در هر جغرا فياي سياسي 

با خرافات نظام هاي شرعي مختلف ــ  با خداي واحد و دينهاي مختلف با كتاب )  

. آسماني ماهيتا يكي و هر دو در خدمت سرمايه و تداوم نظامش هستند و بدون كتابِ

اگر زماني ماركس روزنامه اقتصادي اكونوميست را ارتجاعي مي دانست ــروزنامه اي 

آن زمان و امروز دنيا مي باشد ــ امروز بدون كه معلم و پيش كسوت روزنامه هاي 

كافي است به نمونه هاي  .استثنا تمام روزنامه هاي اقتصادي سرمايه ارتجاعي هستند

و ستون هاي سرمقاله و  "اقتصاد"و  "دنياي اقتصاد"ايراني آن نظير روزنامه هاي 

تحصيلكرده  باشگاه به اصطالح اقتصاددانان توجه كنيد تا به عمق درسهاي ارتجاعي

ماركس خود اقتصاددانان دانشگاهي را اقتصاددانان . هاي دانشگاهي آنان پي ببريد

وي اقتصاد را از اقتصاددانان كالسيك اقتصاد سياسي آموخت نه در . عاميانه ميناميد

در اينجا . ماركس ضمن نقد آنها، آنان را مزدورِ علمِ مزدورِ سرمايه نميدانست. دانشگاه



 

 ۶

زياد نام برد ، رافات عرفي نظام سرمايه، كه تاريخش با خون نوشته شدهمي توان از خ

  .ولي  اين كار خودش به تنهايي يك مقاله بلند و طويل ميشود 

حال كه صحبت از تفاوت ميان اقتصاددانان كالسيك و اقتصاددانان دانشگاهي به ميان 

ماركس وقتي . يمه فرق ميان ماركس وانگلس بكنآمد، بد نيست اشاره كوچكي نيز ب

 انگلس مي فرستد، انگلس روي كلمه كه دست نوشته سرمايه را براي نظر خواهي به 

انگلس وقتي . سرمايه خط مي كشد و عنوان كتاب را شيوه توليد سرمايه داري ميكند

دست نوشته ها را پس ميفرستد، ماركس مي پرسد چرا روي كلمه سرمايه خط 

ما با شيوه توليد سرمايه داري سرو كار داريم؛  كشيدي ؟ انگلس درجواب مي نويسد

سرمايه يعني چي؟ ماركس در جواب ميگويد اين سرمايه است كه شيوه توليد و 

 - تاريخي انگلس مقوالت و اقتصاد سياسي را! روابطش را بوجود مياورد و نه برعكس

ه فلسفي از نظر ديدگا .اجتماعي مي داند -تاريخي آنها را منطقي مي داند ولي ماركس

نيز اين دو شخصيت دركشان متفاوت بود، حتي در فلسفه مادي هم همين طور 

ديدگاهشان از زمين تا آسمان فرق ميكرد ولي ماركسيستها اين فرق ها را نمي 

 خواهند بدانند چون اگر به اين امور واقف شوند، در قدرت نمي توانند شركت كنند و

ماترياليسم اجتماعي و ديالكتيك ماركس با ؟ .!را به دنبال خود بكشند طبقه مزدور

ه شده و آن روي سكه هگل مي ماترياليسم انگلس كه بر اساس قانون طبيعت نوشت

اساس همين تفاوت هاست كه ماركس هيچوقت بر. نيز متفاوت استباشد، 

ماركسيست نشد اما انگلس ماركسيست شد و پيروانش حزب سوسيال دموكرات 

سكه  ديگرِ در ادامه خود بنام كمونيست و كمونيسم، رويِ وآلمان را بوجود آوردند 

با ماركسي ناميدن  امروز بخشي از اينها با عوض كردن شكل خود و. سرمايه شدند

ما در اينجا بخاطر . خود به جاي درك ماركس به بازخواني ماركس روي آورده اند
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رصتي روي اين شرايط امروز روي اين قسمت زياد مكث نميكنيم و اميدواريم در ف

  .تفاوتها با دقت توضيحات  بيشتري بدهيم

و اما روبناي ارتجاعي و خرافات نظامهاي شرعي اقتصاد طبقاتي از عهد باستان تا 

آيا راه پيمايي آدمها در پرتقال،  . كنون همانند يكديگر و به نوعي كپي همديگر هستند

ر اسپانيا براي صليب دبويژه در زمان كودتاي سرهنگان،  -دسبراي قبر مريم مق

كشيدن عيسي و تجمع ساالنه يهوديها در اورشليم به لحاظ ماهوي باهم تفاوت 

جابجامي شوند  براي زيارت كربال ان با كاميون و تريليراي ياناگر امروز شيع دارند؟

در قدرت است و  حكومت شيعه كه ، بخاطر اين استو تشنگي ميميرند واز گرما

و پرتقال و  انيادر اسپ اگر اما .گ و اخالق را در كنترل دارداقتصاد و سياست و فرهن

تشنگي نمي  جابجا نشده و از و آمريكا با تريلي و كاميون ديگر كشورهاي اروپايي

اما درهمان . در قدرت نيستند است كه مسيحيت و نمايندگانش ميرند براي اين

د همين مسيحيت در بزرگي از روشنفكران راست و چپ بايد دي قبله بخشِ آمريكايِ

و چه رفتاري را با نيمي  در سياست چقدر مداخله دارد درون حزب جمهوريخواه و

د نهمين طور بايد ديد صهيونيست ها چه بر سر اعراب ميآور. از جامعه تجويز ميكند

روشنفكران  .و حتي چه تبعيضي عليه يهوديان غير آمريكايي و اروپايي اعمال ميكنند

نه تنها  او ژورناليست هاي ايراني و سوسياليست هاي ميانه رو مما اصالح طلب ديني 

اينها . چشم بر اين سركوب و تبعيض ميبندند بلكه در توجيه اين سياستها ميكوشند

فراموش كرده اند كه همين كليسايي كه امروز مريدانش روزهاي يكشنبه در آن شراب 

زنده زنده در آتش  زمان حاكميت خود دگرانديشان راميرقصند، در خورده و 

 .ميسوزاند



 

 ٨

در رابطه با خرافات سرمايه در نزد ماركسيست ها و اقتصاددانان تحصيلكرده دانشگاه 

هاي معتبر سرمايه توجه خواننده را به اين نكته جلب ميكنيم كه آنها در نوشته ها و 

با  مقايسه يه را نه در جوهر سرمايه بلكه درناموزون بودن سرما سخنراني هاي خود،

به اصطالح پيراموني سرمايه يا به  هاي به اصطالح متروپل و كشور هايكشور 

حركت .اصطالح كشور هاي توسعه يافته و كشور هاي در حال توسعه جستجو ميكنند

سرمايه هميشه چه در كشور مادر و اصلي آن و چه در كشور هاي پيراموني سرمايه 

از  ها به كرات ديگر كشيده شده و بعدناموزون بوده و تا امروز كه رقابت سرمايه 

قطب شمال و جنوب با استثمار نيروي كار جهاني هزينه آوردن مواد اوليه ماه 

 .موزون بودن خود را حفظ كرده استومشتري و مريخ را به زمين تامين ميكند، اين نا

جوهر سرمايه از همان زمان كه تقسيم كار مشخص و مجرد حركت حقيقي سرمايه 

ماركسيست مصري آقاي ادوارد سعيد فكر ميكرد كه دولت . وزون بوده استشد، نام

و يا باشگاه اقتصاددانان جهاني و . چين ميتواند كنترل سرمايه را در دست بگيرد

شركاي ايرانيشان در سرمقاله ها و ستون سياست گذاري نظريه رشد دستمزد را به 

اينان آن روي سكه اقتصاد دستوري . آثار حركت بازار آزاد و تجارت آزاد گره ميزنند

در آمريكا و اروپا و آسيا دولتها به . دولتها به خصوص امثال ايران را توصيه ميكنند

قول ماركس ميتوانند با سياستهاي اقتصادي حركت سرمايه را سريعتر و كندتر سازند، 

ولي در نهايت اين خود سرمايه است كه حرف آخر را زده و تو دهني به سياست 

بحران حركت سرمايه در آلمان و آمريكا در مقايسه  .ذار و نظريه پردازانش زده استگ

اردوليبراليسم  كه نظريه پردازان آن را  -شدقبل از آنها آموزنده مي با و ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧

با نظريه ماركسيستهاي امثال ادوارد سعيد و عاميانه ها در سطح جهان  - مي ناميدند

آلمان، "ي كه ميخواهئد در  اين زمينه بيشتر بياموزند به مقالهكسان - تفاوت اساسي دارد

  .قفس آهنين براي قاره كهن رجوع نمايند
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. سرمايه خرافه هاي متعددي از جمله دموكراسي، پارلمان، قانون و آزادي فردي دارد

دموكراسي . دموكراسي سرمايه همان قواعد بازي بين سرمايه ها و سرمايه داران است

در دست دولت سرمايه است كه هر زمان الزم شود با توسل به آن  برنده  ايآن حربه 

سركوب ميكند و هرزمان الزم باشد به عنوان  كارگران را تحت نام نماينده جامعه

پارلمان در نظام سرمايه محلي است كه . وسيله تحميق پرولتاريا و جامعه بكار ميگيرد

يدا ميكنند تا از سرمايه هاي خود دفاع نمايندگان سرمايه هاي متعدد درآن حضور پ

قانون وقانون اساسي  وسيله اي است كه سرمايه ديكتاتوري عيان و پنهان خود  .كنند

را زير آن مخفي نگهميدارد و همه اينها به عنوان خرافات سرمايه بايد در ضمير 

و كارگران و زحمتكشان و كل جامعه فروبرده شود تا امنيت سرمايه ها و انباشت 

قانون خواست سرمايه ها و نمايندگان آنهاست كه براي تنظيم . استثمار تضمين شوند

مناسبات بين خود و برقراري دموكراسي بين آنها و  بر عليه كارگران تدوين شده 

است و در نظام سرمايه همان ديكتاتوري سرمايه است و به عبارت  دقيقتر و بقول 

فردي در نظام سرمايه خرافه اي بيش نيست  آزادي. ماركس قانون روح سرمايه است

زيرا كه سرمايه با دراختيار گرفتن معاش انسانها آنها را به بردگان مزدي خود تبديل 

 .ميكند

درشرايطي كه سرمايه هر چه بيشتر جامعه را به بربريت نزديك ساخته و با تخريب 

مزدور  لكردگان، تحصيعميق محيط زيست حتي نفس كشيدن انسانها را بخطر انداخته

سرمايه صحبت از جامعه مدني و جامعه مدرن و حقوق بشر ميكنند، اين در حالي 

است كه عناصر آگاه اينها ميدانند كه ماركس در همان ايدئولوژي آلماني جامعه مدني 

تك تك اين واژگان واژه هاي ساخت خود . را به روشني جامعه بورژوايي مينامد

  .خرافات سرمايه بكار برده ميشود تقويت سرمايه بوده ودر صدد



 

 ١٠

چه براي توسعه اش و چه در بحران هاي نرخ پائين استثمار  ،در بحران هاي سرمايه

چه انباشت توليد انبوه كه كاالها در  كاالي ويژه نيروي كار يعني انباشت سرمايه ، و

ل تهاي مختلف خود را شكحكوم بنا به نياز خود انبارها روي دستش مانده، سرمايه

استالين و تروتسكي  آيا سرمايه براي توسعه خود حكومت هاي لنين، .داده است

هيتلر و روزولت بوجود نياورد  آيا سرمايه باز در شرايط بحراني خود! بوجود نياورد؟

آيا سرمايه همين امروز نمايندگان راست خود را وارد پارلمانهاي اروپا نكرده  !؟

ت چاوز ها در ونزوئال و بيست ويكم درهيب قرن؟ آيا سياستمداران سوسياليست است

برزيل براي رفع بحران سرمايه به قدرت نميرسند؟ آن دسته از لوال ها در 

سوسياليستهايي كه ماركس آنها را سوسياليستهاي منبري ودولتي ميناميد، امروز به 

ديدن  رزا لوكزامبورگ با .ه هاي دولتي تبديل شده اندشومن هاي تلويزيونها و  دستگا

لودگي رفقاي سابق خود در حزب سوسيال دموكرات آلمان در مقابل بورژوازي بر اثر 

آيا فكر ميكنيد قدرت حاصله از ! كارگران. خشم آنها را جاكشهاي ضدانقالبي ميناميد

خيابان شما را فردا نمايندگي خواهد كرد و يا شما را بيشتر استثمار خواهد كرد؟آيا 

مرگ بر خامنه اي و  مرگ بر ديكتاتور شما را به بهروزي  فكر ميكنيد تكرار شعار

طبقاتيتان در همين حد است؟ آيا هنوز دنباله رو -خواهد رساند؟ آيا شعور تاريخي

سال  ٤٣شعار ها و خواستهاي ماورا طبقاتي نيستيد؟ آيا تكرار اين شعار ها پس از 

شر نيست؟ آيا نيروي تكرار خرافات علم مزدور سرمايه در تمام زمينه هاي زيست ب

تي براي جامعه متضاد طبقاتي كار مزدور مولد بعداز اعتراضات نان براي بقا چه حرك

طبقاتي با اهداف استقالل - آيا نيروي كار با درس گرفتن از تجربه تاريخي ؟دارد

  به دنباله روي از طبقات ديگر عمل ميكند؟  ٥٧طبقاتي حركت ميكند و يا مانند 

دور، با عناصرراديكال به جهت انقالبي، براي تبديل شدن به طبقه در نتيجه طبقه مز

انقالبي در مقابل سلطه روز افزون سرمايه و براي استقالل حركت طبقاتي كه پايه 
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حركت درست به جهت انقالب براي نابودي سرمايه و طبقات مي باشد، بايد 

ل اين هفت شكنجه تاريخي و سخت و دشوار آموختن از تجارب خود طبقه در طو

قرن و آموختن اقتصاد سياسي و شناخت از نقد اقتصاد سياسي را در همين شرايط 

خود  ما بايد بيرحمانه از. دنبال كند دوسال دستمزد نگرفتن و نداشتن آب ونان و هوا

بپرسيم كه آيا امروز نيروي كار مبارز تر است يا در صد سال گذشته و حتي تا بعد از 

ما در اثر دنباله روي از ! حتي همين دهه هفتاد قرن گذشته؟جنگ جهاني دوم و يا 

طبقات ديگر، از طبقه خود دور افتاديم و ديگر به جز انتقال تجربه جهاني كار ديگري 

تاريخ در عين آموزگار بودن راه را . نمي توانيم انجام دهيم چون پير و فرسوده شديم

  .اي در آن مخفي نمي ماند تاريخ مزرعه ايست كه هيچ دانه . نيز نشان ميدهد

ديگران و به ويژه از طبقه سرمايه دار و دولتهايشان كار  ديدن مشكالتمان از چشمِ

كه آيا سلطه سرمايه بر جريان  ما بطور جدي بايد از خود بپرسيم .ساده اي است

بنابراين سلطه پذيري . اين امر يك رابطه است! زندگي ما امري يكطرفه است؟ نه

ما بايد بدانيم هيچ راهي جز آموختن از تاريخ . نيروي كار روي ديگر اين سكه است

كارگران بايد بدانند كه اگر امروز، هر . طبقاتي خود نداريم -خود و تجربه تاريخي

و هر روز، در مقابل تعديات سرمايه به شرايط زيستشان غفلت كنند، نه تنها  لحظه

  .د شدده نسل هاي پيش رو نيز تباه خواهخود بلكه آين

توده هاي كارگر بايد بدانند كه تمام نابرابريهاي اجتماعي در نظام سرمايه  -١

بنابراين بدون دست بردن به . محصول و مولود نابرابريهاي طبقاتي هستند

 تثمار در كشور ايران مثل هر كشور سرمايه داريِ يشه وانهدام اساس اسر

قدرت هاي سياسي حاكم در اين كشور براي . ديگر راه بجايي نخواهيم برد

مديريت سرمايه ها با توجه نقش تقسيم كار جهاني به ديكتاتوري عريان 

 .سرمايه بايد تكيه كنند



 

 ١٢

هر حركتي عليه خودسري و  تحصيلكردگان طبقات دارا از زمان مشروطيت  -٢

استبداد قدرتهاي سياسي حاكم را با لقب انقالب مزين ميسازند تا انقالب 

طبقاتي را مانند معتقدين به شيعه اثني عشري تا انقالب ظهور امام زمان 

 "مردم"واژه بي مفهوم  آنها از مشروطيت تا به امروز به .موكول سازند

 . بالي مبارزه همه باهمي مدفون شودچسبيده اند تا مبارزه طبقاتي در ال

تاريخ بورژوايي جز جعل حقايق براي ايجاد آشتي بين منافع متضاد طبقات  -٣

يكي از اين جعليات كه به صورت . و اقشار جامعه طبقاتي نبوده و نيست

خرافات امروز حتي بر ذهن كارگران راديكال ما سنگيني ميكند، سازش بين 

با بورژوازي آمريكا و  -فدراسيون كار آمريكارئيس  - خائن ساموئل گومپرزِ

الملل دوم با وي براي پيروزي قلمداد دادن شكستهايمان در تباني بين 

رقم  ١٨٨٩تاريخي در ژوئن  اين سازش. بود ١٨٨٦بقاتي سالهاي مبارزه ط

امروز . به دنبال آورد ران جهان روزي را بنام روز كارگرخورد و براي كارگ

هر سال بدون شناخت تاريخي از اين سازش طبقاتي و بدون تعمق آن را به 

همين جعل تاريخي سبب ميشود كه . صورت يك مراسم جشن ميگيريم

اتحاد راست و چپ را عليه خودمان تشخيص ندهيم و نسبت به چپ 

 .متوهم باشيم

. فساد سرمايه بسر ميبريمامروز بايد به اين امر توجه شود كه ما در عصر  -٤

 ديگر با فساد سرمايه در هر نقطه دم و دستگاه رژيم اسالمي سرمايهفساد 

اين نظام ديگر همه ظرفيت هاي رفرم را از دست داده . دنيا تفاوت ندارد

حركتي رفرمي در جهت ماندگاري اين نظام، است و اكنون هرگونه 

 .ارتجاعي است
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حكومتها و روي كار  دادن وظيفه ما تغيير. ما خواهان انقالب طبقاتي هستيم -٥

مبارزه پرولتاريا مبارزه  ،به باور طبقاتي ما .آوردن دشمنان جديدمان نيست

با سرمايه تا نابودي طبقات و توليد طبقاتي و رسيدن به آزادي و اشتراك 

 ٥٧تا  ٥٦نسل ما بخاطر دارد كه اقشار و طبقات متضاد از سال . است

اه را  از جاي خود تكان بدهند اما  بستن شير نفت از نتوانستند حكومت ش

خانواده  زنفر ا  ٥٠٠حدود  كشته شدن آن هم به خاطر نفت سوي كارگران

آشنايان خود در سينما ركس توسط عمال حكومت فعلي  و  دوستان و

به . سازند حكومت شاه را فلج وچشم پوشي ساواك و شهرباني توانستند

محض اينكه حكومت شاه قادر به مديريت سرمايه نشد، سرمايه جهاني به 

گوادلوپ متوسل شد وپايان ارزش مصرف حكومت شاهنشاهي را اعالم 

كارگران حكومت شاه را با حكومت جمهوري اسالمي تعويض . نمود

آيا  آيا با اينكار نسبت به دوران شاه فقيرتر و بيشتر استثمار نشدند؟. كردند

سال به كولي تبديل نشدند و براي صرف خواستن دستمزدهاي  ٤٣در اين 

آيا اينها شستشوي مغزي سرمايه بود و يا ! عقب افتاده شان شالق نخوردند؟

 نه؟ 

طبقاتي خود و هم طبقه ايهايشان  - اگركارگران در ايران از تجارب تاريخي  -٦

ناخوشي كه ( عي عرضيدر دنيا نياموزند و سرمايه را همچون قرارداد اجتما

خود به عنوان عامل سيه روزي ) ض ميكندبشر خودش به خود عار

نشناسند، در بزنگاههاي تاريخي هميشه  به دنباله روي از حركت سرمايه و 

نگاهي به تجربه غني حركت . خواهند پرداختدشمنان طبقاتي خود 

درس  براي شرايط امروزمان ١٩٦٨ن فرانسه در سال كارگراو  دانشجويان

در آن سال در ماه مي يك ميليون دانشجو و يازده ميليون . است بزرگي



 

 ١۴

كارگر دست به اعتصاب زدند كه در نتيجه سراسر فرانسه را اعتصاب 

آن روزها  در. پيش بردگل را تا پاي استعفا عمومي  فراگرفت كه ژنرال دو

ه عكسهاي داني كوهن بنديت به عنوان راديكالترين دانشجوي اروپا صفح

امروز آقاي بنديت به عنوان  .اول روزنامه ها و مجالت اروپايي را مزين كرد

عضو پارلمان اروپا از سوي حزب سبزها براي حفظ نظام سرمايه ميكوشد، 

در آن . اما كارگر فرانسوي در منجالب و فساد سرمايه دست و پا ميزند

ه نام مائو تي بزمان اكثر تحصيلكرده هاي دانشگاهها به دنباله روي از ب

 .پرداختند و در عمل تبديل به دالل و پادوي سرمايه هاي فرانسوي شدند

اش و خرافاتش همگي با  يانقالب نابودي توليد طبقاتي با نظام مزدور -٧

تبديل طبقه مزدور مولد صنعتي  به طبقه انقالبي ـ با شناخت اقتصاد سياسي 

 ين ميرودو نقد اقتصاد سياسي ماركس ـ يكبار براي هميشه از ب

جتماعي تاريخ، حركت روابط شيوه هاي توليدي بوده ،كه مناسبات روابط ا

عمق وشكل ميدهد و هيچ مرحله اي از آن ثابت نمي  طبقات با اقشار مختلف را

فقط شناخت از حركت روابط توليدي است كه نشان ميدهد هيچ جريان .  ماند

جايگاه مشخص و ويژه اي در  با سياسي و كاريزماي عرفي و شرعي و سياسي

جامعه » چپ « تحصيلكرده هاي دانشگاهي راست و . ماندنميجاودانه  ،تاريخ

شناس  ، پژوهشگر تاريخ ، حقوق دان و اقتصاددان اكثرا از حركت جامعه 

متناقص طبقاتي بعنوان انقالب مرحله اي نام ميبرند و اين را بوسيله دم ودستگاه 

ه بعنوان به اصطالح آگاهي دادن به جامعه تزريق هاي تبليغ و ترويج سرماي

در مورد انقالب شكست خورده مشروطه ــ بعلت ضعف تاريخي پيشه . ميكنند

وران و بورژوازي ــ و همچنين از حركت توسعه سرمايه در روسيه ــ بنام 

بنام « و همچنين در چين براي حركت توسعه سرمايه "انقالب  سوسياليستي"

ــ از راستها امثال » ك توده اي به رهبري حزب كمونيست چينانقالب دمكراتي

ملك المتكلمين و امثالهم گرفته تا لنين وتروتسكي و مائو  وسيدضياالدين ها 
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را مرحله اي مي نامند و اين هم يك نوع » انقالب «  امروزيشان پيروان تماما تا

ر مرده قبلي ديگر تاريخي شتسشوي مغزي طبقه مزدور مولد ـ در رابطه با كا

سرمايه متغير ــ كه مجموع توليد ، و كار زنده خودش ،سرمايه ثابت ،خودش

وانان و بقيه مصرف ميكنند، تا ج ،اجتماعي را از استثمار خودشان توليد ميكنند

جوانان يك جامعه مشخص سياسي را به انحراف برده تحصلكرده دانشگاه ها و 

بتوانند به قدرت سياسي  ن پنهان بماند و آنهاتُتا معني واقعي انقالب طبقاتي زير بِ

انقالب روابط توليدي برده داري، بر عليه جماعت اوليه ،  .دست پيدا كنند

انقالب روابط توليدي فئودالي و انقالب روابط توليدي بورژوائي همگي يكبار 

ي اش و خرافاتش ابودي توليد طبقاتي با نظام مزدورانقالب ن .شكل گرفت

ا تبديل طبقه مزدور مولد صنعتي به طبقه انقالبي ـ با شناخت اقتصاد همگي ب

سياسي و نقد اقتصاد سياسي ماركس ـ يكبار براي هميشه از بين ميرود و  نه 

اين يك شرط  و. شامل مرحله گذار است نه تا انقالب مهدي مرحله به مرحله

ي روابط م با شكنجه تاريخي دارد و آنهم شناخت حركت تاريخي تواتاريخ

فرهنگي و اخالقي يك جامعه  ، سياسي  ،اقتصادي ،توليدي كه مناسبات اجتماعي

در جاييكه ماركس حركت اجتماعي رهايي بخش را به رهبري . را مي سازد

بولواريسم در آمريكاي جنوبي را ارتجاعي ميدانست و ميگفت اين به ديكتاتوري 

س موسسان و دمكراسي و ختم مي شود امروزه ديگر حكومت دمكراتيك و مجل

ارتجاعي است و اين درس تاريخ از اين هفت قرن  ماآزادي بورژوايي تما

به اميد پيروزي آزادي  ــ . نه گفتار و نوشتار ما  ، حكومت جهاني سرمايه است

  اشتراك

 بطور خالصه ميگوييم كه هدف ما در اين مقاله اين است كه نشان دهيم كه

به زندگي برسيم و با همين باقيمانده سي اگر ميخواهيم به جاي زيست 

بايد اين نظام را با  ،درصدي از محيط زيست از تشنگي و گرسنگي نميريم

ماركس اين انديشمند . بين ببريم اش اززدور و خرافات عرفي و شرعي علم م

بزرگ حتي قبل ازشناخت عميق از سرمايه و نقد اقتصاد سياسي در نقد 
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 .پول تبديل شده اند-كاالق، اعتماد، دانش، وجدان و غيره  به كه عفاف، عش
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