
 ! میو تماما از نو برساز مینخود را برک  

 

 به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

ی طبقاتی حادی میان مالک آن  ، مبارزهندسرمایه موجودیت یافت و ی کار کننده تأمین عنوان هبو کارگر دار  از هنگامی که سرمایه

ی  در واقع موجودیت طبقه .ه استآغاز شدو سرمایه ، هزندمثابه نیروی کار  کاالی یگانه که شرط ضروری تولید گردید، به

ی  جامعه»، یا همان تمدن کاری مدرن آفریده شد، یعنی  این چنین بود که جامعه. قدرت مولد کار استوار گردیدمبنای دار بر  سرمایه

زیرا که  ؛بخشدبدار  هیبه سرمابری از کار را  را متقاعد ساخت که بهره ، ویشناسی کار به ماهیتکارگر این نگرش . «کار صنعتی

دار قرار  چنین شد که از همان ابتدا شرایط کار در چنگ سرمایه. دار تلقی کرد را مایملک قانونی سرمایه ، کار شدنمالکیت   با سلب

 اسباتِ ی خاص در دفاع از این من از آن پس، تنها ابزاری که کارگران در یک لحظه .نیافتو خوِد کار به کارگران تعلق  گرفت

ی  برای طبقهکه وردی را آ خودی خود دست اما اعتصاب به. اند، اعتصاب بوده است ن دست یافتهآ هبشدن  به کاالییکار  ی فروکاهنده

در یافتن ، یعنی از همان ابتدا حضور «شراکت در سود سرمایه»یا ، «سهمی عادالنه از ثمرات کار»؛ به همراه داشتکارگر 

در طول  .ی طبقاتی پایدار بوده است ی کارگر در تمام دوران تاریخی مبارزه گرفت تاریخی طبقه گیر و این. بود شرایط سرمایه

زدایی  دن کارگران از تمرکز در محیط کار و قانونشپاره  به تکه یی تولیدها شیوهدر تغییر  با های تاریخی، این پارادکس دگرگونی

 .ده استشتبدیل  ی کارگر ی کالسیک طبقه نونی مبارزهخمودگی مفرط و رکود در اشکال تاکتا نولیبرالی 

گرا با استراتژی رفرم درون جنبش  ی طبقاتی ماهیت کشف تمایز میان مبارزه ،یشرایطچنین ی کارگر در  شناسی مهم طبقه روش

نه تنها اشکال  طبقه برای کارگران، برارب در میان طبقه  به استراتژی مبارزه تغییر جهت از استراتژی رفرم. تکارگری اس

 بورژوایی  ی کارگر با نهادهای برساخته بلکه به قطع رابطه میان طبقه ،دهد دمکراسی نمایندگی و اشکال آزادی را از بنیاد تغییر می

ی  مبارزه. دماینن میمطرح  اقتصادی و اصالح سیاسیی  ی عرصه اساسا در محدودهرا هستی اجتماعی « مشکالت»که  ،انجامد می

 تولیدِ  جای اصالح سیاسی امر بحرانِ   به" جدید"های امر  دنبال استقرار جوانه  کارگران را برای تغییر اجتماعی و بهطبقاتی، 

 پاسخ به بحرانِ  ویژه در اشکال سیاسیِ  داری به های سرمایه بورژوازی، در رویارویی با بحران. دهد مناسبات حاکم سازمان می

حل گذار از بحران، قدرت اقتصادی الزم را برای اعطای امتیازاتی که  سرمایه در فقدان راهگرایش عمومی   انباشت و با توجه به

  سازی جنبش کارگری، نقش رفرمیسم برای به تنها راه خنثی ،این ترتیب به. داده استی کارگر را به سازش وادارد، از دست  طبقه

 عامانتخاب  را درگیر امکان ی کارگر طبقهباشد که  میو سرمایه  رسازش رسانیدن این طبقه توسط نهادهای تنظیم مناسبات میان کا

ی درونی مطالبات دمکراتیک  تواند از مبارزات دمکراتیک پشتیبانی نماید که هسته کارگر هنگامی می ی طبقهبنابراین، . سازد

بات عمومی جنبش کارگری را قرار گرفته باشد و بخشی از مطال (کارگری ـ سوسیالیستی)خاص طور شفاف در راستای جنبش  به

یک  درهیچ ی کارگر را همراه داشت، اما ای از اعضای طبقه های اجتماعی تاکنون اگرچه کمیت گسترده"خیزش"تمامی . بیان نماید

ها و نهادهای  هر کجا نیز سخن از تشکل ؛نبودهم ی منافع عمومی جنبش دمکراتیک اجتماعی  کننده بیانحتی سیاسی از مطالبات 

بخشی طبقاتی به دولت مستبد سرمایه و رژیم سیاسی آن  ای از مشروعیت را در لفافه  آنعوامل بورژوازی میان آمده،  به صنفی

ی دمکراتیک امکان انتخاب عام و  اندیشهکه پیوند مستقیمی با آزادی دارد،  هنگامی عمل دمکراتیک، و بنیان اندیشه. پوشانیده است

ها و نهادهای صنفی ـ  میان آزادی اندیشه و آزادی سیاسی، تشکل ی عامِ  ارد و براساس این رابطهگذبواقعی را در اختیار جامعه 

ی جمهوری اسالمی در باالی سر جامعه  کننده شوند که دستگاه سرکوِب مدافع تفکر متحجِر خودبیگانه هنگامی ظاهر میهم سیاسی 

 .قرار نگرفته باشد

و  برخوردار استحمایت جهانى جنبش كارگرى از های اجتماعی  تبادل از طریق شبکهی  واسطه  بهی كارگر ایران  طبقهاینک 

 !هاى انگیزشی برعلیه این كهنه جهان طبقاتى باشد ها و شورش ها، عصیان روح طغیان الگویى خودآگاه به روح جهان بىتواند  می

را به نقد  نظری آن های کالسیک و تعلقات شبه شجنبش کارگری، هرگونه توهم به جنب ؛ی این شروط بستگی به این دارد که همه

اما . ندا هبود  سازی رفرمیسم بوروکراتیک های بعدی در نهادینه ، بنیاد شکستها های موقتی آن جنبش پیروزیتاریخاً . انقالبی بسپارد

ک اجتماع کمونیستی های درخشان تأسیس امر مشتر است که تاکنون شور و شوق "سمند پاری کمون شکوه" ،شکست آمد آن خالف

ـ اجتماعی و  مراتبی سیاسی سلسلهضوابط ی هرمی یورش برد و  گرای جامعه شورشی که به نظام تثبیت ؛داشته است  را پویا نگه

ی پوسیده را برای  ی آن جامعه هیچ نهاد برساخته و را ملغا ساخت های آن به زیر کشید و ارزشعرش از  رادارا طبقات  اقتصادی

 .اع نوین خود برنگزیدتأسیس اجتم



و پویایی آن که هنوز جنبش کارگری  (ترین شکل حتی در نازل) ایران استی کارگر  طبقهاین تنها  جهانیدر سطح اگر چه 

بیکار چنان در هم اضافه جمعیت نیروی بالفعل کار با . قدرت اما بی ،باشد های کارگری می جنبان جنبش های این طبقه سلسله فعالیت

. کند بیکار متمایز نمیی  تودهخط فقر کارگران شاغل را از . اند که به سختی بتوان تمایزی میان شرایط زیستی آنان یافت ادغام شده

. کند را تجربه می ...و های انقالبی، چپ سوسیالیست، رفرمیسم، آنارشیک برای همین نیز این طبقه اشکال گوناگونی از تئوری

های  به صورت ،پیوسته از پِس هر شکست و اندک پیروزی طور های اجتماعی ـ به ر خیزشهای کارخانه ـ عالوه بر دیگ جنبش

 .نشیند خیزد و فرومی علنی و یا مخفی مدام برمی

های بلندی است که این طبقه نسبت به گذشته  گر گام ان انقالب و پیش از آن نشانری کارگر ایران با تجارب دو ی امروز طبقه تجربه

های ـ چپ ـ حامی کارگری با محوریت عمل  ی سازمان کننده میان خوداندیشی و خودباوری با اتوریته ایی تعیینبرداشته و آن جد

ی ایران، تا زمانى كه مطالبات خود را موضوعى خصوصى تلقى  ی كارگر پراكنده طبقه. ، بوده استسیاسی که بر کارگران داشتند

خود كه توسط  اتمطالبو معیشتى  هایترین نیاز دست آوردن كم هى براى بكند و نه امرى اجتماعاً سیاسی ـ طبقاتى، حت مى

در برابر اعتالی انقالبی  !، سركوب و تحقیر خواهند شداست به گروگان گرفته شده( خصولتى)داران خصوصى ـ دولتى  سرمایه

 .ر وجود دارداهای سختی برای گذ پردهموانع و هنوز  جنبش کارگری

ند، کن میجریانات چپ سیاسی قیاس نمایندگی خصلت خود را با هنوز ن کارگری درون جنبش طبقاتی، فعالیعمده که  نخست آن

بردن به  دیگر، پیی  نکته. ندنیستذات، خوداندیش و بر محوریت طبقاتی خویش برقرار  و قائم بهی احزاب هستند  گویی نماینده

که کل شرایط جامعه در ای  هنگامهدر  .ران را عینیت بخشیده استکه اشکال مبارزاتی تاکنونی کارگ باشد میماهیت آن واقعیتی 

ی زحمتکشان  دایرهگذار از  آگاهی در آن به فروشندگان نیروی کار هنوز در کلیت خود ،گیرد ها قرار می مقام سرمایه در برابر آن

 ،فرق این دو وجه. ندا هت برای خود تبدیل نشدذا ای مستقل و قائم به دار به طبقه ی سرمایه به کارگران و از طریق رودرویی با طبقه

ین معنا که ا هب ؛شود که کارگران دریابند که قدرت سیاسی آنان پیوند تنگاتنگی با قدرت مولد کار مزدی آنان دارد هنگامی آشکار می

نوعی  رت اجتماعی است که بهقدرت سرمایه نوعی قد ،برخالف این. دهد روایی آنان را تنها در تولید نشان می طور بالقوه فرمان به

سرمایه  :اگر به ماهیت این دو وجه متضاد نگاه کنیم، در نتیجه پی خواهیم برد که. باشد ی واقعی بر جامعه می وابسته به سلطه

قدرت  کسی که بر تولید کنترل دارد، ی خاص هدف کلی جامعه است و آن ای مبتنی بر تولید است و این جنبه ای نیازمند جامعه گونه به

ی طبقاتی این مسئله را هربار تکرار  هر شکلی از مبارزهترتیب،  به این. را دارد که بر همه چیز کنترل و سلطه داشته باشد آن

شود،  گاه که تولید متوقف می عنوان سرمایه، آن ی کارگر و جامعه به عنوان طبقه کند که پیکار میان دو وجه متضاد کارخانه به می

ی  ی جامعه، یعنی شالوده شونده ی کار، وجه نفی کننده ای است که وجه نفی این لحظه. شود قفل می( یعنی سرمایه)ه ودستگاه جامع دم

ی کارگر جا نزنیم، این فرایند در کلیت خود به درک  مثابه ذهنیت طبقه اگر ذهنیت خود را به. قدرت سرمایه را سرنگون خواهد کرد

را در نظر بگیرد، در واقع کارخانه « منافع کلی جامعه»بنابراین هر دیدگاهی که . نیامده استی کارگر ایران در و آگاهی کلی طبقه

عنوان کل تقلیل  یعنی که بخشی از جامعه به خود جامعه به ؛، فرو کاسته است(یعنی سرمایه)را به جامعه ( ی کارگر یعنی طبقه)

عنوان فاعل  به همین جهت مولدین کار مزدی، به. و نه کل جامعهی خاصی از جامعه است  در صورتی که تولید جنبه. خواهد یافت

ای مستقل و  همواره طبقه ،دار ی سرمایه عنوان طبقه داران به ای فعال چه درتقابل با فرد کارفرما و یا جمع سرمایه اجتماعی و طبقه

 .ذات است قائم به

ای درون  ــ با مارکسیسم ایدئولوژیک که محدوده ی افراد جموعهمتشکل از م، منافع کل جامعهی  کننده مثابه تأمین به اما احزاب

بنابراین از همان نخستین لحظات سازماندهی  .باشند است ــ می تئوری خودرهایی انسان کهمارکسیسم بدیع، تاریخی و دیالکتیکی 

. کند ظاهر با یک محتوا تبدیل می بهرا به میانجی حفظ منافع سرمایه در دو شکل متضاد اما کارگر   ی کارگر، طبقه ی حزبی طبقه

و امکان بازتولید اشکال بندی بعدی سرمایه  شود به مفصل فروپاشی سرمایه میعامل که  در عین حالی کارگر  ی طبقه مبارزه

ها  آن و فروپاشیی انقالب بلشویکی روسیه تا انقالبات کنونی  شود، تجربه هم دگر میآفرینی برای انباشت سرمایه  دیگری از ارزش

ی غایی آن جوامع در دگر شدن به ضد خود آگاه  تواند ما را به نتیجه میتلقی نکنیم، « انقالبات مخملی»ای از نوع  را اگر توطئه

ذات  ای قائم به طور خودآگاه مصمم باشد که به طبقه ی کارگر است که به طبقه ، خودِ حزِب حامی کارگرانتنها در حقیقت . گرداند

 .ی پسابحران تبدیل شود ی بازسازی سرمایه مثابه نیروی محرکه فراروید یا به

ی کارگر  ، به طبقهبر کلیت ساختار اجتماعیعالوه داری ایران  رژیم در وجه سرمایهبحران ساختاری گری  ویران موانعی که دیگر

ی  از دایرهخروج است که  معوقه یهاداشتن کارگران در مطالبات مزد گری دستمزدی و نگه سرکوبتحمیل نموده است،  ایران

گری،  ی مطالبه خروج از دایره. متحول شدن اشکال مبارزاتی آنان خواهد بودجهش به جلو و گام مهمی در گری  قانون عام مطالبه



 ی وساطت سیاسی آفریدهرااز مجباشد که تواند  می از ضرورت کاررهایی  برایسیاسی ـ طبقاتی  اتافکنی ابداع پیآغازگاه 

و امکان تحقق امر مشترک اجتماعی ی میان دو قلمرو  گردد که در وقفه میپیشاپیش بر بنیادهایی آگاه  کارگر ی طبقه. شود می

. ی نظام استثماری تأسیس خواهد نمود برای رهایی از سلطه ،گر سرمایه و سوسیالیسم دولتی بازتولید دستگاه بازسازی دولت تنظیم

ی  ، پس، ضرورت فعلیت خودآگاهانههرگز به پایان نخواهد رسیدبرای بازگشت ات دیگر زیرا که چنین قلمروهایی از جانب طبق

 .ماندگار و پویا تبدیل شود باشد که وحدت راستین انسان با خویش به بنیادی درون آن هنگام استوار و فعال میی کارگر نیز تا  طبقه

هیچ گرهى از مشكالت از جانب دولت شِر سرمایه،  "ت حمایتحمای"انتظار در  تهیِ ماهیت و  شعارهای بیتوسل به رفت از  برون

ی كارگر و جنبش طبقاتى آن در درك از نیروى  ی قدرت طبقه راز پنهان و بالقوه. بار كارگران نخواهد گشود و زندگى فالكت

خشن و نظامى رژیم یابى همین حركات به ظاهر ناچیز، بایستى علل تجمع و برخورد  رهبرى خودسازمان. ذاتى خویش است درون

ها را در  ى با این سركوبیها جستجو نمایند و قدرت آلترناتیو و مقابله در رویارو ا را از درون این سركوب.دارى ج كثیف سرمایه

ی تبلیغی و  در صورت کار گسترده" کارگران پیمانی نفت"مطالبات و اعتراضات  !هاى خویش بجویند طبقاتى همبستگى با سایر هم

در چنین شرایطی است که در افق  .جهت یابداشکال حیات بالقوه به اشکال مبارزه تغییر  از یابی برای خودسازمانتواند  یمترویجی 

معضل عدم دهد که  نشان میی تاکنونی جنبش کارگری ایران،  تجربه .سیاسی ایران، خود زندگی به کار خواهد افتاد زیست

مبارزاتی جدیدی خواهد روئید  صورت کار نظری و عملی، به ابداعز کرده و در برو مرکززداییدر اشکال  یابی سراسری تشکل

ی  برخالف مبارزه گرای کالسیک سنتی حزب" چپ. "تواند باشد میی طبقاتی  های جدیدی از سازماندهی در مبارزه ر شیوهکه مبتک

حاکمیتی  و هر بحرانهر شورش و طغیانی را ند، انشناس را می ستگی و تجارب سیاسی مستقیم خودطبقاتی کارگران که در یک پیو

ی بدون حزب را فاقد فعلیت  طبقهو کند،  به نام انقالب تئوریزه میرا و هر انتقال حکومت از بخشی از یک طبقه به بخش دیگر را 

   . کند تلقی می

 !ی کنونی چه چیزی واجد ارزش مثبت است که باید بقا یابد در جامعه

ی هر حرکتی و با  ی سیاسی در جریان است که در فاصله واسطه نماید که انگار نوعی از وساطت بی ان میچنای،  آکسیونیسم رسانه

های حرکات آتی را به نسبت حرکات  تئوری ،ت سیاسی با گرایشات متنوعاانهای عینی و یا ذهنی، افراد و جری توجه به ضرورت

ی انضمامی سیاسی ـ  های آکتوئل و ضروری که حین مبارزه پرسش ا بهاساسکه  فارغ از این. پیشین به روز نموده و ارائه دهند

های  همین پروسهباب  در هایینقد ضرورتچه بسا نیز . آورند، پاسخ داده باشند طبقاتی و از درون نیازهای اجتماعی سر برمی

 .نبی آنان الزم خواهد بودی خودج ی طبقاتی کارگران، خودشناسی و تجربه ی مبارزه پیوسته و گشوده، به نیازهای آینده

های  د، تا تحمیل جنگگردیی کنونی آغاز  ی سده از نخستین دههکه حیات کارگران  کننده در زیست و تعیین جهانیرویدادهای 

درون این بحران  .انجامید 91بار کویدو پاندومی مرگ به سرانجام، کشتار جمعیای و دخیل کردن کارگران در تولید کاالی  منطقه

ها که با تکیه بر قراردادهای اجتماعی از باالی سر  ها، کنسرن ر، رد پای عاملیت مشخص تمامی نهادهای سرمایه، دولتفراگی

 .های مازاد مراد کردند گری انسان قوانین دولتی بر جامعه سیطره انداخت، طبیعت را عاملی برای شیوع همگانی بیماری در غربال

مندی از اولویت  ها با هدف های مستبد و شرکت رفته در غرب تا دولت زوال ی مدنی به معهنهادهای سرمایه در سطح جهانی از جا

ی در پاسخ به بحران خودگستر   روایی سرمایه های ناظر بر منطق حاکمیت طبقاتی خویش، تا قسمی از فرمان دادن به دغدغه

نه تنها هیچ واکنش ی این مصائب  همه. اند را برگزیدهی نابودی دیگران  پروژهگویی که  به تولید هراس پرداختندسرمایه، چنان 

میلیون بیکار، کاهش هولناک قدرت خرید کارگران، ۰۲۲تحمیل بیش از  بای کارگر جهانی در برابر سرمایه  طبقه از جانبجدی 

ی و رکود حامیان ی تورم و فروکاهی زیستی کارگران به زیر خط فقر برنیانگیخت، بلکه در این سرگشتگی و خمودگ هزینهتحمل 

علنی کردن فورمول »شعارهای هپروتی از قبیل  ی در ارائهسزایی  نمایندگی کارگران نیز نقش بهبازنمای طلب و  ریاست« چپ»

در پشت محور  با پیوستن به سیاست مرگالعموم  داشتند که علی« در خانه بمانید»به شرط « پرداخت دستمزد کامل»تا « واکسن

 .ار گرفتندهای سرمایه قر دولت

نقش عاملیت سرمایه و ، ه بودنیز بدین باور رسید« چپ»که اتالق فهم سیاسی ـ اجتماعی به طبیعت،  تالش شد بااین گمراهی  در

عوامل انسانی قدرت طبقاتی حاکم و  نه ایندر جهان اِعمال گردید که تصور شد، توسط سرمایه چنان هراسی . زدوده شودها  دولت

آفرینی را تابع تعلل  شان، نقش مرگ که به موجب میل و ماهیت اجتماعی و ذاتی ها آن گر های تنظیم ار و دولتمنطق سرمایه و باز

بویژه )ها  ی خویش را بر انسان رحمانه این طبیعت است که قدرت بی ، بلکهاند ها و حفظ منافع طبقاتی خود کرده خود در رفع بحران

باشیم،  ها بودیم و هستیم که با قصور خویش عامل تداوم مرگ خود می این ما انسان اء شد کهچنین الق .کند اعمال می( های کار انسان

مآب خود را  ها و صاحبان سرمایه است که پیشاپیش در رقابت اولویت منافع و سپس آن رسالت دروغین مقدس دولت( خودآگاهی) نه



قتصادی ما را نابود ساختند، تا سپس به حیات بیولوژیک ما تر حیات ا در واقع آنان پیش. برای امحای بیماری به کار گرفتند

 .بپردازند

جای  به. ی بشریت مورد تردید قرار دادند پدیدارشناسی، نه جرات مبارزه، که شدت انفعال را با ایجاد تزلزل در امید به آینده انمدعی

ها به انتظار  زوال نهاده و انسان تی حیات بشری رو بهکار مبارزه، چنان وانمود کردند که ما موجوداتی رو به مرگ هستیم و هس راه

طور غیرمستقیم  ها حتی به گری دولت گری زدند، که سرکوب ها دست به سرکوب در ترویج انفعال و در کنار دولت. اند مرگ نشسته

مواضع چپ نیز  .رفت، مشروعیت گشناسی نهیلیستی در انتظار برای مرگ بودند ی عمومی آنان که با هستی محصول تابع اراده

ی عینی و ابژکتیو امر واقع قرار گرفت و یا  بازتاب بدون دستکاری شده وپیرو چنان درکی، در تابع این منطق فلسفی ـ سیاسی، و 

ساز،  درون این بحران سرنوشت. ن دست یابدآ هبتوانست  نمیهرگز گشتگی  در گمای گردید که  گرانه هدف و تمنیّات اتوپیک غایت

مند ساختن آن قسم  چپ، ایجابیت، سرشاری و پویایی خود زندگی و میل برای تواندرون رفرمیسم و  شده آموختهکارگر  ی طبقه

د که نموچپ فراموش . ردکن کشد، دریافت های تأسیس امر مشترک را که از درون همان زندگی برمی هایی که ظرفیت برسازندگی

ی  تأسیس امر مشترک در رابطه. تر بودن خود انسان نیست تر و نزدیک انقالبیتر، مفیدتر،  برای انسان، هیچ چیزی رادیکال

در خانه "با و نه  ی آن آشکار شده و بر ترس غلبه خواهد کرد و قدرت برسازنده« سازمان شورایی»ماهیت ایجابی  با اجتماعی

 ".ماندن

سازی قوانین  چون و چرا از اخالقیاتی دم تمکین بیپنداری مردم، در ع با حرکت از منطق مجرمی حاکم  طبقه دولت بورژوازی و

ی اخالقیات گفتار  پرستی دولت، که چیزی جز حقنه کردن پروژه های فردی و جمعی در باور به بتواره منطق برای تعمیم کنش بی

ضح است که پر وا. باشد، جامعه را با فریب و ترس مرعوب کرد چون یک اپیدمی نمی دولتی به محض رؤیت پرهیبت خطری هم

 .گزیند سازی با گفتار قدرت حاکم برمی ویز انقیاد و بردگی را برای همآ کند، دست که از ترس آغاز می" ای نظری -فلسفی"هر تحلیل 

با ، کرده بودواکنش مثبت نسبت در گذار از ترسی که قدرت حاکم تولید  نتوانست باهم ی کارگر جهانی  طبقهچنین بود که، 

ی  بار در پس چهره آلترناتیو مقابله با ویروس مرگ. دست یابدگسترش همبستگی  وری و فراخوان جهانی بهخودسازمانیابی کش

سازی یأس بود  شدن، یاری متقابل، و گسترش شأن همزیستی و امید در خنثی ی اشتراکی انگیزش، چرخش به ایجابیت همبسته رعب

مجازات مجاب  اما با پراکندن هراس، جامعه را به پذیرش. در آمده بودند های خرافی با تغذیه از ترس به روی صحنه که تمام پلیدی

 .کردند

ی پاندومی، نظام جهانی سرمایه بسیار خوب برآورد  ، و با کاهش گسترهتصاعدی انجامیدکه به تورم  رکودبحران و در تداوم این 

ها و  خودآگاهی طبقاتی کارگران جهان، چه شورش آلترناتیو، حتی در فقدان کرده بود که در پِس این بحران عظیم فراگیر بی

ید ارورفهانی داری ج علیه سرمایهبری کارگر جهانی  تواند سر برآورد که به سرعت به خودجنبی و خوداندیشی طبقه هایی می غیانط

در سکوت و  بود که قیام کارگران قزاقستانی آن  نمونهنخستین به حرکت درآورد که و ارتش جهانی نیروی فروشندگان را 

و به خون  سرکوب طور قهرآمیز به ید بورژوازی جهانییتوسط امپریالیسم روسیه و اقمار آن و با تأ ،ی کارگر جهانی خاموشی طبقه

های شرق و غرب و با آفریدن بحران جنگی، اوکرائین را به  ی کارگر جهانی، امپریالیست تا در تداوم تهاجم به طبقه .شد کشیده

ی ُکر ارکستر سمفونی مرگ  که زمینهرا « چپ پروغرب» با «چپ روسوفیل»نوایی  هماما . ندسازارگرش نابود ی ک همراه طبقه

 توان به میل فرِد کارفرما برای طور که مفهوم استثمار را نمی ی کارگر جهانی فروکاست همان توان به سکون ابدی طبقه است، نمی

   .های کارگرانش تقلیل داد ری مازاد کار از بدنکردن ابدی خود از طریق استخراج حداکث قدرتمند

، استراتژی افکنی این هراس شود، در برابر ام زمین تداعی می افکنی از جنگ داخلی، یا آشوب، حتی با انهد اشکال مدرن هراس

 .باشدپرولتاریایی ضدترس باید بتواند یک سیاست رادیکال 

 !مایه متحد شویمکارگران جهان علیه کار مزدی و قدرت اجتماعی سر

 !که جهان را نابود سازد داری را نابود کن، پیش از آن نظام سرمایه

 ی کارگر ایران، گسترش جنبش شورایی طبقه

 !است امر مشترک اجتماعیضامن پیروزی انقالب اجتماعی برای تحقق 
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