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جنبش کارگری ایران در سه ماهه سوم 1396
(مهر ،آبان و آذر)

در شرایط کنونی ما شاهد سلسله طوالنی و پایان ناپذیر مبارزات پراکنده قشرهای مختلف
کارگری حول محور خواستهای معینی هستیم .این مبارزات الینقطع ،بدون وقفه و شدید
کارگران و اعتصابات بینظم و بدون سازماندهی آنان میبایست در نقطهای منجر به یک
سازماندهی ضد کارمزدی و ایجاد ستاد مستحکم و غیر قابل تسخیر کارگری از درون اعتصابات
شود .نقطه روشن این آغاز چیزی غیر از بیرون آمدن جنبشهای پراکنده کارگری از نطفه
محلی ،حدود یک کارخانه و موسسه سرمایهداری نیست .این نقطه عطف میبایست حاصل
گردد .اعتصاب و اعتراض به اندازه کافی در جامعه کارگری ایران ریشه انداخته است .متوسط
حرکات کارگری در روز در سه ماهه سوم سال  96کمی بیشتر از  4/5حرکت در روز بوده
است که قابل مقایسه با مدت مشابه سال قبل ( 4/7حرکت در روز بطور متوسط) میباشد .لذا
اشکال در نبود تحرک طبقاتی نیست بلکه در این است که این اعتصابات منجر به همبستگی
بخشهای کارگری یک کارخانه ،کارگران هرچه بیشتر یک شهر و صنایع بزرگ کشور
نمیگردد .در مواردی بخشهای مختلف کارگران یک کارخانه به صورت جدا و بدون هیچ
هماهنگی و اعالم حمایت و همراهی با بخشهای دیگر وارد اعتصاب و اعتراض میشوند و
این بدترین شکل پراکندگی و در الک خود بودن کارگران است.
کارگران موسسات عظیمی نظیر مجتمع نیشکر هفت تپه ،هپکو اراک ،صنایع خودروسازی،
معلمان و صنایع نفت و گاز و غیره میبایست برای حل مسائل عاجل کارگری کمر همت به

اعتصابی طوالنی ،پیگیر و یکپارچه ببندند که هدفی غیر از پیروزی نداشته باشد .نتیجه چنین
عملی اعتماد به نفس طبقه کارگر ،پیروی سایر کارگران حوزههای کوچکتر پیشریز سرمایه و
عاقبت شکلگیری هستههای سازمان کارگری ضد کار مزدی و رواج عمل سازمان یافته
کارگری خواهد بود.

چرا ما خود نباید آستینها را باال زنیم ،کارخانهها و موسسات بیکار مانده و تهدید به تعطیلی
را به تصرف خود در آوریم ،تولید را آغاز کنیم ،حاصل تولید را بعد از کنار گذاردن بهای
استهالک ماشینآالت و بهای خرید مواد اولیه ،بین خود تقسیم کنیم .بجای دخیل بستن به این
و آن نماینده سرمایه و دولت آن خود به طور فعال وارد عمل شویم و با نیروی متحد خود به
ایجاد شوراهای کارگری تصرف کارخانه و موسسه دست زنیم و سرنوشت خود و خانواده
خود را در دست گیریم .در این روند ما هیچ احتیاجی به دولت سرمایه و هیچ نهاد باالی سر
خود نداریم .این تخصص و پشتکار ما است که انبوه سرمایهها را آفریده آن را برای منافع خود
به کار گیریم و در این راه برای ایجاد آیندهای روشن به کسب تجربهی خودگردانی دست
زنیم .خیل انبوهی از معترضان و تجمع کنندگان فوق را بازنشستگان و عموما بازنشستگانی
تشکیل میدهند که زودتر از موقع مجبور به ترک تولید شدهاند تا جای آنها را نیروی جوان
با دستمزد کمتر بگیرد .بازنشستگان اگر نمیتوانند اعتصاب کنند اما نیرویی مفید جهت
راهاندازی و هدایت موسساتی هستند که کارگران شاغل تصرف میکنند .جمع این نیروهای
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شاغل و بازنشسته ،قدرت عظیمی هستند که بر هر دولت سرمایه با هر میزان توان نظامی و
سرکوب و مسلح به انواع شگردهای شستشوی مغزی کارگران غلبه خواهند نمود .ما احتیاج
به هیچ میانجی برای تحقق این امر نداریم.
معضل و مشکل ما نه یک سرمایهدار خاص و نه حتی دولت سرمایه است! مسبب تمام آنچه
بر سر ما رفته سرمایه است با تمام آنچه در ید اختیارش قرار دارد؛ از دولت و ارتش و سپاه
گرفته تا سرمایه دارانی که صورت تشخص یافته سرمایه هستند .باید به ریشه زد تا از شر تمام
فقر و بیمسکنی ،فقدان امکانات بهداشتی ،هوای آلوده ،مصیبت های پس از زلزله و همه
بالیای طبیعی ،کار کودکان و نبود امکانات آموزشی و  ...رها شویم .ما نه «میدان عمل برای
نظارت و اداره کارخانه» را از دولت سرمایه طلب می کنیم و نه این انتظار را از دولت داریم
که ما را «در اداره کارخانه دخیل کند» و یا این امکان و اجازه را به ما بدهد تا در یک انتخابات
«دموکراتیک» از بین نمایندگان جناحهای مختلف سرمایه یکی را برای برنامهریزی نظام مبتنی
بر سود و انباشت سرمایه انتخاب کنیم .آنچه ما میخواهیم محو و نابودی کامل نظامی است
که اس و اساس آن سود و سود و باز هم سود است.

ابراهیم پاینده
دی 1396

تظاهرات گسترده بازنشستگان
در اعتراض به سطح نازل دستمزدها

در روز یکشنبه  19آذر هزاران کارگر بازنشسته در میدان بهارستان تهران اجتماع کردند تا
علیه شدت استثمار و وضعیت وخیم معیشتی خویش فریاد اعتراض سر دهند .اعتراض کنندگان
در طول مدت اجتماع با ابراز بیشترین خشم و نفرت نسبت به دولتمردان و حاکمان سرمایه
این شعارها را تکرار کردند.
«عزا ،عزاست امروز – حقوق بازنشسته زیر عباست امروز»
«این همه بی عدالتی – هزگز ندیده ملتی»
«کاسپین دزدی کرده – دولت حمایت کرده»
«اتحاد ،اتحاد ،مالباختگان ایران ،اتحاد ،اتحاد»
«فریاد ،فریاد ،از این همه بیداد»
«از وعدهها خستهایم – ما همه همبستهایم»
«مرگ بر دزد ،مرگ بر دزد»
«نه تدبیر ،نه امید – همهاش دروغ و تزویر»
«دولت! مجلس! بس است فریب ملت»
«روحانی! روحانی! این آخرین اخطار است – آتش به اختیار است»
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ما با همه وجود و تمامی توان از مبارزات همزنجیران بازنشسته خویش حمایت میکنیم و به
سهم خود از همه کارگران میخواهیم که به حمایت از خواستههای آنان برخیزند .همزمان
بسیار مناسب میبینیم که چند نکته مهم را در رابطه با شعارها ،کمپینهای تا کنونی و کل
مبارزات این بخش همزنجیران با تک ،تک آنها و با کل کارگران در میان گذاریم.
تظاهرات روز  19آذر نه اولین نمود اعتراض بازنشستگان و نه طبیعتا آخرین جلوه این
اعتراضات خواهد بود .در طول این چند دهه ،به کرات ،این راه پیماییها در مقابل نهادهای
قدرت سرمایهداری صورت گرفته است اما دستاوردها هیچ یا نزدیک به هیچ بوده است .چرا؟
پاسخها میتواند بسیار متفاوت و متنوع باشد ،اما بعید است که هیچ کدام ما به خود اجازه
دهیم بر روی یک واقعیت بسیار عریان پرده اندازیم .این واقعیت که طبقه سرمایهدار و دولت
سرمایهداری قدرت دارد .به قدرت اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،پلیسی ،مهندسی افکار و کل
اشکال قدرت سرمایه متکی است .به این قدرت اتکاء میکند و خود را ملزم به هیچ توجهی
در مقابل خواستهها و اعتراضات ما نمیبیند .در مقابل این قدرت سهمگین و عظیم سرمایه و
سرمایهداران و دولت سرمایهداری ،ما بازنشستگان ،مجموعهای از افراد متفرق و متشتت ،یک
جمعیت بدون قدرت و فاقد توان تأثیرگذاری بودیم .آنها قدرت داشتند و ما نداشتیم .دلیل
شکست ما و عدم تحقق مطالبات ما هیچ چیز سوای این نبود و هر دلیل دیگری را که جایگزین
این عامل سازیم به طور قطع خود را و همزنجیران خود را فریب دادهایم .در این شکی نیست
اما سؤال اساسیتر آنست که آیا ما بازنشستگان واقعا و در اساس هستی اجتماعی خود هم
فقط مشتی آدمهای پراکنده بدون هیچ قدرت هستیم و محکوم به چنین فالکت و زبونی و
بیقدرتی میباشیم .هسته اصلی بحث اینجاست و همین نکته کامال حیاتی است که به زعم ما،
مورد بیتوجهی عمیق و بیمهری فاجعه بار همزنجیران بازنشسته قرار داشته و قرار دارد .شاید
عده کمی و شاید هم خیلی از ما بازنشستگان در نهایت ناآگاهی حاضر به قبول این حقیقت
عریان نباشیم که همگی کارگریم ،اگر چنین میاندیشیم باز هم فقط خود را فریب میدهیم و
البته این فریبکاری رعب آور را به نفع استثمارگران دژخیم سرمایهدار ،به نفع نظام انسانستیز
بردگی مزدی و به نفع طبقه سرمایهدار و دولتش انجام میدهیم .اما مستقل از این خود فریب

دادنها یا ندادنها ،ما انسانهای فروشنده نیروی کار بودهایم ،انسان هایی که با فروش تنها
کاالی مایملک خود ارتزاق میکردهایم .ما بخشی از طبقه کارگر ایران بوده و هستیم ،همان
طبقهای که کل کارخانهها ،تجارتخانهها ،ثروتها ،ساختمانها ،بانکها ،راهها ،بنادر ،سدها،
مزارع ،کل گوشت و پوست و رگ و پی و سرمایه و ثروت و رفاه و امکانات سرمایهداران یا
دولتمردان و حاکمان و مراجع دینی سرمایه ،کل ارزشهای اقتصادی موجود و در یک کالم
کل سرمایهها حاصل کار و استثمار او است.

آری ما افراد این طبقهایم ،طبقهای که کلید حیات سرمایه در الی انگشتان قدرت او است،
هر گاه به صورت متحد و متشکل و مصمم اراده کند میتواند شریان حیات سرمایه را قیچی
کند ،دولت سرمایهداری را به زیر کشد ،قدرت عظیم و الیزال طبقاتی خود را بر موجودیت
سرمایه و بر همه عرصههای ابراز حیات انسانستیزانه آن اعمال کند ،میتواند سرمایهداری را
نابود سازد و جهنم گند و خون و دهشت و بردگی مزدی را با یک جامعه و جهان سراسر
انسانی متشکل از انسانهای آزاد و مرفه و بینیاز و آگاه جایگزین کند.
برای لحظهای به خاطر آورید که ما آحاد این طبقهایم اما سالها است زیر فشار عسرت و
فالکت و بدبختی و فقر به صورت انسانهای پراکنده ،مفلوک ،بی هیچ قدرت در مقابل
دارالحکومه سرمایه جمع میشویم و از دولتمردان و حاکمان جنایتکار سرمایهداری میخواهیم
تا درهم و دیناری بر دستمزدهای ما بیافزایند ،تا مستمریهای سنار و سی شاهی پرداخت نشده
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ما را پرداخت کنند!! شعارهای ما نیز مظهر تام و تمام همین فالکت ،بی قدرتی و ناآگاهی
است« .این همه بی عدالتی – هرگز ندیده ملتی»!! کدام ملت؟!! و بی عدالتی با کدام روایت؟
منظورتان «ملت ایران» است؟!! چرا خاک در چشم خویش و همزنجیران خود میپاشید؟؟!!!
ملت در عصر سرمایهداری ،افسانه سیاهی است که سرمایهداران میسازند ،تا به صورت یک
پتک کامال کوبنده پوالدین ،بر مغز و شناخت و شعور طبقه ما فرود آورند ،تا شعور ضد
سرمایهداری ما را در هم کوبند و ما را به جاودانگی برده مزدی بودن خویش متقاعد گردانند.
چیزی به نام ملت وجود ندارد ،سکنه ایران مثل ساکنان هر نقطه دیگر دنیا ،یا کارگر و فروشنده
نیروی کار و انسانهای استثمار شونده جدا از کار و سرنوشت کار و زندگی خود هستند و یا
فردی از طبقه سرمایهدار میباشند .اینها نه عناصر تشکیل دهنده چیزی واحد به نام «ملت» که
طبقات اجتماعی متضاد ،متخاصم و در حال پیکار علیه همدیگر را تشکیل میدهند .آنچه شما
«بی عدالتی» مینامید و از آن مینالید هم هیچ ربطی بی عدالتی در حق پدیده موهومی به اسم
«ملت» ندارد!!! کامال بالعکس استثمار بی نهایت وحشیانه ،جنایتکارانه و بسیار انسانستیزانهای
است که طبقه سرمایهدار علیه طبقه کارگر ،طبقه شما اعمال کرده است و میکند .چرا همه چیز
را با روایت سرمایه در شعور خود و شعور همزنجیران خود جاسازی میکنید و از این طریق
تمامی درها به سوی یک پیکار راستین طبقاتی ضد سرمایهداری را بر روی خود و طبقه خود
میبندید؟!! چرا همه چیز را به گونهای پیش میکشید که نهایتا توسل به این یا آن بخش طبقه
سرمایهدار و حاکمان سرمایه تنها سرنوشت کار شما باشد؟؟!! چرا آب بر آسیاب مدافعان
آرایش و پیرایش نظام گند و خون و بربریت سرمایهداری میریزید؟
«حقوق بازنشسته زیر عبا است امروز» این سرمایه است که عبا بر تن و عمامه بر سر دارد.
چرا به جای حمله آگاهانه طبقاتی به سرمایه فقط نوع پوشش سرمایه را مالمت میکنید!!!
سرمایه میتواند هر لباسی بر تن کند ،میتواند معمم ،مکال ،دیکتاتور« ،دموکرات» ،لیبرال ،چپ،
راست ،فاشیست ،جمهوریخواه ،سلطنتطلب یا هر بختک و اختاپوس دیگر باشد ،دیده و
بصیرت و بینش و شعوری باید که سرمایه را در همه لباسها به درستی بشناسد و آماج تعرض
واقعی طبقاتی قرار دهد .میگویید «از وعدهها خستهایم – ما همه همبستهایم» زیباترین کالمها

است اما تا چه حد سنجیده و آگاه و حساب شده بر زبان میرانید؟ مسلما تالشهای تاکنونی
شما شکستآمیز و خستگیآور بوده است .زیرا شما زیر فشار توهم ،وعدههای از بیخ و بن
دروغ و بدون هیچ اساس دولتمردان سرمایهداری را باور کردید ،کاری که نباید میکردید.
انتظار است که خستگی شما در عین حال خستگی از خیال پردازیهای مماشاتجویانه و
سازش کارانه خود شما نیز باشد .اگر این احساس خستگی یک احساس انتقادآمیز رادیکال
طبقاتی است باید خود را در نقد تمامی جهتگیریها ،توهمپردازیها و نوع فعالیتهای
تاکنونی ظاهر سازد .باید به این نتیجه رسیده باشید که با آویختن به قانون سرمایهداری ،دخیل
بستن به نهادهای قدرت سرمایه ،جمع شدن در مقابل مجلس و کاخ رییس جمهوری و
سازمانهای مشابه نمیتوانید به خواستههای خویش برسید .احساس خستگی از وعدههای
دروغ دولتمردان باید محتوای احساس خستگی از رفرمیسم منحط راست را به خود گیرد .باید
این نتیجه را گرفته باشید که راه حصول مطالبات ما نه آویختن به نظم و قدرت سرمایه که
سازمان یابی سراسری ،شورایی و ضد سرمایهداری قدرت تودههای طبقه خود و اعمال این
قدرت علیه نظام بردگی مزدی و حاکمیت بورژوازی است .معنای زمینی رادیکال و طبقاتی
خستگی از وعدههای دروغین سرمایهداران و دولت آنها این است ،اما زمین و زمان کارهای
روز شما بانگ میزند که بدبختانه تا استنتاج این نتیجه فاصله بسیار زیادی در پیش دارید .یک
شاهد زنده و مهم این سخن همین تجمع شما در مقابل مجلس سرمایه است .ادامه تشکیل
اجتماع در بربر دارالخالفه سرمایه و دل بستن به اعجاز دولتمردان هیچ نشان درسآموزی از
شنیدن وعدههای دروغ ،احساس خستگی از تکرار تجمع پردازیهای قانونساالرانه یا تالش
برای یافتن راه مؤثر پیکار ندارد .درست بر همین اساس بخش دوم شعار شما که « همبستهایم،
همبستهایم» نیز بسیار مریخی ،توخالی و غیرواقعی به نظر میآید؟ از کدام همبستگی میگویید؟
جمع شدن مشتی بازنشسته که در محدوده تنگ موجودیت خود ،به مثابه بازنشستگان ،دارای
هیچ قدرت تأثیرگذاری تعیین کنندهای نیستند ،هیچ ضربهای بر نظم تولیدی و سیاسی سرمایه
وارد نمیکنند ،هیچ خطری متوجه چرخه ارزش افزایی و تولید سود سرمایه یا پایههای
حاکمیت سرمایهداری نمیسازند ،چگونه میخواهند ماشین قدرت سرمایه را مجبور به قبول
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خواستهها کند؟!!! نفس جمع شدن در این یا آن خیابان کدام قدرت همبسته اثرگذار و قادر به
تعیین سرنوشت را ایجاد میکند.

همبستگی زمینی و جنبشی یعنی اینکه راه تبدیل شدن به یک نیروی قاهر سرنوشت آفرین
طبقاتی را پیش گیرید .یعنی به صورت یک طبقه علیه اساس استثمار سرمایهداری و علیه کل
اشکال ستمگری ،محرومیت آفرینی ،بی حقوق سازی و آزادی کشی سرمایه دست در دست
هم گذارید .یعنی اینکه به جای تجمع در مقابل مجلس ارتجاع هار بورژوازی ،راه خانه
تودههای همزنجیر را پیش گیرید .درب کومههای کارگران هپکو و آذراب و هفت تپه و
عسلویه و معلمان و پرستاران و بهیاران و سایر کارگران را بکوبید .همراه و هم پیوند و همدل
با آنان شوراهای ضد سرمایهدار ی خود را به وجود آورید .از درون این شوراها یک قدرت
عظیم و الیزال طبقاتی شوید و این قدرت را بر سر نظام سرمایهداری و دولتش خراب کنید،
همبستگی واقعی یعنی اینکه با تکیه بر قدرت متشکل شورایی ضد سرمایهداری خود،
بورژوازی را در تمامی عرصههای حیات اجتماعی مجبور به عقب نشینی کنید ،مطالبات
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خود را هر چه بیشتر و گستردهتر بر سرمایهداران و دولت آنها
تحمیل کنید .شوراها را نیرومندتر و نیرومندتر نمایید ،همبستگی زمینی اثرگذار یعنی اینکه با

داشتن قدرت ،چرخه تولید سرمایه را از کار فرو اندازید ،نظم سیاسی و مدنی و حقوقی و
امنیتی و پلیسی سرمایه را آماج تعرض طبقاتی خود قرار دهید .شیرازه این نظم را مختل کنید،
جنبش شورایی خود را عظیمتر و بورژوازی را ضعیفتر و زبونتر سازید خود را برای برپایی
جامعهای بدون کار مزدی ،بدون طبقات و دولت آماده کنید .معنای واقعی باور به همبستگی و
همبسته بودن این است ،اما شما در اجتماع اعتراضی خود هیچ سخنی از چنین جهتگیری به
میان نیاوردید .نه فقط این کار را نکردید که حتی هیچ کالمی از پشتیبانی خود نسبت به
اعتراضات و مبارزات جاری سایر همزنجیران بر زبان نراندید .روزها پیش از تشکیل اجتماع
شما در مقابل دارالحکومه سرمایه ،هزاران کارگر هفت تپه همراه همه زنان و کودکان خردسال
خود در حال اعتصاب به سر میبردند .آنها چرخ تولید را از کار انداخته و بر حصول
خواستههای خود پای میکوبند .شما در اجتماع خود یک بار هم زبان به حمایت از مبارزات
این جمعیت کثیر همزنجیر باز نکردید .همه اینها بدبختانه گواه عدم درس آموزی از گمراهه
رفتنهای تاکنونی است و حرف ما به عنوان آحادی از شما و طبقه خویش آنست که باید به
این بیراهه رفتنها پایان داد .باید دست در دست هم نهاد ،شوراها را به وجود آورد .باید
قدرت شد ،باید قدرت شورایی طبقاتی خود را در مقابل نظام بردگی مزدی وارد میدان ساخت.
تنها از این طریق میتوانیم مطالبات عاجل خود را بر سرمایهداران و دولت آنها تحمیل کنیم.

کارگران ضد سرمایهداری
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تحقق خواستهای زلزلهزدگان
تنها از طریق شوراها امکان پذیر است.
یک ماه پیش زمین لرزهای که میشد هیچ قطره خونی از بینی هیچ انسانی روان نسازد ،شمار کثیری
از انسانها را به کشتن داد .جمعیت بسیاری با از دست دادن نان آوران خود ،حتا نان خالی روزانه خود
را هم از دست دادند .دهها هزار زن و کودک و پیر و جوان کارگر که تا آن روز در خانههای محقر
نامطمئن زندگی میکردند ،بی سر پناه شدند .از داشتن آب آشامیدنی محروم گردیدند .ابتداییترین
امکانات بهداشتی و نظافت و حمام از دسترس آنها خارج شد .مجبور به شستن لباس و بدن خود و
کودکانشان در آبهای یخ زده شدند و در معرض ابتال به بیماریها قرار گرفتند .برای خورد و خوراک
و پوشاک اسیر بدترین تنگناها شدند.
در دل این وضعیت فاجعهبار ،طبقه سرمایهدار از دولت گرفته تا افراد این طبقه نه برای حل مشکالت
زلزلهزدگان که فقط برای فریب و سرکوب وارد عمل شدند .اغلب آسیب دیدگان زلزله کارگران مزدی
هستند و در خلق ارزش اضافه و انباشت سرمایههای بیکران این سرمایهداران و دولتشان سهم عظیمی
دارند .اما همین صاحبان سرمایه ،همین کسانی که ازاستثمار کارگران زندگی میکنند ،دستمزد کارگران
را به شدت تنزل دادهاند و فالکت و سرکوب را بر کارگران تحمیل نمودهاند .ما کارگران میدانیم که
مسکن محرومان فاقد استحکام در برابر زلزله و سیل و شرایط کار در کارخانهها و کارگاههای با کمترین
تجهیزات ایمنی هر دو از منطق سرمایه بر میخیزد و ریشه در کسب سود هرچه بیشترسرمایه با کاستن
هرچه بیشتر از دستمزد ما دارد .دستمزد نازل کارگران و هزینه نکردن دولت سرمایه برای مقاومسازی
خانهها علت اصلی فاجعه آفرینی زلزله است .مرگ کارگران اما فقط مختص زمان وقوع فاجعهای مانند
زلزله نمیشود .سرمایه کارگران را مدام به کام مرگ میفرستد .حوادث کار ،بی پولی برای تامین دوا و

درمان ،خودکشی ،مرگ کارتنخوابان در زمستان نیز ثمره سرمایهداری است .برای لحظهای به این
اندیشیم که آوارگان و آسیب دیدگان زلزله بخشی از تودههای طبقه کارگر ایران هستند .کارگرانی که
حاصل کار و استثمار آنها میلیونها سرمایهدار ایرانی را صاحب سرمایههای کهکشانی ساخته است و
طول و عرض و ارتفاع سرمایههای آنها را از سرمایه غولهای عظیم مالی و صنعتی دنیا افزونتر نموده
است .کارگرانی که حاصل استثمار آنها ،نواحی مرفه نشین شهرهای ایران را ،ماالمال از عظیمترین
ویالها و کاخها کرده است .به سرمایهداران امکان داده است تا به جای استخر شنای خصوصی ،دریاچه
اختصاصی سازند .به جای حساب بانکی سرشار از پول صاحب بانکهای خصوصی عظیم شوند .آری
حاصل استثمار زلزلهزدگان کارگر آواره و گرسنه و بی سر پناه به سرمایهداران خصوصی و دولتی چنین
نعماتی داده است و خود و کودکانشان اینک اسیر این جهنم وحشتزا هستند .دولت سرمایهداری
اسالمی حتا هم اکنون نیز در این شرایط بغرنج در رساندن کانکس و مایحتاج ضروری مردم تعلل
میکند .خیمه شب بازی انساندوستی آنان در این روزها نیز برای آرام کردن زخم خوردگان است که
مبادا طغیان و یا شورشی سر گیرد .دولت حتا در چنین مواقعی که شکل و شمایل انسان دوستانه به
خود میگیرد و برای فریب کاری و دروغ پردازی خود را ماورای طبقات نشان میدهد فراموش نمیکند
نیروی عظیمی از ارگانهای سرکوب در منطقه مستقر کند تا مبادا خشم تودهها ،سرمایه را به خطر
اندازد.
همزمان ،نیروی عظیمی از طبقه کارگر از اولین روزی که فاجعه به وقوع پیوست برای نجات
همزنجیرانِ گرفتار شتافتند .همبستگی و حمایت کارگران از آن روست که همگی فروشندگان نیروی
کار هستند ،از بنمایه رنج مشترکی است که سرمایه به سر آنان آورده است .کارگران از هر راهی سعی
کردند کمک کنند .برای نجات گرفتار شدگان در مناطق صعبالعبور و رساندن کولباری از مواد خوراکی
و پوشاک و لوازم ضروری به طور خودجوش افراد کوهنورد و آشنا به مناطق کوهستانی را سازماندهی
کردند .اگر چادر و سرپناهی در منطقه برافراشته شد ،اگر سفرهای در پیش روی کارگران آسیب دیده
و کودکان آنها پهن شد ،اگر لباسی بر تن مجروحان رفت ،اگر زخم دیدگانی از زیر آوار بیرون آورده
شدند یا هر کمک دیگری به توده کارگر اسیر زمین لرزه شد ،در عظیمترین بخش خود حاصل تالش
و همیاری انسانی همزنجیران آنها در منطقه یا در سایر نواحی ایران و دنیا بود .این کمکها صورت
گرفت و همچنان ادامه دارد .اما همگی خوب میدانیم که« :این نسخه عالج درد ما نیست» در سرمای
زیر صفر نمیتوان در درون چادرها زندگی نمود .نمیتوان در زیر خیمههایی خوابید که با وزش هر
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باد بر سر ساکنانش ویران میگردند .نمیتوان بدون داشتن آب آشامیدنی سالم به زنده ماندن ادامه داد.
نمیتوان برای حمام کردن ،یخ رودخانهها را شکست .نمیتوان وضعیتی اینچنین را تحمل کرد.
برای کمک به این انسانها نمیتوان به ارسال چند چادر و چند کامیون خورد و خوراک و پوشاک و
ابراز «نوع دوستی» بسنده کرد .همبستگی کارگری صرفا محدود به کمکهای مادی نمیشود .یک بعد
دیگر حمایت و کمک رسانی به زلزلهزدگان ،کمک به سازماندهی جنبشی است که در منطقه زلزلهزده
حضور دارد .جنبشی که نه به صورت همبسته بلکه به صورت پراکنده برای گرفتن مطالبات خود پیکار
میکند .گذری به مناطق زلزلهزده و با نظر به اخبار و کلیپ هایی که وضعیت زلزلهزدگان را به نمایش
میگذارند ،نشان میدهد که زلزلهزدگان فقط دست کمک به سوی دولت و حاکمان سرمایه دراز
نکردهاند ،بلکه بارها چنگ در چنگ حاکمان سرمایه کردهاند.
کارگران زلزلهزده وکارگران سراسر ایران
سرمایه به طور خود به خودی و از سر ترحم به مطالبات زلزلهزدگان جواب نمیدهد .همان طور که
در عرصههای دیگر اعتراضات کارگری هم تا زمانی که بخواهیم با نامه نگاری به عوامل حکومتی و یا
رسانههای خارجی و روشهای این چنینی به خواستههایمان برسیم به بیراهه رفتهایم .بیائید در تقویت
و ارتقا این جنبش حی و حاضر فعاالنه بکوشیم .دور هم جمع شویم و شوراهای ضد سرمایهداری
خود را برپا کنیم .چگونه زنان و مادران مصیبتزده و داغدیده در دمای زیر صفر رخت بشویند ،پخت
و پز کنند و بدون حمام و دستشویی بهداشتی و آب گرم سرکنند؟ هم اکنون مردان کارگر دوشادوش
زنان خانه دار کارگر منطقه میتوانند خواهان ایجاد آشپزخانه ،مهد کودک و رختشویخانههای عمومی
کامال رایگان شوند .چگونه کودکان از بازی و تفریح و آموزش به دور مانند و مصدومان و مجروحان
فراموش شوند؟ هر کارگری مستقل از زن و مرد و هر تعلق فکری خواهان مقابله با این اوضاع
دهشتبار است .دخالتگری آگاهانه و آزادانه اکثریت کارگران و تصمیمگیری جمعی در این موارد
امری است که به سادگی امکان پذیر است .شورا بستر چنین کاهائی است .آتش حمایت از مبارزه
شورائی کارگران زلزلهزده را شعلهور کنیم .از کارگران صنعتی ،معلمان ،پرستاران ،زنان خانهدار و
دانشجویان خانوادههای کارگری بخواهیم که به این جنبش بپیوندند .سرمایهداران و دولتشان را با یک
جنبش شورایی سرمایه ستیز روبرو سازیم تا وادار به تمکین و تن دادن به مطالبات زلزلهزدگان شوند.
مطالباتی که مهمترینشان اینها است:

 -1جایگزینی فوری چادرها با خانههای پیشساخته مجهز به آب و برق ،آشپزخانه،
حمام ،توالت و فاضالب
 -2تاسیس درمانگاه ،مدرسه ،مهد کودک ،رختشویخانه و آشپزخانه عمومی کامال
رایگان
 -3پرداخت مستمری مکفی بالعوض به کلیه افراد
 -4آموزش رایگان برای کلیه کودکان زلزلهزده
 -5دکتر و دارو و درمان رایگان برای همه زلزلهزدگان
 -6درمان رایگان مصدومان و مجروحان زلزله در بیمارستانهای کشور و در صورت
نیاز اعزام آنها به خارج کشور
 -7برنامهریزی فوری تأسیس مسکن دائمی با ضریبهای امنیتی باال و مقاومت کافی در
مقابل زلزله برای کلیه افراد

کارگران ضد سرمایهداری
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«شورا» تنها راه نجات است
در میان اوضاع به شدت فالکتبار و سرشار از مصیبتها و فجایع وحشتناک دست و پا
میزنیم .اوضاعی که همگی به خوبی با آن آشنائیم و بیان مکرر آن به ذکر مصیبت میماند .در
دل این شرایط ،بسیاری از کارگران ،فحش و بد و بیراهگویی ،جوکسازی و مسخرهکردن
اشخاص و جناحهای حکومتی در شبکههای مجازی و بخصوص تلگرام ،نامهنگاری و
گزارشگری برای "بی بی سی"" ،صدای امریکا" و "من و تو" را به جای مبارزه واقعی
نشاندهاند .این "افشاگری"! و "مبارزات"! بیحاصل به روشنی نشان میدهد که قرار است باز
هم جناحی و شخصیتی و چه بسا حکومتی دیگر را به سر کار آورد .توسل به امام زمان ،جناح
ها و شخصیتهای حکومتی ،ولیعهد ،دولتهای خارجی ،احزاب سرنگونیطلب و غیره به
روشنی نشان میدهد که این افشاگریها! و روشهای مبارزاتی! اقرار آشکار به ناتوانی ،به
بردگی و بندگی است .اقرار به این است که :ای عالیجنابان و ای سرورانی که دستتان از
حکومت کوتاه است بیائید ما را از شر اربابان فعلی نجات دهید و خودتان به عنوان اربابان
جدید بر دوشهای ما سوار شوید!! در کنار این رویکرد بسیار ننگآور و مبتذل ،مبارزات
شجاعانه در مقابله با پوشش اجباری ،مقابله با دخالت حکومت در زندگی خصوصی ،مبارزات
کارگران آذراب و هپکو ،معلمان و پرستاران ،و صدها مبارزه دیگر را شاهدیم .آمار میگوید
که اعتصابات و اعتراضات به شیوههای گوناگون و با رشد شتابان در جریان است .مبارزاتی

که خوشبختانه شجاعانهتر از قبل ،رویکرد دست برداشتن از توسل وعجز و البه در آن پر
رنگتر میشود ،اما هنوز بر روی ریل واقعی و طبقاتی با روش و افق کارگری قرار نگرفته
است.
ما کارگران صنعتی ،کارمندان ،معلمان ،پرستاران ،بسیاری از دانشآموزان ،دانشجویان،
سربازان ،بیکاران ،بازنشستگان ،زنان خانهدار و تمامی طبقه کارگر برای زنده ماندن ،چه بسا از
دوران کودکی ،مجبور هستیم که نیروی کار فکری و یدی خود را به صاحبان وسایل تولید و
کار ،به سرمایهداران ،بفروشیم .همه ما با تمام وجود درک کردهایم فروش نیروی کار یعنی
فروش خودمان .سرمایه یعنی خرید و فروش نیروی کار ،یعنی اینکه در برابر دریافت مبلغی
به نام دستمزد که در عرض یکی دو ساعت کار ما حاصل میشود بقیه ساعات کار را به رایگان
برای سرمایه ارزش اضافه تولید کنیم و این تنها راه رشد و گسترش سرمایه است .سرمایه ،کار
پرداخت نشده کارگر است و بس .در روند کار تحت سیطره سرمایه ،تصمیمگیری درباره اینکه
چه تولید شود ،به چه مقدار ،در چند ساعت و با چه شدتی ،همگی از اختیار ما خارج است
و منافع و مصالح رشد و انباشت سرمایه حاکم مطلق و تصمیم گیرنده این روند و زندگی
ماست .این منافع و مصالح ،شکل دهنده شعور و تفکر سرمایهداران از کوچک و بزرگ ،مذهبی
و الئیک ،فارس و ترک و کرد ،ایرانی و آمریکائی نیز هست به گونهای که همگی سرمایه
شخصیت یافتهاند .ما به حکم کارگر بودن به صورت خودجوش ضد سرمایه هستیم.
سرمایهداران نیز به کمک فرهنگ ،اخالق ،قانون ،مدرسه و دانشگاه ،قوای مقننه و قضائیه ،پلیس
و ارتش و زندان و سرکوب ،دین و مذهب ،سندیکا و احزاب میکوشند تا این درک و رویکرد
را از ذهن ما پاک کنند؛ طبیعی و همیشگی بودن سرمایهداری را در ذهن ما فرو کنند و با قدرت
تمام محافظت و پاسداری نمایند.
"افشاگری" و "مبارزات" جاری در فضای مجازی همگی حول این دروغ ساخته و پرداخته
سرمایهداران میچرخد که "سرمایه به ذات خود ندارد عیبی" ،آنچه که متاسفانه ورد زبان
بسیاری از کارگران است .سرمایه و متفکرینش این فریب را اشاعه میدهند که  :ریشه مصیبتها
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و فجایع گریبانگیر ما به دلیل حکومت آخوندها ،دولتی بودن اقتصاد ،بی عرضگی ،ندانمکاری،
بیسوادی ،نداشتن تخصص ،سوء مدیریت ،اختالس و رشوهخواری ،انحصارطلبی ،جنگطلبی
سیاستمداران ،ایدئولوژیک بودن حاکمیت ،جدا نبودن دین از دولت ،نبود دموکراسی و فعالیت
آزاد سندیکاها و احزاب و  ...است .کارگران! مبادا مشکل را از سرمایهداری بدانید!! نگاهی
گذرا به تاریخ سرمایهداری و جوامع سرمایهداری در همه جهان ،پوچ بودن این یاوهها را ،یاوه
هایی که در ذهن ما کاشته اند ،اثبات میکند .همه جای دنیا در آتش بیکاری ،فقر ،جنگ،
آلودگی محیط زیست و تبعیضات اجتماعی میسوزد .اگر هم در گوشه هایی از جهان موجود،
کارگران از حداقلی از رفاه و آزادی برخوردارند با مبارزات ضد سرمایهداری سالیان دراز
کارگران و علیه سرکوبهای وحشیانه سرمایهداران متمدن! و دولتهای بافرهنگشان! به دست
آمده است .سرمایهداری غرب هم اینک مشغول پس گرفتن همه دستاوردهای قبلی کارگران
به کمک مذهب و ناسیونالیسم و سندیکاها و احزاب است .اگر در کشورهای آسیایی و افریقائی
و از جمله ایران ،ما کارگران محروم از حداقل امکانات و اسیر فالکت و سرکوب هستیم هم
به این علت است که از همان ابتدا رفرمیسم چپ و راست دوشادوش طبقه سرمایهدار مبارزات
ضد سرمایهداری ما را به انحراف کشاندند و ما را به سربازان حامی رضا خان ،میرزا کوچک
خان ،مصدق ،جبهه ملی ،حزب توده ،خمینی و شرکا ،طالقانی ،خاتمی ،رفسنجانی ،روحانی،
اصالحطلبان ،سلطنتطلبان و همه دار و دستههای طبقه سرمایهداران تبدیل کردهاند و موفق
شدهاند که سرمایه و سرمایهداری را از زیر ضربات مبارزات ما برهانند.
سرمایه و سرمایهداری باعث و بانی همه بدبختیهای ما کارگران در تمام جهان است.
همانگونه که این آگاهی از دل زندگی ما میجوشد سبک و شیوه مبارزه علیه سرمایه هم ریشه
در زندگی ما دارد .مبارزه ما علیه سرمایه ،خودجوش ،شورایی و بدون باال و پایین است .قیم
و رهبر ندارد .فعالیتی آزادانه است که با حضور اکثریت ما صورت میگیرد .متاسفانه در این
عرصه هم جنبش کارگری "آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد" و به نسخهنویسی رفرمیستی
ایجاد سندیکا و حزب به جای تقویت جنبش شورایی خود ،گردن گذاشت .اگر قرار است به
جای مبارزه با سرمایه جانب یکی از طرفین دعوای سرمایهداران با یکدیگر را بگیریم ،تشکلهای

سفارشی و عاریهای سندیکا و حزب متناسب این هدف ضد کارگری است .سرمایه از کارگر
اطاعت و فرمان پذیری از باال دستیها را میطلبد .الگویی که سندیکا و حزب بر آن استوارند.
هم اکنون و همیشه مبارزات اقتصادی و سیاسی ما علیه سرمایهداری بدون نیاز به سندیکا و
حزب و با اتکا به جنبش شورائی خودمان جریان داشته و دارد .اما این جنبش شورائی به طور
نطفهای ،خام ،گاه گاهی و بی ارتباط با هم ابراز وجود میکند .برای رفع این کاستی و ضعف
باید دست به کار شد.

هر تعداد کارگری که روابط نسبتا پایداری با هم دارند میتوانند دست به ایجاد یک هسته
شورائی بزنند .اعضا شورا ،کارگر شاغل و بیکار ،بازنشسته ،دانشجو ،سرباز ،خانه دار ،اعضای
یک خانواده ،کارگران دوست و خویشاوند ،کارگران یک مرکز کاری و اهالی یک محل هستند.
چه بسا هر کارگری به طور همزمان در چند هسته شورایی فعال باشد .گسترش این شوراها،
شبکهای درهم تنیده و سراسری از ارتباطات افقی خواهد بود که در خانه و خانواده ،شهر و
روستا ،مزرعه و کارخانه ،در مدرسه و دانشگاه ،سربازخانه و باشگاههای ورزشی ،در بخش
های تولیدی و غیر تولیدی ،در ادارات و وزارتخانهها ،در بخش خصوصی و دولتی و در جای
جای کشور حضور دارد .آموزش ،تکثیر و پخش جزوات ،ارتباطگیری با سایر شوراها ،تشکیل
صندوقهای حمایتی ،مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و بازگشت به کار کارگران اخراجی،
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برپایی تجمعات اعتراضی برای افزایش دستمزد و حقوقهای معوقه ،اعتصاب و تصرف
کارخانهها ،برپایی مراسم روز زن و کارگر ،اعتراض به تخریب و آلودگی محیط زیست ،مبارزه
علیه تبعیض بین زن و مرد و دخالت در زندگی خصوصی ،ممانعت از کار کودکان ،مبارزه
برای آموزش ،بهداشت ،درمان و ایاب و ذهاب رایگان ،نگهداری از معلوالن و پیران بی هیچ
هزینهای و ...همگی عرصههای فعالیت شوراهاست .مبارزاتی به طور همزمان اقتصادی و
سیاسی علیه سرمایه .اینها همه با دخالتگری تک تک کارگران متشکل در شوراها برنامهریزی
و تصمیمگیری میشود .بدیهی است که کارگران آگاهتر به کارگران آگاه و کمتر آگاه کمک
میکنند و با چارهجویی جمعی مبارزه را پیش میبرند .جنبشی بدون رهبر ،بدون سلسله مراتب،
بدون باال و پایین .شوراها به کارگران فعالی که از صفوف طبقه خود جدا شده به حزب و
سندیکا و کمیته و هر دفتر و دستکی یا هر رسانه و نهاد و دولت و جناح سرمایهدارانه روی
آوردهاند راه مبارزه واقعی علیه سرمایه را نشان خواهد داد .هنگامی هم که در مبارزهای حضور
نمایندگانی از ما الزامی شود ،کسانی را از جانب خود تعیین و مأمور مذاکره و در حقیقت ابالغ
تصمیمات جمعی شورایی خود میسازیم .آنها صرفا مامورانی هستند که به طور موقت از
سوی کارگران به نمایندگی گمارده میشوند و البته هر لحظه قابل عزلاند .درحقیقت شورا نه
یک تشکل بلکه یک جنبش متشکل ضد سرمایهداری است .شورا جنبشی است ضد سرمایه و
حی و حاضر که باید قوام گیرد ،پختهتر و بالغتر شود و اساس مناسبات جامعه گردانی کارگری
را از هم اینک در خود بپروراند.

ابراهیم زنوز
آذر 1396

رفرمیستها و روایتِ شدن و نشدن!!
می گویند یک نفر از فردی که پشت فرمان یک خودرو بود پرسید شغل شما چیست؟ جواب
شنید که من شوفر هستم .سؤال کننده گفت میدانم که شوفر هستی ،اما پرسیدم که شغل شما
چه میباشد؟! مرد راننده در نهایت متانت و نزاکت جواب داد ،عرض کردم که شوفر هستم.
سؤال کننده این بار با عصبانیت گفت که بسیار خوب! گفتم که میدانم شوفر هستی ولی
باالخره نفهمیدم شغل تو چیست؟! واقعیت آنست که مواجهه رفرمیستها با رویکرد ضد
سرمایهداری نیز سرگذشتی از همین دست و البته بسیار طوالنی دارد .اینها از دههها پیش تنها
و تنها حرفشان با ما این شد که "همه حرفهای شما درست اما بگوئید که کارگران همین
حی و حاضر چه کنند"؟ به آنها پاسخ دادیم که کل حرفهای ما صریح ،توضیح چه باید
کردهای عاجل و فوری و روزمره است .پاسخ دوستان این بود که بسیار خوب ،درست
میگویید اما کارگران همین حاال چه کار کنند؟! در جواب آنها گفتیم که به مبارزه برای حصول
دستمزدهای بسیار اندک ماهها به تعویق افتاده یا جدال برای افزایش مزدها نگاه کنید ،عرصه
هایی که اینک رایجترین و روزمرهترین حوزه جدال تودههای کارگر با صاحبان سرمایه و
دولت سرمایهداری است .حرف ما با تودههای همزنجیر آنست که حتا در همین عرصهها نیز
بدون اعمال قدرت وسیع و مؤثر طبقاتی به خواستههای خود نمیرسیم .پس باید راه سازمان
یابی وسیعتر قدرت طبقه خویش را در پیش گیریم .ادامه دادیم که آویختن به این حزب و آن
حزب یا دخیل بستن به چند آدم زیر نام سندیکا ،کمیته یا اتحادیه هم هیچ نشانی از متشکل
ساختن قدرت پیکار طبقاتی ما ندارد .باید شورایی متشکل گردیم .دوستان رفرمیست با شنیدن
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این پاسخ غضبناک شدند و گفتند در درستی این حرف شکی نیست اما کارگران همین حاال
چه باید بکنند؟!!
به آنها گفتیم که برپایی شوراها یک رسالت آخرالزمانی نیست .تودههای کارگر همه جا در
حال اعتراض و مبارزه علیه استثمار ،شدت استثمار و جنایات سرمایهداری هستند ،همه جا
درگیر اعتصاب ،راه پیمایی ،تشکیل اجتماع ،سر دادن فریاد و نشان دادن خشم خود علیه
جنایات سرمایه میباشند .آنها به صورت بسیار طبیعی و ساده میتوانند در متن همین روند
پیکار ،به سازمانیابی شورایی خود پردازند .میتوانند گفت و شنودها ،چاره اندیشیها ،شور و
مشورتها ،راه حل یابیها ،راه کار جستنها و همفکریهای خود برای پیشبرد مبارزات جاری
را به همان اعتصاب حی و حاضر یا همان راه پیمایی و راه بندان روز محدود نسازند و مختومه
اعالم ننمایند .ما این امکان را داریم که به همین گفتن و شنیدنها ،همین رد و بدل افکار،
همین چاره پردازیها و راه حل جوییها ،شکلی پاینده و ادامهدار و با قوام دهیم .میتوانیم
مراودات ضد سرمایهداری خود و محتوای این مراودات را عمق بخشیم ،وسعت دهیم،
آگاهانهتر کنیم ،استخواندارتر نماییم ،رادیکالتر و سرمایه ستیزتر سازیم .شوراها این گونه
پدید میآیند ،رشد میکنند و سراسری میگردند .عزیزان رفرمیست بدون اینکه حتا یک کالم
از این حرفها را گوش دهند ناگهان با خشمی افزونتر و فریاد کشیدند ،که همه اینها را ما
هم قبول داریم ،بر منکر درستی این بحثها لعنت! اصال این حرفها جدید هم نیستند! اما
بگوئید که کارگران همین لحظه حاضر چه کار کنند؟!!!
بدون هیچ عصبانیت و با صبوری کارگری خود در قبال خشم این دوستان سکوت کردیم و
سپس آرام و صمیمانه گفتیم ،حرفهای ما اصال اسرارآمیز نیست .کارگران عسلویه ،ایران
خودرو ،نفت ،لوله سازی ،هپکو ،آذرآب ،معلمان ،پرستاران ،کارگران هفت تپه ،معادن ،بنادر،
راننده یا تمامی مراکز کار دیگر ،همان گونه که مبارزه میکنند ،همان گونه که کل خطرات
مبارزه را به جان میخرند ،همان گونه که برای راهاندازی یک اعتصاب روزهای زیادی از هم
نظرخواهی و با همدیگر مشورت مینمایند ،همان گونه که در این گفتگوها تمامی راههای

ممکن برای مجبور ساختن سرمایهداران به قبول خواستهای خود را کندوکاو میکنند ،همان
گونه که همزمان تمامی پیچ و خمها را برای کاهش ممکن و مقدور فشار خسارتها،
سرکوبها و کشتارها نظر میاندازند ،آری همراه با همین کارها میتوانند پروسه سازمان یابی
شورایی جنبش خود و توسعه ،تعمیق ،استحکام ،رادیکالتر نمودن ،ضد سرمایهداریتر کردن
و سراسریتر ساختن شوراها را هم پیش برند ،ادامه دادیم که این کار قطعا مخاطرات خود را
همراه دارد ،اما چگونگی چالش این مخاطرات و تحمل بخشهای اجتناب ناپذیر آن هم جزء
غیرقابل گریز مبارزه طبقاتی است .با صراحت و شفافیت افزونتر به دوستان گفتیم که کارگران
توان این کار را دارند ،معضل آنها به هیچ وجه فقدان این توانایی نیست .مشکل سر راه
همزنجیر ان ما چیز مهم دیگری است .مشکل واقعی آنان این است که در تمامی طول قرن
بیستم و سالهای پیش و پس آن ،الیهای از کارگران شستشوی مغزی شده یا سرمایهدار دارای
پوشش کارگری در میان آنها چرخ خورده و جنجال راه انداختهاند که سندیکا سازید ،حزب
تشکیل دهید ،پشت سر اتحادیه و کمیته و احزاب به صف گردید ،به سندیکا و حزب و
صاحبان سندیکاها و مالکان احزاب دخیل بندید ،آری این جماعت زمین و آسمان زندگی
کارگران را با این حرفها بمباران نموده اند ،توده کارگر را تحمیق کردهاند که به جای سازمان
یابی شورایی سراسری جنبش جاری خود به مشتی نیروهای فریب کار و دروغ گوی مدعی
نجات طبقه کارگر تمسک جویند! ترجمه بسیار سلیس ،زمینی ،صریح و سرراست حرفهای
این محافل ،افراد یا نیروها آن بوده است که تودههای کارگر نباید یک قدرت طبقاتی متشکل،
متحد ،آگاه ،سرمایه ستیز ،دخالت گر ،تصمیم بگیر و اثرگذار در تعیین تمامی پیچ و خمهای
پروسه پیکار و رقم زدن سیر تا پیاز سرنوشت مبارزه طبقاتی خود شوند .معنای از این هم
عریانتر ،زمختتر و چندش بارتر راهبرد این جماعت آن بوده است که اصال رهایی کارگران
کار خود طبقه کارگر نیست ،.ترجمان سوم نسخه پردازیهای آنان هم که محصول مستقیم،
صد در صد ،بدون قید و شرط و غیرقابل اجتناب توصیههای اول و دوم است این که کارگران
به هیچ وجه و هیچ زمانی نباید از شر نظام گند و وحشت و بربریت و سبعیت سرمایهداری
نجات یابند .ما تمامی این دقایق را با بیشترین وضوح و با استداللهای به مراتب نیرومند از
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بدیهی ترین استداللهای ریاضی برای دوستان عزیز رفرمیست باز گفتیم و تشریح کردیم ،اما
کل سخن آنها باز هم این شد که همه این حرفها متین و معتبر هستند اما سؤال ما این است
که کارگران همین امروز چه باید بکنند؟!!!!
بدون احساس خستگی و بدون آنکه ناراحت شویم ،گفتیم :مبارزه طبقاتی جدال واقعی ،گریز
ناپذیر و همیشه جاری طبقات متضاد اجتماعی علیه همدیگر است .این مبارزه در مجرد
پافشاری استثمار شوندگان بر خواستهای خود و مقاومت استثمار کنندگان در مقابل این
خواستها خالصه نمیشود .طبقه سرمایهدار برای دفاع از موجودیت سرمایهداری ،دفاع از
حریم مالکیت ،قدرت و حاکمیت خود ،برای تشدید مستمر فشار استثمار تودههای کارگر،
برای گسترش بی امان حوزههای انباشت سرمایه ،افزایش انفجاری نرخ اضافه ارزشها ،چالش
هر گونه کاهش نرخ سود ،برای همه اینها ،بند ،بند جامعه موجود را ساختار قدرت ،یکه تازی
و میدان داری خود کرده است .ارتش ،پلیس ،سپاه ،بسیج ،وزارت اطالعات و هزاران نهاد
اختاپوسی دیگر را دست به کار سرکوب فیزیکی تودههای کارگر نموده است ،تمامی سطوح
آموزش ،پرورش ،پژوهش ،کل رسانهها ،تریبونها ،حوزههای علمیه و همه منافذ حیات
اجتماعی انسانها را پهنه شستشوی مغزی و سرکوب فکری کارگران ساخته است .تودههای
کارگر در مقابل این استخوان بندی سراسری ،فراگیر و همه جا حاضر سرکوب فیزیکی و
فکری سرمایه و برای مقابله با این غول عظیم وحشت و دهشت باید تالش کنند و حتما
میتوانند تالش نمایند تا به صورت یک طبقه ،یک طبقه ضد سرمایهداری و در حال جنگ
علیه استثمار ،علیه همه انسانستیزیها و جنایتهای سرمایه و علیه موجودیت نظام بردگی
مزدی صف آرایی کنند و وارد میدان کارزار شوند .اضافه کردیم و گفتیم که ظرف این ابراز
وجود متحد و یک پارچه طبقاتی ،ظرف این صف آرایی آگاه ضد بردگی مزدی ،ظرف نمایش
این قدرت عظیم و سرنوشت ساز طبقاتی هم سوای شوراهای سراسری ضد سرمایهداری هیچ
چیز دیگر نیست .این را نیز افزودیم که هیچ کس ،در هیچ کجای تاریخ و هیچ نقطه این دنیا
ثابت ننموده است که انجام این کارها نشدنی و غیرممکن میباشد ،اساسا تاریخ جوامع انسانی
تاریخ مبارزه طبقاتی است و در دل این کارزار عظیم تاریخی فقط طبقه استثمار کننده ،طبقه

مسلط و حاکم ،طبقه پاسدار مناسبات ارتجاعی و انسانستیزانه کهن بوده است که هر گام
مبارزه استثمار شوندگان و حصول هر پیروزی آنها ولو نازلترین پیروزیها را غیرممکن اعالم
میکرده است .باز هم ادامه دادیم که اتفاقا مبارزه طبقاتی همواره و در همه دورهها روند ممکن
سازی کل رخدادها و تحوالتی بوده است که طبقه استثمار کننده و حاکم و عوامل آنها محال
اعالم مینمودهاند .دوستان رفرمیست ما این بار خشمگینتر و بسیار حق به جانبتر غوغای
اعتراض راه انداختند که هیچ کس منکر اهمیت و خوبی این کارها نیست ،اما سؤال ما این
است که تودههای کارگر همین حاال چه کنند؟!!!!!

رفرمیستها این بار نکته تازهای را هم اضافه نمودند .گفتند :گیریم همه حرفهای شما
درست و حتما درست باشد اما بدون دموکراسی و حق اعتصاب و حق تشکل و حق تظاهرات
و انتخابات آزاد که کاری نمیتوان انجام داد! ما به آنها بسیار دوستانه پاسخ دادیم که اوال ،این
طبقه سرمایهدار است که با توسل به قدرت ،دولت و دستگاههای اعمال قهر خویش به ما
اخطار میدهد که اعتصاب ،اعتراض ،تظاهرات ،متشکل شدن ،مبارزه کردن یا بیان خواستههای
ما باید حتما قانونی باشد و حتما با مجوز قانونی صورت گیرد! آنچه بورژوازی میگوید و از
ما میخواهد جزء غیرقابل تفکیک سبعیت ،دیکتاتوری و انسانستیزی سرمایه است .طبقه
سرمایهدار با ارتکاب این جنایت و بربریت میخواهد کل پویه پیکار طبقاتی ما را در گورستان
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نظم سرمایه مدفون سازد ،چرا ما باید همدل ،همهمراه و همصدای سرمایهداران و دولت آنها
شویم؟! چرا باید خاکسپاری قدرت طبقاتی خود در گورستان منافع بورژوازی را حصول
حقوق ،آزادیها و پیش شرط رهایی خویش تلقی کنیم؟! به جای این کار ،به جای غلتیدن در
باتالق قانونیت و قانون ساالری و حق مداری و مدنیت ارتجاع بورژوازی ،راه اتکاء به قدرت
ضد سرمایهداری و شورایی جنبش تودههای طبقه خود را پی میگیریم .شوراهای سرمایه ستیز
خویش را بر پای میداریم ،یک قدرت عظیم شورایی میشویم و بر فراز قدرت این شوراها،
اعتصاب میکنیم ،تظاهرات راه میاندازیم ،چرخ کار و تولید سرمایه را در وسیع ترین میزان
از کار باز میداریم .نظم سرمایه را مختل میسازیم .بورژوازی را مجبور به عقب نشینی میکنیم
و سرانجام نابود میسازیم .ثانیا ،مگر نه این است که ریشه کل بدبختیها ،ریشه فقر ،گرسنگی،
بی دارویی ،بی آموزشی ،کارتن خوابی ،بی سرپناهی ،ریشه دیکتاتوری ،نبود آزادیهای سیاسی
و حقوق اجتماعی ،تبعیضات انسانستیزانه جنسی و قومی و نژادی ،ریشه تمامی جنگ
افروزیها ،آلودگیهای زیست محیطی و همه مصیبتهای دیگر در وجود سرمایه است .مگر
نه این است که حق ،مدنیت ،قانون نظم ،دموکراسی ،آزادی ،انتخابات ،اخالق و همه چیز
سرمایه ،عین قوای سرکوب سرمایه در خدمت بقای سرمایهداری و ساز و کارهای نابود سازی
قدرت پیکار طبقاتی ما هستند ،پس چرا و با کدام منطق باید راه مبارزه علیه این فاجعهها و
مصیبتها را در آویختن به قانون و نظم و دولت و مدنیت سرمایه جستجو کنیم؟! چرا نباید
به قدرت پرشکوه تاریخ ساز طبقه خویش رجوع نماییم؟ چرا نباید راه تبدیل شدن به یک
قدرت طبقاتی سراسری شورایی ضد سرمایهداری را پیش پای خود قرار دهیم؟ چرا نباید به
یمن این قدرت الیزال شورایی و سرمایه ستیز ،کل خواستههای خود را بر طبقه سرمایهدار و
دولت سرمایه تحمیل کنیم؟ چرا نباید از درون شوراهای متشکل از بیشترین آحاد طبقه خویش،
آگاهتر ،متحدتر ،سازمان یافتهتر ،ضد سرمایهداریتر شویم ،آماده دخالت گری نافذ و آگاه و
برابر و آزاد و شورایی در تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی خود گردیم؟
بورژوازی را در کلیه عرصههای حیات اجتماعی به عقب رانیم ،جنبش خویش را نیرومندتر و
نیرومندتر و بورژوازی را ضعیفتر ،فرسودهتر و مقهورتر سازیم ،دولت سرمایه را از پای در

آوریم و سرمایهداری را برای همیشه نابود کنیم؟ مگر راه مبارزه طبقاتی جز این است و مگر
فرار از انجام این کارها و پیمودن این راه فرار از مبارزه طبقاتی و غلطیدن در باتالق تمکین به
ماندگاری سرمایهداری نمیباشد؟ ما همه اینها را به زبان آوردیم و بر قلم راندیم و توضیح
دادیم اما کالم آخر دوستان رفرمیست باز هم این بود که کل این حرفها زیبا و دلنشین و
جذاب هستند ،مبارزه طبقاتی هم بر حق و درست است اما کارگران همین حاال چه باید
بکنند؟!!!!!!
همه شواهد فریاد میزدند که ادامه بحث بی معنا است .حرف اول و آخر رفرمیستها برای
طبقه کارگر این است که آنچه شدنی است فقط کفن و دفن قدرت پیکار طبقاتی خود در
گورستان سرمایه است .حق ساختن سندیکا ،حق تشکیل حزب ،حق اعتصاب با قبول
ماندگاری نظام بردگی مزدی است .فقط این شدنی است و فقط این کار را باید کرد و البته
مجاز هستیم که شعار سرنگون باد رژیم حاکم نیز سردهیم و از نابود باد سرمایهداری هم حرف
بزنیم! سوای اینها هیچ کار دیگری شدنی نیست و پیش کشیدن هر سخن دیگر بالتکلیف
نمودن تودههای کارگر است!

کارگران ضد سرمایهداری
دی 1396
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