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 شالق بر شعور کارگران!« سرمایه خوب و بد»حرف 

خورند. ل زیر چرخ میحول مسائدر خیلی موارد بحث ها و گفتگوهای داخل محیط کار 

که  اینجاستداری . سرمایهاست بد ایران داریسرمایه ،داری بد نیستسرمایهنظام »

در اینجاست که » «!!وضع ما کارگران به این اسفناکی باشد آورده تابه وجود  یشرایط

به فرمان حکومت  باید ،کندمی در زندگی خصوصی ما هم دخالت داریدولت سرمایه

 ،«کنددر خیابان را هم تعیین میما شدن چگونگی ظاهر و رفتار کنیم، حتی نوع لباسمان

، وجود دارد های فردی و اجتماعیآمریکا و اروپا خیلی آزادی دارییهسرما در کشورهای»

اند. از نظر اقتصادی وضع کارگران خوب دین و مذهب و ... به رسمیت شناخته شده انواع

های خارج کشور د، حتی مسافرتند که به مسافرت بروناست. کارگران این توانایی را دار

گر ما شرایط کشورهای اروپایی و آمریکا را داشته ا»، «برای آنها چیز دور از ذهن نیست

به ذات خود عیبی داری سرمایه»ها این است که ترجیع بند حرف« باشیم، چه غمی داریم.

مصداق شعر معروف همان شاعر که « داری ما استندارد. هر عیب که هست در سرمایه

اگر این « نی ماستهر عیب که هست در مسلما -اسالم به ذات خود ندارد عیبی »گفت: 

دومی را علمای دین سالیان دراز به خورد ما دادند و ما را شستشوی مغزی کردند، اولی 

را هم امروز جناح هایی از بورژوازی مثل نقل و نبات در فضای فکر ما کارگران پخش 

شدن و شستشوی مغزی طبقه ما به نفع نظام بردگی مزدی را به کنند تا مسخ و منجمدمی

زنجیران ما هم با آب و تاب تمام همین خزعبالت شوم انند. آنسان که خیلی از هماوج رس

 دهند. را تحویل همدیگر می

 در باره آنهاساعت ها  و شودبه وسیله تعدادی کارگران طرح می ها بدبختانهحرفاین 

تحت کشند کارگرانی که آنها را پیش می؟ آیندها از کجا میبحثاین اما . گرددگفتگو می

های خود دلیلی دارند. آیا درباره آنچه گفتهآیا آنها برای این  ؟تأثیر کدام نیروها هستند
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اند؟ فرض کنیم که شنیدن یا حتی دیدن گویند به اندازه الزم و مقدور فکر نمودهمی

ها، گیری ها سوق داده باشد. آیا در باره خود آن واقعیتهایی آنان را به این نتیجهواقعیت

اند؟ آیا پیرامون این کالم خویش که ها و علل آنها هیچ فکر کردهها و زمینهاره ریشهدر ب

داری در ذات خود خوب است و فقط جنس ایرانی آن معیوب گویا راستی، راستی، سرمایه

رانند اند و آنچه بر زبان میذهن و فکر و شعور و شناخت خود را به کار گرفته«!!! است

کنیم که ما در عصری زندگی می ه و نقادانه آنان است؟؟!!!حاصل جستجوی آگاهان

های ها را به هم بافته است. دههخود زمین و زمان زندگی انسان هایرسانهداری با سرمایه

متمادی پیش از آنکه سرمایه قطره، قطره هوای تنفسی ما را با انبوه مواد کشنده شیمیایی 

گیری شعور ها برابر آن، فضای فکر و پروسه شکللیونزا بیآالید، میهای بیماریو باکتری

خواسته و مصلحت کارش بوده، آلوده و مسموم ساخته و شناخت ما را با آنچه خود می

بهشت به ویژه آمریکا را  غربداری دنیای سرمایهها به صور مختلف است. همه این رسانه

حوش مزایای و ها حول . ساعتندنکمدام روی آن تکیه می خوانند.راستین زندگی بشر می

برای دارند تا را بر آن می، بسیاری نمایندآمریکا صحبت می غرب، مخصوصاًزندگی در 

اندازند. بازاری به وسعت سراسر بازار  ب و آتشآخود را به  هارفتن به این سرزمین

رار از روادید سفر به امریکا، خروج از اینجا و کوچ به نقاط دیگر، ف سرمایه برای فروش

دهند. اند و مستمراً توسعه میایجاد کرده«!!! داری خوبسرمایه»د و ورود به داری بسرمایه

دامنه رونق این بازار تا جایی است که خیلی از کارگران، به ویژه اگر قادر به قرض و 

ای باشند یا وسایل اولیه زندگی قابل فروشی در اختیارشان باشد راه فرار از همه قوله

ها، نه پیکار علیه منشأ همه های این نکبتروزی ها را نه مبارزه با ریشهها و سیهتیبدبخ

داری سرمایه»داری بد و رسیدن به اینها یعنی نظام بردگی مزدی که فقط خروج از سرمایه

ها و غرامت پندارند. برای این کار حاضرند از همه چیز بگذرند، همه هزینهمی«!!! خوب

داری بد به فرار از سرمایه»دیدند در پروسه مبارزه طبقاتی قابل تحمل نمیهایی را که در 

ها تن به آوارگی دهند، در دریاها تحمل کنند. ماهها و حتی سال«!!! داری خوبسرمایه

نو زیر فشار های دریا شوند. در گینهغرق گردند، خود و کودکانشان طعمه ماهی
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ک کالم و روانی دست به خودکشی زنند و در یترین فشارهای معیشتی و جسمی وحشیانه

ها، تمامی سبعیت« داری خوبسرمایه»بد و رسیدن به  داریبرای فرار از سرمایه

را پذیرا « های خوب و خیلی خوبداریسرمایه»های ها و بربریتها، ددمنشیبشرستیزی

ق مهاجرت و ها موضوعات مهمی هستند. مثل روز روشن است که ما از حگردند!!! این

ترین ترین و رادیکالکنیم. بی رحمانهها با همه وجود دفاع میپناهنده شدن انسان

های سرمایه به عنوان عوامل داری و علیه تمامی دولتها را علیه کل سرمایهکیفرخواست

ها به هجرت یا فرار و امتناع کنندگان از پذیرش آنها صادر نموده و صادر اجبار آدم

ها در جای خود از بیشترین اهمیت و موضوعیت برخوردارند. سخن مه اینکنیم. همی

ها نیست. همه بحث بر سر منطق پوشالی و پلید شدن انسانمطلقاً بر سر مهاجرت و پناهنده

است. ببینیم که اصل ماجرا چیست و «!!! داری خوبداری بد به سرمایهفرار از سرمایه»

جوشیده است. در کاویدن این موضوع باید بر چند  این حکم، استنباط و نظریه از کجا

 نکته اساسی درنگ نمود و انگشت تأکید نهاد. این نکات عبارتند از: 

های داران در شکلهای کهکشانی سرمایه. در هر کجای این دنیا هر چه هست از سرمایه1

گرفته مختلف صنعتی و تجاری و بانکی و مالی و کشاورزی و ساختمان و هر شکل دیگر 

تا خورد وخوراک و پوشاک و دارو و درمان و مدرسه و آموزش و مایحتاج اولیه معیشتی 

کارگران، همه و همه بدون هیچ استثنا حاصل کار ما کارگران است. این واقعیتی بدیهی 

است که روشنی آن از قوانین مسلمه ریاضی هم بیشتر است. هر چه هست حاصل کار و 

های مختلف موجود در جهان، هر های دنیا و صاحبان سرمایههاستثمار ماست اما سرمای

های تولید شده توسط توده کارگر مورد استثمار کدام لزوماً و دقیقاً همان اضافه ارزش

افتد. آرند. بالعکس، چنین چیزی بسیار به ندرت اتفاق میمستقیم خویش را به چنگ نمی

گون با توجه به عواملی که در مجموع آنها های گوناداری است که سرمایهاین ذات سرمایه

نامیم، بخش قابل توجهی از اضافه ارزش تولید شده توسط کارگران را شرایط تولیدی می

دهند. یا بر عکس حجم های دیگر از دست میمورد استثمار مستقیم خود را به نفع سرمایه

کنند. رازیر مییگر را به سمت خود سهای دسنگینی از سودهای تولید شده در حوزه
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ها است. بخش مهمی از جلد سوم کتاب کاپیتال توضیح کامل این روند نیازمند خیلی بحث

مارکس و برخی متون دیگر نقد اقتصاد سیاسی او به تشریح همین پروسه اختصاص یافته 

است. ما قصد ورود به این بحث را نداریم. مسأله مورد تأکیدمان فقط آنست که کل 

تواند در هر یک کشور می« سرمایه اجتماعی»جامعه یا به تعبیر مارکس  های یکسرمایه

دور بازتولیدش تریلیون ها دالر اضافه ارزش حاصل استثمار کارگران جوامع دیگر را به 

اقالم سود خود بیافزاید و سرمایه اجتماعی برخی کشورها هم همین میزان از اضافه 

ارزش افزایی خود را از دست بدهند. چه  های تولید شده توسط کارگران قلمروارزش

عواملی در این زمینه نقش دارند. باز هم موضوع بحث حاضر نیست. یک کار که هر 

کارگری جهت ارتقاء آگاهی و شناخت خود بسیار به آن محتاج است درک شفاف همین 

فاوت های او است. راستش وقتی از تمسائل از طریق رجوع به آثار مارکس و مطالعه نوشته

توان پیش کشید اما صدر و های بسیار زیادی را میکنیم حرفها صحبت میداریسرمایه

برخی کشورها داری م خواهد شد. این که سرمایهذیل کل آنها نهایتاً به همین عامل خت

تری از اضافه ارزش های تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی را به خود سهم عظیم

سازند. ای کشورها سهم کمتری را نصیب خود میپارهداری یهدهند و سرمااختصاص می

داری و سرمایه داران جوامع شود. سرمایهدر همین جا توضیح یک نکته مهم ضروری می

مانند. بالعکس دوم، در قبال این سیستم تقسیم سودها، مطلقاً راضی و بی تفاوت نمی

کارگران »م خود و به قول عده ای سراسر دنیا را بر سر کارگران قلمرو استثمار مستقی

دهند، بهای کنند. دستمزد آنها را تا سطح هیچ و شبه رایگان تنزل میخراب می«!! خودی

نمایند. نازل نیروی کارشان را چند ماه، چند ماه و گاه این سال تا آن سال پرداخت نمی

رامت ایام بیکاری و کنند. غراه استفاده آنها از هر نوع بیمه دارو و درمان را ساروج می

انسانی زنند، شرایط کار آنها را وحشتناک مرگبار و بغایت ضدبیماری آن ها را به تیر می

کنند، فقر و فالکت و گرسنگی و کارتن می سازند. راه آموزش را به رویشان سد می

نمایند. مجبور ساختن زیان به دو خانمانی را شکل طبیعی زندگی آنها میخوابی و بی

ساز خانگی، به کارگیری این کار رایگان برای پرورش ت کار رایگان فرساینده و تباهشیف
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های آتی نیروی کار شبه رایگان و نگهداری معلوالن و پیران و مانند و آماده سازی نسل

کنند. سایه هر اعتراض کارگران به این وضعیت فاجعه اعالم می« قانون طبیعت»ها را این

بندند، هر تالش توده کارگر برای سازمانیابی و مبارزه و جدال با بار را به گلوله می

دهند. سراسر جامعه را ماالمال از ها قرار میترین شبیخونرا آماج وحشیانه داریسرمایه

ها پر ها را از کارگران و معترضان علیه این سبعیتسازند. زندانگاه و زندان میشکنجه

داران این کشورها داری و سرمایهزنند. سرمایهدست می گردانند و به هر توحش دیگرمی

دهند تا از همتایان خود در جوامع نخست به لحاظ حجم عظیم همه این کارها را انجام می

ها عقب نمانند. به نکته دیگری نیز در همین جا اشاره کنیم. کل اضافه سودها و سرمایه

نمایند، با کل ین جوامع تولید میهایی که کل کارگران دنیا در هر دو دسته اارزش

شود حتی داران سراسر جهان در هر دو دسته این کشورها میسودهایی که نصیب سرمایه

ها است در میزان سهمی است  داریزند. هر چه تمایز میان سرمایهیک ریال هم مو نمی

کنند و برخی تر درو میهای کالنبرند. برخی حصهها میکه از این اضافه ارزش ها و سود

اند، به همان درندگی، دارند و برای جبران آنچه از دست هشتهسهم کمتر دریافت می

نهند که در چند سطر به صورت فشرده مورد آفرینی روی میبربریت و وحشت و دهشت

 اشاره واقع شد. 

ها یا داریهای باال به گفتگوی تفاوت سرمایهحال با در نظر گرفتن مؤلفه

ها داریباز گردیم. تا آنجا که این تفاوت را در وجود سرمایه« های خوب و بدریداسرمایه»

کاویم، راستش سوای همان فاکتوری که توضیح دادیم چیز دیگری وجود ندارد. بر می

این است که « داری خوبسرمایه»همین اساس معنی حرف کارگران ستایشگر 

های یرا دریا، دریا حاصل استثمار تودهداری امریکا و اروپا بسیار خوب است زسرمایه»

زنجیران امریکایی هایی که از استثمار همطبقه ما در اینجا را بر کوه عظیم سودها و سرمایه

آرند که شرکای افزایند و هم زمان شرایطی پدید میاند میو اروپایی ما به دست آورده

ها با توپ و تانک و ارتش اینجا برای رساندن حجم سودهای خود به سودهای آن آنها در

د، حداقل معیشت و امکانات اولیه ها به جان ما افتنترین دیکتاتوریو زرادخانه و درنده
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سوزیم!!! دوست کارگری عام کنند و ما را به جهنمی اندازند که در آن میزندگی ما را قتل

داری سرمایه»فروشی با هم زنجیر بغل دستی خود از که غرق در شور و هیجان فضل

کند. حرف هایی ها را تکرار میگوید در واقع بدون آنکه خود بداند این حرفمی« خوب

که اگر معنای واقعی آنها را بداند مسلماً احساس شرم خواهد کرد. فراموش نکنیم که 

داران جوامع نخست به سودهای عظیم ها و سرمایهشرط الزم و حتمی دستیابی سرمایه

های کارگر همه هایی است که سرمایه بر ما و بر تودهو مصیبتها روزیکهکشانی سیه

های عظیم صنعتی و مالی امریکایی یا اروپایی کند. اگر تراستمناطق دنیا تحمیل می

ها را تحمل کنند توانند کاهش حتی یک ریال فشار دهشتناک استثمار کارگران آن قارهمی

است ها به همان میزان یا خیلی بیشتر در صرفاً به این دلیل است که سرمایه های این تر

داری همه چیز را وارونه گردند. نظام سرمایههای دیگر شریک میاستثمار ما کارگران قاره

تر و شمار کثیرتر تر، کامپیوتریزه شدن عالیتر، صنعت پیشرفتهکند. تکنیک مدرنالقاء می

یست. هیچ کدام این عوامل تر بخشی از سرمایه جهانی نها منشأ سودهای نجومیربات

ها را فقط بخش متغیر ارزشها و اضافهافزون کننده هیچ ریالی اضافه ارزش نیستند. ارزش

هایی که کل سرمایه بین المللی را کنیم. اضافه ارزشسرمایه، صرفاً ما کارگران تولید می

آفرینیم. درصدی ارزشهایی هستند که کل ما کارگران جهان می 90تا  80سازند بخش می

ارزش هر کاال کار اجتماعاً الزمی است که در درون آن نهفته است. کیفیت کاال، مرغوبیت، 

بنجل نبودن و بودن و قدرت رقابش مسائلی مربوط به رویه ظاهر کار یا کار مشخص 

کنیم کار مجرد انسانی متراکم در کاالها منظور هستند. وقتی از کار اجتماعاً الزم بحث می

ها و سرمایه اجتماعی گردد. تفاوت میان سرمایهر مجرد با زمان محاسبه میاست. کا

ای از دوستان کارگر ما زیر فشار شستشوی مغزی کشورهای مختلف دنیا یا آنچه عده

در میزان سهمی است که از همین «!!! دانندمی« های خوب و بدداریسرمایه»سرمایه، آن را 

« های خوبداریسرمایه»سازند. ن جهان نصیب خود میزمان کار پرداخت نشده ما کارگرا

داری ممالکی است که حصه بسیار بیشتری از این زمان مورد ستایش این کارگران سرمایه

کوشیم تا در جاهای کند. این مسأله مهمی است که ما میکار اضافی را نصیب خود می
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تر توضیح تر و شفافدقیقهای خاص خود به آن بپردازیم و جوانب آن را دیگر و نوشته

 دهیم. 

زنجیران دیگر پس از مدح . دوستان کارگر ما در گفتگوهای فضل فروشانه خود با هم2

کنند می نامند!!! اضافه می« های خوبداریسرمایه»و منقبت و ستایش بیش از حد آنچه 

ر وفق مراد داران خوب!!! همه چیز بها و سرمایهداریکه در این کشورها با این سرمایه

های اجتماعی خوب دارند. در زمان بیکاری کارگران است. دستمزدهای باال دارند، بیمه

کنند. برای دارو، درمان، بیمارستان، بخش مهمی از دستمزدهای زمان کار را دریافت می

تشکیل اتحادیه و سندیکا و جمعیت و حزب « حق»کنند. از دکتر مبلغ کمی پرداخت می

اعتراض، اعتصاب، تظاهرات و « حق»ر صورت احساس فشار سرمایه برخوردارند، د

ها را پردازند. به راحتی دولتراهپیمایی دارند. برای آموزش فرزندان خویش شهریه نمی

گیرند، امنیت اجتماعی و شغلی دارند. کنند. آماج تعرض قوای سرکوب قرار نمیعوض می

رفقای «. خانهخواهند بروند قصابمی مرگ»در یک کالم همه چیز برایشان فراهم است، 

است و همه « داری خوبسرمایه»ها از صدقه سر دهند که همه اینکارگر ما ادامه می

 ایم. داری بد شدهبدبختی ما این است که اسیر سرمایه

در اینکه زندگی کارگر سوئدی، نروژی، آلمانی، هلندی، انگلیسی، فرانسوی یا حتی 

ای و افریقایی یا امریکای التینی بهتر از کارگر ایرانی و خاورمیانهامریکایی و کانادایی 

است جای هیچ تردیدی نیست. اما فاجعه اینجاست که دوستان ما به گونه خیره کننده و 

اجازه دهید در شروع این قسمت بحث چند « اندسوراخ دعا را گم کرده»آوری بسیار شرم

در محضر فضل این دوستان بر « های خوبداریسرمایه»ای از پیشینه تاریخی این کلمه

ای، پر عظمت و پیش قراول سرمایه جهانی تا نیمه دوم زبان آریم. در انگلیس قطب افسانه

داری آن کشور، ساعات کار توده کارگر ها از توسعه سرمایهقرن نوزدهم و گذشت سده

ترین شرایط از شیانهترین و وحکرد. کارگران در مهلکساعت نوسان می 18تا  14میان 

گرفتند، آنها از هیچ میزان امکانات دارو و درمان و رفاه بام تا شام مورد استثمار قرار می

ترین وز والدت فرزندانشان باید طوالنیاجتماعی برخوردار نبودند. زنان باردار تا ر
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نگین حامل های سکردند. همین زنان را مجبور به کشیدن ارابههای کار را تحمل میروزانه

رفتند و اگر کردند، فرزندان این زنان باردار زیر فشار مرگبار کار سر زا میذغال سنگ می

های کارگری گذاشتند. کودکان خردسال خانوادهالخلقه پا به دنیا میشدند، ناقصمتولد می

داری بسیار سرمایه»خانمان و بدون هیچ خانه و کاشانه این نیروی کار شبه رایگان بی

های های طوالنی کار باید به شمار فراوان در بدترین بیغولهبودند و به دنبال شیفت«!!! خوب

کردند. بسیاری از نوزادان این خانواده ها زیر فشار گرسنگی نمور در کنار هم بیتوته می

مردند. در شهر منچستر بزرگترین مرکز تولید در همان روزهای نخست بعد از تولد می

دادند. سالگی جان می درصد کودکان قبل از رسیدن به سن پنج 50دنیا  پوشاک آن روز

مسکنی، فقر و مرگ و میر ناشی از گرسنگی در میان کل غذایی، برهنگی، بیماری، بیبی

ها را انگلیس همه این خوبی« جامعه فخیمه« »داری خوبسرمایه»کرد. کارگران بیداد می

نسه، ایتالیا، اسپانیا و سایر ممالک اروپائی کارگران وضعیت به اندازه کافی دارا بود!!! در فرا

داری بهتری نداشتند. در سوئد این اسطوره پرآوازه دموکراسی و رفاه اجتماعی سرمایه

» شرکت در « حق»ها پس از تسلط کامل اقتصادی و سیاسی بورژوازی غرب زنان تا سال

ابات میزان دارایی افراد بود و در را نداشتند، مالک و مجوز شرکت در انتخ« انتخابات

رفته است داستانی جانخراش و نفرت امریکا آنچه تا اوایل قرن بیستم بر سر توده کارگر می

داری سرمایه»بار دارد. در این قطب عظیم قدرت جهان کاپیتالیستی و این الگوی رخشان 

های کارگری نوادهمیلیون افراد خا 50دوستان کارگر ما همین امروز نیز بیش از « خوب

مراکز »کردن شکم خود و تهیه قوت الیموت باید در نهایت مذلت و خواری به برای سیر

داری در جایی سرمایه»، «اوژیه»رجوع کنند. بازپردازی زیبای مارکس از سخن « خیریه

ترین بیان درباره رساترین و واقعی« باریدمتولد شد که از همه مساماتش گند و خون می

 ظام است. این ن

به بحث وضعیت بهتر کارگران اروپای غربی و شمالی یا امریکا و کانادا در قیاس با 

ها های کارگر این کشورها و قارهکارگران ایران و جوامع مشابه باز گردیم. وضعیت توده

گونه بود که در چند سطر اشاره شد، هر چه این کارگران دارند فقط و فقط حاصل آن
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ها علیه سرمایه است. در اینجا نیز اجازه دهید کمی ی خونبار و گسترده آنپیکارهای طوالن

صحبت کنیم. دستمزد باالتر و « های خوبداریسرمایه»تر با دوستان کارگر مدافع دقیق

رفاه نسبی روز طبقه کارگر اسکاندیناوی و آلمان و فرانسه و امریکا نه فقط هیچ ربطی به 

ای و محصول مبارزات اتحادیه تش آنها ندارد کهمورد پرس« داری خوبسرمایه»

پردازی نیستیم. واقعیت زمینی را با سندیکالیستی کارگران اروپا نیز نیست. دنبال نظریه

قرن بیستم میالدی عظیم  70اندازیم. در دهه شعور کارگری و شواهد تاریخی نظر می

 95د. اتحادیه کارگری سوئد های کارگری در این کشورها وجود داشتنترین اتحادیهالجثه

درصد کارگران را در عضویت خود داشت و همه این کارگران بدون استنثا عضو حزب 

های آلمان و به صف شده دموکرات بودند. شمار کارگران متشکل در اتحادیهسوسیال

ها شهره زد. در انگلیس قدرت اتحادیهدموکراسی سر به میلیون ها میپشت سر سوسیال

کرد. حتی در فرانسه که بازار جا در مدار اوج سیر میای همهد، جنبش اتحادیهآفاق بو

بودند. قدرت « س ژ ت»میلیون کارگر عضو  3ها کمترین رونق را داشت، بیش از اتحادیه

ای اقتدار و شکوه ها هیچ کم و کاست نداشت و درست در کنار همین برج افسانهاتحادیه

ترین تعرضات را علیه کل درا و ندار طبقه کارگر ن سهمگینبود که بورژوازی اروپا طوفا

قاره آغاز کرد. سرمایه شبیخون پشت سر شبیخون راه انداخت. سونامی سالخی برپا کرد. 

ها و مدارس و مراکز نگهداری پیران و امکانات انبوه آموزشی و درمانی و رفاهی بیمارستان

باال برد. روزانه کار را طوالنی کرد. شمار را به سرعت باد درو نمود. سن بازنشستگی را 

درصد سابق رساند. تعداد پزشکان و پرستان را از این هم بیشتر  70معلمان مدارس را به 

کاهش داد. باالترین آمارهای بیکاری تاریخ معاصر قاره را بر کارگران تحمیل کرد. دیو 

آورد و به به لرزه در مهیب وحشت و دهشت سرمایه ارکان هستی دهها میلیون کارگر را

ها هنر کردند و رعشه انداخت. همه اینها اتفاق افتاد اما آبی از اب تکان نخورد. اتحادیه

نظیری این اعتراضات را چند تظاهرات راه انداختند و خود با قدرت و صالبت بسیار کم

بش روز داری آن را جراحی کردند و از وجود جنکنترل نمودند و هر مثقال بار ضدسرمایه

هیچ تردید، به دور از هرگونه هراس طبقه کارگر پاک ساختند. سرمایه با عزم جزم، بدون 
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سال است که ادامه  50و با قدرت تمام این تهاجمات را ادامه داد و اکنون نزدیک به 

جا حاضرش نه فقط هیچ کمکی به ای همهای با آن عظمت اسطورهدهد. جنبش اتحادیهمی

و سالخی و قتل عام نکرد که به مثابه  بر سر راه این سونامی تعرض ایجاد هیچ مانعی

کاراترین و کارسازترین حربه قدرت سرمایه راه را بر هر جنب و جوش ابتدایی 

ستیز توده کارگر بست. این واقعیتی است که کل کارگران اروپا با چشم باز شاهد سرمایه

ها هم محصول همین الحال اتحادیهیاند. ورشکستگی و افالس تاریخی فوقوع آن بوده

هزار عضو دارد. ریزش  600میلیون فقط  4امروز به جای « س ژ ت»ایفای نقش آنها بود. 

بار آور است. در اسکاندویناوی وضعیت فاجعههای کارگری انگلیس حیرتاعضای اتحادیه

 ها ورز زبان همگان است. اتحادیه

آنچه طبقه کارگر اروپای غربی و  م برگردیم.باز هم نقطه، سر خط، به رشته اصلی کال

اند و کارگران ایران و کشورهای شمالی و ایاالت متحده یا کانادا در طول چند دهه داشته

دارد و نه محصول جنبش «!!! داری خوبسرمایه»اند، نه هیچ ربطی به مشابه نداشته

معیشتی و رفاه اجتماعی و ها است. مثقال، به مثقال این امکانات ای این قارهاتحادیه

های پیش طبقه کارگر آرایی دورهصرفاً حاصل صف «حقوق مدنی»های سیاسی و آزادی

داری بوده است. این شعار پراکنی و ادعای واهی عقیدتی در مقابل سرمایه و علیه سرمایه

ای از طول حیات جنبش کارگری، در های تاریخی است. در برههنیست. حدیث واقعیت

های نخست نیمه دوم این قرن جنبش کارگری اروپا نقش ط قرن نوزدهم و دههاواس

های پرشکوهی را در کارنامه خود ثبت کرد که بورژوازی را به وحشت انداخت. بازی

، رخداد بسیار پر عظمت کمون 48صف آرایی نیرومند کارگران فرانسه در انقالبات سال 

پیش تاختن کارگران تا استقرار قدرت  داران و دولت آنها وپاریس، شکست سرمایه

شورایی خود و متالشی ساختن نظم سرمایه در این شهر، تشکیل انترناسیونال کارگری اول 

داری در کنار امواج بسیار و جبهه آرایی متحد طبقه کارگر قاره اروپا علیه نظام سرمایه

یا، ایتالیا، هلند یا خیل های کارگر انگلیس، آلمان، اسپانپرتالطم و خروشان مبارزات توده

حوادث مشابه، بورژوازی را به موقعیت بسیار مستأصل راند. آنسان که چشم انداز بقای 
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خود را بسیار تیره و تار یافت. در شروع همین دوره است که مارکس به درستی و زمینی 

ر خود آورد. این فضا تأثیسخن به میان می« گشت و گذار شبح کمونیسم بر فراز اروپا»از 

های قاره سنگین ساخت. دار و دولتای بر سر طبقه سرمایهرا به صورت بسیار تعیین کننده

بندی نشینی و باج دادن شد. بنیاد استخوانطوری که زیر مهمیز دهشت آماده عقب

دستاوردهای جنبش کارگری اروپا در شروع سده بیستم میالدی در یک کالم کارنامه 

بارزات کارگران بود که کشتزار رویش مزدهای باال، رفاه افتخارآمیز و پردرخشش م

های سیاسی و امکانات اجتماعی شد. های درمانی و آموزشی، آزادیاجتماعی، پوشش

دموکرات و سوسیال دموکراسی و الیه مرفه کارگری تشکیل دهنده احزاب سوسیال

وش جنبش های کارگری همین موقعیت را مغتنم شمردند. از آن برای فراتحادیه

دار های طبقه کارگر به بورژوازی سود جستند. به طبقه سرمایهداری تودهضدسرمایه

فهماندند که اگر در برابر سطح نازلی از مطالبات کارگران عقب ننشیند، کل عمرش فنا و 

ها کارگران را هم شستشوی مغزی اش غرق در بحر بال است. آنسفینه موجودیت تاریخی

داری آرند از خیر جنگ علیه سرمایهردند که در قبال آنچه به دست میدادند و متقاعد ک

های بعد از جنگ امپریالیستی اول، عروج نیرومند جنبش کارگری در چشم پوشند. در سال

مند های کارگر در بسیاری جاهای دیگر، ظهور قطب قدرتروسیه و تداوم مبارزات توده

جدال « کمونیسم»آفرین طب زیر بیرق امیدداری اردوگاهی، سنگرگرفتن این قسرمایه

های غربی، موفقیت اردوگاه در به المللی این قطب با امپریالیستسراسری و بین

ترین بخش جنبش کارگری جهانی پشت سر خود، با ترفند نمایندگی نمودن عظیمصف

و و به کمک احزاب لنینی، همه و همه در متقاعد نمودن بورژوازی امریکا « کمونیسم»

نقش مؤثر بازی «! خودی»اروپا به ادامه دادن غرامت به بخش هایی از طبقه کارگر جوامع 

کردند. نکته بسیار اساسی و تعیین کننده این است که در اینجا نیز جنبش کارگری، مبارزات 

ولو نوع تقلبی آن بود که بورژوازی را « کمونیسم»عظیم کارگران کشورها و اسم و رسم 

 داد. ن در چند کشور رضایت اجباری میداخت و به تداوم رفاه کارگراانبه وحشت می
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این حرف که زندگی بهتر کارگر اروپایی و امریکایی در قیاس با کارگر ایرانی و بنگالی 

در جوامع نخست و «!!! های خوبداریسرمایه»و عرب و هندی نتیجه استیالی 

ترین، بی ن شک عصاره کثیفهای غیرخوب در کشورهای دوم است بدوداریسرمایه

بافی هایی است که ارتجاع بشرستیز بورژوازی به صورت ترین و پلیدترین یاوهشرمانه

تر ها بسیار روشنسازیکند. هدف این مسمومترین سموم به مغز کارگران تزریق میکشنده

 از آنست که نیازی به توضیح آن باشد. سخن ما با رفقای کارگری که در معرض شنود

گیرند این است که به اطراف خود نظر اندازند. تاریخ جنبش طبقه این خزعبالت قرار می

داری، خود را کندوکاو کنند. شناخت و آگاهی طبقاتی خویش را باال برند. هیچ سرمایه

های تولید شده توسط کل کارگران جهان یک جا راه حتی اگر کل سودها و اضافه ارزش

د های عالم سوهای جهان سرمایه او همه اقیانوسگر تمامی کوهخانه او را پیش گیرند، ا

شوند و همگی به او تعلق یابند، حتی در این صورت هم بدون آنکه زیر فشار قهر پیکار 

کارگران قرار گیرد هیچ ریالی مزد بیشتر به هیچ کارگری نخواهد داد و تاریخاً نداده است. 

تر و مدیریت تر، صنعت پیشرفتهعالی تر، بارآوری کاردار تکنیک مدرنسرمایه

های خود بیأفزاید. خواهد که ریالی بر سودها و سرمایهتر را فقط برای این میمتخصصانه

کند تا به کمک آنها زندگی کارگران را بهتر او این امکانات و امتیازات را جستجو نمی

بناست ریالی بر بهای  سازد!!! اگر بناست کمترین تغییری در زندگی خود پدید آریم، اگر

نیروی کار خویش بیأفزاییم، اگر بناست کوه فقر و نداری خود را کمی بخراشیم، اگر قرار 

خواب طبقه خود را کمتر کنیم، اگر بناست افراد کمتری از است شمار کودکان کارتن

تر سیها و برای تغییرات بسیار اساکودکان ما بر اثر بی دارویی جان سپارند، برای همه این

تر فقط یک راه داریم. اینکه به مثابه آحاد طبقه کارگر دست در دست هم نهیم. به و وسیع

بودن!! قدرت پیکار متحد خود را وارد « داری خوبسرمایه»جای چشم انتظار شفقت 

داری متحد گردانیم. قدرت متحد و میدان سازیم. این قدرت را شورایی و ضدسرمایه

زنجیران در تیر کنیم و مه جا به حمایت از مبارزات جاری هممتشکل شورایی خود را ه

زنند. در کنار به قلب سرمایه شلیک نماییم. وقتی کارگران عسلویه دست به اعتراض می
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آنها قرار گیریم. زمانی که صدها هزار کارگر معلم کار را تعطیل و خواستار افزایش 

امکانات یک زندگی هزاران بار بهتر از گردند، به یاری آنها بشتابیم. تمامی دستمزد می

شود. معضل این است که کارگر اروپایی در همین جا هر روز توسط ما تولید می

سازد. برای اینکه داری کل حاصل کار ما را سرمایه و باز هم سرمایه خود میسرمایه

وضعیت موجود را سقف بشکافیم و دگرگون سازیم مبارزه، سازمانیابی شورایی 

 داری مبارزات و اعمال قدرت متحد شورایی علیه سرمایه تنها راه است. ایهضدسرم

 

 یافته شورایی خود پاسخ گوییم *قدرت سرمایه را با قدرت سازمان  *

مزدک کوهکن 

مرداد 1395
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 ، فروشندگان نیروی کارما کارگریم

کارگر و گفتگو حول موضوعات کارگری، تصویرمردی با موهای بردن از سالهاست هنگام نام

ای عبوس و درهم شکسته با چکش یا ژولیده، دستانی آغشته به روغن، لباسی ژنده و چهره

شود. این تصویر دور از واقعیت زندگی بسته در ذهنمان تداعی میآچاری در دستان پینه

صورت در هم شکسته، از رنج و مشقتی کارگری نیست ولی قطعا تمام آن هم نخواهد بود. 

کند که طی سالیان طوالنی کار مزدی، تحت بدترین شرایط زیستی بر وی رفته حکایت می

داند هستی جهان از اوست و در عین حال خود او از است.عبوس وگرفته است چرا که می

لیدکننده رفاه تو ای از کار و زندگی خود را ندارد.حق دخالتگری در هیچ عرصه هستی ساقط.

تر از اوست لیکن تولیدات او، رفاهی در زندگی برایش به بار نیاورده است. هر روز سخت

زندگی که نه روزمرگی کرده است. اما تمام  بار تر از سال گذشته،دیروز و هر سال فالکت

 داری کهشود. بنیان جامعه سرمایهزندگی کارگری درقالبی که به تصویر کشیدیم خالصه نمی

طبعا انسانهای بسیار دیگری را غیر از آنچه  ی خرید و فروش نیروی کار استوار است،بر رابطه

کار خوب و بد  ژولیدگی و یا پینه دستان، کارگر بودن با جنسیت، شود.در باال آمد شامل می

شود. انسانی که برای تامین معاش راهی جز فروش نیروی کار و به عبارتی بردگی تعریف نمی

فروشد کارگر دار میی ندارد و محصول تولیدی خود را اعم از مادی یا معنوی به سرمایهمزد

های عمر خویش را با تدریس سپری کرده از ها و سالآموزگار یا استادی که ساعت است.

کار است. پرستاران با همان لباس سفید آراسته و حتی بسیاری ی همین فروشندگان نیرویزمره

 %70خارج از حوزه فروشندگان نیروی کار نیستند. بر اساس آمار رسمی حدود از پزشکان نیز 

التدریسی مشغول به کارند. تعدادی از ها به صورت حقاز اعضای هیات علمی دانشگاه

دانشجویان به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد در تدریس و ترجمه متون به کمک استادان 

ای به نام نامه در کارخانهلید آنها مقاله، کتاب و پایانآیند ولی نامشان هیچ کجا نیست. تومی



15 

 

 

شود چرخ این تولید را شود در حالیکه ذکر نمیدانشگاه است. همه چیز به نام علم تمام می

ها آورد. دانشگاه را تنها از منظر تولید علم، کارخانه ننامیدیم. دانشگاهچه کسی به گردش در می

سواد و اکنون عموما دارای ش بیکاران. بیکارانی که قبال بیتولید دیگری نیز دارند: ارت

آسا برای افزایش سود و انباشت بیشتر، ذات نظام اند. تالش جنونتحصیالت دانشگاهی

 های نوینآوریسازد تا با تکیه بر علم و فنداری است، و این موضوع آن را مجبور میسرمایه

خشی از نیازهای خود را مرتفع کند. دانشگاه و مراکز بارآوری کار را افزوده و بدین وسیله ب

دهند. در ادبیات اقتصاد سیاسی به داری انجام میتحقیقی این وظیفه مهم را برای سرمایه

داری اشتغال دارند کارگرانی که در کارخانجات با تولید مستقیم کاال در چرخه اقتصاد سرمایه

کارگران منشا تولید مستقیم ارزش اضافی است که گویند که کار این گروه از کارگر مولد می

این یکی به نوبه خود مولد سود است و در نهایت انباشت بیشتر سرمایه را در پی خواهد 

داشت. در کنار کارگران مولد، توده عظیمی از کارگران وجود دارند که مستقیم در تولید 

ی کار، فروشندگان نیروی کارند اضافی نقش نداشته لیکن در معادله خرید و فروش نیروارزش

 اینظریه اندازیم بهاضافی است. در این خصوص نگاهی میکار آنها از ملزومات تولید ارزش و

است. سعی های آن تبلیغ گردیدهکه از دیرباز از سوی محافل بورژوازی تدوین و توسط رسانه

ای از هم ای واحد به پیکرههبورژوازی همیشه بر آن بوده و هست که طبقه کارگر را از طبق

گسیخته تبدیل کند و موجد پراکندگی آن گردد. کارگر را تنها در کارخانه و پشت دستگاه 

هایی را که نیروی کارشان کاالست و جز آن کاالیی برای دیدن، یعنی بخش عظیمی از انسان

م خود را بر استثمار های خود جدا کردن. این نظریه عمال چشایفروش ندارند را از هم طبقه

ای ندارد جز اینکه این گروه از کارگران توسط سرمایه می بندد. این دیدگاه در ادامه چاره

بسازد واز آنجا که  "طبقه متوسط"برای این بخش وسیع انسانها عنوانی جعلی تحت نام 

و از سوی  ای برای این توده بی شکل پادرهوا بسازد، ناموفق استتالشش برای اینکه سرمایه

دیگر دستان پینه نبسته و تن پوش آراسته آنان نیز مانع از کارگر بودن آنهاست، الجرم این 

کند که طبقه کارگر لیاقت آن را مفتخر می "طبقه متوسط"م انسانی را به درجه بخش عظی

شد! اما حقیقت به گونه دیگریست. تاریخ دارد که در جنبش های اجتماعی هم پیمان وی با

 * شورایی و ضدسرمایه داری متشکل شویم *
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اندیشند، مهر حقیقت و قانونمندی دانان چگونه میاز اینکه نظریه پردازان، فالسفه و اقتصاد جدا

هاست که بر داری سالخود را بر لحظه لحظه زندگی اجتماعی کوبانده است. قوانین سرمایه

ی شخصیت اجتماعی خود یعنی کار مزدی را بر مایهاقصی نقاط کره زمین مسلط گشته و بن

ع بشری به هر میزان از رشد صنعتی حاکم گردانیده است. در جهان امروز و در تمام جوام

مصاف کار و سرمایه، انسانها یا متعلق به اردوگاه عظیم کارند و جزیی از طبقه کارگر جهانی 

نامگذاری  "طبقه متوسط"اند و عمله و اکره آن. آنچه که به عنوان مجعول و یا صاحبان سرمایه

ر و در سیالن زندگی اجتماعی و کوران مبارزات طبقاتی چیزی نیست مگر شده، در واقع ام

کارگران مزدی در قالب معلمان، پرستاران، دانشجویان، استادان و هر آن کس که برای گذران 

زندگیش چیزی جز نیروی کارش را ندارد که به فروش برساند و یا به قطب سرمایه تعلق 

ابزارهای خاصی برای تحکیم و چفت و بست مبانی دارد. بدیهی است سرمایه، عوامل و 

ایدئولوژیک خود داراست. تالشگرانی که سرمایه را به عنوان نظمی پایدار و تغییرناپذیر 

کنند. های اجتماعی، حقوقی، نظامی و تمامی روبنای ایدئولوژیک توجیه و یاری میدرعرصه

ران، مدیران و مزدورانی که سرمایه گهای بورژوایی، پلیس سیاسی، شکنجهنمایندگان پارلمان

در راستای تالش برای بقای خود بخشی از سود حاصل از کار کارگران را صرف حفظ و 

کند از این گروهند. از مبرمترین وظایف ما کارگران، مقابله با نظراتی است صیانت از آنان می

ای واحدیم. ما طبقهکردن و بخش بخش کردن ما را دارند. ما که آگاهانه سعی در پراکنده

فروشندگان نیروی کار، همگان کارگریم. قدرت ما در اتحاد و یکی بودن ماست. با بر پایی 

و نیز آموزشگاهی جهت  مانآوردن مطالبات انسانیشوراهای کارگری که ابزار ما در بدست

ازمان داده داری است مبارزاتمان را سهای الزم برای زندگی انسانی پسا سرمایهآموختن شیوه

  و نبرد علیه سرمایه را تا پارگی زنجیرهای دست و پایمان به فرجام رسانیم.

 

 پرویز همراه

1395مرداد 
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 جنبش کارگران آموزش

رفتن مطالبات بارها برای گهای اخیر، در طول سال )معلمان( کارگران آموزشیتوده وسیع 

بندی کلی، دو حالت متفاوت داشته ها در یک تقسیممبارزات آناند. زدهخود دست به مبارزه 

است. قصد پیش کشیدن یک بحث تفصیلی در این زمینه را نداریم. دو شکل مبارزه این 

 کارگران به اختصار عبارت بوده است از:

بدون فق و انیافته، فاقد اند و این قدرت را هر چند سازمان. به قدرت خویش اتکا نموده1

داری و دولت سرمایه های دیگر طبقه خویش در مقابل قدرت سرمایهپیوند با جنبش جاری توده

اند، از اند. مدارس سراسر کشور را تعطیل نمودهاند. اعالم اعتصاب کردهبه صف نموده

اند خواستار آموزان که اکثریت آنها هم زنجیران و افراد طبقه خودشان بودههای دانشخانواده

اند و در مقابل تهاجمات های خویش اصرار ورزیدهاند. بر خواستمک و همراهی شدهک

ها، احکام طوالنی مدت زندان ها، شکنجه شدنداری، در مقابل دستگیریوحشیانه دولت سرمایه

 اند. ها دست به مقاومت زدهو نوع این

ساز خود و طبقه خود یخای بر روی قدرت عظیم و تار. بر عکس مورد باال به شکل زبونانه2

اند. اند. توسل به این قدرت را راهکار مبارزه و ضامن هر میزان پیروزی خود ندیدهخط کشده

اند. بساط نیاز و التماس در بارگاه قدرت این یا آن به آستان دولتمرادان سرمایه تمسک جسته

غین پوشالی در های عاریتی درواند. با تلسکوپجناح ارتجاع هار بورژوازی پهن کرده

اند. به تئوری ساز این جناح ها با هم افتادههای موهوم و گمراهجستجوی یافتن تفاوت

بار و بسیار کثیف بد و بدتر و بدترین و گزینش یکی از آنها در مقابل اشکال دیگر فضاحت

و  اند. در یک کالم قدرت مبارزه طبقاتی خود را در قبرستان توهم به حکومتگرانروی نهاده

اند و از حکام سرمایه خواستار اجابت تمنیات و داران حاکم یا اپوزیسون دفن کردهسرمایه

 اند. تحقق مطالبات خود شده

 * شورایی و ضدسرمایه داری متشکل شویم *
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های بسیار بنیادی و ماهوی دارد. اولی حتی در نازل ترین دو شکل مبارزه باال با هم تفاوت

های شاخ و برگ مبارزه طبقاتی است. اما دومی کامالً بالعکس نابودی جوانهرویش سطح هم 

دار و نظام بشرستیز قدرت جنگ و ستیز طبقاتی خویش با دست خود به نفع طبقه سرمایه

ها باز بردگی مزدی است. درست به همین دلیل اولی ولو افتان و خیزان و ماالمال از کاستی

اندازد. دومی کامالً معکوس نه فقط و دولت آنها را به لرزه می دارانهم سراسر اندام سرمایه

ای برای هیچ صاحب سرمایه و دولتمردی پدید نمی آورد که خیال آن ها هیچ ترس و واهمه

کنند که با موجودات بسیار زبون سازد. اطمینان حاصل میرا از همه لحاظ آسوده و تخت می

 و مستأصل و مفلوکی مواجه هستند. 

های کارگر جهان، از جمله کارگران آموزش و پرورش با د، بند تاریخ مبارزات تودهبن 

زند که آنان فقط در شرایطی و هنگامی موفق به تحمیل وضوح بیش از حد بانگ می

اند که شکل نخست کارزار را دار شدهداری و طبقه سرمایههای خود بر دولت سرمایهخواسته

ن بدیهیات است. همین تاریخ با همین صراحت و شفافیت فریاد اند. این بدیهی تریبرگزیده

زند که شکل دوم نه فقط دستاوردی نداشته است که شکست و ناکامی تنها محصولش بوده می

داران و دولت است. دلیل این امر روشن تر از آن است که نیازمند توضیح باشد. چرا سرمایه

خود به نفع افزایش مزد کارگران رضایت دهند در های آنها باید به کاهش ریالی اضافه ارزش

حالی که هیچ قدرتی آنها را، پروسه تولید سود را و چرخه بازتولید سرمایه را تهدید نمی 

کند؟! نهادهای قدرت و حاکمیت سرمایه باید کمترین شعور طبقه خویش را نداشته باشند تا 

تاریخی و طبقاتی خود نیرویی از مرتکب چنین اشتباهی گردند. بورژوازی به حکم موقعیت 

بیخ و بن وارونه پندار، متحجر و دارای شعور و ذهنیتی علیل است. اما همه این وارونه بینی 

ها، انجماد و معلولیت شعور، اتفاقاً همگن و همساز بیشترین توان چاره اندیشی برای افزایش 

صالح بقای سرمایه را بسیار هر چه انبوه تر سودها و سرمایه ها است. این طبقه و دولتش م

فهمند و مادام که با قدرت پیکار کارگران دنیا، هر بخش این کارگران مواجه نیستند، خوب می

هیچ دلیلی برای هیچ میزان عقب نشینی و تسلیم در مقابل هیچ خواست توده کارگر نمی بیند. 

ای کل جنبش کارگری هجنبش کارگران آموزشی ایران از آغاز همه گمراهه رفتن ها و کاستی

های مضاعفی را هم را با خود داشته است اما سوای این ها، غلط اندیشی ها و برهوت پیمودن
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های مبارزات کارگران آموزشی نموده است. این بخش از اشکاالت و کاستیبا خود حمل می

  توان به شرح زیر تلخیص و جمع بندی کرد.را می

های های طبقه خود غرق راه حلبسیار بیشتر از سایر بخشهای مختلف معلمان در دوره الف(

های دیگر اند. در همین راستا بسیار کمتر از هم زنجیران خود در حوزهرفرمیستی راست بوده

اند. عریضه نگاری، طومار پردازی، دست به کار اتکاء به قدرت کارزار طبقه خویش شده

ین گونه بی راه ها رفتن ها، تاریخاً در و ا« شخص اول»توسل به مجلس و دولت و وزیر و 

کارگران آموزش در طول  کرده است. شمار اعتصابات سراسری و بزرگمیان آنان غوغا می

صد و چندین سال که نظر اندازیم هیچ باال نیست. مقایسه ارقام آن با آنچه کارگران در بخش 

تماً گفته خواهد شد که وضع اند برای اثبات صحت این ادعا کامالً گویا است. حدیگر نموده

های دیگر بهتر بوده است و همین امر دلیل نازل تر بودن دستمزد کارگران این حوزه، از حوزه

دهد. این سخن دو ایراد اساسی دارد. اول اینکه وضعیت میزان اعتصابات آنها را توضیح می

های با سایر تودهدستمزد و معیشت معلمان حتی اگر بپذیریم وضعیت اندک بهتری در قیاس 

کارگر دارند، در همه دوره ها وخیم بوده است. آوازه مزد نازل و بی مسکنی و فقر و بدهکاری 

کرده است. و زندگی بی و سر و سامان این جمعیت کثیر کارگر همواره همه گوش ها را پر می

قعی افت دوم آنکه نفس اندکی بهبود در میزان مزد و زندگی کارگران به هیچ وجه دلیل وا

مبارزات آنها را تعیین نمی کند. توده کارگر اگر در میدان پیکار باشند، اگر با سر آگاه به 

موقعیت خود در نظام بردگی مزدی نظر اندازند و اگر توان پیکار در خود بینند هر اندازه بهبود 

ازند. سدر هر قلمرو زندگی خود را سکوی خیزشی برای کارزار نیرومندتر علیه سرمایه می

های مختلف نه ناشی های طبقه کارگر، در دورهافت مبارزات معلمان در قیاس با سایر بخش

از وضع بهتر معیشت و مزد آنها که فقط محصول غوطه وری بیشتر و حادتر آنها در رفرمیسم 

 راست بوده است.

ه بسیاری های پیش این بوده است کیک فاجعه دامنگیر کارگران آموزشی به ویژه در دوره ب(

از آنها و شاید هم اکثریت غالب این جمعیت، خود را کارگر نمی دیده اند! و شاید هنوز هم 

های مختلف و از راههای نمی بینند! نوعی نگاه منحط و ارتجاعی که بورژوازی به شکل

کرده است و امروز بیش از هر زمان دیگری گوناگون به فضای فکر و شعور آنان پمپاژ می

 در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم * *
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های کارگر را به مثابه یک طبقه کند. این ذات بورژوازی است که واقعیت وجود تودهپمپاژ می

داری انکار سازی نظام سرمایهای ضد سرمایه و دارای ظرفیت نابوداجتماعی، به مثابه طبقه

و این نوع مهمالت هستند، « شهروند»و « ملت»و « مردم»نماید. از منظر بورژوازی همه می

داران و دولت آنها رند، مبارزه طبقاتی نیز نباید وجود داشته باشد. سرمایهطبقات وجود ندا

ها که همه با آن آشنا هستیم. پردازینماینده همگان هستند!! و لیست مطولی از این تحمیق

اش این است و وقتی که چنین است هر اندازه اساس کار سرمایه و نمایندگان فکری و سیاسی

، با طول و عرض کمتر، محقرتر و ناپیداتر نمایانده شود طبیعتاً که طبقه کارگر محدودتر

تر شده است. دولتمردان و متفکران این طبقه در روزگار ما بورژوازی به هدف خود نزدیک

ها عوامفریبی و شستشوی مغزی اند. همه اینپر نموده« طبقه متوسط»زمین و آسمان را از لفظ 

ساز آن است. القاء جود طبقه کارگر و قدرت عظیم تاریخها برای خط کشیدن بر روی وانسان

دار اینکه معلمان کارگر نیستند هم جزء تفکیک ناپذیری از همین ترفند سرمایه و طبقه سرمایه

است. معضل اساسی آنست که بدبختانه بخش وسیعی از کارگران آموزشی خودشان هم این 

اند. کارگر را از بدنه طبقه خویش قیچی کردهوارونه بافی صاحبان سرمایه را دامن زده و خود 

اند که راستی، راستی کارگر بودن را عیب پنداشته و با ارتجاع بورژوازی همداستان شده

های کارگر از جمله معلمان ای مهلک بر پیکر پیکار طبقاتی تودهای که ضربهنیستند! حادثه

کارزار وسیعی را علیه این توهم  ها پیشداری از دههوارد ساخته است. رویکرد ضدسرمایه

های اخیر این کارزار پراکنی نمایندگان فکری سرمایه آغاز نموده و پیش برده است. در سال

کم یا بیش نتیجه داده است. امروز شمار معلمانی که خود را کارگر و آحاد طبقه کارگر 

 دانند از همیشه بیشتر است. می

بخش دیگر طبقه خویش به حمایت از مبارزات  ج( کارگران آموزش بسیار کمتر از هر

اند. آن ها به طور معمول از پشتیبانی وسیع های دیگر روی نهادههای کارگر در حوزهتوده

اند، اما به ندرت های مختلف برخوردار بودهزنجیران در غالب اعتراضات خود در دورههم

چیزی که بسیار جای تأسف دارد.  اند.صدای خویش را به حمایت از کارگران دیگر بلند کرده

خورشیدی اعتصاب  40ایم. در شروع دهه این واقعیتی است که از دیرباز شاهد آن بوده

های کارگری قرار گرفت. این کارگران در مقام سراسری معلمان مورد حمایت گسترده خانواده
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معلمان همدلی کردند. آموزان تا هر کجا که توان داشتند با مبارزات آن روز توده والدین دانش

ها وجود داشته است. در حالی که رویه متقابل آن هیچ درخششی های اخیر این حمایتدر سال

 نداشته است. 

ولتمردان سخن را کوتاه کنیم. کارگران آموزش باید بدانند که با عریضه نگاری و آویختن به د

یچ ت نخواهند آورد، حتی هسرمایه هیچ کاری از پیش نخواهند برد، هیچ حق و حقوقی به دس

ترین گرهی از کوه معضالت معیشتی خویش باز نخواهند نمود. تحمیل هر خواسته حتی ساده

داری است. معلمان کارگر مطالبات بر دولت سرمایه نیازمند قدرت متحد و متشکل ضدسرمایه

رمایه که تن ها به بردگان مزدی سباید بسیار خوب بدانند آنچه ننگ است نه تعلق طبقاتی آن

بارشان به قبول توهمات ویرانگر ساخته و پرداخته بورژوازی است. آنچه مایه ننگ دادن فاجعه

شونده و استثمارگر بودن است نه کارگر بودن که قبول ماندگاری جامعه طبقاتی و استثمار

طبقه »به نام  آمیزیای ابتذالاست. راه نجات آنها نیز نه وصله و پینه کردن خود به پدیده افسانه

ها باید با سر هوشیار که دادن دست اتحاد و وحدت با طبقه خویش است و باالخره آن« متوسط

ست به این واقعیت چشم دوزند که برای رهایی از وضعیت موجود فقط یک راه دارند. باید د

ن ساز علیه سرمایه شوند. کارگراهای طبقه خود وارد کارزار جدی سرنوشتدر دست کل توده

دهند. سنگری که کننده و اثرگذاری از طبقه کارگر را تشکیل میآموزش بخش بسیار تعیین

توانند علیه سرمایه بگشایند به اندازه کافی کوبنده و توفنده است. همراهی، همرزمی و می

سری همپیوندی زالل طبقاتی آنها با کل توده کارگر و شرکت فعال آنان در سازمانیابی سرا

ای به توفانی شدن جنبش کارگری تواند کمک بسیار تعیین کنندهداری میرمایهشورایی ضدس

یابی توده کارگر، به تشکیل صف نیرومند طبقاتی کارگران در مقابل علیه سرمایه، به تشکل

  دار باشد.بورژوازی و به تقویت هر چه بیشتر قطب قدرت طبقه کارگر در برابر طبقه سرمایه

 

 سروش زراعتیان

1395 مرداد

 شورا، ظرف اعمال قدرت توده وسیع طبقه ما علیه سرمایه است * *
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 مبارزات معلمان و نقش آن در جنبش کارگری چین

یافته در چین، معلمان هستند که طی چند سال یکی از نیروهای کارگری به خوبی سازمان

درصد نیروی کار  2گذشته اعتصاباتی را سازمان دادند که با موفقیت همراه بود. معلمان 

درصد است؛  4ها در مبارزات کارگری و اعتصابات دهند اما سهم آنیچین را تشکیل م

وقت در میلیون معلم تمام 5/13یعنی فراتر از سهم خود از نظر تعداد در مبارزه فعالند. 

میلیون معلم راهنمایی و  5/3دبستانی، میلیون معلم پیش 8/1چین وجود دارد که شامل 

است(. معلمان  2014ای است )آمار مربوط به سال فهحرمیلیون معلم دبیرستانی و فنی 5/2

های بهداشتی، بارنشستگی، بن کنند که شامل بیمهسیستم دولتی حقوق پایه را دریافت می

و سوبسید است. اما وضعیت معلمان خارج از سیستم دولت مرکزی و به ویژه در بخش 

اری همه جا حتی در یک دها در روابط سرمایهخصوصی بسیار ناگوارتر است )این تفاوت

شود زیرا این سیستم بر مبنای رقابت و اختالف بنا شده حوزه تولید و خدمات دیده می

است(. بدترین وضعیت را معلمان پیش دبستانی خصوصی دارند. یک مطالعه نشان داد که 

یک سوم این معلمان در فکر خروج از این شغل بودند. بعضی از معلمان مدارس روستایی 

ی کنند. متوسط دستمزد یک معلم روستایی در ماه در منطقهساعت کار می 12نه تا روزا

دالر( است. در سیستم دولتی چین معلمان دارای یک  380یوآن )حدود  2500جیلین 

های اتحادیه سراسری هستند که پل بین حزب کمونیست چین و معلمان است و سیاست

ی معلمان چین در خدمت برد. بنابراین اتحادیهمیدولت چین را در رابطه با معلمان به پیش 

داری کارگران دولت است و نه نماینده کارگران بخش آموزش. در سایر کشورهای سرمایه

ها اند و در چین در مقابل دولتند. اما اتحادیهها و غیرهداران منفرد یا کنسرندر مقابل سرمایه

 کنند.در هر دو حال نقش واسطه را بازی می

هایی در زمینه آموزش انجام یافت. طی این رفرم 1986عد از انقالب فرهنگی در سال ب

ه کودکان الزم التحصیل مقرر شد که شامل ساله اجباری برای هم 9تغییرات، تحصیالت 
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ها کودک به مدرسه راه سال آموزش میانی بود. یکباره میلیون 3سال آموزش ابتدایی و  6

ها یعنی معلمان قبالً فکر نشده بود. معلم به دهندگان آنموزشیافتند در حالی که برای آ

اندازه کافی وجود نداشت. این کمبود به ویژه در مناطق روستایی و دور افتاده مشکالت 

های محلی مشکل را با جذب افرادی حل کردند که کیفیت فراوانی ایجاد کرد. حکومت

ن معروف شدند. این ارزانترین آلترناتیو الزم برای این کار را نداشتند و به معلمان کمو

آموزان چنان به سرعت باال برای کمبود معلم بود. تعداد این معلمان به دلیل کثرت دانش

رفت که به ستون فقرات سیستم آموزشی روستاها تبدیل شدند. به این طریق سیستم 

ارس چین ی معلمی در مدآموزشی به صورت سلسله مراتبی درآمد. این سیستم دوگانه

علی رغم کوشش دولت مرکزی برای جذب معلمان به سیستم دولتی با مقاومت 

بست پیش رفت. طبق قانون، های محلی به خاطر این که مجرای فساد مالی را میحکومت

ی آن ها بودند یکسان ی آن ها می باید با سایر کارمندان دولت که هم ردهحقوق پایه

کرد بلکه گ دستمزد معلمان از این قانون تبعیت نمیباشد. اما به جز در شهرهای بزر

های محلی مقررات خاص خود را داشتند. سوای این مقررات، مدیران مدارس حکومت

کردند. به این طریق بعد از تصویب قانون به مدت بیست سال نیز در آن اعمال نفوذ می

نه تنها دستمزد برابر معلمان ابتدایی و میانی )مثل دوره راهنمایی تحصیلی در ایران( 

کردند. این شرایط در ترین دستمزد کارمندان دولتی را دریافت میگرفتند بلکه پاییننمی

به انفجار انجامید. اعتراضات و اعتصابات معلمی سراسر چین  2008تداوم خویش در سال 

 هایش تجدید نظر کندرا به حرکت درآورد و دولت را مجبور کرد که در سیاست پرداخت

تر کرد اما از بین نبرد. و آن را اصالح نماید. این تغییرات شکاف دستمزدی را اندکی کم

ی مدیران مدارس بود زیرا آنان با خود مشکالت دیگری را ایجاد کرد که سوء استفاده

کردند. بخش اعظم بودجه گیری میبودند که در توزیع بودجه داده شده به مدرسه تصمیم

یافت. در این شد و بخش ناچیزی به معلمان اختصاص میبلعیده می با فساد مالی موجود

 قسمت نیز معلمان نزدیک به مدیران و مجری دستورات، سهم بیشتری داشتند.

 در شوراها، یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم * *
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مانند تمامی مبارزات کارگری محور اعتصابات و اعتراضات نه رقابت بین کارگران بر 

ی کارمزدی و سرمایه است به سر دستمزد بیشتر بلکه مباره بر مبنای محور اصلی خود یعن

اعتراضات و اعتصابات معلمان علیه سرمایه اوج گرفت.  2010همین دلیل دوباره در سال 

 2015 -2014اعتصابات از کودکستان تا به دانشگاه کشیده شد. در فاصله ی دو سال 

ر مورد رسید. قابل ذک 168تعداد اعتصابات معلمان، ثبت شده در نقشه اعتصابات چین، به 

های عمومی یا اجتماعی مطرح شود که در رسانهاست که در این نقشه، اعتصاباتی ثبت می

درصد اعتصابات را در بر دارند. در این جا نیز مثل ایران رهبران  15شوند و تنها می

ها حمایت هایی که از آنشوند و سازمانشوند. وکالیشان دستگیر میاعتصاب دستگیر می

شوند. اعتصاب ممکن است توسط یک گیرند و مرعوب میقرار می کنند مورد فشارمی

گذرد و به سایر مدارس در یابد و از مدرسه میمعلم آغاز شود اما به سرعت گسترش می

معلمی  2014رسد. در یک مورد در نوامبر های مجاور و شهرهای مختلف میمنطقه و منطقه

ی حمایت کرد. طی یک هفته اعتصاب به ( اینترنتی تقاضاPetitionبا ارسال درخواستی )

هزار معلم دیگر راه برد. این اعتصاب معروف شد و حمایت جهانی کسب کرد. در  20

ها معلم سطح ابتدایی و راهنمایی در یک ساختمان دولتی در فوشون صد 2015جوالی 

ر یابی از دو ابزاها برای سازماندر اعتراض به وضعیت شغلی خود گرد هم آمدند. آن

استفاده کردند تا به همکاران خود اطالع دهند که ساعت  QQgrapsو   WeChatاینترنتی

صبح در آن جا جمع شوند و به دلیل گرمای هوا چتر و آب هم بیاورند. اعتصابات در  8

مختلف ادامه به طور مداوم در شهرهای مختلف و ایالت  2014تا  2010های ی سالفاصله

به  700ایی را کسب کرد تا حدی که دستمزد را در مواردی از هداشت و هر جا موفقیت

شد یا از یک مدرسه شروع می یوآن ارتقا داد. چنان که آمد، اعتصاب از یک معلم 3000

ها هزار نفر یافت و به دهرسید و ادامه میو به مدارس و مناطق دیگر و شهرهای دیگر می

هایی تصاب چند روزه است و چه خواستهشد که اعرسید. در بعضی مناطق اعالم میمی

های اجباری کاریها شامل این موارد است: دستمزد باالتر، قطع اضافهدارد. این خواسته

های قبلی تاکنون پرداخت نشده، برقراری دستمزد کاریبدون دستمزد، دستمزد اضافه
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لف بهداشتی و های مختیکسان با سایر کارمندان، برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه

گیرد. هنگامی که دهی که توسط مدیران انجام میبازنشستگی و غیره و حذف سیستم نمره

دادند اما به سرعت پاسخ ها و بهبود شرایط را میمسئوالن قول رسیدگی و توجه به خواسته

خواستند و مبارزه را ادامه کردند معلمان دوباره به پا میدادند یا ناقص اجرا مینمی

آن ها خواهان مذاکره رویاروی می شدند که عبارت بود از حضور مسئوالن * دادند.می

ها با نمایندگانی گویی علنی، نه مذاکره پشت درهای بسته بدون حضور آندر جمع و پاسخ

ها را ماشین تولید ها نبودند. معلمان معترض، مدارس و کالجکه بیانگر خواست و نیت آن

 .اندپول نامگذاری کرده

پردازند گرچه هنوز معلمان چین دور از آن هستند که به کار جمعی سازمان یافته شورایی ب

خواهند به طور مداوم برای حقوق قانونی خود، بهبود شرایط کار و تامین اما چون می

اجتماعی فعلی و آینده خود، در مقابل حکومت محلی و مدیران مدارس که جزو 

شان بدون حرکت ند و مقاومت و مبارزه کنند به سرعتاند به پا خیزبوروکراسی حاکم

ها برای کار شود. همین امر بیانگر پتانسیل نهفته در آنتر مییابی قبلی گستردهسازمان

 سراسری است.

 مبارزات معلمان )کارگران بخش آموزش( چین را می توان چنین جمع بندی کرد: 

 مزایا

توانند لیستی از مطالبات خود را ارائه میدرک خوبی از حقوق قانونی خود دارند و  -

 دهند.

 آیند.کنند و به سرعت برای احقاق حقوق خود گرد میاز همدیگر حمایت می -

به خوبی از امکانات تکنولوژیک موجود برای رساندن صدای خود به همکاران و  -

 کنند.سایرین استفاده می

 کنند.پشتکار دارند و دنبال کار را رها نمی -

کنند به طور فردی هم در مساله دخالت کنند و مبارزه را وظیفه نمایندگان میسعی  -

  دانند.نمی

 یافته شورایی خود پاسخ گوییم *قدرت سرمایه را با قدرت سازمان  *
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ها قرار آموزان و اولیا دارند و به جز موارد ناچیز مورد حمایت آنرابطه خوبی با دانش -

 گیرند.می

ها نقش مهمی در جنبش کارگری بازی میلیونی خود، اعتصابات آن 5/13با تعداد  -

 کند.می

نمایند و به این ترتیب جنبشی با همه جا چرخ تولید سود سرمایه را متوقف میدر  -

 اند.ماهیت ضدیت مستقیم با سرمایه

 این جنبش حکایت از تکامل از یک جنبش محدود، به یک حرکت سیاسی دارد. -

 

 ایبمع

اند رابطه بین خود را به مدارج باالتری سازمان دهند و به صورت هنوز نتوانسته -

ای سراسری دارای کارکرد استوار آحاد کارگران بخش صنعت شوراهای محلی و منطقه

 آموزش در بیاورند.

های کارگری، به غیر شود با سایر بخشاند تا آنجا که از گزارشات درک مینتوانسته -

 ها برخوردار شوند.زش، رابطه برقرار کنند و از حمایت آناز بخش آمو

  Clb.orgمنبع: بولتن اخبار کارگری چین 

 

 نوشین کوشنده

 1395مرداد 

 

 

درصد در  40باالترین فراوانی را با  2015 – 2014مطالبه باال رفتن دستمزد در فاصله * 

اعتراضات جمعی داشت که در سطحی بسیار باالتر از سایر بخش های کارگری قرار 

داشت. به عنوان مثال این مطالبه در همین دوره در اعتصابات و اعتراضات کارگران 

درصد کل مطالبات بود. 8کارخانه، تنها 



27 

 

 

 

 مقطعی از مبارزات کارگران در عسلویه نگاهی به

نوشته پیش رو توضیح مختصری است در مورد مقطعی از مبارزات کارگران بخش ابزار 

های منطقه عسلویه که در گفت و گو با یکی از فعالین کارگری همان بخش دقیق پاالیشگاه

 تهیه شده است:

هایی از کارگران ، بخش1390داری ایران در سال جمهور دولت سرمایهبا بخشنامه رئیس

های دولتی مشمول طرح تبدیل وضعیت قراردادی شدند. طرحی که شاغل در ارگان

کرد قراردادهای پیمانی و شرکتی کارگرانی که دارای های دولتی را موظف میارگان

های مربوطه هستند را به قرارداد صالحیت ابالغ شده توسط ادارات کارگزینی ارگان

تبدیل  ان ارگان تبدیل کند. مدت کوتاهی پس از آغاز این تغییرات، کارگرانمستقیم با هم

ا وضعیت شده دریافتند که شرایط جدید نه فقط هیچ میزان از مشکالت گریبانگیرشان ر

یه پا دستمزداست.  به بار آوردهای را هم برایشان های تازهدشواریرفع نکرده که حتی 

 عیدیبخشی از دستمزد آنان که زیر نام یدا کرد، به قدر زیادی کاهش پاین کارگران 

کارمندی کاهش  عیدی، تا حد ودبپایه مزد دو ماه شد و به طور معمول معادل پرداخت می

ین ا به هم قرارداد با شرکت نفت دارایهیچکدام از تسهیالت و امکانات کارگران  یافت.

  جمعیت تعلق نگرفت.

 ،د تا کارگران منطقه حول یک مطالبه مشترکای ایجاد شبه این ترتیب شرایط تازه

شکل  کارگریهای شور و مشورت ماندهی کنند. به تدریج هستهزرا سا جدیدیاعتراضات 

علیه دسیسه دولت و مدیران سرمایه  توده کارگرمنظم  کارزار مستمر و آتشگرفت و 

  ور گردید.شعله

کارگران  سایرنفره برای همراه کردن  4یک جمع  ها،یکی از پاالیشگاه در بخش ابزار دقیق

برنامه و طرح اولیه نوشته شد. جلسات پی  ساماندهی اعتراضات منظم شکل گرفت. یک و

 در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم * *
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های مختلف ابزار دقیق و های مفصلی با کارگران فعال در بخشدر پی و صحبت

با کارگران جمعیت این ارتباط  همزمان و البته اندک، اندکهای دیگر برگزار شد. پاالیشگاه

نفری  50د. ظرف دو ماه یک جمع توسعه یافت و محکم گردی نیز ی دیگرهافعال حوزه

حول این خواست و مطالبه به همفکری و چاره اندیشی پرداختند. مشکالت زیادی در 

های مختلف اهید. ارتباط و اعتماد میان بخشکهمین مرحله از سرعت پیشبرد کار می 

های ها به دلیل کنترلگرفت و مالقات با کارگران دیگر پاالیشگاهجام میپاالیشگاه سخت ان

 کرد. در عسلویه برای اینکه کسی مهمانی را به اتاقهای زیادی تولید میامنیتی دشواری

در خوابگاه ببرد، باید نامه تائید مدیر بخش را همراه داشته باشد. بسیاری از  خویش

شدند. بعضی از ر به همکاری با جمع اولیه نمیکارگران از ترس اخراج شدن، حاض

دوستان و خویشاوندان کارفرما و مدیران اگر بویی از این جریانات  ،نیروهای بومی

بندی ها حتی پیش از نطفهحتمی همه تالش رکوبدادند و سگزارش می بردند، قطعامی

های ران فعال در بخشصحبت و همفکری کارگ همه اینها. با آوردموفق آنها را به دنبال می

 به صورت جدا و فرد به فرد ادامه یافت. های مختلف عسلویه ابزاردقیق پاالیشگاه

شکل در یکی از پاالیشگاه ها 90در سال کارگران بخش ابزار دقیق، اولین اعتصاب 

شرکت کردند. این اعتصاب در اعتراض به وضعیت غذا  آننفر در  30گرفت و نزدیک به 

میزان آمادگی عمومی کارگران برای مبارزه و قصد داشتند آن  دهندگانبود و سازمان

در واقع  یارا بسنجند. اعتصاب چند ساعت ادامه داشت و در نهایت با پادرمیانی  مقاومت

اعتصاب دوم، سه ماه بعد  رئیس بخش، کارگران به سر کار بازگشتند. ات جدیتهدید

در اعتراض  آنانای ندارد. ذاکره با کارفرما فایده. کارگران دریافته بودند که ماتفاق افتاد

 و دخالت کرد ها از رئیس کارگاه به حراست شکایت کردند. حراستمزدبه کاهش 

 کار کارگران ایجاد شد.  محسوسی در شرایطنسبتاً تغییرات 

که با این  آنان دریافتند به ویژه پس از این اعتصاب شروع به جمعبندی کردند. کارگران

را به کارفرما تحمیل کنند و الجرم باید با توان بیشتری  یتوانند هیچ خواستتعداد اندک نمی

 مختلفهای ای در پاالیشگاهتازه مبارزه و مقاومت هایشوند. هسته میدان کارزار وارد
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بیش از ها و همفکری با دیگر جمع اتجلسبرگزاری  گرفت و شروع به بالیدن کرد.شکل 

های مشخصی در . در نتیجه این گفتگوها اعتصابات منظمی در ساعتدستور کار شد پیش

و هر هفته جلسات  دادرخ میهای مختلف اتفاق افتاد. هر ماه دو تا سه اعتصاب پاالیشگاه

 هیچ دستاورد چند ماه گذشت و این اعتصابات و اعتراضات همد. گردیدمنظمی برگزار می

  بار نیاورد.به  چشمگیری

( که کارفرما و مدیران سرمایه بیش از هر زمان دیگری از بروز اختالل 92در زمستان )

در ساز و کار تامین گاز کشور هراس داشتند، یک اعتصاب دیگر سازماندهی شد. در این 

شمار کارگران تغییر وضعیت یافته  نفر شرکت کردند در حالی که 500اعتصاب نزدیک به 

سیر حوادث  .نفر بود 1000ش ابزاردقیق پاالیشگاه ها حدود ناراضی و عاصی شاغل در بخ

یا آنهایی که قرارداد مستقیم نداشتند، در اعتصاب  ،کارگران رسمی داد که خیلی ازنشان می

به وقوع  3و  2در مقابل پاالیشگاه دوم فازهای گازی  اخیر . اعتصابنمودندنمیشرکت 

هدید کردند و برای ختم آن آماده سرکوب شروع به ت نیروهای حراست و اطالعاتپیوست. 

. رئیس مجتمع های خویش پای فشردندشدند اما کارگران ادامه دادند و بر تحقق خواست

)حسنی( برای مذاکره با کارگران در محل اعتصاب حاضر شد.  SPGCپارس جنوبی 

 نمایندگان .کارگران چند نماینده )از هر پاالیشگاه یک نفر، مجموعا پنج نفر( معرفی کردند

 معادل افزایش حقوقی با نهایتا هازنیو پس از گفتگوها و چانه در دفتر رئیس حاضر شدند

این توافق چند ماهی  .توافق گردید )بسته به نوع کار هر فرد( هزار تومان 700تا  200

همه چیز بر هم ریخت با پایان فصل زمستان و کاهش نیاز به گاز، استمرار داشت تا اینکه 

داری زیر بار قرارداد زنگنه وزیر نفت نظام سرمایه گردید.مین افزایش حقوق هم ملغا هو 

های یا در واقع دورهرا مربوط به دوره قاسمی  این گونه قراردادها . اورفتمستقیم نمی

دید. از زاویه نگاه وی که زاویه نگاه کل نمایندگان سیاسی و فکری گذشته تاریخ می

چه مهم است سودآوری هر چه بیشتر سرمایه است. خورد و خوراک داری است، آنسرمایه

تر سرمایه قربانی گردد! زنگنه و دارو و جان کارگر و کودکان وی باید در آستان سود انبوه

به همان درجه وخامت و مرگبار اری کارگران شرایط کو دولتمردان سرمایه چنین کردند. 

 شورایی و ضدسرمایه داری متشکل شویم * *
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حضور یافته و علیه ای از کارگران به صورت فردی در اداره کار عده. باقی ماندبودن 

 ها هم به جایی نرسید. ماه پیگیری، این شکایت 6اقامه دعوا کردند. پس از  SPGCمجتمع 

داری از ریاست جمهوری دولت سرمایه مراکز قدرتدر این فاصله کارگران به همه 

. گرفتندای ناری کردند اما هیچ نتیجهگرفته تا نهاد رهبری و اطالعات و حراست نامه نگ

. ماجرا اما به همین جا محدود تمکین کنندموجود در نهایت مجبور شدند به وضعیت 

ران قرارداد ای کارگکه این شرکت ها بر فرساییبسیار سخت و طاقتشرایط  ماند.نمی

 بسیاری از آنهاتر( های پایینایجاد کرده بودند، )مانند تغییر جایگاه شغلی و پست مستقیم

سیاه  را مجبور کرد که از شرکت استعفا دهند. بسیاری از رهبران این اعتصابات در لیست

(Black List) .93 در اواخر سال قرار گرفتند و نتوانستند در جای دیگری کار پیدا کنند 

های کشور شکل گرفت و اقدامات پاالیشگاه ابزاردقیق ارتباطات خوبی میان کارگران

بادان و مشهد آهای ماهشهر، پارسیان، پاالیشگاه ها وکارگران این پاالیشگاه گی میانهماهن

یت ای حاصل نشد جز اینکه همان کارگران تبدیل وضعریزی و انجام شد اما نتیجهبرنامه

 شده، لباس کارگران رسمی را تن کردند!!! 

 کردند؟چرا کارگران شکست خوردند و برای جلوگیری از شکست چه باید می

، نقاط قوت بسیاری الهای بادر پیچ و خم مبارزات کارگران عسلویه در طول سال

های کامالً بنیادی هستیم. همه شواهد بینیم، در همان حال که شاهد نقاط ضعف و کاستیمی

زنند که آنچه کارگران انجام دادند و آنچه بر سر مبارزاتشان رفت عمیقاً درس بانگ می

های مهم این زم است که نکته، نکته رخدادها واکاوی گردد و درسآموزند. بسیار ال

ها در اختیار همه آحاد جنبش ما قرار گیرد. ما به سهم خود، به اندازه شناخت واکاوی

دهیم. داری خود این کار را انجام میخویش و به اقتضای نوع نگاه و رویکرد ضدسرمایه

ها، ما را یاری رسانند ها و درس آموزیا، نقادیهباشد که دیگران در تکمیل این جمع بندی

 کنیم.و با ما همراه شوند. پیش از هر چیز آنچه رخ داده است را به صورت زیر خالصه می

. چهار کارگر معترض با درک شرایط روز و تشخیص انفجاری بودن موقعیت تقابل 1

افتند تا نظر ی سنجیده راه میازنند، به گونهتوده کارگر با صاحبان سرمایه، آستین باال می
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ترین کار در پروسه رشد توده کارگر منطقه را برای مبارزه متحد جلب کنند. این طبیعی

کوشند تا کارگران را به نهادهای ها که میها است. بر خالف سران احزاب یا اتحادیهجنبش

ر طبقه خویشند خود آویزند در اینجا فعاالن کارگری درون شرایط کار و زندگی و استثما

 روند. افتند و به سراغ توده هم زنجیر میکه راه می

راد . کارگران در متن جستجو، میزان آمادگی، جسارت، مطمئن بودن و توان مقاومت اف2

نمایند. ترین آن ها باب گفتگو باز میترین، جسورترین و آگاهکنند. با فعالرا ارزیابی می

 کنند. ایه تحکیم روابط فیمابین میحاصل این گفت و شنودها را دستم

مسنگران هرسیده است، ارتباط با  50افزون شده و به  4. کارگران که دیگر شمار آنها از 3

سازند. آنها در این زمینه نیز های دیگر نفت و گاز عسلویه را برنامه کار خود میدر بخش

 روند.تا حدودی موفق پیش می

های شدید امنیتی شوند. کنترلالت بر سر راه سبز می. مطابق معمول خیل موانع و مشک4

دولت سرمایه، ترس و وحشت کارگران از سرکوب رژیم و خطر بیکاری، وجود جاسوسان 

 کارفرما در محیط کار از جمله این معضالت هستند.

دارند. . کارگران پیشرو باعزم مصمم و با قدرت تدبیر، این موانع را از سر راه بر می5

ای د را در آستانه شروع فاز بعدی کار یعنی آغاز اعتصاب و اعتراض و خیزش هآنها خو

بینند. با این وجود به درستی و با درایت یک اعتصاب آزمایشی را دستور کار جمعی می

 سازند. می

های انجام گرفته از سوی کارگران دست اندر ریزی. در طول مدت باال بر اساس برنامه 6

نمایندگان آنها مستمراً مطالبه محوری خود را با کارفرما و دولت سرمایه  کار، توده کارگر و

ای منتهی گذارند. این مذاکرات همان گونه که از پیش مشخص بود به نتیجهدر میان می

 گردد. شود و از این طریق بی نتیجه بودن مذاکرات برای غالب کارگران روشن مینمی

یابد. جمعیت قابل توجهی از جزیی پایان میهای . اعتصاب دوم با کسب موفقیت7

شوند. آنان هر چند وقت یکبار چرخ تولید کارگران آماده استمرار مبارزه و اعتصاب می

آورند. روند اوضاع گیری به دست نمیاندازند اما باز هم هیچ موفقیت چشمرا از کار می

 در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم * *
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های چند ساله فعالیتکند و درس همه واکاوی جمعبندی مبارزات را اجتناب ناپذیر می

 گردد که باید نیروی بیشتری وارد میدان مبارزه شود. آن می

ها و گمراهه های مثبت هستند، ضعفبه نظر ما موارد باال در همان حال که حاوی جنبه

 راهه رفتن ها عبارتند از:ها و بیسازی را همراه دارند. اهم این ضعفهای سرنوشترفتن

ه با کهیچ وجه محتاج چند سال آزمون مستمر نبودند تا دریابند  . کارگران عسلویه به1

توان هیچ خواستی را بر صاحبان سرمایه و نفره و کمتر یا حتی بیشتر نمی 500اعتصابات 

کل  دولت آنها تحمیل کرد. نه فقط تاریخ چند ده سال اخیر مبارزات کارگران ایران که

، این حقیقت بسیار تلخ ی جهانی رفته استها بر سر جنبش کارگرآنچه در طول این دهه

داری در این های کارگر دنیا قرار داده است. فعالین رویکرد ضدسرمایهرا پیش چشم توده

هایی که در اینجا مجال بازگویی اند. بحثهای مختلف به تفصیل بحث کردهگذر به مناسبت

های احتمالی این نوع تداری طومار موفقیآنها نیست. به نظر ما دیری است که سرمایه

داری هر کشور به افزایش انفجاری اعتصابات را بسته است. نیاز سرمایه جهانی و سرمایه

ها بسیار بیشتر از آنست که در مقابل زورآزمایی محدود چند ده یا حتی چند اضافه ارزش

حمیل داران تای را بر سرمایهصد کارگر تن به تمکین دهد. اگر بناست کارگران خواسته

تر وارد میدان کارزار شوند. آیا معنی این سخن تر و تعیین کنندهکنند باید با قدرت عظیم

های وسیع باید از اعتصابات داریآنست که توده کارگر تا روز تحصیل توان این میدان

ها است. هدف ما گیریبارترین نتیجهترین و فاجعهمحدود دست بردارد؟! این گمراه کننده

طم این است. باید پروسه برپایی همین اعتصابات و اعتراضات را جریان پر تال درست ضد

 و پر بار توسعه سازمانیابی وسیع طبقاتی خود علیه سرمایه سازیم. 

 اساسی کارگران دست اندرکار در طول این روند، بسنده کردن آنها به .  یک اشتباه2

یق شرکت نفت و گاز است. اینکه های مختلف ابزار دقارتباط گیری با کارگران بخش 

های دیگر ابزاردقیق آنان دامنه تماس و گفت و شنود و همراهی را با کارگران بخش

دهند بسیار ارزنده است اما محدود ماندن مبارزات آنان در های عسلویه بسط میپاالیشگاه

در همان حصار واحد ابزار دقیق شرکت نفت و گاز مسلما یک اشتباه بوده است. کارگران 
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تری کردند باید مطالبات عمومیحال که بر مطالبه تعیین تکلیف تبدیل وضعیتشان اصرار می

کردند و امکان پیوند و همراهی با کارگران دیگر هایشان اضافه میرا به لیست خواسته

آوردند. نتیجه این تعداد اندک فرو ماندن در حوزه های نفت و گاز را نیز به دست می

مشکلی است که باالتر به آن اشاره شد. تاریخاً چنین بوده است اما در شرایط  ورطه همان

تر از همیشه چنین است که با نیروی اندک داری بسیار بیشتر و سهمگینروز دنیای سرمایه

داری سوای نشینی کرد. سرمایهتوان صاحبان سرمایه و دولت آنها را مجبور به عقبنمی

فهمد. این نظام در سرشت خود و هیچ زبان دیگری را نمی گرزبان زور طبقاتی توده کار

در همه تار و پود هستی اش جرثومه متعفن زور، زورمداری، بربریت، اعمال قدرت سبعانه، 

افروزی و کشتار است. قهر اقتصادی، قهر سیاسی، قهر ایدئولوژیک، قهر قانونی و جنگ

های ذاتی وع قهر دیگر همه و همه پدیدهحقوقی، قهر مدنی، قهر پلیسی، قهر نظامی و هر ن

کند، از کار و اند. با قهر اقتصادی خود ما را استثمار میو جدایی ناپذیر هستی سرمایه

نماید. به ورطه گرسنگی، فقر، فالکت، قحطی و وسایل کار و محصول کار خود جدا می

هی شکنجه گاه اش ما را رااندازد، با قهر سیاسیمرگ ناشی از گرسنگی و نداری می

های طبقه ما را برد، دهان معترض تودهسازد، زبان اعتراض ما را میکند، زندانی میمی

ها ترین دیکتاتورینماید و ما را اسیر وحشیانهدوزد، هر نوع آزادی را از ما سلب میمی

کند، از خود دهد، مسخ میگرداند. با قهر ایدئولوژیک خود ما را شستشوی مغزی میمی

کند. قهر نماید، از هستی اجتماعی خود ساقط میسازد، مفلوک و مستآصل مییگانه میب

قانونی و حقوقی خود را ساز و برگ مسلوب نمودن ما از هر نو.ع حق و حقوق اولیه 

سازد. کل فقر و فاقه و فالکت و گرسنگی ما را لباس قانون و حقوق و نظم انسانی می

ند! تکلیف قهر پلیسی و نظامی آن بسیار روشن است و پوشااجتماعی و منافع عموم می

باشد. سرمایه چنین است و برای هیچ کارگری در هیچ کجای جهان نیازمند توضیح آن نمی

یافته سرنوشت ساز مقابله با چنین نظام و مناسبات اختاپوسی سوای قدرت پیکار سازمان

صد نفره و در این یا آن هیچ سالح دیگری کارا نیست. این قدرت با اعتصابات چند 

 داری هستیم. راسری شورایی ضدسرمایهگردد. ما نیازمند سازمانیابی سخیزش متجلی نمی

 یافته شورایی خود پاسخ گوییم *قدرت سرمایه را با قدرت سازمان  *
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. کارگران عسلویه پروسه تدارک خود برای اعتصاب و مبارزه را با تالش برای 3

سازترین ترین و سرنوشتاند و این محوریسازمانیابی شورایی سرمایه ستیز به هم نیامیخته

زند که هر خطای آنها بوده است. تاریخ جنبش کارگری جهانی در بند بند خود بانگ می

گام عدول از پیگیری و پیمودن این راه گامی به سوی فرسودن، نابود ساختن و به گورستان 

داری خود سرمایهبردن این جنبش بوده است. مادامیکه کارگران در ظرف شوراهای ضد

اعتصاب و اعتراضی هر چقدر هم دستاوردی به همراه داشته  متشکل و همراه نشوند، هر

باشد در حصار همان زمان و مکان به فراموشی سپرده خواهد شد. در این شوراها است 

ای برای ارتقاء سطح آگاهی و اعتالء که کارگران هر تجربه موفق یا شکست خود را به پله

ند کرد. و در همین شوراهاست که مبارزاتشان در همآوردی با نظام سرمایه تبدیل خواه

اندیشی برای زیستن در دنیایی بدون هر شکل کار مزدی را کارگران برنامه ریزی و چاره

 مشق خواهند کرد.

طبقه کارگر تنها و تنها در پروسه پیکار وسیع و سراسری و شورایی علیه اساس 

کننده، ت تعیینداری و علیه همه مظاهر ستم سرمایه است که به شکل یک قدرسرمایه

 گردد.ساز در مقابل سرمایه ظاهر می تاریخ
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