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زاده  بحران  با  ايران  سرمايه دارى  نظام   
به جز يك دوره ى چند  بحران  شد و اين 
ساله، هر سال تشديد شده و هزينه ى تشديد 
بحران هم بر طبقه ى كارگر سرشكن شده 
است. به موازات تشديد اين بحران، توليد 
ارزش اضافى افزايش يافته و از دست مزد 
كارگران كاسته شده است. روشن است كه 
به محض آن كه سطح سود پايين مى آيد، 
بسيارى از كارگران را اخراج مى كنند و به 
كارگران  تعداد  كارگران،  اخراج  موازات 
افزايش  هم  كارتُن خواب  و  گورخواب 
تا آن جا كه زندگى در كانكس و  مى يابد. 
كارگران  و  مى شود  رايج  پشت بام خوابى 
براى سير كردن شكم خود و فرزندان شان 
با نان خالى هم درمى مانند. بورژوازى ايران 
كاهش  سودش  توليد  از  عرصه اى  در  اگر 
به حوزه هاى سودزاتر  را  كند، سرمايه  پيدا 
انتقال مى دهد. كشورهاى حاشيه ى خليج، 
چون امارات و...، و كشورهاى آسياى ميانه، 
از كشورهايى هستند كه سرمايه ها به آن جا 
تركيه  در  سرمايه گذارى  كرده اند.  كوچ 
در  حتا  سرمايه گذارى  خانه،  خريد  جهت 
در  سرمايه گذارى  كانادا،  چون  كشورهايى 
حوزه هايى كه مواد اوليه ى آن از توليدات 
پتروشيمى حاصل مى شود در تاجيكستان، 
سقف هاى  پوشش  در  كه  فوم  توليد  مثل 
ساختمانى كاربُرد دارند، و... به شدت زياد 
هم  ايران  بورژوازى  از  بخشى  است.  شده 

است.  داده   تغيير  را  سرمايه گذارى   مسير 
وارد كردن ابزار توليد براى توليداتى چون 
رفته  باال  شدت  به  چين  از  خوش خواب 
و  حوزه  اين  در  سرمايه گذارى  زمينه ى  و 
استثمار كارگران را باال برده است. سرمايه دار 
ايرانى عالوه بر فروش محصوالت خود در 
و  عراق  چون  ديگر  كشورهاى  به  داخل، 
آسياى ميانه هم كاال صادر مى كند. بعضى از 
اين صاحبان سرمايه در كشورهاى فوق در 
اين حوزه و هم چنين در حوزه هاى ديگر 
كه  آن  جاى  به  و  مى كنند  سرمايه گذارى 
اين كشورها صادر  به  تشك خوش خواب 
كنند، به خاطر ارزان بودن زمين و نيروى كار، 
در آن كشورها توليد ارزش اضافى مى كنند. 
با اشارات كوتاه فوق مى خواهم بگويم، كه 
بحران وجود دارد. و اين بحران باعث شده 
بخشى از سرمايه داران ُخرد كه از ُعهده ى 
برنمى آيند،  بزرگ  سرمايه هاى  با  رقابت 
اين  شوند.  بزرگ تر  سرمايه هاى  جذب 
بحران بر سرمايه هاى بسيارى از سرمايه داران 
افزوده و در عين حال باعث شده كه اكثريت 
كارگران زير خط فقر زندگى كنند. بحران به 
هستى طبقه ى كارگر حمله ور شده و بخشى 
از هستى  از طبقه را به معناى واقعى كلمه 
ساقط كرده است. آنان در شرايطى كه اين 
را  تدريجى  مرگ  آورده،  وجود  به  بحران 
و فالكت،  فقر  و  بى كارى  تجربه مى كنند. 
است.  كرده  خيابان ها  ــه ى  روان را  آنان 
بخشى از اين كارگران به دام اعتياد افتاده اند 
يكى  كه  موادمخدر،  فروش  به  تعدادى  و 
سرمايه گذارى  بخش هاى  سودآورترين  از 
خاطر  به  هم  بسيارى  آورده اند.  رو  است، 
بدن شان  نبودن  ايمن  و  موادغذايى  كمبود 
هر روز به وسيله ى بيمارى كرونا، كه يكى 

ديگر از ره آوردهاى نظام كار مزدى است، 
تسليم مرگ مى شوند. اما كارگران شاغل با 
دست مزدهاى شبه رايگان، كه حتا هزينه ى 
نان خالى خانواده هاى كارگر را هم تامين 
سود  و  اضافى  ارزش  بيش ترين  نمى كند، 
به  مى نمايند.  توليد  سرمايه داران  براى  را 
موازات تشديد بحران، توليد ارزش اضافى 
هم شديد و شديدتر شده است. فقر و فالكت 
هم همين طور. چنان كه بر تعداد كارگرانى 
با  حتا  مى كند  وادارشان  زندگى  اجبار  كه 
ماهى ٧٠٠ هزار تومان تن به بيگارى دهند، 
مرتبا اضافه مى شود. بسيارى از كارگران در 
شهرستان ها با دست مزدهاى ماهانه زير ٥٠٠ 
هزار تومان براى سرمايه داران توليد سود و 
فعالين  پيش،  سال  چند  مى كنند.  انباشت 
بر طبق آمارهايى كه دولت  مزدى  لغو كار 
اين  گرفتن  نظر  در  با  و  بود،  كرده  منتشر 
واقعيت كه دولت اسالمى سرمايه در آمارها 
دست كارى مى كند، توليد ارزش اضافى را 
١٢٠٠ درصد تحليل كرده بودند. اما اكنون 
نمونه هايى از توليد ارزش اضافى در بعضى 
رسيده  درصد   ٣٠٠٠ از  بيش  به  حوزه ها 
است. اين موضوع حكايت از آن دارد، كه 
گرچه طبقه ى كارگر ايران هر روز سفره اش 
خالى و خالى تر مى شود، اما، سرمايه فربه و 

فربه تر مى گردد. 
در حوزه ى كشاورزى، توليد ارزش اضافى 
است.  بيش تر  هم  فوق  نمونه هاى  از  حتا 
بخش  اين  كارگران  كه  صورتى  در  آن هم 
براى  مى كنند.  زندگى  مطلق  فقر  در  واقعا 
و  بلوچ  كارگران  به  تنها  است  كافى  نمونه 
زابلى اشاره كنم، كه از داشتن آب آشاميدنى 
از  تعدادى  روز  هر  و  هستند  محروم  هم 
كودكان آن ها براى آوردن آب از رودخانه، 
استان  همين  در  مى شوند!  تمساح  خوراك 
بلوچستان، كارگران بسيارى براى زنده ماندن 
سوخت برى  چون  خطرى  پُر  كارهاى  به 
مى پردازند و هر دم با خطر مرگ به وسيله ى 
گلوله هاى پاسداران سرمايه روبرو هستند. 
سوسن  منطقه ى  در  خوزستان،  استان  در 
كارون  رود  كنار  در  كه  ايذه  روستاهاى  و 
كارگرى  خانواده هاى  فرزندان  مى باشند، 
بلكه  محروم اند،  مدرسه  داشتن  از  تنها  نه 
براى آوردن آب كيلومترها بايد راه بروند و 
بكشند  به دوش  سطل هاى آب خوردن را 
همين  كه  صورتى  در  برسانند.  منزل  به  و 
و  حبوبات  و  گندم  از  بخشى  كارگران 
صيفى جات را توليد مى كنند و در ماه هاى 
فروردين و ارديبهشت با صدور صيفى جات 

نقاط  بررسی  کا رگری،  جنبش  وز  ر موقعیت 
زه ی ضد سرمایه دار ی ضعف و قوت آ ن در  مبار
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و  سرمايه داران  براى  و...  هندوانه  چون 
دولت سرمايه توليد ارزش اضافى مى كنند. 
كارگران با كار شبانه روزى خود بيش ترين 
ارزش اضافى را در حوزه هاى مختلف توليد 
مى كنند، ولى خود از داشتن آب و نان خالى 
و  مرغ دارى ها  كارگران  درمانده اند.  هم 
پرورش ماهى و ديگر حوزه هاى توليد ارزش 
توليد  ساز،  ماشين  كارگران  چون  اضافى، 
آهن، و ورق ميل گرد كه از توليداتى هستند 
اضافى  ارزش  و  مى شوند  عمدتا صادر  كه 
وجود  به  سرمايه  دولت  براى  را  همگفتى 
مى آورند، همه دچار همين وضعيت نابسامان 
هستند. اين جا الزم است به وضعيت زنان 
زنان  بكنم.  اشــاره اى  هم  كارگر  طبقه ى 
خانه دار سرپرست خانواده، كه عالوه بر كار 
در خانه به كارهايى چون دوزندگى، ساخت 
اسباب بازى، توليد واشر براى كارخانه ها و 
براى  ديگر  كارهاى  نوع  ده ها  و  كارگاه ها 
كار  با ساعات  دارند،  اشتغال  سرمايه داران 
طوالنى و دست مزدهاى بسيار اندك، و در 
را  انباشت  و  سود  از  بااليى  حد  كه  حالى 
توليد مى كنند، خود و فرزندان شان در فقر 

و فالكت به سر مى برند. 
حوزه هايى  به  خواستم  بيش تر  اين جا 
اما  مى آيند،  چشم  به  كم تر  كه  كنم  اشاره 
بيش ترين ارزش اضافى در همين حوزه ها 
توليد مى شود. نظريه پردازان بورژوازى فقط 
ارزش  توليد  كه  بگذريم  مى بينند.  را  نفت 
مى كنند.  نفى  را  نفت  حوزه ى  در  اضافى 
فعالين لغو كار مزدى به خوبى اين روى كرد 
علمدارى  امثال  كسانى  كه  را  بــورژوازى 
كرده اند.  نقد  به خوبى  نمايندگى مى كنند، 
توليد ارزش اضافى در مدارس غيرانتفاعى، 

غيرانتفاعى  مدارس  ويژه  به  آموزش گاه ها 
تراست  چند  حوزه،  اين  در  دارد.  وجود 
بزرگ چون قلم چى، گاج، مدارس فرهنگ 
سرمايه ى  ميليارد  هزاران  مدارس سالم،  و 
حاصل از نيروى كار كارگران  را هر سال از 
استثمار كارگران آموزشى انباشت مى كنند. 
شدت و فشار كار در همه ى حوزه هاى توليد 
بيداد مى كند و جان بسيارى  ارزش اضافى 
از كارگران را مى گيرد. آن هايى هم كه زنده 
مى مانند و مجبور به كار روزانه تحت اين 
دچار  هستند،  كار وحشيانه  فشار  و  شدت 
ُمشكالت جسمى بسيار مى باشند. همين چند 
روز پيش بود، كه دو تن از پرستاران بر اثر 
شدت و فشار كار و استرس ناشى از آن، بر 
اثر سكته جان باختند. پرستاران يكى ديگر 
از بخش هاى كارگرى هستند، كه به خاطر 
دست مزدهاى پايين مجبورند دو شيفت كار 
كنند. با اين وجود، ماه ها دست مزدشان مثل 
كارگران  چون  كارگرى،  بخش هاى  ديگر 
شهردارى ها، هفت تپه و...، به تعويق مى افتد 
و پرداخت نمى شود. فكر كنيد در شرايطى 
كه هزينه هاى زندگى به طور سرسام آورى 
دست مزد  كه  كارگرانى  مى يابد،  افزايش 
از  بايد  چگونه  نمى كنند،  دريافت  را  خود 
حداقلى  و  زندگى سخت  مخارج  ُعهده ى 
خانواده هاى شان برآيند؟! پرستاران در حالى 
حمله ور  انسان ها  جان  به   «١٩ «كوويد  كه 
شده است، در بدترين و سخت ترين شرايط 
براى نجات جان انسان ها كار مى كنند، ولى 
دست مزدشان  از  بخشى  كه  سال هاست 
افتاده  تعويق  به  كار  سختى  عنوان  تحت 
كه  هم،  خصوصى  درمان  بخش  در  است. 
سرمايه دارانش عمدتا پزشكان هستند، شدت 

و فشار كار چنان باال است كه هر پرستارى 
به تنهايى  را  مجبور است كار چند پرستار 
انجام دهد، آن هم با وجودى كه تعداد زيادى 
از پرستاران بى كار و خواستار كار هستند. اما 
سرمايه داران براى آن كه در خريد نيروى كار 
جديد هزينه نكنند، و سودهاى بيش ترى به 
جيب بزنند، شدت و فشار كار را باال مى برند. 
كاهش  با  را  بحران  سرمايه،  اسالمى  رژيم 
كار،  و فشار  بردن شدت  باال  دست مزدها، 
اخراج كارگران، به كار گرفتن كودكان كار 
با نازل ترين دست مزدها، جبران مى كند و 
بدين ترتيب، بار بحران را به دوش كارگران 
مى اندازد و ارزش اضافى حاصل از استثمار 
آنان را براى افزون خواهى و رقابت خود با 
ساير كشورهاى سرمايه دارى در خاورميانه و 
ديگر مناطق جهان، بر سر ارزش اضافى هاى 
حاصل از نيروى كار، به گروه هاى ارتجاعى 
هديه  غيره   و  يمن  و  سوريه  و  عراق  در 
تا در عين حال موقعيت منطقه اى  مى كند، 
و  اختالس ها  نمايد.  تحكيم  هم  را  خود 
دزدى ها، كه خصيصه ى ذاتى نظام كار مزدى 
است، از همين ارزش اضافى هاى محصول 

نيروى كار كارگران تامين مى شوند. 
بيش تر،  چه  هر  سود  توليد  براى  سرمايه 
محيط زيست را تخريب مى كند، محصوالت 
به  سريع  عرضه ى  بــراى  را  كشاورزى 
بازارهاى فروش با كودهاى شيميايى زيان بار 
براى سالمتى انسان توليد مى نمايد و بدين 
ترتيب ايمنى بدن انسان را كاهش مى دهد و 
زمينه ى مناسب رشد ويروس ها و بيمارى ها 
مى آورد.  وجود  به  را  انسان ها  هالكت  و 
دنياى  در  ويروس  آخرين  كرونا  ويروس 
سرمايه دارى نخواهد بود. تا سرمايه هست، 

طبقه ى كارگر براى اين كه خود را از روى كرد رفرميستى 
منحط بورژوازى برهاند، بايد صريح و روشن اعالم كند كه ... 
ما با اتكا به نيروى طبقاتى خود حق خود را مى ستانيم، 
نه با طلب مرحمت از بورژوازى! هر بخشى از كارگران تا 
زمانى كه در پيله اى كه به دور خود پيچيده، محدود بماند و 
خود را از ديگر بخش هاى كارگرى جدا ببيند، در واقع خود را 
از حمايت و هم بستگى ديگر بخش هاى كارگرى محروم 
كرده و در مبارزه براى كسب حقوق انسانى خود ناتوان 
مى ماند. قدرت و يك پارچگى طبقه ى ما در آن است، 
كه هر بخش كارگرى مطالبات همه ى كارگران را فرياد 
واحدى  كند. سرمايه يك ُكليت است، سياست هاى 
را در مقابل طبقه ى كارگر اتخاذ مى كند... كه خود را نه 
فقط در وضعيت كارگران هفت تپه و آذر آب و...، بلكه 
در ميان كارگران آموزش و پرورش، ماشين سازى ها، 

شركت هاى خدمات و...،هم بروز مى دهد.
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براى سود  آن  تخريب  به طبيعت و  هجوم 
بيش تر هم هست و ويروس هاى ُكشنده ى 
ديگرى هم به وجود مى آورد. از سوى ديگر، 
ويروس هاى  اين  خالق  خود  كه  سرمايه 
ُكشنده است، از هزينه كردن پول در تجهيز 
كارگران  و  مى كند  خوددارى  بيمارستان ها 
بخش بهداشت را بدون كم ترين تجهيزات 
ايمنى به كام مرگ مى فرستد. خانواده هاى 
كارگرى يا از گرسنگى از پا در مى آيند يا به 
خاطر نداشتن هزينه ى درمان، و بدون امكان 
مراجعه به بيمارستان، منتظر مرگ مى مانند. 
براى  پيش پرداخت  مبلغ  اكنون  ايران،  در 
در  دولتى  بيمارستان هاى  در  شدن  بسترى 
حدود ٦٠ تا ١٠٠ ميليون تومان است. روشن 
است، كه اكثريت كارگران از پرداخت چنين 
ناچار از مراجعه  به  مبلغى ناتوان هستند و 
بيمارستان خوددارى مى كنند.  به پزشك و 
بى سرپناه  و  كارتُن خواب  بى كار  كارگران 
در  گرفتارند.  در چنگال گرسنگى و كرونا 
حالى كه همين بيمارى كرونا براى بخشى 
بر  عــالوه  اســت.  نعمت  يك  سرمايه  از 
بيمارستان هاى دولتى، بيمارستان هاى بخش 
خصوصى هم،  فقط شبى ٥ تا ١٠ ميليون و 
حتا بيش از آن از  بيمار براى بسترى شدن 
شركت هاى  مى كنند.  دريافت  معالجه  و 
و  بيمارستانى  ت  تجهيزا توليدكننده ى 
شركت هاى توليد مواد و وسايل ضدعفونى 
كننده، چون «گروه بركت»  و...، از موقعيتى 
هزارها  تا همين جا  آورده،  پيش  كرونا  كه 
ميليارد سود انباشت كرده اند. به طورى كه 
 ١٢٠ بورس  در  بركت»  «گروه  سهام  فقط 

درصد رشد داشته است. 
در حالى كه توليد چند هزار درصدى ارزش 
اضافى در عرصه هاى مختلف توليد سرمايه، 
تكان دهنده  واقعيت  يك  بحران،  وجود  با 
فالكت  و  فقر  ديگر  سوى  در  ولى  است، 
را  كارگران  كه  اسف ناكى  و  باورنكردنى 
واقعا در تنگنا قرار داده و همه ى راه ها براى 
زنده ماندن كارگران را مسدود كرده است، 
هم يك واقعيت بسيار تكان دهنده ى ديگر 
است؛ چنان كه بعضى از كارگران، در اين 
شرايط، متاسفانه به خودكشى روى آورده اند. 
كارگران  فروغ  كم  مبارزات  وضعيت  البته 
جدى  مبارزه ى  جاى  به  كه  دوره،  اين  در 
و مستمر با سرمايه، بعضا به درخواست از 
آستان  در  زارى  و  شكوه  و  سرمايه  دولت 
بى  و  مى كنند،  بسنده  سرمايه  حاكميت 
حاصل بودن اعتراضاتى كه سرمايه در ُكليت 
نيز در  خود را آماج حمله قرار نمى دهند، 

نااُميدى و به آخر خط رساندن اين كارگران 
اثر گذارده است. بسيارى از  اين كارگران  
خانواده هاى شان  و  ماندن خود  زنده  براى 
كه خطر مرگ  روى مى آورند،  به كارهاى 
دارد. كول برى يكى از اين كارهاى سخت 
سختى  بر  عالوه  كه  است،  جان فرسايى  و 
راه و سرما و سقوط بهمن، با خطر پاسداران 
سرمايه كه در كمين اين كارگران نشسته اند 
هم راه  نيز  مى ببندند  گلوله  به  را  آن ها  و 

است. كارگر كول برى تعريف مى كرد:

عالوه   
هدف  لحظه  هر  احتمال  و  كار  سختى  بر 
گرفتن  قرار  سرمايه  پاسداران  گلوله ى 
كارگران كول بر، يك مساله ى مهم ديگر در 
مورد اين كارگران دلهره ى جان كاهى است 
كه به اعضاى خانواده ى آنان وارد مى شود. 
همه ى اعضاى خانواده، از كوچك و بزرگ، 
تا وقتى كه كارگر كول بر از سفر برمى گردد، 
دچار استرس و نگرانى شديد هستند كه مبادا 
نان آور خانه و خانواده شان در طول راه دچار 

آسيب يا مرگ شده باشد. 
از  مصايب  اين  همگى  هست،  سرمايه  تا 
بى حقوق مطلق كارگران و بى كارى و فقر 
و فالكت و... آنان گرفته، تا اختناق و نبود 
تا  جامعه،  در  مدنى  و  سياسى  آزادى هاى 
و  سرمايه داران  دزدى  و  ارتشا  و  اختالس 
داشت.  خواهد  وجود  هم  آن ها،  عوامل 
اين ها زاييده ى نظام سرمايه دارى و ُدمل هاى 
چركين آن هستند، كه مرتبا سر باز مى كنند. 
به همين داليل هم روشن است، كه طبقه ى 
به  آوردن  روى  جز  چاره اى  هيچ  كارگر 
مبارزه ى ضدسرمايه دارى با هدف لغو كار 
مزدى ندارد. تنها چنين مبارزه اى است، كه 
مى تواند ريشه ى همه ى مشكالت موجود 
در اين جامعه را بخشكاند و طبقه ى كارگر 
و  برده گى  وضعيت  از  را  جامعه  ُكل  و 
از نظام سرمايه دارى آزاد  ناشى  بى حقوقى 

كند.

 گفتم كه استثمار وحشيانه ى سرمايه داران 
و حاكمان سرمايه، بخشى از كارگران مزدى 
يك  در  است.  كرده  مرگ  ديار  روانه ى  را 
طرف، مرگ كارگران از گرسنگى  و بيمارى 
انباشت  اوج  خاطر  به  ديگر  سوى  از  و 
سرمايه و شدت و فشار كار ناشى از آن ُرخ 
مى دهد. در اين وضعيت، ديگر راه اندازى 
از  استغاثه  و  درخواست  و  سكوت  تجمع 
آستان بورژوازى براى كاهش شدت و فشار 
و...  معوقه  دست مزدهاى  پرداخت  يا  كار 
راه به جايى نمى برد. در يكى از بيانيه هاى 

كه:  بود   آمده  كارگرى  فعالين 

 اين طور نمى شود هيچ 
حقى را از حلقوم سرمايه داران بيرون كشيد. 
اعتصابات و اعتراضات كارگرى كم نيستند. 
مبارزات كارگرى در شكل اعتصاب هم هر 
سال رو به افزايش بوده است. اما مساله اين 
است، كه هيچ بخشى از كارگران خود را به 
نمى داند،  كارگرى  جنبش  از  گردانى  مثابه 
بلكه خود را جدا از كارگران و بخش هاى 
چهارديوارى  در  كارگرى  جنبش  ديگر 
كارخانه و شركت خود محصور كرده است. 
كارگران اين يا آن مركز كار متاسفانه به نام 
و  ايران  كارگران  عظيم  طبقه ى  از  جزيى 
جهان پا به ميدان مبارزه عليه ستم و استثمار 
كارگران  سراغ  نمى گذارند.  سرمايه دارى 
مراكز ديگر كار نمى روند، آنان را به اتحاد 
كه  زمانى  نمى خوانند.  فرا  هم بستگى  و 
محصول  ُكل  خواستار  مى كنند،  اعتصاب 
كارشان نمى شوند، بلكه با ضجه و زارى از 
حاكمان سرمايه كه خود باعث همه ى اين 
مصيبت ها هستند، طلب افزايش دست مزد 
مى كنند. گويى از سرمايه صدقه مى خواهند، 
آن هم در حالى كه هر سال ميليارد ها تومان 
حاصل كار آنان را سرمايه داران و حاكمان 
سرمايه انباشت مى كنند و يا در جهت منافع 

حاكميت سرمايه هزينه مى نمايند. 
گرايش  و  بــورژوازى  را  ــرد  روى ك اين 
كارگران  ميان  به  طبقه  در  آن  رفرميستى 
مى برند و اين باور نادرست را مى پراكنند، كه 
گويا با جلب لطف سرمايه داران چندرغازى 
مى شود.  اضافه  كارگران  دست مزد  به 
دامن  را  كارگران  بين  رقابت  ــورژوازى  ب
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به  كارگران  كه  مى شود،  باعث  و  مى زند 
نظام  نابرابرى  و  تبعيض  با  جنگيدن  جاى 
ُسلطه ى  به  دادن  پايان  و  سرمايه دارى 
سرمايه و كار مزدى، دچار تفرقه شوند. يك 
مساله اين است، كه در بين كارگران مزدى، 
موضوع،  اين  نيست.  يك سان  دست مزدها 
مى برد.  كج راه  به  را  كارگرى  مبارزات 
چنان كه هم اكنون شاهد تفرقه بين كارگران 
بازنشسته در اين مورد هستيم. اين كه فالن 
بخش كارگرى فالن قدر مى گيرد، پس ما هم 
بايد به اندازه ى آن ها بگيريم. در صورتى كه 
آن چه بورژوازى با نام توليد ناخالص از آن 
نام مى برد،  آمارهاى ساالنه ى خويش   در 
ارزش اضافى است كه به وسيله ى ُكل طبقه 
توليد شده و در اختيار سرمايه داران و دولت 
براى  كارگر  طبقه ى  مى گيرد.  قرار  سرمايه 
اين كه خود را از اين روى كرد رفرميستى 
منحط بورژوازى برهاند، بايد صريح و روشن 
اعالم كند كه ما براى گرفتن حاصل نيروى 
كار خود و حتا نسل هاى گذشته ى طبقه ى 
كارگر عليه سرمايه مبارزه مى كنيم؛ ما با اتكا 
به نيروى طبقاتى خود حق خود را مى ستانيم، 
نه با طلب مرحمت از بورژوازى! هر بخشى 
از كارگران تا زمانى كه در پيله اى كه به دور 
خود پيچيده، محدود بماند و خود را از ديگر 
بخش هاى كارگرى جدا ببيند، در واقع خود 
را از حمايت و هم بستگى ديگر بخش هاى 
كارگرى محروم كرده و در مبارزه براى كسب 
قدرت  ناتوان مى ماند.  انسانى خود  حقوق 
و يك پارچگى طبقه ى ما در آن است، كه 
هر بخش كارگرى مطالبات همه ى كارگران 
است،  ُكليت  يك  سرمايه  كند.  فرياد  را 
طبقه ى  مقابل  در  را  واحدى  سياست هاى 
واحدى  تعرضات  به  مى كند،  اتخاذ  كارگر 
عليه همه ى كارگران دست مى زند، كه خود 
هفت تپه  كارگران  وضعيت  در  فقط  نه  را 
ميان  بلكه در  هپكو،  آذر آب و فوالد و  و 
كارگران آموزش و پرورش، ماشين سازى ها، 
بى كار،  كارگران  خدماتى،  شركت هاى 
طبقه ى  ُكل  ميان  در  يعنى  و...،  بازنشسته 
كارگر، هم بروز مى دهد. كارگرانى كه براى 
سرمايه توليد ارزش اضافى مى كنند، داراى 
فروشنده ى  همگى  مشتركى اند.  سرنوشت 
نيروى كار هستند. همگى به وسيله ى سرمايه 
كار  محصول  از  همگى  مى شوند.  استثمار 
است  قرار  اگر  و...  مى شوند  منفصل  خود 
هم سرنوشت،  كارگران  اين  مبارزات  با 
چنين  شود،  وادار  عقب نشينى  به  سرمايه 
مبارزاتى مى بايد متحد، سراسرى و شورايى 

عليه ُكليت سرمايه باشند و مثال در زمينه ى 
ميليون   ١٤ يا   ١٢ مبلغ  دست مزد،  افزايش 
كارگران  ُكل  براى  را  ديگرى  مبلغ  هر  يا 
كارگر  تا  گرفته  بى كار  كارگر  از  مزدى، 
شاغل و بازنشسته، از كارگر مولد گرفته تا 
كارگر خدمات و...، مطالبه كنند. به عالوه، 
نظام  عليه  كارگر  طبقه ى  مبارزه ى  هر 
مزدى  كار  لغو  اُفق  نمى بايد  سرمايه دارى، 
را به فراموشى بسپارد. بدون اين اُفق، بدون 
مبارزه ى تا به آخر عليه سرمايه و برده گى 
مزدى آن، مبارزات كارگرى با هر دستاورد 
بود.  خواهند  برگشت پذير  هم  درخشانى 
كارگران  كار  نيروى  حاصل  كار،  محصول 
شاغل و بى كار و بازنشسته و حاشيه نشين  
و كارتُن خواب مى باشد. همه ى آنان تحت 
استثمار سرمايه هستند، سرنوشت مشترك و 
مطالبات مشتركى دارند، و بنا به اين واقعيات 
عليه  واحد  تنى  چون  كه  ندارند  چاره اى 
سرمايه دارى مبارزه كنند و همه چيز را براى 
همه ى بخش هاى طبقه ى خود بخواهند و 
آن ها را با نيروى متحد و هم بسته ى خود 

به چنگ آورند. 
چند سال پيش با چند نفر از كارگران بى كار 
كارگران  اعتصاب  صحبت مى كردم. حرف 
كه  مى گفتند،  آن ها  آمد.  پيش  هفت تپه 
كارگران هفت تپه صرفا براى دست مزدهاى 
زده اند.  اعتصاب  به  دست  خود  معوقه ى 
چه  آن ها،  از  بى كار  كارگران  ما   حمايت 
يك  مى كند؟!  مداوا  ما  خود  از  را  دردى 
نكته در صحبت اين كارگران بى كار، توجه 
آدمى را جلب مى كند. و آن، اين است كه 
خود  مبارزات  هفت تپه،  اعتصابى  كارگران 
نموده  خود  مطالبات  به  معطوف  فقط  را 
از  ديگر،  كارگران  خواست هاى  و  بودند 
جمله كارگران بى كار و...، را ناديده گرفته 
بودند. در اين وضعيت، طبعا جلب حمايت 
مقدور  اعتصاب  اين  ز  ا ديگر  كارگران 
براى  هستند.  فــراوان  نمونه ها  نمى شد. 
مثال، ويالهاى مجللى كه يكى دو شب در 
هفته محل خوش گذرانى سرمايه داران اعم 
مى گيرند،  قرار  ُمكال  و  ُمعمم  و  نظامى  از 
حاصل  كار كارگران ساختمانى و از جمله 
از  اكثريت آن ها  افغانى است، كه  كارگران 
در رنج مى باشند و شب را  داشتن سرپناه 
و  سرما  در  نيمه ساخته  ساختمان هاى  در 
گرما سر مى كنند. مستقل از اين كه، اشغال 
ولى  است.  سوسياليسم  عين  خانه ها  اين 
مساله ى مهم اين است، كه كارگران افغانى 
على رغم كار سخت و طاقت فرساى خود، 

دست مزدهاى بسيار كم ترى مى گيرند، مورد 
اذيت و آزار كارفرما هم واقع مى شوند، و... 
برادران  حمايت  كم ترين  از  همه  اين  با  و 
برخوردار  خود  هم طبقه اى  خواهران  و 
به  خود  به  كارگران  اين  براى  نمى شوند؛ 
مثابه يك طبقه، با سرنوشت مشترك، نگاه 

نمى كنند. 
بودم.  كرده  اشاره  حاشيه نشين  كارگران  به 
خبر  كه  بودم،  سطور  اين  نوشتن  حال  در 
شورش كارگران سراوانى پخش شد. حمايت 
كارگران هفت تپه، فوالد و كارگران خدمات 
عليه  كه  كارگران سراوانى،  از  شهردارى ها 
است  آورده  آنان  سر  بر  سرمايه  كه  ستمى 
از خود  به پا خواسته اند، در واقع حمايت 
اين  و  است!  كارگرى  بخش هاى  ديگر  و 
مى بايد  هم  بازنشسته  كارگران  است.  مهم 
و  سرمايه  نهادهاى  جلوى  تجمع  جاى  به 
درخواست ترحم از آن ها، جلوى مراكز كار 
تجمع كنند، كارگران را به حمايت از خود 
فراخوان دهند، و در عين حال حمايت خود 
را از كارگران به جان آمده ى سراوانى را هم 
فراموش نكنند. تنها به اين شكل است، كه 
طبقه ى كارگر مى تواند به اتحاد و هم بستگى 
برسد و مطالبات انسانى خود را متحقق كند. 
تجمع سكوت، استغاثه و درخواست عاجزانه 
از رژيم فاشيستى سرمايه، كارى است كه نه 
تنها گردى بر قباى آن نمى نشاند و باعث حتا 
يك گام عقب نشينى آن نمى شود، بلكه از 
طريق بلندگوهاى تبليغاتى بورژوازى چنين 
آزادى  جامعه  در  گويا  كه  مى شود  وانمود 
مى توانند  كارگران  و  دارد  وجود  اعتراض 
اعتراض  و  تجمع  براى خواست هاى خود 
آن  قدم  چند  كه،  حالى  در  هم  آن  كنند! 
دست  به  براى  سراوانى  كارگر  طرف تر، 
آوردن يك لقمه نان خود مى جنگد و كارگر 
كول بر مريوانى براى سير كردن شكم خود 
و خانواده اش در زير گلوله باران پاسداران 

سرمايه و هزار بالى ديگر قرار مى گيرد.
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مورد  در  ضدسرمايه دارى  لين  فعا  
در  ضدسرمايه  تشكل هاى  ايجاد  ضرورت 
عليه  سراسرى  شورايى  جنبش  يك  جهت 
پراتيك  ضرورت  بر  و  نوشته اند  سرمايه 
كارگرى  جنبش  در  روى كــرد  اين  شدن 
تاكيد دارند. به لحاظ نظرى هم اين موضوع 
را در نوشته هاى مختلف تحليل كرده اند. از 
اين  در  مزدى  كار  لغو  فعالين  ديگر،  سوى 
خصوص كار نظرى گسترده اى انجام داده اند، 
قرار  كارگران  استفاده ى  مورد  مى تواند  كه 
گيرد. اما متاسفانه اين روى كرد آن چنان كه 
بايد و الزم است در جنبش كارگرى جا باز 
نكرده و بازخورد كارگران را نداشته است، 
كه در اين متن مشكالت نظرى اش نياز به 
معضل  من،  زعم  به  باشد.  داشته  واكاوى 
كارگران ضدسرمايه دارى  نيست.  نظرى  ما 
اعتراضات  و  تجمع ها  ُكليه ى  در  بايد 
اعتراضات  كنند.  شركت  فعاالنه  كارگرى 
كارگرى همه در يك سطح نيستند. بخشى، 
كه كرارا اشاره شده، و ما در تجمع معلمان، 
بازنشستگان، يا در وسايل نقليه ى عمومى، 
با  عمومى،  مكان هاى  و  نانوايى  صف  در 
آن ها برخورد داريم، بيش تر شكوه و البه 
اگر  مى بندند.  دخيل  سرمايه  به  مى كنند. 
يكى  يا  سرمايه  مجلس  نمايندگان  از  يكى 
از مديران سرمايه، قول افزايش دست مزد يا 
پرداخت معوقات را مى دهد، اين فقط يك 
شيوه ى رايج سرمايه براى فريب كارگران، 
جلوگيرى از مبارزه ى آنان عليه سرمايه، يا به 
كج راه بردن و به بند كشيدن و سركوب آن 
مبارزه است. اما هستند كارگرانى، كه مبارزه 
با سرمايه را در جمع آورى امضا و استغاثه 
فعالين  نام  با  مى بينند.  بورژوازى  به آستان 
كارگرى، فريب كارى بورژوازى را با رنگ و 
لُعاب نظرى در فضاى مجازى دست به دست 
مى كنند. كارى كه بورژوازى مى خواهد را با 

نام كارگران انجام مى دهند. 
اما جنبش كارگرى به آن چه در فوق اشاره 
و  تجمعات  در  نمى شود.  خالصه  شد، 
آماده ى  كه  كارگرانى  كارگرى،  اعتصابات 
بزرگى  بخش  هستند،  سرمايه  به  تعرض 
هنگامى  مى شوند.  شامل  را  كارگران  از 
با  جنگ  عزم  كارگران  از  بخش  اين  كه 
در  كه  كارگرانى  از  بسيارى  كنند،  سرمايه 
كمند رفرميسم افتاده اند هم به مبارزه عليه 
تاكيد  جا  همين  مى شوند.  كشيده  سرمايه 
كنم، كه سردم داران و نويسندگان بيانيه هاى 
متاسفانه  آموزشى  كارگران  و  بازنشستگان 
جناح هاى  و  سرمايه  دولــت  به  نگاه  با 

كارگران  به  حاكميت،  از  خارج  بورژوازى 
مى نگرند و جنبش كارگرى را به دنباله روى 
كه  صورتى  در  مى كشانند.  بــورژوازى  از 
خودجوش  طور  به  كارگرى  خيزش هاى 
جنگ  به  آن  قوانين  و  بــورژوازى  ضد  بر 
برخاسته اند. خيزش هاى سال ٩٦ و ٩٨ و 
مقاطع  در  و...  هفت تپه  كارگران  مبارزات 
مختلف، به ويژه آن جا كه هم راه با ديگر 
بخش هاى كارگرى به ميدان مبارزه آمده اند، 
يا آن جا كه براى خلع يد از صاحبان سرمايه و 
اداره ى شورايى كارخانه به حركت افتاده اند، 
روى كرد  خودجوش  و  خودپوى  طور  به 
اين  گرفته اند.  پيش  در  ضدسرمايه دارى 
ضدسرمايه دارى  حركت هاى  و  خيزش ها 
به  براى  سرمايه  عليه  مبارزه  ضرورت  از 
و  بلند مى كنند  دست آوردن هر حقى سر 
ضرورت حضور فعالين آگاه ضدسرمايه دارى 
را هم  ايجاب مى كنند. البته به نظر من، هنوز 
قواره ى  و  در حد  فعالين ضدسرمايه دارى 
جنبش خودپوى كارگرى فعال نيستند و در 
مبارزات جارى كارگرى حضور موثر ندارند. 
اگر به بازخورد جنبش كارگران هفت تپه نظر 
از پيش كشيدن  بعد  كه  بياندازيم، مى بينيم 
مراكز  كارگران  از  بخشى  اداره ى شورايى، 
و  فوالد  ايالم،  پتروشيمى  چون  ديگر  كار 
به حمايت  هم چنين دانش جويان كارگرى 
عملى از كارگران هفت تپه به پا خواستند و 
دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. البته اين 
حمايت ها در حد نياز جنبش كارگرى نبود، 
ولى در هر حال و در ميان سكوت كارگران 
شاغل مراكزى چون كارگران ماشين سازى، 
كارگران صنايع فوالد، شركت نفت و... به 
چشم آمدند. در خيزش كارگرى ٩٦، و به 
ويژه آبان ٩٨، گرچه سرمايه به چالش كشيده 
شد، به نهادهاى اقتصادى و سياسى آن حمله 
شد، اما اين خيزش هاى خودجوش فاقد يك 
روى كرد آگاهانه ى ضدسرمايه دارى بودند.  
فوق  وقايع  كه  نباشد،  گفتن  به  الزم  شايد 
كارگران  بر صحت روى كرد  تاييدى است 
ضدسرمايه دارى. به عالوه، و هم چنين، اين 
خيزش ها و حركت ها در جنبش كارگرى 
عدم حضور موثر فعالين ضدسرمايه دارى را 
هم فرياد مى زنند. گرچه اين موضوع بر كسى 
پوشيده نيست و در نوشته هاى روى كرد ما 
بر كار عملى تاكيد مى شود، اما انفعال اين 
زعم  به  روزمرگى ها  به  دادن  تن  و  فعالين 
من واقعى است. در اين كه عدم كار فعال و 
موثر فعالين ضدسرمايه دارى از كجا ريشه 
كه سال هاى طوالنى  بگويم  بايد  مى گيرد، 

جنبش  در  غيرطبقاتى  گرايشات  ُسلطه ى 
كارگرى، ما را نيز از انحرافات خود بى بهره 
نگذاشته است. اما مساله اين است، كه اگر 
كارگرى  جنبش  در  نظرى  روى كرد  يك 
جمع هاى  درون  به  اگر  نشود،  پراتيك 
كه  نشود  تالش  اگر  نشود،  برده  كارگرى 
روى كرد  آن  اساس  بر  كارگرى  مبارزه ى 
گره اى  اگر  برود،  پيش  به  و  بيابد  سازمان 
از كار كارگران و جنبش كارگرى باز نكند، 
روشن است كه بر روى كاغذ مى ماند. در 
البته  راديكال،  جنبش  و  مبارزه  كه  حالى 
در  اما  كارگرى،  بخش هاى  همه ى  در  نه 
جايى  از  روز  هر  كارگرى  پايين  اليه هاى 
با حركت طوفانى خود  سر بلند مى كند و 
با نهادهاى سرمايه درگير مى شود، نمى توان 
منتظر توفش كارگران شاغل در مراكزى چون 
شركت هاى ماشين سازى و... ماند. بايد از 
همين مبارزات جارى شروع كرد و آن ها را 
ارتقا داد. آن بخش هاى كارگرى ديگر معموال 
در آخرين روزهاى جنگ كار و سرمايه به 
ميدان مبارزه ورود مى كنند. به قول معروف، 
كارگر  طبقه ى  يك القباى  اليه هاى  هميشه 

شروع كننده هستند.

آمده  هم  سئوال  در  كه  طورى  همان   
به وسيله ى  است، سركوب طبقه ى كارگر 
نظام سرمايه دارى  امر هميشگى  بورژوازى 
است و نشات گرفته از تضاد كار و سرمايه 
است. تا زمانى كه نظام كار مزدى وجود دارد، 
بين كار و سرمايه هم وجود  ناُگزير جنگ 
دارد و بورژوازى هم به سركوب و نيروى 
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قهرى متوسل مى شود. اما سركوب جنبش 
كارگرى به زندان و ُكشتار كارگران محدود 
نمى شود، بلكه در توجيه شرايط فالكت بارى 
كه سرمايه دارى براى ما كارگران به وجود 
ــورژوازى،  ب نظريه پردازان  است،  آورده 
سهم  هم  و...  علميه  حوزه هاى  و  كليساها 
از آن ها از ارزش اضافى  دارند و هر كدام 
شبه رايگان  واقعا  كار  نيروى  از  حاصل 
كارگران بهره مند مى شوند و براى ماندگارى 
اگر  مى كنند.  تالش  نظام  اين  موجوديت 
دولت  بودجه ى  ارقام  و  اعداد  به سرفصل 
سرمايه نظر بياندازيم، سهم هر كدام از اين ها 
بيش تر از بودجه اى است كه مثال به حوز ى 
بهداشت و درمان  اختصاص داده شده است. 
اين نهادهاى توليدكننده ى خرافه، در تحميق 
آنان  بازداشتن  بند كشيدن كارگران و  به  و 
از تعرض به سرمايه، نقشى هم طراز و حتا 
مى كنند.  ايفا  سركوب  نيروهاى  از  بيش تر 
فشار مدام قهر اقتصادى هم دست كمى از 

عامل سركوب ندارد. 
به  كه  كار،  اسالمى  شوراى  وظيفه ى  اما 
وسيله ى دولت سرمايه ايجاد شد، شناسايى 
كارگرانى بود كه نسبت به سرمايه معترض 
بودند. در اوايل روى كار آمدن اين رژيم، 
شوراهاى اسالمى جنايت ها آفريدند. كارشان 
امروزه در اساس با گذشته فرق نكرده است، 
فقط شكل كارشان تفاوت كرده است. آن جا 
سرمايه  عليه  مبارزه  به  كارگرى  كه جنبش 
خيز بر مى دارد، براى زمين گير كردن جنبش 
و شمايل سنديكا ظاهر  كارگرى در شكل 
اساس،  در  كه  نماند  ناگفته  البته  مى شوند. 
كارشان با سنديكاسازان يكى است، تا آن جا 
كه خودشان را رقيب سنديكا مى دانند. بعضى 

مواقع شوراى اسالمى كار با  سنديكاها، به 
با سنديكاى شركت  به ويژه  عنوان مثال و 
تيزى  و  تند  كالمى  برخوردهاى  به  واحد، 
دولت  دست ساز  تشكل  اين  مى رسد.  هم 
سنديكاها  با  مختلف  اشكال  به  سرمايه، 
نمايندگان  مجمع  نام  زير  اتحاديه ها  و 
از  بعضى  مى كند.  هم كارى  پيش كسوت 
اعضاى تشكل هاى سنديكايى در شوراهاى 
علت  كه  مى كنند،  فعاليت  هم  كار  اسالمى 
رفرميسم  مشترك  ماهيت  واقع  در  هم  آن 
با شوراى اسالمى كار است. آن ها با وجود 
اختالفات، به خاطر اين بُن مايه ى مشترك، 
با يك ديگر هم كارى مى كنند. همان طور كه 
اختالف  با وجود  و چپ  راست  رفرميسم 
با  بيانيه ى مشترك مى دهند. آن ها  صورى، 
اوج گرفتن مبارزات خودجوش و مبارزات 
نزديك تر  هم  به  كارگران  ضدسرمايه دارى 
هفت تپه،  كارگران  مبارزات  در  مى شوند. 
هم كارى  در  چه  و  تنهايى  به  چه  سنديكا 
بردن  بى راهه  در  كار  اسالمى  شوراى  با 
بيانيه هاى  در  بود.  فعال  كارگران  مبارزات 
و سنديكاها   تشكل ها  از طرف  كه  اخيرى 
در خصوص افزايش دست مزد منتشر شده 
هم  واداده گى و استيصال اين جريانات مثل 
هميشه برجسته بود. اين روى كرد بورژوازى 
در جنبش كارگرى، به يُمن مخالفت دولت 
سرمايه با ايجاد اين تشكل ها، بهترين خدمت 
به  روى كرد  مى كند.  بورژوازى  ُكل  به  را 
از  خواستن  كمك  و  ــورژوازى  ب قوانين 
به جنبش  در واقع  نمايندگان آن،  و  دولت 
كارگرى القا مى كند كه توسل به قوانينى كه 
به وسيله ى دشمن طبقاتى كارگران براى به 
بند كشيدن و برده گى مزدى آنان تصويب و 

اجرا مى شود، مى تواند به عنوان امكانى براى 
افزايش دست مزد كارگران و بهبود وضعيت 

كار و معيشت آنان عمل نمايد. 
مبارزات  رفرميستى،  اين روى كرد  كنار  در 
عليه  مبارزه  سوى  و  سمت  با  كارگرى 
سرمايه هم روز به روز ُگسترش بيش ترى 
مى يابد. اگر اين روند در سير مبارزات جارى 
كارگران عميق تر و ُگسترده تر شود، آن چه 
نيروى  و  قوانين  به  اتكا  با  بورژوازى  كه 
با  گرفته،  كارگر  طبقه ى  از  خود  قهريه ى 
اتكا به نيروى عظيم كارگرانى كه به صورت 
قابل  شده اند  متشكل  شورايى  و  سراسرى 
پس گيرى از چنگ سرمايه و دولت سرمايه 
است. در حالى كه  بسيارى از كارگران بى 
مبارزه  اين  هستند،  حاشى نشين  يا  سرپناه 
خالى  خانه هاى  مى تواند  معين  جنبش  و 
را به تصرف در آورد و در اختيار كارگران 
كارگر  ميليون ها  كه  حالى  در  بدهد.  قرار 
ندارند،  درآمدى  و  شده اند  اخراج  كار  از 
اين مبارزه و جنبش معين مى تواند بيمه ى 
و  كند  تحميل  سرمايه داران  به  را  بيكارى 
ساعات  كاهش  با  خود  پيش رفت  سير  در 
به  را  كارگران  و  نمايد  ايجاد  اشتغال  كار، 
كار  كودكان  مى تواند  بازگرداند.  كار  سر 
مجانى  تحصيل  از  و  بفرستد  مدرسه  به  را 
امكانات  مى تواند  كند.  بهره مند  مناسب  و 
از  را  بازنشستگان  محترم  و  آسوده  زندگى 
حلقوم سرمايه داران بيرون بكشد. مى تواند 
با  آخر  جنگ  آمــاده ى  را  كارگر  طبقه ى 
سرمايه براى لغو كار مزدى كند. اين مبارزه 
نه تنها عليه سرمايه، بلكه مبارزه با رفرميسم 
هم هست. نتيجه ى حدود ٤٠٠٠ اعتصاب، 
جنبش  در  كه  اعتراضى  تجمع  راه پپمايى، 

مبارزات كارگرى با سمت و سوى مبارزه عليه سرمايه 
روز به روز ُگسترش بيش ترى مى يابد. اگر اين روند در 
سير مبارزات جارى كارگران عميق تر و ُگسترده تر شود، 
آن چه كه بورژوازى با اتكا به قوانين و نيروى قهريه ى 
عظيم  نيروى  به  اتكا  با  گرفته،  كارگر  طبقه ى  از  خود 
به صورت سراسرى و شورايى متشكل  كه  كارگرانى 
شده اند قابل بازپس گيرى است. در حالى كه  بسيارى 
اين  هستند،  حاشى نشين  يا  سرپناه  بى  كارگران  از 
مبارزه و جنبش معين مى تواند خانه هاى خالى را به 
تصرف در آورد و در اختيار كارگران قرار بدهد... مى تواند 
را به مدرسه بفرستد و از تحصيل مجانى و  كودكان كار 
مناسب بهره مند كند. مى تواند امكانات زندگى آسوده 
و محترم بازنشستگان را از حلقوم سرمايه داران بيرون 
بكشد. مى تواند طبقه ى كارگر را آماده ى جنگ آخر با 

سرمايه براى لغو كار مزدى كند.
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بوده  بى سابقه  جهان  و حتا  ايران  كارگرى 
است، از آن جا كه متاسفانه به دستاوردهاى 
مثبت و غيرقابل بازگشت ُمنجر نشده است، 
در  انفعال  و  فرسودگى  و  ُسرخوردگى  به 
ميان كارگران دامن زده است. در اين ميان، 
كارگرانى كه به اين وضعيت معترضند، صرفا 
نمى كنند،  بسنده  به صحبت هاى درگوشى 
تغيير  از  و  مى گردند  چاره  راه  دنبال  بلكه 
مبارزه  مبارزه مى گويند. هرچند هنوز  ريل 
راديكال  و  آگاه ضدسرمايه دارى  و جنبش 
طبقه ى كارگر با اُفق لغو كار مزدى به ميدان 
نيامده است، اما زمينه ى روى آورى كارگران 
به اين روى كرد طبقاتى وجود دارد. كارگران 
آگاه و پيش رو نبايد منتظر شوند تا به قول 
يكى از كارگران بازنشسته، كه وقتى در مورد 
با هم صحبت  تغيير سمت و سوى مبارزه 
مى كرديم، مى گفت تا دو سال ديگر اوضاع 
خوب مى شود! در حالى كه خود او شاهد 
بود، بخشى از كارگران بازنشسته كه - در 
راه پيمايى از جلوى مجلس به سمت سازمان 
برنامه - شعارهاى راديكال ضدسرمايه دارى 
سر مى دادند، چگونه مورد اعتراض متصديان 
كانون بازنشستگان قرار گرفتند. اوضاع بدون 
وجود مبارزه و جنبش ضدسرمايه دارى مطلقا 

خوب نمى شود!
نقد  و  تحليل  صرف  كارگرى،  جنبش  در 
و  مبارزه  به  بــورژواژيــى  روى كــردهــاى 
مطالبات كارگرى كافى نيست. بايد به طور 
با  كرد،  شركت  جارى  مبارزات  در  موثر 
به  آنان  كارگران دم خور شد، رو در رو با 
ُگفت وگو نشست، مشكالت را توضيح داد 
و سياست ها و راه هاى راديكال و درست 
تنها در  مبارزه عليه سرمايه را پيش كشيد. 
مبارزات راديكال و ضدسرمايه دارى كارگران 
به  وادار  رفرميسم  و  بورژوازى  كه  است، 
عقب نشنيى مى شود. خيزش كارگرى آبان 
مثال خوبى است. اين خيزش، جيره خواران 
و جاسوسان و عوامل ريز و درشت سرمايه 
را فرارى داد و لرزه بر اركان نظام كار مزدى 
انداخت. رفرميست ها را هم سراسيمه كرد. 
كارگران از توسل به آستان بوسى بورژوازى 
و چشم دوختن به جناح هاى مختلف سرمايه 
به هيچ جا نمى رسند. يك دليل اين وضعيت، 
نبودن  فعال  بورژوازى،  اقدامات  بر  عالوه 
گرايش ضدسرمايه دارى آن طور كه ار آن 
انتظار مى رود، است. بخشى از كارگران،  بر 
خالف روى كرد ماركسى و ضدسرمايه دارى 
مى بيند،  سرمايه  با  مبارزه  در  را  آزادى  كه 
به آنان هديه  را  آزادى  منتظرند كه سرمايه 

كند!اما به رغم تمام انحرافات و كج راهه ها، 
در  فعاالنه  كه  آن  جز  نداريم  چاره اى  ما 
مبارزات كارگرى جارى شركت كنيم. جنبش 
كارگرى يك دست نيست. بخش اندكى از 
در  و  شده اند  بورژوازى  كارگزار  كارگران 
جنبش  گرفته اند.اما  قرار  سرمايه  خدمت 
كارگرى  بخش  اين  به  محدود  كارگرى 
نمى شود. ما با بدنه ى عظيم كارگرى روبرو 
را  كارگرى  مختلف  طيف هاى  كه  هستيم، 
مبارزات  در  كه  كارگرانى  برمى گيرد.  در 
كارگرى فعال و با تجربه اند؛ كارگران آگاه، 
نترس،  سرى  با  كارگران  محافظ كار؛  ولى 
ولى كم آگاه؛ كارگران پيش رو؛ كارگرانى با 
تمايالت رفرميستى و... اما در هر حال زمين 
مبارزه ى عملى و امكان ايجاد تشكل شورايى 
ضدسرمايه دارى طبقه ى كارگر، تشكلى كه 
بتواند بيش ترين آحاد طبقه ى كارگر را متحد 
خود  مشترك  مبارزه ى  سرنوشت  در  كند، 
دخيل سازد، و مبارزه اى تا به آخر عليه نظام 
سرمايه دارى را در تمامى جنبه هاى مربوط به 
هستى اجتماعى طبقه ى كارگر و ُكل جامعه 

سازمان دهد، اين جاست. 

دى  از  قبل  تا  كارگرى  فعالين  محافل   
ماه ٩٦، و به ويژه خيزش كارگرى آبان ٩٨، 
مى كردند  توجه  كارگران  پراتيك  به  كم تر 
بودند  آكادميك  فعاليت  مشغول  بيش تر  و 
.هرچند كه در اين زمينه هم كارى كه بتواند 
ديده  بگشايد،  كارگرى  جنبش  از  گره اى 
را  كاپيتال  خواندن  ضرورت  زمانى  نشد. 
مطرح مى كردند. اما در اين جهت هم پيگير 
فهم  گرو  در  را  سرمايه  فهم  بعضا  نبودند. 
منطق هگل مى دانستند. اما در اين خصوص  
هم پيگير نبودند. در اين زمينه ها، دستاورد 
مكتوب و يا صوتى از اين گونه محافل ديده 
نشد. اين روى كرد انحرافى كه وجود تضاد 
مى داند،  اگاهى  به  منوط  را  سرمايه  و  كار 
در بين اين محافل وجود داشت. اما اخيرا 
توجه بيش ترى به مسايل كارگرى دارد ايجاد 
از خيزش هاى كارگرى چند  بعد  مى شود. 

كارگرى  محافل  در  نگاه  دو  با  اخير،  سال 
كه  محافلى  نگرش  يكى  هستيم.  مواجه 
فعال  كارگرى  جنبش  در  جدى  طور  به 
هستند و گاها آن جا كه احساس كنند بايد 
كارگرى  جنبش  در  بورژوايى  روى كرد  با 
با  هرچند  نمى كنند.  درنگ  كنند،  برخورد 
فاصله  هنوز  برخورد ضدسرمايه دارى  يك 
دارند، اما نقش اين كارگران در اين شرايط 
هستند،  هم  محافلى  است.  كارساز  وانفسا 
حضور  كارگرى  اعتراضات  در  كم تر  كه 
پيدا مى كنند، اما در راه اندختن ُگفت وگو 
با كارگران و فعالين كارگرى فعال هستند. 
در محافل  نگاه عمده  اين دو  به زعم من، 
مى توانند ُمكمل يك ديگر باشند. در شرايط 
كرونايى مى توانند از طريق امكانات فضاى 
مجازى و اينترنتى به ُگفت وگو حول جنبش 
كارگرى به ويژه مسايل و معضالت كارگرى 
و اُفق مبارزه ى كارگران بپردازند. به بحث 
وجود  با  كه  كارگرى،  جنبش  در  بُن بست 
اعتراضات وسيع كارگرى دستاوردهاى مهم 
و قابل برگشتى نداشته است، دامن بزنند. به 
اين كه چرا جنبش كارگرى به رغم مبارزات 
خود نتوانسته است بورژوازى را به تمكين 
وادار كند. ُگسستگى در مبارزات كارگرى و 
روى كرد بورژوايى در جنبش كارگرى، دو 
آسيب جدى در زمين گير كردن اين جنبش 
به  پراتيكى  موضعى  از  اگر  كه  مى باشند، 
به  نتايج آن مى تواند  گذاشته شوند،  بحث 
برون  رفت از وضعيت موجود و پيش رفت 
در مبارزات كارگرى ُمنجر شود. گرچه كم و 
بيش هم ديگر را مى بينيم و مشورت مى كنيم، 
كم تر  قدرى  ديدارها  در شرايط حاضر  اما 
شده است. با استفاده از اين ابزار و وسايل 
نوين مى توان كارگران بيش ترى را به بحث 
اتخاذ  در  و  كشاند  كارگرى  مسايل  حول 

راه چاره از آن ها كمك گرفت.
مه ٢٠٢١


