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 رـی کارگ هـقـه و طبـاه مـاول م

ضداستبدادی ایران وارد ساخته /ویژه جنبش طبقاتی ی کارگر جهانی و به ی طبقه ی سنگینی بر مبارزه ضربه ،گیری اپیدمی همه

هایی که صدها میلیون انسان را از  و دیگر بیماریچون آبله، وبا، تیفوس  هم. اند ها همیشه به جوامع بشری ضربه زده اپیدمی. است

اما ویروس . است  ها مقابله هم شده با آن دم نیزاز همان های علمی  رفت یُمن پیشبه  اند و های اخیر تاکنون به کام مرگ کشیده سده

ی آن  باره  انگیز سبب گسترش یک ای کاال، با سرعتی شگفت بین قاره ی مبادلهداری و  ی بازار واحد جهان سرمایه کرونا تحت سیطره

گسترش این بیماری نیز همانند هر بیماری دیگر در ابعاد طبقاتی میان . تر جهان با چنین شیوعی مواجه نبوده است گردیده که پیش

یر، مرگ ، فقر فراگجهانی ی میلیونیسازی آن نیز؛ بیکار ی بالواسطه باشد و نتیجه ی بورژوازی و کارگران کامال مشهود می طبقه

چه به چشم  آن. ها گردیده است ی پرتاب شده به خیابان ویژه در بین کارگران بازنشسته، پرولتاری مهاجر و آواره و میر بسیار به

دهی کار و روابط  کنند، برای کنترل بحران میان بیماری و سازمان ها تالش می خورد، بسان هر شرایط جنگی، تمامی دولت می

اما هیچ راه حل سریعی وجود ندارد، خاصه . ترین خسارت از درون آن بر جهد ایجاد نمایند که سرمایه با کم تعادلی ، چنانتولیدی

 .که ویروس هنوز کامالً شناخته نشده و از این نظر غلبه بر آن هم با چندان قطعیت علمی مواجه نیست آن

، در یک "در خانه بمانید" که به عرش برخاسته؛ با اسم رمز اینک استبداد سرمایه با استبداد کرونا در هم آمیخته و تنها فرمانی

به شعار مقدسی در رفتارها و گفتارها تبدیل شده  (چپ و آنارشیسم) اپوزیسیون اشکال گوناگون ودولت پوزیسیون صدایی میان  هم

جا موضوع  ایندر . گردد وبرو میمتضاد و متخاصم ر هر واکنش منفی به این شعار پر رمز و راز با تهاجم این اتحاد ظاهراً . است

های  ، دولت"در خانه بمانید" صدایی همدر کنار . باشد کننده می طبقاتی تعیین های نگرشجایگاه و نه صیانت از نفس، بلکه نقش 

 ای خاموش کرده است، اما در جوامعی نظیر ایران، گونه های مالی، در واقع صداهای اعتراضی را به متروپل با تدارک حمایت

. است معذور دانسته هر گونه مسئولیت حمایتیخود را از ده و و آمده نمو منع رفتات متناوب وردولت خود را تنها مکلف به دست

پیداست که شرایط کار، . هیچ پوشش حماتی وانهاده شده است کشتار استبداد کرونا بی و فقرها کارگر روزمزد در برابر  میلیون

گر چگونگی رابطه  که جایگاه طبقاتی افراد، بیان ت آن و مختصر ایناکی، مساحت خانه و امکانچگونگی کسب درآمد، ذخایر بان

 و( در حال سقوط)ی متوسط  همدستی میان طبقات فوقانی از جمله طبقهمندی و  توان. کند را معین می" در خانه بمانید"میان شعار 

گیری،  ی میان بهداشت و اشکال متعدد پیشها اولویتاز بیماری را، ی نگران. کند ی کارگر و تهیدستان تفکیک می دولت را از طبقه

ی متوسط و دولت نسبت به  سوی طبقه همان همدستی که در واکنش هم. کند بندی می ی مزد و فقر و نان و بدهی صورت با دغدغه

 .  نشان داد ٨٩ماه  آباناجتماعی کارگران و تهیدستان را در اعتراضات 

ی طبقاتی و مبارزه علیه  ی مبارزه هایی در توسعه برای طرح پرسش را گستردگی جهان هتواند میدانی ب امسال می "ماه مهاول "اما 

ی بیکاری،  های درمانی در کیفیتی باال، افزایش بیمه های گسترده، بهبودی وضع معیشتی، تضمین بیمه پاندومی کرونا، بیکارسازی

ی کارگر ایران در نخستین  فوری و رایگان بگشاید و در این میان شایسته است طبقهسالمت، واکسیناسیون  گسترش امکانات زیست

یابی مستقل خویش را  های کار و تولید، خودسازمان مطالباتی، در محیططبقاتی ـ بخشیدن به قدرت  اقدام عملی، و برای وسعت

یابی  تنها در پوشش چنین سازمان. مایی سرمایه باشدکارفر/های دولتی جای تشکل ی ارگان نمایندگی خویش به بیاغازد، و برسازنده

های سیاسی در برابر دستبرد سرمایه به حیات  گیری ی روح مشارکت همگانی در زندگی اجتماعی و تصمیم دهنده است که پرورش

 .اجتماعی ـ طبقاتی خویش خواهد بود

چه با رفع این  چنان. باشد گذاشته قابل مالحظه می ما عیبر زندگی ما کارگران و روابط اجتما ٩٨آثار گسترده و عمیقی که کویدو 

رفته هرگز به دوران قبل از کویدو برنخواهد گشت و شکاف  مشاغل از دستدهد که  نشان میبازگشت به زندگی عادی،  و شرایط

 داری با رویکرد مایهنظام سر. اردگذ عظیمی که بر زندگی متعارف ما تحمیل خواهد شد، تأثیر مستقیمی بر وضعیت زیستی ما می



 ها  ها را در این بخش گذاری ترین سرمایه اتوماسیون و هوش مصنوعی، بزرگکار در خانه، دهی  سازمان ازجدیدی به اشکال 

شود به این تسریع و جایگزینی نیروی انسانی منجر  وواقعیات مجازی به ی مستقیم آن در کمک  عارضهکه ، خواهد نمودمتمرکز 

رو  از این. پیدا نکندجایگاه مطلوبی در آن چندان جوامعی نظیر کشور ایران  و یافته تم اشتغال در جهان تغییراکوسیس روندکه 

توان متصور شد که؛  می. گیردبمکان قرار  های بی ترین نیروی کار در معرض تاراج سرمایه مثابه ارزان ی کارگر ایران به طبقه

ی در تولید ناخالص ملی کشورها خواهد داشت و کدام مسیرهای متفاوتی را در رو قدرت ایجاد چه نوسانات هنگفت جهان پیش

 یاجتماع گر تخریبتحت حاکمیت سال  ٢۴کشوری که  ،بیندیشیمبه این از همین روست . دنموزندگی ما و فضای کار ایجاد خواهد 

ه پیوند جهانی برای واردات واکسن دارد و نه ، اکنون نه پول و نقرار دارد ی اجتماعی ـ طبقاتی و غارت و چپاول ثروت و سرمایه

ی ما به یک موضوع مدیریتی تبدیل  که یک موضوع پزشکی باشد، برای جامعه ، کرونا بیش از آنرا آن سریع انبوه امکان ساخت

یستی ماندگاری ی خود دارد، با که قدمتی دیرینه در تبدیل مدیریت بحران به بحران مدیریت را در کارنامه رژیمیشده است و برای 

 . ض دانستبحران کرونا را بیش از یک دهه مفرو

آزمایی، هیچ یک  عنوان منبع مراجعه برای راستی به و کارگری و کارآمد مستقل های ما به دلیل فقدان تشکلجنبش کارگری برای 

ی شیوع کرونا هیچ آمار و  زایندهعلیرغم موج فدر شرایط موجود، . ویروس کرونا قابل ارزیابی نیستمستقیم و جانبی از تاثیرات 

 . ها و افزایش بیکاری ناشی از آن وجود ندارد شاخص دقیقی از تاثیر این بیماری در کاهش اشتغال

بخشی به عنصر  ی تحقق برد مبارزه در آزاد کردن تولیدکنندگان از انقیاد کار دستمزدی، با اشاعه پیش همزمان بای ما  بنابراین، طبقه

ی مجزای سیاست و  گذر عقب راندن تا نابودی حوزهگیری سیاسی از ره ی تصمیم هکارگری در ورود به حوز حیاتی شوراهای

های کار و تولید خواهد توانست فعال ساخته و با هدف  مدار را تنها با برپایی مدارهای ارتباطی میان کارگران در محیط سیاست

چه  چنان. های باز اجتماعی بگستراند وراهای کارگری را به عرصهسیاسی کردن بسترهای مبارزات مطالباتی، ساختارهای ش

در تپه  شرکت نیشکر هفتی کارگران  گیرانه ی مبارزات پی در فاصلهسیاست طبقاتی را  ی هظاتی از این رویارویی و برسازندلح

ای که به کارگران این مجال را  جربهت. کارفرما تجربه کردیم/توسط نمایندگان کارگران در برابر نمایندگان دولت ٨٨تابستان سال 

اساسی  با محورو تر  تر، دمکراتیک صورتی گسترده ای شوراهای کارگری به های جدیدی از کارکردهای پایه دهد تا به مشخصه می

 از این طریق است که خواهیم توانست دسترسی به هر جنبش اعتراضی از پائین داشته و. وسعت دهندرا  تسیاس در تولید زیست

نظیر جنبش )در فرایند این مشارکت سیاسی است که هر جنبش اعتراضی . ها را به درون ساختارهای شورایی وارد کنیم آن

در . خودی خود با اهداف مشخص خویش در یک سطح اجتماعی وسیع حضور خواهد یافت به...( بگیران و  بازنشستگان و مستمری

 .جه نخواهیم شداپیش آماده، مو صورت ما هرگز با یک ظرف سازمانی از غیر این

 تجارب ما

ی خویش تا چه  انقالب در برابر سوژهبرای انقالبیون به ادراک درنیامده بود که چندان ایران پیش از انقالب  های انقالبی   ذهنیت توده

ی  کننده لحظات تعییندست نیاورد و در  به گری و روشن وقت فرصتی برای اصالح دینی پذیر بود، زیرا جامعه هیچ آسیباندازه 

بعد از نهضت از این روست که . رهایی را از دست دادو حیاتی ـ  روحیی تحوالت  های اجتماعی ـ طبقاتی، آن لحظه دگرگونی

صور گذار از نقد دین را در اشکال گوناگون استبداد تاریخی و مداوم طور  به کهمحکوم است  مجرمی مانند بهمشروطیت، جامعه 

. کند گرایی در هر پیچی به کمین نشسته و گذشته را برایش بازسازی می مسیری که عناصر واپس. رکشانه طی نمایدطور س بهاینک 

هنگام بنیادینی مواجه گردد که از ظهور  است با موانع نابه یانقالبهر ی  چنین است؛ خودآگاهی در سرآغاز میل که وجه مشخصه

های نیرومند آزادی وجدان  ترین انگیزه ژرفخطارفته،  انقالب بهآن در ی ایران  جامعه. ردب میراه ی تاریخی آن به خطا  سوژه

کاری از  گذاری انقالب رادیکال اجتماعی را در گرو انقیاد محافظه ترین اصل سیاست مدرن برای پایه عنوان اساسی فردی پیشین به

در  ٧۵ی انقالب  پروژه .دنمایایجاد از نو یوالی ضدانقالب بلعیده شد را که توسط هنوین باید مبانی انقالب جامعه اکنون . دست داد

ی دین پوشید تا قدرت اجتماعی سرمایه را در  هایش به فنا رفت و سیاست جامه کوران چنین گذاری سخت، گردن زده شد، آرمان



کند، دیالکتیک  ش تمرین میاینک هر بار که انقالب را در اشکال طغیان و شور. گرایی بازسازی نماید ی ضدغرب مضحکه

تواند به کل یک تاریخ اجتماعی تبلور و معنای  ای که می همان سوژه ،(ی کارگر طبقه)گر انقالب به جنبش تاریخی خویش  ویران

گیر هستی  طبقاتی از خودشناسی قرار  پریش بحران ساختاری نولیبرالیسم درگیر تناقضات گریبان حقیقی بخشد، در گرداب زمان

هدایت  جلو بهیابی  خودسازماندر مسیر عزمی راسخ  او را با نتواند ،ناپذیر آن حرکات نامنظم که فشار تحمل و سبب گردد گرفته

 .نماید

خودنابودسازی و فرجام خویش رسیده است، فروپاشی نظام طبقاتی برای هر کسی ملموس است؛ مراحل استبداد دولت سرمایه به 

ی استقرار دولتی تمام عیار نظامی، دور رهبرش  هایش رسیده که تمامی عوامل آن به نتیجه حرانای از ب رژیم استبدادی به نقطه

برای حفظ قدرت صوری خویش از فروپاشی، سران رژیم بحران، تورم و رکود بر کلیت رژیم چنگ انداخته است، . اند حلقه زده

رنج و سختی بسیار، اما تحمل جامعه اگر چه با . بخشدبچین  داری سرمایهکمونیسم دولت به  ،سال در قبال هیچ ۵٢جامعه را برای 

 .باشد میآن های اطالعاتی  حفظ حریم امنیت دستگاهدر  اش ناتوانی و رژیمای  این مناسک سلبیّت  ریشهرخداد ناظر 

ای قدرت سیاسی  سلبیت ریشهرخداد  تواند می( ی کارگر طبقه)ی انقالب اجتماعی  نیروی برسازندهاین امکان مفروض است که 

تمامی نیروهای اهریمنی مغلوب طور که  همان. رژیم را به رخدادی انقالبی و ایجابی در تأسیس امر مشترک اجتماعی تبدیل نماید

ی کارگر است که روشن سازد، نزاع بر سر چیست وچه تکالیفی را  بر طبقهلذا،  .اند ی در کمین این فروپاشی نشستهبورژواز

 .اش به پیش خواهد برد ا هستیب تغییرتاریخا در 

های  برای نسلداران  سرمایهمیراث  ،عنوان نیروی کار مرده شده به ای مصلوب یا کالبدی بیگانه آیا ما کارگران، در مقام بازمانده

 هایی ا حداقلعنوان یک ساز و کار جمعی مصرفی ب د؛ از ما فقط بهنا برای ما تدارک دیدهآنان ناسباتی که هستیم؟ م آیندهخوار  رانت

به خویش دهی متقابل  د و نیروی کارمان را در به حداکثر رسانیدن خدمتنما را برای بقا تقلیل دهحیات تنها تا  د،نکن که پرداخت می

 ، جسم ما را باانشناپذیر د تا میل سیرینا کار گرفته را به جهانتمامی  ،داران سرمایهبر ما کارگران آشکار است که . دناستثمار کن

 . دنبه ته رسانویران و را  آنه منابع جهانی به سرمایبا تبدیل و  تخریب انمکاری  مصرف نیروی زنده

داری و آزاد  نظام سرمایهانقیاد از  ییی ما را برای رها مبارزهد نا ه در بازار کار و اشتغال ساختهثبات و بالتکلیفی ک زندگی بی

ابزار تولیدی است که  مالکیت سودآوربر لغو ی ما برای  مبارزه .سازد تر می مصمم یددستمزنظام  گرفتاریکردن تولیدکنندگان از 

 هایحذف کامل حوزهو  های تولیدکننده داران بر مجموعه سرمایه طبقاتی انحالل حاکمیت چنان هم .است از ما سلب مالکیت شده

 جایگزینیبا مکد؛  میرا مان  ی جان که شیره( داران هامو البته پیش از همه مالکیت س)بنیاد  لی و در نتیجه مجموعه روابط بدهیما

سرانجام، تأسیس سیستم  .اعی کار به نفع اجتماع آزاد باشداجتماعی که مسئول مدیریت سیاسی تقسیم اجتمتولید چنان مناسبات  آن

نش، نهاد و ساختار شوراهایی که امر مشترک اجتماعی را درون هر ک کتصادی که مبتنی بر قدرت دمکراتیتضمین عمومی اق

 .باشد راند ی جمعی پیش می های پراکسیس و اندیشه را به سوی گشودگی در ظرفیت سیاسی که آن

 آلترناتیو کمونیستی   

داری ی دیگری برای سرمایه زمانی به جز کمونیسم هیچ گزینه است، یعنی امر مشترک اجتماعی، هیچ« کمون»حامل « کمونیسم»

داری نبوده و تنها  پدیدارهای موازی هرگز چیزی بیش از یک متغیر تعدیل و رادیکالیزاسیون سرمایهدیگر . وجود نداشته است

اما، تجارب تاریخی گوناگون تاکنونی را هم به هیچ وجه . های بحرانی و مشکالت محلی بوده است هایی برای دوران فرارفت

آمیزی که به نام کمونیسم، اما کمونیسم  ت دیگر و تصاویر فاجعهده طبقا های عناصر سازمان آزمون. خواند" کمونیستی"توان  نمی

بایسته است  .کند ی ما سنگینی می که تاوان آن بر گرده ی وارونه بودکمونیسم ولی، یی از نظر تاریختیسرمایه ارائه شد، واقع

ائی بدون منطق سود، اما برآمده از کمونیسمی مجلل، و زندگی با چیزه. تصاویری دیگر اگرچه قبل از بوجود آمدن آن ارائه نمود

 .ها های آزاد انسان خواسته



پایان نظام دستمزدی، انحالل دولت، : حزب فاصله بگیرد و به مسائل ذاتی کمونیسم برگردد -کمونیسم بایستی از محوریت دولت

ین کارهای اجرایی و وظایف چه تاریخا بین کار دستی و کار فکری رخ داده، یا ب ، مانند آن«تقسیمات بزرگ تاریخی»الغای 

های  دولت سوسیالیستی که به جنبش/دیگر آن سنت حزب. ها باید به محور اقدامات کمونیستی برگردانده شود همه این... مدیریتی

ونه گ های اجتماعی از این اکنون دیگر اهداف جنبش. ها احیا شدنی نیستند آن. ندا هبار مرد بخشید به مرگی فالکت اجتماعی ماهیت می

کارگرانی که برای . گیرند فاصله میتر  هر روز بیششان  سختی رغم جان ها علی نهادهای بازنمای جعلی و مواضع ایدئولوژیکی آن

مهاجر و کارگران های بومی و  کنند، بیکارانی بدون درآمد، کشاورزان بدون زمین، زنان کارگر، اقلیت خودکنترلی تولید مبارزه می

سازی ماندگار وهم یابند، در تالش درونکه به نقش بورکراتیک چنان احزابی ت عی نوظهور بیش از آنهای اجتما دیگر جنبش

تابد، اگرچه هنوز با خلق فرایندهایی از پائین برای  دیگر سیستم نمایندگی احزاب را برنمی ٢٩ی  سده. خوداندیشی خویش هستند

ها را برای  ی ضرورت  حرکت  به پیش، میل آن ، اما فرایند برسازندههای غیرمرتبط از هم فاصله دارد بخشی به چنین جنبش وحدت

 .  تغییرات رادیکال انقالبی به هم مرتبط خواهد ساخت

کردند و سر به عصیان  در پی شورش نمی اند، پی هایی که از گذشتگان به ارث برده های جدید، در مقابل سنت اگر هر بار نسل

اگر روزی شورش و عصیان علیه سنت موروثی، هوشیار باشیم که کردیم و اما  غارها زندگی میداشنتد، ما امروز هنوز در  برنمی

ی سنن پیشین، هم  جنبش طبقاتی بواسطه. انقالبی چنان عام و همگانی شود، جای ما دوباره در غارها خواهد بود انتقادبدون 

گری  گر علیه تثبیت ی روحی عصیان خودانگیختگی، پدیدآورندههای  ی انگیزه واسطه شونده است و هم به ی ذهنیت تثبیت ایجادکننده

مطلق دیالکتیک یکدیگر هستد تا منفیت  با آمیزش قادر به همزیستیو ی واحد تنها در تضادمندی و نه در ترکیب  این دوگانه. است

 .شان برکشد به فراسویرا  آنانقالب 

گر و هم تماشاگر آن هستیم،  سازی گرفتار کرده که هم بازی هستی خودبیگانهبزرگ  درام   داری ما را درون   ، سرمایهـرکارگای ـقـرف

 .نبرده باشیم گاه که به بازشناسی خود درون مناسبات بردگی حاکم پی هرگز به آزادی دست نخواهیم یافت، تا آن

، طبقه برسیم ی هر کس برای مبارزههر کس برای خود، به جای  بهی  طور اجتماعاً طبقاتی، به چنان آگاهی از مبارزه هر گاه ما به

 .ی درخود، به مبارزه برای خود دگرگون خواهد شد ی طبقاتی نیز از مبارزه گاه ماهیت مبارزه آن

 

 ! دـدهیـب انـجه هـهم به را اـکرون واکسن ولـفرم  

 کـارگــر ی طبـقـه جهـانی روز هــم اهـم اول ادـب دهـپاین

 شـویـم متشکل و متـحـد جهـان کـارگـران

 اییـودرهـخ رایـب اریاییـرولتـپ مـالیسـونـاسیـرنـانت ارزاتـمب باد رـت ردهـگست

 !ایندگی نیستـم از نوع نمـت آن هـامی برای دولـورایی نـزم شـدمکراتی

 !م ـیسـالـوسیـرار باد سـبرق

 

  ی فعالین کارگری سوسیالیستی کمیته

 (٢٢۴٢اردیبهشت ماه ٢٢ـ  ٠٢٠٢اول ماه مه )
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