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  مراکز کاررياعتصاب، شورا و تسخ

 
  ١٣٨٧ شهريورم هد شنبهيک                                                                                                   داريناصر پا

  
در درون جامعه سرمايه داری دو طبقه کارگر و . ، اعمال قدرت طبقات اساسی متضاد عليه يکديگر استمبارزه طبقاتی

جنبش کارگری بر همين اساس در بنياد خود يک . سرمايه دار هستند که دو قطب متخاصم اين پيکار را تعيين می کنند

ر معرض پرتاب شدن به خارج از مدار جنبش ضد سرمايه داری است اما اين جنبش به طور مستمر و از همه سو د

تسلط افکار، تحليل ها و راهبردهای . مبارزه طبقاتی و غلطيدن به ورطه راهبردها و راه حل های رفرميستی است

اين افکار و افق نمائی ها به . بورژوائی در جامعه کاپيتاليستی يکی از مهم ترين زمينه های وقوع اين لغزش ها است

چوب آنچه بورژوازی و نمايندگان حاکم فکری و سياسی اين طبقه به طور رسمی طرح می کنند، طور معمول در چهار

اين تندنس ها و . محدود نمی ماند، بخش هائی از بورژوازی و نمايندگان سياسی آنها در موقعيت اپوزيسون قرار دارند

 سرمايه داری راهبردها، معيارها و مبانی اپوزيسون ها برای برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی شيوه توليد

از مشخصات بسيار بارز و مشترک تمامی اين اپوزيسون ها يکی هم اين است که برای . خاص خود را دنبال می کنند

پيشبرد مقاصد خود و برای سنگين کردن کفه رقابت به نفع خويش، يک راست به سراغ طبقه کارگر می روند، با تمامی 

رند تالش می کنند تا محتوای اپوزيسون نمائی خود در جامعه را به بستر اعتراض توده های کارگر نقب امکاناتی که دا

اشکال مختلف سوسياليسم . زنند و از ورای اين حفاری کل قوای طبقاتی پرولتاريا را به اردوگاه خود منحرف سازند

ی، مائوئيستی، آنارشيستی، آنارکوسنديکاليستی، بورژوائی از روايت اردوگاهی سوسياليسم گرفته تا تبيين تروتسکيست

همه . رفرميسم چپ و صور بسيار متنوع نقد دموکراتيک اردوگاه شوروی سابق، همه و همه تاريخًا اين چنين کرده اند

رفرميسم . آنها در راستای انحراف مبارزه طبقاتی پرولتاريا از محور واقعی کارزار ضد کار مزدی ايفای نقش نموده اند

سنديکاليستی نيز از ديرباز تا امروز به صورت ميثاق توافق کل اين طيف يک عامل مخرب سالخی مبارزه توده های 

ديکتاتوری هار سرمايه در وسيع ترين بخش جهان در يک سو و وجود . کارگر به نفع نظام سرمايه داری بوده است

عالوه آنچه که باالتر اشاره کرديم همه و همه دست به تندنس ها و راهبردهای سوسيال بورژوائی مذکور در سوی ديگر ب

جنبش کارگری زير فشار اين . دست هم داده اند و موقعيت فاجعه بار کنونی را بر جنبش طبقه کارگر تحميل کرده اند

ش اپوزيسون بازی ها وافق آفرينی ها از تمرکز قوا بر محور واقعی پيکار ضد کار مزدی بازمانده است و به جای چال

اين جنبش در بخش وسيعی. سرمايه را بر دست و پای خود قفل زده است مزدی، طوق ماندگاری  راديکال نظام بردگی   

.از دنيا تا سطح هيزم بيار معرکه جدال ميان جناح های مختلف سرمايه عقب نشسته است    

ه های کارگر با سرمايه لزومًا هر کشمکش تود. مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه سرمايه محتوای کنکرت خاصی دارد

فراموش نکنيم که هر سطح جدال و ستيز کارگران می تواند . تجلی مبارزه طبقاتی و ضد سرمايه داری آنان نمی باشد

مرز ميان رويکرد سرمايه ستيز پرولتاريا در يک سوی . ضد کار مزدی باشد، اما می تواند هم که ضد کار مزدی نباشد
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. ی و اشکال مختلف سوسياليسم بورژوائی در سوی ديگر نيز در همين جا مين گذاری می گرددو رفرميسم سنديکاليست

اولی بر آن است که جنبش کارگری در اساس خود ضد سرمايه داری است و هر اعتراض و عصيان و جنب و جوش 

ازمان يابد و آگاه گردد، با کارگران می تواند و بايد بر محور ضد کار مزدی سنگر گيرد، در اين راستا به پيش تازد، س

قطب نمای لغو کار مزدی گام بردارد و در هر گام استخوانبندی طبقاتی خود را نيرومندتر سازد و اين مسير را تا 

دومی يعنی رفرميسم راست و چپ متشکل از طيف گسترده نيروهائی . سردادن شيپور جنگ آخر با سرمايه ادامه دهد

در اين ميان بسيار مهم است که بر روی شاخص ها و . اين را تبليغ و پراتيک می کنندکه باالتر اشاره کرديم، عکس 

  .تمايزات بنيادی مبارزه طبقاتی پرولتاريا يا جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر اندکی درنگ کنيم

عی فرارسته از درونمايه اين جنبش، اعمال قدرت طبقاتی عليه روند کار سرمايه و ساختار نظم توليدی، سياسی و اجتما

اگر در نظام سرمايه داری اصل رابطه سرمايه است که نقطه شروع و رجوع همه چيز . فرايند توليد اضافه ارزش است

را تعيين می کند در مبارزه طبقاتی پرولتاريا نيز دقيقًا اصل تعرض به شالوده کار مزدی است که بايد گرانيگاه واقعی 

اعمال قدرت طبقاتی عليه کار مزدی دارای . رجوع تمامی چالش ها واقع شودهمه جنب و جوش ها و نقطه شروع و 

يک مضمون کنکرت پراتيک است و متضمن آن است که هر مبارزه توده های کارگر عليه هر ميزان شدت استثمار و 

سراسری ستمکشی يا بی حقوقی های ناشی از وجود نظام سرمايه داری در عين حال نقش حلقه ای از زنجيره پيکار 

جنبش کارگری در واقعيت وجودی خود دارای اين ظرفيت است و . طبقه کارگر عليه اساس کار مزدوری را ايفاء نمايد

کارگر به حکم شرائط زندگی و کار و هستی . روند مبارزات توده های کارگر می تواند و بايد با اين شاخص همراه باشد

سود افزون تر سرمايه در گرو بهای هر . او فروشنده نيروی کار استاجتماعی اش در جبهه متعارض با سرمايه است، 

کل منافع . چه ارزان تر نيروی کار اوست، هر ريال اضافه ارزش بيشتر سرمايه نيازمند تشديد عميق تر استثمار اوست

 و اين امر در همان حال بدين معنی است که رويکرد سازش. وی و سرمايه بر محور تضاد و تعارض می چرخد

درست به همان سان که مثًال يک . مماشات در بنياد خود طوقی است که بر دست و پای جنبش کارگری نهاده می شود

بيماری صعب العالج می تواند بالندگی جسمی و روانی يک انسان را به کلی مختل يا حتی متوقف سازد و سرانجام 

ستی و راه حل های چپ نمايانه سوسيال بورژوائی از رفرميسم راست سنديکالي. شخص بيمار را راهی ديار مرگ کند

در پيش پای طبقه کارگر پهن می کنند، همگی نقش » احزاب و جريانات موجود چپ« جمله تمامی خط و نشان هائی که 

همه اين ها سنگ بنای حيات خود را بر نفی سرمايه ستيزی خودپوی جنبش کارگری . همين بيماری را بازی می کنند

آنان به اين کار نياز دارند زيرا اوًال نمايندگان بخش هائی از بورژوازی هستند و قبول سرمايه ستيز . اخته انداستوار س

ثانيًا برای برنامه ريزی نظم توليدی، سياسی و مدنی . بودن جنبش خودجوش طبقه کارگر را به زيان خويش می بينند

ثالثًا برای . ريزی را سوسياليسم و کمونيسم نام نهاده اندسرمايه داری روايت خاص خود را دارند و همين برنامه 

جايگزينی برنامه ريزی موجود کار و توليد سرمايه داری با شکل مطلوب و دلخواه خود نياز به آلت فعل قرار دادن 

ايه های طبقه کارگر دارند، رابعًا انفصال اين طبقه از سازمانيابی ضد کار مزدی را يک شرط الزم دوام و استحکام پ

اين جريانات به همه اين . قدرت خويش در صورت پيروزی احتمالی و گرفتن جا در دل ماشين دولتی سرمايه می بينند

در يک کالم نفی واقعيت سرمايه ستيزی . داليل بنياد سرمايه ستيزی خودجوش جنبش کارگری را نفی می نمايند

ه از سوی رفرميسم راست و چپ بر جنبش کارگری تحميل خودپوی مبارزه طبقاتی توده های کارگر گفتگوئی است ک
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شده است، در حالی که اين جنبش در پويه واقعی خود از تمامی ظرفيت الزم برای انطباق پروسه پيکار روز عليه شدت 

وقتی توده های کارگر در مبارزه عليه . استثمار و مظالم سرمايه با استراتژی طبقاتی ضد کار مزدی برخوردار است

طح نازل بهای نيروی کار خواستار گره خوردن دستمزدها با محصول اجتماعی ساالنه توليد طبقه خويش می گردند، س

توسعه انباشت و . دليل اين امر روشن است. عمًال روند ارزش افزائی سرمايه را آماج تعرض قرار می دهند

وقتی که .  مستمرًا به نياز توسعه خود پاسخ گويدسرمايه در پروسه بازتوليد بايد. خودگستری، شاخص ذاتی سرمايه است

کارگران در جدال برای افزايش دستمزدها، محور محصول اجتماعی کار و توليد را هدف هجوم خود می سازند، نيازها 

مبارزه برای دستمزد با اين رويکرد و . و ملزومات روند ارزش افزائی و توسعه انباشت، مورد حمله آنها قرار می گيرد

ضمون به هر درجه از پيروزی که دست يابد در راستای اختالل روند بازتوليد سرمايه نقش بازی کرده است و م

کامًال بجاست اگر گفته شود که . موقعيت سرمايه را در مقابل جبهه پيکار ضد کار مزدی کارگران تضعيف نموده است

نند که به سراغ ميزان محصول اجتماعی کار و توليد توده های کارگر در فرايند مبارزات روزمره خويش دليلی نمی بي

کل صدر و . اساسًا معنای اين عبارت را هم درست متوجه نيستند و حتی دانستن آن را معضل خود نمی دانند. خود بروند

ذيل مشکل آنها در کمی دستمزد و عدم کفايت بهای نيروی کارشان برای تأمين معاش روزمره خالصه می گردد و به 

  ....ن دليل نيز رفع همين کمبود و عدم کفايت را موضوع مبارزه روز خويش می سازند وهمي

شکل بيان فوق در باره مبارزات جاری طبقه کارگر در عين حال که گوشه هائی از حقايق را منعکس می کند اما در 

 کارگر در نامتوازنی ميان در نظام سرمايه داری چنين نيست که تمام معضل توده های. اساس خود عوامفريبانه است

از اين گذشته حد و حدود نيازهای معيشتی و انتظارات رفاهی ! دستمزدها و بهای کاالهای مورد نياز آنان خالصه گردد

کارگران نيز در هيچ کجا با هيچ مرز مقدسی توسط آنان مين گذاری نشده است، بالعکس همه جا سرمايه داران و دولت 

 را به وجود می آورند، مين گذاری می کنند و عبور توده های کارگر از آنها را با ارتش و آنها هستند که اين مرز

  .زرادخانه های نظامی يا از طريق اتحاديه های کارگری و نهادهای نظم مدنی و اجتماعی سرمايه در هم می کوبند

ول و به ويژه در سطح نازل آگاهی و استدالل ياد شده فقط در جائی با واقعيت مماس می گردد که کارگران به طور معم

موقعيت ضعيف جنبش طبقاتی شان ، برای افزايش دستمزد يک راست به سراغ محاسبات آماری محصول کار و توليد 

خود نمی روند، زيرا که افکار مسلط بر فضای کار و زندگی و انديشه آنها تا توانسته است مبادی ورودی اين نوع 

اين همه صدر و ذيل درستی ادعای فوق است اما عمق و دامنه . ان آنها دور کرده استجستجوها را از برابر ديدگ

قبل از هر چيز سرشت شيوه توليد سرمايه داری را به صورت وارونه . نادرستی هايش به طور واقعی بی مرز است

 و خودگستری خود با اين حرف که گويا سرمايه داری قادر به انطباق مستمر ملزومات ارزش افزائی. تصوير می کند

برای اثبات . حل مشکالت معيشتی کارگران ولو در نازل ترين ميزان ممکن آن است، زشت ترين دروغ تاريخ است

 ميليارد سکنه گرسنه و در حال مرگ ٣دروغ بودن اين ادعا دنيائی تحليل و حقايق بديهی در پيش روی ماست اما وجود 

توده های کارگر به گاه مبارزه برای افزايش .  زمينه برنده تر و عينی تر استکره زمين از هر استدالل ديگری در اين

دستمزد لزومًا ديوان محاسبات محصول کار خود را پيش روی سرمايه باز نمی کنند اما آنان زندگی می خواهند، رفاه و 

جتماعی و وجود طبقات از جنگ و جنايت و تبعيضات ا. آسايش و تضمين معيشت و حق و حقوق انسانی طلب می کنند

اين . نفرت دارند، از اينکه فاقد تأثيرگذاری و حق دخالت در سرنوشت کار و زندگی خود باشند بسيار ناراضی هستند
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. انتظارات يا بالعکس نارضائی ها، هيچ حصار مهر و موم شده ای را هم به عنوان نقطه فرجام خود تعيين ننمنوده است

ز تمکين به نازل ترين سطح زندگی در جهنم سرمايه داری شروع می شود و تا الغاء کامل دامنه و برد هر کدام آنها ا

نقش آگاهی و عنصر آگاه در درون جنبش کارگری . کار مزدی و جامعه ساالری شورائی سوسياليستی قابل تداوم است

 که عنصر آگاه افق لغو کار بر امتداد دامنه همين توقعات و اعتراضات است. هم دقيقًا در همين جا مطرح می گردد

مزدی را در پيش روی جنبش باز می کند و برای رشتن و بافتن مفصلبندی ميان مبارزه روز و تحقق عينی آن افق دست 

گره زدن ميزان دستمزدها با محصول کار و توليد اجتماعی ساالنه توده های کارگر در اين گذر و از . به کار می شود

 مبارزه طبقاتی کارگران پيوند می خورد و به ارگانيسم اين مبارزه سنگربندی و صف آرائی اينجاست که به گردش خون

ترديدی نيست که روند جذب و هضم و تبديل شدن اين نوع مطالبات به موضوع عاجل . عظيم ضد کار مزدی می بخشد

فه ها و شرائط خاص حاکم بر مبارزه توسط جنبش کارگری تابعی از موقعيت عمومی اين جنبش در مقابل سرمايه و مؤل

فضای جاری چالش ميان دو طبقه اجتماعی است اما طرح، تبليغ، کشت و آبياری آن در کشتزار مبارزات روز کارگران 

به طور قطع فصل مميز رويکرد ضد کار مزدی با همه اشکال رفرميسم راست و چپ و کل گرايشات سوسيال 

  .بورژوائی است

عين همين همپيوندی در مورد ساير مطالبات توده های .  دستمزد با افق لغو کار مزدی گفتيماز امکان پيوند ميان جنبش

زمانی که کارگران سطح دستمزدها را به محصول اجتماعی کار طبقه خود گره می زنند و . کارگر نيز صدق می کند

ه آنان همه بار ناشی از بيکاری را بالفاصله خواستار حقوق کامل دوران اشتغال برای ايام بيکاری می شوند، هنگامی ک

بر روند ارزش افزائی سرمايه بار می کنند، موقعی که پرداخت کامل دستمزد يک کارگر شاغل به کار خانگی را 

مطالبه می نمايند، زمانی که رايگان شدن بی قيد و شرط تمامی امکانات معيشتی و رفاهی را در دستور کار مبارزات 

ی که اصل وابسته بودن معاش و رفاه انسان ها به کار و فروشنده نيروی کار بودن را آماج روز خود می سازند، وقت

پيکار روز خود می گيرند، هنگامی که کل هزينه يک زندگی انسانی مرفه را بر شريان حيات سرمايه سنگين می 

و نوع زندگی و متشکل شدن سازند، وقتی که خواستار ممنوعيت کامل هر نوع دخالت دولت در سرنوشت کار و مبارزه 

و همه چيز خود می گردند، زمانی که بنياد قانونيت و قراردادپردازی و مدنيت و حقوق سرمايه را با موج مبارزاتشان 

به شالق می بندند، وقتی که به جای تمامی شروط ارزش افزائی و خودگستری سرمايه و به جای هر اصل و مالک و 

سياسی و مدنی و اجتماعی نظام سرمايه داری مالک ها و موازين ضد کار مزدی خود قرارداد و چهارچوب حقوقی يا 

را طرح می کنند و محتوای جدال طبقاتی روز خويش می سازند، آری زمانی که طبقه کارگر معبر مبارزه طبقاتی عليه 

لش عليه اساس کار مزدی را سرمايه را از درون اين خاکريزها و ميدان ها تعيين می کند طبيعی است که در همه جا چا

سؤال مهم اين است که آيا عبور لکوموتيو مبارزه طبقاتی . جايگزين جدال برای دستکاری و اصالح اين نظام می سازد

کارگران از اين مسير ممکن نيست ؟ و جنبش کارگری ظرفيت اين صف آرائی و مبارزه آگاهانه در برابر سرمايه را 

  . به اين سؤال کشيدن خط قرمز بر بنياد ماترياليسم انقالبی و اساس مبارزه طبقاتی استبه نظر ما پاسخ منفی. ندارد

جهتگری چالش طبقاتی پرولتاريا عليه شريان حيات سرمايه و کل قوانين، قراردادها و فراساختارهای حقوقی و مدنی 

مطالبات اقتصادی، سياسی و اجتماعی فرارسته از رابطه توليد اضافه ارزش در همان حال که بايد و می تواند شالوده 

طبقه کارگر در تمامی عرصه های حيات اجتماعی وی باشد، بستر واقعی يا واقعی ترين بستر رشد، پرورش و بلوغ 
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آگاهی برای بورژوازی و نمايندگان فکری و سياسی اين طبقه آگاهی به حفظ نظم اجتماعی . آگاهی طبقاتی او نيز هست

آگاهی اين طبقه درست بيان انديشوار . به ملزومات ماندگاری شيوه توليد سرمايه داری استموجود و چگونگی پاسخ 

بورژوازی هر چه را که مصالح بازتوليد و . همان چيزی است که امروز تار و پود عينيت موجود را تعيين می کند

 ملزومات را به مالط مغز، محتوای خودگستری و بقای مناسبات کار مزدوری است انديشه می نمايد و بيان انديشوار اين

آگاهی بورژوازی با همين درونمايه . شعور، پويه فکر و در يک کالم خمير مايه و آلياژ آگاهی طبقاتی خود بسط می دهد

و پويه و ساختار کل دانش ها و دستاوردهای علمی تاريخ را قرقگاه گسترده شکار طبقاتی خود می سازد و در راستای 

اری پروسه ارزش افزائی سرمايه و حفظ فراساختارهای اجتماعی متناظر با بقای اين شيوه توليد در خود پاسخ به ماندگ

  .هضم و جذب و منحل می سازد

. مسأله آگاهی برای پرولتاريا در همه شؤن و در تمامی وجوه، رويه معکوس شعور و دانش طبقاتی بورژوازی است

ارسازی عينيت حاضر می گيرد، اولی چگونگی تغيير ريشه ای اين عينيت دومی هستی آگاه خود را از ملزومات ماندگ

آگاهی طبقه کارگر گردش خون مبارزه طبقاتی . را انديشه می کند و چگونگی اين تغيير را هستی آگاه خود می سازد

داوری جاری اوست و فقط در همين جاست که می توان آن را ديد و چند وچون و سطح و عمق و درجه کمال آن را 

اين سخن به اين معنی است که معرفت و شناخت پرولتاريا نه هيچ اصول مرامی و احکام عقيدتی يا مبانی تفکر . نمود

مکتبی بلکه خونمايه طبقاتی پراتيک وی برای نابودی سرمايه داری و جايگزينی آن با سازمان شورائی و سوسياليستی 

  .حاد طبقه اوستبرنامه ريزی کار و توليد اجتماعی توسط همه آ

باالتر گفتيم که توده های کارگر وقتی سطح دستمزدهای خويش را به ميزان محصول اجتماعی ساالنه ناشی از کار و 

توليد خويش گره می بندند، وقتی خواستار برابری حقوق بيکاری يا دستمزد کار خانگی با حقوق کامل دوره های اشتغال 

نه عالی ترين سطح معيشت و رفاه و امکانات اجتماعی خويش بر شريان حيات می شوند، وقتی برای سرشکن کردن هزي

عمًال فرايند بازتوليد و خودگستری سرمايه را به زير شالق ... سرمايه و رايگان سازی آن به نفع خود پيکار می کنند و

فزائی سرمايه و نقد گره بستن دستمزد و تمامی مطالبات ديگر جنبش کارگری به اختالل روند ارزش ا. می گيرند

راديکال طبقاتی از فراساختار مدنی، سياسی، دولت، حقوق، قانون، عرف، اخالق، قرارداد و همه چيز سرمايه داری 

. بازگوی کالبدشکافی انديشوار و آگاهانه ای است که پرولتاريا از عينيت موجود يا نظام بردگی مزدی به عمل می آورد

سخن از جنبش . اد کارگران حتمًا با هم و همزمان و همسطح اين کار را انجام می دهندبحث بر سر اين نيست که همه آح

جنبشی که محور مبارزه خود عليه سرمايه را با اين انتظارات نقشه مند می سازد . ضد سرمايه داری پرولتارياست

آگاهی در اين جا و فقط . سازدآناتومی طبقاتی سرمايه را دستمايه تعيين مسير و تشخيص فراز و فرود پيکار خود می 

در اين صورت است که تعبير ماترياليستی و مارکسی خود را احراز می کند و به صورت هستی آگاه يک طبقه در 

هر تعبير ديگری از آگاهی سوسياليستی طبقه کارگر وارونه . صف آرائی طبقاتی عليه کار مزدی به نمايش می ايستد

از جمله ره آوردهای احزاب طيف رفرميسم چپ بيشترين بخش چپ قرن بيستم يکی . پردازی بورژوائی اين آگاهی است

آگاهی برای اين ها چراغی نيست که در قلب . نيز تحريف بورژوائی همين مسأله شناخت طبقاتی پرولتاريا است

ارگر قرار مبارزات روز طبقه کارگر در دست خود کارگران تمامی زوايای هستی سرمايه را جلو چشم توده های ک

دهد، سالحی نيست که در دست کارگران استحکامات دشمن را به گلوله بندد، شعور و شناختی نيست که سنگرهای 
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اين شناخت در پراتيک پيکار طبقه کارگر عليه . جنگ طبقاتی بردگان مزدی عليه سرمايه را قوام و صالبت تفويض کند

اهی در روايت اينان مشتی موعظه و احکام است که يادگيری آن آگ. سرمايه نه حضور دارد و نه نيازمند حضور است

رهبر حزب می کند، مقام کادر حزب بودن عنايت می نمايد، سرمايه می شود و . ها عده ای را به نان و نوا می رساند

درست عکس اين !!! احراز مالکيت بر آن افراد را کمونيست و سکت اين کمونيست ها را حزب کمونيست می سازد

در اينجا آگاهی قدرت . قضيه در مورد روايت مارکسی و ضد کار مزدی آگاهی سوسياليستی پرولتاريا مطرح است

حاضر در سنگر پيکار است، سالحی است که در دست توده های طبقه کارگر سينه سرمايه را نشانه می رود، بهترين و 

. های روزمره مبارزه طبقاتی کارگران حضور دارندزبده ترين و ورزيده ترين آشنای کاربرد اين سالح در عمق سنگر

آگاهی در اينجا مطلقًا از فرايند جنبش جاری، از جدال روز برای تحميل مطالبات ضد کار مزدی بر سرمايه، از جنب و 

جوش فعال برای سازمانيابی و از پروسه تدارک و آماده سازی و تجهيز قوای توده های کارگر برای سرنگونی دولت 

  .يه و نابودسازی نهائی رابطه کار مزدوری قابل تفکيک نيستسرما

  اعتصاب کارگری و اعمال قدرت عليه سرمايه داری 
اعتصاب يک سالح کارزار است و دامنه تأثير، درجه کارائی، نقش و سنخيت آن با شرائط روز مبارزه يا ساير مسائل 

در باره موقعيت و نقش اعتصاب در مبارزات طبقه . تمربوط به آن، همه و همه تابعی از رويکرد جنبش کارگری اس

روايت مدرسه انقالب لنين از اعتصابات اقتصادی و نظريات و توضيحات . کارگر بحث های زيادی صورت گرفته است

آنچه که . رزالوکزامبورگ پيرامون اعتصاب سياسی و نقش آن در تحقق انقالب کارگری از جمله اين بحث ها می باشند

گفتگوها و نظريه پردازی ها بسيار کم مورد توجه قرار گرفته است پيوند درونی ميان اعتصاب و نوع رويکردی در اين 

بحث اساسًا بر سر سياسی بودن و نبودن اعتصابات، . است که جنبش کارگری در برابر نظام سرمايه داری اتخاذ می کند

جنبش اتحاديه ای در طول تاريخ حيات خود به ويژه در . تسراسری يا غيرسراسری بودن آنها و نکاتی از اين قبيل نيس

. اعتصاباتی که گاه پيروز شده اند و گاه شکست خورده اند. برخی دوره ها وسيع ترين اعتصابات را سازمان داده است

. تاما شکست و پيروزی آنها ربطی به شکست و پيروزی واقعی طبقه کارگر در مقابل مناسبات کار مزدوری نداشته اس

اگر به پيروزی رسيده اند، در بهترين حالت به صورت بسيار موقت، درهم و ديناری دستمزد روز کارگران را افزايش 

داده اند و فشار رو به تزايد سرمايه بر سطح معيشت کارگران و کاهش بهای نيروی کار آن ها را برای روزهائی کوتاه 

کارگران پيروز حتی در همان وضعيت معيشتی خويش به ورطه ای جبران کرده اند اما در يک چشم به هم زدن همان 

اين حکم در باره کليه دستاوردهای . بحث فقط در مورد دستمزدها نيست. هولناک تر از روزهای پيش فرو غلطيده اند

ت واقعيت اين است که اعتصاب در اين رويکرد اعمال قدر. احتمالی اعتصابات و مبارزات اتحاديه ای مصداق دارد

طبقاتی توده های کارگر عليه سرمايه نيست، بالعکس اقدامی برای قابل تحمل ساختن زندگی در نظام سرمايه داری 

جرقه ای از قدرت طبقه ای نيست که خواستار رهائی . در اينجا قدرت کارگر پرتوی از قدرت طبقه او نيست. است

تری که اين قدرت در آن اعمال می گردد بستری بس. خويش و رهائی بشريت از همه عرصه های جامعه معاصر است

موضوعيت اعمال اين قدرت نيز فشار بر نظام بردگی . همپيوند با محور کارزار اضمحالل نظم اجتماعی موجود نيست

به همه اين داليل حاصل . مزدی و تحکيم همزمان پايه های توان طبقه خود برای توسعه جنگ عليه اين نظام نمی باشد

ی ها در درازمدت نه استحکام و قوام پرولتاريا و مبارزه طبقاتی وی در مقابل سرمايه که معموًال سوخت و اين پيروز
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فرايند فاجعه باری که ما هم اکنون در مورد جنبش کارگری اروپای غربی و . ساز انقياد به روند کار سرمايه است

نکات باال در مورد اعتصاباتی . شاهد وقوع آن هستيمشمالی، اياالت متحده و کانادا و حتی بخش های ديگری از دنيا 

پيداست که . است که در حصار رفرميسم و رويکرد سنديکاليستی يا اتحاديه گرائی به پاره ای پيروزی ها دست يافته اند

 اين توضيحات يا. اگر اين اعتصابات به شکست منتهی شده باشند عوارض آنها بسيار دردناک تر و فاجعه بارتر است

اين نوع داوری پيرامون يک تاکتيک اساسی يا يکی از نيرومندترين سالح های مبارزه طبقاتی پرولتاريا قطعًا بسيار 

آيا اين نوع نگاه به اعتصابات رايج توده های کارگر دنيا متضمن بی اعتبار کردن و نفی اهميت . سؤال انگيز خواهد بود

برداشتی از اين سنخ بدون شک ناشی از بی توجهی عميق به !! ه استآنها در تقابل ميان کارگران و صاحبان سرماي

کامًال . در اينجا اعتصابات کارگری نيست که اعتبار و اهميت آنها مورد ترديد قرار می گيرد. جوهر واقعی بحث است

اد واقع بالعکس رفرميسم و رويکرد رفرميستی درون جنبش کارگری است که بی اعتباری و نقش مخرب آن آماج انتق

اعتصاب همواره و تا زمانی که سرمايه داری باقی است يکی از نيرومندترين سالح های کارزار طبقاتی . می شود

پرولتاريا خواهد بود اما کارائی و کاربری مؤثر اين سالح برای توده های فروشنده نيروی کار در گرو رويکرد ضد 

 در نظر بياوريم که مبارزه برای افزايش دستمزد شريان تداوم .کار مزدی و سرمايه ستيزانه مبارزات کارگران است

بازتوليد سرمايه را هدف گرفته باشد و اختصاص همه يا عظيم ترين بخش محصول ساالنه کار و توليد به امکانات 

ين معيشتی و رفاهی را دستور کارخود کرده باشد، تصور کنيم که انتظارات و افق مبارزات کارگران در صرف تحقق ا

امکانات محصور نباشد، بلکه تحميل همه اين مطالبات بر بورژوازی به عنوان حلقه ای از زنجيره سراسری مبارزه 

طبقاتی برای نابودی نهائی سرمايه داری به حساب آيد، به بيان ديگر توده کارگر در حال پيکار به امکان استمرار 

 نداشته باشند و هر لحظه بقای اين مناسبات را لحظه ای در زندگی در داربست رابطه خريد و فروش نيروی کار توهم

سؤال اين است که در اين صورت نقش اعتصاب . تشديد استثمار و فقر و بی حقوقی سياسی و اجتماعی خويش تلقی کنند

رمايه سالحی است که کارگران به طور متحد به دست گرفته اند تا قلب نظام س. چه خواهد بود؟ پاسخ کامًال روشن است

اعتصاب در شرائطی که جنبش کارگری اعتالی هر چه عظيم تر سطح زندگی و امکانات رفاهی . داری را نشانه روند

يا مايحتاج اجتماعی تعالی جسمی و فکری شهروندان را به بهای اختالل هر چه ژرف تر پروسه ارزش افزائی سرمايه 

ود می کند، زمانی که کارگران اعتصابی برده مزدی بودن و تضعيف هر چه گسترده تر نظام کار مزدی دستور کار خ

را بنياد بدبختی ها و سيه روزی های خويش می بينند، آری در اين صورت به طور واقعی سالح مبارزه طبقاتی 

پرولتارياست و گر نه، جدال گريزناپدير کسانی است که اساس فروشنده نيروی کار بودن را قبول کرده اند و به 

  .وی می آورند تا بهای فروش اين نيرو را با هزينه بازتوليد آن برای فروش مجدد به سرمايه همتراز کننداعتصاب ر

به اين ترتيب بحث بر سر اعتصاب در بنياد خود بحث پيرامون رويکردی است که اعتصاب با معيارها و مطالبات و 

يا شکست و پيروزی اعتصاب همه و همه تابعی وسعت و شدت و درجه تأثيرگذاری . افق اجتماعی آن سازمان می يابد

 قرن پيش به لحاظ ٨٠اعتصاب کارگران معدن انگليس در نيمه نخست دهه . از چند و چون اين رويکرد هستند

گستردگی، کثرت شرکت کنندگان، فلج کردن شريان های اقتصاد جامعه و تحميل سنگين ترين زيان ها بر طبقه 

 اما اين اعتصاب در سرنوشت مبارزه طبقاتی کارگران انگليس نقش مهمی ايفاء نکرد و بورژوازی بسيار کم نظير بود،

تنها درسی که کارگران می توانستند از اين اعتصاب طوالنی . هيچ دستاوردی برای تقويت اين مبارزه به همراه نداشت
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ای هيچ گرهی از مشکالت آنان باز مدت يک ساله و سراسری بياموزند اين بود که مبارزه در داربست رفرميسم اتحاديه 

در بهترين حالت به همان شکل که در باال . سوای اين، دستاورد ديگری بر اين نوع اعتصابات مترتب نيست. نمی کند

گفتيم چند صباحی به توده های کارگر مجال می دهد که فشار تعرض بيش و بيشتر سرمايه به بهای نيروی کارشان را 

اين نکته که در تمامی اين مبارزات و اعتصابات، .  همين جا بايد يک نکته مهم ديگر نيز تأکيد شوددر. اندکی تقليل دهند

حساب آنچه توده های کارگر می جويند و پراتيک طبقاتی معينی که برای تحقق خواسته هايشان به نمايش می گذارند با 

ن رويکرد سنديکاليستی و اتحاديه گرائی است که اي. برنامه ريزی ها و اصول و اهداف جنبش اتحاديه ای تفاوت دارد

توده . بنياد وجود خود را بر بيعت به بقای سرمايه داری و ذبح مبارزه طبقاتی پرولتاريا در آستان سرمايه قرار داده است

د که های کارگر نه فقط در هيچ کجا پای چنين رويکردی را امضاء نکرده اند و طومار چنان بيعتی را صحه نگذارده ان

بالعکس، حتی وقتی به سياهی لشکر جنبش سنديکاليستی تبديل می شوند باز هم آمادگی و ظرفيت ضد سرمايه داری 

دنباله روی آنها از رويکرد اتحاديه ای در . خويش و از جمله تمامی پتانسيل سنيکاليسم ستيزی را با خود حمل می کنند

 خودانگيختگی سرمايه ستيزانه آنها و رويه معکوس مصالح و منافع تعارض با هستی طبقاتی و تاريخی آنها، متضاد با

اين دنباله روی صرفًا بيان موقعيت ضعيف پيکار طبقاتی و بی افقی اجتماعی آنهاست و به . آتی طبقه شان می باشد

  .ستجايگزينی توسط جهتگيری راديکال ضد کارمزدی الحظه و هرگام درمعرض فروپاشی و شکنندگی وهمين دليل هر

آنچه در مورد اعتصابات رايج کارگران برای بهبود سطح معيشت و امکانات اجتماعی يا حراست از دستاوردهای 

رفرميسم چپ از ديرباز تا . گذشته گفتيم، در مورد اعتصابات سياسی طبقه کارگر نيز به تمام و کمال صدق می کند

واقعيت اين است که چنين تقدسی وجود . ز تقدس فرو پيچدامروز تالش کرده است تا اين نوع اعتصاب را در هاله ای ا

اساس مسأله رويکرد حاکم بر فضای اعتصاب و پويه . بحث بر سر سياسی يا اقتصادی بودن اعتصابات نيست. ندارد

بی رمق ترين اعتصابات اقتصادی هنگامی که نيروی خشم و قدرت کارگران را . رفرميستی يا ضد کار مزدی آن است

اما سياسی ترين اعتصابات يا گسترده ترين . ل سرمايه به صف می کند دارای جهتگيری ضد سرمايه داری استدر مقاب

و عظيم ترين اعتصابات سياسی زمانی که آخرين برد انتظاراتش در جا به جائی اين رژيم و آن رژيم سياسی سرمايه يا 

  .عتصاب رفرميستی استتغيير در ساختار نظم سياسی سرمايه داری محصور می ماند يک ا

تاريخ جنبش کارگری بين المللی شاهد وقوع اعتصاباتی بوده است که به لحاظ سياسی بودن، وسعت حضور توده های 

کارگر، سرنگونی طلبانه و رژيم ستيز بودن هيچ کم و کسری نداشته اند اما محصول اين اعتصابات نهايتًا جايگزينی اين 

چرا اين اعتصابات در عين حضور سراسری و بسيار عظيم طبقه . ر سرمايه بوده استدولت سرمايه داری با دولت ديگ

کارگر پا از گليم حاکميت و بقای بردگی مزدی فرا نمی گذارد؟ دليلش را بايد در استيالی رويکردهای رفرميستی راست 

روزهای پيش از وقوع اعتصابات سياسی بسيار پرعظمت کارگران ايران در . و چپ بر جنبش کارگری جستجو نمود

 و اعتصابات سياسی بسيار عظيم تر و پردامنه تر و سراسری تر توده های کارگر روسيه در انقالب ٥٧قيام بهمن 

عکس اين قضيه در مواردی صادق است که کارگران ولو با خواست های معين و .  بهترين شاهد اين مدعا است١٩٠٥

تاريخ جنبش . ريد و فروش نيروی کار را هدف پيکار خود قرار می دهندحتی محدود اقتصادی، شالوده بنياد رابطه خ

کارگری از قرن بيستم به بعد متأسفانه بسيار کم شاهد وقوع اين نوع خيزش ها و رويکردها بوده است اما برای درک 

 دهه جاری اگر اهميت مسأله می توانيم تصور کنيم که به طور مثال جنبش تسخير کارخانه در آرژانتين در طول همين
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گام به گام خود را توسعه می داد و به محور واقعی تقابل ميان پرولتاريا و نظام سرمايه داری تبديل می شد، اگر طبقه 

را ادامه می دادند و » بروکمن« و همزنجيران خويش در » زنون« کارگر اين کشور به صورت سراسری راه شورای 

ين را به محور تسخير کارخانه ها منتقل می کردند، اگر جنبش اشغال مراکز کار مبارزه عليه دولت سرمايه داری آرژانت

و توليد در هر گام آگاه تر می شد و همه کارگران از درون اين جنبش به صورت شورائی به هم پيوند می خوردند، آری 

سطحی بسيار وسيع دچار اگر اين حوادث روی می داد به طور قطع توازن قوای پرولتاريا و نظام سرمايه داری در 

در صورتی که اين جنبش با اين رويکرد و محتوا شکل می گرفت بدون ترديد جنبشی ضد کار مزدی . تحول می گرديد

آيا چنين . بود و با همه توان و دانش و آگاهی به سوی سوسياليسم و نابودی کامل سرمايه داری به پيش می تاخت

پاسخ منفی به اين . م اندازی برای وقوع آنها در پيش روی کارگران دنيا نيسترخدادهائی شانس وقوع نداشته است و چش

شورای زنون و کارگران بروکمن اين کار را کردند و کارگران ساير حوزه ها و مراکز کار و توليد . سؤال غلط است

ی شود که اگر اين روند در همين جا اين سؤال اساسی نيز مطرح م. نيز می توانستند برای انجام آن دست به کار شوند

محقق می گرديد، آيا با شاخص اعتصاب سياسی قابل تبيين بود؟ پاسخ منوط به اينکه سياست را چگونه تعبير کنيم، 

بحث اعتصاب سياسی به روايت مسلط تا کنونی اش، بحثی از منظر رفرميسم چپ و . متفاوت يا حتی متضاد خواهد بود

برای احزاب و جريانات اين طيف مبارزه سياسی با شاخص ضد رژيم بودن . مالک ها و موازين اين رويکرد است

در متدولوژی و فرهنگ اجتماعی اين احزاب، هيچ پديده ای و از جمله سياست اساسًا با شاخص ! تعريف می شود

صًال ضد سرمايه داری بودن و نبودن نوع مبارزه و اعتراض و خيزش ا. طبقاتی تبيين و خصلت نما نمی نمی گردد

مالک تشخيص در همه جا و از جمله در قلمرو تمايز سياسی از غير سياسی بودن همان سيما و رنگ . مورد توجه نيست

از منظر رفرميسم چپ جنبش تسخير کارخانه ها حتی اگر . و لعاب اپوزيسون پردازانه آن در مقابل رژيم سياسی است

زيرا !! عه يابد باز هم يک جنبش اقتصادی و غيرسياسی استاين جنبش به ميدان جنگ طبقه کارگر و بورژوازی توس

به هر حال پاسخ احزاب طيف رفرميسم چپ به . نقطه شروع آن اپوزيسون نمائی فراطبقاتی ضد رژيمی نبوده است

  .پرسش باال به احتمال زياد انکار سياسی بودن جنبش مورد گفتگو خواهد بود

جنبش تسخير کارخانه زمانی که به عنوان راه حل . ار مزدی صدق می کندعکس پاسخ باال اما در مورد رويکرد ضد ک

پرولتاريا در مقابل نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه داری دستور کار مبارزه طبقاتی کارگران می شود، بدون 

 پرولتاريا را به اين دليل بسيار مشخص که سياست ضد کار مزدی. ترديد سياسی ترين حالت برای جنبش کارگری است

اساس سياست . در مقابل سياست بورژوازی برای حفظ نظام بردگی مزدی به پراتيک روز مبارزه طبقاتی بسط می دهد

هر مبارزه طبقاتی مبارزه ای سياسی است و . جنبش کارگری در سرمايه ستيزی و نه در رژيم ستيزی فراطبقاتی است

اين . ار مزدی زالل ترين شکل مبارزه سياسی برای جنبش کارگری استچالش هدفمند و آگاهانه و با برنامه رابطه ک

جمعبست کالم اين است که سياسی بودن و نبودن اعتصاب حاوی هيچ چيز . قسمت بحث را همين جا خاتمه می دهيم

  .ستهمه بحث بر سر ضد کار مزدی بودن و نبودن مبارزه و راهکارهای آن از جمله اعتصاب ا. تعيين کننده ای نيست

  فرايند مبارزه طبقاتی و نقش اعتصاب
اعتصاب به طور کلی و مستقل از کاربرد رفرميستی يا راديکال آن به هر حال يک راهکار اعمال قدرت است و درجه 

کارائی اعتصاب برای ايفای اين نقش حتی بدون توجه . اعتبار و اهميت آن تا جائی است که بتواند اين نقش را بازی کند
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يکرد آن باز هم يک امر ثابت، جزمی و خارج از محدوده شرائط خاص مبارزه طبقاتی در دوره های مختلف به نوع رو

در طول دهه های آخر قرن بيستم و ادامه آن تا امروز، نظام سرمايه داری پروسه پر پيچ و خمی از تحوالت را . نيست

در اين رابطه می توان به . يين کننده داشته استپشت سر نهاده است که بر روی ميزان برد قدرت اعتصابات تأثير تع

سير مدام و بسيار پرشتاب تمرکز سرمايه در سطح بين المللی و افزايش کامًال . اختصار بر پاره ای مؤلفه ها انگشت نهاد

 جهشی متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه در مقياس جهانی نياز به نيروی کار را در رابطه با بخش ثابت سرمايه پائين

. اين حالت فقط در مورد سرمايه اجتماعی کشورهای غربی صدق نمی کند بلکه جنبه سراسری و عام دارد. آورده است

 برابر سابق ٣٠در طول سه دهه اخير حجم سرمايه های صادره شده به کشورهای آسيائی و امريکای التين و افريقا از 

 قاره را هيچ ٣ه تاريخی نه فقط معضل اشتغال نيروی کار اين تجاوز کرده است اما اين انباشت عظيم و کامًال بيسابق

سرمايه جهانی در همه قلمروهای دورپيمائی و سامان . تعديل نکرده است که شمار بيکاران را چند برابر ساخته است

اه حجم در حوزه توليد گ. پذيری خود احتياج به نيروی کار را به صورت نسبی در مقياسی شگفت انگيز تنزل داده است

سرمايه ثابت شرکت ها حتی شرکت های متوسط و شايد هم کوچک چند صد برابر افزايش يافته است، در حالی که بخش 

اين تغييرات در سطحی متفاوت و .  برابر سابق هم نرسيده است٣متغير سرمايه يا نيروی کار شاغل اين صنايع به 

انحصارات زيادی شبکه های فروش محصوالت خود را . اده استطبيعتًا نازل تر در حوزه های تجارت کاالها هم رخ د

نيروی کار شاغل اين شرکت ها وسيعًا به ارتش بيکاران . به کلی تعطيل کرده اند و يا به طور چشمگير محدود ساخته اند

از اين که . ای توزيع اينترنتی و پستی انجام می گيردملحق گرديده اند و کل کار آنها با حداقل نيروی کار توسط شبکه ه

بگذريم رشد غول آسای تکنولوژی و گسترش صنايع اطالعاتی در سطح دنيا پروسه جايگزينی فعاليت های تخصصی و 

اين موضوع به نوبه خود تأثير فاحشی بر روی اشتغال نيروی کار . پيچيده با کارهای ساده را با سرعت پيش برده است

 قرن پيش صدور سرمايه به کشورهای سه قاره آسيا، امريکای التين و ٧٠ و ٦٠تا سالهای دهه . جای گذاشته استبر 

 ٨٠در طول همان دهه ها در جامعه ايران ساکنان . افريقا با ساختن کارخانه و استخدام وسيع کارگران جديد همراه بود

ند و بخش اعظم آنها در شهرهای بزرگ به توده فروشنده هزار ده و دهستان بزرگ و کوچک توسط سرمايه خلع يد شد

دهها برابر بيشتر . سرمايه جهانی در شرائط روز دنيا اين کار را نمی کند. نيروی کار درون فابريک ها مبدل گرديدند

به از آن زمان به کشورهای مختلف همين قاره ها صادر می شود يا توسط سرمايه داران داخلی انباشت می گردد اما 

جای تأسيس کارخانه و استخدام کارگران در فابريک، يک راست راه اندرون آلونک های مسکونی زنان خانه دار و 

کومه های زن چينی و بنگالی و سنگاپوری و ويتنامی يا افريقائی و هر . جمعيت انبوه بيکاران را را در پيش می گيرد

يگان ترين حالت ممکن بدون هيچ حساب و کتاب و بدون ايجاد کجای ديگر را کارخانه می کند و نيروی کار را به را

اين روند ديری است که توسط سرمايه . سقف مشترک کار جمعی به بی رحمانه ترين اشکال مورد استثمار قرار می دهد

همه اين نوع تغييرات نقش . آغاز شده است و در بخش عظيمی از جوامع سه قاره با شتاب تمام گسترش يافته است

محصول مستقيم اين تحوالت از يک . عتصاب را در مبارزات کارگران دنيا به صورت جدی تحت تأثير قرار داده استا

سوی پيدايش يک جمعيت عظيم يک ميليارد نفری کارگران بيکار در چهار گوشه دنياست و از سوی ديگر توسعه 

. در زير يک سقف مشترک کار جمعی به دنبال داردپروسه پراکندگی نيروی کار در حال اشتغال را به جای اجتماع آنها 

کاهش نقش تخصص همراه با دريای بيکران بيکاری ها اين فرصت را برای سرمايه پديد آورده است که در يک چشم به 
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کارگر آلمانی را با سرعت تمام از کار بيکار می سازد و . هم زدن گسترده ترين جايگزين سازی ها را جامه عمل پوشد

  . را به کارگر چينی می سپارد يا کارگر ايتاليائی را با کارگر افغانی جايگزين می نمايدنقش وی

در کنار رويدادهای باال مؤلفه تعيين کننده تر و سرنوشت سازتری هم به شرائط روز بازتوليد سرمايه جهانی اضافه شده 

سترش تاريخًا بی سابقه خطر فعليت و سير جهشی افزايش متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه در مقياس جهانی، گ. است

مطلق شدن گرايش تنزل نرخ سودها و ساختاری شدن بحران سرمايه داری، کل سرمايه جهانی را در موقعيتی قرار داده 

است که برای استمرار پروسه بازتوليد خود سوای سالخی لحظه به لحظه سطح معيشت و امکانات زيستی طبقه کارگر 

نظام سرمايه داری به صورت سراسری در حالتی حاد و جنون آميز در . پيش روی خود نمی بيندجهانی راه ديگری در 

تدارک قلع و قمع بهای نيروی کار کارگران شاغل و قتل عام همه امکانات معيشتی آن ها با هدف جلوگيری از سقوط به 

ت با اعتراضات و مطالبات کارگران سرمايه در هيچ کجای جهان هيچ رغبتی به مدارا و مماشا. ورطه بحران ها است

نشان نمی دهد، تعرض به هست و نيست کارگران و وصله و پينه کردن حداکثر بهای نيروی کار آنان به کوه اضافه 

ارزش ها را مسأله حياتی و سرنوشت ساز خود می بيند و در همين راستا در مقابل خطر مبارزات و اعتصابات طبقه 

  .يوه هائی متفاوت با شيوه های قرن پيش نظر می اندازد و وارد ميدان عمل می گرددکارگر هم در همه جا به ش

مؤلفه های باال نقش اعتصاب را برای رويکردهای مختلف درون جنبش کارگری جهانی به صور مختلف دستخوش 

ی از اعمال قدرت اين راهکار برای رفرميسم راست سنديکاليستی تاريخًا نه فقط هيچ نشان. تغييرات جدی ساخته است

عليه سرمايه به همراه نداشته است، که اساسًا بستری برای دور ساختن طبقه کارگر از اعمال قدرت واقعی طبقاتی و 

اين رويکرد به طور معمول با مشاهده فضای احتراق و انفجار در جنبش روز توده های . ضد کار مزدی بوده است

نان استفاده می جسته است تا قدرت طبقاتی کارگران را به جای آنکه عليه کارگر از اعتصاب به عنوان يک سوپاپ اطمي

تحوالت . سرمايه اعمال شود در فضای تمکين به عبوديت بردگی مزدی به دار مذاکره با سرمايه داران حلق آويز سازد

عتبارتر و بی خاصيت ياد شده نقش اعتصابات کارگری آويزان به دار رفرميسم سنديکاليستی را از گذشته هم بسی بی ا

جنبش اتحاديه ای جنبش تسليم طبقه کارگر به نظام سرمايه داری است و . تر نموده است و در آينده بيشتر خواهد نمود

الجرم در هر دوره مجبور است سازوکارهای وجودی خود را با ملزومات ماندگاری رابطه خريد و فروش نيروی کار 

باالترين فاز تدارک برای سالخی معيشت و بهای نيروی کار طبقه کارگر کشورها عروج سرمايه جهانی به . همساز کند

اتحاديه ها را به موقعيتی فرو رانده است که بايد اعتصاب را تا سرحد امکان از همان نقش اصالح طلبانه تعديل فشار 

ست برای به شکست کشاندن آن توحش سرمايه نيز تهی سازند، از وقوع آن جلوگيری کنند و هر کجا که اجتناب ناپذير ا

اين واقعه ای است که عمًال اتفاق افتاده است و در طول چند سال اخير در همه کشورهای . دست به برنامه ريزی بزنند

  .دارای اتحاديه های بزرگ کارگری شاهد وقوع آن بوده ايم

. چار تغييرات جدی شده استنقش اعتصاب برای رويکرد راديکال ضد کار مزدی درون جنبش کارگری جهانی نيز د

اعتصاب برای اين رويکرد سالح اعمال قدرت طبقاتی . تغييراتی که باز به نوبه خود در حال تعميق و توسعه است

پرولتاريا عليه بنياد کار مزدوری است و نقش آن در تحميل مطالبات اقتصادی و سياسی و اجتماعی روز طبقه کارگر 

در . ايه داری از شيرازه واقعی پيکار طبقاتی برای محو کار مزدوری منفک نيستبر صاحبان سرمايه يا دولت سرم

شرائطی که يک ميليارد نفر از سکنه کارگر روی زمين فاقد هر نوع کار و اشتغال است، در موقعيتی که سرمايه های 
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يک سقف مشترک صادر شده به حوزه های جديد انباشت به جای تأسيس کارخانه و جمع آوری بردگان مزدی زير 

راهی آلونک های نمور انفرادی فروشندگان نيروی کار می شوند، در روزهائی که هزارها کارگر آلمانی و فرانسوی 

در يک چشم به هم زدن با همتايان سيه روز چينی و سنگاپوری خود جايگزين می شوند، در دوره ای که انحصارات 

ان کارگر فيليپينی و بنگالی با بيشترين شتاب همه سرمايه های عظيم صنعتی غرب برای شکار نيروی کار شبه رايگ

خود را راهی آن ديارها می سازند و باالخره در فازی از تاريخ تکامل و انحطاط سرمايه داری که بنياد استراتژی و 

چرخد، همه راهکارهای روز سرمايه بر محور سالخی بی عنان بهای نيروی کار و معيشت توده های کارگر دنيا می 

آری در چنين شرائطی اعتصاب برای رويکرد راديکال ضد کار مزدی طبقه کارگر هم نقش تعيين کننده و سرنوشت 

  .ساز سابق را ايفاء نمی کند

  تکميل نقش اعتصاب با راهکار تسخير مراکز کار و توليد
در همين جا .  تکميل کندجنبش کارگری مجبور است نقش اعتصاب را با راهکارهای راديکال و سرمايه ستيز ديگر

تأکيد بر اين نکته بسيار ضروری است که ما در همه اين مباحثات از شرائط روزمره و متعارف مبارزه طبقاتی ميان 

بحث تا اينجا اصًال بر سر روزهای قيام و تعيين سرنوشت نهائی . توده های کارگر و نظام سرمايه داری سخن می گوئيم

ار و توليد برای جنبش راديکال ضد کار مزدی مطلقًا مقوله ای مربوط به اين و آن دوره تسخير مراکز ک. جدال نيست

مبارزه طبقاتی در سرشت عينی خود صف آرائی جامع االطراف طبقات متخاصم در . خاص خيزش توده ای نمی باشد

ارد و در هر عرصه ای که هر طبقه ای به هر ميزان که توان د. کليه قلمروهای حيات اجتماعی در مقابل همديگر است

پرولتاريا در هيچ کجا هيچ تعهدی به هيچ نهاد و قدرت و . برايش مقدور است نيروی مبارزه خود را به ميدان می کشد

طبقه و دولتی نسپرده است که جنگ او عليه سرمايه و مبارزه طبقاتی او عليه استثمار و جنايت و توحش سرمايه داری 

تقسيم بندی های موجود از نوع وظائف خاص روزهای اعتال و افت و .  اختصاص داردبه روزهای خاصی از تاريخ

نوع مبارزه متفاوت اين دوره ها و اشکال سازمانيابی متنوع برای قيام و قعود و سازش و عروج و مانند اين ها، همگی 

اشغال کارخانه يک . ی استساخته و پرداخته های طيف نيروهای سوسياليسم بورژوائی و رفرميسم راست سنديکاليست

از اين فراتر ترجيع بند و اساس سخن پرولتاريا در . راهکار هميشه مطرح جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر است

مقابل بورژوازی و نظام بردگی مزدی هميشه و در تمامی آنات و دقايق اين است که شما شر وجود بختک وار خود را 

ی انسان ها کوتاه کنيد، ما خود جهانی خواهيم ساخت که برای نخستين بار انسان در از سر هستی انسان و تاريخ زندگ

مبارزه طبقاتی پرولتاريا هميشه با . درون آن و در جريان برپائی آن معنای واقعی انسان بودن خويش را باز خواهد يافت

عرض ممکن و مقدور و سنيجده عليه اين پرچم به جلو خيز بر می دارد و در اين گذر هيچ جائی برای نفی هيچ نوع ت

آنچه ضرورت تسخير کارخانه را دستور کار جنبش کارگری يا کارگران يک واحد . سرمايه در هيچ زمانی وجود ندارد

کار و توليد می کند، نه وجود اعتالی انقالبی در جامعه بلکه امکان خارج ساختن کارخانه يا کارخانه ها از دست 

ه ريزی و اداره شورائی آنها توسط کارگران، استفاده از اين اهرم به عنوان يک سالح کارساز صاحبان سرمايه و برنام

اعمال قدرت عليه سرمايه و تبديل آن به يک راهکار مؤثر و مکمل همه راهکارهای ديگر در خط مشی سراسری جنبش 

. ان پرولتاريا و نظام بردگی مزدی استکارگری برای صف آرائی نيرومندتر، آگاه تر و افق دارتر در مبارزه طبقاتی مي

تاکتيک تسخير کارخانه هيچ نوع تقليلی در اعتبار و اهميت راهکارهای ديگر اعمال قدرت پرولتاريا پديد نمی آورد، 
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. بالعکس آنها را تکميل می کند و به مثابه شرط الزم و حياتی و مهم اثرگذاری آنها وارد پروسه مبارزه طبقاتی می گردد

مسأله اشغال کارخانه را به مثابه يک راهکار ضروری در عمق استراتژی مبارزه طبقاتی پرولتاريا جای می دهد آنچه 

  .و به مفصلبندی تاکتيکی تعيين کننده و هويتی اين استراتژی پيوند می زند به صورت عمده و خالصه به شرح زير است

باتی و پراتيک جنبش کارگری در مقابل نظام سرمايه داری تسخير کارخانه توسط شوراهای کارگری يک آلترناتيو اث. ١

با نفس اشغال کارخانه رابطه خريد و فروش نيروی کار و اساس سرمايه بودن ابزار کار و توليد و مبادله مطلقًا . است

 کارگران به رغم حضور در. از ميان نمی رود اما مالکيت خصوصی يا دولتی بورژوازی بر سرمايه الغاء می شود

اداره فابريک و برنامه ريزی توليد کماکان کارگر و فروشنده نيروی کارند اما فرقشان با گذشته اين است که پروسه 

توليد اضافه ارزش را دچار اخالل می سازند و روند مختل ارزش افزائی سرمايه را سنگر مبارزه و مقاومت عليه 

  .بورژوازی و نظام سرمايه داری می سازند

داره امور کارخانه توسط شورای کارگران تا جائی از اعتبار و مکان مؤثر برای اختالل در روند کار اشغال و ا. ٢

سرمايه برخوردار است که به صورت واقعی و پراتيک حلقه پيوسته ای از زنجيره سراسری جنبش ضد کار مزدی 

 و در بهترين حالت به صورت طبقه کارگر باشد، در غير اين صورت اعتبار و موضوعيت خود را از دست می دهد

يک تعاونی سرمايه داری يا هر شکل ديگری از برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد در نظم اقتصادی مسلط سرمايه 

معضل اساسی دامنگير شوراهای کارگری آرژانتين يا نهادهای کارگری ديگر در مکزيک و جاهای . منحل می گردد

 حوزه ها کارگران به درستی شوراهای خود را بر پا ساخته اند و صنايع معينی را در در اين. مشابه دقيقًا همين است

از راهکارهای راديکال متناسبی برای تحميل خواسته های خود بر دولت بورژوازی استفاده . اشغال خود قرار داده اند

رگری متشکل در درون آنها از احراز جسته اند و بسياری کارهای مهم ديگر انجام داده اند، اما اين شوراها و جنبش کا

تمامی اعتبار و . مکان مناسب خود به عنوان يک سنگر پيکار ضد کار مزدی جنبش طبقه کارگر به کلی دور مانده اند

ارزش خيزش کارگران آرژانتين اين بود که بتواند چراغ راه جنبش کارگری اين کشور يا هر کجای ديگر برای يک 

. اسری در عمق روند کار سرمايه عليه شالوده و هستی رابطه خريد و فروش نيروی کار باشداتحاد و سازمانيابی سر

تسخير يک يا چند کارخانه، خارج ساختن شکل حقوقی مالکيت آنها از دست سرمايه داران و برنامه ريزی کار و توليد 

ايه جهانی واجد هيچ ارزش خاصی اين مراکز در کالف پيچيده سامان پذيری سرمايه اجتماعی يک کشور يا کًال سرم

تمام بحث آن است که اين خيزش درست و ضروری به سنگری در پيوند سنگرهای . برای جنبش ضد کار مزدی نيست

  .ديگر تعرض طبقه کارگر در درون ميدان سراسری مبارزه طبقاتی تبديل گردد

ه به صورت حلقه ای ارگانيک از زنجيره به دست گرفتن کارخانه ها و مراکز کار توسط شوراهای کارگری هر گا. ٣

مبارزه طبقاتی در نظر گرفته شود و پراتيک گردد، يک عرصه بسيار مهم، سازنده و سرنوشت ساز در کار بالندگی و 

عرصه ای است که پرولتاريا از درون آن عليه سرمايه می جنگد، در . بلوغ جنبش ضد کار مزدی توده های کارگر است

ه برنامه ريزی کار و توليد و چگونگی انفصال اين پروسه از رابطه کار مزدی را پراتيک پيکار همان حال که پروس

به بيان ديگر توده های کارگر عمًال مرزهای افراشته روند کار سرمايه، گرفتن مزد، توليد اضافه ارزش . خود می سازد

الزم و هر آنچه که نماد و شاخص مناسبات کار و سرمايه، بازتوليد شيوه توليد سرمايه داری، خط شاخص کار اضافی و 

مزدی است را در زير رگبار تعرض طبقاتی قرار داده و همزمان کارزار تاريخی خود برای شالوده ريزی شکل ديگری 
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  .از روند کار و توليد و زندگی را به فرايند جاری پيکار ضد کار مزدی پيوند می زنند

به طور مثال کارگران . برای کارگران به تنها طريق اعمال قدرت مبدل می شوددر پاره ای موارد تسخير کارخانه . ٤

اعتصاب يا هر . آرژانتين هيچ راه مؤثر و کارساز ديگری برای تداوم مبارزه عليه سرمايه در پيش روی خود نداشتند

بان سرمايه و دولت را اقداماتی که در پاره ای شرائط صاح. تاکتيک و شگرد ديگر کارائی خود را از دست داده بود

. مجبور به عقب نشينی و قبول مطالبات کارگران می ساختند عمًال نقش سالحهای زنگ زده و بی اثر را پيدا کرده بودند

. اين مسأله هم اکنون و از مدتها پيش در مورد جنبش کارگری ايران نيز در سطحی بسيار وسيع مصداق پيدا کرده است

بخش وسيعی از اين جمعيت روزی، روزگاری در اين و . يون کارگر در ايران بيکار هستند ميل١٠سالهاست که بيش از 

کارخانه هائی که در آن مورد استثمار قرار . آنان شاغل بوده اند و امروز فاقد کارند. آن مرکز کار استثمار می شده اند

توليدات اين .  پرسودتر منتقل گرديده استمی گرفته اند توسط صاحبان آنها تعطيل شده و سرمايه هايشان به حوزه های

واحدها به شدت مورد نياز توده های کارگر است، همه امکانات برای راه اندازی کارخانه ها توسط کارگران اخراج شده 

وجود دارد و اين کارگران به لحاظ دانش برنامه ريزی پروسه کار و توليد يا تخصص و اطالعات فنی کار با ماشين ها 

توده وسيع کارگران بيکار شده هيچ ميدان مصاف تعيين کننده ای . لوژی موجود دچار هيچ کسر و کمبودی نيستندو تکنو

تظاهرات خيابانی آنها صرفنظر از سرکوب شدن و به خون کشيده شدن دردی از آنها . عليه سرمايه در اختيارشان نيست

ی برای اعتصاب ندارند و در جريان هيچ کار و توليدی دوا نمی کند، اعتصاب در مورد آنان بی معنی است زيرا جائ

کارخانه های تعطيل شده تبلور دنيائی سرمايه اند که محصول مستقيم کار . نيستند که چرخ آن را از چرخش فرو اندازند

زند و سرمايه داران همين سرمايه ها را به حوزه های ديگر منتقل می سا. و توليد اين کارگران و نسلهای سلف آنهاست

منطق مبارزه طبقاتی حکم می کند که کارگران به . به استثمار باز هم موحش تر و رعب آورتر کارگران ادامه می دهند

جای تن دادن به بيکاری و تبديل شدن به يک ارتش فلج مستأصل بی سالح تسليم و زبون، همه اين کارخانه ها را 

  .ر دست گيرندتصرف کنند و برنامه ريزی کار و توليد آنها را د

با دستيازی کارگران به تسخير کارخانه های در حال تعطيل، اعتصاب و ساير راهکارهای اعمال قدرت پرولتاريا . ٥

به طور مثال وقتی در جامعه ايران کارگران . هر کدام نقش و اعتبار بسيار تعيين کننده تر و مهم تری احراز می کنند

ر حمايت از اشغال يک کارخانه يا شمار زياد کارخانه ها توسط توده همزنجير شرکت نفت يا آب و برق و حمل و نقل د

خويش دست به اعتصاب زنند، عمًال جنبش کارگری جامعه بر محور واقعی مبارزه طبقاتی عليه کار مزدی فرا چرخيده 

ی سرمايه با قدرت در يکجا کارخانه از دست سرمايه دار گرفته می شود و در جای ديگر کل روند ارزش افزائ. است

اتحاد کارگران محتوای واقعی . همه جا به رابطه توليد اضافه ارزش تعرض گرديده است. اعتصاب بمباران می گردد

همه اعتراضات و مبارزات در محور ستيز عليه بردگی مزدی به هم گره . طبقاتی ضد سرمايه داری احراز کرده است

ل قدرت ضد سرمايه داری، آگاهی و اشراف به چگونگی کاربرد اين قدرت، بستر پيکار همه جا بستر اعما. خورده است

آگاهی به کالبدشکافی طبقاتی و ضد کار مزدی سرمايه و در يک کالم فرايند بالنده مبارزه طبقاتی برای تسويه حساب 

  .نهائی با نظام سرمايه داری می گردد

  جنبش ضد کار مزدی و سازمانيابی شورائی
ی بسيار طوالنی دارد اما به همان اندازه که اين بحث قديمی است وارونه پردازی های رفرميستی و بحث شوراها قدمت



 

 15

در همين راستا طرح مسأله با روايتی ضد کار مزدی تا . سوسيال بورژوائی در باره آن نيز پيشينه دار و قديمی هستند

مبتکر فردی، حزبی يا مکتبی ندارد، گفتگوی حول هيچ پديده مربوط به مبارزه طبقاتی مبدع و . حدود زيادی جديد است

پراتيک آگاهانه، سازمان يافته و افق دار . جنبش شورائی ضد کار مزدی نيز ابداع و ابتکار هيچ عده خاصی نيست

با نظرداشت همه اين جوانب و واقعيتها، گفتنی است که استخوانبندی . طبقاتی توده های کارگر عليه بردگی مزدی است

 حاضر سال ها قبل در يکی از شماره های سيمای سوسياليسم در تقابل با بسياری از برداشت های مختلف تا حرفهای

گفتگوی سازمانيابی شورائی ضد کار مزدی طبقه کارگر . کنونی پيرامون مسأله شوراها به گونه ای شفاف باز شده است

ی توده های کارگر نيست اما شرائط روز جنبش مطلقًا خاص روز و دوره و فراز و فرود معينی از مبارزه طبقات

کارگری ايران به صورت عينی ضرورت پافشاری هر چه گسترده تر و نيرومندتر بر فوريت ايجاد شوراهای ضد 

در همين . بردگی مزدی توسط توده های کارگر را در پيش روی هر فعال واقعی راديکال اين جنبش قرار داده است

  .تا اينجا گفته شد يادآوری نکات زير الزم به نظر می رسدرابطه و در تکميل آنچه 

بنياد بحث شورا برای جنبش کارگری نه بر چگونگی ساختار تشکيالتی، تضمين دموکراسی يا پااليش بوروکراسی . ١

دو اصطالح اخير صرفًا دو . تشکيالت طبقه کارگر که بر سرشت ضد سرمايه داری و ضد کار مزدی آن استوار است

ضديت با سرمايه داری بدون ضديت ريشه ای با کار مزدی نه سرمايه ستيزی . ت برای بيان يک واقعيت هستندعبار

آنچه شورای کارگری را از اشکال ديگر سازمانيابی طبقه . راديکال کارگری که نوعی اصالح طلبی کاپيتاليستی است

  .کارگر جدا می کند بنمايه ضد کار مزدی آن است

تر بالندگی، انسجام، سازمانيابی، آگاهی، اقتداريابی، اعمال قدرت طبقاتی و عروج طبقه کارگر برای شورا تنها بس. ٢

مبارزه عليه استثمار و تمامی اشکال بی حقوقی ناشی از سرمايه و در همين راستا ظرف واقعی تسويه حساب نهائی با 

صريح کرديم که جنبش کارگری در موجوديت طبقاتی قبًال ت. نظام سرمايه داری و استقرار کمونيسم لغو کار مزدی است

خود از اين ظرفيت برخوردار است که ضد کار مزدی ببالد، آگاه شود، متحد گردد، مبارزه کند، متشکل گردد، مبارزات 

روز خود را با استراتژی پيکار برای کندن ريشه سرمايه داری به هم بياميزد، در کل عرصه های حيات اجتماعی 

دخالت کند و سلسله جنبان جدال راديکال طبقاتی عليه هر نوع بی حقوقی ناشی از وجود و تسلط سرمايه داری انسانها 

باشد، اين جنبش می تواند ضد کار مزدی دست به خيزش و قيام بزند، انقالب کند، دولت سرمايه را ساقط نمايد و 

ن ظرفيت برخوردار است، اما هيچ آيه ای از هيچ کجا جنبش کارگری از اي. باالخره کمونيسم پرولتاريا را مستقر سازد

نازل نشده است که کارگران، طبقه کارگر اين و آن جامعه يا جنبش کارگری جهانی چنين خواهند کرد، کما اينکه تا 

جنبش کارگری برای احراز موقعيت مورد بحث بايد به . امروز چنين نکرده اند و چنين حادثه ای اتفاق نيأفتاده است

ور مستمر ظرفيت سنگربندی و صف آرائی خود در کليه عرصه های حيات اجتماعی در مقابل نظام سرمايه داری را ط

در مبارزه ميان پرولتاريا و بورژوازی، همچنان که باالتر يا در بسياری نوشته های ديگر به کرات تأکيد . ارتقاء بخشد

الندگی، پويائی، رشد آگاهی و عروج در کارزار طبقاتی کرده ايم، اصل اعمال قدرت ضد کار مزدی مالک اساسی ب

اين اصل در همه قلمروهای مبارزه و در تمامی پيچ و خم ها، فراز و فرودها، افت و اعتالها، پيروزی و شکست . است

ها، در حوزه دستمزد و شرائط کار و رفاه اجتماعی، آزادی ها و حقوق سياسی، ستيز با رژيم سياسی، مبارزه با 

 کارگر هندی ميز مذاکره ٤٠ ٠٠٠٠وقتی که . برابرهای جنسی و قومی و نژادی و در همه قلمروها مصداق داردنا
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اتحاديه های کارگری و کارفرمائی را با عزم استوار بر سر طرفين گفتگو می کوبند، موج گلوله باران دولت سرمايه 

 های محل سکونت صاحبان سرمايه يورش می برند تا داری را در هم می شکنند، بسيار نيرومند به کارگاهها و خانه

درهم و ديناری بر دستمزد محقر خود بيأفزايند، به طور مسلم ضد سرمايه داری مبارزه می کنند، هر چند که کل 

کارگران هندی در پروسه اين پيکار هيچ چهارچوب سازشی پيش . خواست آنان از افزايش چند دالر در ماه تجاوز ننمايد

د باز نکرده اند، شايد چند قدم آنسوتر اين کار را بکنند و شايد نکنند، اما حکم در مورد آنان را نمی توان بر پايه پای خو

در . عکس اين قضيه در مورد مبارزات کارگران در درون اتحاديه ها مصداق دارد. قصاص قبل از جنايت صادر کرد

ياد اين قدرت نمائی را با چهارچوب پوسيده سازش، تسليم، اينجا کارگران حتی زمانی که اعمال قدرت می کنند بن

هر جنبش خودانگيخته راديکال و سرمايه ستيز . انصراف از مبارزه طبقاتی و قبول طوق بردگی مزدی قفل زده اند

کارگران به صورت مستمر در معرض به سازش کشيده شدن و ابتالء به سرنوشت جنبش اتحاديه ای است و برای اينکه 

چنين سرنوشتی دچار نشود بايد در تمامی مراحل و عرصه ها، نوع مطالبات، افق پيکار و بستر سازمانيابی اش ضد به 

شورائی بودن و حضور فعال . نقش پيشروان در همين جا و در اعماق همين جنبش مطرح می شود. کار مزدی باشد

که از تمامی اهميت و موضوعيت خود برخوردار کارساز آگاهانه و چاره پرداز کارگران کمونيست در همين جا است 

سازمانيابی شورائی تنها شکل پيوند استوار، آهنين و انداموار کل توده کارگر با آگاهان و پيشروان و فعالين . می گردد

شورا يعنی ظرف حضور آحاد طبقه کارگر، ظرف همپيوندی آگاه و پراتيک پيشروان و توده . ضد کار مزدی آنها است

رفی که در آن همه افراد به اعتبار کارگر بودن و مستقل از ميزان آگاهی و دانش سياسی يا هر تمايز ديگر دست ها، ظ

  .به دست هم می دهند

سازمانيابی شورائی طبقه کارگر در تقابل طبقاتی جدی با جنبش اتحاديه ای از يکسوی و حزب سازی متعارف . ٣

هر دو نوع تشکل يابی اخير مولود دوقلوی . از سوی ديگر قرار دارد) يسمتحت لوای دروغين کمون( سوسيال بورژوائی 

اولی مظهر انصراف و احتراز . سوسيال رفرميسم مسالمت آميز و ميليتانت در رابطه با جنبش کارگری جهانی هستند

ی قبول جاودانگی استراتژيک کارگران از مبارزه عليه سرمايه، اعالم پراتيک و تاريخی تعطيل مبارزه طبقاتی و امضا

دومی راه حل تشکيالتی بخش هائی از بورژوازی برای جنبش کارگری با هدف سوق دادن و . نظام بردگی مزدی است

به بند کشيدن اين جنبش در راستای تسويه حساب ارتجاعی با ساير اقشار ارتجاع بورژوازی، احراز نقش مسلط در 

اين هر دو . مه ريزی کار و توليد سرمايه داری با نوع ديگر آن استماشين دولتی سرمايه و جايگزينی نوعی از برنا

اولی سايه هر جنب و جوش شورائی توده های . تندنس با سازمانيابی شورائی ضد کار مزدی کارگران سر ستيز دارند

شورائی داد طبقه کارگر را به تير می بندد و دومی بالعکس به طور معمول با آب و تاب و هيجان از شوراها و جنبش 

سخن می دهد اما شوراهايش نه ظرف پيکار کارگران عليه سرمايه که کامًال بالعکس بستر حلق آويزی فاجعه بار جنبش 

ضد کار مزدی طبقه کار به دار رؤياهای ارتجاعی استقرار سوسياليسم بورژوائی يا همان سرمايه داری دولتی تحت 

  .ی استبخش هائی از بورژواز» حزب کمونيست« قيادت 

جنبش کارگری به همان سياق که در نهاد و منشأ خود ضد سرمايه داری است، درست به همان سياق هم شورائی . ٤

هر نوع اعتراض و جنب و جوش و عصيان و اعتصاب و خيزش توده های کارگر تنها در شکل هر چه جمعی تر . است

نفس نياز به اتحاد و اتفاق و گستردگی پيکار مبين . از کندو متحدتر و گسترده تر آن است که می تواند راه پيروزی را ب
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مبارزه، اهرم اعمال قدرت است و اعمال قدرت طبقه کارگر . رويکرد نهادين اين جنبش به سازمانيابی شورائی است

هر چه شمار کارگران شرکت کننده در يک اعتراض، خيزش و پيکار کمتر باشد احتمال . يک عمل متعين جمعی است

اما حضور هر چه وسيع تر کارگران در مبارزه طبقاتی فقط . قيت آن مبارزه يا اعتصاب به مراتب کمتر خواهد شدموف

يک عمل فيزيکی و جسمانی نيست بلکه دقيقًا يک اقدام اجتماعی، طبقاتی، ارگانيک و متحد فکری پراتيک يا به روايت 

گران در فرايند جنبش خويش نيازمند حضور تمام اين نوع دخالت و حضور کار. مارکس حضور پراکسيس او است

سازمانيابی شورائی تنها شکل سازمانيابی طبقه . نظرات، و حرفها و ابتکارات و خالقيت ها و انديشه های آنان نيز هست

  .کارگر است که اين شروط را در خود جمع می کند و پراتيک می نمايد

تنها . ابودی سرمايه داری و استقرار سوسياليسم لغو کار مزدی استهدف اساسی مبارزه طبقاتی توده های کارگر ن. ٥

شکلی از سازمانيابی جنبش کارگری که ظرفيت حمل چنين مبارزه ای را داراست و يگانه ريل پيکار که جنبش کارگری 

ی شورائی ضد بر چرخ دندانه های آن از انسجام، آگاهی و قدرت الزم برای ايفای اين نقش برخوردار می شود تشکل ياب

سوسياليسم سازمان کار متشکل از کليه آحاد کارگران و دخالت نافذ، آزاد، خالق، آگاه و متحد تمامی . کار مزدی است

هر . لغو کار مزدی بدون تحقق کليه اين شروط ممکن نيست. آنها در برنامه ريزی کار و توليد و زندگی اجتماعی است

جدائی آحاد توده های کارگر از روند کار و توليد اجتماعی را به طور کامل نوع سازمان کار که آخرين رگ و ريشه 

سوسياليسم وحدت کامل تصميم گيری و اجراء، سياست گذاری و . محو نسازد قادر به محو سرمايه داری نخواهد بود

کار، سياست و حکومت جريان عادی زندگی و کار و توليد، پايان تام و تمام هر شکل انفصال انسان ها از برنامه ريزی 

در سوسياليسم همه آحاد انسان ها با حداکثر آزادی و قدرت و آگاهی و دخالتگری و خالقيت در برنامه ريزی متحد . است

استقرار سوسياليسم نيازمند جنبشی است که طبقه کارگر را در درون خود برای . سراسری زندگی خويش حضور دارند

سازمانيابی شورائی تنها ظرف و بستری است که . هدف اساسی تاريخی آماده سازداحراز همه شرائط الزم تحقق اين 

  .پاسخگوی واقعی اين نياز است

برپائی کمونيسم لغو کار مزدی در گرو شکل گيری، بالندگی و سازمانيابی جنبشی است که در کليه عرصه های . ٦

با رفرميسم . نياد وجود سرمايه داری مبارزه کرده باشدحيات اجتماعی عليه استثمار و بی حقوقی و ستم سرمايه و عليه ب

و مبارزه برای اصالحات، با رژيم ستيزی فراطبقاتی، با دموکراسی طلبی کاپيتاليستی و نوع اين ها نمی توان پايه های 

يه مبارزه جنبش کارگری بايد در کليه قلمروهای زندگی اجتماعی انسان ها با سرما. استقرار سوسياليسم را مستقر ساخت

کند و همه اين حوزه ها را به ميدان تمرکز قوای ضد سرمايه داری، بسط آگاهی ضد کار مزدی، شيوه اعمال قدرت ضد 

برای اين کار باز هم جنبش شورائی . سرمايه، همبستگی و پيوستگی طبقاتی ضد سرمايه داری و مانند اينها توسعه دهد

هيچ شکل متشکل شدن ديگر هيچ سنخيتی با روند تحقق . د بدان توسل جويدتنها ظرف و معبر و بستری است که می توان

  .اين هدف ها نمی تواند داشته باشد

سوسياليسم بورژوائی تشکل شورائی طبقه کارگر را بسان کليه مسائل ديگر مربوط به مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه . ٧

ده ترين وارونه بافی های سوسيال بورژوائی را از همه سو سرمايه از بيخ و بن دچار تحريف ساخته است و گمراه کنن

قبل از هر چيز بر بنمايه ضد کار مزدی اين نوع سازمانيابی پل بسته است و سنخيت و هم سرشتی . بر آن بار کرده است

داريابی آن با مبارزه خودانگيخته ضد سرمايه داری طبقه کارگر و پويه آگاهی، بلوغ، افق يابی، انسجام جوئی و اقت
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در يک نگاه اجمالی به روايات مختلف چپ از . جنبش کارگری برای لغو کار مزدی را به طور کامل انکار کرده است

شورا و جنبش شورائی به طور معمول با دو نوع تبيين و تعريف ظاهرًا متفاوت اما در واقع همگن از اين پديده مواجه 

تعلق دارد که موضوعيت جنبش شورائی در روند عام مبارزه طبقاتی ميان اولين روايت به محافل و جرياناتی . می شويم

اينان معتقدند که شوراها ارگان های قيام و فقط خاص دوره وقوع . پرولتاريا و سرمايه را به طور کامل منکر می گردند

 ناساز انتظارات، افق ها، سرچشمه واقعی و تاريخی اين روايت از شورا را بايد در ال به الی گسلهای. انقالب می باشند

تقابل جوئی ها و کل استراتژی بخش هائی از بورژوازی در دوره های قبل از تسلط اقتصادی و سياسی سرمايه داری 

اين تعبير از شوراهای کارگری دقيقًا با سنديکاليسم و طرح . در اين يا آن جامعه يا کًال در سطح بين المللی جستجو نمود

مفصلبندی مشترک همه اين ها را بايد در بطن . سيال دموکراسی بسيار ارگانيک و همپيوند استحزب سازی ارمغان سو

. دورنماها، انتظارات، انتقادات و راهبردهای بخش هائی از بورژوازی در شرائط تاريخی آن روز جستجو نمود

ا اردوگاه شوروی و قدرت سياسی نيروهائی که در درون شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری، در پيوند تنگاتنگ ب

. روز جامعه روسيه، برای پروسه انکشاف کاپيتاليستی وسيع ترين بخش دنيای روز نسخه خاص خويش را می پيچند

روايتی که صدر و ذيل آن سوای نقد دموکراتيک سنديکاليسم . روايت دومی نيز از شورا در ميان طيف چپ وجود دارد

 شورا علی الظاهر سازمانيابی خاص روزهای قيام نيست اما در عين حال بستر مبارزه در اينجا. هيچ چيز ديگر نيست

محافل مدعی جانبداری از اين . دليل اين امر روشن است. ضد سرمايه و ضد کار مزدی توده های کارگر هم نمی باشد

ورا آميزه ای از رفرميسم اين روايت ش. نوع شوراسازی چنين ظرفيتی را برای جنبش جاری طبقه کارگر قبول ندارند

  .سنديکاليستی، رژيم ستيزی فراطبقاتی و نقد دموکراتيک بوروکراسی اتحاديه ای است

با اهميت بيش از پيش ضرورت تدارک تسخير کارخانه ها و مراکز کار توسط طبقه کارگر، تشکيل شوراهای . ٨

ن اعتصابات بدون سازمانيابی ثابت شورائی از بزرگتري. کارگری از حداکثر مبرميت و حياتی بودن برخوردار می شود

پيش موجود می تواند جامه عمل پوشد و حتی به پيروزی دست يابد اما تسخير کارخانه بدون وجود شورای استخواندار 

تسخير کارخانه در همان حال خود مساعدترين و سرشارترين زمينه ها برای برپائی . توده های کارگر غير ممکن است

در جريان هر اعتصاب مراودات توده های کارگر در سطوح مختلف فعاليت و آگاهی و حساسيت به چند . تشوراها اس

اين سياق شورائی در صورت . و چون مبارزه طبقاتی به طور اتوماتوتيک يک روند و سياق شورائی اتخاذ می کند

دی محکم فعالين با همزنجيران شانس فقدان پشتوانه کارساز و مؤثر در بطن جنبش کارگری و بدون وجود يک مفصلبن

در مورد جنبش تسخير . زيادی برای دوم ندارد و پايان اعتصاب می تواند نقطه پايان اين جنب و جوش شورائی باشد

اين جنبش تا شکست نخورده است بايد در تعرض و تقابل باشد و ادامه حياتش مادام که بر . کارخانه کامًال بالعکس است

  .دی می چرخد، به بلوغ و شکوفائی و توانائی بيشتر سازمانيابی شورائی نياز داردمحور ضد کار مز

اصلی . بنياد روابط کارگران در شوراها بر اصل دخالت خالق، نافذ، آزاد و آگاه کليه توده های کارگر استوار است. ٩

اينجا هيچ فردی به جای ديگران در . که توسط هيچ اصول و مبانی و معيارهای ديگری قابل مهار و محدود سازی نيست

نمايندگی در شورا از . تصميم نمی گيرد و هيچ نوع مناسباتی که متضمن اين نيابت و قيمومت باشد برقرار نمی گردد

انسانها کسانی را به . زمين تا آسمان با روايت نمايندگی در احزاب و اتحاديه ها و محافل طيف رفرميسم چپ تفاوت دارد

نمايندگی در بدترين . ب نمی کنند تا خود به مجريان تصميمات آنان و آلت فعل اراده آن ها تبديل شوندنمايندگی انتخا
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افرادی با شمار کمتر در صورت اجتناب ناپذير بودن از سوی شمار وسيع توده . حالت صرفًا نقش مأموريت را دارد

باحثات و اتخاذ تصميم های آنان را با ساير همزنجير و همسرنوشت مأموريت می يابند که حاصل شور و مشورت ها، م

اين افراد در هر لحظه از شبانه روز . همزنجيران در منطقه جغرافيائی ديگر يا در روابط مشاوره ای ديگر در ميان نهند

و هر شرائطی که اقتضاء کند قابل عزلند و برای عزل آنها سوای اراده آزاد جمعی و خالق و متحد اکثريت توده کارگر 

  .هيچ مجوز و مالک ديگری الزم نيست

شورا . شوراها با مشخصات باال عالی ترين تبلور جنبش متشکل توده های کارگر برای محو سرمايه داری هستند. ١٠

بالعکس جنبشی است که سازمان می يابد و در جريان اين سازمانيابی کل . سازمانی برای يک جنبش يا هدايت آن نيست

در شيوه . تشکل شورائی به اين اعتبار رويه متعاکس رابطه سرمايه است. د را حفظ می کندمختصات جنبش بودن خو

توليد سرمايه داری همه چيز بر انفصال کارگر از هر نوع دخالت در روند کار و بر سقوط کامل او از مداخله نافذ در 

شورا مسير .  او حکم می دهدسرنوشت توليد و محصول اجتماعی کار و در همين راستا سرنوشت زندگی اجتماعی

بحث مطلقًا اين نيست که انسانهای کارگر در درون يک . خالف اين رابطه را اساس پراتيک کارگران قرار می دهد

سازمان با اراده آزاد خود و بدون سلسله مراتب تصميم گيرند و مجری تصميم يا سياستگذار و سياست پذير و مانند اينها 

بحث اساسی اين است که کل فرايند دخالت آزاد و خالق و متحد همه آحاد در بطن . ازندبه شور و مشورت می پرد

جنبشی که هميشه و در هر کجا و به محض وجود شرائط مناسب، کارخانه را . جنبش ضد کار مزدی محقق می گردد

امه ريزی و اعمال قدرت برنامه ريزی کار و توليد را به دست می گيرد و در پروسه اين تسخير و برن. تسخير می کند

دخالت خالق و نافذ و آزاد کارگران در محدوده مبارزه برای تحميل مطالبات بر . عليه سرمايه شورائی عمل می کند

در اين جا اصل انفصال کارگر از پروسه . سرمايه محدود نمی ماند و راه برنامه ريزی کار و توليد را در پيش می گيرد

 و آگاهانه پيکار خود می گيرد و اساس جدائی انسانها از سرنوشت کار و زندگی را مورد کار را آماج ضربات کوبنده

  .حمالت مستقيم عينی و اجتماعی خود می سازد

در اينجا اساسنامه و اصول . پروسه تشکيل شوراها رويه متعاکس حزب سازی و گروه پردازی و سنديکابافی است. ١١

محور پيوند توده های کارگر در سازمانيابی .  ها را به دور خود جمع می کندمرامی و مبانی عقيدتی نيست که انسان

وقتی که آنان در اين مسير پيکار می کنند و زمانی که برای پيشبرد . شورائی، همان مبارزه ضد کار مزدی آنان است

واد و بندهای تشکيالتی بلکه اساسنامه شورا نه م. اين پيکار سازمان می يابند عمًال به صورت شورائی سازمان می يابند

  .پراتيک مشخص و متعين جنبش ضد کار مزدی است

  

  ناصر پايدار
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