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 جنبش کارگری و سازمانيابی ضد سرمايه داری

  ؟کدام نوع تشکل يابی؟ يا متشکل شدن کدام جنبش
   و شش        سی يک تيرماه هشتاد                                                                                      ناصر پايدار  

 
   

ما قرار . اين جنبش استنقطه عزيمت ما در سازمانيابی جنبش کارگری خميره طبيعی ضد سرمايه داری بودن 

اين طبقه در هستی اجتماعی و در بنياد شرائط کار و زيست و طبيعت . نيست طبقه کارگر را ضد سرمايه داری کنيم

کارگر فروشنده نيروی کار است، استثمار می شود، هيچ حقی در تعيين . طبقاتی خود ضد سرمايه داری هست

ه او پرداخت می شود صرفًا بهای بازتوليد نيروی کار وی برای سرنوشت کار و زندگی خويش ندارد، مزدی که ب

موقعيت او به عنوان فروشنده نيروی کار . ادامه کار و استثمار شدن و توليد اضافه ارزش برای سرمايه است

او نمی تواند که عليه اين . موقعيت يک انسان فرودست ساقط شده از کليه اشکال حقوق واقعی يک انسان است

مبارزه جبر زندگی اوست و از آنجا که بنيان  .  عليه اين استثمار و ستمکشی و محروميت ها مبارزه نکندوضعيت،

همه مصائب و سيه روزيها و ريشه تمامی آالم زندگی برده وار وی در عمق وجود رابطه خريد و فروش نيروی 

 نيز الجرم پيکار عليه سرمايه   موجود موجوديت نظام سرمايه داری قرار دارد، پيکار او عليه وضعيت کار يا در

بورژوائی بودن بنياد جنبش تا اينجا از نگاه ماترياليسم انقالبی جای بحثی نيست و تئوری های مدعی . داری است

  . باالجبار بار ستيز با روايت انقالبی و مارکسی درک مادی تاريخ را با خود حمل می کنندکارگری 

ت، اما صرف تضاد ميان دو طبقه يا دو نيروی متضاد طبقاتی و اجتماعی دال بر اين جنبش ضد سرمايه داری اس

ضديت طبقه کارگر با استثمار يا نظم توليدی، اجتماعی . تقابل بالفعل و حی و حاضر آنها برای محو همديگر نيست

ه برای پايان دادن به مقابله حی و حاضر اين طبق و سياسی مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی کار نيز به معنای 

کارگر به فروش نيروی کار خود رضايت می دهد، در مقابل تعيين بهای نيروی . وجود بردگی مزدی نمی باشد

کارش توسط سرمايه تمکين می کند، زمان کار مقرر از سوی سرمايه را تحمل می نمايد، با شدت و سختی و 

 دهد، در مقابل قوانين فرارسته از مصالح ارزش افزائی فرسايندگی کار روزانه به ميزان زيادی سازش نشان می

کارگر و طبقه او اين کارها را انجام . سرمايه تسليم می گردد، به حاکميت و اقتدار دولت سرمايه داری تن می دهد

 تمامی اين تحمل ها، . مسأله اساسی آن است که اوًال. ضد سرمايه داری بودن کارگر منافی اينها نيست. می دهند

تمکين ها، سازشها و پذيرفتن ها، تبلور موقعيت ضعيف، پراکنده، بی افق، سردرگم و سطح نازل شناخت و آگاهی 

کليه ابعاد و حاالت اين موقعيت، با بنياد زندگی و زنده ماندن وی، با تضمين نان و لباس و مسکن . ثانيًا. طبقه اوست

تماعی وی، با آسايش و رشد و تعالی و شرافت انسانی اش و در و سالمتی او، با ابتدائی ترين آزادی ها و حقوق اج

هر درجه رشد سرمايه، درجه ای از کوچک . يک کالم با موجوديت او به عنوان انسان، در تعارض جدی قرار دارد

شدن اوست، هر مقدار قدرت يافتن سرمايه گامی در فروماندگی و مستأصل شدن وی، هر دينار سود بيشتر سرمايه 
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کارگر در وجود طبقاتی خويش، از آنچه که هستی اجتماعی اوست رنج می  .  ديناری از معيشت و رفاه اوستکاهش

بحث اين نيست که طبقه کارگر با سرمايه داری مبارزه . کشد و جنبش کارگری جنبشی عليه کل اين وضعيت است

 که آيا مبارزه او عليه سرمايه داری در سخن اين است. می کند يا نمی کند؟ در اينکه چنين می کند جای حرفی نيست

راستای تدارک الزم برای محو بردگی مزدی است يا اينکه چنين هدفی را دنبال نمی کند و چنين افقی در پيش روی 

گفتگو اينجاست که جنبش ضد سرمايه داری خودجوش، بی سازمان، ضعيف، بی افق و فاقد آگاهی الزم . ندارد

زش ها، تمکين ها، پراکندگی ها و آسيب پذيريهای خود غلبه می کند؟ اساسًا هر کدام از چگونه بر کمبودها، بر سا

اين موضوعات چگونه بايد رؤيت و تعمق گردند؟ محتوای هر يک از اين ضايعات و آسيب ها چيست، اين جنبش 

ند سازمانيابی خود چگونه و در چه پروسه ای آگاه می گردد، در چه صورتی افق دار می شود، در کدام بستر فراي

را دنيال می نمايد و سرانجام در چه شرائطی و با احراز کدام تعينات واقعی طبقاتی و اجتماعی پيروز می گردد؟ 

مرکز ثقل بحث اينجاست، کانون تعارض راه حلها و راهبردها در اينجا قرار دارد، تندنس های گوناگون درون و 

رفرميسم و .  بنای افتراق يا قرابت خود را استوار می سازندبيرون جنبش کارگری در همين جاست که سنگ

جدال واقعی خود  کمونيسم در همين نقطه عليه هم صف می کشند و فعالين آگاه لغو کار مزدی بر سر همين بزنگاه 

ميدان واقعی مناقشات در . آغاز می کنند را با دلدادگان ماندگاری سرمايه داری، با کل رفرميسم راست و چپ

بسيار  ينجاست و پاسخ فعالين لغو کار مزدی به سؤال فوق يا اساسی ترين مسأله مبارزه طبقاتی توده های کارگر، ا

  .شفاف است

سازمانيابی و استحکام که جنبش جاری طبقه کارگر در هر سطحی که هست و در هر درجه ای از انسجام، آگاهی، 

قرار دارد بستر حضور مستقيم و دخالت آگاه، وسيع، ارگانيک و جامع االطراف فعالين ضد سرمايه داری اين جنبش 

اينان خود توده فروشنده نيروی کارند، کارگر مولد يا غيرمولدند، در کارخانه، در حمل و نقل، فروشگاه، . است

دکودک ها، بخش های مراقبت از سالمندان، شهرداريها، در ميان توده عظيم مدرسه، راه و ساختمان، گمرک، مه

يا در هر کجای  بيکاران، در دل ارتش عظيم ذخيره کار، در جمع فعالين کارگری فراری و تحت تعقيب يا زندانی 

 سرمايه داری ديگر و در هر قلمرو توليد و کار و فعاليت اجتماعی به سازمان دادن مبارزات طبقه خود عليه اساس

و عليه تمامی مظالم و اشکال ستم و بی حقوقی توده های کارگر در نظام بردگی مزدی مشغولند، در اين راستا و 

برای پيشبرد اين هدف تالش می نمايند، با همزنجيران خود بحث می کنند، برای يافتن همرزمان در سطحی هر چه 

سازمانيابی اعتصابات و  شکل ساختن مبارزات کارگران، در در مت. وسيع تر و سراسری تر به تکاپو می افتند

خيزشهای کارگری و در همه اعتراضات و جنب و جوشهای ضد سرمايه داری کارگران هر چه فعال تر و آگاهانه 

فعالين لغو کارمزدی در همه اين ميادين با زبان، قلم، قدم، ارتباط گيری، تشکيل اجتماعات و . تر حضور می يابند

ل، آموختن و آموزش دادن، کار آگاهگرانه، تبليغ، ترويج و همه راههای ديگر، وظائف خويش را دنبال می محاف

اينکه . نکته اساسی مورد بحث در اينجا چيز ديگری است. اينها همه بديهيات زندگی و کار و مبارزه آنهاست. کنند

روها و در وسعت و فضای کل اين جنبش، رويکرد سوسياليستی و برای لغو کار مزدی در هر کدام از اين قلم

راهبردها؛ راهکارها و سياست هائی را اتخاذ می کند، که محتوای آنها از بيخ و بن، با آنچه که گرايشات ديگر دنبال 

  .می کنند، تفاوت دارد
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 ديگر با ما در مبارزات روز توده های طبقه خود برای افزايش دستمزد يا هر مطالبه معيشتی، اقتصادی و رفاهی

اما، ما همين مبارزه را به ميدان وسيع کار آگاهگرانه سوسياليستی و ضد کار مزدی . تمامی توان درگير می شويم

همزنجيران ما زير فشار وضعيت . عليه نظام سرمايه داری و اساس رابطه خريد و فروش نيروی کار بسط می دهيم

چشمان باز فعال ضد کار . تراض و تدارک پيکار می گذارنددشوار زندگی و شدت استثمار سرمايه، پا به عرصه اع

مزدی فقط به برد انتظار روز اين يا آن کارگر مماشات جو نگاه نمی کند و دامنه تعمق خود را در فاصله مرزهای 

او به ريشه ها می انديشد، سرچشمه اعتراض را می کاود، . فزونی دستمزد مورد مطالبه کارگران محدود نمی سازد

بطه خريد و فروش نيروی کار را می بيند و بنياد فشار استثمار و صعوبت معاش کارگر را در اينجا به حفاری را

در پشت اعتراض روز کارگران وجود يک نظام را مشاهده می کند که تا هست، اين فشارها هم بر . می ايستد

نی خواهد داشت، تا هست گرسنگی و تا هست شدت استثمار سير فزو. زندگی توده های کارگر سنگين خواهد بود

فعال لغو کار مزدی با بصيرت طبقاتی مارکسی و سوسياليستی خويش جنب . فقر و بيحقوقی مسير اوج خواهد پيمود

و جوش روز کارگران را نه در حصار تنگ همان جنب و جوش که بارقه پر صالبت يک اعتراض عظيم و ژرف 

او يکجا همه چيزهائی را در برابر ديدگان باز خود مجسم می يابد که . بيندطبقاتی و اجتماعی به هستی يک نظام می 

  . رفرميسم راست سنديکاليستی و چپهای فرقه گرای حزب نشين مطلقًا قادر به رؤيت آنها نيستند

نوع نگاه ما به مبارزه روز کارگران برای فزونی اندک دستمزد سرچشمه توسل به راهبردها و دستيازی به 

اگر فقر و گرسنگی و شرائط شاق زيست کارگر ناشی از شدت استثمار و توحش . رهای خاص خويش استراهکا

يک نظام است و اگر اعتراض توده همزنجير ما به سطح کنونی فشار استثمار و شدت فالکت و شرائط رقت بار 

اعی در تاريخ است، پس برخورد زندگی يا کار، تنها لحظه معينی از فرايند يک جنبش اجتناب ناپدير طبقاتی و اجتم

ما به مبارزه روز نمی تواند و اساسًا نبايد برخوردی متناظر با مثله کردن، تفکيک و تجزيه اين مبارزه از کل آن 

بايد به اين توده وسيع همزنجير گفت که ماجرا . آن شرائط عينی، تاريخی و اجتماعی و طبقاتی باشد جنبش و کل 

در حول و حوش اين شدت استثمار و بی حقوقی و اعتراض عليه آن جريان دارد بر روی بايد آنچه را که . چيست

بايد در متن هر . در ژرفنای زندگی و اجتماع و جنب و جوش اعتراضی کارگران به گفتگو پرداخت. دايره پهن کرد

 می کنيم، چشمان تالش، هر تقال و چاره انديشی که با همه توان برای به پيروزی رسيدن مبارزه جاری اعمال

اينجاست که فعال لغو کار مزدی بر . کنجکاو توده عاصی همزنجير را هم بر روی دنيای پشت سير حوادث باز کنيم

خالف فرقه بانان و بر خالف سنديکاليست ها، زندگی و کار کارگر و روند کار جامعه موجود يا نقطه واقعی 

 و فرجام محصول  فرايند کار و توليد. روی کارگر نقب می زندجوشش اين استثمار و اعتراض عليه آن را در پيش 

اجتماعی کار وی را می کاود و حاصل اين کاوش را به صورت توده های عظيم آگاهی در شريان های فکر و ذهن 

توده های کارگر در بگوی مگوی حدود فزونی دستمزد و چگونگی حصول مطالبه خويش . کارگر سيالب می کند

 لغو کارمزدی خانه زاد جنبش اين توده عظيم، تراز نامه مشروح کار و توليد کارگر، استثماری که هستند و فعال

شده است، سرمايه ای که توليد نموده است، چقدر از حاصل کارش به کار الزم اختصاص يافته است و چه ميزان آن 

د را، يکجا روی زمين اعتراض، پيش به کار اضافی و سود سرمايه مبدل گرديده است، آری تراز تمامی اين فراين

انسانی که با گرده لهيده از . آگاهی طبقاتی کارگر در همين جا زبانه می کشد. روی کارگر معترض پهن می سازد
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فشار استثمار سرمايه و عاصی از تحمل دردهای شررناک شدت استثمار، به پا خاسته است، انسانی که ذخيره حی و 

ش را برای کاهش شدت استثمار و تعديل رنجهايش وارد ميدان مصاف کرده است، حاضر توان پيکار طبقاتی ا

اينک در ترازنامه کاری که خود و همزنجيرانش انجام داده اند و آگاهان طبقه اش آن را گزارش نموده اند، از سطح 

 صورت کار چندان زيادی از دست وی ساخته نيست زيرا صرف اين غور کردن، به. به عمق غور می نمايد

انتظار فعال لغو کار مزدی نيز آن نيست که شعله . الزامی، توان تازه ای برای تعرض نيرومندتر به او نمی بخشد

آنچه واقعی است فقط . او مطلقًا چنين توهمی ندارد. يک اعتراض ساده خودجوش را آتشفشان انقالب اجتماعی سازد

 توسط سرمايه اينک  ارگر و تشريح رياضی ابعاد استثمار ویاين است که آناتومی پروسه کار و توليد توده های ک

مالط انتظار و توقع وی را محکم تر و آتش طغيان او را شعله ورتر ساخته است و در اين گذر او از نقطه ای به 

خروج نخستين وی و کل همراهانش واکنشی جبری و خودپو به سطح نازل . نقطه ديگر منتقل گرديده است

اقب هولناک معيشتی اين جنايت بود اما اينک در زير چراغ تشريح مارکسی پروسه کارش که بر دستمزدش و عو

سخن اين است . بستر اعتراض وی نور انداخته است، مشاهده می کند که سخن بر سر کمی و زيادی دستمزد نيست

او در گرمای .  خود استکه او و طبقه اش از بيخ و بن هيچ کاره فرايند کار خويش و هيچکاره مطلق محصول کار

داغ اعتراض و اعتصاب و ستيز ساده خود چيزهای نوينی آموخته است که هر بند آن نقدی عميق به رابطه سرمايه 

  . و شالوده تنفر و چالش و ستيزی ژرف با نظام بردگی مزدی است

 دار و سوسياليستی او عليه آگاهی هيچ چيز سوای هستی آگاه نيست و هستی آگاه کارگر جريان مبارزه آگاه و افق

کارگری که جدال خويش با نظام سرمايه داری را در کمی و زيادی دستمزد يا بود و نبود رفاه . سرمايه است

اجتماعی در جامعه موجود، يا داشتن و نداشتن اين و آن حق سياسی خالصه می کند با اينکه ضد سرمايه داری است 

جنبش اين کارگران نيز مادام که در حصار تنگ اين توقعات دور می . فق استاما کارگری ناآگاه، سازشکار و بی ا

اين جنبش و دقيقًا همين جنبش است که بايد آگاه . زند، جنبشی عقب مانده، فاقد دورنما، در بن بست و بی فرجام است

دارک کمونيستی و طبقاتی شود، بايد افق دار گردد، بايد رويکرد لغو کار مزدی اتخاذ کند، مظهر کمونيسم و تبلور ت

پروسه آگاهی اين جنبش نه از طريق نبوت ارباب فرقه ها و ساکنان حرم اسرار . برای محو سرمايه داری گردد

حزب های مهجور، بلکه در پويه بلوغ طبقاتی و سياسی پيکار ضد سرمايه داری، با سيراب شدن از نقد مارکسی 

يد و فروش نيروی کار، در کندوکاو سوسياليستی کل عينيت حاضر، ضد کار مزدی، در البالی آناتومی رابطه خر

در رؤيت بصير رابطه ارگانيک کل نظم اجتماعی موجود با رابطه توليد اضافه ارزش است که جان می گيرد، می 

پويه هستی آگاه کارگران در پيش بردن، راندن و تاختن مبارزات روزمره بر ريل استوار . بالد و به بلوغ نيل می کند

ممتد اين رويکرد طبقاتی ضد سرمايه داری است که از ناآگاهی به آگاهی، از بی افقی به افق دار بودن، از تشتت و 

بی تشکيالتی به سازمانيابی و از سطح ستيزه گری خودانگيخته عليه سرمايه به جنبش آگاه کمونيستی و برای لغو 

 توسعه آگاهانه طبقاتی و سوسياليستی جنبش کارگری است و اين تنها مسير انکشاف و. کار مزدی عروج می نمايد

بر همين اساس هر لحظه از حيات اين جنبش و هر حلقه از سلسله جدال توده های کارگر لحظه ای و حلقه ای است 

مبارزه توده های کارگر برای افزايش دستمزد وسيع . که بايد با نقد مارکسی سرمايه داری تغذيه شود و سيراب گردد

اين مبارزه برای فعالين لغو کار . ترين، عام ترين و ساده ترين شکل روياروئی طبقه کارگر با سرمايه داری است
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جائی است که بايد از درون . مزدی جنبش کارگری نيز دقيقًا بستر هميشه باز کار آگاهگرانه ضد کار مزدی است

 فصلبندی و ارقام ريز و درشت آن پيش چشم آن، کارنامه استثمار نيروی کار توسط سرمايه با همه خطوط و

  .  باز شود و به شريان انديشه و ذهن آنان پمپاژ گردد کارگران

آگاهی طبقاتی کارگر برخالف تصور رايج، در محدوده آموزش نقد مارکسی اقتصاد سياسی سرمايه داری به طور 

وريهای اضافه ارزش و دستنوشته های اقتصادی به کلی و به طور مثال ياد دادن کاپيتال، گروندريسه، فقر فلسفه، تئ

زبان ساده يا در تدريس ماترياليسم انقالبی مارکس از البالی متونی مانند نقد فلسفه حق هگل، خانواده مقدس، 

بحث بر . ايدئولوژی آلمانی و اسناد مشابه، نه خالصه می شود و نه حتی به صورت واقعی تأمين و تضمين می گردد

سخن از آناتومی مارکسی . قتصاد سياسی و ماترياليسم انقالبی به شيوه های دانشگاهی و مکتبی نيستسر آموزش ا

و بعنوان  در عمق جنبش جاری کارگرانو طبقاتی و سوسياليستی عينيت حاضر سرمايه داری در کليه وجوه آن 

حبان سرمايه و نظام سرمايه درست به همين دليل هر نوع تقابل کارگران با صا. خونمايه حيات اين جنبش است

داری برای فعالين لغو کار مزدی يک عرصه دخالت خالق و نافذ برای تشريح کمونيستی پروسه کار و استثمار 

کارگران و در همين گذر ارتقاء سطح حاضر جدال طبقاتی کارگران به سطحی آگاه تر و راديکال تر و نيرومندتر و 

ر اعتصاب کارگری يک مدرسه مبارزه طبقاتی برای توده های کارگر است اين بحث که ه. سازمان يافته تر است

تنها به اين اعتبار و در صورت احراز چنين مشخصاتی معنای واقعی سوسياليستی و ضد کار مزدی اتخاذ می کند و 

ن کمااينکه هيچ اعتصاب درو. در غير اين صورت ميليونها اعتصاب هم هيچ درسی به هيچ کارگری نخواهد داد

جنبش اتحاديه ای و زير نفوذ رفرميسم راست سنديکاليستی هيچ درس مبارزه طبقاتی به کارگران دنيا نداده است و 

  . نمی تواند بدهد

تشريح سوسياليستی پروسه کار و توليد در عمق کارزار جاری طبقاتی کارگران يعنی وارد ساختن توده معترض 

اعی، سياسی، فرهنگی، فکری و ساير مؤلفه های وجودی آن با فضای کارگر به فضائی که تعينات و ترکيب اجتم

انديشه ها و معيارها و موازين حقوقی و مدنی حاکم بر دنيای . موجود مسلط دنيای سرمايه داری در تعارض است

رؤيت و تعمق و کند و کاو کارگران همه و همه در جهت توجيه و الزام تن دادن طبقه او، به طبيعی بودن و 

سنديکاليسم و جنبش اتحاديه ای، نيروی محافظ اين فضاست و چپ . يشگی بودن نظام بردگی مزدی حکم می دهدهم

فرقه گرای حزب نشين بيگانه با مبارزه ضد سرمايه داری طبقه کارگر نيز به رغم هياهوها و جنجال بافی های 

ينه همان نقش سنديکاليسم را ايفاء می کند و رژيم ستيزانه فراطبقاتی خود، در عمل و در رابطه با جنبش کارگری بع

در درون همان فضای مه آلود فرارسته از تبخيرات نظم توليدی و اجتماعی سرمايه؛ بدون هيچ تالشی برای هيچ 

 فعالين لغو کار مزدی در همه وجوه عکس اين گرايشات عمل می  .تغييری در اين فضا، با کارگران سخن می گويد

کسی اينان از فرايند کار سرمايه در سينه سای جنبشی که به دليل سطح نازل شناخت و انسجام آناتومی مار. کنند

آگاهانه طبقاتی نه برای محو بالفعل سرمايه داری بلکه عليه آثار و تبعات شرربار اين نظام به ميدان آمده است، 

ين جنبش را شکاف می زند و دريچه سقف حاکميت افکار، ايدئولوژی، فرهنگ و معيارهای شناخت کاپيتاليستی بر ا

های ديگری از انديشيدن و شناخت و باور و نوع نگاه به هستی موجود را در برابر ديدگان توده های معترض 

خيل کارگران مبارز خواستار فزونی دستمزد، صف فشرده جنبش خود را از افق تاريک و مه . کارگر باز می کند
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اليستی به اندرون قلمرو نوينی از انديشه، تحليل و ادراک فرا می کشند و همه آلود فضای مسلط تفکر و نگاه کاپيت

. هستی اجتماعی خود را در معرض قضاوت مالک ها و معيارهائی متضاد با دنيای سرمايه داری مشاهده می نمايند

آنجا از اين . ددسخن می رفت، در اينجا کل تار و پود اين دروغ تشريح می گر» بهای کار« در آنجا به دروغ از 

بحث اينجا اين است که نيروی کار او در اين !! صحبت می شد که کارگر کار می کند و مزد کارش را می گيرد

نظام کاال است و آنچه بعنوان مزد می گيرد صرفًا بهای وسائل معيشتی مورد نياز بازتوليد نيروی کار وی و زنده 

زار محاسبات آن فضا به معيارهای با صرفه بودن و نبودن مزد در تاريکی . نگه داشتن نسل بردگان مزدی است

 و سرمايه ها را در   معيارها و مالکهای اينجا سرچشمه زايش سرمايه. کارگر برای صاحب سرمايه رجوع می شد

سير !!! مشاجرات آنجا حول نقطه تالقی رضايت کارفرما و کارگر. کوهسار کار کارگر می کاود و عريان می سازد

در آنجا همه چيز . رد، محتوای کيفرخواست اينجا پايان دادن به هستی رابطه خريد و فروش نيروی کار استمی ک

  . به کل باژگونه بود و در اينجا همه چيز نقد باژگونه پردازی و تشريح واقعيت های جاری است

ز ورای آناتومی روشن و فعالين لغو کار مزدی اين فضای فکری شفاف متضاد با افق تيره سرمايه داری را ا

ملموس پروسه کار و توليد و سرنوشت کار کارگر معماری می کنند و در اين راستا است که هستی اجتماعی او را 

گام به گام در عمق جويبار خروشان مبارزه طبقاتی اش عليه سرمايه به هستی آگاه تر، انديشمندتر نيرومندتر، 

چه در اين ميان انجام می شود نه صرف آموزش کالسيکها، نه کلی بافی و آن. متحدتر و اجتماعی تر بسط می دهند

شعار پردازی توخالی عليه استثمار، نه رژيم ستيزی فراطبقاتی بی مايه، نه دميدن در صور جنبش سنديکاليستی، نه 

تحقق دعوت پيوستن به حجره های حزبی ارباب عقايد جنبش های دموکراتيک و خلقی و سوسيال بورژوائی که 

فعالين لغو کار مزدی در اين گذر، به طور . عينی پروسه بلوغ ضد سرمايه داری و کمونيستی توده های کارگر است

کاری که کارگران انجام داده اند، ميزان استثماری که شده اند، اضافه  مستمر سنگين ترين کوله بارهای تشريح 

و همه جزئيات ديگر پروسه کار را به دوش می کشند تا هر کجا ارزشی که توليد کرده اند، سرمايه ای که آفريده اند 

  . که مناسب باشد و در هر شرائطی که ممکن گردد، پيش روی کارگران باز کنند

برخی از افراد و محافل فعال کارگری در نقد توهمات ساليان دراز خويش به احزاب و گروههای مختلف چپ، در 

دو آتشه روايت سوسيال بورژوائی مبارزه طبقاتی قلمداد می کنند، در عمل و در حالی که خود را منتقد راديکال و 

دنيای واقعی پيکار ميان طبقات اجتماعی، عين همان راهبردها، راه حلها و نوع نگاههای پيشين را با خود حمل می 

 روايت ماترياليسم انقالبی اينان با چشم دوختن به اين و آن متن آموزش اقتصاد سياسی مارکسی، يا اين و آن. نمايند

چنين تصور می کنند که کل معضل ساليان دراز !!! مارکس از مبارزه طبقاتی، يکباره فرياد يافتم، يافتم سر می دهند

در سخن از جنبش !!! جنبش کارگری بين المللی فقط عدم آشنائی اين يا آن فعال طبقه کارگر با اين متون بوده است

وقتی کارگران مثًال معنی ارزش اضافه : رگر بالفاصله انگشت حيرت بر لب می پرسندضد سرمايه داری طبقه کا

 را تعمق نمی نمايند، وقتی که مزد، بها،   را نمی فهمند، وقتی آنها معيار تبديل کار به کار اجتماعی در سرمايه داری

در نگاه !! رمايه داری مبارزه کنند؟را خوب نفهميده اند چگونه می خواهند عليه س... سود يا گروندريسه، کاپيتال و

اول اينکه به رغم آنچه ادعا می کنند و حتی بر خالف آنچه در . اين عده چند نکته کامًال برجسته و قابل بررسی است

باره خويش تصور می کنند، آگاهی را مقوله ای تجريدی و منفک از پراتيک مادی و اجتماعی و طبقاتی به حساب 
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نان از آگاهی، روايتی متناقض با شناخت مارکسی آگاهی طبقاتی و ماترياليسم انقالبی مارکس روايت اي. می آورند

به زعم آنان آگاهی ضد سرمايه داری مجموعه ای از آموزش ها و مباحث و تئوريها و نظريات راديکال است . است

 است و  ومًا يک کارگر آگاهو هر کارگری که اين بحث ها و تحليل ها و متون حامل آنها را مطالعه نمايد، لز

به همين دليل ترجيع بند حرفشان اين است که مثًال فالن کارگر !!! پرچمدار مبارزه سوسيالستی طبقه خود می شود

 فالن اثر ديگر او   آيا فالن بخش کاپيتال مارکس را خوانده است يا که از مبارزه ضد سرمايه داری حرف می زند،

م آنکه آنان آگاهی را مقوله ای مربوط به افراد و نه جنبش طبقاتی می دانند و همه دو!! را خوب درک کرده است؟

 و سوم که از همه اساسی تر و مهمتر است،  گفتگويشان حول آگاهی فرد کارگر يا فعاالن کارگری دور می زند

ی است که بايد در اينکه در منظر سياسی اينان گويا آگاهی است که جنبش طبقاتی را می سازد و نه جنبش طبقات

  . هستی اجتماعی خود آگاه و نيرومند و متحد و با افق شود

   

هر سه مؤلفه مذکور در نوع نگاه اين عده به مسأله آگاهی طبقاتی کارگران اجزاء ارگانيک يک منظومه نظری 

اضی يا زيست برای اينان آگاهی طبقاتی، علمی از جنس ساير علوم مثًال فيريک، شيمی، ري. واحد را می سازند

شناسی است که هر کسی می تواند آن را بياموزد و هر که آن را بياموزد فعال کمونيست و ضد سرمايه داری جنبش 

درست به همانگونه که يک پزشک با گذراندن دوران تحصيل طب و گرفتن کارت عضويت . کارگری می گردد

های مارکس هم در دستگاه  يت اين است که آموزش واقع!! پزشکی شروع به طبابت و درمان بيماران می کند نظام

شناخت و استنتاج اين عده سوای يک مجموعه علوم از نوع فلسفه و سياست و اقتصاد چيز بيشتری را تشکيل نمی 

روايت ساليان متمادی چپ اردوگاهی و چپ سوسيال بورژوای ميراث دار آن از علم بودن سوسياليسم هم !! دهد

آموزشهای مارکس به طور قطع علم است و در اين زمينه جای هيچ بحث و جدلی . شأت می گيرددقيقًا از همين جا ن

مسأله اساسی اين است که اين آموزش ها فقط در جائی آگاهی طبقاتی پرولتاريا هستند که به عنوان سالح . نيست

بش است و سوسياليسم طبقه سوسياليسم يک جن. پيکار طبقاتی و ضد سرمايه داری اين طبقه به کار گرفته می شود

کارگر، نه ساختار دانشگاهی مجموعه آثار مارکس و انگلس که جنبش آگاه سوسياليستی و ضد کار مزدی 

هر نوع تالش برای علم قلمداد کردن سوسياليسم به صورت تجريدی و در شکل منفک از پراتيک . پرولتارياست

رمايه داری پل بستن کامل بر روايت مارکسی آگاهی متعين اجتماعی و طبقاتی ضد کار مزدی و برای محو س

   .آگاهی سوسياليستی پرولتاريا استطبقاتی و مسخ مطلق 

جايگزينی آگاهی طبقاتی پرولتاريا با آگاهی افراد و فعالين منفرد کارگری نيز رويه ديگری از همان روايت 

جه آشنائی اين يا آن کارگر با آموزشهای بحث بر سر ميزان شناخت و در. متافيزيکی و غيرطبقاتی آگاهی است

می توان تصور کرد که در نقطه ای از . سخن از يک جنبش آگاه سرمايه ستيز و سوسياليستی است. مارکس نيست

دنيا مثًال شمار کثيری از فعالين کارگری کل دستنوشته ها و آثار مارکس را در شيارهای ذهن خود ثبت و ضبط 

. التی به هيچ وجه مالزم با عروج يک جنبش راديکال ضد سرمايه داری نخواهد بودوجود چنين ح. کرده باشند

بالعکس، اين فعالين با همه اين آموزش ها چه بسا، به ره بردن مبارزه طبقاتی کارگران در ورطه سنديکاليسم و راه 

سياليسم و آموزش های فهم طبقاتی سو. حلهای سوسيال دموکراتيک يا هر راهبرد ديگر غيرکمونيستی کمک رسانند
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مبارزه طبقاتی مارکس که عموم از آن سخن می گويند موضوعی است که معنای درست خود را در همين جا احراز 

فهم کارگری نقد اقتصاد سياسی مارکس يا ساير آثار وی در پراتيک شفاف سوسياليستی و برای لغو کار . می کند

آگاهی طبقاتی پرولتاريا جنبش . سان کارگر به منصه ظهور می رسدمزدی جنبش کارگری و نه در سينه اين و آن ان

آگاه زنده و افق دار ضد کار مزدی او يا در واقع جنبشی است که در راه حلها و سنگربندی مطالبات و نوع 

و  سازمانيابی جدال جاری خود عمًال روند کار جامعه موجود، فرايند بازتوليد سرمايه اجتماعی، ساختار نظم سياسی

ممکن است . ون و اساس موجوديت بردگی مزدی را آماج حمله و ستيز قرار دهدمدنی سرمايه، مبانی حقوقی و قان

خيل کثير فعالين کارگری مثًال دانش آموختگان آکادمی علوم مارکسی باشند، اما جنبش کارگری بستر حضور آن ها، 

   . ئی باشديک جنبش بغايت رفرميستی و منحل در رويکرد سوسيال بورژوا

بالعکس اين مبارزه طبقاتی است که در فرايند .  طبقاتی را می آفريند و باالخره اينکه اين آگاهی نيست که مبارزه

بسط و بلوغ و کوبيدن سنگالخ پيروزی نيازمند آگاه ساختن و افق دار نمودن هر چه ژرف تر و گسترده تر و 

اين جنبش وجود داشته . ی طبقه کارگر را خلق نکرده استمارکس جنبش ضد سرمايه دار. سراسری تر خود است

است و او به مثابه يک کارگر آگاه کمونيست در زمان خويش با بيشترين بصيرت و توانائی و دانش طبقاتی به 

بحث فعالين لغو کار مزدی . مسائل و نيازهای بالندگی آگاهانه و سازمان يافته و افق دار اين جنبش پاسخ داده است

بحثی که به رغم تمامی شفافيت آن، برای خيل وسيع ابوابجمعی چپ سوسيال . اين گذر بسيار گويا و شفاف استدر 

آگاهی طبقاتی به مفهوم دقيق مارکسی و ماترياليستی و انقالبی آن در تمامی . بورژوای ايران بسادگی قابل فهم نيست

که جز اين تصور می کنند، در فهم مارکسی آگاهی آنان . بحث های مفصل و مشروح ما عظيم ترين مکان را دارد

 بر عينيت موجود سرمايه  برای ما نقد طبقاتی و ضد سرمايه داری جنبش کارگری. طبقاتی دچار مشکل جدی هستند

داری و بعنوان چراغ راه حی و حاضر طبقه کارگر در مبارزه عليه کل نظام بردگی در همه شؤن و همه عرصه 

نوعی نگاه به آگاهی که طبيعتًا برای معتقدان به . ست که معنی واقعی آگاهی را داراستهای حيات اجتماعی ا

   . اصالت انديشه و نقش انديشه ها در آفرينش تاريخ چندان قابل قبول نيست و قرار هم نيست که باشد

کارگران در . استمبارزه برای افزايش دستمزد فقط يکی از قلمروهای جاری حيات جنبش کارگری و ساده ترين آنه

فعالين لغو کار مزدی افراد همه جا .  زيست طبقاتی و اجتماعی خود با نظام سرمايه داری درگيرند همه حوزه های

يک معضل اساسی جنبش خودانگيخته و . حاضر، خانه زاد و دخالتگر کليه اين عرصه ها و جنب و جوش ها هستند

توده های وسيع اين طبقه در کندوکاو سوسياليستی ارتباط ارگانيک خودپوی ضد سرمايه داری طبقه کارگر، ناتوانی 

ميان رابطه خريد و فروش نيروی کار با مظاهر، تبعات و تعينات مختلف اقتصادی، سياسی، مدنی، فرهنگی، 

نه فقط سنت . حقوقی و کًال اجتماعی اين رابطه يا همان شالوده و سنگ بنای هستی نظام سرمايه داری است

يستی، که اساس کار چپ منزوی راديکال نما نيز نسبت به اهميت تسری آناتومی مارکسی اين پيوندها و سنديکال

مراودات به شريان حيات فکری و ساختار درايت جنبش کارگری بکلی بی تفاوت است و اساسًا نمی تواند نسبت 

ن تالش و دخالتگری فعالين لغو کار اين کار وظيفه ای است که محتوای فرايند روتي. بدان هيچ حساسيتی نشان دهد

جنبش کارگری هستی ضد سرمايه داری خود را بطور مدام از پيرايه های  برای اينکه . مزدی را تشکيل می دهد

 اساس   سوسيال بورژوائی و رفرميستی پااليش کند و به جنبشی آگاه، افق دار و عميقًا کمونيستی بسط دهد، بايد
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ه توليد اضافه ارزش و کل قوانين و قراردادها و ساختار مدنی و حقوقی و نظم سياسی اينهمانی و وحدت ميان رابط

جنبش کارگری بر خالف آنچه تـئوريهای پيشينه دار . و دولتی بورژوازی را هر چه ژرفتر جريان ذهن خود سازد

 و اجتماعی نبايد سوسيال بورژوائی طرح کرده و اشاعه داده اند، در هيچ يک از قلمروهای زيست مدنی، سياسی

محتوای اعتراض، مبارزه و نقد خود را با هيچ اپوزيسون بورژوائی و جنبش های متکی به نقد رفرميستی سرمايه 

داری به هم آميزد، نبايد در زمين بازی اين نوع جنبش ها بازی کند يا دامنه جنگ و ستيز طبقاتی خود را در پشت 

تحقق اين هدف نيازمند اشراف توده های .  حقوقی و مدنی به بند کشدمرزهای هيچ شکلی از اصالح طلبی سياسی و

. کارگر به مفصلبندی سراسری همه سلولها و بافتهای اجتماعی نظام بردگی مزدی با شيوه توليد سرمايه داری است

زب راهبردها و راهکارهای طی اين فرايند نيز به هيچ وجه از سنخ نسخه پردازی های آکادميک چپ فرقه ای ح

در اينجا نيز ما با يک فرايند عينی جنبشی و عزيمت از لحظات بالندگی جنبش ضد سرمايه داری . نشين نيست

مشغله فعالين لغو کار مزدی اين . کارگران به لحظات بالنده تر، آگاه تر و سازمان يافته تر آن، سر و کار داريم

روزی های کارگران و فرودستان با رابطه خريد نيست که فقط اندر وصف پيوستگی و درهمرفتگی مصائب و سيه 

آنان در کليه عرصه های اعتراض اجتماعی ضد سرمايه داری طبقه کارگر . و فروش نيروی کار مقاله بنويسند

افقها، راه حلها، انتظارات و بديل های ضد کار مزدی را پيش پای کارگران پهن می کنند و می کوشند تا با رفت و 

ديکاليستی و دموکراسی طلبانه چپ فرقه گرا، اين انتظارات و راهکارها و بديل ها را به روب راهبردهای سن

  .جريان روز مبارزه و جنگ و ستيز طبقه خويش تسری دهند

. بحث بی حقوقی مضاعف زنان و جنبش ضد تبعيضات جنسی يک نمونه کنکرت و درس آموز در اين راستا است 

تثمار و ستمکشی مضاعف زنان يا تبعيضات جنسی در جهان مطرح است، برای ما تمامی آنچه که زير نام اس

هيچ اگر و اما يا در عمق رابطه خريد و فروش نيروی کار ريشه دارد و يا توسط اين شيوه توليد و ساختار  بدون 

 بر همين مبنی دعوی هر نوع مبارزه عليه بيحقوقی زنان در خارج از ستاد. اجتماعی آن، پاسداری می گردد

. سراسری جنبش ضد سرمايه داری و برای محو بردگی مزدی نيز يک دعوی رياکارانه و عميقًا عوامفريبانه است

چگونه . زنان بيشترين بخش کار خانگی و در عظيم ترين بخش جهان موجود، بار کل کار خانه را بر دوش دارند

 طور مستقيم به موجوديت رابطه توليد اضافه می توان عليه اين جنايت ستيز کرد بدون اينکه نوک تيز حمله را به

ارزش نشانه رفت؟ کار زن در خانه بخشی از پروسه کار مورد نياز بازتوليد سرمايه اجتماعی و جهانی است که در 

حال حاضر به صورت تمامًا رايگان و بدون ديناری پرداخت از سوی صاحبان سرمايه، توسط جمعيت عظيم زنان 

در يک محاسبه سرانگشتی حجم اين کار رايگان در جامعه ای مانند ايران در همين .  گيردکارگر جهان انجام می

اين حجم عظيم کار به طور بی وقفه صرف .  ساعت فقط در روز بالغ می گردد٢٠٠  ٠٠٠ ٠٠٠شرائط حاضر به 

بدون آنها کل تربيت ارتش ذخيره کار سرمايه، بازتوليد نيروی کار شاغل و صرف همه اشکال کاری می شود که 

بهای اين مقادير غول آسای کار . پروسه سودآوری و بازتوليد سرمايه اجتماعی در خطر اختالل و انسداد حتمی است

ما به ازاء ارزشی اين نيرو، حتی با همان مالکهای متعارف . رايگان را تنها با ارقام نجومی می توان گزارش کرد

ان يا به بيان ديگر با رجوع به بهای شبه رايگان نيروی کار شاغلين در طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری اير

 ٧٣ ( ٧٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ تومان در روز و ٢٠٠  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠جهنم سرمايه داری ايران، به رقم ناقابل 
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مرو جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر و فعالين لغو کار مزدی اين جنبش در قل. در سال می رسد) تريليون تومان

مبارزه عليه بيحقوقی و ستمکشی و شدت استثمار مضاعف زنان به اين ارقام چشم می دوزند، نقش اين ارقام در 

ديدگان . بازتوليد پروسه سرمايه اجتماعی و توسعه بی امان انباشت سرمايه در جامعه را مد نظر قرار می دهند

ابل اين جنايات سرمايه بسيار خطاپوش است و در رفرميسم راست سنديکاليستی و چپ فرقه گرای حزب نشين در مق

عکس آنچه   . گفتگو پيرامون تبعيضات جنسی هيچگاه قادر به چرخش مردمک خود برای مشاهده اين حقايق نيست

دنيای بيحقوقی و تبعيضات ناروای . در مورد اينان صدق می کند، در مورد فعالين لغو کار مزدی مصداق دارد

نيا فرارسته از مناسبات کار مزدوری است و هر مبارزه عليه زن ستيزی و آپارتايد جنسی مسلط بر زندگی زنان د

  . بايد مبارزه ای عليه اساس سرمايه داری و موجوديت رابطه خريد و فروش نيروی کار باشد

باز به نوبه نوع نگاه باال به پديده تبعيضات جنسی و ستمکشی يا استثمار مضاعف زنان برای فعالين لغو کار مزدی 

خود، شالوده اتخاذ راهکارها، سياست ها و تاکتيک های متناظر با اين تبيين و متضاد با سنديکاليست ها و چپ 

وقتی که کار رايگان ميليونها زن خانه . دموکراسی طلب رژيم ستيز خارج از مدار جنبش ضد سرمايه داری است

از سرمايه داری عليه ابتدائی ترين و ساده ترين حقوق انسانی و دژخيمانه ترين ميدان تاخت و ت  دار، شرربارترين 

توده وسيع زنان کارگر است، وقتی که همين کار رايگان، يک وثيقه مهم ماندگاری اين نظام و وسيع ترين عرصه 

. تعرض بورژوازی به کل طبقه کارگر است، پس کانال واقعی جدال را نيز بايد بر روی همين محور حفاری کرد

اگر قرار است جنبش .  شعار برچيدن بساط کار رايگان خانگی را وارد معادالت روز جنبش کارگری ساختبايد

زنان بخش اليتجزائی از کل جنبش کارگری باشد، اگر قرار است همه حوزه های مبارزه اين جنبش به طور واقعی 

گذاری و منشورپردازی بورژوازی ضد نظام سرمايه داری باشد، اگر قرار است مبارزه زنان کارگر زمين سياست

را سيراب نکند و به گنداب اصالحات اپوزيسونهای فريبکار سرمايه سرشکن نگردد، پس بايد شعارها، راهکارها و 

در اينجا حتمًا داد و . راه حلهای آن عمًال و به صورت زمينی از سنخ و جنس جنبش طبقاتی ضد سرمايه داری باشد

مان خواهد رفت و چه بسا از عربده های قهرآميز خدم و حشم مستقيم بورژوازی هم فرياد سنديکاليست ها به آس

همگی داد خواهند زد . گرديد هم حتمًا با جنجال آنها هماوا خواهند   » احزاب« صفه نشينان حرم . بلندتر خواهد شد

چ کجای جهان حل نشده که زنان با معضل حجاب مواجهند و شما مشکل کار بی مزد خانگی زنان را که تازه در هي

بحث . پاسخ اين هياهو اما بسيار ساده است! است و اساسًا در نظام سرمايه داری حل نخواهد گرديد، پيش می کشيد؟

 اساس گفتگو اين است که  بر سر کمرنگ ساختن مبارزه عليه حجاب و ساير مظالم مسلط بر زندگی زنان نيست،

الم يا هر نمود زن ستيزی بايد تبلور مبارزه ای آگاه در ميدان باز و هر ستيز و خيزش عليه هر کدام از اين مظ

   . سراسری طبقاتی توده های کارگر عليه بردگی مزدی باشد

البته اين عبارت چندان هم دقيق » گرفتن مچ اپورتونيست ها سخت است« ضرب المثل شايعی است که می گويند 

آنچه مصداق واقعی سختی . ها همه جا باز و بساط نيرنگ طبقاتی آنها هميشه رسوا استتونيست رمچ اپو. نيست

. هستند  زمختی موجوداتی است که به نحوی از انحاء دست به کار دفاع از حرمت سنگپايه سرمايه داری ،است

زير نام وفاداری به سوسياليسم ناب هر نوع مبارزه واقعی توده های کارگر عليه رفرميسم چپ تاريخًا و سنتًا 

و آلودن اعتبار کمونيسم تلقی !!! سرمايه داری، در هر قلمرو و هر وضعيتی را خدشه دار کردن خلوص سوسياليسم
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با اجتهاد و شارعيت از ديد آنان سوسياليسم و ضديت با سرمايه داری الفاظی هستند که فقط بايد !!!. نموده است

در اين نگاه تا سرمايه داری هست کارگران نمی توانند عليه موجوديت و . دناربابان حزب مورد استفاده قرار گير

هيچ افقی در اين گذر پيش روی جنبش خود بگشايند و هيچ انتظار و مطالبه !!! اساس اين نظام هيچ مبارزه ای بکنند

در اين نگاه سوسياليسم نه جنبش طبقاتی تغيير عينيت موجود !!! اشد طرح کنندای که سنگر صف آرائی اين پيکار ب

سنديکاليست ها و فرقه گرايان، اين . که بهشت مخلوق متشرعين حزبی و ارباب عقايد مکتبی کمونيسم نمايانه است

بی مارکس به هم می نوع احکام را با استنتاجات تئوريک ديگری از همين سنخ و باز هم متضاد با ماترياليسم انقال

در منظر سياسی آنان بی حقوقی زنان و تبعيضات جنسی مسلط موجود نه پديده ارگانيک، . آميزند و تکميل می کنند

همگن و همنهاد رابطه توليد اضافه ارزش که ميراث نظامهای کهنه فئودالی، برده داری و اعصار گذشته تاريخ 

عليه آپارتايد جنسی روز اين    رفرميستی و بورژوائی به حوزه مبارزه محتوای بسط همه اين ابداعات سوسيال. است

می شود که جنبش زنان جنبشی فراطبقاتی، خارج از مدار مبارزه عليه اساس سرمايه داری و جنبشی برای اصالح 

 رفرميسم چپ وقتی بندهای الحاقی مبارزات زنان با جنبش. وضعيت زن در سيطره ماندگاری عينيت موجود است

فقط تناقضات فاحش تئوری بافی های سوسيال بورژوائی خود را آشکار می !! کارگری را به حوزه تقنين می برد

آنچه واقعی است اين است که در نگاه آنان هيچ اثری از وحدت جنبش رفع ستم جنسی با جنبش ضد کار . سازد

   . مزدی طبقه کارگر مشهود نيست

ی وحدت حوزه های عديده جنبش ضد سرمايه داری از جمله جنبش ضد فعالين لغو کار مزدی با درک مارکس

تبعيضات جنسی و مبارزه روز طبقه کارگر، در طرح انتظارات و خواسته های جاری اين جنبش نيز دقيقًا جوشش 

هيچ ستمی باالتر از اين . طبقه کارگر می بينند و خروش هر چه وسيعتر سنگر جدال عليه سرمايه را دستور کار 

يست که در يک جامعه کاپيتاليستی مانند جامعه ايران ميليونها زن شب و روز به صورت رايگان به گونه ای شاق ن

و سراسر تحقيرآميز و برده وار برای نظام سرمايه داری کار می کنند و فاجعه آميزتر اينکه خود آنان زير فشار 

را امری عادی و جريان طبيعی و  ار و برده گونه القائات باژگونه نظام بردگی مزدی اين کار رايگان حقارت ب

در اين جا هر اعتراض زنان بدون اينکه يکراست مجرای ستيز با رابطه خريد و . ضروری زندگی می پندارند

از اين گذشته هر نوع تفکيک ميان زن . فروش نيروی کار را پيش گيرد، نمی تواند مبارزه ای مثمر و راديکال باشد

ار خانگی و زن و مرد شاغل حوزه های کار و توليد در عرصه جدال مزدها و ميزان دستمزدها، مشغول ک  و مرد 

مسأله بعدی در همين جا . سوای يک باژگونه پردازی آشکار و عوامفريبانه سرمايه ساالرانه هيچ چيز ديگر نيست

نچه زير نام جنبش يکپارچه اين است که گفتگوی رياکارانه يک کاسه کردن جنبش زنان کارگر و سرمايه دار و آ

فعالين لغو کار مزدی کالبدشکافی . زنان تبليغ گرديده است هيچ ربطی به نگاه ضد سرمايه داری طبقه کارگر ندارد

مارکسی و انقالبی پيوند ارگانيک مبارزه عليه بيحقوقی زنان و عليه بردگی مزدی را از يک سوی و تشريح ماهيت 

 سازی اين دو از همديگر را دستور کار هميشگی   جداحل تراشی های ارتجاعی بورژوائی همه تئوريها و راه 

  . حضور خود در قلمروهای مختلف حيات اجتماعی جنبش طبقه کارگر می بينند

جنبش کارگری ضد سرمايه داری در قلمرو پيکار عليه تبعيضات جنسی با توجه به تمامی مؤلفه های باال، پرداخت 

 به مثابه جزء الينفکی از کل دستمزد نيروی کار مزدی درون جامعه،  خانگی زنان رامزد کامل ساعات کار 
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کار هر زن در درون هر خانه پيش شرط جبری بازتوليد نيروی کار شاغلی است . خاکريز جدال روز خود می نمايد

د يا غيرمولد برای که در کارخانه، مدرسه، بيمارستان، حمل و نقل يا هر مرکز ديگر کار و توليد به صورت مول

درست بر همين اساس دستمزد هر کارگر کار خانگی بايد معادل دستمزد هر . سرمايه داران و دولت آنها کار می کند

کارگر شاغل به صورت جداگانه و خارج از اشکال دروغين و کاريکاتوری حق همسر و حق اوالد و مانند اينها به 

ات مستمر توده های کارگر برای تحميل سطوح باالتر دستمزد به با اين حساب مبارز. خود وی پرداخت گردد

سرمايه داران و دولت سرمايه داری بايد با مبارزه برای تحميل دستمزد کار خانگی زنان به هم آميخته و يک کاسه 

 را اتخاذ اين رويکرد از سوی طبقه کارگر در همان حال که مبارزه عليه ستم جنسی و استثمار مضاعف زنان. شود

به عمق پيکار ضد کار مزدی توده های اين طبقه زنجير می کند، ضربه کوبنده ای نيز بر پيکر پديده هائی مانند 

وقتی که کار . وارد می سازد  مردساالری، جنس دوم بودن، حقارت و قوانين و معادالت حقوقی مسلط ضد زن نيز، 

 کار روزمره خود در خانه، مزد برابر کار در مراکز خانگی از شکل رايگان خود خارج شود، وقتی که زن در قبال

از حقارت وی کاسته . کار و توليد را دريافت کند پيداست که وابستگی اقتصادی او به مرد دچار تزلزل خواهد گشت

می شود، زير فشار اقتصادی به هر توحش مردساالرانه تن نخواهد داد و از همه اين ها مهمتر در فرايند جاری 

با خم شدن جنبش . طبقاتی ضد سرمايه داری نقشی تعيين کننده تر، نافذتر و کارسازتر احراز خواهد نمودمبارزه 

کارگری بر مفصلبندی واقعی ميان عرصه های مختلف پيکار طبقاتی خود، بر سينه راه حلهای کاپيتاليستی فمينيسم 

عتراض به هر نوع ستمکشی مضاعف و بورژوائی نيز دست رد گذاشته می شود و توده وسيع زنان کارگر در ا

تبعيض جنسی يکراست سنگر افراشته اين پيکار را در آوردگاه سراسری جنبش سوسياليستی و ضد سرمايه داری 

     .جستجو خواهند نمود

مبارزه عليه سطح نازل دستمزدها و از جمله مبارزه عليه کار رايگان خانگی همان گونه که باالتر گفتيم و به کرات 

پائين تر توضيح خواهم داد که جنبش لغو . کيد کرده ايم، ساده ترين و ابتدائی ترين شکل مبارزات کارگران استتأ

کار مزدی اساسًا حوزه پيکار توده های کارگر برای بهبود وضعيت معيشتی، امکانات رفاهی و خدمات اجتماعی را 

ا به کار می گيرد تا جنبش روز کارگران را هر چه بر روی محور مزد متمرکز نمی کند و اتفاقًا همه توان خود ر

بيشتر از اين ريل دور سازد و بر پويه واقعی مزدستيزی سمت دهد، اما عجالتًا همين مبارزه برای فزونی دستمزدها 

را در جايگاه واقعی ضد سرمايه داری خود و در پيوند ارگانيک با قلمروهای ديگر جنبش سرمايه ستيز توده های 

دستمزد بخش پرداخت شده بهای کار کارگر است و بخش بسيار عظيم تر اين بهای کار همان . دنبال می کنيمکارگر 

اين بخش اساسًا و به طور غالب به سرمايه مبدل می گردد و مقداری از . چيزی است که به کارگر پرداخت نمی شود

زه کارگر برای افزايش دستمزد به مبار. آن نيز صرف زندگی و عيش و نوش و عشرت سرمايه داران می شود

همان اندازه که عادی ترين و ملموس ترين شکل اعتراض کارگران به استثمار و ستم و توحش سرمايه داری است، 

ظرف مناسبی برای گسترش آمادگی، آگاهی و صف آرائی هر چه نيرومندتر جنبش کارگری در مقابل نظام بردگی 

بت از ديد لغو کار مزدی آن است که مبارزه برای دستمزد به جای مفهوم معنای اين مناس. مزدی نيز می باشد

اين فقط هنگام تشديد . و سوسياليستی احراز می کند مقطعی رفرميستی و سنديکاليستی آن، يک مکان استراتژيک 

امًال تنگناهای معيشتی يا تهاجم هارتر سرمايه به سطح مزدها نيست که بايد خواستار فزونی دستمزدها شد، ک



 

 13

بالعکس، اين حکم عام مبارزه طبقاتی کارگر برای کاهش هرچه مقدور و ممکن کار اضافی به نفع کار الزم است 

رويکرد . که بايد و می تواند در شکل يک تعرض روتين ضد سرمايه داری دستور مستمر جنبش طبقاتی او باشد

و بديل آن را !!! می خواند» اکونوميسم« بارزه را سوسيال خلقی و دموکراسی طلبانه فراطبقاتی معموًال اين نوع م

اين مسأله که در نقد لنين بر مبارزه .  محتوا و بار ضد سرمايه داری کنکاش می کند در رژيم ستيزی فاقد هر نوع

صرف اقتصادی کارگران يا به بيان ديگر، در نوع نقد او به سنديکاليسم بسيار خصلت نماست در دوره های بعدی 

به جای » چه بايد کرد« لنين در . از ارکان باورهای مسلکی چپ خلقی و سوسيال بورژوا تبديل شده استبه يکی 

نقد سوسياليستی و ضد کار مزدی سنديکاليسم، عمًال به نقد خلقی و دموکراسی طلبانه اين گرايش در طبقه کارگر 

يکسويه شدن جنبش کارگری بر روی بورژوازی ليبرال درون سوسيال دموکراسی خواستار . روسيه روی می کند

نقد لنين . مطالبات محدود اقتصادی و معيشتی و انصراف کامل توده های کارگر از مبارزه ضد سرمايه داری است

به راهبرد ليبرال رفرميستی بورژوازی بدون کاوش مارکسی ارتباط ارگانيک و اندرونی قلمروهای مختلف ابراز 

 کارگر و بدون آناتومی مفصلبندی آهنين ميان مبارزه اقتصادی و سياسی وجود جنبش ضد سرمايه داری طبقه

کارگران در يک پيکار جامع االطراف طبقاتی و سوسياليستی، راه تحقير مبارزه اقتصادی به نفع رژيم ستيزی 

تزار ستيزی دموکراتيک بزرگ و بزرگ تر می شود و تزار ستيزی .  وجهه همت خود می سازد فراطبقاتی را

 را اشغال می کند و  مبارزه عليه تزار جای مبارزه عليه سرمايه داری.  مورد بی مهری قرار می گيرد  سياليستیسو

« همين رويکرد در دوره بعد مرکز رجوع چپ ناسيوناليست و سوسيال خلقی دنيا برای کوبيدن برچسب 

 کار مزدی نقد سياسی رژيم ستيزانه جنبش لغو. به هر مبارزه اقتصادی ضد سرمايه داری می گردد!!! »اکونوميسم

 ضد کار مزدی بودن جنبش  در اينجا همه تالشها بر اصل. سنديکاليسم را با نقدی کامًال کمونيستی جايگزين می کند

اقتصادی يا سياسی بودن يا نوع بستر جريان پيکار، همه و همه در تابش شعاع اين اصل . کارگری استوار است

بورژوازی تمامی اشکال محروميت های اجتماعی و رفاهی و معيشتی را بر .  می گيرداست که مورد داوری قرار

 مقدار کار الزم آنها را تا سرحد   طبقه کارگر تحميل می کند تا در اين گذر ميزان کار اضافی آنها را هر چه بيشتر و

و بی حقوقی ها را از محور سنديکاليسم و رفرميسم چپ مبارزه کارگر عليه اين محروميت ها . امکان کمتر سازد

جنبش لغو کار . ضد سرمايه داری جدا می کنند و به قلمرو دموکراسی و نقد بورژوائی رژيم حاکم منتقل می سازند

مسکن رايگان، مهد کودک  . مزدی خالف اين کار را انجام می دهد و راه حل مغاير آن را پيش روی قرار می دهد

پرورش رايگان، اياب و ذهاب رايگان، نگهداری از پيران و سالمندان به رايگان، بهداشت رايگان، آموزش و 

صورت رايگان و همه امکانات ديگر از اين سنخ را نه به عنوان حقوق دموکراتيک که به عنوان عرصه های 

تعرض عليه سرمايه و حلقه های تمرکز نيرو برای اخالل در روند بازتوليد سرمايه اجتماعی و فرسودن نظام 

تاريخًا کاريکاتورهای وصله پينه ای از اين امکانات توسط سوسيال دموکراسی غربی و . دگی مزدی دنبال می کندبر

 نويسی های  »حداقل« بسيار کاريکاتوری تر و بی مايه تر آن ها، در برنامه پردازی ها يا به اصطالح معروف 

هم در اين زمينه آن است که نگاه جريانات ياد نکته م. چپ خلقی، مورد مطالبه يا موضوع جدال مکتبی بوده است

آنان اين امکانات را به .  معکوس و متضاد نگاه فعالين لغو کار مزدی استهشده به اين مسائل و مطالبات دقيقًا نقط

 چهارچوب قانونيت و حقوق و قانونساالری سرمايه داری و به عنوان  مثابه حقوق شهروندی و مدنی کارگران در
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برای فعالين لغو کار . مکين جنبش کارگری به قداست و استقرار نظام بردگی مزدی خواستار شده اندملزومات ت

هر کدام از اين مطالبات در رويکرد ضد کار مزدی ساز و کار گشايش يک . مزدی مسأله از اساس متفاوت است

مايه اجتماعی هستند، به همه آنها سنگر برای کارزار اختالل پروسه کار سرمايه و مختل ساختن فرايند بازتوليد سر

آناتومی و تببين اقتصادی يا طبقاتی هر کدام از آنها . همان گونه نگاه می شود که به مسأله دستمزد نگاه می شود

جزء اليتجرائی از پروسه بلوغ آگاهی کارگران و مبارزه برای تحميل هر يک از آنها بر نظام سرمايه داری حلقه 

وقتی کارگران حول محور بهداشت و .  جنبش طبقاتی و ضد کار مزدی توده کارگر استای از زنجيره سراسری

دارو و درمان و آموزش و پرورش و مهد کودک و اياب و ذهاب و مسکن رايگان يا مراقبت رايگان از سالمندان 

ن در همان حال پيکار می کنند، آنان طبيعتًا برای بهبود وضعيت معيشتی و رفاهی روز خود می جنگند، اما آنا

فعالين لغو کار مزدی در . وارد می سازند ضربه ای کوبنده بر پروسه بازتوليد و خودگستری سرمايه نيز 

جنبش جاری تحميل اين امکانات بر بورژوازی با تشريح مارکسی جای هر کدام از اين مسائل و امکانات در  عمق 

قاتی توده های کارگر را پی می گيرند و به اين ترتيب تأمين درون رابطه توليد اضافه ارزش، فرايند بلوغ آگاهی طب

ی مطالبات عاجل و پويه تدارک پيکار نيرومندتر عليه درونناجامعيت ضد سرمايه داری مبارزه روزمره، پيوند 

بردگی مزدی، رشد آگاهی و پويائی عام مبارزه طبقاتی برای تعرضات نيرومندتر به اساس رابطه خريد و فروش 

     .  کار و در يک کالم اقتدار بيشتر جنبش کارگری در مقابل سرمايه را پی می گيرندنيروی

مبارزه توده های کارگر عليه خفقان و ديکتاتوری و برای تحميل آزادی های سياسی و اجتماعی بر بورژوازی نيز 

ين جنبش از مسير نسخه در اينجا نيز راه ا. قلمرو پيوسته ديگری از جنبش ضد سرمايه داری و طبقاتی آنهاست

ساختار حقوقی، مدنی، دولت و نظم سياسی موجود، پديده های . پيچی های چپ راديکال نمای سکت ساز جداست

ينها با رابطه توليد اخط کشيدن بر مفصلبندی آهنين ميان همه .  شروط بقای سرمايه داری هستند  روئيده از مصالح و

 نه کار پرولتاريای متخاصم اين نظام که سنت و سيره سياسی و بازتوليد و خودگستری سرمايه اجتماعی

سوسيال . اين کار تاريخًا توسط سوسيال دموکراسی صورت گرفته است. اپوزيسونهای دموکراسی خواه است

!!  و ضد فئودالی دهه نخست قرن پيش، آن را لباس تاکتيک کمونيستی دموکراسی روس در کارزار ضد تزاری

در نسخه پردازی های نوع استالينی و در تندنس های ناسيونال   ها در امپرياليسم ستيزی خلقی، پوشانده است و بعد

يک بند مهم استدالل بانيان اين تزها . چپ نوع مائوئيستی به اصول و مبانی فقهی احزاب چپ ارتقاء يافته است

واقعيت اين . رزه سوسياليستی نيستهمواره آن بوده است که جنبش کارگری بدون دموکراسی قادر به سازمانيابی مبا

است که در دل اين تئوريها، نه سوسياليسم به طور واقعی سوسياليسم کارگری و ضد کار مزدی بوده است، نه 

سازمانيابی کارگران مکان سازمانيابی ضد سرمايه داری توده های کارگر را داشته است و نه دموکراسی مورد 

 و تسريع قدرت يابی جنبش سوسياليستی طبقه کارگر را تضمين می کرده بحث شرائط سياسی متناظر با تسهيل

 ديکتاتوری سرمايه داری دولتی بوده است و دعوی چپ غيرکارگری موجود   ترجمه زمينی اين دموکراسی. است

جنبش ضد سرمايه .  تفاوت ميان آنچه می خواهد و آنچه پيش از اين رخ کرده است تمامًا توخالی است پيرامون

در اينجا آزادی، حقوق سياسی و رژيم ستيزی اوًال بار . اری پرولتاريا خود را به دار دموکراسی نمی آويزدد

اجتماعی و طبقاتی ضد کار مزدی دارد و ثانيًا هر کدام از آنها سنگری در زنجيره سنگرهای درون ميدان سراسری 
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بش يعنی آزادی از قيد فروش نيروی کار، آزادی آزادی برای اين جن. پيکار سوسياليستی و عليه کار مزدوری است

از وجود دولت باالی سر شهروندان، آزادی از اختاپوس قوانين و قراردادها و ديوانساالری منحط پاسدار رابطه 

توليد اضافه ارزش، آزادی از شرارت خودبيگانگی انسان، آزادی از قيد کار و قيد هر آنچه که از او جدا و ماوراء 

کراسی راه حل جنبش ضد سرمايه داری، حتی راه حل اين جنبش برای تدارک و سازمانيابی و تجهيز دمو. اوست

تاريخًا هم در هيچ کجای دنيا دموکراسی هيچ کمکی به اين کار نکرده است و راه را برای . نيست سوسياليستی 

را ايفاء نموده است و جنبش سوسياليسم طبقه کارگر هموار نساخته است، کامًال بالعکس نقش مغاير اين کار 

مبارزه توده های کارگر برای حصول . سوسياليستی کارگران را بر دار نظام بردگی مزدی حلق آويز کرده است

آزاديها و حقوق سياسی و اجتماعی يا سرنگونی دولت بورژوازی صرفًا بر متن جنبش ضد سرمايه داری اوست که 

فعالين لغو کار مزدی نير شالوده حضور . سياسی خود را احراز می کندمعنا دار می شود و بار واقعی طبقاتی و 

جنبش کارگری در هر سطح و هر . خود در قلمرو مبارزات سياسی طبقه کارگر را بر همين پاشنه محکم می سازند

و مظالم شرائط با استثمار سرمايه داری و بی حقوقی منبعث از اين نظام درگير است و می خواهد عليه اين استثمار 

اولين حرف و دعوی سياسی کارگران بايد اين باشد که هيچ نيروی دولتی و هيچ قدرت سازمان يافته . مبارزه کند

تحت هيچ شرائطی نبايد عليه جنبش کارگری و به نفع سرمايه وارد صحنه » نماينده منافع عموم « سياسی زير نام 

ممنوعيت کامل هر « ن لغو کار مزدی با فرمولبندی شفافمحتوای اين سخن همان چيزی است که فعالي. جدال شود

. اعالم کرده اند و تبليغ نموده اند»  و سازمانيابی ضد سرمايه داری طبقه کارگر  نوع دخالت دولت در امر مبارزه

طرح مسأله با اين محتوا و اين فرمول مبين يک نگاه شفاف سوسياليستی و ضد کار مزدی به قلمرو مبارزه کارگران 

در اينجا نه از دموکراسی، که بالعکس از پويه ضد سرمايه داری جنبش .  سياسی استقبرای آزاديها و حقو

ممنوعيت کامل دخالت دولت در مورد جدال کارگران با سرمايه اوًال تجلی کيفرخواست . کارگری عزيمت شده است

قه کارگر برای سرنگونی دولت سرمايه پرولتاريا عليه وجود دولت است و ثانيًا سنگر هميشه باز و پرخروش طب

کارگران با طرح اين شعار از ژرفنای ستيز با سرمايه حرکت کرده اند اما در پهنه بسط عينی و . داری می باشد

اين شعار و . اجتماعی آن به ستيز طبقاتی عليه هر گونه محدودسازی آزاديها و حقوق اجتماعی انسانها رو می کنند

قوق سياسی از اين منظر در همان حال هر تالش اپوزيسونهای بورژوائی برای ايجاد مفصلبندی نگاه به آزاديها و ح

مشترک دموکراسی فراطبقاتی خويش با رژيم ستيزی سوسياليستی طبقه کارگر را نيز خنثی می نمايد و صف مستقل 

ور در دهليزهای چپ غيرکارگری محص. سوسياليستی جنبش کارگری را شفافيت و استحکام بيشتری می بخشد

حزبی و رفرميسم راست سنديکاليستی به جای اين کار عرصه ای زير نام جنبش دموکراسی طلبی پيش روی 

 توده های کارگر جدا  کارگران باز می نمايند، اولی سرنگونی رژيم سياسی را عمًال از جنبش ضد سرمايه داری

و سياسی » مدنی«  وثيقه استقرار نظم  آن را نفی يانموده و به بديل متضاد آن مبدل می سازد و دومی اساسًا 

  . نئوليبرالی می نمايد

رژيم ستيزی سوسياليستی در راهکارها و راهبردی روز خود به هيچوجه رژيم را در صرف رويه ديکتاتوری آن 

در اينجا به . آماج اعتراض قرار نمی دهد بلکه اين اعتراض را به کل موجوديت ساختار طبقاتی دولت بسط می دهد

« طور مثال جمهوری اسالمی تنها به اين دليل که يک رژيم ديکتاتور و دشمن آزاديها و حقوق سياسی يا مخالف 
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است مورد حمله سرنگونی طلبانه جنبش کارگری قرار ندارد، بلکه عالوه بر آن نفس موجوديتتش به » دموکراسی

خش مهمی از حاصل کار طبقه کارگر ايران نيز هدف عنوان يک دولت و به صورت يک چاه ويل برای بلعيدن ب

در يک محاسبه ساده که فعالين لغو کار مزدی در موارد مختلف آن را . مستمر براندازی جنبش اين طبقه است

 نفس وجود دولت بورژوازی در هر شکل و قيافه و تحت سرکردگی هر دار و دسته و جناح و   مطرح نموده اند،

لت خود را با الگوی دلخواه رفرميسم راست و چپ منطبق سازد، باز هم ارقام نجومی حيرت گروه، حتی اگر اين دو

ميليونها . باری از ارزش های توليدی توسط توده های کارگر را صرف بود و بقای وجود اختاپوسی خود می سازد

ارتجاعی دولتی در کنار  نيروهای متشکل در شمار کثير نهادهای پوسيده و  ارتشی و بسيجی و پاسدار و جهادی و

يک ساختار اختاپوسی وحشتناک برنامه ريزی و اجرائی نظم توليدی و سياسی سرمايه داری نه ففط 

بشرستيز سرمايه داری را بر طبقه کارگر تحميل می نمايند که سهم بسيار عظيمی از حاصل کار اين طبقه را  وجود 

ار مزدی به جای داد و قال سرنگون باد و برقرار بادهای جنبش ضد ک. نيز صرف ماندگاری اين ساختار می کنند

بی مايه دموکراسی طلبانه ترازنامه مخارج موجوديت اين دستگاه وسيع شرارت را موضوع محاسبات رياضی 

   . روزمره کارگران می گرداند و پويه آگاهی طبقاتی توده های کارگر را از اين طريق هم آبياری و تغذيه می کند

اما من تا اينجا کالمی در باره چند و چون . اله حاضر سازمانيابی ضد سرمايه داری جنبش کارگری بودعنوان مق

اين کار کامًال آگاهگرانه صورت گرفته است و . متشکل شدن کارگران و ساختار سازمانيابی آنها مطرح نکرده ام

ف پندار رايج رفرميسم راست و چپ، بحث سازمانيابی برخالف نام آن و برخال. دليل آن نيز بسيار روشن است

بنياد ماجرا اين نيست که کارگران چگونه متشکل شوند و اينکه مثًال تشکل آنها . اساسًا يک مقوله تشکيالتی نيست

سخن بر سر . گفتگو حول محور ساختار نمی چرخد. شورائی يا سنديکاليستی يا منطبق بر اين يا آن الگو باشد

اينکه جنبش کارگری ضد سرمايه داری و برای . گرهگاه اصلی ماجرا اينجاست.  شودجنبشی است که بايد متشکل

محو کار مزدی سازمان يابد و اينکه اين جنبش در حصار اصالح پردازی ها و رفرم بافی های بورژوائی به انجماد 

 مستقل از چپ يا راست داد و قال بر سر نفس سازمانيابی طبقه کارگر يا نوع اين سازمانيابی،. و تحجر فرو نغلطد

اول بايد برادری را ثابت کردو سپس دعوی ارث پدر . بودنش يک مشاجره فرقه ای و اسکوالستيک و مسلکی است

نقطه عزيمت نظريه تشکل کارگری برای فعالين لغو کار مزدی، خود جنبش کارگری، ضد سرمايه داری . نمود

اگر اين مسأله روشن باشد ساختار سازمانيابی . ن جنبش استبودن و رويکرد افق دار، آگاهانه و سوسياليستی اي

من بر همين اساس تمرکز بحث را بر روی پيش شرطها و ملزومات . جنبش جای بحث چندانی نخواهد داشت

 شرح موجز اين مؤلفه ها و پيش شرط  رويکرد آگاهانه طبقاتی و سوسياليستی جنبش کارگری قرار دادم و پس از

                 .  بسيار مختصر و ساده به چند و چون ساختار سازمانيابی جنبش نيز گذر نمودهاست که می توان

اين جنبش به حکم . جنبش ضد سرمايه داری با رويکرد لغو کار مزدی و سوسيالستی نمی تواند شورائی نباشد

هر نوع تندنس سنديکاليستی و درونمايه و بر اقتضای پويه تدارک و بالندگی خود برای استقرار سوسياليسم بر سينه 

جنبشی که فراشد آگاهی آن از سير جدال طبقاتی . هر نوع حزب آفرينی ماوراء خود، بسيار محکم دست رد می کوبد

روزمره اش قابل تفکيک نيست، جنبشی که آگاهان و فعالين و سخنگويان و پيشروانش از استخوانبندی حيات طبقاتی 

ه بردار نيستند، جنبشی که تصميم گيری، سياست گذاری و نظريه پردازی متناظر بر و توده ای آن به هيچ وجه تجزي



 

 17

مصالح قوام و پيشروی آن، نه امر ويژه نخبگان بلکه جزء اليتجزای روند رشد، شکوفائی و بلوغ ضد سرمايه داری 

سراسری طبقاتی و کل توده های آن است و از همه اينها مهمتر و اساسی تر جنبشی که قرار است در يک ترکيب 

اجتماعی و در وسعت همه آحاد شهروندان جامعه آتی برنامه ريزی کار و توليد و نظم زندگی اجتماعی را به گونه 

ای سوسياليستی و انسان محور و بر پايه محو بردگی مزدی به دوش گيرد، هيچ راهی سوای سازمانيابی شورائی در 

   . پيش روی خود ندارد

اژگونه پردازيهای مشترک و همگن سنديکاليست ها و اربابان احزاب اين بوده و همچنان اين يکی از زشت ترين ب

است که مسأله سازمانيابی جنبش کارگری را در چهارچوب يک بحث تشکيالتی و چگونه متشکل شدن به انجماد 

.  و نشدن طبقه کارگر استچنين جلوه داده اند که گويا تمامی مشاجره بر سر نام سنديکا يا متحزب شدن. کشيده اند

آنچه نمی گويند و حاضر به . آنان بسيار آگاه و شيادانه از چرخيدن بر روی محور اساسی کشمکش فرار می کنند

. گفتگو بر سر آن نيستند نقطه عزيمت طبقاتی و سياسی سنديکا سازی و حزب بافی های سکتی رايج است

ت دارند تضاد فاحش ميان روايت حزب سازی رايج چپ يا موضوعی که آنان از روياروئی با آن عميقًا وحش

سنديکاسازی رفرميسم راست و چپ با الزامات، مصالح و شروط سازمانيابی ضد سرمايه داری و برای لغو کار 

آنچه واقعی است اين است که حزب سازی نوع قرن بيستمی به نام طبقه کارگر و زير نام . مزدی طبقه کارگر است

از بطن پويه بالندگی و بلوغ سوسياليستی و ضد کار مزدی طبقه کارگر بلکه از عمق مصالح سوسياليسم نه 

جنبشهای دموکراسی طلبانه خلقی، امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی و در مفصلبندی مستحکم اين جنبشها با اردوگاه 

سنديکاسازی رايج قرن بيستمی و آنچه همه کارگران بايد بدانند اين است که . سرمايه داری دولتی فرا رسته است

تداوم کنونی آن نيز هيچ چيز سوای عاريه ارتجاعی سوسيال دموکراسی و ميراث داری آن توسط همان جنبش ها و 

جنبش شفاف ضد سرمايه داری توده های . همان ائتالف منحط سوسيال بورژوائی هيچ چيز ديگر نبوده و نيست

ک طبقاتی خود برای محو سرمايه داری بايد همه اين بحثها، راه حل پردازی کارگر در پيچ و خم فراشد بلوغ و تدار

بحث تشکل و تحزب جنبش . ها؛ تئوری بافی ها و راهکارها را از مسير مبارزه طبقاتی خود رفت و روب کند

   .کارگری نه بحث تشکيالت که گفتگوی متشکل شدن کدام جنبش با کدام رويکرد و برای تحقق کدام اهداف است

جنبش ضد سرمايه داری جنبشی شورائی است، هر نوع سازمانيابی دوقلوی سنديکا و حزب را نفی می کند، هر 

گونه جدائی مبارزه اقتصادی از سياسی، هر تفکيک مبارزه برای دستمزد از مبارزه برای آزاديها و حقوق 

 زنان از مبارزه عليه اساس بردگی اجتماعی، هر نوع تجزيه رژيم ستيزی از سرمايه ستيزی، هر انفکاک جنبش

مزدی، هر جنبش عليه کار کودک از فرايند مبارزه ضد کار مزدی، هر پيکار برای بهبود وضعيت معيشتی و رفاه 

اجتماعی از رويکرد آگاه و افق دار سوسياليستی و لغو کار مزدی، هر شکل جداسازی مبارزه کارگر بيکار از 

آگاهی اين جنبش هستی آگاه طبقاتی ضد کار مزدی توده های . اطل اعالم می داردکارگران شاغل را به طور کامل ب

کارگر، محتوای آگاهی نقد مارکسی و سوسياليستی عينيت موجود سرمايه داری، مطالبات آن سنگر خروش عليه 

 رابطه توليد اضافه ارزش، آزاديها و حقوق اجتماعی موضوع پيکارش آزادی از اسارت حقوق و قانون و

تصور اينکه چنين جنبشی سوای ساختار شورائی . قانونساالری مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی کار است

  . ممکن است ساختار ديگری اتخاذ نمايد يک تصور بسيار بيهوده و بی بنيان است
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ضد کار مزدی ارتقاء در اينجا، جنبش توده کارگر است که بايد آگاه شود، بايد هستی اجتماعی خود را به هستی آگاه 

جمعيت عظيم کارگرانند که بايد چگونه مبارزه کردن، برای چه پيکار نمودن، راهکارهای پيشبرد مبارزه و . دهد

مطالبات مستمر جنبش را تدبير کنند و حاصل تدبير خود را به پراتيک طبقاتی ضد سرمايه داری توسعه دهند، در 

ی هر چه گسترده تر، نافذتر و آگاهانه تر همه کارگران است، اين جنبش اينجا فرايند جنبش جاری فرايند دخالتگر

قرار است بستر آماده شدن، تدارک، تجهيز و صف بندی مستقل توده های طبقه کارگر عليه سرمايه و برای محو 

د را اين جنبش با همه اين مؤلفه ها فقط و فقط در يک ساختار شورائی است که می تواند خو. بردگی مزدی باشد

  . پروسه متشکل شدن اين جنبش از واقعيت ضد سرمايه داری آن قابل تفکيک نيست. سازمان دهد

سازمانيابی شورائی جزء اليتجزای فرايند حيات ضد سرمايه داری جنبش کارگری است اما در اين ميان يک مسأله 

 سنخيتی با روايت رايج شورا  يچ نوعسازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری ه. بسيار اساسی را نبايد فراموش کرد

همانگونه که به کرات در جاهای مختلف . در محافل چپ خارج از مدار پيکار ضد سرمايه داری طبقه کارگر ندارد

و ازجمله در همين نوشته تصريح کرده ايم بحث بر سر ساختار متشکل شدن نيست، تمام بحث بر سر ضد سرمايه 

 متشکل گردد و شورائی بودن تنها به عنوان پرتوی از بنمايه طبقاتی ضد کار مزدی داری بودن جنبشی است که بايد

جنبش شورائی . و بعنوان يک شرط بالندگی و بلوغ اين جنبش است که موضوعيت واقعی خود را احراز می کند

زين رجوع جنبشی است که رجوع به قدرت حی و حاضر توده های کارگر برای مبارزه عليه سرمايه داری را جايگ

شورا در مباحث چپ سوسيال بورژوا بيشتر يک .  و قانونساالری نظام بردگی مزدی می کند به قانون و قانونيت

اين روايت . آلترناتيو دموکراتيک در مقابل ديوانساالری متحجر و منجمد جنبش اتحاديه ای و سنديکاليستی است

. ست و هيچ بنياد ضد سرمايه داری و سوسياليستی نداردشورا بخشی از دموکراسی طلبی فراطبقاتی نيروهای چپ ا

روال سازمانيابی، آگاهگری سوسيالستی، دخالت گری گسترده همه آحاد   جنبش شورائی ضد سرمايه داری 

پرولتاريا در همه قلمروهای مبارزه طبقاتی و اجتماعی عليه استثمار و عليه همه اشکال بيحقوقی و ستم نظام بردگی 

ساختار شورائی ظرف خاص تشکل ضد سرمايه داری طبقه کارگر در مقابل ساختار سنديکاليستی . مزدگی است

     .جنبش منحل در نظم توليدی و سياسی سرمايه است

در جائی از اين نوشته گفتيم که جنبش ضد سرمايه داری در همان حال که کليه عرصه های تقابل طبقه کارگر و 

افزايش مزدها، هر نوع مبارزه برای بهبود شرائط کار و معاش و حيات نظام سرمايه داری، از جمله جنبش 

را ميدان حضور هر چه گسترده تر و آگاهانه تر خود می .... اجتماعی، جنبش عليه تبعيضات جنسی، کار کودکان و

توليدی داند، اما همواره در همه اين قلمروها، کل توان موجود و ممکن خود را روی محور تعرض به داربست نظم 

جايگزينی برنامه ريزی رابطه خريد و فروش نيروی کار، توسط برنامه . و برنامه ريزی سرمايه متمرکز می سازد

معنای . توده های کارگر يک ميدان هميشه باز حضور جنبش ضد سرمايه داری است  ريزی شورائی کار و توليد 

ن جزيره سوسياليسم در جامعه کاپيتاليستی و در اين حرف برخالف تصورات مکتبی سوسيال بورژوائی مطلقًا ساخت

 طرح خارج ساختن مراکز توليد و کار اجتماعی از دست صاحبان سرمايه يا   !!!سيطره قدرت سرمايه داری نيست

يد گردد و ارتباط حاصل دولتها توسط کارگران، برنامه ريزی چه توليد شود و چه توليد نشود و به چه ميزان تول

مبارزه پيروزمندانه تر،  اين شوراها به سنگرهای مقاومت وليد با رفع مايحتاج معيشتی انسانها، تبديلو توپروسه کار
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آگاهانه تر و افق دارتر در مقابل نظام سرمايه داری، استفاده از اين امکانات و اين تعرضات برای اختالل بيشتر در 

 از صرفًا لحظه و لحظاتیارگر و نوع اين مسائل نظم توليدی سرمايه و بهبود زندگی و موقعيت مبارزه طبقه ک

  . ری توده های کارگر استجنبش شورائی ضد سرمايه دا  فرايند رشد و بلوغ 

  

  ناصر پايدار

  ٢٠٠٧بيست و سوم ژوئن 

  سياليسمو سايت سيمای س:منبع

 


