چه حرکتی پشت اختالفات و نسخهپيچیھای کوھستانیھا و اکبریھا
برای "تودهھای کارگر" )مزدوران مزدی ،مزدوران معترض
و کارگران راديکال( نھفته است؟!
نابودی کاالی ويژه بهنام نيروی کار
خواھان
کارگران
جمعی از
ِ
ِ
ِ

تاريخی حرکت سرمايه و فروشندگان نيروی کاراست ،که بهبھانۀ برخورد
بيان بخشی ازتجارب
مضمون اين مقاله ِ
ِ
سياسی موجود ،نگارش يافته ،و بهاين وسيله
روشنگری زدوبندھای
به مجادلۀ کتبی بين دو بهاصطالح فعال کارگری و
ِ
ِ
الزم آمد بخشی از تجارب کارگران را ــ که بايستی دائما ً يادآوری شود! ــ مرور کنيم!
نکتهای که قبلازھرچيز بايد بهآن اشاره شود اينست که وقتی توليدکنندگان نعمات مادی بهصورت مزدوران مزدی
بوده ،دنبالهرو سياست باشند ــ بهاستثنای قشر ناچيزی از آنھا )يعنی کارگران جدی( که در تمام طول تاريخ چنين بوده ــ
"تشکل مستقل کارگری" نيز مشکل آنان را برطرف نخواھد کرد؛ بلکه بايستی بر حرکت استقالل طبقاتی تأکيد کرد.

آقای مھدی کوھستانی بهتاريخ ١٩دسامبر ٢٠١١درنوشتهای تحت عنوان " مجمع عالی با کدام انگيزه به کدام سو؟ "
در ھيئت "دلسوز کارگران" ،به بخشی از مسائل روز آنھا میپردازد و مینويسد" :در شرايطی که بسياری از فعالين
کارگری گروگان گرفته شدهاند و سالمتی آنھا در زندانھا در معرض خطر جدی ھست ،و در شرايطی که بسياری ديگر
از فعالين کارگری با تحمل آزار و اذيت روانی و بيکاری و با رفتوآمد به مراکز امنيتی و قضائی به مبارزه خود ادامه
میدھند ،افشای نھادھای دستسازفرمايشی دولتی وظيفه ماست "...و درھمين رابطه میافزايد" :بهراستی ،جای سؤال
)(١

است که چرا افرادی ھمانند اکبری ،امروز اين نھاد ضد کارگری را راھنمائی میکنند؟"

آقای حسين اکبری نيز در جواب آقای کوھستانی در مقالهای با عنوان "آقای کوھستانی! میتوانی نشان دھی که در
دسته اول نيستی؟" می نويسد" :آقای کوھستانی و ھمانندگانشان بايد بدانند در ھواداری از کارگران دوگونه برخورد
وجود دارد اوّ ل آنکه کارگران را درخدمت سياست میخواھد درنتيجه به ھمهی شيوهھا دست میزند تا از اين نيروی
بالقوه و بالفعل در راه سياستی که دنبال میکند ،سود جويد و ديگر آنکه سياست را در خدمت طبقه کارگر میخواھد".

)(٢

آقايان اکبریھا و کوھستانیھا ازھرنوع سياستی که صحبت کنند ،نمیتوانند نشان دھند که چنان سياستی تاريخا ً در
خدمت مبارزۀ طبقاتی بوده باشد!؟ چون درطول تاريخ بشر ،بعد از جماعات اوّ ليه ،برده ،رعيت و مزدور مزدی زير
سلطۀ بردهدار ،مالک زمين و مالک ابزار کار و معاش بودهاند .طبعا ً از آگاھی تا به خودآگاھی ،ــ که يک َر َون ِد شکنجۀ
اعتراضی
تاريخی است ــ سياست و فرھنگِ شيوۀ تولي ِد مسلط ،امری تعيينکننده است .اين امر خود را از اوّ لين حرکت
ِ
کارگران ليون در ١٨٣٢در فرانسه ،تا حرکت کارگران انگليس درطول تمام تاريخ نظام سرمايه در اين کشور ،از ايران
تا جھنم عربی ،خود را بهروشنی نشان میدھد .مزدوران مزدی و مزدوران معترض؛ چه راست و چه چپ ،تماما ً زير
سلطۀ مناسبات توليد ،يعنی سياست و فرھنگ و اخالق نظام سرمايه قرار میگيرند .دراين ميان اين کارگران راديکال
ھستند ،که درجريان مبارزۀ تاريخی ـ طبقاتی ،خود را ازتسلط سياست و فرھنگ و ...رھاکرده ،با رسيدن به خودآگاھی،
به کارگران جدی تبديل میشوند.
در طول تاريخ تسلط سرمايه ،انقطاع تجربۀ تاريخی و بیخبری از تجربـۀ گذشتگان ،يعنی نسلھای گذشته ،سبب
١

تعادلی خود را به تعادل رسانده و به بحرانھای آتی وارد
میشود که در تکانھا و زلزلهھای سرمايه ،سرمايه بتواند بی
ِ
شود و مزدوران مزدی را برای انباشت بيشتر فقيرتر گردانَد .بنابراين ھردو سياست و يا ھرنوع سياستی ،که مورد نظر
پادوان سرمايه از
جنس کوھستانی ھا و اکبری ھا باشد ،درخدمت سرمايه خواھد بود .سياستی که از حرکت تشکل
ِ
طبقاتی ،که در ھر اعتصاب و اعتراضی در ھمان لحظۀ
واکنشی
تاريخی تقابل قدرت سرمايه و نيروی کار ــ حتی تقابل
ِ
ِ
روزمره ــ در ھر بحرانی  ،که خود زادۀ مبارزۀ طبقاتی است ،و اين سياست نشانۀ حرکت استقالل طبقاتی است .اين
ھستی اجتماعی،
استقالل طبقاتی ،منشأ و نشانۀ آزادی ـ اشتراک  ،يعنی ھمان شرايط ھستی و بازانديشگونهشدن ھمان
ِ
ھستی اجتماعی است.
تغيير ھمان
يعنی کار مرده )شرايط عينی( و کار زنده )شرايط ذھنی( برای
ِ
ِ
يک انتقال تجربۀ تاريخی ،که در زير خاک و بتُن مدفون شده ،اين را به ما میآموزد:
مارکس بهتاريخ  ٧اوت  ١٨۴۴در يادداشتھای انتقادی دربارۀ مقالۀ » شاه پروس و رفرم اجتماعی« مینويسد:

"ھرجا احزاب سياسی وجود دارند ،ھرکدام علت ھرگونه فالکت اجتماعی را دراين میبينند که بهجای او رقيبش سکان
دولت را بهدست دارد .حتی سياستمداران راديکال و انقالبی علت فالکت را نه در ذات دولت ،بلکه در شکل خاصی از دولت
دولتی ديگری بگذارند) ".صفحۀ (۴٠١
میجويند ،و میخواھند بهجای آن شکل
ِ

" فھم سياسی دقيقا ً بدين سبب سياسی است که دردرون محدودهی سياست میانديشد .وھرچه تيزتر وقویتر باشد ،از
درک عارضهھای اجتماعی ناتوانتر است ...اصل سياست ،اراده است .ھر قدر فھم سياسی يکجانبهتر ،و بنابراين کاملتر
وروحی اراده کورتر بوده ،وبنابراين ازکشف
َرقدرتی اراده بيشتر اعتقاد داشته ،درمورد محدوديتھای طبيعی
باشد ،به َقد
ِ
ِ
منبع عارضهھای اجتماعی ناتوانتر است) "...صفحۀ (۴٠٢

" اينکه فالکت اجتماعی موج ِد فھم سياسی است ،نادرست است ،برعکس تن ّعم اجتماعی ايجاد فھم سياسی میکند .فھم
سياسی روحباور  spiritualistاست و به کسی ارزانی شده که داراست ،که در نعمت بهسر میبَ َرد) ".صفحۀ (۴٠۶

"ھراندازه فھم سياسیی يک خلق آموزش ديدهتر و عمومیتر باشد ،پرولتاريا ــ دست کم در ابتدای جنبش ــ نيروھای
خود را در خيزشھای غيرعقالنی ،بیثمر و بهخونکشيده ،بيشتر تلف خواھد کرد .چونکه او در قالب سياست میانديشد،
علت تمام بدبختیھا را در ]اِعمال[ اراده و تمام وسايل درمان را در قھر و در سرنگونیی شکل بخصوصی از دولت میبيند.
پی اھداف سياسی اند ،فقط سربازان
دليلش ّ
او لين خيزش ھای پرولتاريای فرانسه ؛ کارگران ليون ،میپنداشتند که فقط در ِ
سياسی آنان ،اين گونه ريشۀ فالکت اجتماعی را برايشان
جمھوریاند؛ درحالی که بهواقع سربازان سوسياليسم بودند .فھم
ِ
مبھم ساخت و شناختشان را از ھدف واقعی تحريف کرد .فھم سياسیی آنان ،اينچنين غريزۀ اجتماعيشان را فريب داد".
)ھمۀ تأکيدات از خود مارکس است .ترجمه از متن آلمانی(

)صفحۀ (۴٠٧

مالحظه میکنيم که درس تاريخ يک چيز است ،درس پادوان سرمايه چيزی ديگر .زيرا ريشۀ سياست ،فرھنگ و
اجتماعی خود شامل سرمايهھای
ادبيات و اخالق ،که از گرايشات متعدد شکل میگيرد ،به سرمايهھای متعدد درکليّت
ِ
صنعتی )سرمايهھای قانون ارزش يعنی استثمار و انباشت( ،سرمايهھای سوداگر )بازرگانی و تجارت( و سرمايهھای
انگلی )پول ـ سرمايه ،ربا ،بھره ،اعتباری ،سفتهبازی و کازينوئی و (...تعلق دارند ،ا ّما سخنگويان و مجيزگويان سرمايه
درون خو ِد مزدوران وانمود کرده ،از جنس خود آنھا می دانند.
ت
)چه راست و چه چپ( اين ھا را به عنوان گرايشا ِ
ِ
درحالی که مزدوران اجتماعا ً از ھمان ابتدا در زير سلطۀ کارفرماھا میباشند و تمام سياست )چه چپ و چه راست( و
فرھنگ بهآنھا تحميل میشود .سپس به مرور زمان و با کسب تجارب استثمار و نقرهداغشدن ،وقتی که تنھا درصدی از
مزدوران به کارگران جدی تبديل میشوند ،نه تنھا در يک کارخانه يا يک کشور معيّن جغرافيائی؛ بلکه در تمام سطح
٢

نابودی طبقۀ مزدور و استثمار و براساس
جھان سرمايه بدون کوچکترين انحراف و تزلزلی براساس تفکر منافع کل
ِ
تاريخی سرمايه نشان داده
آزادی و اشتراک جھانی حرکت می کنند .اين توضيح سياسی بايد براساس زمينهھای شرايط
ِ
شود .و اين مستلزم اينست که به درک تاريخی ـ جھانی برسيم )آگاھی ـ خودآگاھی( ،و بدانيم که برای تبديل پول به
سرمايه ،صاحب پول بايد دربازار کاالھا کارگر آزادی که به دو معنی آزاد باشد ،بيابد :کارگری که بهمثابه شخص آزاد،
اختيار نيروی کار خود را مانند کاالی متعلق به خود داشته باشد ،و ازسوی ديگر نبايد کاالی ديگری برای فروش در
اختيار داشته باشد .آزاد ــ بهزبان بورژوائی ــ از ھفت دولت آزاد؛ يعنی آسوپاس .و تاريخ جھان ــ که باصالحيتترين و
معتبرترين دادگاه جھان و آموزندهترين درس زندگی به ماست ــ به ما نشان داده و میدھد که طبيعت دارندگان پول و
کاال را از يک سو و کسانی را که فقط صاحب نيروی کار خود ھستند ازسوی ديگر ،نيافريده است .اين رابطه به ھيچ
وجه ازتاريخ طبيعی ناشی نمیشود ــ که کالسيکرھای بورژوائی )آدام اسميتھا و ريکاردوھا( و اکثر مارکسيستھا و
تاريخی
لنينيستھا در مغزھا رسوب دادهاند و در بھترين حالت ديديم انگلس آن را تاريخی ـ منطقی خوانده و ماترياليسم
ِ
خطی را نتيجه گرفته ــ و نه رابطۀ اجتماعی است ،که درکليۀ ادوار تاريخی مشترک باشد .در وجود محصولی که به
کار چنان توسعه يافته در درون جامعه ،که
شکل کاال درآمده ،شرايط مشخص تاريخی نھفته است .پس در اثر تقسيم ِ
جدائی بين ارزش مصر ف و ارزش مبادله به انجام رسيده باشد ،مثل پول؛ که شرايط پيدايشش با پيشرفت مشخصی
ِ
دررابطه با مبادله مالزمه دارد .اشکال ويژۀ پول ،معادل ساده يا وسيلۀ د ََوران و يا وسيلۀ پرداخت و زراندوزی و پول
نسبی اين يا آن يک از وظايف ،نشان دھندۀ مراحل بسيار مختلف
مختلف وسعت ھرکدام و تف ّوق
جھانی برحسب دامنۀ
ِ
ِ
پروسۀ توليد اجتماعی ھستند .تجربۀ جامعه نشان داده که گردش کاالی نسبتا ً کم رشديافتهای نيز برای بهوجودآوردن کليۀ
اشکال کاالئی کافيست.
تاريخی وجودش به ھيچ وجه با گردش کاال و پول تطبيق
ولی درمورد سرمايه وضع بهقرار ديگر است .شرايط
ِ
نمیکند ،سرمايه فقط در جائی بروز میکند ،که دارندۀ وسايل توليد و معيشت کارگر آزاد را ،بهمثابه دارندۀ نيروی کار
خويش ،در بازار بيابد و در چنين شرط تاريخی ،تاريخی از جھان نھفته است!
پس امروز ،صحبت از تشکل ،دستمزد ،بھرۀ زمين ،ابزارکار ،نيروی کار و يا ھر مقولۀ اقتصادی و اقتصاد
سياسی ،بدون درنظرگرفتن رابطۀ سرمايه با ھريک از اينھا ياوهگوئیئی بيش نيست .درنتيجه میبينيم که تحليل طبقاتی
به فراموشی سپرده شده است.
اکنون ساختار سرمايه ،نھادھا ،بوروکراسی ،قانون و ...خود را ــ که روح خودش میباشد ــ برای شيوۀ توليدیاش از
آو َرد و ابتدا از يک دھه تا چند دھه عمل کرده ،سپس ھمۀ اينھا قانونی
ھمان آغاز اعالم دوران جديد ،اعالم و بهوجود می َ
میگردند .حرکت سرمايه در طول حيات خود ھميشه با تالطم و موانع بسيار روبرو بوده ،ا ّما محدوديتھای خود را با
پويائی خود بهلحاظ زمانی و مکانی برطرف میسازد و درعين حال زمينهھای بحران آتی را باألجبار به وجود میآورد.
ِ
سلسلهمراتب ،مديريت ،و دستھای مرئی در پيوند با دستھای نامرئی ،آن ميکانيزم کنترلی ھستند که بعد از ھر
حرکت نيروی کار درمقابل قدرت سرمايه ،سلطۀ سرمايه را مجدداً حاکم میکنند .نمونه :اتحاديهھای غيرقانونی و حتی
گاھا ً مخفی در دوران مانوفاکتورھا ،سنديکاھا و اتحاديهھا و آنارکوسنديکاليسم در زمان کارخانه )بلوغ سرمايه( و حتی
آناکوسنديکاليستھا که سنديکاھای سرخ را َعلَم کردند ،شوراھا )که طبقۀ متوسط و روشنفکران راديکال و حتی انقالبی-
جھانی سرمايه بودند ــ اکونوميسم بهمعنای اخص کلمه
نماھای بهاصطالح خواھان کمونيسم ــ که ھمان ادامهدھندۀ توسعۀ
ِ
نمونۀ بارز (...تنھا کميتهھای کارخانه ،ديالکتيک شوراھا و اتحاديهھا ،آخرخط بودند ،که نابود شدند؛ يعنی تضاد بايد
٣

گروھی کارگران در تمام گوشه و کنار
تاريخی خود و تا امروز حرکتھای پراکنده و
ازبين برود .در شرايط خاص
ِ
ِ
جھان بهشکل مخفی بوده ،ا ّما بالفاصله بعد از علنیشدن سرکوب و زير پرچم سرمايه میروند؛ زيرا تحت سلطۀ بدون
چونوچرای سرمايه فقط نارضايتی و اعتراض میماند.
فکری آنان ،که
يک تجربۀ تاريخی از کارگران جدی و ھمکاران
بندی  ۴قرن ) ١٨ ،١٧ ،١۶و(١٩
ِ
حاصل جمع ِ
ِ
اقتصادی مزدوران مزدی را شرايط انباشت سرمايه تعيين میکند:
ھستی اجتماعی ـ
میباشد ،میگويد که
ِ
ِ

"سرمايه شراي ِط وابستگی را زي ِر شکلھای قابل تح ّملی میپوشاند و يا چنانکه اي ِدن ) (Edenــ اقتصاددان انگليسی
از مکتب آدام اسميت ــ میگويد آن شرايط را "دلپذير وآزادمنشانه" میسازد .بهجایآنکه اين شرايط عمقا ً تشديد يابند ،با
زيادشدن تعدا ِد تابعينآن ،استثمار وتسلّ ِط سرمايه وسيعتر
ش سرمايه و
ِ
ش سرمايه گستردهترمیشوند يعنی فقط با افزاي ِ
افزاي ِ
ت بيشتری از
ش مقدار مبدّلشدۀ آن به سرمايۀ ِالحاقی ،قسم ِ
میشود .درنتيجۀ ازديا ِد اضافهمحصول خود کارگران و افزاي ِ
ت وسايل پرداخت بهسوی کارگران َروان میشود به طوری که دامنۀ برخوردا ر ِی آنھا را وسيع تر
اضافه محصول بهصور ِ
پولی مختصری برای
ث خانه وغيره بھبود میيابد و میتوانند ذخير ۀ
ث
تأمين لباس ،اثا ِ
میکند و مصرف مايۀ آنھا از حي ِ
ِ
ِ
وابستگی بندگان را
س بھتر ،غذای بيشتر ،رفتا ِر نيکوتر و پساندا ِز بزرگتر شراي ِط
خود تشکيل دھند .ولی ھمانطورکه لبا ِ
ِ
آو َرد .درواقع ترقّ ِی بھای
تغيير نمیدھد بهھمان قِسم اين اوضاع و احوال در وابستگ ِی
کارگران ُمزدور تغييری بهوجود نمی َ
ِ
حجم زنجي ِرطالئیئی که کارگ ِر ُمزدور خود برای خويشتن
کار درنتيجۀ انباش ِ
ت سرمايه فقط بهاين معناست که طول وعرض و ِ
مزاحم
ساخته استِ ،امکان میدھند که زنجي ِر مزبور نرمتر کشيده شود ...يا تر ّق ِی بھای کار ازآنجھت ادامه پيدا میکند که
ِ
)(٣

ت تن ّز ِل سود ،سرمايهھا افزايش میيابند وحتیسريعترازپيش"...
قول آداماسميت :حتی درصور ِ
پيشرف ِ
ت انباشت نيست؛ به ِ

)کارل مارکس ،کاپيتال ،جلد اوّل ،انتشارات حزب تودۀ ايران ،ترجمۀ ايرج اسکندری ،صفحۀ (۵۶١

آو َر د! نمونۀ تاريخی :رابطۀ
پس  ،تقليل
درکار بی ُا َ
جر ت به ھيچ وجه اخاللی درتوسعۀ تسلّ ِط سرمايه به وجود نمی َ
ِ
انباشت سرمايه با دستمزد بعد از جنگ جھانی د ّوم تحت نام دولت رفاه.
آيا کسانی که ھمان نسخۀ سنديکا ،آنارکوسنديکا ،اتحاديه ،شورا و مجمع عمومی را برای مزدوران و کارگران
معترض و کارگران راديکال میپيچند ،آنان را به عقب برنمیگردانند؟ آيا برگشت به عقب ،ارتجاع نيست؟! چرا تجربۀ
ھستی اجتماعی بيانجامد ــ بايد به صورت نسخهھای امروز و فردا دربيايد؟ آيا
ھستی اجتماعی ــ که بايد به تغيير ھمان
ِ
ِ
اينھا يک َر َوند تاريخی بيش نيست؟ پس نسخهپيچی ارتجاعی است .ھمين و بس!
اجتماعی توليدکنندگان ،که رابطۀ کار مرده )سرمايۀ ثابت( با کار زنده )سرمايۀ متغير( است  ،دراثر
ھستی
پس
ِ
ِ
تجربه و آگاھی ــ که به انگيزۀ استقالل حرکت خود کارگران میانجامد ــ راه مبارزه با سرمايه را در انطباق با شرايط به
طبقاتی مزدوران مزدی است  ،که در َر َو ند تاريخی به جدی و
آنان نشان می دھد! و اين ھمان استقالل صف مبارزۀ
ِ
نگاری
انقالبی تبديل میشوند؛ ولی سرمايه و پادوان سرمايه سعی میکنند اين تجربۀ تاريخی را منقطع و بهجای آن تاريخ
ِ
خودساختۀ خود را به خور ِد کارگران بهطور اخص و زحمتکشان بهطور عام و جامعه بهطور علیالعموم بدھند.
حال چون بورژوازی احزاب دارند ،چون سياسی ھستند؛ يعنی دولت دارند ،بانک مرکزی دارند ،تقسيم کار دارند،
و چپھا نيز بهمثابه اپوزيسيون بورژوازی ،طبق آموزش و رھنمودھای انگلس )که مکتب مارکسيسم را جا انداخت( و
فرزند خلفش انترناسيونال  ، ٢با استفاده از نتيجۀ تاريخی ـ منطقی ئی که از ماترياليسم تاريخی می گيرند ) ھمان
دی قاطـع داشت( ،بهعنوان قيّم کارگـران ،بايد کارگـران را
سوسياليستھای منبری ـ دولتیئی که مارکس با آنھـا مرزبنـ ِ
ــ که آنھا را فقط در ح ِد صنفی میدانند ــ برای به قدرت رساندن خودشان ،با سياست آَشنا و بهدنبال آن پادو حزب کنند و
با احزاب جھانی پيوند دھند .سپس نھادھای وابسته به خود را با نھادھای وابسته به احزاب گره بزنند .بالطبع تمام اين
٤

ب شيوۀ تولي ِد
نھادھا  ،سر از زير سلطۀ سرمايه و بوروکراسی و بوروکراتيک سرمايه درمی آ ور ند .ھمان سلسله مرات ِ
ت خودش سلسله مراتب نھادھا ،سنديکاھا ،اتحاديه ھا و ...و ...را به وجود آ ورده  ،به زائدۀ توليد مبدل
مسلط  ،در سياس ِ
میکند.
جدائی ابزار توليد و محصول ،واسطۀ زائ ِد پول )معادل عام( ،بانک ملی ،يعنی مرکزی ،يعنی دولت را ،بهوجود
ِ
آورد ! ھمانطور که پول مراحل توسعۀ توليد را منعکس میکند ،به ھمان نحو نيز َاشکال مختلف دولت را دررابطه با
شيوۀ توليد نشان میدھد .سرمايه ،درگرايشھای زيگزاگی به افزايش و کاھش مزد ،تغييرات قانون کار ،و ...و ...روح
خود را به سرمايه داران و دولت ھايشان د يکته می کند .از قرن  ١۴تا امروز  ،تمام بحران ھا و درگيری ھای مبارزۀ
تاريخی سرمايه و تشکلھای
طبقاتی ،اينھا را در مقاطع تاريخی نشان داده است .سهجانبهگرائیھا و توافقات مقطعی
ِ
درآوردی مورد نظر "فعالين کارگری"  ،نسخه ھائی گمراه کننده اند ؛ زيرا اگر
مختلف نيروی کار تا تشکل مستقل من
ِ
بردگان نظام بردهداری میتوانستند از آزادی حرفی بزنند ،بردگان مزدی ھم میتوانند از تشکل مستقل بگويند .اکنون
زمان رفرم و سازش و خيانت صد ،صدوبيست سال است گذشته است .انقالب تنھا شناخت و گفتمان دستور روز است و
ِ
نابودی کاالی ويژه که بهشکل طبقه درآمده باشند و طبقات
آن با استقالل حرکت طبقۀ مزدور ،که به طبقۀ کارگر برای
ِ
را نابود کنند ،قدرت سياسی را نابود کنند ،درمقابل سياست ،شناخت تاريخی ـ طبقاتی ،يعنی مبارزه و جنگ طبقاتی را
ت سياست بازھا تبديل شده  ،باألجبار به
مقابلش بگذارند ،عملی میشود .درغيراينصورت ،کارگران به بازيچۀ دس ِ
ب راست ،چپ ،سوسياليست ـ کمونيست آنھا را در پارلمان زير چرخھای ارّ ابۀ
پارلمان دخيل بسته و درنتيجه تمام احزا ِ
اخگرنات ) (۴سرمايه قربانی خواھند کرد.
آقای محمود صالحی ،به عنوان يک کارگر راديکال سياسی ،پس از سال ھا تالش و از خودگذشتگی ،درمقابل
رؤسای سنديکاھای فرانسه ،ضمن اعتراض بهخاطر عدم حضور بدنۀ سنديکا ،در ادامۀ صحبتھای خود اعالم میکند
که تشکلھای ساخته شده در خارج از محيط کار در ايران ربطی به کارگران ندارند .تا اينجا با تأخير ١٢ـ ١٠ساله ،حق
با آقای صالحی است .ا ّما ھرکارگر راديکالی بايد ازخود بپرسد که آيا ما محکوم ھستيم که ھميشه از صفر شروع کنيم و
تاريخی حداقل  ١۵٠سالۀ خودمان
انرژی خود را برای کسب تجربۀ فردی تلف کنيم ،يا بايد به تجارب
سالھا توان و
ِ
ِ
مراجعه کنيم؟ بی اطالعی از تجارب تاريخی و نداشتن دانش طبقاتی سبب می گردد که آقای صالحی آزمودۀ بارھا
تاريخی طبقه ،دخيل بستن به سنديکا و اتحاديه )با ھر
شکست خوردۀ تاريخی را مجدد ًا بيازمايد  .آيا با توجه به تجربۀ
ِ
ب شکست خوردۀ تاريخی نيست؟ آيا تکليف مبارزه بين نيروی کار و سرمايه در
پسوند و پيشوندی(
تکرار ھمان تجار ِ
ِ
خيابان )سياسی( َرقَم خواھد خورد يا در نقطۀ توليد؟
آقای کوھستانی در ادامۀ َج َدل با آقای اکبری در مقالۀ ديگری تحت عنوان "انتخابات ،دستمزد کارگران" مینويسد:

"مسلم است که جنبش کارگری ما خواستار تقسيم عادالنه ثروت و کار شايسته ،خواستار برابری زن و مرد در کار
)(۵

ھست ،چه در ميدان کار و چه در عرصه اجتماع ،اين جامعه درھرخيزش و جنبشی فرھنگ انسانی را فرياد میزند!"

آقای کوھستانی مثل ھمۀ "مصلحين اجتماعی" و بَزَ ککنندگان چھرۀ کريه سرمايه ،تضاد بين سرمايه و نيروی کار
را نه در توليد  ،بلکه در توزيع جستجو می کند و در درون نظام سرمايه به دنبال تقسيم عادالنۀ ثروت  ،کار شايسته،
فرھنگ انسانی و ...میگردد! نمونۀ تاريخی "جنبش نان پھن" برای مزدوران بیشباھت به "کبابھای پھن و مجانی"
آغاز انقالب مشروطۀ ايران نيست ،که برخیازمبلغين کوته نظر آن را وسيلۀ جلب ھوادار برای مشروطيت میانگاشتند؛
درست نظير ھواداران آزادی تجارت بهھنگام جوش و خروش برای الغای "قانون غالت" در ١٨۴٧انگليس.
٥

آقای کوھستانی در جريان َج َدل خود عنوان خوبی را برای مقالۀ مورخ  ٢۴ژانويۀ خود انتخاب نموده است! ما ھم
به توصيۀ درست ايشان که معيار را درون و حال و نه برون و قال میداند پايبنديم .ما باالتر از آن ،صداقت کارگری را
در ميدان مبارزه ،اصل قرار می دھيم .ا ّما متأسفانه آقای کوھستانی به توصيۀ خود وفادارنمانده  ،و دربرخورد به آقای
اکبری سياست يک بام و دوھوا اتخاذ کرده است .اگر آقای اکبری بنا به موقعيت طبقاتی خود در دفاع از تشکلی وابسته
به جناحی از رژيم از سوی آقای کوھستانی به درست مورد مؤاخذه قرار می گيرد ،پس چگونه تبليغ اصول  ٢٣و ٢ ۶
قانون اساسی و سعۀ صدر ھمان رژيم از سوی آقای اسا لو مورد انتقاد آقای کوھستانی قرار نگرفت ؟ آيا آقای اسالو
امکان حضور و مصاحبه در تلويزيون آمريکا را برای آقای کوھستانی فراھم آورد يا اين امکان را آقای کوھستانی برای
وی فراھم کرد تا از سعۀ صدر رژيم سخن گويد ؟ آيا آقای کوھستانی وسيلۀ حضور آقای اسالو را در کنگر ۀ اتحاديۀ
حمل و نقل انگلستان فراھم آورد يا آقای اسالو مستقيما ً به اين کنگره دعوت شد؟ اگر بنا به گفتۀ اين دسته از "فعالين
قديمی خودشان
کارگری" حضور در اين کنگره برای رساندن پيام کارگران سنديکای واحد بود ،چرا از حضور ھمکار
ِ
در بنياد کار ،که قبل از اختالفاتشان وی را در اتحاديهھای کارگری نمايندۀ طبقۀ کارگر ايران معرفی میکردند ،ممانعت
بهعمل آوردند؟ )با توجه به اينکه اين فرد ديگر در قيد حيات نيست ،از آوردن اسمش خودداری میکنيم(.
مصرفی خود به نفع خويش  ،با کسب تجارب از ر ؤسای
آقای کوھستانی در مبادلۀ سياست برای باالبردن ارزش
ِ
اتحاديهھای مطيع سرمايه ،در مقايسه با "فعالين کارگری" از موقعيت بھتر و مستحکمتری برخودار است .اين موقعيت
از بده و بستانھای وی با احزاب سياسی راست و چپ بهدست آمده است .وی بهعنوان عضو حزبی سوسيال دموکرات
) نيو دموکرات پارتی( قبل از بروز اختالفات و رقابت بر سر رھبری و امکانات در بنياد کار با اغلب احزاب سياسی
چپ ايران رابطۀ نزديک داشت .اين رابطه يک معاملۀ سودمند برای ھمۀ طرفين محسوب میشد .احزاب چپ از طريق
وی تالش میکردند راھی به دل رؤسای اتحاديهھا باز کنند و آقای کوھستانی با نشاندادن رابطۀ وسيع خود با اين دسته
از احزاب موقعيت خود را برای مأموريتھای آينده در ميان رؤسای اتحاديهھا تحکيم میکرد.
زمانیکه اختالفات در بنياد کار حاد گرديد ،دست اندرکاران اين نھاد راھی جز انحالل نيافتند .آيا تخطی عضوی از
يک نھاد ازنظر اين آقايان منجر به انحالل آن نھاد میگردد؟ آيا اين دسته از آدمھا که امروز در اتحاد بينالمللی درحمايت
از کارگران در ايران در امتداد بنياد کار فعاليت میکنند ،میتوانند مورد اعتماد کارگران قرارگيرند؟ درجريان اختالفات
بنياد کار ،از ميان ھمۀ احزاب سياسی چپ ايرانی ،تنھا "اتحاد سوسياليستیکارگری" آنھم بهخاطر ازدسترفتن موقعيت
خودشان در بنياد کار از زاويۀ رقابت با بخشی از فعالين اين بنياد موضع گرفتند .در اين ميان موضع "حزب کمونيست
ايران" مضحکهتر از "اتحاد سوسياليستی کارگری" از آب درآمد .آقای فرھاد شعبانی عضو کميتۀ مرکزی اين حزب در
نوشتۀ چند خطی خود با نقد مواضع سياسی آقای اسالو ،آقای کوھستانی را بهدرست يا نادرست ھمکار سوليداريتی سنتر
معرفی نمود .اين درحالی بود که خود اين حزب و کادرھای آن مثل ساير احزاب چپ ايرانی با آقای کوھستانی تا مقطع
انحالل بنياد کار رابطۀ نزديکی داشتند .آقای کوھستانی در دفاع از خود به درستی به اين حزب و منجمله آقای شعبانی
متذکر گرديد که حزب مزبور تابهحال در رابطه با عملکرد آمريکا در ايران و عراق نقدی نداشته است و ازآنان خواست
اگر موضعی داشتهاند آن را به اطالع ھمگان برسانند .آقای شعبانی بهخاطر مخمصهای که گير کرد به ھمگان قول داد
که پاسخ وی را در مطلب ديگری مفصالً خواھد داد .اکنون پنج سال از زمان نگارش مطلب آقای شعبانی میگذرد .آيا
آقای شعبانی و "حزب کمونيست ايران" قادر به جواب خواھند بود؟ در اين مورد نيز تاريخ به داوری خواھد نشست.

٦

توانائی سرمايه در رقابت است«.
کشی بی حد و شمار از نيروی کا ِر ارزان قيمت ،يگانه اساس
ِ
» بھره ِ
کارل مارکس

آدام اسميت درسال ٢٣٩) ١٧٧٣سال پيش( درکتاب ثروت ملل خود نوشت:

"کارفرمايان ھميشه وھمهجا ساکت وخموشند ،ولی دائما ً وبهطور يکنواخت باھم متحد میشوند که مزد کارگران را
واقعی آن باالتر نبرند ...درحقيقت ما بهندرت از اتحاديۀ کارفرمايان چيزی میشنويم ،زيرا اين يک امرعادی ،و
از نرخ
ِ
حتی میتوان گفت يک امر طبيعی است ...گاھی کارفرمايان ،نيز داخل يک زدوبند مخصوصی میشوند که مزد کارگر
طبيعی آن نيز پائينتر ببرند .اين کار ھميشه در نھايت سکوت و در خفا انجام میشود ،تا لحظۀ اجرای
را حتی از نرخ
ِ
آن کسی اطالع ندارد ،که در آن ھنگام نيز کارگر بدون مقاومت تسليم میگردد .و با اينکه کاھش مزد بهشدت کارگران
را تحت فشار قرار میدھد ،ولی ديگران ھيچ وقت چيزی در اين باره نمیدانند"...

)(۶

دائمی قيمت نيروی کار را يادآوری کنيم ،که از اھميت تاريخی ـ طبقاتی
تدابير کاھش
نمونه ای ھم در زمينۀ
ِ
ِ
برخوردار بوده ،نتايج زيانبار آن امروزه برای کارگران سراسر دنيا کامالً ملموس است.
روزنامۀ تايمز در س ّوم سپتامبر) ١٨٧٣درست يک قرن بعد از نوشتۀ آدام اسميت در ثروت ملل( نوشت که آقای
استاپلتون ،نمايندۀ پارلمان انگلستان ،در يک سخنرانی دربارۀ قيمت کار]دستمزد[ درآينده ،به دورنمای آيندۀ سرمايۀ
انگليسی اشاره کرده میگويد:

" اگر چين به يک کشور بزرگ توليدکننده تبديل شود ،نمیدانم چگونه جمعيت صنعتی اروپا میتواند بدون کاھش
)(٧

}مزد{ تا سطح رقبای خود به مبارزه ادامه دھد".

کار ارزان چين ،بتوان کارگران اين کشور را در
آرزوی آقای استاپلتون درآن زمان اين بود که با استفاده ازنيروی ِ
مقابل نيروی کار اروپا قرار داد و بدين وسيله سطح مزد کارگران را در اروپا تنزل داد...
شدن دستمزد کارگران اروپائی با چينیھا بهآسانی قابل تصوّ ر نبود ،امروزه چشمانداز اين
اگر در آن زمان ھمسطح ِ
نزديکی را بهوضوح میتوان مشاھده کرد و اکنون ديگر نه تنھا اين کشور با بھرهکشی با شدت خارقالعادۀ نيروی کار
ھمچنان جذبکنندۀ سرمايهھای سراسر جھان بوده و موجبات سقوط دستمزدھا را در سطح بينالمللی فراھم آورده ،عالوه
راھی آمريکا و اروپا گرديده و در آينده سرمايهھای چينی ھم
صنعتی چينی نيز
برآن ،سرمايهھای تجاری و حتی سرمايۀ
ِ
ِ
در خارج ازاين کشور به سقوط دستمزدھا کمک خواھد کرد! ...برای مثال درآيندهای نه چندان دور خواھيم ديد کارخانۀ
آتی اين کشور در اروپا ،چه تأثيرات مخرّب تازهای
اتومبيلسازی درحال تأسيس چين در بلغارستان و سرمايهگذاریھای ِ
بر دستمزدھا خواھد گذاشت! اين منطق حرکت سرمايه است؛ زيرا اگر از سرمايه پرسيده شود روزانۀ کار چيست؟ در
معنی پرولتر يعنی مزدور!
جواب میگويد ٢۴ :ساعت! زيرا تمام طول حيات نيروی کار متعلق به سرمايه است .چون
ِ
گام ديگری فراتر از آن نھاده ايم.
» در روزگا ِر کنونی ،از دول ِ
ت س ِر رقابتی که در بازا ِر جھانی ...درگرفته استِ ،
ستاپلتون ،عض ِو پارلمان ]انگلستان[ به رأی دھندگان خود چنين توضيح می دھد" :اگر چين مبدّل به کشو ِر بزرگِ
سطح رقبای خود تن ّزل
کارگری اروپا چگونه خواھند توانست ،بدون آنکه تا
صنعتی شود ،من نمی دانم توده ھای
ِ
ِ
نمايند ،در مبارزه پايدار بمانند ".اکنون ھدف مورد آرزوی سرمايۀ انگليس ديگر مزدھای قار ۀ اروپا نيست ،خير،
کاپيتال ،جلد ا ّول
آماج دستمزد چينی است«.

٧

 ...و آقای قراگوزلو ھم در مورد دستمزد حق دارد ادعا کند که چپھا روضه میخوانند! ا ّما چپھای روضهخوان
به دعانويسانی چون قراگوزلو احتياج دارند .مذھبھای عرفی دست کمی از مذھبھای شرعی ندارند؛ زيرا ھر دو نياز
به دعانويس و روضهخوان دارند.
واقعی اختالفات آقای اکبری و کوھستانی اجماالً نگاھی به رابطۀ سرمايه و نيروی کار
برای شکافتن و بيان جوھر
ِ
در اين دورۀ مشخص بياندازيم.
الف .عرصۀ بينالمللی
سرمايه برای ادامۀ حرکت خود امروز نياز به بازتعريف رابطۀ سرمايۀ مرده و زنده )سرمايۀ ثابت و متغير( دارد.
در اين رابطه قدم اوّ ل حمله به دستمزدھا و معيشت زحمتکشان و مثلهکردن قوانين کار موجود خواھد بود .باالبردن سن
بازنشستگی ،کاھش ميزان و زمان بيمۀ بيکاری ،مزايا ،بيمۀ بازنشستگی ،پايينآوردن ميزان بازنشستگی ،بيمۀ درمانی
و خدمات اجتماعی و به حداقلرساندن اينھا امروز در دستورکار نمايندگان سياسی سرمايه در سطح جھانی قرار دارد.
اين امر در دو کانون اصلی سرمايه از دھهھا قبل شروع شده بود و اکنون ما با نتايج آن روبرو ھستيم .در آمريکا اين
حرکت از دھۀ  ٨٠قرن گذشته و در آلمان از دھۀ  ٩٠شروع گرديد .فشار نمايندگان سرمايه برای قطعی نمودن اين
پروسه امروز در اسپانيا ،يونان ،ايتاليا بهشدت ادامه دارد .امروز قانون کار و تغييرات در آن به نفع حرکت سرمايه به
يکی از عرصهھای مبارزۀ طبقاتی تبديل شده و بهھمين جھت مقاومت و اعتراض نيروی کار در سطح جھانی در اين
رابطه جريان دارد .اين روح )قانون( جھانی سرمايه بايد از طريق سازمان جھانی کار ،صندوق بينالمللی پول ،بانک
جھانی و سازمان تجارت جھانی و دولت ھای سرمايه عليه نيروی کار به پيش برده شود .در سطح اروپا با توجه به
قدرت سرمايه در آلمان ،سرمايهھای آلمانی ارادۀ خود را به سرمايهھای اروپائی و بهطريق اولی بر نيروی کار ديکته
خواھد کرد .تظاھرات و ناآرامیھای سياسی در يونان ،اسپانيا ،ايتاليا و رومانی گوشهھائی از عکسالعمل سرمايهھای
ملی در محدودۀ جغرافيای سياسی و دنباله روی نيروی کار در مقابل تعديات جديد سرمايه از بروز اين تقابل در مقابل
سرمايۀ جھانی و اروپا است .جنبش اشغال وال استريت با ترکيب رنگارنگ طبقاتی آن و گسترش آن در سطح جھانی
سطحی جريانات سياسی چپ آمريکا و اروپا ،نھايتا ً به دستمايۀ نمايندگان سياسی سرمايه در
برخالف تحليلھای سياسی
ِ
انتخابات پارلمانی تبديل خواھد شد .اين جنبش  ،اعتراضی به سرمايۀ مالی و خانه خرابی ميليون ھا آمريکا ئی است که
طبقۀ متوسط و محروم جامعه را فقيرتر کرده و بهھمراه خود بخشی از نيروی کار را به خيابان سرازير کرده است.
ھمين رنگين کمان طبقاتی سبب میشود که اين اعتراض مورد استفادۀ بخشھای ديگر سرمايه و نمايندگان سياسی آنھا
قرار گيرد .اوباما و دهھا سياستمدار راست و چپ از ھمان ابتدای شروع آن رسما ً حمايت خود را ازآن اعالم کردند.
ھمانطورکه بھارعربی به خزان عربی تبديل شد ،اين جنبش نيز نھايتا ً به سکوی پرواز سرمايه برای رفع تنگناھايش و
ورود به بحرانھای آينده مورد استفاده قرار خواھد گرفت .نيروی کار از ھر سو نه تنھا از سوی سرمايه بلکه از سوی
وآنارشيستی خيابانی محاصرهشده وعقيم
ابزارھای رنگارنگ آن ازجمله اتحاديهھای کارگری ومکتبھای مارکسيستی
ِ
خواھند شد .جھان سرمايه بهيُمن ديکتاتوری عريان حزب کمونيست چين با کشيدن ارزشاضافی مطلق ١١-١٣ساعت
کار در روز و رشد سرسامآور اقتصادی از بحران موجود عبور نموده و خود را برای بحران و بحران ھای آتی آماده
خواھد ساخت .در شرايط فعلی سرمايۀ چينی چنان عرصه را بر نيروی کار خود تنگ نموده است که ميليونھا نيروی
٨

کار مؤنث برای زندهماندن خود درسطح جھانی حتی به ھرزگیھا وخواستھای جنسی کارفرمايان خود تن میدھند .در
چند سال اخير سرمايهھای ترکيه نيز به يُمن اسالم معتدل دست کمی از سرمايۀ چينی نداشته است .دراين مرحله سرمايه
با ايجاد زمينلرزه و پسلرزهھای خود با کوبيدن موانع سرراه خويش نيروی کاررا ھرچه بيشتر در تنگنا قرار داده،
قدرتمندتر از پيش به حيات خود ادامه خواھد داد .برای درک عميقتر موقعيت ضعيف نيروی کار به آخرين نمونه عمل
ميليونھا مزدور مزدی آمريکا حتما ً بايد توجه داشت .ريچارد ترومکا ) (Richard Trumkaرئيس فدراسيون آمريکا اخيراً
اعالم کرده است که برای به قدرت رساندن مجدد باراک اوباما اتحاديه ھای کارگری آمريکا ،حداقل  ۴٠٠٠٠٠نفر از
اعضای خود را سازماندھی کردهاند تا با مراجعۀ مستقيم به خانهھای رأیدھندگان ،آنھا را تشويق به انتخاب اوباما بکنند.
رؤسای اتحاديهھای کارگری آمريکا درصددند  ۴٠٠ميليون دالر خرج کمپين انتخاباتی حزب دموکرات بکنند.
خاورميانه

در اين منطقه از جغرافيای اقتصادی ـ سياسی بهداليل اقتصادی و موقعيت آن از نظر تأمين مواد اوّ ليۀ سوخت طبق
تقسيم کار جھانی برای بازار جھانی بايد به چھار کشور ترکيه ،ايران و عربستان سعودی و مصر توجه کرد .ما در اين
قسمت تنھا بهطور خالصه اشارهای به موقعيت سرمايه و نيروی کار خواھيم کرد.
ترکيه
ترکيه با نيروی کار  ٢۴ /۵ميليونی ،با تکيه بر بخش کشاورزی و خدمات و صنعت خود عليرغم رکود و بحران
موجود در سطح جھانی از نظر سرمايۀ جھانی الگوئی برای کشورھای خاورميانه بهشمار میرود .موقعيت جغرافيائی
اين کشور و ثبات سياسی مورد نظر سرمايه برای تأمين مواد سوختی صنعت کشورھای اروپائی خصوصا ً در  ١٠سال
گذشته موقعيت برتری نسبت به رقبای منطقهای برای اين کشور فراھم نموده است .وجود خطوط باکو -تيبليس  -جيھان،
خط لوله گاز تبريزـ آنکارا و چندين خط لوله در دريای سياه توجه سرمايۀ جھانی را نسبت به اين کشور ھرچه بيشتر جلب
نموده است .خصوصیسازیھا و گسترش يک طبقۀ خردهبورژوازی وسيع بهتبع آن موقعيت سرمايه را در مقابل نيروی
کار مستحکمتر گردانيده است .فعاليت چندين سالۀ نيروھای سياسی و محاصرۀ نيروی کار ازطريق اتحاديهھای کارگری
راست و چپ ھرچه بيشتر ھمچون تارھای مرئی و نامرئی عنکبوت بر دستوپای نيروی کار موقعيت آن را بيشتر و بيشتر
تضعيف کرد ه است .در آخرين حرکت اعتراضی از سوی کارگران تنباکو  ،اين حرکت ابتدا با بیاعتنا ئی بورژوازی
روبرو شد تا جائی که بيش از ٢٠٠نفر از آنان مجبور به اعتصاب غذا گرديدند .بورژوازی ترکيه برای غلبۀ کامل بر
اين اعتراض از يکسو اتحاديهھای کارگری را بهکار گرفت و از سوی ديگر اين حرکت را به شکلی وحشيانه سرکوب
نمود .تناسب قوای بين سرمايه و نيروی کار در ترکيه چنان بهنفع سرمايه چرخيده است که ھيوندای ،ماشين سازی کره
جنوبی ،پس از اينکه با  ۴اعتصاب کارگران در ھند روبرو شد ،بخشی از کارخانۀ خود را برای کمکردن ھزينهھا و
کوتاهکردن زمان تحويل آن به بازارھای اروپائی و خاورميانه به ازميت ترکيه منتقل نمود و کار خود را ازماه مه٢٠١٠
شروع نمود .ھمانطورکه در عرصۀ بينالمللی اشاره کرديم ،سرمايه درترکيه درحمله به نيروی کار درمنطقه پرچمدار
محسوب میشود .روز  ٨مارس  ٢٠١٢رئيس اتحاديۀ ديسک آقای ارول اکينجی در اطالعيۀ مطبوعاتی خود با گاليه از
دولت اردوغان اعالم نمود که دولت قانون کار جديدی تھيه نموده است که در آن صحبتی از اتحاديهھای کارگری نکرده
است .وی دربخش ديگر اطالعيهاش به پروژۀ استراتژی استخدام ملی اشاره نموده است که دولت برای ازبينبردن شکل
٩

متعارف استخدام از کارگران میخواھد برای کاريابی فقط به بنگاهھای کاريابی خصوصی مراجعه کنند .وی در پايان
نتيجه گرفته است که دولت قصد دارد با اقدامات جديد خود حق سنوات کاری کارگران را ازبين برده ودستمزدھای پايينی
را به آنھا تحميل کند .تسلط و موقعيت برتر سرمايه در ترکيه تا جائی پيش رفته است که اريک لی ) (Eric Leeمشاور
بزرگ سرمايه و صاحب سايت ليبراستارت در نوامبر سال گذشته به کمک مالی مرکز ھمبستگی آمريکائی فدراسيون
کار آمريکا صدھا مزدور مزدی را از ٣٠کشور مختلف زير سقف اتحاديۀ پترول-ايش جمع میکند تا برای بھارعربی به
نفع سرمايه رھنمودھای عملی بدھد وکادرھای آيندۀ خودرا ازميان آنان دستچين سازد ،غافل از اينکه در اين دوره
سازش نيروی کار با
خی
ِ
سرمايۀ عمومی به نمايندگی از ھمۀ بخشھا و گرايشات سرمايه ديگر حتی سهجانبهگرائ ِی تاري ِ
سرمايه را نيز تحمل نخواھد کرد و راهھای قانونی اعتراض نيروی کار را با توسل به ق ّوۀ مقننه و مجريه مسدود خواھد
کرد .سرمايه در اين دوره اين ھدف را تعقيب میکند ا ّما ھنوز نتيجۀ اين عرصه از مبارزه قطعی نشده است.
برای جلوگيری از طوالنیشدن اين نوشته فقط به دخالت مستقيم دولت ترکيه دراعتصاب کارگران دخانيات و دولت
کانادا در رابطه با خلبانان؛ ميکانيکھا و نظافتچیھای شرکت ھواپيمائی عظيم ايرکانادا ) (Air Canadaاکتفا میکنيم.
مصر
مصر با نيروی کار  ٢۶ميليونی خود يکی از حلقه ھای مؤثر در سرمايۀ خاورميانه است .سرمايه در اين کشور
به يُمن سرکوب شديد نيروی کار از سوی قھرمان ناسيوناليسم عرب جمال عبدالناصر ،دھه ھای متمادی با آسودگی به
نو رالسادات نيز ادامه يافت .بورژوازی مصر از دھۀ قبل با سرکوب و
استثمار پرداخته است .اين َر َو ند در زمان َا َ
حمالت متعدد به سطح دستمزدھا راه را برای خصوصیسازیھای وسيع در ھمۀ شاخهھای افتصادی از  ٢٠٠۴ھموار
نموده بود .در اين مدت بورژوازی مصر برای کنترل کامل نيروی کار با ايجاد اتحاديهای که نزديک ترين رابطه با
دولت و سرمايۀ مصر داشت از ھرگونه تحرک و واکنش نيروی کار ممانعت بهعمل آورد .بحران اقتصادی و حاکميت
خفقان و فساد دستگاه اداری سبب گر ديد که از  ١٨دسامبر  ٢٠١٠اعتراضات خيابانی با شرکت ھمۀ طبقات و اقشار
عليه دولت حسنی مبارک شروع گردد .در طی اين مدت و قبل از آن سرمايۀ جھانی در رقابت با اتحاديۀ وابسته به دولت
از طريق سازمان جھانی کار و احزاب چپ مصر تالش خود را بهکار بست تا از حرکت مستقل نيروی کار جلوگيری
کند .سرمايۀ جھانی تا به امروز در اين زمينه کامالً موفق بوده است تا جا ئی که يک سال پس از برکناری حسنی
مبارک ،اتحاديۀ حمل و نقل اين کشور برای کمک به بورژوازی مصر از اعضای خود تقاضا نمود که يک روز از
دستمزدھای خود را به دولت بپردازند .در اين ميان احزاب راست و چپ و خصوصا ً جرياناتی نظير الثوره ،اخوان-
المسلمين شديداً تالش میکنند که در دل تحوّ الت سياسی اخير کارگران راديکال و جدی سرکوب شوند.
عربستان سعودی
عربستان سعودی بهعنوان اوّ لين کشور توليد کنندۀ نفت خام و با داشتن يک پنجم کل ذخيرۀ نفت دنيا ،برای سرمايۀ
جھانی از اھميت باال ئی برخوردار است .از ھفت ميليون نيروی کار اين کشور شش ميليون آن را کارگران مھاجر
تشکيل میدھند ،که اکثر آنھا در بخش نفت و گاز کار میکنند .کارگران ھندی ،پاکستانی ،بنگالدشی ،فيليپينی ،مصری،
فلسطينی ،سريالنکايی ،سودانی ،اندونزيايی ،سوری و ترک در اين کشور بهشدت استثمار میشوند .از ميان اين جمعيت
 ۶ميليونی فقط  ١٠٠٠٠٠از کشورھای غربی ھستند که اغلب در مشاغل سطوح باال و تخصصی در نفت مشغول به
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کارند .دراين کشور ديکتاتوری سرمايه دردست وزير نفت اين کشور قرار دارد .از سال  ٢٠٠۵به بعد بخش خصوصی
در بخش توليد برق و مخابرات سرمايه گذاری ھای نسبتا ً سنگينی کرده است .سرمايۀ اين کشور برای کسب ارزش
اضافی مطلق از اين نيروی کا ر حتی نيازی به تشکالت دستساز خود سرمايه را نمی بيند .تقريبا ً ھمۀ کارگران
غيربومی ساليان متمادی بهصورت قراردادی استخدام میشوند .قانون کار اين کشور در مجموع به چند صفحۀ کوتاه
خالصه میشود که مستقيما ً از سوی وزير کار نوشته شده است .اين بهظاھر قانون کار براساس اصل اسالمی موجر و
مستأجر تنظيم گرديده است .کارگران با اتمام قراردادھای خود مجدد ًا بايد قرارداد تازهای را امضا کنند .بهطور مسلم
نيروی کار در اين کشور از بیحقوقترين بخش از نيروی کار در خاورميانه محسوب میشود .سرمايه در اين نقطه از
جھان حتی کوچکترين اعتراض مسالمتآميز را برنمیتابد .اين نيروی کار ۶ميليونی درعربستان سعودی در قانون کار
تشريفاتی ،کارگران ميھمان ناميده میشوند.
ب .ايران
برخالف مشروطيت ناکام بورژوازی ايران ،که آمال و آرزوی چپ دموکراسی خواه ايران را تشکيل می داده است ،ما از
انقالب موفق سرمايه در سال  ۴٢شروع می کنيم .اصالحات ارضی ميليون ھا خوش نشين و دھقان را از محيط روستا کنده و
نيروی کار آنان را به کاال تبديل نمود .حرکت سرمايه توسط دربار و سرمايۀ جھانی پس از سال  ۴٢چھرۀ طبقاتی جامعۀ ايران و
بافت اقتصادی آن را به کلی زيرورو کرد .به دنبال اصالحات ارضی ،سرمايه در قالب سرمايۀ عمومی نيروی کار وسيعی را در
بخش صنعت و کشاورزی به وجود آورد .ايجاد ذوب آھن ،ماشينسازی ھا ،تراکتورسازی ،گسترش صنعت نفت و پتروشيمی،
تشکيل شرکت ھای زراعی بزرگ نظير شرکت زراعی دشت مغان ،شرکت زراعی خوزستان ،و شرکت زراعی کرج ،مزارع
ميکانيزۀ کشت و صنعت به توسعۀ اقتصادی و تمرکز سرمايه کمک بزرگی نمود .عليرغم ظاھری اين پيشرفتھا با تکيه بر توليد
نفت ،زيرساخت اقتصادی در رابطه با سرمايۀ جھانی توسعه پيدا نکرد .ھمۀ پيشرفتھای صنعتی با تکيه بر صنعت مونتاژ وارده
از غرب عملی گرديد .بدون شک با استمرار رژيم بور ژوا ـ سلطنتی در ايران بورژوازی ايران در دراز مدت می توانست به
ايرانی ثناگوی سرمايه
تکنولوژی متناسب با صنعت نيز دست پيدا کند .البته قابل ذکر است که نقش تکنوکراتھا و بوروکراتھای
ِ
در اين ميان مھم بود ،ولی اينان در َر َوند حرکت سرمايۀ جھانی در ايران برخالف تکنوکراتھا و بوروکراتھای کشورھائی نظير
کرۀ جنوبی ،برزيل ،سنگاپور ،مالزی و ترکيه بهجای توسعۀ زيرساخت سرمايه ،به مجيزگويان دربار تبديل شدند و نقش خود را
در خرابترکردن اقتصاد ايران ايفا نمودند.
يکی از پيامدھای اصالحات دربار پيدايش طبقۀ بزرگ بورژوازی بود که با برخورداری ازکمک ھای مالی ،حمايت ھای
گمرکی ،بخشش مالياتی و امتيازات انحصاری بهسرعت رشد نمود و به يکی از پايهھای قدرت سلطنت در ايران تبديل شد.

رشد سريع بورژوازی نزديک به دربار و ايجاد محدوديت در فعاليت ساير اقشار بورژوازی ايران ازجمله
بورژوازی متوسط صنعتی و کمشدن نفوذ بازار سنتی در مقابل کاالھای وارده از غرب بخشھای وسيعی از بورژوازی
و خردهبورژوازی را به اپوزيسيون رژيم بورژوا ـ سلطنتی تبديل نمود .تحکيم قدرت دربار و تقويت ماشين سرکوب از
طريق ساواک و ارتش و انواع دستگاهھای کنترل و جاسوسی عليه مخالفان راه ھرگونه حرکت و اعتراض قانونی را سد
نمود .چنين شرايطی خصوصا ً روشنفکران مذھبی و غيرمذھبی را به مبارزۀ مخفی و مسلحانه کشاند .خفقان و سرکوب
سياسی شديد ھرگونه مخالفتی درجامعه وتحقيرھمۀ طبقات و اقشار ديگر جامعه ريشهھای طغيان سياسی را تقويت نمود.
ِ
دراين ميان روحانيت که تاريخا ً و از زمان مشروطيت خود را يک پای قدرت سياسی میديد و تضعيف بورژوازی
اقتصادی خود می دانست به صف اپوزيسيون پيوست .در سال ھای  ۵٢و  ۵٣قيمت نفت
تجاری را تضعيف موقعيت
ِ
کاھش يافت و بيکاری گسترش پيدا کرد و دولت قادر نبود مثل گذشته ھر سال حقوق کارمندان را باال ببرد .تا جائی که
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در نيمۀ دوّ م سال  ١٣۵۶ميزان تورّ م به ۴٠درصد رسيد .اين نقطه آغاز علنیشدن اعتراضاتی بود که سالھا در حاشيۀ
شھر تھران بزرگ درجريان بود) .البته با مؤلفهھای مھمتر ديگری که در اين مقاله فرصت پرداختن به آنھا نيست(.
حريف
ب
ِ
روحانيت ،پس از چند ماه تظاھرات توده ھای مردم و بندوبست ھای خود با سرمايۀ جھانی ،در غيا ِ
مذھبی تودهھا خود را بهعنوان
قدرتمندتر در ميان اپوزيسيون سلطنت با تکيه بر تشکيالت سنتی خود و باورھای عميق
ِ
قدرت سياسی آينده کشور مطرح ساخت.
نخستين نمو ِد اين اعتراضات با شب شعرھای دانشگاه صنعتی آريامھر شروع گرديد و اعتصابات کارگران در
شرکت نفت ،رژيم سلطنتی را بهپايان رساند .درآن روزھا حتی قبل از سقوط سلطنت ،روحانيت از سوی نمايندگان خود
و جبھۀ ملی رابطۀ مستقيمی با نمايندگان و کميتۀ اعتصاب کارخانجات برقرار کرده بود .نيروی کار در ايران درآن
خاطر بی اطالعی از تجربۀ تاريخی و حتی تجربۀ نسل ماقبل خود عمالً دنباله رو دشمنان طبقاتی خود شد.
زمان به
ِ
بازرگانھا ،بھشتیھا ،عراقیھا و طالقانیھا با مراجعه به کارگران نفت در جنوب و تھران "انقالب" را تمامشده خوانده
و از آنھا خواستند اين بار برای حاکميتی جديد با جديت و شدت بيشتری کا ر کنند .البته توصيه ھای اين آقايان در بين
اکثريت مزدوران مزدی گوش شنوا داشت ،ا ّما کارگران راديکال زير بار نرفتند.
بورژوازی ايران برای تثبيت موقعيت خود پس از حمالت اوّ ليه به بيکاران ــ که نيروی معترض بزرگی را تشکيل
می دادند ــ سريعا ً به تقويت شاخۀ کارگری خو د پرداخت .قانون تشکيل شوراھای اسالمی کار در تاريخ چھارم بھمن
 ١٣۶٣مشتمل بر بيست ونه ماده و سی ويک تبصره به تأييد شورای نگھبان و به رياست مجلس شورای اسالمی آقای
رفسنجانی ،به تصويب رسيد .يکهتازی و جاسوسی و سرکوب کارگران از سوی خانۀ کارگر و شوراھای اسالمی در
محيط کار با تکيه به دو دوره رياست جمھوری آقای رفسنجانی ادامه يافت .در طی اين سالھا خانۀ کارگر و شوراھای
اسالمی تنھا يک وسيلۀ سرکوب نماندند؛ بلکه با تکيه بر قدرت اقتصادی دولت و دريافت کمک ھای مالی ھنگفت در
اغلب شھرھا و خصوصا ً شھرھای بزرگ و صنعتی ،ھزاران ھزار مزدور مزدی را زير چتر خود درآوردند .برخالف
کسانی که اين تشکل را تنھا يک ابزار سرکوب میدانند ،اين تشکلی است که ھزاران کارگر را در صفوف خود متشکل
کرده است و آنھا را درخدمت ھمۀ جناحھای بورژوازی بهکار گرفته است.
دوران جنگ ھشت سالۀ ايران و عراق و اقتصاد جنگی آقای موسوی به تمرکز سرمايۀ عمومی انجاميد؛ ھمانطور
که جنگ داخلی روسيه بين سالھای  ١٩١٨تا  ١٩٢٢سرمايه را در آن کشور متمرکز نمود .بورژوازی جديد پس از
تصاحب سرمايه ھا و مايملک سرمايه داران وابسته به سلطنت به خاطر انباشت و تقويت قدرت اقتصادی خود از ھمان
ابتدا نشان داد که قرار نيست تغييری در جھت بھبود زندگی تودهھای کارگر و محروم جامعه ايجاد شود .بهعنوان نمونه
حجت األسالم غفاری جوراب استاراليت و آقای مھدی کروبی فوالد را با نام افراد مختلف تصاحب کردند .در طول
جنگ سرمايه با استفاده از آن عمالً کمر کارگران را شکست .آقای رفسنجانی برای توسعۀ سرمايه و تقويت بورژوازی
تعديل نيروی کار را در دستورکار خود قرار داد .در اين دوره ھزاران کارگر تصفيه شدند .فقط در صنعت نفت ايران
 ۵٠٠٠کارگر در خوزستان بازخريد شدند .از اين تعداد حدود  ١٠٠٠نفر دستگير و روانۀ زندان و شکنجه گاه ھا
گرديدند ،که کارگران راديکال در بين آنان اعدام شدند .در آن دوران قانون کار به يکی از محورھای مبارزۀ کارگران
تبديل گرديد .اوّ لين پيشنويس قانون کار از سوی بورژوازی ايران تھيه گرديد ،ولی قبل از اينکه علنی شود به بايگانی
سپرده شد .دوّ مين پيشنويس اين قانون بهابتکار آقای توکلی به کمک مدرسين حوزۀ علميۀ قم تھيه و به دولت تحويل داده
شد .مدرسين حوزۀ علميۀ قم آن را براساس فقه اسالمی برپايۀ روابط مالک و مستأجر نوشته بودند .در اين قانون درھمۀ
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موارد تنظيم رابطۀ کارگر وکارفرما بهعھدۀ طرفين واگذار شد .اين قانون ھيچگونه محدوديتی را درھيچ زمينهای ازقبيل
ساعت کار و مرخصی و اضافهکاری بهرسميت نمیشناخت .دولت وقت برخالف حوزه بر اين امر واقف بود که ھمين
طغيان  ۵٧توقعات کارگران را باال برده است و در چنين شرايط سياسی ـ اجتماعی تحميل آن به کارگران کار سادهای
نيست .بنابراين ،اين پيشنويش ھم کنار گذاشته شد .درجريان طغيان و جابهجائی قدرت ،کارگران بهطور اخص وجامعه
بهطور علیالعموم برای مدت کوتاھی طعم آزادی را چشيده بودند .برای مدت کوتاھی قدرت سرمايه ،سلسلهمراتب آن،
و بخصوص حکومت و قدرت دولتی آن تضعيف گرديده بود .باالرفتن توقعات کارگران و آنارشی ذاتی کارگری ھنوز
حاضر نبود به اين سادگی زير يوغ سرمايه و نمايندگان سياسی آن برود .سوّ مين پيشنويس قانون کار در سال ١٣۶٢
تدوين گرديد .اين ھمان قانونی است که ھنوز خط امامیھا به آن افتخار میکنند و امروز مورد نقد جناحھای سياسی و
روشنفکران طرفدار غرب قرار می گيرد .ھمين قانون نيز ،که مھرونشان زمان خود را دارد ،مورد حملۀ کنونی ھمۀ
جناح ھای بورژوازی ايران قرار گرفته است .اين قانون پس از کش وقوس ھای فراوان در بين جناح ھای بورژوازی
ايران باألخره بعد از گذشت ھفت سال ،در  ٢٩آبان  ١٣۶٩عليرغم مخالفت شورای نگھبان ازسوی مجمع تشخيص
مصلحت تأييد و به تصويب رسيد و از ا ّول سال  ١٣٧٠اجرائی شد.
پس از اتمام رياست جمھوری آقای رفسنجانی نوبت به رياست جمھوری آقای خاتمی رسيد .آقای خاتمی میبايست
درک بھتر اين مسأله اشاره به حضور آقای آموزگار
آغاز پايان انباشت سرمايه در دوران آقای رفسنجانی باشد .برای
ِ
نخستوزير دوران شاه و رئيس حزب رستاخيز بهعنوان يکی از افراد بانفوذ بانک جھانی با تأييد کامل بورژوازی جديد ايران در
زمان خود آقای خمينی ،ضروری است .آقای آموزگار در سفر خود به تھران قوانين و اجرايیشدن دستورات بانک جھانی و

صندوق بينالمللی پول و تجارت جھانی را به دولت آقای رفسنجانی تقديم کرد .بعد از اتمام جنگ بازسازی خرابیھای حاصله
از  ٨سال جنگ خانمانسوز بورژوازی عراق و ايران ،بازيگران تازه و بيشتری را به حوز ۀ فعاليت ھای اقتصادی
کشاند .شکل ادارۀ اقتصاد کشور بهصورتی متمرکز در دستان دولت مانعی به شرکت و حضور فعال سرمايه داران
خصوصی ايجاد می کرد .به ھمين سبب دولت آقای خاتمی برای جذب سرمايه ھای خارجی ،ورود به سازمان تجارت
جھانی و شريکشدن بخش خصوصی در حيات اقتصادی کشور با اسم گفتگوی تمدن ھا قدم ھای مؤثری برداشت.
اقتصادی اين دوران برمی گردد ،ھمۀ رھبران و نمايندگان بورژوازی ايران با اين سياستھا توافق
تاآنجاکه به نسخۀ
ِ
داشتند .ا ّما درعين حال ،ھر کدام از جناحھای بورژوازی ايران بر سر سھم خود از ارزش اضافی حاصله از استثمار،
با توسل به اھرمھای سياسی در رقابت با ھم بودند.
دو ران رياست جمھوری آقای خاتمی و گفتگوھای تمدنش برای بورژوازی ايران برخالف منتقدين افراطی اش
امکانات فراوانی فراھم نمود .در اين دوره در مجموع بنا به راھنمائی سرمايۀ جھانی از طريق صندوق بينالمللی پول به
معيشت ناقابل فروشندگان نيروی کار ضربات سختی وارد آمد .در ھمان حال ،کل بورژوازی ايران روابط خود را با
سرمايۀ جھانی تحکيم بخشيد .بهعالوه ،بورژوازی ايران پايگاه خود را در بين اقشار ناراضی بهويژه روشنفکران بسط
ھمراھی عناصر امنيتی دوران خاتمی و حتی سرمايهگذاری
ت بخشی از فعالين چپ به ايران با رضايت و
داد .مسافر ِ
ِ
بعضی از اين افراد به نفوذ رژيم در خارج از کشور کمک فراوانی نمود .در ھمين دوره ما شاھد شکل گيری فعالين
حقوق بشری ،زنان ،مليتھا ،ھنرمندان و امثالھم ھستيم .بخش وسيعی از ھمين جنبشھا ،که قبالً رسيدن به اھداف خود
را در سرنگونی رژيم میديدند ،اين بار پيشرفت کار و رسيدن به اھداف خود را در بقای آن و ھمکاری با آن يافتند .ھمۀ
اينھا از برکات دورانی است که به دوران اصالحات مشھور شد.
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در دوران اصالحات ،شوراھای اسالمی کار و خانۀ کارگر ازجھات مختلف تحت فشار قرار گرفتند .در درجۀ اوّ ل
بهخاطر نقش مخ ّرب خود ،اين شوراھا در محيط کار بهتدريج اعضای خود را ازدست دادند .ازسوئی بهخاطر وابستگی
اين تشکل به کمکھای سياسی و مالی دولتھای قبلی آقای رفسنجانی پايۀ قدرت آنھا تضعيف گرديد .شوراھای اسالمی
در محيط کار ازسوی خود سرمايهداران و مديران نيز بهنوعی بهعنوان مزاحم محسوب گرديدند .در داخل کشور اين
تشکل ازسوی تکنوکرات ھا و بخش وسيعی از روشنفکران ليبرال ،که خواھان خصوصیسازی سريع تر و عميق تر
اقتصاد ايران بودند ،مورد نقد و حمله قرار گرفت .دولت آقای خاتمی برای جذب سرمايۀ خارجی پس از سالھا مفادی
از مقاولهنامهھای سازمان جھانی کار )بخوان سازمان جھانی سرمايه( را مورد تأييد قرار داد .در کنار اين فشار بايد به
نقش روشنفکران و طرفداران سنديکاھا خصوصا ً در خارج از کشور در افشای خانۀ کارگر و شوراھای اسالمی و تأکيد
بر ايدئولوژيکبودن اين تشکل اشاره شود .افشای عملکرد شوراھای اسالمی و خانۀ کارگر از سوی سازمانھائی نظير
اتحاد بينالمللی در حمايت از کارگران و کميتۀ دفاع از مردم ايران ،که رابطۀ تنگاتنگی با اتحاديهھای کارگری انگلستان
دارد ،تا حدود زيادی حداقل در سطح اتحاديهھای کارگری غرب زير پای اين تشکل مربوط با حاکميت را خالی کرد.
ھمۀ اين عوامل و فشارھا شوراھای اسالمی و رھبران آن را عمالً در تنگنا قرار داد .بايد تأکيد کرد که اين افشاگریھا
نه در جھت منافع آتی کارگران ،بلکه در جھت رقابت با آن برای ايجاد اتحاديهھای کارگری از نوع غربی است ،که با
قبول سهجانبه گرائی سازش نيروی کار با سرمايه را قانونی میسازد و برای مدتھا با توجه به شرايط فقروفاقۀ موجود
در ميان کارگران ،بخش وسيعی از آنھا را نسبت به آينده متوھّم میسازد.
در ھمين دوره پس از حضور خانم بيوندی از کنفدراسيون اتحاديهھای آزاد کارگری با راھنمائ ِی سازمان جھانی
کار با استفاده از فضای اصالحات تشکلھائی با ترکيب روشنفکران و در مواردی کارگران و روشنفکران نيز بهوجود
آمد .اين تشکلھا ،که در خارج از محيط کار شکل گرفتند ،بهتدريج مانند احزاب سياسی در درون خود دچار اختالف و
انشعاب شدند و خواسته و ناخواسته به سدی درمقابل کارگران آگاه و راديکال تبديل شدند .کميتۀ پيگيری ايجاد تشکلھای
کارگری و کميتۀ ھماھنگی برای ايجاد تشکل ھای کارگری ازجملۀ اين تشکل ھا بودند ،که تالش کردند جای احزاب
اما احزاب سياسی سبب شقهشقهشدن ھمين تشکل ھا شدند .اين کميته ھا نه تنھا قادر به عملی کردن
سياسی را بگيرندّ ،
ادعاھای خود نگرديدند ،بلکه خود در درون خود به محافلی تبديل شدند که در رقابت با ھمديگر حتی به مانعی بر سر
فعاليتھای فردی ھمديگر شدند.
در١٢-١٠سال گذشته ،درخارج ازکشور نيز برای تأثيرگذاری براين َر َوند عمدتا ً نمايندگان سياسی خردهبورژوازی
ايران نيز در جھت تقويت رفرميسم در اتحاد و رقابت با ھمديگر کميتهھای رنگارنگی را با عناوين حمايت و پشتيبانی
سياسی بعد از طغيان  ۵٧را تشکيل میدھند ،که
از کارگران بهوجود آوردهاند .اکثريت غالب اين کميتهھا ھمان فعالين
ِ
پس از سرخوردگی از احزاب سياسی  ،اين بار اھداف خود را در قالب اين کميته ھا پيش می برند .يکی از اين نھادھا
اتحاد بين المللی درحمايت ازکارگران درايران است که پس از شکست پروژۀ بنياد کار)  (٨ــ که خود با انحالل کارگر
تبعيدی) (٩پا به عرصۀ وجود گذاشته بود ــ و انحالل آن ،امروز در امتداد ھمان فعاليتھا به حيات خود ادامه میدھد .اين
مبانی سياست و فعاليت خود افتاده است .اين جريان که اتحاديهھای کارگری
تشکل پس از١٢سال ،امروز به فکر تدوين
ِ
مصرفی خود مبانی
غرب به درستی از آن به نام ائتالف بين المللی نام می برند  ،برای رد گم کردن و باالبردن ارزش
ِ
سياست و فعاليت خود را بازتعريف کرده است .برای آن دسته از آدمھا که ھميشه فرسنگھا از تحوالت فاصله دارند،
مبانی سياست اينھا چيز تازهای وجود ندارد .در
اين سياستھا ممکن است تازه به نظر برسند ،ا ّما در اين بازتعريف از
ِ
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اين بازتعريف قرار است ھمان رفرميسم تاريخی اين بار فرمولهتر و سياسیتر اعالم گردد .اين دسته از آدمھا بهخوبی
سياسی چپ و راست در سطح جھانی و ايران آگاھند و تالش می کنند خود را به عنوان
از ريزش نيروھای جريانات
ِ
مبانی سياست اين ائتالف ھرچه مغشوشتر و پرتناقضتر باشد ــ که
آلترناتيو آينده بين سرمايه و نيروی کار جا بياندازند.
ِ
ھست ــ به ھمان نسبت در شرايط متفاوت از قدرت مانور بيشتری برخوردار شده و با دست بازتر درخدمت به سرمايه و
نظامش وارد عمل خواھد شد .جريانی که از ژانويۀ  ٢٠٠٠ھمراه فعالين بنياد کار در کريدورھا و پشت دفاتر رؤسای
اتحاديه ھای کارگری برای گرفتن مالقات انتظار میکشيد ،ظاھر ًا امروز به صرافت افتاده است که برای سياستھای
خود مبنائی بسازد ،درحالی که اين سياستھا ازسوی اينان سالھا پراتيک میشد .به يک نمونۀ متناقض مبنای سياست و
فعاليتھای اين نھاد توجه کنيم .گردانندگان اين نھاد در بند  ٣سياستھای خود مینويسند:

"کنفدراسيون بينالمللی اتحاديهھای کارگری )آی تی يو سی( که بدنۀ اصلی آن تا سال  ٢٠٠۶تحت نام کنفدراسيون
بينالمللی اتحاديهھای آزاد) ،آی سی اف تی يو( فعاليت میکرد ،دربرگيرندۀ اتحاديهھا و سنديکاھای کارگری متعدد و با
گرايشات متنوع از کشورھای مختلف جھان است .بهدليل ساختار سراسری اين کنفدراسيون ،اين نھاد موظف است که به
نقض و

پايمالشدن حقوق کارگران ايران ھمچون ديگرکشورھای جھان اعتراض نمايد .سياست ما در رابطه با اين

کنفدراسيون اطالعرسانی شفاف و تأکيد در انجام اين وظيفه ازسوی آنھا ضمن احترام به استقالل تشکالت کارگری در
ايران است .ازسوی ديگر آنگاه که اين نھاد ،سياستھای سرمايهداری جھانی و دولتھای غربی را در تقابل با منافع
جنبش کارگری جھانی به پيش می برد ،و يا مواضع تأييدآميز نسبت به سياست ھای ضد کارگری نھاد ھای بين المللی
سرمايهداری مانند صندوق جھانی پول ،بانک جھانی ،سازمان تجارت و گروه  G-20را اتخاذ مینمايد ،ما با پا فشاری
بر استقالل طبقاتی کارگران ،عليه سياستھای اين تشکل مبارزه خواھيم کرد".
شدن ذھن
موضع اين نھاد درمقابل کنفدراسيون بينالمللی اتحاديهھای کارگری بيشتر به شوخی میماند .برای روشن ِ
خواننده ،ما تنھا با اشاره به چند کلمه دررابطه با رئيس اين کنفدراسيون اکتفا میکنيم .آقای مايکل سومر)(Michael Sommer

از ژوئن  ٢٠١٠سکان حاکميت اين اتحاديۀ کارگری جھانی را بهدست دارد .وی چه آن زمان که رياست اتحاديۀ پست
آلمان را در اختيار داشت و چه امروز ،مھرۀ سرسپردۀ سرمايه بوده و ھست .اين فرد در سال ِ ٢٠١٠مر ِکل صدراعظم
آلمان را با افتخار تمام به کنفرانس ساالنۀ اتحاديۀ خود دعوت و از ھمکاری نزديک وی با اتحاديهھا تعريف و تمجيد
نمود .وی از نزديک در طرح و تدوين باالبردن سن بازنشستگی از ۶۵سال به  ۶٧سال و ثابتنگداشتن حداقل دستمزدھا
و کمکردن ميزان خدمات عمومی با صدراعظم آلمان ھمکاری کرده است .اين نھاد با شناخت کامل از اين دسته رؤسای
اين نوع تشکلھا با اطمينان خاطردادن به مزدوران مزدی خود را در بند اوّ ل مبانی فعاليت و سياستھای خود جزئی از
جنبش جھانی کارگری اعالم نموده و ھمبستگی خود را با مبارزات کارگری در اقصی نقاط جھان اعالم می دارد .ما
داوری در اين امر را به کارگران جدی و آگاه به منفعت آنی و آتی میسپاريم.

بنا به مفاد قانون کار جمھوری اسالمی سه نوع تشکل برای کارگران در نظر گرفته شده است :شوراھای اسالمی،
انجمنھای صنفی کارگران و نمايندگان کارگران در محيط کار .پس از بیمصرفشدن شوراھای کارگری ،دولت آقای
فکر ايجاد
احمدینژاد در رقابت با شوراھای اسالمی طرفدار آقای رفسنجانی و ايجاد شاخۀ کارگری بهنفع جناح خود ،به ِ
رفی شوراھای
انجمنھای صنفی کارگران افتاد .بنابراين ايجاد انجمن صنفی کارگران نتيجۀ بهپايان رسيدن ارزش مص ِ
اما به خاطر
کار دولت اصالحات  ،انجمن صنفی روزنامه نگاران و رانندگان شکل گرفتندّ ،
اسالمی بود .در ابتدای ِ
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محدودبودن اعضا و حضور کارفرمايان در اين دو تشکل ،نتوانستند جای پائی در بين کارگران باز کنند .انجمن صنفی
درونی خود تا انتخابات اخير رياست جمھوری دوام آوردند ،که چند روز بعد
روزنامهنگاران با توجه به حرفه و روابط
ِ
از اين انتخابات بهحکم دادستانی و وزارت اطالعات دفترشان پلمب گرديد.
پس از رویآوری دولت احمدینژاد برای ايجاد انجمنھای صنفی براساس مادۀ  ١٣١قانون کار ،ما نه تنھا درداخل،
بلکه در نشستھای سازمان جھانی کار با دو دسته از کارفرمايان و کارگران روبرو میشويم .قبل از حضور نمايندگان
انجمنھای صنفی در نشستھای ساالنۀ سازمان جھانی کار ،خانۀ کارگر تمايلی به ھمکاری اين دو نھاد نشان نمیداد.
آنھا با توجه به فشار روزافزون دولت ،چارهای جز قبول حريف زورمندتر خود را نداشتند .بنابراين اکنون سالھاست که
نمايندگان کانون عالی انجمنھای صنفی ھمراه نمايندگان خانۀ کارگر ھر سال در کنفرانسھای ساالنۀ سازمانی جھانی
سرمايه در کنار ھمديگر می نشينند .اکنون دولت  ٢۵٠انجمن صنفی را در سراسر کشور سازمان داده است و اين
انجمـنھا را بهعنوان شرکای اجتماعی خود برای اجرا و عملیکردن سهجانبهگرائی بهرسميت شناخته است.
با وجود بروز اختالف ميان جناحھای بورژوازی و تالش آنھا برای يارگيری از کارگران ،دولت آقای احمدینژاد
عليرغم تحت فشاربودن ازسوی رقبای قدرتمندتر از خود ،يورش خود را به ھمان قانون کار سال  ١٣۶٩آغاز کرده
است .اين حمالت عليرغم شدت يابی اختالفات جناح ھای سياسی و تشديد رقابت بين جناح ھای بورژوا ئی ايران کامالً
مورد تأييد ھمۀ آنھاست :از حوزۀ قم تا بيت رھبری و از بيت رھبری تا نظاميان و دولت آقای احمدی نژاد واز اتاق
بازرگانی ايران تا اتاق بازرگانی تھران.
اين اشارۀ کوتاه بدين سبب الزم بود که بتوان فضائی را که در آن انجمنھای صنفی کارگران شکل گرفتند ،بھتر
درک کرد.
از زمان روی کارآمدن دولت آقای احمدینژاد ما شاھد رقابت و درھمان حال ھمکاریھای شوراھای اسالمی و
انجمن ھای صنفی کارگران در ايران ھستيم .اين دو تشکل ھم اکنون چه در سطح تشکل کارفرما ئی و چه در سطح
تشکلھای کارگری ،در سازمان جھانی کار حضور دارند .در سالھای اوّ ليۀ حضور اين دو تشکل در سازمان جھانی
کار ،ھردو اقداماتی در زمينۀ حذف ھمديگر به عمل آوردند ،ولی بهخاطر ضعف پشتيبانان سياسی شوراھای اسالمی،
نھايتا ً مجبور به پذيرش ھمکاری با ھمديگر گرديدند .خانۀ کارگر و شوراھای وابسته به آنان برای جلوگيری از حذف
خود به کمک حزب توده و جريانات سياسی نزديک به آنھا حتی ازسوی اتحاديه ھای وابسته به شوروی قديم مورد
حمايت قرار گرفته و به عضويت فدراسيون جھانی اتحاديهھای کارگری ) (World Federation of Trade Unionsدرآمد.
ھمان طور که می بينيم ھمۀ اقشار و طبقات ديگر  ،به خاط ِر منافعی که درمقابل مزدبگيران دارند  ،برای خفه کردن حرکت
طبقاتی آنھا شب و روز تالش میکنند .تالش سرمايه در ايران برای خفهکردن نيروی کار کامالً ھمسو با سرمايۀ جھانی
مستقل
ِ
است ،ا ّما اين دو با ھم اختالفات خود را نيز دارند .جوھر اين جنگوجدل بين حاکميت سرمايه در ايران با سرمايۀ جھانی را بايد
او ليۀ سوخت ؛ يعنی نفت و گاز ايران و منطقۀ خاورميانه تا شاخ آ فريقا  ،ديد.
يابی مطمئن سرمايۀ جھانی به مواد ّ
در دست ِ
بورژوازی ايران برای تداوم و حفظ ارزش اضافی مطلق و بقا ء رژيم خود ،راھی بجز تبديلشدن به قدرت منطقه ای نمی بيند.
ھمين امر در رقابت با حاکميت سياسی ساير بازيگران صحنۀ اقتصادی و سياسی ،ازجمله ترکيه و عربستان سعودی ،محور
اختالفات بين سرمايۀ بين المللی و سرمايه ھای ايران را تشکيل می دھد .سرمايۀ جھانی با تشويق و کمک به رقبای منطقه ای
اوليۀ خام را برای
بورژوازی ايران تالش میکند با رامکردن بزرگترين سرمايهداران ايران ،يعنی سپاه و کل حاکميت ،وجود مواد ّ
درازمدت برای سرمايه تضمين نمايد .اگر سرمايۀ جھانی بهرھبری آمريکا بقاء حاکميت سياسی رژيم ايران را تضمين کند ،رژيم
ايران نه تنھا دست از غنیسازی اورانيوم برخواھد داشت ،بلکه نزديکترين ھمکاری اقتصادی را با سرمايۀ جھانی خواھد کرد.
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بورژوازی ايران عليرغم اختالفاتش با سرمايۀ جھانی ،بدون ھيچ اغماضی ،سياستھای بانک جھانی و صندوق
بين المللی پول را در مقابله با نيروی کار  ،مـوبه مـو به اجـرا می گذارد .ازبين بردن امنيت شغلی ،تبديل ميليونی
فروشندگان نيروی کار به کارگران قراردادی و پيمانی ،دخالت مستقيم دولت در تعيين دستمزدھا ،بهوجودآوردن يک
لشکر ذخيرۀ کار برای تشديد رقابت بين نيروی کار و پاييننگھداشتن دستمزدھا ،گوشهھائی از سياست عملی سرمايه در
قبال نيروی کار در ايران است.
پس از اشارهای فشرده به اقدامات بورژوازی ايران در مقابل کارگران ،بايد از خود بپرسيم که جناحھای مختلف
بورژوازی ايران و اقشار ديگر ،چه در داخل و چه در خارج از ايران ،چه ھدفی از تشکلسازی برای کارگران را
تعقيب میکنند.
بورژوازی ايران در داخل بجز سرکوب مداوم کارگران راديکال از نوع راست و راديکال از نوع چپ بهطور
مداوم ديکتاتوری سرمايه را به رخ کارگران میکشد تا بدين وسيله ھر نوع فعاليت و حرکت کارگران را در نطفه خفه
سازد .اين سياست دائمی سرمايه در طول تاريخ حيات خود بوده است و تا زمانی که نظم سرمايه و انضباط حاکم است،
اين امر بدون وقفه ادامه خواھد يافت .بورژوازی نه تنھا در ايران ،بلکه در سراسر جھان تشکالت مورد نظر خود را بنا
به شرايط و موقعيتھای تاريخی و سنتی ساخته و خواھد ساخت .اگر کارگر ايرانی حرکتی در جھت ھرگونه تشکل از
خود بروز دھد ،آن را به شوراھای اسالمی و انجمنھای صنفی حواله خواھد داد .اگر بخشی از کارگران حتی با استناد
به خود قانون کار جمھوری اسالمی ايران چيزی بيش از اينھا طلب کند ،تازمانیکه سرمايۀ عمومی )دولت( ،و سرمايۀ
خصوصی اين تشکل را بهحال خود مفيد نيابد ،از شکلگيری آن جلوگيری خواھد کرد؛ حتی اگر اين تشکل يک اتحاديه
و سنديکای سربه زير باشد و حاضر شود در چارچوب قوانين خود سرمايه عمل نمايد .ھمۀ جناح ھا و گرايشات مختلف
اضافی حاصله از نيروی کار ايران و اختالفات سياسی سطحی و عميقشان  ،در
سرمايه در دعو اھای خود بر سر تقسيم ارزش
ِ
يک نکته عمالً متحدالقولند :اين ھا ھمۀ توان خود را به کار گرفته اند تا از شکل گيری حرکت استقالل طبقاتی کارگران جدی
ھمکاری سرمايۀ نظامی ـ صنعتی
جلوگيری کنند و آن را در نطفه خفه سازند .تشکلسازی سرمايۀ عمومی و سرمايۀ خصوصی با
ِ
و مالی در قانون کار جديد خود را بهشکل استادشاگردی نشان میدھد و دخالت دولت را در تعيين دستمزدھا مقدر میسازد.

وطنی
سادهلوحی محض است اگر نمادھای انسانی سرمايه از سياستمدار تا صاحب سرمايه را تنھا در قالب ملی و
ِ
خود ببينيم .طبقۀ سرمايه دار و نمايندگان سياسی آنھا بهطور مستقيم وغيرمستقيم با ھم درارتباطند و ھمديگر را تقويت
میکنند .بورژواھای ايران حدود  ۶٠ميليارد دالر فقط در ايالت کاليفرنيا سرمايهگذاری کردهاند و اين افراد در بين ھردو
حزب جمھوريخواه و دموکرات البی ھای پرنفوذی دارند .بنا به خبرگزاری مھر ،سرمايه داران ايرانی بيش از ٨٠٠
ميليارد دالر در اقصا نقاط جھان بهويژه آمريکا و اروپا سرمايهگذاری کردهاند .بنا به آمار دولت کانادا در ۵سال گذشته
و خصوصا ً پس از بيرونراندن بخشی از بورژوازی ايران از صحنۀ سياسی ،ايرانيان  ٣۵٠ميليون دالر در اين کشور
سرمايهگذاری کردهاند .درسايرکشورھای اروپائی نيز به ھمين منوال نمايندگان سياسی اين بخش از بورژوازی ايران با
خروج سرمايهھای کالن به آغوش بخشی از بورژوازی جھانی و جناحھای سرمايه پيوستهاند .اين دسته از سرمايهداران
حتما ً در جھت شکلدادن به تشکالت کارگری مورد نظر خود درآينده دست روی دست نگذاشته و نخواھند گذاشت؛ چرا
که حرکت سرمايه بدين شکل است :سرمايه ابتدا حرکت می کند و درحرکت خود با ايجاد تالطم و گذشت ازآن ،زمينۀ
اجتماعی ھدف خود را بهوجود میآورد ،بعد خواست خود را به قانون )روح سرمايه( تبديل کرده و اجرا میکند.
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درھرصورت اين تشکالت چه ازطريق بورژوازی ايران و چه ازطريق سرمايۀ بينالمللی در شکل اتحاديهھا شکل
بگيرند ،به مانعی برسر راه حرکت استقالل طبقاتی تبديل خواھند شد.
ايجاد تشکل کارگری و بهويژه علنی در ايران  ،با توجه به بافت اقتصادی ،سياسی و فرھنگی ،ايجاد تو ّھم و يک
خودفريبی است .در کشوری که حتی وفادارترين تشکالت بورژوازی و خود جناحھای بورژوازی تحمل نمیشود ،اين
کار آب درھاون کوبيدن است .بهعالوه ھرنوع تشکل علنی و قانونی بنابهتجربۀ تاريخی ،جز ابزاری درخدمت سرمايه
نخواھد بود .ا ّما اين بهمعنی نفی تلفيق مبارزۀ مخفی  -علنی و علنی ـ مخفی نيست.
برای روشنشدن اختالفات و درونمايۀ جدلھای آقايان اکبری و کوھستانی ناچار بوديم مختصراً به تاريخچۀ رابطۀ
سرمايه با نيروی کار در ايران بپردازيم .ريشۀ اختالفات نظرات و د يدگاه ھای اين دو "فعال کارگری" را بايد در
دعواھای سرمايۀ داخلی و سرمايۀ بين المللی يافت .اين ديدگاه ھا با ھمۀ اختالفات واقعیشان نکات مشترک فراوانی
دارند .ھردوی اين ديدگاهھا تحت نام دفاع از منافع آنی  -اقتصادی کارگران در ايران در دفاع از سرمايه و رابطۀ آن با
نيروی کار در وحدت کامل قرار دارند.

» توليدکنندگان فقط بايد بهخود آيند و ھرنوع تالش برای بھبو ِد وضعشان بايد بهوسيلۀ خود آنھا
برابری سياسی را
صورت بگيرد .آن وقت زنجيرھای آنھا برای ھميشه از ھم خواھد گسست...
ِ
بهمثابه ھدفدانستن ،خطائی بيش نيست ،و حتی بهعنوان وسيله نيز خطاست« .

کارل مارکس

اگر به تاريخ خود ) نه تاريخ ساختهشده ازسوی ديگران برای ما( نگاھی بياندازيم ،بايد از خود بپرسيم در حالی که
اول قرن ھفدھم ) (١۶۴٨شعار لغو کار مزدی میدادند و درمقابل سرمايه
جنبش کارگران کانالکن در انگلستان ،در نيمۀ ّ
دوم قرن بيستويکم ،درمقابل قدرت سرمايه کجا
آلترناتيو تملک وسايل توليد اجتماعی را قرار میدادند ،نيروی کار در دھۀ ّ
ايستاده است؟

جدی کارگران راديکال و جدی ،که ناشی از انتقاد ــ در رابطه با تحليل طبقاتی ،قدرت سرمايه و
ما از ھرنوع نق ِد
ِ
سطحی خارج ازادبيات و فرھنگ طبقۀ
نظری
نيروی کار باشد ــ با آ غوش باز پذيرا خواھيم بود .ما به برخوردھای
ِ
ِ
جمعی بورژوائی تعيين میکند ،اھميتی قائل
کارگر ،که اصطالحا ً افکارعمومی ناميده میشود و جھت آن را ارتباطات
ِ
جدی طبقۀ خودمان ارزش
نيستيم .ما راه طبقۀ تاريخی ـ جھانی را قطبنمای خود قرار داده و فقط به نظرات ھمکاران
ِ
قائل ھستيم.

نابودی کاالی ويژه بهنام نيروی کار
جمعی از کارگرا ِن خواھا ِن
ِ
ا ّول ارديبھشت ١٣٩١
kalayevizheh@hotmail.com
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توضيحات:
) (١مجمععالی با کدام انگيزه به کدام سو؟ )آزادی بيان،

١٩دسامبرhttp://www.azadi-b.com/M/2011/12/post_345.html (٢٠١١

ما درون را بنگريم و حال را؛ نی برون را بنگريم و قال را )اخبار روز ٢۴ ،ژانويۀ (٢٠١٢
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=43199

) (٢آقای کوھستانی! میتوانی نشان دھی که در دستهی اول نيستی؟

http://www.kargareirani.blogsky.com/1390/10/23/post-37/

) (٣ترجمۀ آقای حسن مرتضوی از نقلقول مزبور چنين است:

وابستگی آنان با سرمايه به شکلھايی تحملپذير ،يا چنانکه ايدن
" شرايطی که برای کارگران از ھمه مطلوبتر است ،رابطهی
ِ
میگويـد» ،آسوده و آزادمنشانه« تبديل میشود .اين رابطـهی وابستگی بهجای آنکه بـا رشد سرمايـه تشديد شود ،فقط گستردهتـر
میگردد ،يعنی قلمرو استثمار و سلطهی سرمايه صرفا ً ابعاد خود و نيز شمار افراد تابع خويش را گسترش میدھد .بخش بزرگتر
محصول اضافی خو ِد کارگر که ھمواره افزايش میيابد و پيوسته به سرمايهی اضافی تبديل میشود ]مارکس در ويراست چاپ
فرانسه » به سرمايهی اضافی تبديل میشود« را به » بهتدريج به سرمايه تبديل میشود و« تغيير داده است[ ،در شکل وسيلهی
پرداخت به آنان بازمیگردد ،بهنحوی که میتوانند دايرهی لذتھای خود را فراختر کنند ،بر دستمايهی مصرفی خود در زمينهی
کارگر مزدبگير و
استثمار
لباس و اثاث خانه وغيره بيفزايند و پول ناچيزی ھم پسانداز کنند .ا ّما اين چيزھا ھمان قدر نمیتواند
ِ
ِ
رفتار بھتر و»اموال اختصاصی«) *(peculiumبزرگتر تغييری در وضعيت
وضعيت وابستگیاش را نابود کند که پوشاک ،غذا و
ِ
طالئی کارگر مزدبگير
برده نمیدھد .افزايش قيمت کار درنتيجهی پيامد انباشت سرمايه تنھا به اين معناست که طول و وزن زنجير
ِ
که برای خود ساخته اين اجازه را به او میدھد که اندکی ُشلتر شود ...يا قيمت کار ھمچنان افزايش میيابد به اين دليل که ترقی آن
اختاللی در پيشرفت انباشت ايجاد نمیکند .دراين موضوع نکتهی چشمگيری نيست چراکه بهگفتهی آدام اسميت" :پسازآنکه اينھا"
)سودھا( "تنزل پيدا کنند ،سرمايه نه تنھا افزايش میيابد بلکه سريعتر از گذشته رشد میکند)"...کارل مارکس ،سرمايه ،جلد يکم،
انتشارات آگاه ،ترجمۀ حسن مرتضوی ،صفحات ۶۶٧ـ(۶۶۵
* در قانون رومی ،اموال ناچيزی که پدر به فرزند خود يا ارباب به بردهی خود اجازه میدھد در تملّک داشته باشد .در اينجا مقصود بخشی از
دستمايهی کاریاستکه مھاجران قاعدتا ً بايد پشت سر خود باقیگذاشته باشند و بهاينگونه خسارت سرمايهی صادرشده يا بهبيان دقيقتر خسارت
ناشی ازآن بخش از سرمايهی صادرشده جبران شود که درصورت باقیماندن درکشور در دستمايهی کار نقش میداشت) .مترجم انگليسی(.

چرخ
) (۴ايرج اسکندری در کاپيتال اين واژه را َجگرنات ترجمه کرده استِ " :
شھر َجگرنوت
برابر معب ِد
ھنگام تشکي ِل دستۀ مذھبی در
ث ھندی است ،که ھرسال به
ت دوّم از تثلي ِ
مجسّمۀ ويشنو ) (Vichnouالوھيّ ِ
ِ
ِ
ِ
Juggernaut

يا  Djaggernatـ اشاره به ارّابۀ حام ِل

مؤمنين متع ّ
زير چرخھای آن میاندازند) ".بهنقل از جلد اوّل کاپيتال اثر کارل مارکس ،ترجمۀ ايرج اسکندری(
ص ِ
ِ
ب خود را به ِ
) (۵انتخابات و دستمزد کارگران )اخبار روز ١ ،مارس (٢٠١٢

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=44043

) (۶آدام اسميت )١٧٩٠ـ ،(١٧٢٣ثروت ملل )١٧٧۶ـ ،(١٧۶۶ترجمۀ دکتر سيروس ابراھيمزاده ،صفحۀ  .۵٨اکنون که از آدام
اسميت ،اين اقتصاددان بزرگ بورژوازی نام برديم ،بد نيست نظر او را دربارۀ حداقل دستمزد کارگران ھم بدانيم .او ھمانجا ،در

ادامه ،چنين مینويسد" :کارگر ھميشه بايد از قِبَ ِل کار خود اعاشه کند ،و مزد او الاقل بايد بهاندازهای باشد که قوت او را تأمين کند.
بايد در بسياری از موارد مزد قدری بيشتر از قوت اليموت باشد واالّ ممکن نيست که بتواند خانوادهای تشکيل دھد .و نژاد چنين
کارگری بيش از يک نسل نمیپايد .روی اين اصل ،آقای کانتیلن ) (Contillonفرض کرده است مزد پَستترين نوع کارگران بايد
در ھمه جا الاقل دو برابر ھزينۀ خوراک وی باشد ،برای اينکه يکی با کمک ديگری بتوانند دو بچه بزرگ کنند ...ولی حساب شده
است که ،نيمی ازبچهھائی که بهدنيا آمدهاند ،قبل ازاينکه به سن بلوغ برسند میميرند .ازاينرو تھيدستترين کارگران ...بايد بکوشند
که با ھم الاقل چھار بچه تربيت کنند ...ا ّما چنين فرض شده است ،که ھزينۀ معاش الزم برای چھار بچه ،تقريبا ً
مساوی يک مرد
ِ
برابر ھزينۀ معاش اوست؛
"کار يک بردۀ قویبنيه ،طبق محاسبهای که بهعمل آمده ،دو
است "...سپس درمقايسه با برده ،مینويسد:
ِ
ِ

١٩

کار يک بردۀ قویبنيه ارزش داشته باشد "...و درادامه میافزايد:
کار پَستترين کارگرھا ،نبايد کمتراز ِ
و نويسنده تصور میکند ،که ِ
"ظاھراً اين پائينترين مزدی است که با مروّت و انسانيت عادی موافق است)".ھمانجا ،صفحات  ۵٩و (۶٠و ما در اينجا ھرگونه
داوری درخصوص سطح دستمزد زمان آدام اسميت ) ٢۴٠سال پيش( و مقايسۀ آن با امروز را به خوانندۀ تيزبين )ويا بهقول اسميت
"بامروّت و انسانيت عادی"؛ با توجه به اينکه اين واژهھا نيز مضمون طبقاتی دارند!( واگذار میکنيم!
) (٧بهنقل از کارل مارکس ،سرمايه ،جلد يکم ،ترجمۀ حسن مرتضوی ،افزودۀ مارکس بر چاپ فرانسه ،حاشيۀ صفحۀ .۶۴٧

مارکس در ھمانجا مینويسد» :امروزه ما از بسياری از اين آرزوھا به دليل رقابت چندجانبه}جھانی{ که درآن تکامل توليد سرمايه
داری کارگران کل جھان را درگير ساخته فراتر رفته ايم .ديگر فقط موضوع برسر اين نيست که مزد انگليسیھا به سطح مزد قاره
اروپا تقليل يابد بلکه درآيندهای کم و بيش نزديک سطح مزد اروپائیھا به سطح مزد چينیھا کاھش يابد .اين ھمان دورنمائی است
که آقای استاپلتن ،نماينده پارلمان انگلستان ،دريک سخنرانی درباره قيمت کار درآينده با رأی دھندگان خود درميان گذاشته است«.
بعدی اين اثر به زبان آلمانی به عنوان "تذ ّکرات برای چاپ سوّم") ،بیآنکه توضيح دھد که مارکس آن را
انگلس در زيرنويس چاپ
ِ

بازار جھانی پس از آن تاريخ
سر رقابتی که در
بر چاپ فرانسه آن افزوده است( اشاره میکند که» :در
روزگار کنونی ،از دول ِ
ِ
ت ِ
ِ
عضو پارلمان ]انگلستان[ به رأیدھندگان خود چنين توضيح میدھد:
گام ديگری فراتر از آن نھادهايم .ستاپلتون،
درگرفته استِ ،
ِ
کشور بزرگِ صنعتی شود ،من نمیدانم تودهھای
"اگر چين مب ّدل به
ِ
ِ
کارگری اروپا چگونه خواھند توانست ،بدون آنکه تا سطحِ
رقبای خود تن ّزل نمايند ،در مبارزه پايدار بمانند ".اکنون ھدف مورد آرزوی سرمايهی انگليس ديگر مزدھای قاره اروپا نيست،
خير ،آماج دستمزد چينی است) «.کاپيتال ،جلد اوّل ،ترجمۀ ايرج اسکندری ،زيرنويس صفحۀ  .(۵۴۴اين امر نشان میدھد که
مارکس در ١۴٠سال پيش مسئوالنه متوجه ترفندھای سرمايه درخصوص تنزل دستمزدھا بوده ،درحالی که مدعيان مدافع کارگران
امروزی ما ھمۀ اين حقايق را از دي ِد کارگران پنھان داشته ،آگاھانه و ناآگاھانه به منافع فروشندگان نيروی کار پشت پا میزنند.
ِ
) (٨برای آشنائی با بنياد کار ازجمله میتوانيد به لينک  http://www.negah1.com/kargari/shams8.htmنگاه کنيد.
) (٩در مورد کارگر تبعيدی میتوان به لينکھای زير مراجعه نمود:

٢٠

http://www.astafe.eu/2006/0602/0220-f11.pdf
http://www.astafe.eu/2006/0607/0729-f1.htm

