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  ھا  ھا و اکبری ھای کوھستانی پيچی چه حرکتی پشت اخت
فات و نسخه

  مزدی، مزدوران معترضکارگر" (مزدوران  ھای  "توده برای

   نھفته است؟! )و کارگران راديکال

  نام نيروی کارجمعی از کارگراِن خواھاِن نابودِی کا	ی ويژه به

 

 "  ؟سو  انگيزه به کدام  عالی با کدام  مجمع"   عنوان  تحت  ایشتهنورد  ٢٠١١دسامبر١٩  تاريخبه کوھستانی   مھدی آقای

که بسياری از فعالين   "در شرايطینويسد:  پردازد و می "دلسوز کارگران"، به بخشی از مسائل روز آنھا می در ھيئت

سياری ديگر که ب  اند و س+متی آنھا در زندانھا در معرض خطر جدی ھست، و در شرايطی کارگری گروگان گرفته شده

وآمد به مراکز امنيتی و قضائی به مبارزه خود ادامه فعالين کارگری با تحمل آزار و اذيت روانی و بيکاری و با رفت از

 راستی، جای سؤال "به:  افزايدیم ھمين رابطهدر  و  " فرمايشی دولتی وظيفه ماست...ساز افشای نھادھای دست  دھند، می

 )١(کنند؟"میئی اين نھاد ضد کارگری را راھنما بری، امروزاک است که چرا افرادی ھمانند

توانی نشان دھی که در آقای کوھستانی! می"   عنوان باای در مقاله در جواب آقای کوھستانی نيز اکبری حسين آقای

برخورد  "آقای کوھستانی و ھمانندگانشان بايد بدانند در ھواداری از کارگران دوگونهنويسد:  می  " دسته اول نيستی؟

زند تا از اين نيروی  ھا دست می ی شيوه خواھد درنتيجه به ھمه خدمت سياست می ل آنکه کارگران را دروجود دارد اوّ 

   )٢( خواھد." کارگر می  خدمت طبقه  آنکه سياست را در کند، سود جويد و ديگر  که دنبال می بالقوه و بالفعل در راه سياستی 
  

 تاريخاً در ن سياستیاچن توانند نشان دھند کهنمیازھرنوع سياستی که صحبت کنند، ھا ھستانیھا و کوآقايان اکبری

ت اّوليه، برده، رعيت و مزدور مزدی زير ا، بعد از جماعبشر طول تاريخچون در خدمت مبارزۀ طبقاتی بوده باشد!؟

شکنجۀ   که يک َرَوندِ   ــ  ،آگاھی تا به خودآگاھی اند. طبعاً ازدار، مالک زمين و مالک ابزار کار و معاش بوده سلطۀ برده

اين امر خود را از اّولين حرکت اعتراضِی  . کننده استامری تعيين ،مسلط  توليدِ  شيوۀ سياست و فرھنگِ ــ  تاريخی است

ان تا حرکت کارگران انگليس درطول تمام تاريخ نظام سرمايه در اين کشور، از اير ،در فرانسه ١٨٣٢در کارگران ليون

 تماماً زير ،چپ چه راست و؛ چه مزدوران معترض  دھد. مزدوران مزدی وشنی نشان میروخود را به ،تا جھنم عربی

اين ميان اين کارگران راديکال گيرند. درسياست و فرھنگ و اخ[ق نظام سرمايه قرار میيعنی سلطۀ مناسبات توليد، 

 ،با رسيدن به خودآگاھی  رھاکرده،  . فرھنگ و.. سياست و تسلطازا خود ر ،ـ طبقاتی  جريان مبارزۀ تاريخیکه در ،ھستند

  شوند.به کارگران جدی تبديل می

ھای گذشته، سبب خبری از تجربـۀ گذشتگان، يعنی نسلدر طول تاريخ تسلط سرمايه، انقطاع تجربۀ تاريخی و بی

  

بھانۀ برخورد کاراست، که به  و فروشندگان نيرویازتجارب تاريخِی حرکت سرمايه  بياِن بخشیمضمون اين مقاله 

اين وسيله و روشنگرِی زدوبندھای سياسِی موجود، نگارش يافته، و به اصط0ح فعال کارگریبه مجادلۀ کتبی بين دو به

  ــ مرور کنيم!  که بايستی دائماً يادآوری شود! ;زم آمد بخشی از تجارب کارگران را ــ

صورت مزدوران مزدی آن اشاره شود اينست که وقتی توليدکنندگان نعمات مادی بهبايد به ھرچيزازای که قبلنکته

ــ  تمام طول تاريخ چنين بوده آنھا (يعنی کارگران جدی) که در استثنای قشر ناچيزی ازبه رو سياست باشند ــبوده، دنباله

  تأکيد کرد. حرکت استق0ل طبقاتیايستی بر "تشکل مستقل کارگری" نيز مشکل آنان را برطرف نخواھد کرد؛ بلکه ب
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ھای آتی وارد د را به تعادل رسانده و به بحرانتعادلِی خوھای سرمايه، سرمايه بتواند بیھا و زلزلهشود که در تکانمی

مورد نظر  و يا ھرنوع سياستی، که د. بنابراين ھردو سياستشود و مزدوران مزدی را برای انباشت بيشتر فقيرتر گردانَ 

از جنِس کوھستانی اکبریپادوان سرمايه  که از حرکت تشکل  سياستیدرخدمت سرمايه خواھد بود.  باشد، ھاھا و 

حتی تقابل واکنشِی   ــ  ی، که در ھر اعتصاب و اعتراضی در ھمان لحظۀ تاريخِی تقابل قدرت سرمايه و نيروی کارطبقات

اين   . حرکت استق[ل طبقاتی است نشانۀاين سياست  و ، که خود زادۀ مبارزۀ طبقاتی است،در ھر بحرانی ــ  روزمره

شدن ھمان ھستِی اجتماعی، شرايط ھستی و بازانديشگونه ن، يعنی ھمااشتراک ـ  آزادی نشانۀمنشأ و   استق[ل طبقاتی،

  .  است برای تغييِر ھمان ھستِی اجتماعی (شرايط ذھنی) زنده کار و (شرايط عينی) کار مردهيعنی 

  آموزد:ن مدفون شده، اين را به ما میيک انتقال تجربۀ تاريخی، که در زير خاک و بتُ 

   :نويسدمی »شاه پروس و رفرم اجتماعی «ھای انتقادی دربارۀ مقالۀ يادداشتدر  ١٨۴۴اوت  ٧تاريخ به مارکس

سکان جای او رقيبش بينند که به ه ف�کت اجتماعی را دراين میھرگونھرکدام علت  ھرجا احزاب سياسی وجود دارند،"

 شکل خاصی از دولت در دست دارد. حتی سياستمداران راديکال و انق�بی علت ف�کت را نه در ذات دولت، بلکهرا به دولت

  )۴٠١(صفحۀ  ".بگذارند ديگری جای آن شکل دولتیِ خواھند بهجويند، و می می

تر باشد، از قویووھرچه تيزتر انديشد. سياست می یهمحدود درونراست که د سياسی فھم سياسی دقيقاً بدين سبب "

تر تر، و بنابراين کامليکجانبه سياسیھر قدر فھم است.  اراده ر است... اصل سياست،تناتوانھای اجتماعی درک عارضه

وروحِی اراده کورتر بوده، وبنابراين ازکشف  ھای طبيعیمحدوديتاراده بيشتر اعتقاد داشته، درمورد  َقَدرقدرتیِ باشد، به 

  )۴٠٢(صفحۀ  "تر است...ھای اجتماعی ناتوانمنبع عارضه

 کند. فھممی سياسیايجاد فھم  تنّعم اجتماعینادرست است، برعکس  فھم سياسی است، موجدِ ف�کت اجتماعی  کهاين "

  )۴٠۶(صفحۀ  "بََرد.سر میاست، که در نعمت بهکه دار است و به کسی ارزانی شده spiritualist باورروح سياسی

نيروھای  ــ شابتدای جنب دست کم در ــا پرولتاري تر باشد،تر و عمومیيک خلق آموزش ديده یسياسیھراندازه فھم "

 ،انديشدکه او در قالب سياست میکشيده، بيشتر تلف خواھد کرد. چونخونثمر و بهھای غيرعق�نی، بیخود را در خيزش

بيند. از دولت می بخصوصی شکل یسرنگونیو در  قھر اراده و تمام وسايل درمان را در ]اِعمال[ ھا را درعلت تمام بدبختی

اند، فقط سربازان پنداشتند که فقط در پِی اھداف سياسیکارگران ليون، می ؛فرانسه پرولتاريایھای دليلش اّولين خيزش

اين گونه ريشۀ ف�کت اجتماعی را برايشان  ،فھم سياسِی آنانواقع سربازان سوسياليسم بودند. اند؛ درحالی که بهجمھوری

 ". فريب داد را اجتماعيشان چنين غريزۀاين ،آنان یفھم سياسیمبھم ساخت و شناختشان را از ھدف واقعی تحريف کرد. 

  ترجمه از متن آلمانی) .ھمۀ تأکيدات از خود مارکس است)                                                                 (۴٠٧(صفحۀ 

  

سياست، فرھنگ و زيرا ريشۀ  سرمايه چيزی ديگر. کنيم که درس تاريخ يک چيز است، درس پادوان میم[حظه 

ھای ھای متعدد درکليّت اجتماعِی خود شامل سرمايهسرمايه  بهگيرد، شکل میکه از گرايشات متعدد ادبيات و اخ[ق، 

ھای ھای سوداگر (بازرگانی و تجارت) و سرمايهھای قانون ارزش يعنی استثمار و انباشت)، سرمايهصنعتی (سرمايه

، اّما سخنگويان و مجيزگويان سرمايه تعلق دارندبازی و کازينوئی و...) اعتباری، سفتهانگلی (پول ـ سرمايه، ربا، بھره، 

دانند. عنوان گرايشاِت دروِن خوِد مزدوران وانمود کرده، از جنس خود آنھا میھا را به (چه راست و چه چپ) اين

و تمام سياست (چه چپ و چه راست) و  باشنددرحالی که مزدوران اجتماعاً از ھمان ابتدا در زير سلطۀ کارفرماھا می

شدن، وقتی که تنھا درصدی از داغشود. سپس به مرور زمان و با کسب تجارب استثمار و نقرهآنھا تحميل میفرھنگ به

شوند، نه تنھا در يک کارخانه يا يک کشور معيّن جغرافيائی؛ بلکه در تمام سطح مزدوران به کارگران جدی تبديل می
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بدون کوچکترين انحراف و تزلزلی براساس تفکر منافع کل نابودِی طبقۀ مزدور و استثمار و براساس  جھان سرمايه

ھای شرايط تاريخِی سرمايه نشان داده  کنند. اين توضيح سياسی بايد براساس زمينهآزادی و اشتراک جھانی حرکت می

ـ خودآگاھی)، و بدانيم که برای تبديل پول به شود. و اين مستلزم اينست که به درک تاريخی ـ جھانی برسيم (آگاھی 

مثابه شخص آزاد، کاwھا کارگر آزادی که به دو معنی آزاد باشد، بيابد: کارگری که به ربازارسرمايه، صاحب پول بايد د

 راختيار نيروی کار خود را مانند کاwی متعلق به خود داشته باشد، و ازسوی ديگر نبايد کاwی ديگری برای فروش د

ترين و که باص[حيت  ــوپاس. و تاريخ جھان از ھفت دولت آزاد؛ يعنی آس ــ  زبان بورژوائیبه ــاختيار داشته باشد. آزاد 

دھد که طبيعت دارندگان پول و به ما نشان داده و می ــ  ترين درس زندگی به ماستمعتبرترين دادگاه جھان و آموزنده

 ط صاحب نيروی کار خود ھستند ازسوی ديگر، نيافريده است. اين رابطه به ھيچکاw را از يک سو و کسانی را که فق

و  ھامارکسيست  اکثر  ھا و ريکاردوھا) وکه ک[سيکرھای بورژوائی (آدام اسميت  ــشود ناشی نمی طبيعیتاريخ وجه از

خوانده و ماترياليسم تاريخِی  طقیتاريخی ـ مناند و در بھترين حالت ديديم انگلس آن را در مغزھا رسوب داده ھالنينيست

و نه رابطۀ اجتماعی است، که درکليۀ ادوار تاريخی مشترک باشد. در وجود محصولی که به  ــ  خطی را نتيجه گرفته

يافته در درون جامعه، که شکل کاw درآمده، شرايط مشخص تاريخی نھفته است. پس در اثر تقسيم کاِر چنان توسعه

ف و ارزش مبادله به انجام رسيده باشد، مثل پول؛ که شرايط پيدايشش با پيشرفت مشخصی جدائِی بين ارزش مصر

دررابطه با مبادله م[زمه دارد. اشکال ويژۀ پول، معادل ساده يا وسيلۀ َدَوران و يا وسيلۀ پرداخت و زراندوزی و پول 

دھندۀ مراحل بسيار مختلف وظايف، نشانجھانی برحسب دامنۀ مختلِف وسعت ھرکدام و تفّوق نسبِی اين يا آن يک از 

وجودآوردن کليۀ ای نيز برای بهشديافتهر  ن داده که گردش کاwی نسبتاً کمپروسۀ توليد اجتماعی ھستند. تجربۀ جامعه نشا

  اشکال کاwئی کافيست. 

پول تطبيق  شرايط تاريخِی وجودش به ھيچ وجه با گردش کاw و . قرار ديگر استولی درمورد سرمايه وضع به

مثابه دارندۀ نيروی کار کند، که دارندۀ وسايل توليد و معيشت کارگر آزاد را، بهکند، سرمايه فقط در جائی بروز مینمی

  از جھان نھفته است!  تاريخی، شرط تاريخیخويش، در بازار بيابد و در چنين 

و يا ھر مقولۀ اقتصادی و اقتصاد پس امروز، صحبت از تشکل، دستمزد، بھرۀ زمين، ابزارکار، نيروی کار 

بينيم که تحليل طبقاتی ئی بيش نيست. درنتيجه میگوئیھا ياوهسياسی، بدون درنظرگرفتن رابطۀ سرمايه با ھريک از اين

  شده است. ی سپردهفراموشبه 

از   اشتوليدی  شيوۀ  برای ــ  باشدروح خودش می که ــرا  خود سرمايه، نھادھا، بوروکراسی، قانون و... اکنون ساختار

قانونی  ھا ھمۀ اين سپس ،دھه عمل کرده  چند  يک دھه تا  ابتدا از  آَوَرد ووجود میبه  جديد، اع[م و اع[م دوران ھمان آغاز

ھای خود را با گردند. حرکت سرمايه در طول حيات خود ھميشه با ت[طم و موانع بسيار روبرو بوده، اّما محدوديتمی

  آورد. ھای بحران آتی را با�جبار به وجود میسازد و درعين حال زمينه حاظ زمانی و مکانی برطرف میلپويائِی خود به

، آن ميکانيزم کنترلی ھستند که بعد از ھر نامرئیھای در پيوند با دست مرئیھای دستو ، مديريت ،مراتبسلسله

ھای غيرقانونی و حتی اتحاديه کنند. نمونه: حاکم میحرکت نيروی کار درمقابل قدرت سرمايه، سلطۀ سرمايه را مجدداً 

ھا و آنارکوسنديکاليسم در زمان کارخانه (بلوغ سرمايه) و حتی در دوران مانوفاکتورھا، سنديکاھا و اتحاديه  مخفی گاھاً 

-حتی انق[بی ھا که سنديکاھای سرخ را َعلَم کردند، شوراھا (که طبقۀ متوسط و روشنفکران راديکال وسنديکاليستآناکو

معنای اخص کلمه اکونوميسم به ــ  دھندۀ توسعۀ جھانِی سرمايه بودندکه ھمان ادامه  ــاصط[ح خواھان کمونيسم نماھای به

ھا، آخرخط بودند، که نابود شدند؛ يعنی تضاد بايد ھای کارخانه، ديالکتيک شوراھا و اتحاديهنمونۀ بارز...) تنھا کميته
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ھای پراکنده و گروھِی کارگران در تمام گوشه و کنار ط خاص تاريخِی خود و تا امروز حرکتازبين برود. در شراي

سلطۀ بدون ا تحت روند؛ زيرشدن سرکوب و زير پرچم سرمايه می، اّما ب[فاصله بعد از علنیبوده  مخفی شکلبه جھان

  ماند. فقط نارضايتی و اعتراض می ی سرمايهوچرا چون

) ١٩و ١٨، ١٧، ١۶قرن ( ۴بندِی جمع کارگران جدی و ھمکاران فکرِی آنان، که حاصلِ   يک تجربۀ تاريخی از

  : کنداقتصادِی مزدوران مزدی را شرايط انباشت سرمايه تعيين می ـ ھستِی اجتماعیکه گويد میباشد، می

) ــ اقتصاددان انگليسی Eden(   يا چنانکه ايِدن  پوشاند و تحّملی می  ھای قابل سرمايه شرايِط وابستگی را زيِر شکل" 

آنکه اين شرايط عمقاً تشديد يابند، با  جای سازد. به گويد آن شرايط را "دلپذير وآزادمنشانه" می می از مکتب آدام اسميت ــ

تر  وسيعاستثمار وتسلِّط سرمايه  ،آنسرمايه و زيادشدِن تعداِد تابعين  فقط با افزايشِ  شوند يعنی  ترمی گسترده  سرمايه  افزايشِ 

ِالحاقی، قسمِت بيشتری از  ۀسرماي آن به  ۀشد کارگران و افزايِش مقدار مبّدل  محصول خود ازدياِد اضافه ۀشود. درنتيج می

تر  آنھا را وسيع  یِ ربرخوردا ۀکه دامن   طوری شود به کارگران َروان می   سوی صورِت وسايل پرداخت به محصول به اضافه

پولِی مختصری برای  ۀتوانند ذخير يابد و می حيِث تأميِن لباس، اثاِث خانه وغيره بھبود می آنھا از ۀکند و مصرف ماي می

انداِز بزرگتر شرايِط وابستگِی بندگان را  طورکه لباِس بھتر، غذای بيشتر، رفتاِر نيکوتر و پس خود تشکيل دھند. ولی ھمان

  آَوَرد. درواقع ترقِّی بھای وجود نمی کارگراِن ُمزدور تغييری به   یِ و احوال در وابستگ قِسم اين اوضاع  ھمان  دھد به تغيير نمی

خويشتن    کارگِرُمزدور خود برای  که ی ئ ط�ئیحجِم زنجيرِ  عرض وکه طول و  اين معناست انباشِت سرمايه فقط به ۀکار درنتيج

که مزاحِم   کند جھت ادامه پيدا می کار ازآن   ھایيا ترقِّی ب .. تر کشيده شود. که زنجيِر مزبور نرم  دھند است، اِمکان می   ساخته

   )٣(پيش..."تراز سريعیحتيابند و افزايش میھا  درصورِت تنّزِل سود، سرمايه ی: حتتاسميقوِل آدام به ؛نيست  انباشت  پيشرفتِ 

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

نمونۀ تاريخی: رابطۀ آَوَرد!  وجود نمی تسلِّط سرمايه به ۀوجه اخ[لی درتوسع ھيچ ُاجَرت به تقليل درکاِر بی  ،پس

  انباشت سرمايه با دستمزد بعد از جنگ جھانی دّوم تحت نام دولت رفاه.

و کارگران برای مزدوران  را  آيا کسانی که ھمان نسخۀ سنديکا، آنارکوسنديکا، اتحاديه، شورا و مجمع عمومی

گردانند؟ آيا برگشت به عقب، ارتجاع نيست؟! چرا تجربۀ برنمیپيچند، آنان را به عقب معترض و کارگران راديکال می

آيا  ايد؟دربيامروز و فردا  یھابه صورت نسخه بايد ــ  که بايد به تغيير ھمان ھستِی اجتماعی بيانجامد  ــھستِی اجتماعی 

  پيچی ارتجاعی است. ھمين و بس!ش نيست؟ پس نسخهھا يک َرَوند تاريخی بياين

دراثر  ،است پس ھستِی اجتماعِی توليدکنندگان، که رابطۀ کار مرده (سرمايۀ ثابت) با کار زنده (سرمايۀ متغير)

ط به راه مبارزه با سرمايه را در انطباق با شراي ــ  انجامدکارگران می که به انگيزۀ استق[ل حرکت خود ــتجربه و آگاھی 

به جدی و در َرَوند تاريخی ، که است و اين ھمان استق[ل صف مبارزۀ طبقاتِی مزدوران مزدی دھد!آنان نشان می

نگارِی تاريخ  جای آنبه و منقطع بۀ تاريخی راراين تج کنندمی سرمايه و پادوان سرمايه سعیولی  شوند؛تبديل می انق[بی

  .العموم بدھندطور علیو جامعه بهطور عام زحمتکشان به اخص و طورخورِد کارگران به بهۀ خود را خودساخت

چون بورژوازی احزاب دارند، چون سياسی ھستند؛ يعنی دولت دارند، بانک مرکزی دارند، تقسيم کار دارند،  حال

و  ) نداختکه مکتب مارکسيسم را جا ا(   آموزش و رھنمودھای انگلس طبق  مثابه اپوزيسيون بورژوازی،به نيز ھاچپو 

نترناسيونال  ا از  با  ،٢فرزند خلفش  ده  منطقی  تاريخی  نتيجۀ  استفا تاريخی از ئی کهـ  ليسم  تريا مان ھ(   گيرندمی ما

 را رانـکارگ بايد ران،ـقيّم کارگ عنوانبه، ) ع داشتـدِی قاطـا مرزبنـآنھ  مارکس بائی که ھای منبری ـ دولتیسوسياليست

 و دنبال آن پادو حزب کنندبه و آَشنا سياست ا، بندن خودشانابرای به قدرت رس  ــ  دداننمیصنفی  حدِ   فقط در که آنھا را ــ

  ند. بالطبع تمام اينگره بزننھادھای وابسته به خود را با نھادھای وابسته به احزاب  . سپسبا احزاب جھانی پيوند دھند
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 شيوۀ توليدِ  مراتبِ ند. ھمان سلسلهورآه درمیسر از زير سلطۀ سرمايه و بوروکراسی و بوروکراتيک سرماي  ،نھادھا

به زائدۀ توليد مبدل  ،وردهھا و... و... را به وجود آمراتب نھادھا، سنديکاھا، اتحاديهخودش سلسله در سياستِ  ،مسلط

وجود هب ،يعنی دولت را ،نی مرکزیيع ،بانک ملی )،معادل عام( واسطۀ زائِد پول ،توليد و محصولند. جدائِی ابزار ک می

مختلف دولت را دررابطه با  نيز َاشکالد، به ھمان نحو کنمی منعکسکه پول مراحل توسعۀ توليد را طور! ھمانآورد

روح   . ھای زيگزاگی به افزايش و کاھش مزد، تغييرات قانون کار، و... و..درگرايش  دھد. سرمايه،شيوۀ توليد نشان می

ھای مبارزۀ ھا و درگيریتمام بحران  ،تا امروز ١۴از قرن کند. يکته میدھايشان داران و دولتسرمايه خود را به

ھای تاريخِی سرمايه و تشکل یھا و توافقات مقطعگرائیجانبهھا را در مقاطع تاريخی نشان داده است. سهطبقاتی، اين

اگر  زيرا؛ اندکنندهراهگم ھائینسخه ،مورد نظر "فعالين کارگری" درآوردیِ منمختلف نيروی کار تا تشکل مستقل 

اکنون .  از تشکل مستقل بگويند توانندتوانستند از آزادی حرفی بزنند، بردگان مزدی ھم میداری میبردگان نظام برده

انق[ب تنھا شناخت و گفتمان دستور روز است و  . است گذشته است سال رفرم و سازش و خيانت صد، صدوبيست زمانِ 

ده باشند و طبقات درآمشکل طبقه مزدور، که به طبقۀ کارگر برای نابودِی کاwی ويژه که بهآن با استق[ل حرکت طبقۀ 

جنگ طبقاتی را  و ، يعنی مبارزهتاريخی ـ طبقاتیرا نابود کنند، قدرت سياسی را نابود کنند، درمقابل سياست، شناخت 

به  با�جبار ،تبديل شدهبازھا سياست بازيچۀ دستِ  صورت، کارگران بهدرغيراين  شود.عملی می مقابلش بگذارند،

ھای اّرابۀ چپ، سوسياليست ـ کمونيست آنھا را در پارلمان زير چرخ راست، تمام احزابِ درنتيجه و  بسته پارلمان دخيل

 اخگرنات

  .خواھند کردسرمايه قربانی  )۴(

درمقابل  خودگذشتگی،ھا ت[ش و ازسياسی، پس از سالراديکال   عنوان يک کارگربهآقای محمود صالحی، 

کند ھای خود اع[م میعدم حضور بدنۀ سنديکا، در ادامۀ صحبت خاطر، ضمن اعتراض بهسنديکاھای فرانسهرؤسای 

ساله، حق  ١٠ـ١٢تا اينجا با تأخير   . ھای ساخته شده در خارج از محيط کار در ايران ربطی به کارگران ندارندتشکل که

از صفر شروع کنيم و  ھميشهگر راديکالی بايد ازخود بپرسد که آيا ما محکوم ھستيم که با آقای صالحی است. اّما ھرکار

خودمان  ۀسال  ١۵٠تلف کنيم، يا بايد به تجارب تاريخِی حداقل  فردیھا توان و انرژِی خود را برای کسب تجربۀ  سال

که آقای صالحی آزمودۀ بارھا گردد سبب می طبقاتی از تجارب تاريخی و نداشتن دانشاط[عی بی  مراجعه کنيم؟

بستن به سنديکا و اتحاديه (با ھر . آيا با توجه به تجربۀ تاريخِی طبقه، دخيلخوردۀ تاريخی را مجددًا بيازمايدشکست

خوردۀ تاريخی نيست؟ آيا تکليف مبارزه بين نيروی کار و سرمايه در پسوند و پيشوندی) تکراِر ھمان تجارِب شکست

   قَم خواھد خورد يا در نقطۀ توليد؟خيابان (سياسی) رَ 

  

 :نويسدمی " دستمزد کارگران ،تخاباتان" ديگری تحت عنوان  ۀل با آقای اکبری در مقالدَ جَ  ۀآقای کوھستانی در ادام

کار   کارگری ما خواستار تقسيم عادQنه ثروت و کار شايسته، خواستار برابری زن و مرد در  "مسلم است که جنبش

  )۵("زند! خيزش و جنبشی فرھنگ انسانی را فرياد میعرصه اجتماع، اين جامعه درھر چه در ان کار وميد ھست، چه در

سرمايه و نيروی کار  نتضاد بي ،کريه سرمايه ۀکنندگان چھرکزَ و بَ  " مصلحين اجتماعی"   ۀآقای کوھستانی مثل ھم

، ، کار شايستهثروت ۀدنبال تقسيم عادwنهب  در درون نظام سرمايه کند وبلکه در توزيع جستجو می ،را نه در توليد

ھای پھن و مجانی" شباھت به "کبابنان پھن" برای مزدوران بی جنبشنمونۀ تاريخی " ! گرددمیو...  فرھنگ انسانی

 ؛انگاشتندمبلغين کوته نظر آن را وسيلۀ جلب ھوادار برای مشروطيت میازکه برخی ،آغاز انق[ب مشروطۀ ايران نيست

  انگليس. ٧۴١٨خروش برای الغای "قانون غ[ت" در و ھنگام جوشظير ھواداران آزادی تجارت بهندرست 
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ما ھم   ! خود انتخاب نموده است ۀژانوي ۴٢  را برای مقالۀ مورخ د عنوان خوبیل خودَ در جريان جَ  آقای کوھستانی

صداقت کارگری را  ،نديم. ما باwتر از آنند پايبدایدرون و حال و نه برون و قال مکه معيار را  ايشاندرست  ۀبه توصي

دربرخورد به آقای و ،نماندهوفادار خود ۀتوصي سفانه آقای کوھستانی بهأا متمّ دھيم. ایاصل قرار م ،در ميدان مبارزه

تشکلی وابسته  موقعيت طبقاتی خود در دفاع ازھوا اتخاذ کرده است. اگر آقای اکبری بنا به دوبام و  يک اکبری سياست

 ۶٢و  ٢٣گيرد، پس چگونه تبليغ اصول مورد مؤاخذه قرار می درستبه از سوی آقای کوھستانی جناحی از رژيم به

 اسالو؟ آيا آقای گرفتنآقای کوھستانی قرار  لو مورد انتقاداز سوی آقای اسا صدر ھمان رژيم ۀقانون اساسی و سع

ستانی فراھم آورد يا اين امکان را آقای کوھستانی برای مريکا را برای آقای کوھآامکان حضور و مصاحبه در تلويزيون 

 ۀاتحادي ۀرا در کنگراسالو حضور آقای  ۀآيا آقای کوھستانی وسيل ؟صدر رژيم سخن گويد ۀتا از سع وی فراھم کرد

"فعالين اين دسته از  ۀاگر بنا به گفت به اين کنگره دعوت شد؟ مستقيماً  اسالو انگلستان فراھم آورد يا آقاینقل وحمل

 انخودش ھمکار قديمیِ   از حضوردر اين کنگره برای رساندن پيام کارگران سنديکای واحد بود، چرا   حضور کارگری"

ممانعت  ،دکردنمعرفی می ايران کارگر ۀطبق ۀنمايند ھای کارگریدر اتحاديه وی را انقبل از اخت[فاتش ، کهدر بنياد کار

   )کنيم.از آوردن اسمش خودداری می ،ات نيستن فرد ديگر در قيد حيتوجه به اينکه اي با( ؟عمل آوردندهب

سای ؤبا کسب تجارب از ر ،نفع خويشخود به ارزش مصرفیِ سياست برای باwبردن  ۀآقای کوھستانی در مبادل

موقعيت تری برخودار است. اين در مقايسه با "فعالين کارگری" از موقعيت بھتر و مستحکم ،ھای مطيع سرمايهاتحاديه

عنوان عضو حزبی سوسيال دموکرات وی به دست آمده است.هھای وی با احزاب سياسی راست و چپ ببستانو بده از 

با اغلب احزاب سياسی  کار  در بنياد و امکانات و رقابت بر سر رھبری  اتنيو دموکرات پارتی)  قبل از بروز اخت[ف( 

. احزاب چپ از طريق شدیطرفين محسوب م ۀسودمند برای ھم ۀلاين رابطه يک معامنزديک داشت.  ۀچپ ايران رابط

يع خود با اين دسته وس ۀدادن رابطکوھستانی با نشان ند و آقایاز کنھا بسای اتحاديهؤکردند راھی به دل روی ت[ش می

    کرد.تحکيم می ھاسای اتحاديهؤھای آينده در ميان رموريتأبرای ماز احزاب موقعيت خود را 

د. آيا تخطی عضوی از  که اخت[فات در بنياد کار حاد گرديد، دست اندرکاران اين نھاد راھی جز انح[ل نيافتنزمانی

المللی درحمايت ھا که امروز در اتحاد بينگردد؟ آيا اين دسته از آدم به انح[ل آن نھاد می نظر اين آقايان منجريک نھاد از

جريان اخت[فات در گيرند؟توانند مورد اعتماد کارگران قرارکنند، میفعاليت می اردر امتداد بنياد ک از کارگران در ايران

رفتن موقعيت دستخاطر ازھم بهکارگری" آنتنھا "اتحاد سوسياليستی ،احزاب سياسی چپ ايرانی ۀاز ميان ھم بنياد کار،

در اين ميان موضع "حزب کمونيست  فتند.رقابت با بخشی از فعالين اين بنياد موضع گر ۀخودشان در بنياد کار از زاوي

در  عضو کميتۀ مرکزی اين حزب تر از "اتحاد سوسياليستی کارگری" از آب درآمد. آقای فرھاد شعبانیايران" مضحکه

ھمکار سوليداريتی سنتر  درست يا نادرستهب آقای کوھستانی را ،اسالو  سياسی آقای ضعابا نقد مو خود چند خطی ۀنوشت

ھای آن مثل ساير احزاب چپ ايرانی با آقای کوھستانی تا مقطع رحالی بود که خود اين حزب و کادراين د معرفی نمود.

درستی به اين حزب و منجمله آقای شعبانی هدر دفاع از خود بنزديکی داشتند. آقای کوھستانی  ۀانح[ل بنياد کار رابط

آنان خواست دی نداشته است و ازمريکا در ايران و عراق نقآحال در رابطه با عملکرد متذکر گرديد که حزب مزبور تابه

ای که گير کرد به ھمگان قول داد خاطر مخمصههاند آن را به اط[ع ھمگان برسانند. آقای شعبانی باگر موضعی داشته

رد. آيا گذزمان نگارش مطلب آقای شعبانی می از خواھد داد. اکنون پنج سال که پاسخ وی را در مطلب ديگری مفص[ً 

  قادر به جواب خواھند بود؟ در اين مورد نيز تاريخ به داوری خواھد نشست. "آقای شعبانی و "حزب کمونيست ايران
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  نوشت:خود  ثروت ملل  درکتابسال پيش) ٢٣٩( ١٧٧٣سال در آدام اسميت

وند که مزد کارگران را شباھم متحد می  طور يکنواختخموشند، ولی دائماً وبهجا ساکت وھمهھميشه و "کارفرمايان

عادی، و شنويم، زيرا اين يک امرندرت از اتحاديۀ کارفرمايان چيزی میاز نرخ واقعِی آن باQتر نبرند... درحقيقت ما به

مزد کارگر شوند که توان گفت يک امر طبيعی است... گاھی کارفرمايان، نيز داخل يک زدوبند مخصوصی میحتی می

شود، تا لحظۀ اجرای خفا انجام میکار ھميشه در نھايت سکوت و در تر ببرند. اين آن نيز پائينرا حتی از نرخ طبيعِی 

شدت کارگران نکه کاھش مزد بهيگردد. و با اآن ھنگام نيز کارگر بدون مقاومت تسليم می  آن کسی اط+ع ندارد، که در

 دانند..."نمیدھد، ولی ديگران ھيچ وقت چيزی در اين باره را تحت فشار قرار می
)۶(  

 تاريخی ـ طبقاتیاز اھميت که   کنيم،  يادآوری  را کاھش دائمِی قيمت نيروی کارتدابيِر   زمينۀدر ھم ایهنمون

  .کارگران سراسر دنيا کام[ً ملموس است  بار آن امروزه برای نتايج زيان برخوردار بوده،

نوشت که آقای )  ثروت مللنوشتۀ آدام اسميت در  از  (درست يک قرن بعد  ١٨٧٣زنامۀ تايمز در سّوم سپتامبررو

دورنمای آيندۀ سرمايۀ   کار[دستمزد] درآينده، به پارلمان انگلستان، در يک سخنرانی دربارۀ قيمت استاپلتون، نمايندۀ 

  گويد:  انگليسی اشاره کرده می

تواند بدون کاھش  تی اروپا میدانم چگونه جمعيت صنع اگر چين به يک کشور بزرگ توليدکننده تبديل شود، نمی  " 

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

کشور را در   کاِر ارزان چين، بتوان کارگران اين   اين بود که با استفاده ازنيروی  آقای استاپلتون درآن زمانآرزوی 

   ...وپا تنزل دادکار اروپا قرار داد و بدين وسيله سطح مزد کارگران را در ار  مقابل نيروی

اين انداز چشمنبود، امروزه   آسانی قابل تصّور ھا به چينی  با یاروپائکارگران شدِن دستمزد  سطح زمان ھمآن   در  اگر

کار   العادۀ نيروی کشی با شدت خارق کشور با بھره کرد و اکنون ديگر نه تنھا اين   توان مشاھده وضوح می  نزديکی را به

المللی فراھم آورده، ع[وه  ھای سراسر جھان بوده و موجبات سقوط دستمزدھا را در سطح بين کنندۀ سرمايه جذبھمچنان 

ھم ھای چينی  و اروپا گرديده و در آينده سرمايه آمريکا  سرمايۀ صنعتِی چينی نيز راھیِ حتی  ھای تجاری و برآن، سرمايه

خواھيم ديد کارخانۀ  ه چندان دورای ن آيندهواھد کرد!... برای مثال درمک خکشور به سقوط دستمزدھا ک در خارج ازاين 

ی اتازه ، چه تأثيرات مخّربدر اروپا اين کشور ھای آتیِ  گذاری در بلغارستان و سرمايه درحال تأسيس چينسازی  اتومبيل

ود روزانۀ کار چيست؟ در زيرا اگر از سرمايه پرسيده ش ؛اين منطق حرکت سرمايه است  ! خواھد گذاشت  بر دستمزدھا

  چون معنِی پرولتر يعنی مزدور! ساعت! زيرا تمام طول حيات نيروی کار متعلق به سرمايه است. ٢۴گويد: جواب می

  

  »سرمايه در رقابت است.  قيمت، يگانه اساس توانائیِ   کاِر ارزان  از نيروی شمار و حد  کشِی بی  بھره« 

 کارل مارکس

ايم.  آن نھاده  از  گاِم ديگری فراتر  است،  جھانی... درگرفته  بازارِ   که در    در روزگاِر کنونی، از دولِت سِر رقابتی « 
کشوِر بزرگِ  دھد: "اگر چين مبّدل به  خود چنين توضيح می  دھندگان ستاپلتون، عضِو پارلمان [انگلستان] به رأی

خود تنّزل   سطحِ رقبای  آنکه تا  کارگرِی اروپا چگونه خواھند توانست، بدون   ھای دانم توده شود، من نمی صنعتی 
اروپا نيست، خير،  ۀانگليس ديگر مزدھای قار ۀرزه پايدار بمانند." اکنون ھدف مورد آرزوی سرماينمايند، در مبا 

          کاپيتال، جلد اّول                                                                             .»              است  آماج دستمزد چينی
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خوان ھای روضهاّما چپ ! خوانندھا روضه میدر مورد دستمزد حق دارد ادعا کند که چپ ھم آقای قراگوزلو... و 

زيرا ھر دو نياز  ھای شرعی ندارند؛ھای عرفی دست کمی از مذھبتياج دارند. مذھببه دعانويسانی چون قراگوزلو اح

  .دارندخوان به دعانويس و روضه

  

سرمايه و نيروی کار  ۀنگاھی به رابط اجماwً  اخت[فات آقای اکبری و کوھستانی برای شکافتن و بيان جوھر واقعیِ 

   ندازيم.ابي مشخص ۀدر اين دور

  

  لمللیابين ۀعرصالف. 

بازتعريف رابطۀ سرمايۀ مرده و زنده (سرمايۀ ثابت و متغير) دارد.  سرمايه برای ادامۀ حرکت خود امروز نياز به

کردن قوانين کار موجود خواھد بود. باwبردن سن در اين رابطه قدم اّول حمله به دستمزدھا و معيشت زحمتکشان و مثله

آوردن ميزان بازنشستگی، بيمۀ درمانی ی، مزايا، بيمۀ بازنشستگی، پايينبازنشستگی، کاھش ميزان و زمان بيمۀ بيکار

ھا امروز در دستورکار نمايندگان سياسی سرمايه در سطح جھانی قرار دارد.  رساندن اينو خدمات اجتماعی و به حداقل

روبرو ھستيم. در آمريکا اين ھا قبل شروع شده بود و اکنون ما با نتايج آن اين امر در دو کانون اصلی سرمايه از دھه

نمودن اين فشار نمايندگان سرمايه برای قطعیشروع گرديد.  ٩٠قرن گذشته و در آلمان از دھۀ  ٨٠حرکت از دھۀ 

امروز قانون کار و تغييرات در آن به نفع حرکت سرمايه به  شدت ادامه دارد.نان، ايتاليا بهپروسه امروز در اسپانيا، يو

ھمين جھت مقاومت و اعتراض نيروی کار در سطح جھانی در اين بارزۀ طبقاتی تبديل شده و بهھای ميکی از عرصه

المللی پول، بانک رابطه جريان دارد. اين روح (قانون) جھانی سرمايه بايد از طريق سازمان جھانی کار، صندوق بين

رده شود. در سطح اروپا با توجه به ھای سرمايه عليه نيروی کار به پيش بجھانی و سازمان تجارت جھانی و دولت

طريق اولی بر نيروی کار ديکته و بهئی ھای اروپاھای آلمانی ارادۀ خود را به سرمايهقدرت سرمايه در آلمان، سرمايه

ھای العمل سرمايهاز عکسئی ھاھای سياسی در يونان، اسپانيا، ايتاليا و رومانی گوشهخواھد کرد. تظاھرات و ناآرامی

روی نيروی کار در مقابل تعديات جديد سرمايه از بروز اين تقابل در مقابل ر محدودۀ جغرافيای سياسی و دنبالهملی د

سرمايۀ جھانی و اروپا است. جنبش اشغال وال استريت با ترکيب رنگارنگ طبقاتی آن و گسترش آن در سطح جھانی 

اروپا، نھايتاً به دستمايۀ نمايندگان سياسی سرمايه در و  آمريکاجريانات سياسی چپ  ھای سياسی سطحیِ برخ[ف تحليل

 است کهئی ھا آمريکاخرابی ميليوناعتراضی به سرمايۀ مالی و خانه ،اين جنبش.  انتخابات پارلمانی تبديل خواھد شد

. است را به خيابان سرازير کرده بخشی از نيروی کارھمراه خود را فقيرتر کرده و به متوسط و محروم جامعه ۀطبق

ھای ديگر سرمايه و نمايندگان سياسی آنھا شود که اين اعتراض مورد استفادۀ بخشھمين رنگين کمان طبقاتی سبب می

 حمايت خود را ازآن اع[م کردند. چپ از ھمان ابتدای شروع آن رسماً   ھا سياستمدار راست وقرار گيرد. اوباما و ده

د، اين جنبش نيز نھايتاً به سکوی پرواز سرمايه برای رفع تنگناھايش و که بھارعربی به خزان عربی تبديل شطورھمان

ھای آينده مورد استفاده قرار خواھد گرفت. نيروی کار از ھر سو نه تنھا از سوی سرمايه بلکه از سوی ورود به بحران

شده وعقيم نی محاصرهھای مارکسيستی وآنارشيستِی خياباکارگری ومکتب  ھایابزارھای رنگارنگ آن ازجمله اتحاديه

 ساعت١١-١٣مطلق   اضافیعريان حزب کمونيست چين با کشيدن ارزش  ُيمن ديکتاتوریخواھند شد. جھان سرمايه به

ھای آتی آماده  آور اقتصادی از بحران موجود عبور نموده و خود را برای بحران و بحرانرشد سرسام  روز ودر  کار

ھا نيروی نيروی کار خود تنگ نموده است که ميليون  نی چنان عرصه را برخواھد ساخت. در شرايط فعلی سرمايۀ چي
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دھند. در ھای جنسی کارفرمايان خود تن میھا وخواستماندن خود درسطح جھانی حتی به ھرزگیکار مؤنث برای زنده

ت. دراين مرحله سرمايه کمی از سرمايۀ چينی نداشته اس  ھای ترکيه نيز به يُمن اس[م معتدل دستچند سال اخير سرمايه

ھای خود با کوبيدن موانع سرراه خويش نيروی کاررا ھرچه بيشتر در تنگنا قرار داده، لرزهلرزه و پسبا ايجاد زمين

عمل  هتر موقعيت ضعيف نيروی کار به آخرين نمونبرای درک عميقپيش به حيات خود ادامه خواھد داد.   قدرتمندتر از

 رئيس فدراسيون آمريکا اخيراً   ) Richard Trumka( بايد توجه داشت. ريچارد ترومکا  ريکا حتماً ھا مزدور مزدی آمميليون

نفر از  ۴٠٠٠٠٠ھای کارگری آمريکا، حداقل رساندن مجدد باراک اوباما اتحاديهقدرتاع[م کرده است که برای به

آنھا را تشويق به انتخاب اوباما بکنند.  ،دھندگانیأھای رمستقيم به خانه ۀاند تا با مراجعاعضای خود را سازماندھی کرده

  ميليون دwر خرج کمپين انتخاباتی حزب دموکرات بکنند. ۴٠٠ند دھای کارگری آمريکا درصدسای اتحاديهؤر

  

  خاورميانه

ق دwيل اقتصادی و موقعيت آن از نظر تأمين مواد اّوليۀ سوخت طبسياسی به ـ در اين منطقه از جغرافيای اقتصادی

تقسيم کار جھانی برای بازار جھانی بايد به چھار کشور ترکيه، ايران و عربستان سعودی و مصر توجه کرد. ما در اين 

  ای به موقعيت سرمايه و نيروی کار خواھيم کرد. طور خ[صه اشارهت تنھا بهمقس

  

  ترکيه

نعت خود عليرغم رکود و بحران ميليونی، با تکيه بر بخش کشاورزی و خدمات و ص ٢۴/ ۵ترکيه با نيروی کار 

ئی رود. موقعيت جغرافياشمار میبرای کشورھای خاورميانه بهئی موجود در سطح جھانی از نظر سرمايۀ جھانی الگو

سال  ١٠خصوصاً در ئی اين کشور و ثبات سياسی مورد نظر سرمايه برای تأمين مواد سوختی صنعت کشورھای اروپا

جيھان،  -تيبليس  -ای برای اين کشور فراھم نموده است. وجود خطوط باکوقبای منطقهگذشته موقعيت برتری نسبت به ر

جلب   ھرچه بيشتر  دريای سياه توجه سرمايۀ جھانی را نسبت به اين کشور چندين خط لوله در تبريزـ آنکارا و خط لوله گاز

موقعيت سرمايه را در مقابل نيروی تبع آن بورژوازی وسيع بهھا و گسترش يک طبقۀ خردهسازینموده است. خصوصی

ھای کارگری طريق اتحاديهھای سياسی و محاصرۀ نيروی کار ازتر گردانيده است. فعاليت چندين سالۀ نيروکار مستحکم

بيشتر   و  را بيشتر  موقعيت آن  کار  پای نيرویونامرئی عنکبوت بر دست و ھمچون تارھای مرئی پ ھرچه بيشترچ و راست

 بورژوازیئی اعتنااين حرکت ابتدا با بی ،سوی کارگران تنباکو  آخرين حرکت اعتراضی از  در ه است.تضعيف کرد

نفر از آنان مجبور به اعتصاب غذا گرديدند. بورژوازی ترکيه برای غلبۀ کامل بر  ٢٠٠که بيش ازئی جا  روبرو شد تا

اين حرکت را به شکلی وحشيانه سرکوب کار گرفت و از سوی ديگر ھای کارگری را بهسو اتحاديهاين اعتراض از يک

ی، ماشين سازی کره نفع سرمايه چرخيده است که ھيوندانمود. تناسب قوای بين سرمايه و نيروی کار در ترکيه چنان به

ھا و کردن ھزينهاعتصاب کارگران در ھند روبرو شد، بخشی از کارخانۀ خود را برای کم ۴جنوبی، پس از اينکه با 

 ٢٠١٠ماه مهرکيه منتقل نمود و کار خود را ازو خاورميانه به ازميت تئی ان تحويل آن به بازارھای اروپاکردن زمکوتاه

منطقه پرچمدار رترکيه درحمله به نيروی کار درالمللی اشاره کرديم، سرمايه د طورکه در عرصۀ بينشروع نمود. ھمان

رول اکينجی در اط[عيۀ مطبوعاتی خود با گ[يه از رئيس اتحاديۀ ديسک آقای ا ٢٠١٢مارس  ٨شود. روز محسوب می

ھای کارگری نکرده دولت اردوغان اع[م نمود که دولت قانون کار جديدی تھيه نموده است که در آن صحبتی از اتحاديه

 بردن شکلاش به پروژۀ استراتژی استخدام ملی اشاره نموده است که دولت برای ازبيناست. وی دربخش ديگر اط[عيه
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ھای کاريابی خصوصی مراجعه کنند. وی در پايان خواھد برای کاريابی فقط به بنگاهمتعارف استخدام از کارگران می

دستمزدھای پايينی کارگران را ازبين برده و کاریکه دولت قصد دارد با اقدامات جديد خود حق سنوات  است نتيجه گرفته

مشاور   (Eric Lee)پيش رفته است که اريک لی ئی جا  ايه در ترکيه تا. تسلط و موقعيت برتر سرمرا به آنھا تحميل کند

فدراسيون ئی آمريکابزرگ سرمايه و صاحب سايت ليبراستارت در نوامبر سال گذشته به کمک مالی مرکز ھمبستگی 

ربی به عبھار کند تا برایايش جمع می-پترول ۀکشور مختلف زير سقف اتحادي ٣٠صدھا مزدور مزدی را از آمريکا کار

در اين دوره  ميان آنان دستچين سازد، غافل از اينکهخودرا از ۀکادرھای آيندو ھای عملی بدھدنفع سرمايه رھنمود

نيروی کار با  سازشِ   خیِ تاري یِ ئگراجانبهسهحتی ھا و گرايشات سرمايه ديگر سرمايۀ عمومی به نمايندگی از ھمۀ بخش

ی قانونی اعتراض نيروی کار را با توسل به قّوۀ مقننه و مجريه مسدود خواھد ھاراه سرمايه را نيز تحمل نخواھد کرد و

  کند اّما ھنوز نتيجۀ اين عرصه از مبارزه قطعی نشده است. کرد. سرمايه در اين دوره اين ھدف را تعقيب می

دولت   خانيات وارگران داعتصاب کط به دخالت مستقيم دولت ترکيه درشدن اين نوشته فقطوwنی برای جلوگيری از

  کنيم.) اکتفا میAir Canadaعظيم ايرکانادا (ئی ھای شرکت ھواپيماھا و نظافتچیرابطه با خلبانان؛ ميکانيک کانادا در

  

  مصر

ھای مؤثر در سرمايۀ خاورميانه است. سرمايه در اين کشور ميليونی خود يکی از حلقه ٢۶مصر با نيروی کار 

ھای متمادی با آسودگی به از سوی قھرمان ناسيوناليسم عرب جمال عبدالناصر، دھهُيمن سرکوب شديد نيروی کار  به

استثمار پرداخته است. اين َرَوند در زمان َانَورالسادات نيز ادامه يافت. بورژوازی مصر از دھۀ قبل با سرکوب و 

ھموار  ٢٠٠۴فتصادی از ھای اھای وسيع در ھمۀ شاخهسازیحم[ت متعدد به سطح دستمزدھا راه را برای خصوصی

ترين رابطه با ای که نزديکنموده بود. در اين مدت بورژوازی مصر برای کنترل کامل نيروی کار با ايجاد اتحاديه

عمل آورد. بحران اقتصادی و حاکميت دولت و سرمايۀ مصر داشت از ھرگونه تحرک و واکنش نيروی کار ممانعت به

اعتراضات خيابانی با شرکت ھمۀ طبقات و اقشار  ٢٠١٠دسامبر  ١٨ديد که از خفقان و فساد دستگاه اداری سبب گر

عليه دولت حسنی مبارک شروع گردد. در طی اين مدت و قبل از آن سرمايۀ جھانی در رقابت با اتحاديۀ وابسته به دولت 

روی کار جلوگيری کار بست تا از حرکت مستقل نياز طريق سازمان جھانی کار و احزاب چپ مصر ت[ش خود را به

يۀ جھانی تا به امروز در اين زمينه کام[ً موفق بوده است تا جا از برکناری حسنی ئی کند. سرما که يک سال پس 

حمل و نقل اين کشور برای کمک به بورژوازی مصر از اعضای خود تقاضا نمود که يک روز از  ۀمبارک، اتحادي

-يان احزاب راست و چپ و خصوصاً جرياناتی نظير الثوره، اخواندستمزدھای خود را به دولت بپردازند. در اين م

  کنند که در دل تحّوwت سياسی اخير کارگران راديکال و جدی سرکوب شوند.المسلمين شديداً ت[ش می

  

  عربستان سعودی

برای سرمايۀ نفت دنيا، ذخيرۀ عنوان اّولين کشور توليد کنندۀ نفت خام و با داشتن يک پنجم کل عربستان سعودی به

wبرخوردار است. از ھفت ميليون نيروی کار اين کشور شش ميليون آن را کارگران مھاجر ئی جھانی از اھميت با

کنند. کارگران ھندی، پاکستانی، بنگ[دشی، فيليپينی، مصری، دھند، که اکثر آنھا در بخش نفت و گاز کار میتشکيل می

شوند. از ميان اين جمعيت شدت استثمار میيی، سوری و ترک در اين کشور بهفلسطينی، سري[نکايی، سودانی، اندونزيا

 از کشورھای غربی ھستند که اغلب در مشاغل سطوح باw و تخصصی در نفت مشغول به ١٠٠٠٠٠ميليونی فقط  ۶
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خصوصی  به بعد بخش ٢٠٠۵کارند.  دراين کشور ديکتاتوری سرمايه دردست وزير نفت اين کشور قرار دارد. از سال 

ارزش ھای نسبتاً سنگينی کرده است. سرمايۀ اين کشور برای کسب گذاریدر بخش توليد برق و مخابرات سرمايه

کا نيروی  ين  ا ز  ا به تشک[ت دستر اضافی مطلق  نيازی  يه را نمیحتی  تقريباً ھمۀ کارگران ساز خود سرما بيند. 

کوتاه  ۀوند. قانون کار اين کشور در مجموع به چند صفحشصورت قراردادی استخدام میغيربومی ساليان متمادی به

اساس اصل اس[می موجر و ظاھر قانون کار براين به شود که مستقيماً از سوی وزير کار نوشته شده است.خ[صه می

طور مسلم ای را امضا کنند. به. کارگران با اتمام قراردادھای خود مجدداً بايد قرارداد تازهمستأجر تنظيم گرديده است

شود. سرمايه در اين نقطه از ترين بخش از نيروی کار در خاورميانه محسوب میحقوقنيروی کار در اين کشور از بی

عربستان سعودی در قانون کار ميليونی در ۶تابد. اين نيروی کارآميز را برنمیجھان حتی کوچکترين اعتراض مسالمت

  .شوندتشريفاتی، کارگران ميھمان ناميده می

  

  ايرانب. 

داده است، ما از خواه ايران را تشکيل میبرخ/ف مشروطيت ناکام بورژوازی ايران، که آمال و آرزوی چپ دموکراسی

نشين و دھقان را از محيط روستا کنده و ھا خوشکنيم. اص/حات ارضی ميليونشروع می ۴٢انق/ب موفق سرمايه در سال 

چھرۀ طبقاتی جامعۀ ايران و  ۴٢جھانی پس از سال  ۀمود. حرکت سرمايه توسط دربار و سرماينيروی کار آنان را به کا	 تبديل ن

دنبال اص/حات ارضی، سرمايه در قالب سرمايۀ عمومی نيروی کار وسيعی را در کلی زيرورو کرد. بهبافت اقتصادی آن را به

تراکتورسازی، گسترش صنعت نفت و پتروشيمی، ھا، سازیوجود آورد. ايجاد ذوب آھن، ماشينبخش صنعت و کشاورزی به

ھای زراعی بزرگ نظير شرکت زراعی دشت مغان، شرکت زراعی خوزستان، و شرکت زراعی کرج، مزارع تشکيل شرکت

ھا با تکيه بر توليد ک بزرگی نمود. عليرغم ظاھری اين پيشرفتميکانيزۀ کشت و صنعت به توسعۀ اقتصادی و تمرکز سرمايه کم

ھای صنعتی با تکيه بر صنعت مونتاژ وارده نفت، زيرساخت اقتصادی در رابطه با سرمايۀ جھانی توسعه پيدا نکرد. ھمۀ پيشرفت

توانست به می دراز مدت بورژوازی ايران در ژوا ـ سلطنتی در ايراناز غرب عملی گرديد. بدون شک با استمرار رژيم بور

سرمايه ثناگوی  ھای ايرانیِ ھا و بوروکراتالبته قابل ذکر است که نقش تکنوکراتکند.  تکنولوژی متناسب با صنعت نيز دست پيدا

نظير  ھای کشورھائیھا و بوروکراتتکنوکرات برخ/فسرمايۀ جھانی در ايران  تحرکند وَ در اين ميان مھم بود، ولی اينان در رَ 

دربار تبديل شدند و نقش خود را ای توسعۀ زيرساخت سرمايه، به مجيزگويان ج هبو ترکيه مالزی  جنوبی، برزيل، سنگاپور، ۀکر

  ترکردن اقتصاد ايران ايفا نمودند.در خراب

ھای ھای مالی، حمايتيکی از پيامدھای اص/حات دربار پيدايش طبقۀ بزرگ بورژوازی بود که با برخورداری ازکمک

  ھای قدرت سلطنت در ايران تبديل شد.سرعت رشد نمود و به يکی از پايهگمرکی، بخشش مالياتی و امتيازات انحصاری به

رشد سريع بورژوازی نزديک به دربار و ايجاد محدوديت در فعاليت ساير اقشار بورژوازی ايران ازجمله 

ھای وسيعی از بورژوازی wھای وارده از غرب بخششدن نفوذ بازار سنتی در مقابل کابورژوازی متوسط صنعتی و کم

بورژوازی را به اپوزيسيون رژيم بورژوا ـ سلطنتی تبديل نمود. تحکيم قدرت دربار و تقويت ماشين سرکوب از و خرده

ھای کنترل و جاسوسی عليه مخالفان راه ھرگونه حرکت و اعتراض قانونی را سد طريق ساواک و ارتش و انواع دستگاه

د. چنين شرايطی خصوصاً روشنفکران مذھبی و غيرمذھبی را به مبارزۀ مخفی و مسلحانه کشاند. خفقان و سرکوب نمو

  ھای طغيان سياسی را تقويت نمود.ھمۀ طبقات و اقشار ديگر جامعه ريشهھرگونه مخالفتی درجامعه وتحقير سياسِی شديد

ديد و تضعيف بورژوازی را يک پای قدرت سياسی میاين ميان روحانيت که تاريخاً و از زمان مشروطيت خود در

قيمت نفت  ۵٣و  ۵٢ھای دانست به صف اپوزيسيون پيوست. در سالتجاری را تضعيف موقعيت اقتصادِی خود می

که ئی و دولت قادر نبود مثل گذشته ھر سال حقوق کارمندان را باw ببرد. تا جا پيدا کردکاھش يافت و بيکاری گسترش 
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ھا در حاشيۀ شدن اعتراضاتی بود که سالدرصد رسيد. اين نقطه آغاز علنی۴٠م به ميزان تورّ  ١٣۵۶ّوم سال در نيمۀ د

  ).تر ديگری که در اين مقاله فرصت پرداختن به آنھا نيستھای مھملفهؤ(البته با م شھر تھران بزرگ درجريان بود.

ھای خود با سرمايۀ جھانی، در غياِب حريِف ھای مردم و بندوبستروحانيت، پس از چند ماه تظاھرات توده

عنوان ھا خود را بهقدرتمندتر در ميان اپوزيسيون سلطنت با تکيه بر تشکي[ت سنتی خود و باورھای عميق مذھبِی توده

  قدرت سياسی آينده کشور مطرح ساخت.

اعتصابات کارگران در نخستين نموِد اين اعتراضات با شب شعرھای دانشگاه صنعتی آريامھر شروع گرديد و 

پايان رساند. درآن روزھا حتی قبل از سقوط سلطنت، روحانيت از سوی نمايندگان خود شرکت نفت، رژيم سلطنتی را به

و جبھۀ ملی رابطۀ مستقيمی با نمايندگان و کميتۀ اعتصاب کارخانجات برقرار کرده بود. نيروی کار در ايران درآن 

 رو دشمنان طبقاتی خود شد.جربۀ تاريخی و حتی تجربۀ نسل ماقبل خود عم[ً دنبالهت اط[عی ازبیخاطِر زمان به

شده خوانده ھا با مراجعه به کارگران نفت در جنوب و تھران "انق[ب" را تمامھا و طالقانیھا، عراقیھا، بھشتیبازرگان

ھای اين آقايان در بين ر کنند. البته توصيهو از آنھا خواستند اين بار برای حاکميتی جديد با جديت و شدت بيشتری کا

  ا کارگران راديکال زير بار نرفتند.اکثريت مزدوران مزدی گوش شنوا داشت، امّ 

که نيروی معترض بزرگی را تشکيل   ــبورژوازی ايران برای تثبيت موقعيت خود پس از حم[ت اّوليه به بيکاران 

 د پرداخت. قانون تشکيل شوراھای اس[می کار در تاريخ چھارم بھمنسريعاً به تقويت شاخۀ کارگری خو ــ  دادندمی

رياست مجلس شورای اس[می آقای تأييد شورای نگھبان و بهويک تبصره بهونه ماده و سیمشتمل بر بيست ١٣۶٣

 سوی خانۀ کارگر و شوراھای اس[می در  تازی و جاسوسی و سرکوب کارگران ازرفسنجانی، به تصويب رسيد. يکه

ھا خانۀ کارگر و شوراھای محيط کار با تکيه به دو دوره رياست جمھوری آقای رفسنجانی ادامه يافت. در طی اين سال

ھای مالی ھنگفت در اس[می تنھا يک وسيلۀ سرکوب نماندند؛ بلکه با تکيه بر قدرت اقتصادی دولت و دريافت کمک

را زير چتر خود درآوردند. برخ[ف  مزدی  مزدور زاراغلب شھرھا و خصوصاً شھرھای بزرگ و صنعتی، ھزاران ھ

دانند، اين تشکلی است که ھزاران کارگر را در صفوف خود متشکل کسانی که  اين تشکل را تنھا يک ابزار سرکوب می

  کار گرفته است. ھای بورژوازی بهکرده است و آنھا را درخدمت ھمۀ جناح

طور د جنگی آقای موسوی به تمرکز سرمايۀ عمومی انجاميد؛ ھماندوران جنگ ھشت سالۀ ايران و عراق و اقتصا

سرمايه را در آن کشور متمرکز نمود. بورژوازی جديد پس از  ١٩٢٢تا  ١٩١٨ھای که جنگ داخلی روسيه بين سال

ن خاطر انباشت و تقويت قدرت اقتصادی خود از ھماداران وابسته به سلطنت بهھا و مايملک سرمايهتصاحب سرمايه

عنوان نمونه ھای کارگر و محروم جامعه ايجاد شود. بهابتدا نشان داد که قرار نيست تغييری در جھت بھبود زندگی توده

ا�س[م غفاری جوراب استارwيت و آقای مھدی کروبی فوwد را با نام افراد مختلف تصاحب کردند. در طول حجت

را شکست. آقای رفسنجانی برای توسعۀ سرمايه و تقويت بورژوازی  جنگ سرمايه با استفاده از آن عم[ً کمر کارگران

تعديل نيروی کار را در دستورکار خود قرار داد. در اين دوره ھزاران کارگر تصفيه شدند. فقط در صنعت نفت ايران 

ين تعداد حدود  ۵٠٠٠ ھا اهگنفر دستگير و روانۀ زندان و شکنجه ١٠٠٠کارگر در خوزستان بازخريد شدند. از ا

گرديدند، که کارگران راديکال در بين آنان اعدام شدند. در آن دوران قانون کار به يکی از محورھای مبارزۀ کارگران 

نويس قانون کار از سوی بورژوازی ايران تھيه گرديد، ولی قبل از اينکه علنی شود به بايگانی تبديل گرديد. اّولين پيش

ابتکار آقای توکلی به کمک مدرسين حوزۀ علميۀ قم تھيه و به دولت تحويل داده ون بهنويس اين قانسپرده شد. دّومين پيش

ھمۀ اين قانون در  درجر نوشته بودند. أروابط مالک و مست ۀقم آن را براساس فقه اس[می برپاي ۀعلمي ۀ. مدرسين حوزشد
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ای ازقبيل ھيچ زمينهگونه محدوديتی را درچن قانون ھيعھدۀ طرفين واگذار شد. ايکارفرما بهتنظيم رابطۀ کارگر و موارد

شناخت. دولت وقت برخ[ف حوزه بر اين امر واقف بود که ھمين رسميت نمیکاری بهساعت کار و مرخصی و اضافه

ای توقعات کارگران را باw برده است و در چنين شرايط سياسی ـ اجتماعی تحميل آن به کارگران کار ساده ۵٧طغيان 

طور اخص وجامعه قدرت، کارگران بهئی جانويش ھم کنار گذاشته شد. درجريان طغيان و جابهاين، اين پيشنيست. بنابر

مراتب آن، العموم برای مدت کوتاھی طعم آزادی را چشيده بودند. برای مدت کوتاھی قدرت سرمايه، سلسلهطور علیبه

توقعات کارگران و آنارشی ذاتی کارگری ھنوز  و بخصوص حکومت و قدرت دولتی آن تضعيف گرديده بود. باwرفتن

 ١٣۶٢نويس قانون کار در سال حاضر نبود به اين سادگی زير يوغ سرمايه و نمايندگان سياسی آن برود. سّومين پيش

ھای سياسی و کنند و امروز مورد نقد جناحھا به آن افتخار میتدوين گرديد. اين ھمان قانونی است که ھنوز خط امامی

گيرد. ھمين قانون نيز، که مھرونشان زمان خود را دارد، مورد حملۀ کنونی ھمۀ غرب قرار مینفکران طرفدارروش

ھای بورژوازی ھای فراوان در بين جناحوقوسپس از کش قانون ھای بورژوازی ايران قرار گرفته است. اينجناح

خالفت شورای نگھبان ازسوی مجمع تشخيص عليرغم م ١٣۶٩آبان  ٢٩ايران با�خره بعد از گذشت ھفت سال، در 

  شد. ئی اجرا ١٣٧٠مصلحت تأييد و به تصويب رسيد و از اّول سال 

بايست نوبت به رياست جمھوری آقای خاتمی رسيد. آقای خاتمی می رفسنجانی پس از اتمام رياست جمھوری آقای

بھتر اين مسأله اشاره به حضور آقای آموزگار برای درِک   آغاز پايان انباشت سرمايه در دوران آقای رفسنجانی باشد.

عنوان يکی از افراد بانفوذ بانک جھانی با تأييد کامل بورژوازی جديد ايران در وزير دوران شاه و رئيس حزب رستاخيز بهنخست

جھانی و شدن دستورات بانک آقای آموزگار در سفر خود به تھران قوانين و اجرايی . زمان خود آقای خمينی، ضروری است

ھای حاصله بعد از اتمام جنگ بازسازی خرابی. المللی پول و تجارت جھانی را به دولت آقای رفسنجانی تقديم کردصندوق بين

ھای اقتصادی فعاليت ۀسال جنگ خانمانسوز بورژوازی عراق و ايران، بازيگران تازه و بيشتری را به حوز ٨از 

داران متمرکز در دستان دولت مانعی به شرکت و حضور فعال سرمايه صورتیکشاند. شکل ادارۀ اقتصاد کشور به

ی، ورود به سازمان تجارت ھای خارجھمين سبب دولت آقای خاتمی برای جذب سرمايهکرد. بهخصوصی ايجاد می

تمدنشريک جھانی و قتصادی کشور با اسم گفتگوی  ھای مؤثری برداشت. ھا قدمشدن بخش خصوصی در حيات ا

ھا توافق گردد، ھمۀ رھبران و نمايندگان بورژوازی ايران با اين سياستاين دوران برمی ه به نسخۀ اقتصادیِ تاآنجاک

ھای بورژوازی ايران بر سر سھم خود از ارزش اضافی حاصله از استثمار، داشتند. اّما درعين حال، ھر کدام از جناح

  ھای سياسی در رقابت با ھم بودند. با توسل به اھرم

اش ران رياست جمھوری آقای خاتمی و گفتگوھای تمدنش برای بورژوازی ايران برخ[ف منتقدين افراطیدو

المللی پول به سرمايۀ جھانی از طريق صندوق بينئی امکانات فراوانی فراھم نمود. در اين دوره در مجموع بنا به راھنما

ھمان حال، کل بورژوازی ايران روابط خود را با  معيشت ناقابل فروشندگان نيروی کار ضربات سختی وارد آمد. در

ويژه روشنفکران بسط ع[وه، بورژوازی ايران پايگاه خود را در بين اقشار ناراضی بهسرمايۀ جھانی تحکيم بخشيد. به

گذاری عناصر امنيتی دوران خاتمی و حتی سرمايه داد. مسافرِت بخشی از فعالين چپ به ايران با رضايت و ھمراھیِ 

گيری فعالين عضی از اين افراد به نفوذ رژيم در خارج از کشور کمک فراوانی نمود. در ھمين دوره ما شاھد شکلب

ھا، که قب[ً رسيدن به اھداف خود ھا، ھنرمندان و امثالھم ھستيم. بخش وسيعی از ھمين جنبشحقوق بشری، زنان، مليت

و رسيدن به اھداف خود را در بقای آن و ھمکاری با آن يافتند. ھمۀ ديدند، اين بار پيشرفت کار را در سرنگونی رژيم می

  ھا از برکات دورانی است که به دوران اص[حات مشھور شد.اين



 ١٤

جھات مختلف تحت فشار قرار گرفتند. در درجۀ اّول اھای اس[می کار و خانۀ کارگر ازشور ،در دوران اص[حات

خاطر وابستگی بهئی تدريج اعضای خود را ازدست دادند. ازسويط کار بهخاطر نقش مخّرب خود، اين شوراھا در محبه

ھای قبلی آقای رفسنجانی پايۀ قدرت آنھا تضعيف گرديد. شوراھای اس[می ھای سياسی و مالی دولتاين تشکل به کمک

ر داخل کشور اين عنوان مزاحم محسوب گرديدند. دنوعی بهداران و مديران نيز بهدر محيط کار ازسوی خود سرمايه

تر تر و عميقسازی سريعھا و بخش وسيعی از روشنفکران ليبرال، که خواھان خصوصیتشکل ازسوی تکنوکرات

ھا مفادی اقتصاد ايران بودند، مورد نقد و حمله قرار گرفت. دولت آقای خاتمی برای جذب سرمايۀ خارجی پس از سال

ن سازمان جھانی سرمايه) را مورد تأييد قرار داد. در کنار اين فشار بايد به (بخوا  ھای سازمان جھانی کارنامهاز مقاوله

نقش روشنفکران و طرفداران سنديکاھا خصوصاً در خارج از کشور در افشای خانۀ کارگر و شوراھای اس[می و تأکيد 

نظير ئی ھاسوی سازمان بودن اين تشکل اشاره شود. افشای عملکرد شوراھای اس[می و خانۀ کارگر ازبر ايدئولوژيک

ھای کارگری انگلستان المللی در حمايت از کارگران و کميتۀ دفاع از مردم ايران، که رابطۀ تنگاتنگی با اتحاديهاتحاد بين

ھای کارگری غرب زير پای اين تشکل مربوط با حاکميت را خالی کرد. دارد، تا حدود زيادی حداقل در سطح اتحاديه

ھا ارھا شوراھای اس[می و رھبران آن را عم[ً در تنگنا قرار داد. بايد تأکيد کرد که  اين افشاگریھمۀ اين عوامل و فش

که با   ھای کارگری از نوع غربی است،نه در جھت منافع آتی کارگران، بلکه در جھت رقابت با آن برای ايجاد اتحاديه

فاقۀ موجود ھا با توجه به شرايط فقروسازد و برای مدتیسازش نيروی کار با سرمايه را قانونی مئی جانبه گراقبول سه

  سازد. م میدر ميان کارگران، بخش وسيعی از آنھا را نسبت به آينده متوھّ 

سازمان جھانی  یِ ئھای آزاد کارگری با راھنماپس از حضور خانم بيوندی از کنفدراسيون اتحاديه  در ھمين دوره

وجود با ترکيب روشنفکران و در مواردی کارگران و روشنفکران نيز به ئیھاکلتش با استفاده از فضای اص[حات کار

تدريج مانند احزاب سياسی در درون خود دچار اخت[ف و ھا، که در خارج از محيط کار شکل گرفتند، بهآمد. اين تشکل

ھای د. کميتۀ پيگيری ايجاد تشکلانشعاب شدند و خواسته و ناخواسته به سدی درمقابل کارگران آگاه و راديکال تبديل شدن

ھا بودند، که ت[ش کردند جای احزاب ھای کارگری ازجملۀ اين تشکلکارگری و کميتۀ ھماھنگی برای ايجاد تشکل

کردن ھا نه تنھا قادر به عملیھا شدند. اين کميتهشدن ھمين تشکلشقهسياسی را بگيرند، اّما احزاب سياسی سبب شقه

يدند، بلکه خود در درون خود به محافلی تبديل شدند که در رقابت با ھمديگر حتی به مانعی بر سر ادعاھای خود نگرد

  ھای فردی ھمديگر شدند.فعاليت

بورژوازی نمايندگان سياسی خرده ند عمدتاً وَ ثيرگذاری براين رَ أکشور نيز برای تدرخارج از سال گذشته،١٢-١٠در

ھای رنگارنگی را با عناوين حمايت و پشتيبانی حاد و رقابت با ھمديگر کميتهايران نيز در جھت تقويت رفرميسم در ات

که  ،دھندرا تشکيل می ۵٧بعد از طغيان  ھا ھمان فعالين سياسیِ اند. اکثريت غالب اين کميتهوجود آوردههاز کارگران ب

برند. يکی از اين نھادھا يش میھا پاين بار اھداف خود را در قالب اين کميته ،پس از سرخوردگی از احزاب سياسی

که خود با انح[ل کارگر   ــ ) ٨( بنياد کار ۀکارگران درايران است که پس از شکست پروژدرحمايت ازاتحاد بين المللی 

دھد. اين ھا به حيات خود ادامه میامروز در امتداد ھمان فعاليت ،و انح[ل آن ــ پا به عرصۀ وجود گذاشته بود )٩(تبعيدی

ھای کارگری سياست و فعاليت خود افتاده است. اين جريان که اتحاديه به فکر تدوين مبانیِ  ، امروزسال١٢س ازتشکل پ

خود مبانی  کردن و باwبردن ارزش مصرفیِ گم، برای ردبرندالمللی نام مینام ائت[ف بيناز آن به درستیبه غرب

 ،دارند  تحوwت فاصلهز ھا اھا که ھميشه فرسنگته از آدمسياست و فعاليت خود را بازتعريف کرده است. برای آن دس

ای وجود ندارد. در ھا چيز تازهسياست اين ا در اين بازتعريف از مبانیِ نظر برسند، امّ ه ھا ممکن است تازه باين سياست
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خوبی هھا بته از آدمتر اع[م گردد. اين دستر و سياسیتعريف  قرار است ھمان رفرميسم تاريخی اين بار فرمولهاين باز

عنوان کنند خود را بهچپ و راست در سطح جھانی و ايران آگاھند و ت[ش می از ريزش نيروھای جريانات سياسیِ 

که   ــتر باشد تر و پرتناقضسياست اين ائت[ف ھرچه مغشوش بياندازند. مبانیِ  آلترناتيو آينده بين سرمايه و نيروی کار جا

خدمت به سرمايه و برخوردار شده و با دست بازتر در در شرايط متفاوت از قدرت مانور بيشتریبه ھمان نسبت  ــ ھست

سای ؤھمراه فعالين بنياد کار در کريدورھا و پشت دفاتر ر ٢٠٠٠  ۀکه از ژانوي  نظامش وارد عمل خواھد شد. جريانی

ھای صرافت افتاده است که برای سياست امروز به ظاھراً  ،کشيدھای کارگری برای گرفتن م[قات انتظار میاتحاديه

متناقض مبنای سياست و  ۀبه يک نمون  شد.ھا پراتيک میسوی اينان سالھا ازکه اين سياست  حالیبسازد، درئی خود مبنا

 نويسند:ھای خود میسياست ٣ھای اين نھاد توجه کنيم. گردانندگان اين نھاد در بند فعاليت

کنفدراسيون  تحت نام ٢٠٠۶اصلی آن تا سال  ۀيو سی) که بدن ھای کارگری (آی تیيهالمللی اتحادکنفدراسيون بين"

سنديکاھای کارگری متعدد و با  ھا واتحاديه ۀکرد، دربرگيرنداف تی يو) فعاليت می ھای آزاد، (آی سیالمللی اتحاديهبين

نفدراسيون، اين نھاد موظف است که به اين ک دليل ساختار سراسریکشورھای مختلف جھان است. به گرايشات متنوع از

 جھان اعتراض نمايد. سياست ما در رابطه با اين  کشورھایران ايران ھمچون ديگرشدن حقوق کارگپايمال نقض و

کارگری در  سوی آنھا ضمن احترام به استق+ل تشک+توظيفه از کيد در انجام اينأرسانی شفاف و تکنفدراسيون اط+ع

غربی را در تقابل با منافع  ھایداری جھانی و دولتھای سرمايهنھاد، سياست يگر آنگاه که اينسوی دايران است. از

المللی ھای بينھای ضد کارگری نھاديدآميز نسبت به سياستأيبرد، و يا مواضع تپيش می  جنبش کارگری جھانی به

نمايد، ما با پا فشاری را اتخاذ میG-20   و گروه مانند صندوق جھانی پول، بانک جھانی، سازمان تجارت  داریسرمايه

  ".خواھيم کرد ھای اين تشکل مبارزهطبقاتی کارگران، عليه سياست بر استق+ل
ذھن  شدنِ ماند. برای روشنھای کارگری بيشتر به شوخی میالمللی اتحاديهمقابل کنفدراسيون بينموضع اين نھاد در

 (Michael Sommer)سومر  آقای مايکل  کنيم.می اکتفا کنفدراسيون اين رئيس ابطه بارچند کلمه در به اشاره باما تنھا  ،خواننده

پست  ۀدست دارد. وی چه آن زمان که رياست اتحاديهکارگری جھانی را  ب ۀسکان حاکميت اين اتحادي ٢٠١٠از ژوئن 

ل صدراعظم رکِ مِ  ٢٠١٠سال اين فرد در  سرمايه بوده و ھست. ۀسرسپرد ۀمھر ،آلمان را در اختيار داشت و چه امروز

ھا تعريف و تمجيد خود دعوت و از ھمکاری نزديک وی با اتحاديه ۀاتحادي ۀآلمان را با افتخار تمام به کنفرانس ساwن

ھا نگداشتن حداقل دستمزدسال و ثابت ۶٧به سال   ۶۵نمود. وی از نزديک در طرح و تدوين باwبردن سن بازنشستگی از

سای ؤت عمومی با صدراعظم آلمان ھمکاری کرده است. اين نھاد با شناخت کامل از اين دسته رکردن ميزان خدماو کم

ھای خود جزئی از ل مبانی فعاليت و سياستدادن به مزدوران مزدی خود را در بند اوّ با اطمينان خاطرھا اين نوع تشکل

دارد. ما در اقصی نقاط جھان اع[م میو ھمبستگی خود را با مبارزات کارگری  جنبش جھانی کارگری اع[م نموده

  سپاريم.را به کارگران جدی و آگاه به منفعت آنی و آتی می داوری در اين امر

  

گرفته شده است: شوراھای اس[می،   نظر  برای کارگران در ن کار جمھوری اس[می سه نوع تشکلبنا به مفاد قانو

دولت آقای  ،شدن شوراھای کارگریمصرفيط کار. پس از بیھای صنفی کارگران و نمايندگان کارگران در محانجمن

ايجاد  به فکرِ  ،نفع جناح خودنژاد در رقابت با شوراھای اس[می طرفدار آقای رفسنجانی و ايجاد شاخۀ کارگری بهاحمدی

رفِی شوراھای رسيدن ارزش مصپايانکارگران نتيجۀ به  کارگران افتاد. بنابراين ايجاد انجمن صنفی  ھای صنفیانجمن

خاطر نگاران و رانندگان شکل گرفتند، اّما بهانجمن صنفی روزنامه ،دولت اص[حات اس[می بود. در ابتدای کارِ 
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در بين کارگران باز کنند. انجمن صنفی ئی محدودبودن اعضا و حضور کارفرمايان در اين دو تشکل، نتوانستند جای پا

بط درونِی خود تا انتخابات اخير رياست جمھوری دوام آوردند، که چند روز بعد نگاران با توجه به حرفه و رواروزنامه

  حکم دادستانی و وزارت اط[عات دفترشان پلمب گرديد. هاز اين انتخابات ب

 ،داخلتنھا در  قانون کار، ما نه ١٣١دۀ اساس ماھای صنفی برنژاد برای ايجاد انجمنآوری دولت احمدیروی از پس

شويم. قبل از حضور نمايندگان دو دسته از کارفرمايان و کارگران روبرو میبا ھای سازمان جھانی کار تبلکه در نشس

داد. سازمان جھانی کار، خانۀ کارگر تمايلی به ھمکاری اين دو نھاد نشان نمی ۀھای ساwنھای صنفی در نشستانجمن

ھاست که ف زورمندتر خود را نداشتند. بنابراين اکنون سالای جز قبول حريچاره ،آنھا با توجه به فشار روزافزون دولت

ھای ساwنۀ سازمانی جھانی ھای صنفی ھمراه نمايندگان خانۀ کارگر ھر سال در کنفرانسنمايندگان کانون عالی انجمن

ي ٢۵٠نشينند. اکنون دولت سرمايه در کنار ھمديگر می ن انجمن صنفی را در سراسر کشور سازمان داده است و ا

  رسميت شناخته است. بهئی گراجانبهکردن سهعنوان شرکای اجتماعی خود برای اجرا و عملیھا را بهنـانجم

نژاد ھای بورژوازی و ت[ش آنھا برای يارگيری از کارگران، دولت آقای احمدیبا وجود بروز اخت[ف ميان جناح

آغاز کرده  ١٣۶٩خود را به ھمان قانون کار سال  عليرغم تحت فشاربودن ازسوی رقبای قدرتمندتر از خود، يورش

ايران کام[ً ئی ھای بورژواھای سياسی و تشديد رقابت بين جناحيابی اخت[فات جناحاست. اين حم[ت عليرغم شدت

واز اتاق نژاد مورد تأييد ھمۀ آنھاست: از حوزۀ قم تا بيت رھبری و از بيت رھبری تا نظاميان و دولت آقای احمدی

   .زرگانی ايران تا اتاق بازرگانی تھرانبا

ھای صنفی کارگران شکل گرفتند، بھتر را که در آن انجمنئی اين اشارۀ کوتاه بدين سبب wزم بود که بتوان فضا

  درک کرد.

ھای شوراھای اس[می و نژاد ما شاھد رقابت و درھمان حال ھمکاریکارآمدن دولت آقای احمدیاز زمان روی

اين دو تشکل ھمھای صنانجمن و چه در سطح ئی اکنون چه در سطح تشکل کارفرمافی کارگران در ايران ھستيم. 

ھای اّوليۀ حضور اين دو تشکل در سازمان جھانی ھای کارگری، در سازمان جھانی کار حضور دارند. در سالتشکل

شتيبانان سياسی شوراھای اس[می، خاطر ضعف پعمل آوردند، ولی بهکار، ھردو اقداماتی در زمينۀ حذف ھمديگر به

نھايتاً مجبور به پذيرش ھمکاری با ھمديگر گرديدند. خانۀ کارگر و شوراھای وابسته به آنان برای جلوگيری از حذف 

ھای وابسته به شوروی قديم مورد خود به کمک حزب توده و جريانات سياسی نزديک به آنھا حتی ازسوی اتحاديه

  ) درآمد.World Federation of Trade Unionsھای کارگری (عضويت فدراسيون جھانی اتحاديهحمايت قرار گرفته و به 

کردن حرکت برای خفه ،دارند مزدبگيرانخاطِر منافعی که درمقابل ، بهبينيم ھمۀ اقشار و طبقات ديگرطور که میھمان

کردن نيروی کار کام/ً ھمسو با سرمايۀ جھانی ی خفهکنند. ت/ش سرمايه در ايران براشب و روز ت/ش می آنھا مستقل طبقاتیِ 

وجدل بين حاکميت سرمايه در ايران با سرمايۀ جھانی را بايد است، اّما اين دو با ھم اخت/فات خود را نيز دارند. جوھر اين جنگ

ديد.  ،فريقاآانه تا شاخ يعنی نفت و گاز ايران و منطقۀ خاورمي ؛مطمئن سرمايۀ جھانی به مواد اّوليۀ سوخت يابیِ در دست

بيند. ای نمیشدن به قدرت منطقهرژيم خود، راھی بجز تبديل ءبورژوازی ايران برای تداوم و حفظ ارزش اضافی مطلق و بقا

ھمين امر در رقابت با حاکميت سياسی ساير بازيگران صحنۀ اقتصادی و سياسی، ازجمله ترکيه و عربستان سعودی، محور 

ای دھد. سرمايۀ جھانی با تشويق و کمک به رقبای منطقهھای ايران را تشکيل میالمللی و سرمايهايۀ بيناخت/فات بين سرم

وجود مواد اّوليۀ خام را برای  ،يعنی سپاه و کل حاکميت ،داران ايرانکردن بزرگترين سرمايهکند با رامبورژوازی ايران ت/ش می

 رژيم حاکميت سياسی رژيم ايران را تضمين کند، ءبقا آمريکارھبری مايۀ جھانی بهاگر سر .درازمدت برای سرمايه تضمين نمايد

  .ترين ھمکاری اقتصادی را با سرمايۀ جھانی خواھد کردسازی اورانيوم برخواھد داشت، بلکه نزديکايران نه تنھا دست از غنی



 ١٧

ھای بانک جھانی و صندوق ياستس ،بورژوازی ايران عليرغم اخت[فاتش با سرمايۀ جھانی، بدون ھيچ اغماضی

لمللی پول را دربين بله با نيروی کار  ا بردن امنيت شغلی، تبديل ميليونی گذارد. ازبينرا میـاج  و بهـموبهـم ،مقا

وجودآوردن يک  فروشندگان نيروی کار به کارگران قراردادی و پيمانی، دخالت مستقيم دولت در تعيين دستمزدھا، به

ی از سياست عملی سرمايه در ئھاگوشه ،نگھداشتن دستمزدھارای تشديد رقابت بين نيروی کار و پايينر ذخيرۀ کار بکلش

  قبال نيروی کار در ايران است.

ھای مختلف ای فشرده به اقدامات بورژوازی ايران در مقابل کارگران، بايد از خود بپرسيم که جناحپس از اشاره

سازی برای کارگران را داخل و چه در خارج از ايران، چه ھدفی از تشکل بورژوازی ايران و اقشار ديگر، چه در

  کنند.تعقيب می

طور نوع چپ به  اديکال از نوع راست و راديکال ازداخل بجز سرکوب مداوم کارگران ر  بورژوازی ايران در

کارگران را در نطفه خفه  نوع فعاليت و حرکت  تا بدين وسيله ھر کشدمداوم ديکتاتوری سرمايه را به رخ کارگران می

حاکم است،  تا زمانی که نظم سرمايه و انضباطسازد. اين سياست دائمی سرمايه در طول تاريخ حيات خود بوده است و 

بلکه در سراسر جھان تشک[ت مورد نظر خود را بنا  ،اين امر بدون وقفه ادامه خواھد يافت. بورژوازی نه تنھا در ايران

ای تاريخی و سنتی ساخته و خواھد ساخت. اگر کارگر ايرانی حرکتی در جھت ھرگونه تشکل از ھبه شرايط و موقعيت

ھای صنفی حواله خواھد داد. اگر بخشی از کارگران حتی با استناد خود بروز دھد، آن را به شوراھای اس[می و انجمن

که سرمايۀ عمومی (دولت)، و سرمايۀ مانیزھا طلب کند، تاچيزی بيش از اين به خود قانون کار جمھوری اس[می ايران

گيری آن جلوگيری خواھد کرد؛ حتی اگر اين تشکل يک اتحاديه حال خود مفيد نيابد، از شکلخصوصی اين تشکل را به

ھا و گرايشات مختلف ھمۀ جناحزير باشد و حاضر شود در چارچوب قوانين خود سرمايه عمل نمايد. و سنديکای سربه

در  ،از نيروی کار ايران و اخت/فات سياسی سطحی و عميقشان حاصلهسر تقسيم ارزش اضافِی   اھای خود برسرمايه در دعو

گيری حرکت استق/ل طبقاتی کارگران جدی اند تا از شکلگرفته  کارھا ھمۀ توان خود را بهاين : يک نکته عم/ً متحدالقولند

ـ صنعتی  سرمايۀ نظامی ھمکاریِ سرمايۀ عمومی و سرمايۀ خصوصی با یسازجلوگيری کنند و آن را در نطفه خفه سازند. تشکل

  . سازددھد و دخالت دولت را در تعيين دستمزدھا مقدر میشاگردی نشان میشکل استادو مالی در قانون کار جديد خود را به

  

 قالب ملی و وطنیِ  لوحی محض است اگر نمادھای انسانی سرمايه از سياستمدار تا صاحب سرمايه را تنھا درساده

  طور مستقيم وغيرمستقيم با ھم درارتباطند و ھمديگر را تقويتدار و نمايندگان سياسی آنھا بهخود ببينيم. طبقۀ سرمايه

اند و اين افراد در بين ھردو گذاری کردهميليارد دwر فقط در ايالت کاليفرنيا سرمايه ۶٠کنند. بورژواھای ايران حدود می

 ٨٠٠داران ايرانی بيش از ھای پرنفوذی دارند. بنا به خبرگزاری مھر، سرمايهواه و دموکرات wبیحزب جمھوريخ

سال گذشته  ۵دولت کانادا در  اند. بنا به آمارگذاری کردهو اروپا سرمايه آمريکاويژه ميليارد دwر در اقصا نقاط جھان به

ميليون دwر در اين کشور  ٣۵٠ايرانيان  ،ز صحنۀ سياسیاز بورژوازی ايران اراندن بخشی و خصوصاً پس از بيرون

نيز به ھمين منوال نمايندگان سياسی اين بخش از بورژوازی ايران با ئی کشورھای اروپادرساير .اندگذاری کردهسرمايه

داران ايهاند. اين دسته از سرمھای سرمايه پيوستهھای ک[ن به آغوش بخشی از بورژوازی جھانی و جناحخروج سرمايه

چرا   ؛دادن به تشک[ت کارگری مورد نظر خود درآينده دست روی دست نگذاشته و نخواھند گذاشتحتماً در جھت شکل

گذشت ازآن، زمينۀ درحرکت خود با ايجاد ت[طم و  و کندکه حرکت سرمايه بدين شکل است: سرمايه ابتدا حرکت می

  کند.(روح سرمايه) تبديل کرده و اجرا می خود را به قانون آورد، بعد خواستوجود میاجتماعی ھدف خود را به
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ھا شکل المللی در شکل اتحاديهدرھرصورت اين تشک[ت چه ازطريق بورژوازی ايران و چه ازطريق سرمايۀ بين

  بگيرند، به مانعی برسر راه حرکت استق[ل طبقاتی تبديل خواھند شد. 

  

م و يک ايجاد توھّ  ،با توجه به بافت اقتصادی، سياسی و فرھنگی ،رانويژه علنی در ايايجاد تشکل کارگری و به

شود، اين ھای بورژوازی تحمل نمیاست. در کشوری که حتی وفادارترين تشک[ت بورژوازی و خود جناحی خودفريب

مت سرمايه تجربۀ تاريخی، جز ابزاری درخدبهوه ھرنوع تشکل علنی و قانونی بناعNکار آب درھاون کوبيدن است. به

  نيست.  ـ مخفی علنی علنی و - معنی نفی تلفيق مبارزۀ مخفیاّما اين به نخواھد بود.

  

بوديم مختصراً به تاريخچۀ رابطۀ  رناچاآقايان اکبری و کوھستانی   ھایجدلشدن اخت[فات و درونمايۀ برای روشن

ھای اين دو "فعال کارگری" را بايد در يدگاهايران بپردازيم. ريشۀ اخت[فات نظرات و د  سرمايه با نيروی کار در

شان نکات مشترک فراوانی ھا با ھمۀ اخت[فات واقعیالمللی يافت. اين ديدگاهدعواھای سرمايۀ داخلی و سرمايۀ بين

با  اقتصادی کارگران در ايران در دفاع از سرمايه و رابطۀ آن -  ھا تحت نام دفاع از منافع آنیدارند. ھردوی اين ديدگاه

  نيروی کار در وحدت کامل قرار دارند. 

  

که حالیياندازيم، بايد از خود بپرسيم درنگاھی ب ) سوی ديگران برای ماشده ازنه تاريخ ساخته(   اگر به تاريخ خود

مقابل سرمايه دادند و درمزدی میشعار لغو کار   ) ٨۴۶١ل قرن ھفدھم (اوّ  ۀکن در انگلستان، در نيمجنبش کارگران کانال

مقابل قدرت سرمايه کجا درويکم، بيست قرن دّومدھۀ در دادند، نيروی کار می رلترناتيو تملک وسايل توليد اجتماعی را قراآ

  ايستاده است؟ 

  

ت سرمايه و قدرطبقاتی، در رابطه با تحليل   ــانتقاد  که ناشی از ،کارگران راديکال و جدی جدیِ  از ھرنوع نقدِ ما 

فرھنگ طبقۀ  و برخوردھای نظرِی سطحِی خارج ازادبيات بهما غوش باز پذيرا خواھيم بود. ا آــ ب  نيروی کار باشد

قائل   اھميتی  ،دکنتباطات جمعِی بورژوائی تعيين میرا ار آن و جھت شودناميده میعمومی که اصط[حاً افکار ،کارگر

ارزش خودمان  طبقۀ ھمکاران جدیِ نظرات  بهفقط  نمای خود قرار داده وقطبرا   جھانی  ـ  راه طبقۀ تاريخی  ما . نيستيم

  .قائل ھستيم

  

  نام نيروی کارنابودِی کا�ی ويژه به خواھانِ  جمعی از کارگرانِ 

  ١٣٩١ اّول ارديبھشت

kalayevizheh@hotmail.com  

  

  

آنھا    خود ۀوسيل به  ھرنوع ت0ش برای بھبوِد وضعشان بايد  آيند و  خود به توليدکنندگان فقط بايد  « 

 برابرِی سياسی را  ھم خواھد گسست...  آنھا برای ھميشه از وقت زنجيرھای   صورت بگيرد. آن

 کارل مارکس        » عنوان وسيله نيز خطاست. بهحتی  دانستن، خطائی بيش نيست، ومثابه ھدف به
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  ضيحات:تو
  

  b.com/M/2011/12/post_345.html-http://www.azadi  )٢٠١١دسامبر١٩ بيان، (آزادی کدام سو؟  کدام انگيزه به عالی بامجمع )١( 

  )٢٠١٢ ۀژانوي ٢۴ر روز، (اخباما درون را بنگريم و حال را؛ نی برون را بنگريم و قال را      

 rooz.com/article.jsp?essayId=43199-http://www.akhbar  

   rooz.com/article.jsp?essayId=42976-http://www.akhbar       ی اول نيستی؟ که در دسته توانی نشان دھی کوھستانی! می  آقای) ٢(

  قول مزبور چنين است:نقل از آقای حسن مرتضویترجمۀ ) ٣(

که ايدن پذير، يا چنانھايی تحملی وابستگِی آنان با سرمايه به شکلتر است، رابطهاز ھمه مطلوبشرايطی که برای کارگران  "

تـر که بـا رشد سرمايـه تشديد شود، فقط گستردهجای آنبه ی وابستگیهـاين رابط .شودتبديل می» آسوده و آزادمنشانه«د، ـگويیم

تر دھد. بخش بزرگی سرمايه صرفاً ابعاد خود و نيز شمار افراد تابع خويش را گسترش میگردد، يعنی قلمرو استثمار و سلطهمی

شود [مارکس در ويراست چاپ ی اضافی تبديل میيابد و پيوسته به سرمايهرگر که ھمواره افزايش میمحصول اضافی خوِد کا

ی تغيير داده است]، در شکل وسيله» و شودتبديل می تدريج به سرمايهبه «را به » شودی اضافی تبديل میبه سرمايه «فرانسه 

ی زمينه ی مصرفی خود درمايه، بر دستتر کنندھای خود را فراخی لذتايرهتوانند دنحوی که میگردد، بهپرداخت به آنان بازمی

تواند استثماِر کارگِر مزدبگير و انداز کنند. اّما اين چيزھا ھمان قدر نمیناچيزی ھم پسو پول لباس و اثاث خانه وغيره بيفزايند 

 تر تغييری در وضعيتبزرگ *(peculium)»وال اختصاصیام«بھتر و نابود کند که پوشاک، غذا و رفتارِ  اش راوضعيت وابستگی

ی پيامد انباشت سرمايه تنھا به اين معناست که طول و وزن زنجير ط^ئِی کارگر مزدبگير دھد. افزايش قيمت کار درنتيجهبرده نمی

يابد به اين دليل که ترقی آن ايش می.. يا قيمت کار ھمچنان افزتر شود.کی ُشلدھد که اندکه برای خود ساخته اين اجازه را به او می

ھا" که اينآنازاسميت: "پس ی آدامگفتهی چشمگيری نيست چراکه بهين موضوع نکتهاکند. دراخت^لی در پيشرفت انباشت ايجاد نمی

س، سرمايه، جلد يکم، (کارل مارککند..."تر از گذشته رشد میيابد بلکه سريع(سودھا) "تنزل پيدا کنند، سرمايه نه تنھا افزايش می

  )۶۶۵ـ۶۶٧انتشارات آگاه، ترجمۀ حسن مرتضوی، صفحات 

دھد در تملّک داشته باشد. در اينجا مقصود بخشی از ی خود اجازه می، اموال ناچيزی که پدر به فرزند خود يا ارباب به برده* در قانون رومی

تر خسارت بيان دقيقی صادرشده يا بهگونه خسارت سرمايهاينگذاشته باشند و بهیخود باق سر که مھاجران قاعدتاً بايد پشتاستی کاریمايهدست

  . (مترجم انگليسی).داشتی کار نقش میمايهماندن درکشور در دستی صادرشده جبران شود که درصورت باقیناشی ازآن بخش از سرمايه

 حاملِ  ۀـ اشاره به اّراب Djaggernatيا   Juggernautچرخِ " است:اين واژه را َجگرنات ترجمه کرده  کاپيتال درايرج اسکندری  )۴(

مذھبی در برابِر معبِد شھِر َجگرنوت  ۀھنگاِم تشکيِل دست است، که ھرسال به الوھيِّت دّوم از تثليِث ھندی  (Vichnou) ويشنو ۀمجّسم

   ايرج اسکندری) ۀاثر کارل مارکس، ترجم کاپيتالجلد اّول  نقل از (به "اندازند. آن می  ھای زيرِ چرخ  مؤمنيِن متعّصِب خود را به

   rooz.com/article.jsp?essayId=44043-http://akhbar  )٢٠١٢ مارس ١(اخبار روز، انتخابات و دستمزد کارگران  )۵(

. اکنون که از آدام ۵٨زاده، صفحۀ )، ترجمۀ دکتر سيروس ابراھيم١٧۶۶ـ١٧٧۶( وت مللثر، )١٧٢٣ـ١٧٩٠( آدام اسميت )۶(

در  ھمانجا، واھم بدانيم.  کارگران را دربارۀ حداقل دستمزد نظر او اسميت، اين اقتصاددان بزرگ بورژوازی نام برديم، بد نيست

ای باشد که قوت او را تأمين کند. اندازهه کند، و مزد او kاقل بايد بهکارگر ھميشه بايد از قِبَِل کار خود اعاش"نويسد: چنين می ،ادامه

نژاد چنين ای تشکيل دھد. و موارد مزد قدری بيشتر از قوت kيموت باشد واkّ ممکن نيست که بتواند خانواده در بسياری ازبايد 

ترين نوع کارگران بايد ستفرض کرده است مزد پَ   (Contillon)لنروی اين اصل، آقای کانتی پايد.کارگری بيش از يک نسل نمی

در ھمه جا kاقل دو برابر ھزينۀ خوراک وی باشد، برای اينکه يکی با کمک ديگری بتوانند دو بچه بزرگ کنند... ولی حساب شده 

ترين کارگران... بايد بکوشند ھيدستازاينرو ت ميرند.که به سن بلوغ برسند میايناز  بلاند، قدنيا آمدهھائی که بهبچه است که، نيمی از

ھزينۀ معاش kزم برای چھار بچه، تقريباً مساوِی يک مرد ... اّما چنين فرض شده است، که که با ھم kاقل چھار بچه تربيت کنند

زينۀ معاش اوست؛ برابِر ھ دو عمل آمده،که بهای حاسبهبنيه، طبق م: "کاِر يک بردۀ قوینويسد، میسپس درمقايسه با برده" است...



 ٢٠

د: افزايادامه میو در بنيه ارزش داشته باشد..."کاِر يک بردۀ قویترين کارگرھا، نبايد کمترازکند، که کاِر پَستو نويسنده تصور می

ھرگونه  در اينجا ما و )۶٠و ۵٩(ھمانجا، صفحات ترين مزدی است که با مرّوت و انسانيت عادی موافق است.""ظاھراً اين پائين

قول اسميت (ويا به با امروز را به خوانندۀ تيزبين ۀ آنمقايسو سال پيش)  ٠۴٢اوری درخصوص سطح دستمزد زمان آدام اسميت (د

  !کنيمواگذار می )!ھا نيز مضمون طبقاتی دارند؛ با توجه به اينکه اين واژه"بامرّوت و انسانيت عادی"

. ۶۴٧ ۀصفح ۀمارکس بر چاپ فرانسه، حاشيۀ حسن مرتضوی، افزود  ۀم، جلد يکم، ترجسرمايهنقل از کارل مارکس،  به )٧(

  {جھانی} که درآن تکامل توليد سرمايه دليل رقابت چندجانبه  امروزه ما از بسياری از اين آرزوھا به«نويسد:  مارکس در ھمانجا می

  ھا به سطح مزد قاره ن نيست که مزد انگليسیايم. ديگر فقط موضوع برسر اي  داری کارگران کل جھان را درگير ساخته فراتر رفته

ھا کاھش يابد. اين ھمان دورنمائی است  ھا به سطح مزد چينی بيش نزديک سطح مزد اروپائی و  ای کم اروپا تقليل يابد بلکه درآينده

» دھندگان خود درميان گذاشته است.  قيمت کار درآينده با رأی   يک سخنرانی درباره پارلمان انگلستان، در  که آقای استاپلتن، نماينده

آنکه توضيح دھد که مارکس آن را  بی( "تذّکرات برای چاپ سّوم"،عنوان   زبان آلمانی به  بعدِی اين اثر به  چاپزيرنويس در  انگلس

از آن تاريخ    انی پسکه در بازاِر جھ  در روزگاِر کنونی، از دولِت سِر رقابتی«که:  کند اشاره می )آن افزوده است هبر چاپ فرانس

دھد:  خود چنين توضيح می  دھندگان ايم. ستاپلتون، عضِو پارلمان [انگلستان] به رأی آن نھاده درگرفته است، گاِم ديگری فراتر از

که تا سطحِ آن  کارگرِی اروپا چگونه خواھند توانست، بدون   ھای دانم توده شود، من نمی کشوِر بزرگِ صنعتی  "اگر چين مبّدل به 

اروپا نيست،  هی انگليس ديگر مزدھای قار نمايند، در مبارزه پايدار بمانند." اکنون ھدف مورد آرزوی سرمايه خود تنّزل   رقبای

که  دھد اين امر نشان می .)۵۴۴ ۀايرج اسکندری، زيرنويس صفح ۀ، جلد اّول، ترجمکاپيتال( »خير، آماج دستمزد چينی است.

 کارگران  که مدعيان مدافع  متوجه ترفندھای سرمايه درخصوص تنزل دستمزدھا بوده، درحالی مسئوcنه ل پيشسا ١۴٠در مارکس

  . زنندداشته، آگاھانه و ناآگاھانه به منافع فروشندگان نيروی کار پشت پا میکارگران پنھان  اين حقايق را از ديدِ  ۀھم امروزِی ما
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