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  یفعاالن جنبش لغو کار ُمزد: نگارش

 ٢٠١١ اگست ١٢

 

   افقی وبمستأصل ،ی عاصیشورش بردگان مزد
  .د سوزد، ماجرا از محله تاتنھام لندن آغاز شی مسي روز است که انگلچھار

  

 ی و بأسي حقارت و ذلت، ت،ي فقر، محروم،یکاري ب،ی ستم طبقاتۀ از فشار خردکنندی عاصکار،ي جوان بصدھا

موج .  زدنداني دست به طغ،ی دارهي سرماتي از وجود و حاکمی و ھمه مصائب ناشسيلو پني خشونت روت،یافق

ھمزمان به غالب .  کردغرق خود  مھم لندن را درۀ ساعت بعد ھفت محل۴٨.  خروشان شدعي سراري بسانيطغ

شورش کنندگان .  چنگ انداختگري دی و جاھاوکاسلي منچستر، نورپول،ي لرمنگام،ي به بس،ي بزرگ انگلیشھرھا

.  ساختندقي حرۀ را طعمیمي شھر ھجوم بردند، مستغالت عظی تجارميبا خشم و قھر به فروشگاھھا و مراکز عظ

 مبل را در آتش دي تولیمي بزرگ و قدۀ کارخانکي. دنديکش آتش  را بهSONY ی مھم صنعتی از واحدھایکي

 در اکثر س،ي را در چند شھر مھم انگلاري جنگ تمام عکيآن ھا .  وارد مصاف شدندسيلوھمه جا با پ. سوزاندند

 ۵٠٠ حدود یري حاضر دستگۀ تا لحظاي دنی مھم خبریرسانه ھا.  ھا به راه انداختندابانيمحله ھا، کوچه ھا و خ

 شورش ني سرکوب ای را براسيلو پ١۶٠٠٠ سي انگلی دارهيدولت سرما.  را گزارش کرده استمعترضانسان 

 اعالم داشته است که معترضان را هي روز سرمارينخست وز»  کامرون ديويد« .  جدال ساخته استدانيوارد م

  . ديزواھد ور نخغي دریتي جناچي قلع و قمع آن ھا از ھی خواھد کرد و برادادگاھھاي بميتسل

 ساده و اري ھستند؟ پاسخ بسی چه کساناني است که شورشني روز ا۴ ني ایدادھاي سؤال در رابطه با ھمه رونياول

» ھفت آسمان«  که در ی داغ لعنت خورده ای انسان ھا،ی دارهي شدگان جھنم سرمانينفر.  ھمگان شفاف استیبرا

 ی نمی سطح زندگني داشتن نازل تری برایدي امۀ روزنچي به ھی کورسوئچي ھی مزدیوحشت و دھشت نظام بردگ

 خورد و ی که دارند، بھای گذارند تا با فروش تنھا کاالئی می پاري را زهي و سراسر دوزخ سرماکارندي بیھمگ. ننديب

تنھا . ستي کار آن ھا نیروي ندي حاضر به خری حتی دارهي سرماچي را به دست آرند اما ھشي خوۀخوراک روزان

 را کاراني بمي با ھم ارتش عظیجملگ. کارندي سطح بني ترعيپدران و مادران آن ھا ھم در وس. ستندي نکاريان بخودش

 توحش ھا و ۀ بار ھمهي که سرمارھاي ھا و تحقني گرسنه، مفلوک، مطرود، آماج ھمه توھیتيجمع.  سازندیم

 و زي عجزآمی آمادگا خواھد تی مني ای خود را بر سرش خراب کرده است و بودنش را فقط برای ھایبربرمنش
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 س،ي انگلی روز کار را چماق سرکوب ھر اعتراض ھر کارگر شاغل، در ھر کجاکي افتني یفالکت بار آن ھا برا

  . دستمزد خود سازدیبه کم

 هيحاش.  باشندی بزرگ می شھرھاهي در حاشیمحکوم به زندگ.  ھستندني نشهي حاشی ھمگی مزدۀ بردري کثلي خني ا

 یروي که نی انسان ھائ،ی بردگان مزدمي گوئیم.  آن ھا حک کرده استیشاني بر پهي است که سرمای داغ لعنتینينش

 کي آن ھا از سرپناه، نان، دارو و در ی کاال تنھا شرط برخوردارني آن ھاست و فروش املکي مایکار تنھا کاال

 هي که شھری ندارد، وقتداري خرھاو کار معاش آن  ساز گانهي که ی وقتکارند،ي که آنان بیوقت. کالم زنده بودن است

 اتمام ی برای حتیلي دلني بار حقارت و توھري که زی را ندارند، وقتی کالج و دانشگاھچي در ھليگراف تحص

 که توان ی وقتستند،ي شھر نی خانه ھاني سنگی که قادر به پرداخت اجاره بھای وقتنند،ي بی نمیرستاني دبالتيتحص

 »یاديز«  که ی وقتست،ي نگراني مثل دزشاني چچي که ھی را ندارند، وقتزادي متعارف آدمۀ ساداري بسی زندگکي

 دني کوچی سوای راھچي ھبانندي ھا دست به گری بدبختني اۀ که با ھمی وقتند،ي آی که انسان به حساب نمیھستند، وقت

 مقدار اي چي زنده ماندن ھیا گردند که بھیئ جای راھديبا. نندي بی خود نمی پاشيدر پ» شھروندان  « ستي زۀاز حوز

 و ندي آی نواحني شھرھا ھستند، مجبور بوده اند به ای کوچ کردگان به حواشی ھمگانيشورش.  باشدچي از ھشي بیکم

 راه اندازند، ی فروشی نوشابه بفروشند، دکه سبزند،ي و فروش نمادي ھا غذا خراباني دست و پا کنند، کنار خیشغل

 ی و شراعي که قادر به بی به فروش رسانند، وقت»اهيس«  آن را ست،ي قابل فروش ن»ديفس«  کارشان یروي که نیوقت

 اضافه هي که سرمایوقت.  عرضه کنند»یرقانونيغ«  آن را ارزان تر به صورتستند،ي کارشان نیروي ن»یقانون«

 که ی وقتند،يا نمهي سرمابينص »رحالليغ«  کران ی بی ھایارزش اضاف!!  خواھدیآن ھا را نم» حالل«ارزش 

 کم ی مشتری بی کاالني خرند، ای کارشان را نمیروي ندي کار و تولی داران صاحب کارخانه و مراکز رسمهيسرما

  . و فروش مواد مخدر بفروشنددي خری داران قاچاقچهيبھا را به سرما

 ري از سب و لعن و تزي ننجايما در ا کرده است اني نشهي آنان را حاشهي ھستند که سرمای شدگانني نفراني شورش

در ھر رفت و آمد .  باشندی در امان نمهي سرمای داروغه ھای شبگرد و خانه گردی و بازپرسسيلو پۀطعنه و حمل

 انجام دھند تا ی کار خالفستيالزم ن!!  مادرزاد ھستندنياساساً متھم.  گردندی مواجه مسيلوخود با بازخواست پ

!!  داشتن ھمه جور اتھامات استی کافلي و محل اقامت دلی و اجتماعیه و تعلقات طبقاترنگ رخسار!! متھم شوند

 ی بدنشي مورد تفتدي و ذھاب باابي در ھر ای مبننيآنان بر ھم!!  باشندی الذات می فني جرم، مجرمچيبدون اثبات ھ

 ات و تجسسیرد بازپرس مویعاد» شھروند « کي برابر ٢۶ ھر کدام آن ھا ی رسمیمطابق آمارھا. رنديقرار گ

  .  گردندی واقع میبدن

 از بطن کدام ني نشهي حاشاني شورشی و اشتغال و روزگار اجتماعی موجود زندگتي است که وضعني دوم اسؤال

 مشروح اري متعدد به کرات و به صورت بسی سؤال را ما در نوشته ھاني جوشد؟ پاسخ ایشرائط و اوضاع م

 یاي دنگري دی و اجتماعی انسانۀي بلر و ھی تن فروشاد،ي اعت،ی خانمانی ب،ی گرسنگ فقر،،یکاريب. مي داده احيتوض

 ی نظام بر استثمار بني ای ھستۀشالود.  استی مزدی نظام بردگیالي و استتي وجود، حاکمیروز محصول قھر

 و هيبه سرما کارگر ی توده ھادي حاصل کار و توللي ھر چه موحش تر استثمار آنان، تبدديمھار کارگران، تشد

  . استهي سرمای حکم قھرنيا.  استوار استی کردن کارگر از ھستاقط و بر سهي و باز ھم سرماهيسرما

 هي علی جھانهي توحش و تعرض سرمای فاز کنونم،ي کرده احي تشرلي راستا، بازھم به تفصني که در ھمیگري دۀ نکت

قه به ي دقیزي و برنامه ری بدون سازماندھی دارهي است که سرماني اتيواقع.  استی المللنيطبقه کارگر در سطح ب

 هي سرمایچرخ ارزش افزائ. ستي خود ندي کارگر قادر به بازتولی توده ھای زندگهي تعرضات علني موحش ترقهيدق
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 ی دارهي سرمایاي است که در نقطه، نقطه دنیزي روند چني چرخد و حاصل ای ھا نمتي سبعنيبدون اعمال ا

 ی که حتی انسانارديلي م۴ ،یجي به مرگ تدرم محکوۀ گرسنارديلي سه مکار،ي انسان بارديلي مکي. ميھستشاھدش 

 یدني فاقد آب آشامی مزدۀ بردارديليدو م.  کنندی میزندگ» خط فقر «ري نظام در زنيمطابق محاسبات توحش بار ھم

 نان روز ی که برای آدم ھائمي عظتي جمعاد،ي انسان مبتال به اعتونيلي و ھر نوع دارو و درمان، صدھا میبھداشت

فراموش .  ھستندی دارهي سرمای دست پخت وجود و بقای ھادهي ھستند، ھمه و ھمه پدی مجبور به تن فروششيخو

 که اگر یرقم.  دالر باال رفته استونيلي تر٧١ ناخاص ساالنه اش از مرز دي که تولمي کنی صحبت میائي از دنم،ينکن

 سھم ھر گريبه زبان د.  گرددی مالغ دالر ب١٢٠٠٠ حدود یزي به چمي کنمي جھان تقسی کنونتيعآن را به کل جم

 لندن و ني نشهي حاشانيشورش.  دالر است۴٨٠٠٠ کار ساالنه حدود ی محصول اجتماعني از ایخانواده چھارنفر

 ھستند ی کارگریان ھا انسیارديلي م۴ تي از جمعیزي ناچاري جھان بخش بسی شھرھای و تمامورکيوي و نسيپار

  .  دالر است٣٠٠ باال فقط ۀ محصول کار ساالنی دالرونيلي تر٧١ھا از رقم  آنفر نارديلي م٢ ۀ متوسط ساالنۀکه حص

 کنند، ی نظام را بلند نمني اهي علکاريچرا پرچم پ!!  شورند؟؟ی منينچني اانيچرا شورش. مي کششي سوم را پسؤال

 دي کار و تولیروي و فروش ندي خرۀ برج وحشت و دھشت بنا شده بر رابطنيا ا گذارند؟ چری نمشهيچرا دست بر ر

چرا فقط با .  کوبندی را در ھم نمی و سالختي جھنم گند و خون و بربرني کشند؟ چرا ایاضافه ارزش را به آتش نم

 ۀ از مبارزیان زنند که رنگ و نشان چندی دست می موارد به کارھائی شوند؟ چرا در برخی مري درگسيلو پیروين

   ندارد؟یطبقات

 وک مفلاني گردند که ھمسان خود آنھا قربانی می زنند؟ متعرض کسانی را آتش می عمومهي به طور مثال وسائل نقل

 جنبش تي در موقعدي بازي سؤاالت را نستي لني ااي سؤال ني ھستند؟ پاسخ ای دارهي سرمای ھای و درندگاتيجنا

 در گرد و غبار متراکم وارونه ه،ي فشار تھاجمات سرماري که بدبختانه زیجنبش. جو نمود و  جستی جھانیکارگر

 ی ھا، باور مداری ھا، مذھب ساالری پردازشهيد ھا، انی ھا، فرھنگ بافی پردازاستي در قعر سه،ي سرمای ھایباف

 ھار یکتاتورير د فشاري و در زهي سرمای فرھنگ،ی اخالق،یدتي عق،ی فکری فرارسته ھای ھا و تمامیھا، سنت ساز

 ی راه واقعی که زمانیجنبش.  را گم کرده استشي خوۀ راه مبارزهي ساالر سرماتي و مدن»یقانون « اي ان،يو عر

 ونالي صادر نمود، انترناسسمي کمونفستي را دنبال کرد، مانی دارهي اساس سرماهي درست مبارزه عله خود، راکاريپ

 آھنگ کندن هيدر روس.  را سر دادسي کمون پارزي رستاخۀانسان، حماس خي تارۀ حماسني داشت، پرشکوه تریبر پا

 نه چندان ی که در دوره ایجنبش. د آورداني را به می کارگری جنبش شورائني ترمي کرد و عظی دارهي سرماشهير

بدون زاد، آ ی جھانی شفاف برپائی را با دورنمای کرد و بر آن رفت تا کل بردگان مزدني رفته چناديدور و از 

 کار را ني جنبش انيا.  به صف کندی مزدی در مقابل نظام بردگی از طبقات، دولت و ستم طبقاتیاستثمار و عار

 ھا و یني ھا، راه حل آفری تھاجمات مھلک راھبردھا، چاره پردازري درون اساز سوتر نيکرد اما چند گام ا

 سمي و رفرمی دموکراسالي سوسرياس.  شدیر داهي به سرمازي مدار و حلق آوهي و سرمایستي رفرمیراھکارھا

 ۀ قبلزار در آمد، نمازگی بورژوائسمي و کمونی دولتی دارهي به اسارت اردوگاه سرماد،ي گردیستيکاليراست سند

 تي راھه ھا افتاد و در برھوت گمراھه ھا فرسود و فرسود تا به وضعیبه ب.  شدی خلقسمياليري و ضدامپسميوناليناس

خود را به صورت .  دھدی کار را انجام نمکي کند و فقط ی که در درون آن ھمه کار میتيوضع.  سقوط کردیکنون

   سازدی متشکل نمی و سراسری و ضد کار مزدیشورائ

. ردي گی را ھدف نمهي سرمااتي حاني روزش شرکاري افق است، پیب.  استی وضعني گرفتار چنی کارگر جھانۀطبق

 ی سازمان نمی کند، خود را شورائی دنبال نمهي سرمای واقعیرض به گلوگاه تنفس تعهي خود را بر پایمطالبات جار
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در .  سازدی خود نمی آحاد توده ھای آگاه، نافذ، افق دار و ضد کار مزدی خود را ظرف دخالتگریدھد و سازماندھ

 را در سمياليوس سی شفاف برپائیدورنما. ستي نهي سرماهي علی سراسری شورائافتهيتدارک اعمال قدرت سازمان 

 ی است سرنوشت جنبش بخش ھاني خورد و تا چنی مچي پی گردابني چنچي کارگر در تندپۀطبق.  نداردی روشيپ

 بي افق مشتعل آسی بی ھازشي خ،یکاسازي جنب و جوش سند،یستيکاليجنبش سند.  استار رقت باريمختلف آن بس

 ی ھای به تئورزي حلق آوعي وسی ھااني طغ،ی بورژوازیھا سوني اپوزري نظام سر به زادهي به پلي تبدۀ و آمادريپذ

 ھا و تظاھرات یمائي راھپ،یستياليرسوسي و غیستي تا مغز استخوان رفرمیزي ستهي سرمااي»  شدنیضد جھان«

 از نوع ی گسترده سراسری و محکوم به شکست و باالخره شورش ھایئ هي اتحادسمي رفرمري پاره وار اسیونيليم

 و سي انگلني ھماي کاگوي گذشته در شۀلمان، دھا قبل در ی مدتس،ي در پارشي چند ماه پس،يا در انگل روزھنيآنچه ا

 ی براکاري که فاجعه بار است و پیتيوضع.  دھدی ملي جنبش را تشکنيا زي رخ داده است، کل افت و خگري دیجاھا

  . کشدی به دوش میدخالتگر توان زاني است که ھر کارگر آگاه با ھر می افهي وظني تری اساسرشييتغ

 اشکال غوطه رو،ي نشي مبارزه اشکال فرسای کرد؟ اشکال جاردي است که چه باني سؤال مطابق معمول اني آخر

 که بعضاً و از یاشکال.  به شکست و شکست و باز ھم شکست استی ھا، اشکال منتھی گمراھۀورطخوردن در 

 دست به کار ديبا.  معکوس به بار آردۀجي چه بسا نتسيانگل ی شھرھاناني نشهي حاشري شکل شورش اخنيجمله ھم

. مي کارگر باشۀ طبقی توده ھای ضد کار مزدی سراسری جنبش شورائی مبلغ برپائمي در ھر کجا که ھستديبا. شد

 م،ي جنبش باشني آگاه ای سخنگوم،ي شکل متشکل شدن کارگران گام بردارني و ایابي سازمانني انديعمالً در فرا

 یابي سازمانی فعال برای اولی ھسته ھام،ي جنبش شوني ان فعاالافتنيدست به کار . سمي جنبش را بنوني ایھاحرف 

  .مي انجام دھ، که از دستمان ساخته استیگري و ھر کار دمي آردي جنبش را پدنيا


