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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  جھانگير: فرستنده
  سيمای سوسياليسم 

 ٢٠١١ اگست ١٨
  

  
 . وقتی که اتحاديه ھا با دست خود نقاب از چھره بر می دارند

  
  

 ۀبه نظر می رسد که طغيان موج بحران اقتصادی سرمايه در سالھای اخير و سرريز تام و تمام آن بر زندگی طبق

عصيان و اعتراض . نقش خويش به فکر واداشته است موقعيت و ۀکارگر، توده ھای اين طبقه را تا حدودی در بار

  . روزمره شده است در مقابل انبوه بيکار سازی ھا تبديل به يک روند

اين روند ھر روز شديدتر و عميق تر می گردد زيرا که دولت ھا در ھمه جا ميليارد، ميليارد و گاه صدھا ميليارد 

 خالی کارگران دنيا ۀ و کل اين ھزينه را يکراست بر سفردالر برای تضمين بقای سرمايه داری ھزينه می کنند

  . سرشکن می سازند

اين . فقط در کانادا صدھا شغل از بين رفته است، صدھا شغل تنھا در بخش صنعت خودرو سازی محو شده است

به دنبال ھا را در ديگر بخش ھای کار و توليد نيز يبخش از صنعت به دليل نقش کليدی خود، وسيع ترين بيکار ساز

. مشاغل بسيار زيادی از دست رفته است، سطح دستمزدھای واقعی ھمه جا دچار کاھش گرديده است. داشته است

 اين ھا فقط جزء بسيار کوچکی از خانه ۀھم .بازنشستگی زودھنگام بر جمعيت عظيمی از کارگران تحميل شده است

 اين بربريت ھا ۀآيا نظام سرمايه داری ھم. می سازد کارگر و تنزل معيشت محقر اين طبقه را منعکس ۀخرابی طبق

  . را بدون مواجھه با ھيچ مقاومت توده ھای کارگر بر آنان تحميل کرده است؟ نه مسلماً چنين نبوده است

کارگران نمی توانند عليه .  اساسی عليه ھمديگر، گريزناپذير استۀدر جامعه سرمايه داری جنگ و ستيز دو طبق

. د بی امان استثمار سرمايه، عليه بی حقوقی ھا، تعديات و توحش نظام سرمايه داری مبارزه نکننداستثمار و تشدي

مزد وی فقط بھای بازتوليد نيروی کاری است که به سرمايه دار فروخته است، اما . نيروی کار است کارگر فروشنده

 سرمايه ۀده است برای صاحب سرمايه و طبقاو با کار خود چندين و گاه چند ده برابر آنچه زير نام مزد دريافت کر

 توليد سرمايه و اضافه ارزش ۀ توليد سرمايه داری در اساس خود شيوۀشيو. دار اضافه ارزش يا سود توليد می کند

سرمايه يک رابطه اجتماعی است، رابطه توليد اضافه ارزش و در ھمان حال رابطه انفصال کامل . و سود است

وط کامل او از ھر نوع دخالت آزاد در کار و محصول کار و سرنوشت اجتماعی خويش کارگر از کار خود و سق
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است، سرمايه ارزشی است که مستمراً از طريق استثمار نيروی کار ارزش افزا می شود، بزرگ و بزرگتر می 

ه بدون اين سرماي. سرمايه ھر چه بزرگتر می شود اضافه ارزش ھای انبوه تر و سودھای عظيم تر می خواھد. گردد

کار، بدون اينکه مستمراً به اضافه ارزش ھای غول پيکرتر دست يابد، بدون اينکه استثمار نيروی کار را از ھمه 

فراموش سرمايه اين کار را می کند اما . راھھا و با کمک تمامی اھرمھا تشديد کند قادر به تضمين بقای خود نيست

سرمايه برای احراز نرخ  »يقی سر راه رشد و توسعه خود استسرمايه خود سد حق«نکنيم که به گفته مارکس 

سودھای مطلوب و متناسب با ملزومات بازتوليد و خودگستری خود به ھمه کارھا دست می زند اما اين جبر ھستی 

سرمايه است که باالخره نرخ سودھا کاھش می يابد، سرمايه باز ھم با توسل به تمامی مکانيسم ھا با کاھش نرخ 

سرمايه به بحران . ا مقابله می کند اما باالخره نرخ انباشت سرمايه از نرخ توليد اضافه ارزش پيشی می گيردسودھ

 کوبنده و کوبنده تر شده اند، فاصله بروز و وقوع آن ھا کوتاه تر و باز ھم یتاريخاز ديد بحران ھا . دتفرو می غل

اگر . طور مستمر در پويه ارزش افزائی سرمايه می چرخندساليان زيادی است که بحران ھا به . کوتاه تر شده است

سرمايه در سطح جھانی به صورت مدام . در جائی برای چند صباحی تخفيف می يابد در جائی ديگر تشديد می شود

با وقوع بحران ھا موج تعرض سرمايه به سطح معيشت و دار و ندار زندگی توده ھای کارگر . اسير بحران است

تمامی . کارگران را ميليون، ميليون بيکار می کنند و راھی برھوت مرگ می سازند. نده تر می گرددشديدتر و کوب

سرمايه وحشيانه ترين جنايات را عليه کارگران .  کارگر را سالخی می کنندۀامکانات معيشتی و رفاھی موجود طبق

  . اعمال می کند تا از اين طريق بقای خود را تضمين نمايد

کارگری مدعی اند که منافع توده ھای کارگر را نمايندگی می کنند، آن ھا می گويند که در مقابل تعرض اتحاديه ھای 

ال اين است که آيا اين ادعا ؤس!!  کارگران پاسداری می نماينداشتغال، معيشت و حقوق اولیسرمايه می ايستند و از 

کارگرانند يا کامالً بالعکس از منافع سرمايه درست است و واقعيت دارد؟ راستی راستی اتحاديه ھا مدافع حقوق 

به نظر ما آن ھا فقط کار . دداران و از موجوديت نظام بردگی مزدی در مقابل خطر جنبش کارگری دفاع می کنن

نقش تاريخی آنھا اين بوده و اين است که از کارگران بخواھند تا عليه سرمايه مبارزه نکنند، . دوم را انجام می دھند

تا قبول کنند که سرمايه داری . تا فکر جنگ با سرمايه داری و از بين بردن مناسبات کار مزدی را از سر به در کنند

 مزدی و فروشنده نيروی کار باشند، قبول ۀقبول کنند که بايد ھميشه و نسل بعد از نسل برد .ی استمنزلگاه آخر ھست

 ھمين نظام بردگی ۀ آنان بايد فقط حفظ دستمزد و داشتن حداقل امکانات معيشتی در سيطرۀکنند که برد نھائی مبارز

واقعيت اين است که آن ھا ھميشه و در ھمه جا  اين کار را کرده اند اما  تاريخدر پروسۀ اتحاديه ھا . مزدی باشد

و قربانی می  حتی ھمان حداقل معيشتی توده ھای کارگر را ھم در پای سودآوری حداکثر سرمايه ھا قربانی کرده اند

آن ھا از اشتغال کارگران، از حداقل بھای نيروی کار آنان و از ابتدائی ترين امکانات حياتی مورد نياز . کنند

  .نيروی کار توده ھای کارگر ھم دفاع نکرده و نمی کنندبازتوليد 

 بحران ھا عمالً از کارگران می خواھند که در مقابل تعرض سرمايه مقاومت ننمايند، ۀ به محض پيدايش رخسار

اتحاديه ھا در . کارگران را مجبور می سازند که به کاھش دستمزدھا رضايت دھند و بيکارسازی ھا را پذيرا گردند

ونه مواقع بر منبر وعظ می نشينند و کارگران را موعظه می کنند که برای بقای سرمايه بايد گذشت نمود، بايد اين گ

تا ما . عقب نشينی کرد، بايد قربانی داد، بايد به سالخی معيشت خود راضی شد تا سرمايه داری پا برجای ماند

به . ن می کننداتحاديه ھا چني. و ما ھميشه کارگر باشيم مزدی باشيم، تا سرمايه داران ھميشه سرمايه دار ۀھميشه برد

 ھزار کارگر اتوموبيل ٢٠٠ بيش از ۀيس اتحاديه اتومبيل سازی کانادا و نمايندئر» کن کوونزا«سخنان اخير آقای 

اتحاديه ھای کارگری و از «او خودش با مباھات تمام اعالم می دارد که . سازی در روزنامه نشنال پست نگاه کنيد
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اتحاديه . جمله اتحاديه اتومبيل سازی در بحران اخير سرمايه، به نظام سرمايه داری کمک بسيار بزرگی کرده است

ھا اين قدرت را دارند که عصبانيت کارگران در مورد کاھش مزد و مزايا را کنترل کنند و شعله ھای خشم توده 

  .کارگر عليه سرمايه را خاموش سازند

اين نقش .  می کنندأاتحاديه ھای کارگری يک نقش سازنده و با ارزش اقتصادی ايف: " دھدادامه می  »کن کوونزا«

ما ميزان کاھش دستمزدھا را در دوره انبوه بيکار .  رونق اقتصادیۀ رکود مھم است که در دورۀھمانقدر در دور

ما کارگران را .  می گرددسازی ھا، تعيين می کنيم، کاری که باعث کاھش ھزينه توليد و افزايش سود سرمايه ھا

ما با روش ھای بسيار . وادار می کنيم تا از بھای نيروی کار خود بگذرند و بر سود صاحبان سرمايه بيفزايند

ما کارگران را . مبتکرانه مانند تحميل بازنشستگی زودھنگام بر خيل کثير کارگران، سود سرمايه ھا را باال می بريم

اعات کار ھمراه با کاھش چشمگير دستمزدھا تن دھند و از اين راه باز ھم سود مجبور می سازيم تا به کاھش س

ما اينجا و آنجا با اخراج ھای گسترده کارگران مخالفت می کنيم، اما اين . سرمايه داران را بيشتر و بيشتر می سازيم

.. .. کارگران جلوگيری نمائيم کارگر عليه اخراج ھای وسيع ۀکار را برای اين انجام می دھيم که از طوفان قھر طبق

 ھزار ٢٠٠سخنان صريح رئيس يک اتحاديه کارگری دارای . اين ھا، اين جمالت و عبارات حرف ھای ما نيست

ھيچ دليلی ھم برای احساس شرم نمی بيند زيرا . او از گفتن اين حرف ھا ھيچ احساس شرم نمی کند. عضو است

رگری متبوع خود و کل جنبش اتحاديه ای در سراسر دنيا را توضيح  کاۀرسالت واقعی خويش و نقش واقعی اتحادي

آنچه او می گويد گزارش نقشی است که جنبش اتحاديه ای از ديرباز تا امروز در دنيا به سود سرمايه، . می دھد

  .  کارگر و جنبش کارگری ايفاء کرده استۀبرای ماندگاری سرمايه داری و عليه طبق

جمھوری خواه، فرماندار ويسکانسين و » اسکات واکر«تصور کنيد که : " مه می دھدباز ھم ادا» کن کوونزا«

اتحاديه در ديگران راه خودشان را بروند، اتحاديه ھا کارگری ھمه به نوعی ممنوع شوند و کارگران بدون 

ر چنين د. ی و ھيچ حقوق بازنشستگی کار کنندئ با حداقل دستمزد بدون ھيچ مزايایئفروشگاه ھای مواد غذا

وضعی آن کانال مھمی که از طريقش می توان تمامی اميدھا و ناکامی ھای کارگران را ھدايت و کنترل کرد چه 

داند که کجا و چطوری اين خشم  آنگاه کی می. وضعی پيدا خواھد کرد؟ معلوم است که اين کانال بسته می شود

  ." مردم فقير کارگر طغيان خواھد کرد؟ۀنھفت

می گويد » کن کوونزا «د که برای توصيف نقش اتحاديه ھا به گفتن چيزی بيشتر از آنچه آقای به نظر نمی رس

اما اين بار .  کافی گفته اند و نوشته اندۀ کارگر در اين رابطه به اندازۀن جنبش لغو کار مزدی طبقفعاال .نياز باشد

 منحوس فريب و دروغ و ۀين امامزادرئيس اتحاديه است که خود بسيار مفتخر و مباھی، نقاب از چھره کريه ا

  . نيرنگ بر می دارد

  سيمای سوسياليسم

  ٢٠١١پريل ا

.   

  


