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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  یفعاالن جنبش لغِو کار ُمزد : نگارش

  جھانگير محبی: فرستنده

  ٢٠١١ اگست ٢٩

  

   دارانهيسرما

  مي کنی داران برشما حکومت مهيرماــ سما

  مي دھی مبير داران شما را فهيرماــــ سما

  مي کنی مرباراني داران شما را تهي سرماما

  مي خوری شما می داران به جاهيرماـــ سما

  

  کارگران

  ميــ دھیذا مــ کارگران به ھمه غما

  مي کنی ھمه کار می کارگران براما

  

 وقدرت یتصاداق  به ناتواست؛که قراراست؛نظمی داران متکهي را دردست دارد و سرمااميکه ق است؛" ناتو"درليبيا

 یاريدازبسي تونس و مصروشاکشور  کارگرازھردوی توده ھاندهي آنجايدرا. کندی را بازسازی دارهي سرمایاسيس

 را پرداخت ی دارهي سرمای بازسازنهي ُکِل ھزدازامروزيبا کارگران ليبيا.زتراستي ترو ھول انگکيگرتاري دیجاھا

  کنند

 جھنِم سوزاند،از  کارگرليبيا را درخود خواھدی ھا،تودهی آتیلھا که درسای روشن است؛جھنِم گند و خونزي چکي

   کمتر سوزان و مشتعل نخواھد بودی دوران قذافیِ  دارهيوحشت و دھشت سرما

  

  هي ھار سرمای حکومت ھای و جا به جائی قذافسقوط
  

، تازه نفس تر و با قوام  درنده تریکتاتورھاي راستا که با دني کنند، فقط در ای ھا سقوط میکتاتوري است که دیقرن

  .  گردندنيگزيتر جا
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 ھار و حمام خون ی شوند باز ھم دولت ھای اند و آن ھا که مستقر مهي قھر قدرت سرماني روند ماشیھا که مآن

 فشار ريز. ستندي و آن جنرال نني ایسقوط ھا و استقرارھا در غالب موارد حاصل کودتا.  ھستندی دارهيساالر سرما

ھا خالف آنچه » توده« .  دھندی می رویونيلي و چند ده میونيلي میھا» توده «  خشم و قھر یروينجنبش ھا، با 

.  باشندیھم نم» طبقه متوسط «ستند،ي نی طبقاتۀ و شناسنامی اجتماعتي فاقد ھوی پندارند توده ھای ھا میليخ

 ،ی آبی ب،ی داروئی ب،یماري ب،یگ انفجارشان فقر، گرسنی اند، چاشنهي سرمای بردگان مزدمي عظليکارگرانند، خ

 ھا و تي محرومنيبا زخم شالق ا.  استی انسانهي و فقدان ھر نوع حق و حقوق اولی گونه آزادچي ھنبود ر،يتحق

 زنند و ی را جار مزي ھا ھمه چاباني است که در خني اخي و طنز شوم تارزندي ری ھا ماباني وار به خلي ستھا،يجنا

 ی ھائی ھا و بدبختی حقوقی زنند، ھمان دردھا، رنج ھا، بی کجا جار نمچي اصالً و در ھ کهیزھائي چاي زيتنھا چ

 که ی وقتی کارگران عاصعي وسۀتود.  شودی جا ختم نمني طنز شوم به ھمنيا!! است که آن ھا را منفجر کرده است

 ی ماني خود را بر طاق نسی نه فقط کل خواسته ھاند،ي گوی خود نمی از دردھای کالمچي کشند، نه فقط ھیشعله م

 آن ھا را به آتش ی اجتماعی گردند که ھستی می پا نشناخته دوستدار حاکمان تازه نفس ھمان نظامزکوبند، که سر ا

 پدر و مادر و اي استثمار خود ني کارگر از فشار سھمگی توده ھانيا!!  انفجار رانده استۀ است و به ورطدهيکش

  !!! کنندیناله م» هللا اکبر« و »نيرحسي من،ي حساي«  را با اني طغني اما ا افتاده انداني خود به طغۀطبق

 خود ھمه یاباني خزشي کشانده است اما در موج خابانيھا را به خ آنی و فقر و نداشتن آزادی مرگ گرسنگزي مھم

ن را خاکستر کرده  آناستي است که ھست و نی دارهيسرما!!  سازندی مزي حلق آوکتاتورھاي دی را به جا به جائزيچ

 ی با ولع و عشق ھر چه سرشارتر، تمامرند،ي خی خاکستر بر مني ققنوس وار از درون انکهياست، اما به محض ا

 کنند و آستانبوس یاھداء م» ناتو«  به ،ی جھانهي ارتش سرماني تری به اختاپوسکراستي را شيقدرت پرواز خو

 خود را در کشنده ی دورتر درمان زخم ھایدر گذشته ھا!! ند گردی مهي قدرت سرمای قطب ھاني ترمي دژخیدايش

 ی خود را در رکابدارۀ طبقکاري جستند و کاربرد توان پی میستيونالي ناسیزي ستسميالي به امپرليبستن دخ

 در جھان، در هي سرمایسرنوشت چند نسل بردگان مزد.  رفتندی پرداز سرخپوش خلق نشانه میسوارکاران اتوپ

 ري اخۀ دھ٩ در لحظه لحظه ی جھانی جنبش کارگرۀصي خصني بارزترني بوده است و انيقرن چن کي نيطول ا

  . استخيتار

 دفن شدن در ،ی خلقیزي ستسميالي امپرتي در معدني کشري شمش،ی دموکراسالي قدرت سوسۀ نماز نھادن به قبل

 به صف شدن در پشت ھر جار و جنجال ،ی اردوگاھسمي به کمونختني آوسم،يکالي و سندی گرائهي اتحاداهيگورستان س

 در رکاب یونيلي دھھا می و جانبازسمي فاشۀ معرکیاري سجده بر محراب گند و خون مذھب، آتش ب،یطلباصالح 

 یکي تارۀ خود، خطوط درشت کارنامهي خود علی توان اجتماعیري کالم به کارگکي و در یني دیستيارتجاع فاش

 هي علیخي تاری طوالنۀ فاصلني ایمام ما در تۀطبق!!!  استدهي گردليجنبش تحم ني دھه بر ا٩ نياست که در طول ا

 مي تحکشي ھاامي ھمه قحاصل است، اما دهي خود شوری و رنج ھای ھا، گرسنگی حقوقی طوفان بهيشدت استثمار،عل

 نياھتري سنيا.  شده استشي دردھا و مصائب خوی واقعی ھاشهي به رشتري قوام بدني و بخشهي قدرت سرمای ھاهيپا

 تا امروز ستمي سوم قرن بۀ انقالبات دھیتمام.  استدهي انسان عصر را در خود بلعیدگان زنخي است که تاریفاجعه ا

از .  داشته استني را بر گرده خود سنگی جنبش کارگریمائي و برھوت پی شوم، بار گمراھه پوئی ماجرانيبار ا

 و قاي و افرني التیا، امريکاي و اسپانراني و کوبا تا آنچه در اتناميو و يارو و کی شرقی و ممالک اروپانيانقالب چ

 به اصطالح اي رخدادھا نيدر ھمه ا.  استدهي گردني استثناء چنکي ی جھان رخ داده است بدون حتی و ھر کجاايآس

 اري بسیروي داده است، بدون شک نی نملي را تشکامي جنگ و شورش و قی کارگر اگر ھم کل قواۀانقالب ھا، طبق
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. اموزدي بی خود درسی از شکست ھانکهي ھمه جا شکست خورده است، بدون ااما.  بوده استی کننده و مھمنييتع

 تر شي در مصر و پروزي د،آنچه امروز در ليبيا.  سازدی بعدی را مصالح شعور جنگ ھاشي شکست ھانکهيبدون ا

 اميق ۀجينت. ند ا حکمني سنخ و مشمول ھمني از ھمی خواھد داد، ھمگی رخ داده و روهيدر تونس و فردا در سور

 ی بھبودچي از ھی سخنچيھ.  خالصه شدی بورژوازی دولتني ماشی و بازساز»یبن عل« کارگران تونس در رفتن 

 افتهي کجا انعکاس نچي کنندگان در ھامي قی اجتماعی ھای وضع دارو و درمان و آزادايدر شرائط کار و استثمار 

 شتي کار و معتيوضع.  رانندی کارگر حکم میا توده ھی و آسمان زندگني مسلح بر زمینرال ھادر مصر ج. است

فقر .  گشته استشي تر از پمي وخاري جامعه بسی نفوس کارگرونيلي م۶٠ ی انسانهي و حقوق اولیو امکانات اجتماع

 مضحک قفس یويزند و سنار ی تر از سابق بر گرده کارگران شالق مني و فالکت، سھمگی داروئی و بیو گرسنگ

  . رندي گی کارگر را با آن به تمسخر می توده ھاامي است که قیزي مبارک تنھا چینينش

 و ی به ناتو است که قرار است نظم اقتصادی متکی را در دست دارد و بورژوازامياست که زمام ق» ناتو«  ليبيا در

 یاري از بسدي کارگر از ھر دو کشور باال و شای توده ھاۀندي آنجايدر ا.  کندی را بازسازی دارهي سرمایاسيقدرت س

 ی دارهي اقتصاد سرمای بازسازنهي از امروز کل ھزديکارگران ليبيا با.  استزتري تر و ھول انگکي تارگري دیجاھا

 در شمال هي ھار سرمای از ارتش ھایکي حي و تسلزي و تجھی و سازماندھی بازپردازنهي ھزديبا. را پرداخت کنند

 ديبا.  را متقبل گردندی انتظامی قواري و ساسيلو پیروي نی مخارج بازسازی تمامديبا. رندي را بر دوش گقايافر

 ني از ھمدي کارگر ليبيا بایتوده ھا.  را بپردازندهي سرمای دولتی تو در توی بوروکراسۀ و توسعمي ترمی ھانهيھز

.  احراز کنندی غربدي جدی ھا قرار است الگوني اۀ ھم کهراي مخارج را بر دوش کشند زني اۀلحظه حاضر بار ھم

 ی نرخ سودھا را براني اضافه ارزش ھا و مطلوب ترخ نرني ترميھا، عظني اۀ ھمزمان با تحمل بار ھمديکارگران با

  .ندي نماني تضمی و داخلی خارجی ھاهيسرما

 باز ني سھمگی ساخت، حساب ھا خواھدبشي نص»انقالب ليبيا« که ی اضافه ارزش ھائی بر روی جھانهي سرما

 نجاي آنچه ایتمام. ستي نکمتر آن ھا اصالً ی المللني بی فاتح انقالب از شرکایکرده است و دائره محاسبات بورژواز

 ی ھانهيھز.  بر دوش کشندی آتی در سال ھادي است که کارگران ليبيا بای ھائبتي از بار مصی فقط بخشميگفت

 در کشور، ی قدرت بورژوازی باندھااني می احتمالی جنگ ھاني ترعي تحمل فجی و انسانی و اجتماعیاقتصاد

 قدرت گاهي ليبيا به پالي تبدیئ و افسانه ني سھمگی ھانهي ھزار،ي ناتو در آن دیروھاي حضور مستمر نیمخارج نجوم

ارگر ليبيا ثبت  کی توده ھای ھمه و ھمه در صورتحساب بدھکارقا،ي در شمال افرهي سرمای قطب غربیستيتاريليم

 ع و باب طباي پنتاگون و سۀدي آموزش دی اطالعاتی و سازمان ھاسيلو ارتش و پشيدر مصر و تونس از پ. است

 که ی خاص آن ھا با اضافه ارزشی مطابق الگونھاي اۀ ھمدي بانجايدر ا.  امريکا و متحدانش وجود داشتیبورژواز

 با دي کارگر باۀ طبقی آتی نسل حاضر و نسل ھانکهيتصور ا. گردد ی و توانبخشی کند بازآموزی مديکارگر تولۀ طبق

 دشوار اري بسی کارندي ھا بر آنهي ھزني پرداخت کل اۀ عھداز استثمار شوند تا یکدام تاخت کار کنند و در چه ابعاد

د سوزاند،  کارگر ليبيا را در خود خواھی توده ھا،ی آتی که در سالھایجھنم گند و خون.  روشن استزي چکي. است

  .  کمتر سوزان و مشتعل نخواھد بودی دوران قذافی دارهياز جھنم وحشت و دھشت سرما

 ني اانهي و خاورمقاي شورش کنندگان در شمال افری دولت ھا و زندگريي ھا، تغی ھا، سرنگون ساززشي خسرنوشت

 یھمه جا توده ھا.  است رفتهاي قرن بر سر کارگران دنکي بي که قری سرگذشتريي تغچيتکرار بدون ھ. است

 ،یزلزله گرسنگ. زدي ری ھا ماباني است که آن ھا را به خهي استثمار سرمایسونام. زندي خیکارگرند که بر م

 البي کند و سی می است که آن ھا را از جاهي سرمای جنسضاتي خفقان و تبع،ی داروئی ب،ی فقر، قحط،یکتاتوريد
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 یچي فقط چند گام آن سوتر، در عمق نسخه پشاني ھااميشفشان سرکش ق سازد، اما آتیوار در سطح شھرھا روان م

 اساس ه بندد، بی مخي یستي رفرمتاکتيک آن اي ني ا،ی آن بخش بورژوازاي ني ایھاستراتيژي ھا و ینيھا، راه حل آفر

 ی و پوچ مچي شود، ھیقبض روح م. ردي گی است قالب می دارهي ماندن سرمای و مقتضاهيآنچه خواست سرما

 ی اردو، شود،ی مدي پول و کاخ سفی ناتو، صندوق جھانیساز و کار دموکراس.  پوشدیگردد، لباس ضد خود م

 ی کارگر می توده ھای و طناب دار زندگهي گردد و در ھمه حال ساروج برج قدرت سرمای میني دسميتھاجم فاش

 ی جاهي سرمارومندتريتازه نفس تر و ن ی کنند و دولت ھای سقوط می فرسوده بورژوازی از دولت ھایشمار. گردد

 ی سوق داده است با تمامامي که کارگران را به قی دارهي و کوبنده سرمای ذاتیبار بحرانھا.  سازندیآن ھا را پر م

 شوند ی گردند، قاتل جان می آنکه قاتق نانی ھا به جااميق.  شودی مفلوک روز آن ھا خراب مشتيتوحش بر سر مع

 ھا، »یبن عل«  ھا، »نوشهيپ« ھا، » شاه« رفتن .  گرددیار و تکرار و باز ھم تکرار م تکروي سنارنيو ا

 ھم دي که با– شوند ی ھا جشن گرفته م»ی اسالمیجمھور«ھا و » بشار اسد «  ھا و احتماالً »یقذاف « ھا،» مبارک«

 که نظام راي گردند، زی میعد بی ھای عزادارني تحمل فاجعه بارتراقي جشن ھا فقط ترني اما ا- جشن گرفته شوند 

  .  مانده استی خود باقی سر جابر ھا، محکم و محکم تر ی روزهي سی و اصلی سرچشمه واقع،ی مزدیبردگ

 بوده ني کارشان ازي نستمي قرن بی ھا»ستيکمون« .  وضع استني اري است که اسی متمادی دھه ھای کارگرجنبش

 کنند، ماالمال ی و بزرگداشت آنچه کارگران کرده و مشينعت، ستا و زمان را از ني است که زمنياست و اکنون ا

 مي عظزياز رستاخ. اختصاص دھند»  بزرگی اژدھازشيخ« شکوه في خود را به توصديصفحات جرا. سازند

 کنند مي و تعظمي ھا را تنظزشي خمي عظی دستاوردھاسند،ي کارگر را بنوۀ فتوحات طبقخيتار. سخن رانند» توده ھا«

 بر اي پرولتاری بودن خود را به اثبات رسانند و مدال افتخار رھبرستي کارھا، کمونني کارھا و فقط ھمنيمو با ھ

  . زندياوي بنهيس

آنچه امروز . ستي نیحي توضچي ھازمندي ساده است که نی روند چه خواھد بود؟ پاسخ آن به قدرني ایخي تارحاصل

 است که ی جوابني و ملموس ترني تری واقعن،ي ترغي رود بلیر م کارگی توده ھای بر سر زندگاي دنۀدر نقطه، نقط

 ني التی و امريکاقاي افرا،ي که بر سر کارگران آسیکوه فالکت و فقر و گرسنگ.  پرسش قرار داردنيدر مقابل ا

 به  چنان رسای پاسخاي و استرالی شمالی کارگران اروپا و امريکای زندگۀقي به دققهيخراب شده است و استھالک دق

.  رفتیگري به سراغ سؤال ددي بالي دلنيبه ھم.  سازدی را زائد میگوئ و  ھر گفتدني کششي سؤال است که پنيا

 دي سرنوشت انسان، کلدي کلزي است و پاسخ درست آن نخي تارني بشر عصر، قفل آھنی زندگیواقع که قفل یپرسش

 نده،ي دور تسلسل فرساني چگونه از ورطه اايران دن کرد؟ کارگدي است که چه بانيپرسش ا.  خواھد بودخي تاریواقع

 بودن را از گردن خود وا یرژواز طوق آلت فعل بوقي و از کدام طریکاھنده و رقت بار رھا خواھند شد؟ چه شکل

 ی سلسله جنبان سرنگونیروي ن،ی طبقاتکاري پی واقعهي پوی ھا در چه شرائطانيخواھند کرد؟ موج انفجارھا و طغ

 ھا، یروزي پاهيرسي شکست ھا با تفسجوري خواھد شد؟ شب دی مزدی بساط بردگدني و ساز و کار برچهيدولت سرما

   استوار خوش فرجام چه وقت طلوع خواھد کرد؟ ی ھازشي خخورشيد به سر خواھد آمد و یک

 جنبش روني درون و بیکردھاي ھمه روزي تصادم آمی تالقعادي آن می است و پاسخ واقعخي سؤال تارني سخت ترنيا

 باشد ی» حزب «ديبا.  ساده استاري پرسش بسني ھا به ایليپاسخ خ.  آن ھاستني تا چپ ترني از راست تریکارگر

 مطابق دستوراتش عمل کنند، اوامر سکاندارانش ،در پشت سر آن به صف شوند. زندياوي کارگر به آن بیتا توده ھا

.  گرددنيي تعني شورش کارگران توسط نخبگان حزب نشیو سوسمت .  کنندامي اوامر قني ھمهيبر پا. را ارج نھند

 ی حزبني شود، اگر چنني اگر چنندي گوی منانيا.  باشدی قدرت حزبني دولت روز توسط ماشینيگزي جااميھدف ق
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 زي ھمه چزد،ي ری فرو می گردند، کوه مشکالت فعلی حزبني کارگران گوش به فرمان چنعي وسوده و اگر تدي آديپد

 و حي صحاري کند و جنبش ھا بسی مأفي ھا را ازشي خی شود، حزب نقش ستاره راھنما و ستاد فرماندھیدرست م

 ی مدارهي و سرمایزيآم که شکست یپاسخ.  استني انانيپاسخ حزب نش.  گردندیسالم به سرمنزل مقصود واصل م

 سمي کمون،ی دموکراساليسوس.  جواب استني تاخت و تاز ھمخي تارستمي قرن بخيتار.  از استدالل استازي نیآن، ب

  . آن بوده انداني جارچی خلقیزي ستسميالي و امپریبورژوائ

 است، ی دارهي سفاکانه سرمای تازکهي به ھمان اندازه که محصول ی کارگر جھانۀ طبقی فاجعه بار کنونتي موقع

 را از ی بودند که جنبش کارگرننايا.  ھستزي پاسخ نني ااني حامی ھای ھا و راه حل پردازیچيحاصل نسخه پ

 ی ماوراء خود دادند، آنھا را از مشق دخالتگریروھاي به نیزي کارگر را درس حلق آویدرون فرسودند، توده ھا

 و از فھم ستنديونيوني تردی گفتند که فقط مشتهي سرمای بردگان مزده خود منع کردند، بکاري پۀ پروسشبرديآگاه در پ

 استي و خلق و خو و سنت سرهي سايبه کارگران دن.  خود عاجز ھستندیبارزه طبقات سرنوشت منيي و تعاستيس

 را در گرو ی ھر گام جنبش کارگریروزي خواندند و پی مغز نخبگان بورژوازۀ را معجزی آموختند، آگاھیريپذ

 ی و ژن طبقاتی مارکس ھا، تبار خونی آگاه کارگر، براشقراواني پی اعالم کردند، برای حزبناني به صدرنشوعرج

 به اجي و احتی مقداری بودن، پوچ بودن، بچي کارگر درس ھی کالم به توده ھاکي کشف کردند و در یبورژواز

 یگانگي مسخ، توھم و خودبالبيس اي دنی و آسمان بر بردگان مزدني از زمهيسرما.  دادنداديزعامت نخبگان مافوق 

 جعل یستي شناسنامه کمونی و توھم ساالری سازگانهي خودب،ی مسخ پردازني ای براناني و حزب نشدي باریفرو م

 در تار و مار کردن صف ضد کار ی جرم بورژوازکيشر. ستيپاسخ ن.  روشن استاري پاسخ بسني افيتکل. کردند

  .  ساله مبارزات آن ھاستصد ی کارگران و شکست ھایمزد

 دادي روني ھا، دشوارترتي واقعیاي ساده و در دندر لفظ. است» سھل و ممتنع«  که یپاسخ. مي بپردازی پاسخ اصلبه

 هي کارگر علی جنبش توده ھای سراسری شورائیسازماندھ« در رايگفتنش ساده است ز.  بشر استی زندگخيتار

 جا، ني ھمخي قفل روز تاردي کلراي زاست، ھا ني است، اما در عالم واقع دشوارتری قابل فرمولبند»هيسرما

 کار، با ني انجام ای براايھا، شرائط روز دنني اۀبا ھم.  جنبش استني ھمیدار و ضد کار مزد آگاه، افق یابيسازمان

 انفجار خشم و یريزناپذي گر،ی دارهي سرمای ذاتیزي بحران خیحالت انفجار.  ھمراه استی مھمیمساعدت ھا

 جنبش یر برا سه عامل مھم مساعدتگ،یستي رفرمی عالج راھبردھای بی و سترونرگر کای توده ھاانيعص

 و سرعت بازگشت ی کوبندگ،یسرکش.  استخي تارني قفل آھنني نمودن به کار گشودن ای در روی جھانیکارگر

 مي کھنه و مدرن مھار نزول نرخ سودھا وعظی اھرم ھای تمامیري است که به کارگیامواج بحران ھا در سطح

 یامي مرھم التچي کارگر، ھۀ تودیشتي دار و ندار مع کار ویروي نی تھاجمات دولت ھا به بھاني انقطاع تری و بنيتر

 به لحاظ در ھم ی دارهيسرما.  گذاردی نمی جھانهي سرمای کاری بر زخم ھای کوتاھی زمانۀ فاصلچي ھیبرا

 خود گرفتار ی فاز ھستني و محتضرترنيرتري پذبي و آسني خود، در بدتری تناقضات ذاتیدگيچي شدت و پ،یدگيتن

.  استزي چکي آن فقط ی بقای واقعليدل.  احتضار خود تواناستنبرد که در ستي نلي دلنيست به ااگر پا برجا. است

 را فقط انقالب ی دارهي ناقوس مرگ سرمارد،ي خود بمی درونی بحران ھااني طغزي مھمري که زستيبنا نبوده و ن

 که از دھه ھا یجنبش.  آوردی م کارگر به صدا درۀ طبقی دارهي و ضد سرمایستيالي جنبش آگاه سوسیلغو کار مزد

 چپ حزب ساالرش به خواب رفته است و با خواب ی و ھمتایستيکالي راست سندسمي رفرماکي تا حال با ترشيپ

 حدت، شدت و وسعت بحران و یوفان تناقضات ذاتطتا آنجا که به .  ماندن داده است را مجالی دارهيخود سرما

 باور کي نيا.  نظام استني ااتي فاز حنيرتري پذبيبدون شک آس شود شرائط حاضر ی مربوط مهي سرمایزائ
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 وارونه اھاي تواند آن را از دل دنی است که ھر کارگر آگاه میقتيحق. ستي ھا نستي کمونۀژي حرف واي کيدئولوژيا

 روني دھد و بصي تشخ،ی جھانی دارهي و دانشوران اقتصاد خوانده سرماان دولتمرد،ی فکرندگاني روز نمای ھایباف

  . آرد

 اني ھمه جا در حال انفجار و طغزي کارگر نی توده ھام،ي که بگذری دارهي سرمایزي بحران خی انفجارتي موقعاز

 اگر از یجنبش کارگر.  ھستندی دارهي سرماتي منبعث از موجودی روزهي ھمه اشکال سهي شدت استثمار و علهيعل

 حالت را دارد، به لحاظ ني فرومانده تر،ی مزدارز افق لغو ک و احرای دارهي ضد سرمایافتگي سازمان ،یمنظر آگاھ

 ژهيکارگران به و.  کندی مري خود سیخي تاری ھاتي موقعني تری از انفجاریکيبروز خشم و قھر و اعتراض در 

  .  ھستندیاباني در حال شورش، اعتصاب و تظاھرات خ،یتي گۀ کارگر در پنج قارۀ جوان تر طبقینسل ھا

.  استیستي رفرمیھاستراتيژي ھمه یزي و احتضارآمی سترون،ی موجود، فرسودگتيوضع یژگي ونيسوم

 ی می و فروماندگصالي را در محاق خود به استی المللني بی تا امروز جنبش کارگرربازي که از دیھائستراتيژي

 و یدگي درجه پوس درکیبرا.  شرائط حاضر استی مؤلفه ھاني و بارزترني کننده ترنيي از تعیکي نيا. رانده است

 به یئ هي اتحادسمي و رفرمی دموکراساليسوس. مي نکته خوب دقت کنني است فقط به ایھا کافستراتيژي نيانحطاط ا

 برخوردار بودند که تي ظرفني دوم قرن نوزدھم از امهي مدار در نهي و سرمایستي رفرموستهي پحلھای عنوان راه 

 امروز ني دراز و تا ھماني سالی اروپا را برای جنبش کارگر،ی مزد کارو لغسمي کمونرومندي قطب نکي ابيدر غ

.  باز دارندی و از نطفه بندنبرد فراخوانند قطب مذکور را به ی عروج و بالندگیو حت.  سازندزانيبه دار خود آو

 و قاي افرا،يس آۀ در سه قارژهي به وزي نی خلقسميالي ضد امپراي چپ ونالي اردوگاه و ناسی بورژوائسميائتالف کمون

 یھاستراتيژي.  کردأفي نقش را اني ھمیدي مدت مدی اما برای اولیرپائي اگر نه با توش و توان و دني التیامريکا

 حاضر نه روزگار ۀدور.  روز سخت مستأصل و مفلوج استسمي داشتند اما رفرمیتي ظرفني در گذشته چنیستيرفرم

  .کاھاستي کارگران از سندعي ھا و فرار وسهيدا اتحی که زمان ورشکستگسميکالي سندی داردانيم

 توده ی آماج انزجار و نارضائشي از روز پشي استھالک است و ھر روز بري دھه ھاست که اسی دموکراسالي سوس

 است فرسوده اند و یري مشابه دی و جنبش ھای خلقسميالي چپ و ضد امپرسميوناليناس .ردي گی کارگر قرار میھا

 چپ و أتي روز خواه در ھیستي رفرمی ھای پردازليبد.  در صف انتظار نشسته اندخي تاریانگي رفتن به بایبرا

 و گذار ی اصالح طلبی جار و جنجال ھاستند،ي کوتاه نی مدت ھای برایخواه راست قادر به وسوسه کارگران حت

 مانند و شعله ین م به چراغ دم طوفای ھمگیستي رفرمیزي ستهي شدن و سرمای جنبش ضد جھانی حتاي یدموکراس

 یبرا.  داردی دارهي سرماري در انحطاط مھارناپذشهي رسمي رفرمی و فرسودگیسترون.  گردندیور نشده خاموش م

 آن رفرم به نفع کارگران را اي ني اشي گنجای دارهي سرمادي باردي گروي کند و ناتي ببالد و ابراز حسمي رفرمنکهيا

رفرم .  از دست داده استشهي ھمی را براشي گنجاني است که ایوالن طی دھه ھای مزدینظام بردگ. داشته باشد

 کار یروي نی انقطاع بھای بی کارگر و سالخی توده ھاموتي مرگبار به قوت الني ھجوم سھمگی دارهيروز سرما

  .  وجود نداردی کارگرسمي رفرمی تازکهي نشو و نما و ی برای جائچي رفرم ھنيدر ا. آنان است

 و ی مشخصات اساسی در کنار تمامی دارهي طبقه کارگر و نظام سرمااني می و کارزار جاراين روز دتيوضع

 وضع در ھمه تار و پود خود آبستن حوادث نيا.  کندی با خود حمل مزي باال را نی ھایژگي که داراست، ویمھم

 ی به بند بند ھستزي آم جراحات مرگ است و جنونري بحران ھا، اساني فشار طغري زی دارهيسرما. گوناگون است

 ی ھا ماباني آسا به خلي زنند و سی ماني تھاجمات دست به عصنيکارگران در مقابل ا.  بردی مورشيطبقه کارگر 

توده . ستندي ھا ناني طغ باروياروئی کند و قادر به ی را حل نمی معضل بورژوازیستي رفرمیھاستراتيژي. زندير
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 ني روز با حمل اتيوضع.  ھستندی ضد کار مزدافتهي آگاه و سازمان یئرا صف آزاني فاقد ھر مزي کارگر نیھا

 ی می دارهيسرما. دي آروني ممکن است بزي ھمه چتي وضعنياز درون ا. ستي وجه قابل دوام نچيمؤلفه ھا به ھ

 یھ تواند با سازماندیم. جو کند و  جنگ ھا جستني فاجعه بارتری بحران ھا را در راه اندازتقابلتواند راه 

 خود را ی مھار تناقضات درونی بی کارگران فشار بحران ھا و سرکشی تر و کوبنده تر به زندگنيتعرضات سھمگ

 نھايا.  خود زمان بخردی ماندگاری براني نویستي رفرمی ھاینيآفرستراتيژی  تواند ھر روز با یم.  دھدفيتخف

 گام به یراه نابود.  وجود نداردشتري دو راه باي کارگر دنی توده ھایبرا.  استهي سرمای پاشي است که پیراھھائ

 است مودهي پري اخی که در طول دھه ھای راھ،ی دارهي امان سرمایگام و خاکستر شدن در آتش شعله ور تھاجمات ب

 ی جنبش ضد کار مزدی و جھانی سراسر،ی افق دار، آگاه، شورائیراه دوم راه سازماندھ. ديماي پی منکيو ھم ا

 ھست از آن ی اندهياگر آ.  ندارندی چندانندهي راست و چپ، آسمي رفرمیروھاي نفي طتيع وضنيدر دل ا. است

 ست،ي برخوردار نی اافتهي سازمان ني متعتي حاضر از موجودۀ در لحظکردي رونيا.  استی لغو کار مزدکرديرو

.  خود نوپاستی جنبشو یاسي اندک است، در سنت کار ساري اش بسیرگذاري و تأثی معدودند، توان دخالتگرنشيفعال

 در ی چپ، راه دور و درازسمي سخت جان رفرمی از سنن، افکار، راھبردھا و راھکارھاشي خوشيافرادش تا پاال

 و ی تازکهي قرن کيبه دنبال .  استسمي و ھمه اشکال رفرمهي و آسمان آماج تعرض سرمانياز زم.  دارندشيپ

  .  و تازه آشناستبي غری کارگران کمی برا،یستي رفرملف مختیکردھاي و روی بورژوائسمي کمونی داردانيم

 تا حدود یخي تاری رخدادھاري است، اما سباني دست به گرندهي معضالت فرساني با ھمه ای ضد کار مزدکرديرو

جنبش لغو .  شکستن بن بست ھاستدي است که کلستراتيژی نيھا در بن بستند و استراتيژيھمه .  استاري با آن یاديز

 یرومندي ناري آموزش ھا سالح بسني و ات اسی طبقاتۀ مبارزی مارکسی آموزش ھاني دار راستراثي میکار مزد

 ،یزي گرسمي رفرمني ا،ی بن بست شکنني آن است که ای اساسۀنکت.  بر دوش داردشياست که در جنگ روز خو

 باز کند، کالبد زنده ی روز جایا در دل رخدادھدي بایستيالي و سوسی شفاف مارکسی و افق مداریزي ستهيسرما

 ی جنبش واقعکي تي موقعديبا.  شود، راھکار روز مبارزه گرددکاري پوشن ری دورنماد،ي احراز نمایجنبش

 ی دارهي شدت استثمار و مصائب سرماهي علاي که در چھارگوشه دنی کارگری توده ھاانياز م.  را کسب کندرومندين

 اني شورشري کثلي خاني سازند، از می و منتشر مسندي نوی شورش ھا را مفستين که مای جواناناني شورند، از میم

 نھادن به جنبش لغو ی روی تحقق ھر بند مطالبات و انتظارات خود سوای آن ھا برانيرتري و کثنيشتريکشورھا، ب

 را ی طوفانیاي درني را درک کرد و قانون شنا در دل اتي موقعني اديبا.  ندارندیگري دی راه واقعیکار مزد

 ی ھازشي کارگر را مطالبات ھمه شورش ھا و خۀطبق ی روز جنبش ضد کار مزدی مطالبات اساسديبا. آموخت

 کارگر رفتن بن ی زد که معضل توده ھاادي ھا فرزشي خني ممکن در دل اقي از ھر طرديبا.  ساختاي دنیکارگر

  .ستي ھا نفهي آل خل ھا، اسدھا، صالح ھا وی ھا، قذافیدعلي ھا، مبارک ھا، سیعل

 زنده بادھا و مرده بادھا، به ی به جاديبا.  داردی بر نمی خراشچي ھ لزوماً زي مشکل با سقوط و استقرار دولت ھا ن

.  کردکاري پی را محتواازي نی آزاد، مرفه، برابر و بی انسانی زندگکي سرنگون بادھا و برقرارھا، حصول یجا

 و شتي موجود به معدي کار و تولیخواستار اختصاص کل محصول اجتماع. دي انتظارات جنگني تحقق ای براديبا

 ديبا. دي سر شھروندان گردی ھر نوع دولت باالی خواستار نابودديبا.  آحاد انسان ھا شدی و فکری جسمیرفاه و تعال

 دست به کار ءوا با ھمه قديبا.  شورش ھا قرار دادی روشي را در پدي کار و تولیستيالي سوسی شورائیزيبرنامه ر

 سخن ما خطاب به ۀديچک.  ھا باشدی ھا و صف آرائی داردانيم ني اۀ ھمشبردي شد که عھده دار پی جنبشیسازماندھ

  :  استني ااي در دنشي طبقه خوري ھمزنجیھمه کارگران، ھمه توده ھا
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 ،ی انسانازي نی ب آزاد، مرفه وی زندگکي حول مطالبات متضمن ی دارهي و ضد سرمای سراسر،ی شورائديائيب

 م،ي کنهي سرماهي خود علی را سالح اعمال قدرت طبقاتشي خوی شورائني آھنیابي سازمانديائيب. ميمتحد و متشکل گرد

 ی شورائست،ي محله ھا و ھمه مراکز کار و زا، در کارخانه ھا، مدارس، دانشگاھھم،ي در ھر کجا که ھستديائيب

 ی شوراھانياز درون ا. مي کنی و سراسرمي زنونديت کشورھا به ھم پ شوراھا را در وسعم،يدست در دست ھم نھ

 به ختني بساط آوديائيب. مي را استوار سازی ضد کارمزدیستيالي سوسی کارگرونالي انترناسی سنگ بنایسراسر

 زي شکست آمیستي رفرمیھاستراتيژي به ھمه ختني و آویئ هي اتحادسمي بستن به رفرملي سر، دخیاحزاب باال

 ی کارگری را با دستان توانای دارهي ضد سرمای شوراھاديائيب.. مي و به دور اندازميني برچشهي ھمی را برایژوائبور

 شي خوی و طبقاتیس مارکی روز، ارتقاء دانش، شناخت و آگاھۀ شوراھا را ظرف مبارزني ام،ي کنسيخود تأس

 صف ی دارهي در مقابل نظام سرمایء کار مزد و عاجل الغایني شفاف عی شوراھا با سالح دورنمانيدر ا. مينمائ

 ی و دست به کار برپائمي را سرنگون سازی دارهي ھر دولت سرما،ی طبقاتداريبا قدرت شوراھا و سر آگاه و ب. ميبند

 خود را یگوھا و  ھمه تماس ھا، ارتباطات و گفتی محتواديائيب. مي گردی لغو کار مزدسميالي نو، جھان سوسیجھان

 و ی افقني با چنی جنبشني چنیابي سازمان،ینترنتي مختلف ای محله و شبکه ھاابان،ي، مدرسه، دانشگاه، خدر کارخانه

 جنبش ني پرداز اره و دخالتگر و خالق و چاداري آگاه و بن که فعاالمي عھد بندديائيب. مي قرار دھی راھکارھائنيچن

  .ميباش

  

  :يادداشت

  : نمی گرد تا بنويسيماحترام ما آزادی ابراز عقيده مانع از آن

تمام دوستان و عالقه مندانی که خواسته باشند، بحث . نظرات ارائه شده الزاماً نمی تواند نظرات پورتال به شمار آيد

  .مطروحه را از ديد خود باز نمايند، حق نشر مطالب شان کامالً محفوظ است
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