
 روز جهانی کارگر

 !ی کارگر تبدیل کنیم را به سرآغاز سازمانیابی سوسیالیستی طبقه 

 

. دارد معطوف میداری  به تامل در وضعیت کلی مناسبات سرمایههر کارگر رادیکالی را ی ه، نگاه انتقادی ـ انقالباول ما م دیگر بار

 .های کارگر و ارزیابی از موقعیت این مبارزات مفید واقع شود هاندازی برای مبارزات تود تواند در ترسیم چشم مناسباتی که می

روابط اجتماعی و عدم یقین  ایجاد انقالب مستمر در تولید و درانداختن آشوب بالوقفه در تمامی"روزگاری اشاره کرده بود که مارکس 

ی  ین ترتیب زندگی ما کارگران در دست طبقهبد ."سازد ناپذیر، عصر بورژوایی را از تمامی اعصار قبلی متمایز می و تالطم پایان

ی  های سودآور برای تحول و توسعه فاجعه به فرصت. ای است که منافعش نه فقط تغییر بلکه به بحران و آشوب نیز وابسته است حاکمه

یک لحظه در فقط ران داری، بح در دنیای امروِز سرمایه. دهد در بحران، بروز میذات خود را سرمایه  .شود مجدد و نوسازی بدل می

و  های اقتصادی از جمله فقر بحران. سرمایه بحران را تبدیل به یک فرصت و قاعده همیشگی کرده است. افزایی نیست فرآیند ارزش

استراتژی مالی ی  سرمایهو اینک . ستا رسیدهبعد از ورود به دوران مدرن بشر،  رین میزان خود در طول تاریخ حیاتنابرابری به باالت

مالی یعنی تسخیر زیست بشر و ی  هژمونی سرمایه. کند تعیین میاز جمله در صنعت و تجارت را مختلف های  هدرت سرمایه  در حوزق

های دیگری هستند که تبدیل به  بحران ،جنگ بحران در محیط زیست و. های سرمایه گذاری دهی به آن بر طبق معیارها و ارزش فرم

به عبارتی بحران حاصل کنش کارگران و  ،زمانی بحران حاصل مبارزات طبقاتی بود. استشده روز داری ام هی برای سرمایا هقاعد

  .شین سرمایه برای ادامه حیاتش بود اما امروز چنین امری تضعیف گشته استما ی هفشل شدن پیچ و مهر

 بقاتی نوین،بندی ط شکل فنی سرمایه و دگرگونی در ترکیب. ستا هسازی قرارگرفت کارگر در سطح جهانی در موقعیت سرنوشتی  طبقه

سرمایه شاید کار و  تقابلِ  سیاسیِ  لحاظ تاریخِ   هب. ستا  هتپراکنده و متکثر ساخ ،سرمایه ی هستردسپاری گ برون موازات  هرا بکارگران 

وییم در عصر یم بگتوان ، اکنون میکارگران داشته استی  همبارز" شر"سازی خود از رهابه واره گرایش بتوان گفت سرمایه هم

دورنماِی المللی در  کارگر در سطحی بینی  طبقه. پسافوردیستی این گرایش سرمایه به حداکثر میزان خود رسیده است /نولیبرالی

هر چه بیشتر از خصلت  آوری فن گزینی پسماندی که با جای. چیزی جز پسماند در نظر گرفته نشده است ،استراتژی نولیبرالِی سرمایه

ونه دهد چگ کار زنده ادامه حیات میآفرینی نیروی  سرمایه که بر بنیان ارزش. شود ودن خود جدا گشته و از تولید ثروت منفک میمولد ب

 . آینده را تشکیل خواهد داد کمونیسمِ  اساس استراتژیِ  ،این پرسش !ستابا این تناقض خود روبرو گشته است؟ این پرسش مهمی 

سو  به این شصت میالدیی  یستی از دههفورد داری ی شدن خطوط هیرارشیک سرمایهمتالشایه حاصل تکثر و بدون مرکزیت سرمفرم م

دد قدرت خود در دهی و بازآرایی مج سل به نوعی فرمن را با تو، بحرانی که سرمایه آکارگر بوده استی  ر مبارزات جهانی طبقهدر اث

ها به سمت  دهی کار زنده از کارخانه برونی  مالی بوسیلهی  ل هژمونی سرمایهعمادهی افقی اِ  فرم. تولید نولیبرالی پاسخ داده استخط 

 . باشد دهی به خط تولید سرمایه می مسلط فرماین گرایش ریتم  به پیش رانده شده است" کار مستقل"و " کارفرماییخود"

کار  آراییِ  فیعنی دگردیسی در ص .سازد کار میرا آشما ی  زمانهطبقاتی ی  هفروغ مبارز استراتژی دشوار و کمکه ست ااین همان جایی 

که در اثر مبارزات جاری کارگران  در حالی. ستا ای حاوی موقعیت دوگانهکه های گوناگون  در برابر سرمایه در اشکال متکثر و زمین

در  بدنی کارگر /تمام قوای ذهنی گیریکار هموجب بدوباره مرکزیت سرمایه فروپاشیده شده است اما این متالشی شدن  ،ها در طی دهه

سرمایه یک ماشین انقیاد و کنترل و انهدام  ،تولید استی  هسرمایه در عصر حاضر چیزی بیشتر از یک شیو. گشته است پسافوردیسم



گر  انصورتی که نمای ،ده استسرمایه شقدرِت صورت جدیدی از  سازی زیستی خود تابع ر اثر متزلزلانبوه نیروی کار جهانی د. است

 .ستامناسبات کاالیی ی  هرطیشدت س

یا  "تابعیت نمایشی"بات کار به سدیجیتالی شدن مناو آوری  ن صحبت کرده بود در فنابعیت صوری و واقعی که مارکس از آت 

تبدیل شده  مادینتزاعی یا غیرای  تجربه /یان زمانو شکاف آن به صورت جر عینی دستمزدِ  /جریان زمان .ستا هبسط یافت "پذیری نقش"

کند و پذیرش این  را دریافت می....  ربه، لذت، موفقیت وتج امید، کارگر در ازای کار خود صورتی از انتزاع از جمله وعده،. است

 . افتاد ز از طریق خط تولید و کامپیوتریزه کردن تولید اتفاق نمیفرآیند ج

دگی را به زندگی گسترش داده و کل زنکل  خود را دری  هپیکر ،اعزنتحال این ا .یافته استدر دیدگاه مارکس یک انتزاع پیکر سرمایه

گری قابل لمس و تر از هر زمان دی یک انتزاع سرتاسری کشانده است که روند رویدادها و فجایع و کنش طبقاتی در برابر آن  بیش

اد و هژمونی سرمایه قرار دارند راهی برای تحت انقی تماماپذیری موقعیت فعالی دارند چون  این نقش کارگران در .یابی نیست عینیت

بطن شرایط  منافع مشترک طبقاتی ازاما  ،گرا نیز از بین رفته استیابی بصورت مرکز امکان سازمان ، حتیگرد نیز وجود ندارد عقب

 .موجود برکشیده خواهد شد

که از  نآالمللی بدون  کارگر در مقیاس بینی  قهست که طباگونه سازمانی خواهد بود؟ این پرسشی چانداز افقی و بدون مرکز  یک چشم 

سترده مین آن از خیابان تا کارخانه گز ،ن دشوار استآکوب یابی که سر ن آگاه باشد در حال آزمون و خطای آن است فرمی از سازمانآ

 .به راحتی میسر نیست نآاما پایداری  ،گستر استن همه جاآ پیکر ،است

های  هبار نه متکی بر اید ه اینخواهد بود ک سازمانیی  هپیوند دهند ،ی مختلف مبارزاتیها هوزجود حساختن و نشان دادن اشتراک مو 

کمونیسم نه یک  .خواهد بودتک تک آن قلمروها در حین حرکت زا  های بحران بلکه مبتنی بر جریان خواست ،گرایافته مرکزرپیک

هایی  بلکه در قلمرو کنش ناخودآگاه امیال و خواست .بتدا در ذهن صورت بنددخواهد بود که ا گر بیانی ا هاید رفتی و نهبازنمایِی مع

زا را  رانهای بح که ما اعماق و اجتماع انسان یها وجود دارند در صورت این کنش. کنند انقیاد سرمایه عمل می خواهد بود که جلوتر از

 .دطبقاتی خواهد بو ی های از مبارز دریابیم، بحرانی که لحظات و مقوله

 :کردی جهانی، کارگران را فرابخوانیم که با روی! رفقای کارگرپس 

گر، براین کهنه دنیای استثمار انسان از انسان  ی پویش هایمان را به هم بسپاریم؛ و در چالش اندیشه های یکدیگر را بگیریم؛ قلب دست

سازمان : نام دارد کمونیسمبلور خودآگاهی انقالبی است که ت ،گیرد ها شکل می ها و پویش مناسباتی که از پِس این چالش. برپا بایستیم

 .در سراسر جهانمزدی کار بردگی  آزادی و رهاییِ 

 محو مناسبات طبقاتی و رهایی انسان حاصل تداوم جنبش سوسیالیستی است

 المللی کارگران گسترده باد همبستگی بین

 ناپذیر جنبش کارگری بارزان خستگیی باد یاد مگرام

 ! جهان متحد شویمکارگران 

 کمیته ی فعالین کارگری سوسیالیستی

 [٠٩٣١اردیبهشت ماه  ٠٠] ٨١٠٢اول ماه مه 
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