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 به مناسبت اول ماه مه

 -*! ستقیم کارگراناقدام م

چیزی برای نیروی کار روزی  ت و سیهغیر از فالک سرمایه داری ی  زدا سونامی تاریخدورانی که در 

مثابه کلیشه نگریسته  که روز اول ماه مه به برای این .رسدامیفرباز اشته، روز جهانی کارگر گذجهانی ن

شوند که مبارزات  ها زمانی پررنگ می کلیشه :ایی الزم است گفته شوددر تأکید به چنین روزه ،نشود

مسیر سرکشی و  ،جهانی نیروی کار   طوفان قوای طبقاتیشوند، امروزه، تر  طبقاتی هر روز کمرنگ

ه واگذار کردبه سرمایه را  نو آ هاختود جدا سل مختلف هر روز از وجود خورزی خود را به اشکا نشک  

به سبک آیین و مناسک و امروزه شاید بتوان گفت تا سرحد یک کارناوال چشم نواز و  یزناین کلیشه  .است

باید . گردد مسیر مبارزات طبقاتی معین می پاسخ همه این فرآیندها در ه، اگر کهخطر فروکاسته شد بی

 چرا چنین شد؟ پرسید

 واسطهبا کارگران و سیاست  

ی  گری انسان در عصر مدرنیته التف سیاست و دخند و تعارینکته تاکید کرد که تمامی فرآی باید بر این

اینک  ،"واگذاری"این حق . ستاقرار گرفته محوری  و نماینده" گری میانجی"اساس ر بر محو سرمایه

را نشانه " دولت"ی معطوف به ساخت حقوقی   هابزاری که اراد. شود محسوب میابزاری کامال فرسوده 

قانونی، محور برای به رسمیت شناساندن خود و سپس به رسمیت شناخته شدن  تدول ی    هاین اراد .گرفت می

های رفاه در  تپاشی دولوراواخر قرن نوزدهم تا ف مسیر نسبتا کوتاهی را از ی برای مبارزه،مالک عنوان به

دیگری در اشکال طلب  های میانجی به فرمکه به مرور گری دولت  سیاست میانجی. سراسر جهان طی کرد

مدنی در کشورهای ی  جامعه -چه که در دیالکتیک دولت نآ سرانجام .ب و سندیکا نیز در غلطیدحز

 .واسطه بودبا و پراکسیس طبقاتی در سیاست   گرکاری  همان شدن طبقه این تبلور یافت،متروپل 
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م در شکل رفرمیس دموکراسی سوسیالچینی و  -واسطه در اشکال مارکسیسم روسیسیاست با گونه که همان

از  یاشکال زنی در متروپل، چانهطلبی و  میانجی   اما بود خودرهایی نیروی کار سر راه   برمانعی 

سیاست باواسطه از اما در کشورهای در حال توسعه،  ،گیرهای قانونی را آفرید حقوقی و ضربه سرپرستی  

 در مجموع تا ،نیافت رای مدنی  بروز شکل دمکراتیک آفرینش جامعه زاد بود و هرگز دا فرزندی م ردهابت

مندی عنصر  عنوان حالت نیز بهانضباط . بیندازداز نفس  "دولت"ی  حاشیهدر گر را رکای  هطبق توان  

 ابگو نبود، اماجو پراکسیس سرکش کارگران را ،های رفاه داری دولتی و دولت شکل سرمایه سرمایه، در

دستمزد و ی  ورهای متروپل رابطهدر کش. یافتاین مبارزه را نماند  پستوانایی  جذب  ،واسطهبا سیاست  

های جهانی  جنگاز  ویران شده بعد داری جهانی   به یک هارمونی برای تجدید حیات سرمایه تولید وریبارآ

 برای نیروی ،"قانون"اگذار گشته به بندی شده و و بار ذیل یک زمان طبقه اما زندگی اسارت ،بدل گشت

کوششی در  به موازت" قانونی" بتدا و انتهای مشخص  ا از "کار"قدرت  .دکر طبقاتی کفایت نمی گر آفرینش

اما پاسخ  .قوت گرفت ،نآ کار مزدی و قوانین   از زمانو کوتاه کردن  "آزاد" زماندن بر یک راستای افزو

های انباشت و نوعی اسارت و کنترل کردن  ترین مکانیسم به سمت یکی از شیادانه گذار ،داری سرمایه

م مبارزات طبقاتی بوده ادترین روش سرمایه برای انه ژمونیکمکانیسمی که ه. بود" آزادی زمان"همان 

 .ولیبرالیسمئاست که تاکنون تجربه شده است یعنی ن

 نولیبرال ارگران و هژمونی در زیست جهان  ک

ین بوده ساز و نامرئی عجمند همواره با نوعی قدرت رضایت یتولیدی  هعنوان یک شیو داری به سرمایه

 نظام فئودالیتهالف برخ. رنگ و بوی متفاوتی داشته استهربار  اما اشکال این هژمونیزه کردن نیز .است

 داری، در نظام سرمایه ،رفتگ دار تعلق می جنسی از طرف رعیت به ارباب زمینو مالکانه  ی هکه بهر

نیروی کار "ین ترتیب تولد به ا. شد در انحصار وی به کارگر پرداخت میو دستمزد از طرف کارفرما 

گر را به سمت سرمایه ربرداشته شدن اجبار سیاسی و دولتی و ضرورت معاش بود که کا ، یعنی"آزاد
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در  یدیگر روش ،استخراج ارزش اضافی از مطلق به نسبی آوری تولید، مکانیسم تکامل فن .دهد سوق می

یارویی ورخطرات   چنین کاهش   کار و هم زمان طوالنیدر برابر نیروی کار  "بدنی -حسی"قوای  انقیاد

در  ،ساز هوار و شیایدئولوژیک  ام خود را با ابعاد  نظهمواره داری  سرمایه .بودسرمایه با کارگر ی  طبقه

به این . است" ذات ابدی"سیستمی مبتنی بر  گوییطبیعی جلوه داده که  تاریخی وچنان فراذهنیت کارگران 

ی  هبیش از توان مبارزتحرکی  و بیاین اشکال ایدئولوژیک، قدرت انفعال  در برابر فشار سهمگینترتیب، 

که از زمان کار، " آزادی"حاظ کردن محور و ل ساالر ی دولتتحت نوعی پدر ،است کارگران بوده

ن کار مزدی و بسط و گسترش آ ثباتی کار و رهایی همزمان از قیود  حقوقی   نولیبرالیسم با پاسخ سهمگین بی

دولت . و هم همه جا حاضر مکان است اکنون سرمایه و کار مزدی هم بی ، زندگی پاسخ داد به سراسر

ظم برای زنی میان کار و سرمایه در لباس یک نا محور چانه مثابه در برابر قدرت سرمایه بهسرمایه 

ی و سالمت آزاد فقدانواسطه نیز همزمان نه بخاطر اسیاست ب طور همین. است داران مالی تقلیل یافته سهام

با از دست رفتن جایگاه قبلی بلکه  ،یابی حزبی و سندیکایی دال بر سر نوع سازمانجیا پارلمانتاریستی و 

این  کار در زندگی،زمان  بیکاری انبوه در عین رسوخ سرتاسری  .از بین رفته است" دولت سرمایه"

 .ه استار مزدی به ارمغان آورداز زمان ک "آزادی"بود که سرمایه در تعریف  هژمونی نشان همان سرشت

 ، گسیختگی و تابعیت مطلقآوارگی :کارگران و بدن اجتماعی

 

مشاغل پایدار، دستمزدهای نازل و نزول سطح ی  ، دغدغهتقسیم کار پیچیده ،جا حاضر زمان کار همه

 یت  نولیبرالوضعدر ها  اینی  همهاما ... زندگی تا حد یک نوع حیات برهنه برای بقا، جابجایی مهاجرتی و

 ،سازی و تاخت و تاز منطق بازار است کسب و کار و تجاریی  عرصه ، فضا و مکان،که تمام زندگی

 مهیا کند، سرمایه رافراخ اجتماع ی  در عرصه یکارگری  سوبژکتیویته مندی توان احیای   تواند اسباب می

رل قوای ذهنی یه این بار کنتسرما. بخشد ن مینامحسوس را تعی   "کنترل"قدرت سرکوبگر برای  لوازم
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در  ،(Freelance) ثبات کاری، خود کارفرمای خویش باشد قرار است در بی برای نیروی کاری که

 .است قرار داده در دستور کاررا  کارخانه بدون سقف اجتماعی

تولید  د و تمایز کالسیکابی بسط می" زدیکار م"ن در ذیل سیال بودن آ تی  اثب در بی طور مداوم بهزمان کار 

یوتریزه کردن تولید به به مدد رسانه و کامپ مادگی و تجدید قوااین آ .گردد کمرنگ می بازتولید سرمایهو 

 تکه شدن کهت در زمان کار سراسری با ی نیروی کار هریز شدسراین بدن اجتماعی و انبوه . رود پیش می

زمان و مکان جلوه  قدر سرمایه را بی آوری همان این زیست جهان انفرادی در دنیای فن. مواجه است

دهد که در خدمت حیاتی انفرادی از سلسله  قدر خود را ابزاری ارتباطی و جمعی نشان می همان ودهد  می

داری دولتی  کارخانه سرمایه دار وقتی سقف مالکین سرمایه. باشد استبدادی سرمایه میهای  مراتب

های  شرکت گسیحتهافسار گرایی   مادی کامپیوتریزه شده و مالیغیرخود را به مدد تولید  ،روپاشیدف

های خود را در  طور که حساب و کتاب همان ،کارگران خارج کردندی  ه، از مقابل مبارزفراملیتی

کنند در مقابل موج اعتصابات، چنان راه برای سیال بودنشان گشوده شد که  های مالیاتی انباشت می بهشت

نامحسوسی کنترل در امپراطوری سرمایه بوسیله صنعت آموزشی و . شوند محو می کارخانه را بسته و

در پیش روی  سلبریتی آن چنان آرمانی -های مشهور و پوپولیستی های را با تولید انبوهی از چهر رسانه

 .گردد پذیر می تحملوضعیت و  ،یابی هایی برای آنان قابل دست که چنین آرمان کارگران قرار داده است

ارزش مصرفی  که در آناست  شدت کاالییزه شدنحاصل   نمایش نمایشی دارد،  یمنطق ،نولیبرالیسم

ل فرآیند تولید در باق  در کارگران های جسمی، روانی و فکری  از آسیب برآوردیهیچ . محسوس نیست

ن است به حساب پایا بی انباشت، یتکه تماما در تابع ور و کاالشدههای سودآ هو ایدای  منطق نمایش رسانه

ی  که سرچشمه است "ارزش استفاده"آن یعنی ی  هعصار و زیست انسانیبنیاد این فروپاشی  .دآی نمی

و جدید بورژوازی مدیران این . ه استرا باعث شدعنوان وجه معرفتی نولیبرالیسم  بهسیالیت پسامدرن 

که فردگرایی و  هستند آور تولیدبار و مولدین مالکین رسمی در هیئت کارآفرینانشده از دا های ج شومن



 

5 

 

و ن اینک در ایدئولوژی ترامپیسم یج آانت آخرالزمانی گره زدند که پرستی  مدرنیته را با موعود دنیوی شدن  

 .است یافته زوربداعش 

 ویسم  و رهایی سوبژکتی" آزادی"د تا حس مادی بود که تمایز سیاست و سرگرمی را فروپاشانیراین کار غ

 مچالهپراکنده و  یر سقف  آسمان  زندگی  ناپایدار،بار ز این را،کارخانه در زیر سقف ری ساال مخالف دولت

زندگی برای  تمام تالشکه بیکارند،  استکارگرانی  ها پر از خیابانپاسخ دهد،  شده در سطح جامعه

 ها ابانها به سطح خی نشدن آ ها روزانه است و گسیل اخراجاشتغال و ست، ا مترادف با تالش برای مزد

مان کارشان ز که توهم در اختیار داشتن   کسانی ،"مستقل"کارگران به اصطالح ، شود ای متوقف نمی لحظه

ی  اده در گوشهکارگران مهاجر ایست ،وقت در منازل هکار پار ،که چنین نیست در حالیرا دارند 

آراستن  شهر  ولیبرالی برایسازی نهای طرد و سیاست شهرها سیمای جدیدی پیدا کرده اند ... هاو چهارراه

 زندگی بازار در زیر زمین   سیاه   ذ  تمامی مناف .ها روز به روز گسترش یافته است نشین از فقرا و حاشیه

کارفرما و  ،، هر کس رهبردر این نکبت بازار که هیچ خواستی وجود ندارد .جاسازی شده است

 که خیالی میزانست به همان ا واقعیانسداد این اما ! شود عجیب است میدر زندگی روشنفکری برای خود 

این اساس هژمونی . بازار بدل کردی  به جامعهرا زار با د  اقتصا پسافوردیسم دیجیتالی بود کهاین  !!ستا

های رادیکال یک  هرا تا رد نزیابی مبارزاتی طبقاتی و ارتقای آست که توان باا ای ن مسالهموجود و آ

 .است طبقاتی مسدود نمودهی  همبارز

 خودگردانی کمونیستی کارگران و

 و را دارد رمحو دولت سرمایه داری  عصر  ی   طلبانه میانجیبه دنیای بازگشت  گر اینک نه راهرکای  طبقه

نه ارجاع به بنیادها و نه . ایده را دارد تولیدو " رسانی آگاهی"توانایی تعریفی از اتحاد بر اساس مبانی نه 

 رسانی مفری آگاهی. مانند قبل میسر نیستو ژست، ر تولید نمایش در عصبانی و زهرگونه انتقال ذهنی 
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کاال شده و ارزش ی   هاید از طریقست برای به تعویق انداختن و عدم دیدن این نکته که اتحاد و اتصال ا

 .میسر نیستی  آن، دیگر هی  از ریخت افتاد هاستفاد

بلکه با آزاد  ،هستندگاه آبه معایب سرمایه طور سلبی  هی که بهای هاید نه باافقی شده را  شبح  استبداداین  

 به معنینه سازی این آزاد .توان عقب راند تسخیر شده توسط سرمایه، می هایی از این زندان هوزکردن ح

و  یافته از مفاهیم استعالیی مشتقیا  و یچریک با مبارزاتتسخیر قدرت یا  برپایی جزایری سوسیالیستی،

. ستا داری سرمایهتاریخ ثروت در  تولید  و کار  بلکه منتج از روند مادی  ،نارشیستی از دولتفراتاریخی آ

به معنی بازیابی توان برای آفرینش و پیشروی ساخت  این بنیان نهادن یک مبارزه و زیست خودگردان،

 ،کنند ایجاد میرا " شتراکا"در روند خود  ،عملیی  هزاد کنندهای آ این شبکه. استکمونیستی یک اجتماع 

صورتی  هب ،عملی های خودفرمان   در شبکه را ست که نیروی کارا داری سرمایهاین سیاست خودگردان ضد

ای به  از کارخانه ،عمال قدرت سراسری پیش رودتا به سمت ا   کشاند گرایی می تجربی به اتصال و هم

ایدئولوژیک و  زده، تئورین امر گرایی صوری بر مبنای ای دتوحبجای ، ای، از شهری به شهری کارخانه

و کامال برهنه  بدون انتظار ،اقدام کنیم، سیاست عملی از پایین" ما" تا" کنیم من و تو اقدام می"از باال یعنی 

تیک  بل پرا، تا اتحاد و آگاهی از ق  اقدام کنیم" ما"تا " کنی تو اقدام می" ،"کنم من اقدام می" :نشیند ، میرا

خود را هویدا کرده هر چند ضعیف های  نطفه ،این دگردیسی در اشکال نوین مبارزاتی .ایجابی فراهم شود

 .کند ها تبدیل می می١می را به ١جنبشی که  .جنبش همین مبارزات است ،نوین است و کمونیسم  

 یدن شرایطی برای احیای انسان استکمونیسم آفر

  ! برقرار باد سوسیالیسم

  ریاباد همبستگی جهانی پرولتا هزند

 !متحد شویم خودآگاه و کارگران جهان 
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http://criticalmethod.blogfa.com 
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 فعالین کارگری سوسیالیستیی  کمیته

 (١٩٣١اردیبهشت  ١١)  ۲٧١٠اول ماه مه 
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