مبارزهی طبقاتی در جهان

تشدید سرتاسری


صرفایکبیانهبرایاولماهمهنیست،
ایننوشته ِ
یواحدکاروسرمایهرادرنظرمیگیرد:


بررسیمانسبتبهشرایطکنونی،دیالکتیکمتضاددوگانه
● نخست،وضعیتومناسباتاکنوننظامجهانیسرمایه؛
● دوم،مبارزهبرسرامرمشترکدربستربحراناقتصادی/اجتماعی/سیاسیکنونی.

مهمترینخطوطدفاعی
بانکدارانمرکزیجهانسرمایه،ازسراستیصالودرلحظاتناامیدکنندهبارفتاریپرشتابوهماهنگ 
گرفتهاند؛ ایندرحالیاست کهرهبرانسیاسیچندان

رادربرابربحران اقتصادیومالیسرمایه در سراسرجهانبهدست 
عملمیکند.

هادرخارجازمرزهایملیندارند،اینتدابیربانکداراناستکه

تمایلیبههماهنگیسیا 
ست
سالهای ،١٩١۴
اقتصاددانهای سرمایه به عقب و مرور تجارب بحرانهای  

همواره با بروز هر بحرانی ،اولین گام ،بازگشت 
اگرسرانتصمیمگیرنظامسرمایه

میباشد.ولیاکنون شرایط بحرانبسیارمتفاوتاست.
 ١٩۲٩و ١٩۴١برایقیاستاریخی 
چشماندازآتی،ماندگاری
بسیارعمیقتریروبروهستند .

تبهخرجدهند،بایستیبگویندکهاکنونباشوکاقتصادیـاجتماعی
جرأ 
عمیقترازهردورانیخواهدبود،باروندبهبودیکندتر.
آسیبهایاقتصادیـانسانیآن 
ایناوضاعاستکه 
میتوانفهمید کهعدم
عدمقطعیتهایدوامآنبود،لیکناکنون 

دربحران مالی وترکیدنحبابمسکن سال،۲٠٠٠سخناز
قطعیتواقعاچیست.
خانوارها با

یافتهی 
دولتها برای نجات مشاغل ،تأمین دستمزدها و حقوقهای تقلیل 
با غلبهی رکود اقتصادی گسترده ،واکنش  
ترمیکند.


راپیچیده
واکنشهایاجتماعیبهبحران،وضعیت

یهایمالیانباشتهشدهیهمراهباگرانیبهخاطررفعودفعخطر
بده 
دولتهاغیرازایناقدام،باچهراهحلسیاسی/اقتصادیبحرانورکودعمومیراکنترلخواهندکرد.
سوالاساسیایناستکه 
رویکرد
بسیاریازشغلهادرابعادجهانی،تالش برایبازتولیدخواهدبودو آلترناتیوبهبودیبازتولیدپساکرونا ،سبب  

باامحای 
روندهاییاستکهضمنافزایشمشاغلبامهارتباالدر
مداومکارمیشود؛گواهآن ،

وتسریعفراینددیجیتالیواتوماسیونشدن
دستمزدهای متوسط و افزایش نابرابری

طی دو دههی گذشته ،باعث از بین رفتن شغلهای کممهارت ،به رکود رسیدن 
شغلهای با درآمد پایین ،کممهارت و
طبقاتی/درآمدی بوده است .در چنین شرایطی ،حتی با بهبودی اوضاع ،امکان بازگشت  
جاییهایاقتصادی،تسریعگشتهوباعث
جابه 
واسطهی 

خصوصمشاغلبنگاههایکوچکممکننخواهدبود.تغییردرتقاضا،به


به
سهمخدماتدراقتصادروبهافزایشخواهدبود،

میشود.درمقابلاتوماسیونتولید،
تغییردرترکیبآیندهیتولیدناخالصداخلی 
هایبهداشتیودولتیکاهشمییابد؛


،آموزش،مراقبت
آژانسهایمسافرتی

اماسهمخدماتحضوریدرتوزیعوخردهفروشی،
دهیوارائهیاینخدماتتغییراتیرا


سازمان
مندنظیرآمازونوعلیباباو ...درنحوهی 


هایقدرت

دیجیتالیزاسیونکنسرن
زیرا
بهرقابتمیانطبقهیکارگردامنزدهومنجر به تسریع رشداشتغالغیراستانداردوکوتاهمدت ،ناامنیشغلی

ایجادمیکند.رکود

سیستمهای ثبات بیمهی بیکاری و

کارگران پارهوقت و کار با کارفرمایان متعدد خواهد شد و در نتیجه ،عاملی برای کاهش 
برنامههای

مینماید.
کندوتعریفکارفرماراگستردهتر 


کهباکارگرانحرکتمی
انتقالپذیرودستیشده 
روشهایجدیدمزایای  

دیجیتالیشدن فعالیتهای

هزینهی دیجیتالی برای مهارتسازی مشاغل جدید گسترش خواهد یافت .از طرفی 

آموزشی کم
ضرورتگسترشزیرساختهاوپهنایباندهای

تولیدی/خدماتیبهوابستگیافرادزیادیبا تواناییکارازراهدور منجرگشته و
شبکههایجهانیبرایتسریعدرکارراوسعتخواهدبخشید.

این شکل از جهانیسازی ،در شیوهی جدید پساکرونایی/پسافوردیستی تغییر محور قدرت اقتصادی آغازشده را به جهانی شدن
چینمحوربرمبنایدوریازجهان آمریکامحورشتابخواهدبخشید .اماپرسشایناست کهرونداینتحولبابرترینظامی

آمریکانسبتبهچینچگونهاتفاقخواهدافتاد؟

پیش رو دارد :اگر هدف اصلی آمریکا همچنان حفظ هژمونی جهانی باشد ،ناگزیر باید با چین در
ِ
ایاالت متحده دو انتخاب در
حوزهیژئوپلتیکبرد-باخت،چهازنظرسیاسیوچهاقتصادیرقابتکند؛ولیاگرهدفبهبودوضعیتداخلیآمریکاباشد،به
هایجامعهیآمریکا ،کهباوضعیتاجتماعی/اقتصادیکنونیروبهبحرانووخامتگذاشته ،بایدباچین


زیرساخت
دلیلویرانی
کاریکند؛هرچندامکانموفقیتاینهمکاریپاییناست.ازسویدیگر،ساختارسیاسی/اجتماعیچینوموقعیتاستبدادحاکم


هم
رقابت درصعودطبقاتیازپائینبه

طبقهیکارگروعموما مردمچینراتابعقدرتبالمنازعحزبحاکم نمودهو
سرمایه،هنوز 
بهطبقهیحاکم،

چنینتجربهیاعتمادوباورهای فرهنگی

ویژهدرونطبقهیمتوسط،و 
هم

اههایطبقاتیجدیدبه
باالویافتنجایگ 
میتوانیافت.
ایقراردادهکهحضوروسهمخواهیسیاسیرابسیاردور 


درنقطه
مبارزهیطبقاتیوبهچالشکشیدنقدرترا

عینیکاربهعنوانسرمایه،منوطبهفراگردیتاریخیحولبیشترینامکانتمرکزقدرت

نسبتتقابلکارباسرمایه،یاباشرایط
بهطورعینیکارگران،بیکارشدگانکروناییوبیکاران ،بدهکارانوبازنشستگاناست.هرکدامازاینسوژههای
طبقاتییعنی 
برساختهاند یابالقوهموجود

اجتماعی،اشکالسازمانیابیخودراجداازهموباامتناعازاشکال بازنماییتوسطنهادهایدولتی ،

هستند .اما درکناریکدیگرومرتبطباهم آنانمیتوانند ،تواناییطرحمطالباتی و ایستادگیدربرابرسرکوب رامبناییبرای
فرایندوقدرتبرسازندگیداشته وبامشارکتدمکراتیکدررهبریجنبشاجتماعی،باتدارکامکاناتونیازهایایجابیامر
مشترکاجتماعی(سوسیالیسم)راپیرامونانقالباجتماعیهدایتورهبرینمایند.
وسهمفعالیتهایاقتصادیمعیشتیروستایی

سهمجمعیتشهریبهشدتافزایشیافته

درایراننشانمیدهدکه،

ترکیباجتماعی
قدرترسانهایرژیمج.اسالمی،باهجومکروناویروس ،سنت وخرافهدرمعناییفراگیر دربرابر

بهشدت کمشدهاست؛باوجود
یعلموبهداشتوسالمتدچارچالشیزوالیابندهشدهودرساحتاجتماعیدرجایگاهنهادیواقعی خودقرار


جایگاهتوسعه
پدیدمیآید.

بنابراین،ظرفیتهایبسیاریبرایرشدخودآگاهیطبقاتیدرونجامعه

خواهدگرفت.
بحرانهمهگیریکروناویروس،هرروز

رامیگذرانیم.

هیجان ودرعینحال امیدوارکنندهای 

هراسانگیز ،پر

روزهایبسیار
عداقتصادیپیدامیکند و تأثیراتشگرفیبرمناسباتتولیدیوشرایطکارنهادهاست.باروندکنونی ،تا

تریدرب

سطوح گسترده
چشماندازی برای شروع دورهی بازگشت به شرایط عادی گذشته پیدا نیست .تا زمان دستیابی به تولید گستردهی
١٠ماه آینده  ،
تضمینکنندهیامنیتروانیمردمبرایبازگشتبه

اطمینانبخشو حتیتِستدرمقیاسوسیعهیچمکانیزمدیگری که 

واکسن
ارتباطاتبینالمللیعالیمیازرونقرانشان

کهروابطاقتصادیدربخشهای


تصور
بهرغماین
شرایطعادیباشد،وجودندارد .
عرضهیکلبا

همزمانباسقوطتقاضایکل،
چشمنمیخورد.بهجزضروریاتزیستیـبهداشتوغذاـ 

میدهد،غیرازکاهش 
به

قابلهبافروریختنقیمتهابهویژه دربخشتغذیهومواددامی ،وضعیت

اشکال دومینووار مواجهاست .ازسویی دیگر ،برایم
جوجههای

بهطوریکه درکشورهایینظیرآمریکابه انهدامانبوهشیروسبزیجات و درایران امحاء 
بسیارپیچیدهایبروزیافته  ،
یکروزهدستزدهاندکهباآغازدورانپساکروناییدور بحرانی کمبودموادغذاییرابهدنبالخواهدداشت .کاهشتقاضا برای

رابرایاولینباردرتاریخبهنرخمنفیتا۴٠دالردرهربشکهفروکاست.

عرضهینفت

تولید،
پاسخگویی انحرافاتجزییازتعادل
درپاسخبهبحرانهایش ،تنهاقادربه  

نظامسرمایهداریتاکنوندرتمامیطولتاریخخود ،

ظرفیتهای خود بوده است .اکنون اقتصاد سیاسی ،درون چنین بحران ژرفی ،استثمار کار در انقیاد نظام دستمزدی را که با

داشت،باکاهشعمومیدستمزدهاکهدرمقامسلسلهمراتبیبهاعماق


یآزادوبرابرمیانصاحبانکاالپنهانمی

یمبادله
اسطوره
بدهکاریسقوطآزادمیکند،چگونهرازورزانهپوششخواهدداد؟فهموضعیتکنونیکارونیرویزندهیآنکارگر،درشرایط

یطبقاتی،ضرورتاندیشیدنبهاشکالسازمانیابیومتناظرباتولیدآگاهیزندهدربرابراطالعات

موجودشرطاصلی مبارزه
بورژوازیمیباشد.

ایشدهی


یرسانه
مرده
ضدسرمایهداری،الغایکاردستمزدی

طبقهیکارگرشعارراستینایجابیسرنگونیرژیمجمهوریاسالمیرازمانیبهمبارزهی

وتغییراتاساسیبرایسقوطسرمایهدرجامعهتبدیلخواهدنمود ،کهبرایبهبودیوضعیتخویش،مبارزاتمطالباتیخودرا
رانیزدرهمبکوبدوازانحطاطاجتماعیشانجلوگیریکند ،پیوند

کهمیتواندفقراقتصادیتهیدستانوفرودستان 

از"حقکار"

شودوآنراپارسامنشانهوحقیرانه


اهمیتشمردهمی

نظربرخیاحزابکمونیسمبورژوایی،پوچوبی
مطالبهیکارکهاز

زند .
رانبروزمیدهند.امافراموشنکنیمکهدر

تلقیمیکنند،باچنیندرکیدرواقع،اشرافیتخودرادرقیاسسرمایهنسبتبهکارگ

برسرمایهنهفتهاستکهمتعاقبآننظارتبرتملکزداییازبورژوازیبرابزارکارو

ت
پس تعبیریبهنام"حقکار"،قدر ِ
ِ
یطبقهیکارگربهتولیدیعنیالغایکاردستمزدیقراردارد.کمونیسمبورژواییباانکار"حقکار"


وسایلتولیدوکنترلهمبسته
از جانب طبقهی کارگر ،مطالبهی نان ،مسکن و آزادی را به یک شعار تهی و انتزاعی که دستیافتنی نیست ،تبدیل میکند.
مبارزهی طبقاتی در ذات کار نهفته است که مبتنی بر بنیان نظام بورژوایی است و تنها در پروسهی این مبارزه ،کارگران به
سازدستمییابند.


ازکارخودبیگانه
ضرورترهایی
ند،نشانیازنتیجهیآناستکه

ازسازمانهایبورکراتومدیریتازباالتمکیننکردها

جنبشهایکارگری تاکنون 

همینکه
خودرهائی خویش را به رهایی از تمامی اشکال سلطهی هرمی سرمایه و بورکراسی ،استثمار و ستم طبقاتی قرار دادهاند.
خودرهایی کارگران شامل تابعیت از هیچ بخش دیگری از طبقاتاجتماعی ،غیر از فرودستترین نیروهای پیرامونی خود که
میباشد.منافعطبقاتیکارگران
عظیماجتماعیراتشکیلمیدهند،ن 

کلیهیبازنشستگان،بیکارانوتهیدستاناجتماعیکهاکثریت 

دیگرینیست،واینواقعیتاوراقادرمیسازد

متضمنتحققـپیوندساختاریبا-لغوهرگونهستمبردیگرطبقاتاجتماعیچیز
سازماندهیکند.

یطبقهیخود


برپایه
تااموراقتصادیرابدونبازتولیداستثمارواستبداد
گسترشجنبششوراییطبقهیکارگرایرانضامنپیروزیانقالبپرولتاریاییبرایتحققحکومتکارگریاست.


کارگران جهان در برابر بحران جهانی سرمایه ،متحد و متشکل شویم
گستردهتر باد اتحاد کارگری بر اساس جنبش شورایی


کمیتهی فعالین کارگری سوسیالیستی
اول ماه مه )۲٠۲٠( ٩٩١١

https://komitee.wordpress.com/
http://criticalmethod.blogfa.com
facebook: Komiteh Kargari Socialisti Frankfurt

https://t.me/kkfsf

