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چرا این نشریه را منتشر می کنیم؟

ما عده اي کارگریم، تا چشم باز کرده ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران و همسایگان و اهالی 
ان و سرمایه بوده ایم. با گوشت و پوست و رگ و دارسرمایهمحله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط 

شود و دنیاي فقر و و ثروت ها توسط طبقه ما تولید میخون خود لمس نموده ایم که کلیه سرمایه ها 
گردد. با چشم سر همین طبقه، بر سر ما آوار میفالکت و سیه روزي ها نیز هر روز بیش از روز پیش بر

ایم که دولت، ارتش، قانون، حقوق، اخالق، فرهنگ، مدنیت، پلیس، کردهز و با همه وجود خود مشاهده با
داري، علیه ما و در دار، مدافع سرمایهامعه موجود متعلق به طبقه سرمایهدین، مسجد، منبر و همه چیز ج

خدمت ماندگار سازي استثمار وحشیانه ما توسط سرمایه است. همه شعور و شناخت و ذهن و فکر و 
و ادراك ما با این واقعیت ها آمیخته است. همه این ها فریاد می زنند که ما هر چه بیشتر عقل و احساس

تولید کرده ایم عمیق تر از وسائل کار و تولید و محصول کار خود جدا شده ایم. هر چه بر قدرت سرمایه 
ي هستیم. ما دارسرمایهافزوده ایم خود فرسوده تر و حقیرتر شده ایم. ما به حکم کارگر بودن خویش ضد 

فلسفه و دانش ي و علیه بردگی مزدي هستیم.دارسرمایهدر سراسر وجود خود به صورت خودجوش، ضد 
ریشه و بنیاد سرمایه ستیزي.اي هم الزم نیست تا ضدیت با سرمایه را به ما بیاموزدو تخصص و فضل ویژه

ها است. ما در اینجا، در عمق این واقعیتخودپوي
سازي جدا از و بازي و جمعیتیم و با هر نوع محفل آفرینی، حزبه، حزب یا سازمانی نیستما هیچ گرو

هاي ضد ها را حتا اگر با جنجالباالي سر طبقه خویش با همه وجود مخالفیم. این نوع تشکل ساختن
ه پیاده نظام سرمایه و چپ نمایانه همراه باشد، نهایتاً راه و رسمی غیرکارگري براي تبدیل جنبش طبقه ما ب

دانیم. ما گروه و حزب نیستیم و الجرم با هم میدارسرمایهان و تسویه حساب رقباي دارسرمایهارتش 
نشریه ما نیز ارگان سیاسی، خبري یا نظري هیچ حزب و سازمان و دار و دسته جدا از کارگران نمی باشد. 

خواهیم که نشریه ه و آگاهانه میینیم، سنجیدبهیئت تحریریه نداریم زیرا وجودش را غیرالزم و حتا مضر می
ان گردد. این نشریه ظرف حضور، اثرگذاري و دخالتگري فعال، آگاه و سرمایه ستیز هر کارگر و همه کارگر

ی نداریم که هر گونه مرجع و ا رهبري کنیم!! نه فقط چنین ادعایکنیم تا مبارزات کارگران ررا منتشر نمی
اي براي این جنبش اراده رهبران باالنشین را فاجعهنبش کارگري یا توده کارگر ازمقلد و هر میزان تبعیت ج

دانیم.داري میو انحراف از ریل واقعی پیکار ضدسرمایه
سرمایه علیه هست و نیست طبقه ماست.زمین و زمان جامعه موجود، قدرت نمایی، تعرض و تجاوزگري
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اي مجبور ساختن صاحبان سرمایه و دولت آنها به عقب نشینی، ان، بردارسرمایهبراي رفع و دفع هر تهاجم 
ي به مبارزه دارسرمایهی از شر وجود یی نهایبراي خالصی از خطر تعرضات همیشگی سرمایه و براي رها

ایم. ما را از سنگر آگاهانه طبقاتی احتیاج داریم. معضل اساسی آنست که راه واقعی مبارزه را گم نموده
رابطه تولید اضافه ارزش، ساختار نظم اند. راه شناخت واقعیداري دور کردسرمایهعلیه کارزار طبقاتی 

اند. زیر فشار همین شرایط است که سیاسی و حقوقی و مدنی و دولت سرمایه را به روي ما مسدود ساخته
کنیم. به میان نگاه دارسرمایهسرمایه و جامعه موجود و نظام اجتماعی مسلط را با سر سرمایه و چشم 

بینیم. به ایم. هر تعداد از ما در هر کجا که هستیم فقط توان جنگیدن خود را میصورت دردناکی پراکنده
اندازیم. بر این وضعیت باید کنیم و طبقه خود و قدرت تاریخ ساز طبقه خویش را نظر نمیخود نگاه می

منتقل کنیم. باید در متن جارب و آگاهی خود را به همنقطه پایان نهاد. ما باید با هم به گفتگو بنشینیم. باید ت
اي مشترك این آگاهی را ارتقاء دهیم. حیاتی ترین و بنیادي ترین نیاز طبقه ما این است که دست در مبارزه

زنیم تا ي متشکل گردیم. ما دست به انتشار این نشریه میدارسرمایهدست هم گذاریم و شورایی و ضد
تواند مبارزات روز ما را به هم پیوند زند. زبان ما میان یم. نشریه باید و میرا پر سازفضاي خالی میان خود

توده هم زنجیر گردد تا زنجیر بردگی مزدي را از دست و پاي خویش باز کنیم. 
هاي کارگر گري فعال و وسیع همه آحاد تودهتصات و اهداف باال نیازمند دخالتانتشار نشریه اي با مخ

هاي رایج احزاب و گروهها خواهد فاقد موضوعیت و از نوع ورق پارهغیر این صورت بی معنا،است. در 
شد. مثل روز روشن است که شروع کار را نمی توانیم به فراهم آمدن همه شروط و امکانات موکول سازیم. 

سم و پیچ و خم حضور و اثرگذاري مؤثر تعداد هر چه بیشتري از کارگران در تهیه مطالب و تعیین راه و ر
افتیم. باید آغاز کنیم و فراخوان ما نقشی که نشریه ایفاء خواهد کرد، چیزي است که براي تحققش راه می

به همه همزنجیران آنست که به هم بپیوندیم. در متن مبارزه اي که هر روز پیش می بریم، در کشمکش 
براي سازمان یابی آگاه شورایی این مبارزات، ان و دولتش داریم، در تالش دارسرمایهتعطیل ناپذیري که با 

دست به دست هم دهیم و نشریه حاضر را به عنوان نیاز کارزار علیه سرمایه، دست به دست کنیم. 

يدارسرمایهکارگران ضد 
1395خرداد 
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چرخ تولید سود را از چرخش فرو اندازیم؛
این تنها راه گرفتن دستمزدهاي معوقه است

هاي ستیزيها و انسان، این جنایت95فروردین 29دین تا فرور26فقط در طول سه روز و در فاصله میان 
چند شهر مختلف و مراکز کار این شهرها صورت ان و اعتراضات و اقدامات از جانب توده کارگر دردارسرمایه

گرفته است. 
اند. ماه است که دستمزد دریافت نکردهچهار» عسلویه«در » بلند طبقه« . کارگران پیمانی شرکت موسوم به 1
ماه دستمزدهاي خود توسط 6کارگر اخراجی کارخانه کاشی و سرامیک حافظ علیه مصادره 440. قریب 2

معوق اما کارگران بیکار شده و مطالباتشانکندمبارزه زدند. کارخانه با تمامی ظرفیت کار میکارفرما دست به
مانده است.  

هاي ایام کار آنان را پرداخت کارگر کارخانه کاشی گلچین یزد اخراج شدند. کارفرما دستمزد100. بیش از 3
کند.نمی
اند. بخشی از دستمزدهاي خویش را دریافت نکردهکارگران چرخ دستی فرودگاه مهرآباد دو سال است که. 4
ماه آخر اشتغال خویش را نگرفته اند. 4هنوز دستمزد » المهديآلومینیوم«کارگر اخراجی شرکت 620. حدود 5
. کارگران معدن چشمه پودنه در مقابل مجلس اجتماع کردند تا علیه بیکاري و عدم پرداخت مطالباتشان 6

اعتراض کنند.
رگران ریخته گري سدید ماههاست که اسیر تعلیق هستند. آنها در این مدت دستمزد و حق بیمه دریافت . کا7

نکرده اند. 
خویش را نگرفته اند.1395ماه است که دستمزد و عیدي سال 5نشانی سردشت کارگر آتش200. بیش از 8
نشدهاخیر و عیدي پایان سال خود ماه4. کارگران کارخانه الستیک خوزستان قادر به وصول دستمزدهاي 9
اند.

. کارگران کشت و صنعت مهاباد در اعتراض به عدم پرداخت ماهها دستمزد خود در فرمانداري شهر 10
اجتماع کردند. 

باشند. ستار وصول مطالبات معوقه خویش میوابازنشسته صنعت فوالد خ3000. بیش از 11
کارگر را اخراج نموده است. 400. کارخانه کاشی و سرامیک ایرانا خطوط تولید خود را تعطیل و حدود 12

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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ماه اخیر حق بیمه آنان نیز قطع شده 5اند. در سال است که دستمزد نگرفته2. کارگران کارخانه پارسیلون 13
است. 
سنگ بري استان لرستان کار خود را از دست دادند. 200کارگر در 3000. بیش از 14
کارگر را اخراج کرده است. 200. کارخانه ارج خط تولید وسائل خانگی را تعطیل و 15
کارگر به جرگه بیکاران پیوستند.240000بیش از 94. در چند روز آخر اسفند 16
وشیمی کارون ماهشهر خواستار بازگشت به کار و حصول مطالبات خود کارگر اخراجی پتر276. حدود 17

هستند.
کارخانه صنعتی خوزستان در آستانه بیکاري قرار گرفتند. 6کارگر 3500. بیش از 18
. بازنشستگان اداره مخابرات مازندران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود در مقابل این اداره 19

اجتماع کردند.
ارگران کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان بیکار شدند. آنان علیه اخراج خود دست به اعتراض زدند. . ک20
. کارخانه پیشرانه ساري کارگرانش را اخراج نمود و از پرداخت مطالبات آنها سر باز می زند.21
ماه است که کارانه خود را دریافت نکرده اند. 7. شمار کثیر پرستاران 22
ماه است که دستمزد معلمان حق التدریسی کشور پرداخت نگردیده است.7از . بیش 23

هاي کارگر در شرایط موجود است. ی از جنایات سرمایه و اعتراضات و مبارزات تودهیهاموارد باال نمونه
همه کشمکش ها و خشم و قهرها حدیت دو فاجعه مهم آوار بر سر زندگی و حال و روز کارگران است. آنها 

هاي ممتد و طوالنی هیچ ریالی و صاحبان سرمایه براي ماهکنندمیترین و مرگبارترین شرایط کار فرسایندهدر
ند. مشکل دوم روند پرشتاب بیکارسازي ها در جامعه اي است که بیکاران حی و حاضر آن پردازنمیبه آنها 

ت که در این شرایط چه می توان بخش بسیار عظیمی از طبقه کارگر را تشکیل می دهند. پرسش اساسی آنس
ها چیست؟ مثل همیشه پاسخ ها متفاوت و در غالب روي کارگران براي چالش این مشکلکرد و راهکار پیش

به بار نشیند! » برجام«موارد متضاد همدیگر هستند. خیلی ها به کارگران می گویند تحمل کنید و منتظر بمانید تا 
باشند. ی در حال انعقاد مییدادهاي اقتصادي با کشورهاي اروپاهستند، قرارسیل سرمایه ها در حال سرازیر شدن

ان به جاي زیان! سود می دارسرمایهگیرد. ها لغو می شوند و به دنبال این کارها بازار اشتغال رونق میتحریم
گردد. همه مشغول و رفع تحریم ها همه چیز درست میبرند و با سودآور شدن سرمایه ها و رونق انباشت

و پرونده تعویق دستمزدها به بایگانی خواهد رفت! گویندگان رودمیکار خواهند شد، بهاي نیروي کار باال 
ند و چنان که دارسرمایهترین عناصر طبقه کارترین و بی شرماین حرف ها، اگر از میان غیرکارگران باشند، دغل
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اند و نقش ان و دولت آنها فروختهدارسرمایها تا مغز استخوان به کارگر باشند از دو حال خارج نیست. یا خود ر
ترین و شستشوي ماندهکنند و یا در غیر این صورت به جرگه عقبمنفوران نفوذي دشمن طبقاتی را بازي می

ترین کارگران تعلق دارند. در مقابل این جماعت، مستقل از اینکه اهل کدام گروه باشند باید چند مغزي شده
ان، افزایش دستمزد دارسرمایهتر رسش را قرار داد. اول: در کجاي این دنیا رونق بازار انباشت و سود فزونپ

کارگران و داغی بازار اشتغال را به بار آورده است؟! مگر آمار بیکاري توده کارگر در تمامی کشورها و در نقطه، 
به موازات رشد سرطانی نیست. مگر درست ترز روز پیش به گونه چشمگیري افزوننقطه جهان، هر روز ا

ها هر روز بسیار رفیع تر و سترگ تر از روز قبل نگردیده است. مگر ها، کوه انباشت سرمایهاین بیکاري
ترین قطب پیش ریز سرمایه نبوده است و مگر شمار کارگران بیکار و گرسنه هاي اخیر عظیمهندوستان در سال

یم. مگر یآتر میانگیز نپیموده است. نزدیکصعودي رعبین مدت سیرو کارتن خواب این کشور در هم
ي در آخرین گزارش خود دارسرمایهمرکز تهیه و انتشار آمارهاي اقتصادي دنیاي » صندوق بین المللی پول«

ي چشمگیر و شاهد رشد اقتصاد95پیرامون وضعیت اقتصادي جامعه ایران تصریح نکرده است که سال 
ي جنبش کارگري دارسرمایهها خواهد بود. حرفی که واقعی هم هست. فعالین ضد بیکاريافزایش همزمان

گیري حداکثر از تکنیک مدرن، باال بردن بارآوري کار، تولید کهکشانی کاال و اند که بهرهمدام توضیح داده
پیش ریز در حوزه سرمایه، توسط کمترین میزان نیروي کار، پیش شرط بدون هیچ قید و شرط سرمایه ها براي 

هاي مختلف و حضور آنها در بازسازي اقتصاد فروپاشیده روز است. معناي صریح این سخن آنست که رونق 
انباشت نه وفور اشتغال که بالعکس بیکاري شمار بیشتر کارگران را به دنبال خواهد آورد. عین همین مسأله در 

جاي تاریخ و هیچ اشد. در هیچصادق می بمورد سرنوشت دستمزدها و پرداخت مزدهاي معوقه صائب و
ان با افزایش سود خویش دست به کار باالبردن دارسرمایهنقطه دنیاي بردگی مزدي بنا نبوده و نیست که 

دستمزد کارگران گردند. بالعکس هر دینار فزونی سود آنها در گرو فشار هر چه سهمگین تر بر بهاي شبه 
و براي این کار تمامی زرادخانه هاي عظیم پلیسی و نظامی و ایدئولوژیک رایگان نیروي کار توده کارگر است

ترین بدیهیات هستند، اما عوام گیرند. این ها همه در زمره بدیهیو امنیتی و شستشوي مغزي خود را به کار می
غله ذهن فریبان بدون هیچ شرم بورژوازي اصرار دارند که همه این ها را به صورت باژگونه خوراك فکر و مش

گویند، اگر انباشت گر روند کار چنان است که آنها میما سازند. بگذارید باز هم از این فریبکاران سؤال کنیم که ا
آرد! پس چرا میزان ان رفاه و اشتغال و وفور نعمت میان براي کارگردارسرمایهتر تر سرمایه و سود انبوهگسترده

؟! دیگر باالتر رفته است%99رفاهی از کل دار و ندارمعیشتی وثروت و سرمایه یک درصد سکنه کره خاکی 
جودي منقول و غیرمنقول و خورد و خوراك و از کل هست و نیست و مودارسرمایه80چرا حجم سرمایه 

*شویمشورایی و ضدسرمایه داري متشکل *
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؟! آیا همه این رخدادها ناشی از سود بیشتر شده استد توده کارگر جهان میلیار4پوشاك و درمان و همه چیز 
ان دنیا بوده است؟! مشکل حرف هاي اینان اما به همین جا ختم نمی گردد. توهم پراکنی دارسرمایهناکافی 

هاي کارگر است. این محافل براي شستشوي مغزي تودهبخش دیگري از تالش » پسابرجام«گمراه ساز در باره 
این یا آن بخش بورژوازي جنجال می کند نه پایان غائله جدال جمهوري اسالمی و برجام بر خالف آنچه

رقباي بین المللی اش که فاز نوینی از تداوم و حتا تشدید آن است. نه دولت اسالمی سرمایه با عقد این قرارداد 
صه بزرگتر در پرونده زیادت خواهی هاي خود در پهنه سهم افزون تر از اضافه ارزش هاي بین المللی و ح

ساختار قدرت سرمایه جهانی و همه این ها در چالش با نسخه نظم بورژوازي امریکا و غرب را بسته است و 
نه قطب اخیر سرمایه از طرح ها و تقالهاي سراسري خود براي مجبور ساختن رژیم ایران به بیشترین عقب 

ي طبقه کارگر به تفصیل در باره اش دارسرمایهنشینی ها خواهد کاست. این موضوعی است که رویکرد ضد 
ییدي بر تمامی آن گفته ان داشته است نیز مو، به مو مهر تبحث کرده است و آنچه در طول سه ماه اخیر جریا

ها می باشد.  
ي چنین است و دارسرمایهجماعت باال را رها کنیم و به سراغ سایر پاسخ ها رویم. جماعتی می گویند که 

خواهند ان از کارگران میجنایات بر ماست. براي مقابله با این جنایتها هم باید کاري کرد، اینکارش اعمال این 
ها مبارزه کنند. سندیکا سازند، خواستار قانونی شدن ستمزدهاي معوقه و علیه بیکارسازيتا براي گرفتن د

انجام مجموعه این سندیکاي خود شوند، براي گرفتن حق تشکل و تحزب و اعتصاب مبارزه بنمایند و با
هاي دیگري ایده سرنگونی رژیم حاکم را هم به آنچه گفته شد کارها به مطالبات خویش دست یابند! گروه

اي ي این محافل نه فقط هیچ چیز تازه. حرفهابینندمیکنند و حاصل جمع آنها را عالج مشکالت اضافه می
ی که بیش از یک قرن و نیم در یهاتپیشین است. برهوبار ي فاجعههادارد، که تکرار مکرر همان گمراههن

بینیم. آویختن به همین راهبردها  بوده پیش پاي کارگران پهن شده و حاصل آن همین وضعی است که می
اي زبون، مقهور و مفلوك است که کل قدرت پیکار طبقاتی ما را در طول تاریخ فرسوده است. ما را به طبقه

ساخته است. چنان مستأصل و فرومانده که کل صدر و ذیل مبارزه طبقاتی روزمان به در مقابل سرمایه مبدل 
خواست پرداخت مزدهاي معوقه محدود گردیده است!

همه چیز دارد. سرمایه، دولت، مجلس دارسرمایهال بسیار شفاف است. طبقه وزنجیران! پاسخ ما به این سهم
ئیه، ارتش، پلیس، سپاه، بسیج و انواع قواي سرکوب، و نهادهاي متنوع اعمال قدرت سیاسی، قوه قضا

ي کارگر، در یک کالم کل تار و پود جامعه و هاتودهسی افکار ما دستگاههاي عظیم شستشوي مغزي و مهند
ها علیه ما است. سرمایه همه ایندارسرمایههاي قدرت سرمایه و طبقه ام اجتماعی حاکم، همه و همه اهرمنظ
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کشی ما را هر چه بیشتر و عمیق تر تشدید کند. استثمار و بی حقوقی و ستمین دارد که فشاررا دارد و براي ا
تر می گردد. داشتن این توقع تر و نیرومندتر و عظیمطریق است که لحظه، به لحظه، فربهسرمایه صرفاً از این 

اره اي براي گرسنه نماندن ما ي و صاحبان سرمایه و دولت آنها که به فکر ما باشند که چدارسرمایهاز نظام 
کنند، که دستمزدهاي معوقه ما را پرداخت نمایند، که سنار و سی شاهی به بهاي نیروي کار ما بیافزایند، سواي 
توهم و حماقت یا زبونی و استیصال هیچ چیز دیگر نیست. در مقابل قدرت سرمایه باید قدرت داشت. قدرت 

ي عظیم طبقه خود می توانیم عقب رانیم. بنیاد هاتودهي دارسرمایهد ارگري سرمایه را صرفاً با قدرت ضکضد
صال معضل ما اینجا است. در حال حاضر ما فاقد حداقل قدرت هستیم، در فاجعه بارترین سطح زبونی و استی

از ساز خویش را به کلیانگیزتر اینکه ما قدرت عظیم الیزال تاریخبارتر و رعبقرار داریم. از این هم فاجعه
ایم. سرمایه به ما القاء کرده است که هیچ هستیم اما قدرت ما اگر جان گیرد، راه افتد و وارد میدان شود یاد برده

ها هستیم، تر است. ما خالق کل سرمایهتر و کارسازهزاران بار از کل توش و توان و قدرت سرمایه افزون
ت که موجودیت و موضوعیت دارند، ما از این قدرت ان و دولت آنها به اعتبار وجود سرمایه اسدارسرمایه

توانیم شالوده وجود توانیم چرخ تولید سرمایه را از کار بیاندازیم، میسترگ تاریخ آفرین برخوداریم که می
و دولتش را در هم کوبیم و از هستی ساقط سازیم. براي یک لحظه به این بیندیشید که ما، دارسرمایهطبقه 
اي استوار تصمیم به تعطیل چرخه کار و تولید گیریم، کارخانه ها را ببندیم، مدارس کارگر با ارادهي طبقه هاتوده

را تعطیل کنیم، بنادر و فرودگاهها را قفل زنیم، خطوط حمل و نقل سرمایه در زمین و دریا و فضا را از کار 
رس صاحبان سرمایه خارج گردانیم. به بیندازیم، تولید را در همه قلمروها متوقف سازیم، آب و برق را از دست

این فکر کنیم که ما این قدرت را داریم. ما داراي این ظرفیت هستیم که کل این قدرت را علیه سرمایه اعمال 
م. از این مهم تر ما صاحب این ظرفیت سترگ ییها مجبور نمانشینیي را به بیشترین عقبدارسرمایهکنیم، نظام 

ن این قدرت را با آگاهی و شعور و شناخت طبقاتی خود ساز و کار نابودي کامل تواتاریخی هستیم که می
اي عاري از استثمار و ستم و طبقات و دولت و ماالمال از آزادي و برابري و رفاه ي و استقرار جامعهدارسرمایه

دن این قدرت، نیازي سازیم. ما قدرت انجام تمامی این ها را داریم. معضل ما این است که به صف کرو بی
اي روز انداخته است اما ما هیچ چارهسازمان دادن و اعمال آن علیه سرمایه را از یاد برده ایم. سرمایه ما را به این 

نداریم جز اینکه راه بازسازي و بازپروري و به کارگیري این قدرت را پیش گیریم.  
ند. ما را بیکار پردازنمیها ها و گاه سالحث روز خود باز گردیم. بهاي شبه رایگان نیروي کار ما را ماهبه ب

سازند. ما و کودکان ما را در ورطه مرگ ناشی از فقر و فاقه و بی داروئی کنند و راهی برهوت گرسنگی میمی
ال در دل منجالب مرگباري که با شتاب بیش و بی درمانی قرار می دهند. چه باید بکنیم و جا و مکان بحث با

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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ي طبقه خویش این است هاتودهبلعد چیست؟ پاسخ ما به عنوان آحادي از کل از حد هستی ما را در خود می
یم. باید کارخانه یا هر مرکز دیگر کار یقدرت سرمایه را با قدرت پاسخ گوکه باید راه تعرض پیش گیریم. باید

ا با این کار مزد ما را نمی دهد و ما را اخراج می کند، زیردارسرمایهخارج کنیم. را از دست صاحب سرمایه 
رت خود را علیه آنچه او کند و ما باید قدسازد. او این کار را با قدرت میتر میتر و عظیمسرمایه خود را فربه

داند را از دست وي باز گیریم. این کار دهد به کار گیریم. باید کارخانه و کل آنچه او سرمایه خود میانجام می
ساده نیست و اتفاقاً همین ساده نبودنش و چگونگی عبور از پیچ و خم مشکالت آن، بخش قابل توجهی از 

، کار یک یا چند دارسرمایهپروسه کارزار طبقاتی ما را تعیین می کند. تصرف کارخانه یا هر مرکز کار از دست 
است. یک کل کارگران مؤسسه محتاجشوراییبه قدرت متحد، متشکل و کارگر نیست. در نخستین گام 

گري، تدبیر امور و چالش معضالت برخوردار ه از تمامی ظرفیت الزم براي چارهی کیقدرت سازمان یافته شورا
م و یک ییگذاریم، کارخانه را هم تصرف نماباشد. کافی نیست که ما جمع شویم. نام تجمع خود را شورا ب

تر همگی حیران و سردرگم زانوي مصیبت به سینه بفشاریم که چه بکنیم، چگونه ادامه دهیم، با طرفگام آن
اي دچار ایکاش این کار را نمی کردیم، عدهقواي سرکوب چه باید کرد، تکلیف اداره کارخانه چه خواهد شد. 

یم فرو غلتیم. ما باید تصرف ندامت شوند در صفوف ما شکاف افتد و نهایتا دست از پا درازتر به ورطه تسل
ط روز پیش روي یط از جمله همین شرایشراکارخانه را به مثابه یک راهکار مهم اعمال قدرت در پاره اي 

خود قرار دهیم اما باید براي اجراي درست و پیروزمند این طرح تمامی جوانب کار را هم با دقت و پختگی 
ن شیوه اعمال قدرت را با توده هر چه بیشتري از هم زنجیران کامل بررسی کنیم. باید ضرورت دستیازي به ای

ها را همراه داشته باشد. آمادگی مصمم جمعی براي قبول مخاطرات احتمالی اهانه آندر میان نهاده و پشتیبانی آگ
آلود و تواند در مشتی هیجان، شعارهاي کفپیشبرد طرح یک پیش شرط است. این آمادگی به نوبه خود نمی

ترین حالت بات فاقد دقت خالصه گردد. مثل روز روشن است که تصرف کارخانه حتا در کم زیانمحاس
ب و اي از کارگران را به دنبال دارد. این همراهان باید به گاه تحمل این عواقدستگیري و زندان و شکنجه عده

خود با فرزندان خویش معیشتیدار و ندارزنجیران براي تقسیم عاشقانهمصائب، شاهد آمادگی پرشور هم
باشند. اینها بعالوه خیلی مسائل دیگر همگی اجزاء غیرقابل تفکیک پروسه تدارك اجراي طرح در محدوده 

سازي، هماهنگ نمودن اي انبوه دیگري است که بدون همگنهگران کارخانه معین هستند. فعالیتمراودات کار
کنیم یا کل تالش ما براي تصرف مرکز ه دستور کار خود میدار بر روي آنها، کل آنچو تمرکز آگاهانه و ادامه

ها و بتوانیم با کارگران سایر کارخانهدهد. ما باید بقاتی خود را از دست میکار معین، اعتبار واقعی مبارزه ط
ها کمک بخواهیم، تشریح وارد گفتگو شویم. باید از آنيدارسرمایهمؤسسات و حوزه مختلف کار و تولید 
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که هر تعرض هر تعداد افراد طبقه ما به سرمایه تعرض کل طبقه به نظام بردگی مزدي است و باید مورد کنیم 
را فریاد بزنیم و از عناصر حمایت گسترده جنبش کارگري قرار گیرد. باید مبرمیت و اهمیت این همرزمی

پیمودن راه و راهکار ما براي تر و پیشروتر طبقه خویش در هر محل کار و هر قلمرو تولید بخواهیم تا آگاه
تعرض به سرمایه را موضوع فکر و ارتباط و اقدام روز خویش نمایند. بحث مطلقاً بر سر این نیست که ما 
براي تصرف کارخانه منتظر به سرانجام رسیدن همه این امور و پروسه ها شویم. معناي زمینی چنین تصوري 

رکز کالم روي این نکته است که تصرف کارخانه یک راهکار صرفاً حرف زدن براي هیچ نکردن است. همه تم
بسیار جدي و کارآمد ما براي اعمال قدرت طبقاتی علیه سرمایه است. این راهکار را باید به اندازه کافی جدي 

هاي کارزار را پیش روي خود باز کنیم. وارد پروسه همدلی ترین پهنهیریم و حول محور اجراي آن گستردهگ
شوراییشویم، سنگ بناي تشکیل شوراها را استوار سازیم، پیچ و خم همبستگی وسیع و همراهی

ي طبقه خود را چراغ اندازیم و دنیا کارهاي دیگر انجام دهیم. قبول کنیم که از یک هاتودهي دارسرمایهضد
نظامی و پلیسی هاي اختاپوسیي با تمامی زرادخانهدارسرمایهقدرت عظیم تاریخ ساز برخورداریم. قدرتی که 

و سیاسی و فکري و شستشوي مغزي و مدنی و قانونی و همه چیزهاي دیگرش در مقابل آن هیچ است. باید 
توي تواند در پساین قدرت را سازمان دهیم و علیه سرمایه وارد میدان سازیم. سازمانیابی این قدرت نمی

ها ایجاد حزب و سندیکا و مانند ایندرهاي محفلی، در داربست نظم و قانون طراحی شده سرمایه، بحث
محقق گردد. سازمانیابی ما صرفاً هنگامی ظرف قدرت ما و ابزار اعمال این قدرت علیه سرمایه است که ساز 

ي دارسرمایهو برگ جنگ جاري و روزمره ما در مقابل تعرضات، تجاوزات، تشدید استثمار و کل جنایات 
علیه ما باشد.

سروش زراعتیان
1395خرداد 

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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چه صیغه اي است؟!"ي خوب و بددارسرمایه"

ان دارسرمایهاشکال است از داري در ذات خود اشکالی ندارد و هرچه ایراد و سرمایه"که : ایمبارها شنیده
و بیکاري و عامل گرانیضد کارگر،بخش سرمایه دولتی است که":گویندیا می شنویم که می"است.

ي در ایران، آسیا و آفریقا، ضد کارگر، ضد زن، عقب دارسرمایه"یا اینکه "مانع آزادي و حق تشکل است.
اب و کتاب است. مانده و استبدادي است ولی در اروپاي غربی و شمالی و امریکا همه چیز با نظم و حس

تصاب و آزادي بیان و تشکل، دمکراسی برخوردارند. ساعت کار بسیار کمتر است. حق اعکارگران از رفاه 
تر بررسی کنیم. مطالب را عمیقبیاییم این"ي واقعی وجود دارد.و حق را

اجتماعی است. هنگامی که در ؟ سرمایه یک رابطهداري چیسته ذات سرمایه و سرمایهابتدا ببینیم ک
بر کار، بر و مدیریتریزيرنامهبحق و امکان اي مالک ابزار کار و صاحب اراده با تمام کار، عدهروند

باید براي دیگر قرار گیرند که به ناچار میساعات و شدت کار و بر همه شرایط  کار در مقابل عده اي
گیريتصمیمه گذران زندگی، نیروي کار خود را در ازاي دریافت دستمزد، بی اراده و محروم از هرگون

که رابطه اي ایجاد شده است بفروشند،شانبخش زندگین وجه وتریدر مورد مهمو دخالتگري آزادانه
دارسرمایهدار است و سمت دیگرش کارگر. ي که یک سمت آن سرمایهانامیم. رابطهآنرا سرمایه می

نماید. را به مثابه یک کاال خریداري مینیروي کار کارگر را، توان کار کردن او در یک فاصله زمانی معین
ال است. کارگر حجم عظیمی ارزش تحویل سرمایه می دهد اما فقط درصد ناچیزي بهاي این کا،دستمزد

وقفه بارآوري نیروي کند. سرمایه با افزایش بیه صورت بهاي نیروي کار دریافت میاز این ارزشها را ب
کاهش کار، افزودن بر ساعات کار، باال بردن شدت کار، اضافه کاري اجباري، افزایش سن بازنشستگی،

ل معیشتی مورد نیاز کارگران، توسعه مدام کار کودکان، اجبار زنان به کار یمزدها، افزایش بهاي وسادست
هاي تولید شده توسط ا همان بخش بسیار ناچیزي از ارزشخانگی، بیکارسازي و از همه این راهه

، مدنیت، سازد.  قانون، دولت، حقوقشود، ناچیزتر میورت دستمزد پرداخت میکارگران را که به ص
ی و هر یر، اخالق، ارتش، پلیس، محاکم قضافرهنگ، ایدئولوژي، مذهب، مراکز علمی و پژوهشی، افکا

سازي کارگر از کار و وسایل کارش دمت بقاي این رابطه، در خدمت جداچیز دیگر این جامعه هم در خ
. کنندمیو تبدیل ارزش هاي آفریده او به سرمایه  عمل 

ي یعنی به اروپا نظري بیندازیم و ببینیم که سرمایه چگونه متولد شدهدارسرمایهه حال به زادگاه اولی
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است.
سرمایه به کارگر محتاج است؛ به کسی که جز نیروي کار خود وسیله دیگري براي امرار معاش نداشته 

ی در اروپایی براي تامین کارگران فجایعاندارسرمایهخدمت سرمایه درآید. باشد تا مجبور شود که به 
هایشان به اند: بیرون راندن وحشیانه و خشونت بار کشاورزان فقیر از زمینتاریخ از خود به جاي گذاشته

شدند. به ترك زمین و محل سکونت خود نمیکمک پلیس و دولتها، اعدام و زندان براي کسانی که حاضر 
انمانی، گدایی و تبه کاري خنستند کاري بیابند به ولگردي، بیه نمی تواشدگانی کراین روند، بیرون راندهد

آوردند.روي می
و مستعمره سازي، به بردگی کشیدن بومیان، غارت اروپا با لشکر کشیي در خارج مرزهايدارسرمایه

ها توانست پا ر هزاران نفره مردمان آن سرزمیناموال و منابع طبیعی و معادن و مزارع و چراگاه ها و کشتا
)  رشد ي در دل نظام فئودالی (ارباب و رعیتیدارسرمایهبه دنیا گذارد. تولدي غرق در خون و جنایت!! 

صنعتی دیگر شروع به گسترش با انقالب 18و گسترش پیدا کرد و جا پاي خود را محکم کرد و در قرن 
عنوان اعی، سیاسی و حقوقی انگلستان بهکنیم به شرایط اقتصادي، اجتمکند. مروري کوتاه میاي میافسانه

:ي اروپادارسرمایهپیشتاز 
.کنندمیروز در هفته کار 6ساعت! در روز و 17تا 16کارگران بزرگسال 
! به کار گرفته ساعته14تا 12سالگی! با روز کار 5! و در مواردي حتا سالگی8یا 7کودکان از سنین 

!.به کارخانه داران اجاره می دهندیتیم راشوند. مقامات محلی اغلب کودکانمی
! و دستمزد کودکان از این هم کمتر!ت. دستمزد زنان عموماً نصف مرداندستمزدها بسیار پایین اس

. بسیاري از آنان  در ولگردي و گدایی غوطه ورند. کنندمیبیکاران به خرج خانواده هاي خود گذران 
... بسیار وحشتناك است. انواع نور، سر و صدا، تجهیزات ایمنی ومحل کار از نظر گرما، سرما، تهویه، 

بیماریها، حوادث و مرگ ناشی از این شرایط بسیار متداول است.
. بسیاري از این کنندمیهاي محقر فاقد وسایل رفاهی زندگی اکثریت کارگران در آلونک ها و آپارتمان

اماکن حتا فاقد توالت! است.
هاییه با فاضالبهاي تنگ و باریک بدون فضاي سبز و نور و هواي تمیز همرامحالت کارگري با کوچه

شیوع وبا در محالت کارگري به علت آب آلوده 1811اند. در مشخصکنندمیرا آلوده که آب آشامیدنی
هزار نفر را کشتار کرد. 80بیش از 

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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. ابتدا کارگران منفرد، سپس یک کارخانه و کنندمیکارگران در مواجهه با این جنایات شروع به مبارزه 
قوانین همبستگی را به تصویب رساندند 1800و 1799ان درسالهاي دارسرمایهآن گاه یک رشته تولیدي. 

بود و کارگرانی که این قانونیتمزد بیشتر و ساعات کار کمتر غیرکه طبق آن مبارزات کارگران براي دس
هاي خود رو در روي این نظام داختند. اما کارگران با جانفشانیانکردند به زندان میقوانین را نقض می

اولین قانون کار به تصویب رسید که بر طبق آن کار 1802انسانی ایستادند. براثر این اعتراضات در ضد
چون بنا بر قوانین !شد. این قانون به اجرا در نیامدساعت محدود12کودکان در کارخانه هاي نساجی به 

هاي خود به طور مخفیانه فعالیت قانونی بود؛ کارگران در انجمنهمبستگی هر گونه تشکل کارگري غیر
ها و ماشین اه افتاد. آنان به تخریب کارخانهجنبشی در میان کارگران به نام لودیسم به ر1811کردند. در

تا قتل کارفرمایان و سرپرستان روي آوردند. ارتش وارد عمل شد. بسیاري را باز گذاري، حآالت، بمب
استرالیا فرستادند و تعدادي را به دارآویختند تا توانستند این کردند، به زندانهاي مستعمرات درداشت

"تهیئت مرکزي بهداش"در همین سال کارگران اعالم کردند تا ش را سرکوب کنند و از بین ببرند.جنب
شکایت مقامات هاي کارگران اجباري شود! اما باهمچنین وجود توالت در خانهبرمنابع آب نظارت کند

منحل شد "هیئت مرکزي بهداشت"کردند این قانون، دخالت در کار دولت است! محلی که عنوان می
دومین قانون کار 1829اما بورژوازي مجبور شد تا قانون بهداشت عمومی را در پارلمان تصویب کند. در

هاي ! در کارخانهسال8عالم کرد و کار کودکان زیر ساعت ا12رسد که حداکثر زمان کار را ب میبه تصوی
ن در مقابل قوانین داران تا حد امکان نیز به اجرا در نیامد. کارخانهنساجی را غیرقانونی دانست. این قانو

هاي رانجام با جانفشانیگذاشتند. سا زیر پا میو مرزهاي ساعات کار رکردند و حد کار مقاومت می
1847ساعت و در 9حداکثر کار کودکان به 1833قوانین همبستگی لغو شد. در 1824کارگران در 

به کارگران اجازه داده شد که براي 1876ساعت کاهش یافت. در10ساعت کار زنان در نساجی ها  به 
کنند! تا قبل از این سال کارگران با کارفرماي خود بر سر شرایط دستیابی به اهداف خود به دادگاه مراجعه

وجود نداشت. در این سال به کارگران مرد حق راي داده ونی کردند و هیچ ضمانت قانفق میکار توا
20از حق راي محروم بودند و زنان در اروپا در اوایل قرن 20(کارگران روسیه حتا در آستانه قرن !شد

ان  این قرن صاحب راي شدند.)و در طول سالی
در فرانسه، آلمان، بلژیک و سایر نقاط اروپا نیز وضع به همین منوال بود. در آمریکا هنگامی که کارگران 

ها شد تا به آنها کار ندهند. در اکثر کارخانهکردند نامشان به سایر کارخانجات اعالم میمبارز را اخراج می
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ها براي مقابله با اعتراضات وجود داشت. حتا موسساتی براي واع سالحیک نیروي گارد ویژه مجهز به ان
د. روز اول ماه مه گذاشتنداران میکردند و در اختیار کارخانهوب کارگران، نیروي ویژه تربیت میسرک

در شیکاگو آمریکا به دنبال سرکوب و اعدام کارگران بنا گذاشته شد و تا همین 1886) در (روز کارگر
ان و دولتهایشان در آمریکا به رسمیت شناخته نشده است.دارسرمایههم این روز توسط امروز 

توضیح دادیم در "ت نمونه خروارمش"ترین شکل به مصداق و به فشردهحقایق فوق را که به اختصار
صدها کتاب و سند و داستان و فیلم موجود است. حقیقتی که اکنون نیز در مقابل چشمان  ما جاري 

هیچگاه ...وبري زن و مرد و رنگین پوستاناین است که رفاه، آزادي بیان و تشکل، حق راي، برااست
اند و متاسفانه ها را بافتهها و دروغان این یاوهدارسرمایهي نبوده است. دارسرمایهمحصول ذاتی و اتوماتیک 

ن است و براي کسب این کار اضافه اند. سرمایه، کار اضافی پرداخت نشده کارگرادر ذهن کارگران نشانده
ستیز ي نظامی ضدبشر و انساندارسرمایهو ارزش اضافه و کسب سود از هیچ جنایتی رویگردان نیست. 

است.
خواه و م و نقش ترقیایدر اینجا ممکن است مورد اعتراض واقع شویم که یک جانبه به قاضی رفته

ي در دل نظام فئودالی دارسرمایهایم. حقیقت این است که نظام ي را در نظر نداشتهدارسرمایهساز تمدن
در فناوري و ي در ذات خود با انقالب همیشگیدارسرمایهو در مخالفت و تقابل با این نظام پاگرفت. 

ي ثمرات غول آسا و دارسرمایهتکنولوژي، ماشین آالت و علوم همراه بوده است. فعالیت انسان در 
د؛ کشانترش، او را به سراسر کره زمین میاعجاب آوري به خود گرفته است. نیاز سرمایه به رشد و گس

ریزد؛ ساالرانه را درهم میط  پدرسازد. روابکند و به یکدیگر مرتبط میجوامع را از جداماندگی رها می
خواهی کند. اما تمام ترقیند و استثمار پوشیده را آشکار میزرا کنار می"باال دستان طبیعی"پرده قداست

کشی از کارگران است. سرمایه، رمایه براي استثمار و تشدید بهرهي صرفاً و صرفاً راهکارهاي سدارسرمایه
را به خاطر بشریت و آسایش انسان در دستور کار خود قرار نداده گسترش تکنیک و دانش و پژوهش 

امکانی  براي است. سرمایه، ایجاد و توسعه آب و برق و گاز، جاده  و مترو، بیمارستان و ...  را عرصه و 
کشی و سودآوري می بیند و در صورتی که در محاسبات خود سود دلخواه را کسب نکند هرگز پا بهره

. وجود محرومیت و عقب ماندگی و فقر و بی امکاناتی وحشتناك در بسیاري از کشورها پیش نمی گذارد
و روستاها  در جلوي چشمان همه ماست. در این نظام ضد بشري، آلودگی و تخریب محیط زیست، 

به همراه توسعه راه و جاده، شرکتهاي بیمه و بانک،ب و اسلحه، جنگ و فحشا و بیکاري،ساخت بم

*شورایی و ضدسرمایه داري متشکل شویم*
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است. هاي سود و انباشت سرمایهاه، کامپیوتر و موبایل همگی عرصهدانشگمهد کودك و 
حال بپردازیم به سواالتی که در ابتداي مقاله مطرح کردیم. بگذارید در ابتدا  تکلیف خود را با آنهایی 

ي خصوصی و دولتی تفاوت قائلند روشن کنیم. این درست است که اقتصاد ایران دارسرمایهکه بین 
دولتی است و علت بسیاري از مشکالت از جمله گرانی، بیکاري، تورم، سرکوب آزادي، غارت عمدتاً 

رفتار و اعمال بخش خصوصی منابع طبیعی و ... بخش دولتی و حکومتی سرمایه است. اما نگاهی گذرا به
شریک جایعی که بر سر کارگران آوار استدهد که این بخش  نیز در تمامی فبه روشنی نشان میسرمایه

است. اگر از کارگران بپرسیم خواهند گفت که بخش خصوصی در مورد  میزان دستمزد، حق بیمه، 
تر از بخش دولتی است.  بخش خصوصی، ذلامکانات رفاهی و شرایط ایمنی محیط کار و ... بسیار ر

جاد تشکل کند. به شدت تمام مخالف آزادي بیان و ایبا سهولت و سرعت بیشتري اخراج میکارگران را 
کارگري است. انواع تقلب، گران کردن کاال و خدمات، غیرایمن وناسالم بودن محصوالت، آلوده سازي 

تر از مصوبات دولت و انواع جنایات د حتا پایینمحیط زیست، ساعات کار طوالنی، پرداخت دستمز
کارگران براي کسب سود، مشخصه آشکار بخش خصوصی سرمایه است که هر روزه نقل محافل همه 

است. میلیاردرهاي بخش خصوصی و جناح اصالح طلب حکومت از نفرت به حق مردم از اوضاع 
و نقش  ضد کارگري و ضد بشري بخش سرمایه کنندمیفالکت بار کنونی به نفع خود بهره برداري  

سازند.خصوصی را پنهان می
کارگران کشورهایی در اروپا و آمریکا اکنون به این بپردازیم که تفاوت سطح زندگی و آزادیهاي بیشتر  

در مقایسه با کشورهاي دیگر دنیا ناشی از چیست؟
همان طور که در همین مقاله توضیح دادیم کارگران با مبارزات و اعتراضات خود توانستند که شرایط 

ج گرفت ان به آنها تحمیل کنند. روند این مبارزات  به تدریج اودارسرمایهزندگی خود را برخالف میل 
راوان در گوشه مبارزه پرخروش و قدرتمند کارگران، اعتصابات  ف19و شدت یافت. در اواسط  قرن 

اروپا را قرن انقالبات کارگري نامیده 19جوامع اروپایی موج وار ادامه داشت؛ به طوري که قرن گوشه 
زمانی بین المللی یل سافرانسه، تشک1848اند. حضور نیرومند جنبش کارگران درانقالب هاي سال 

دادن در کشورهاي اروپایی، شکست)، حمایت همه جانبه کارگران از یکدیگر (انترناسیونال  کارگري اول
ماهه این قدرت کارگري همه و همه 2و دوام آوردن ان و دولت فرانسه (کمون پاریس)دارسرمایه

ان اروپایی گذاشت. بسیاري از اندیشمندان و احزاب و شخصیت هاي طبقه دارسرمایهتاثیرعظیمی بر 
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دهان به نصیحت باز کردند که تا دیر نشده باید در برابر سطح نازلی از مطالبات کارگران عقب دارسرمایه
کوتاه ي خوددارسرمایههمچنین  با تمام وجود سعی کردند تا کارگران  بپذیرند از مبارزات ضدنشست.

نشینی راضی شوند. بروز انقالب کارگران در روسیه تزاري روند عقب نشینی یند و به این مقدارعقببیا
امواج انقالبی کارگري در روسیه در گرفت. بر 1917تر ساخت. در سال مبرمو باج دهی به کارگران  را

ي را در سر داشت. رداسرمایه) به قدرت رسید که استقرار الگویی جدید از این انقالب، حزبی (بلشویک
ان منفرد و تک تک، کارگران، نیروي کار خود را دارسرمایهبلشویکها (لنینیستها) می خواستند تا با حذف 

و "سوسیالیسم"ي دولتی را دارسرمایهآنان این به مجموعه اي از سران و دولتمردان حزبی بفروشند! 
هاي ممکن همچون لشکر کشی، کودتا، راهنامیدند و با توسل به تمام"دولت کارگري"دولت خود را 

براي حضور در سایر کشورها، ایجاد احزاب ان ناراضیدارسرمایهفکري از طیف حمایتهاي مالی  و 
شعار کارگر دوستی و همراهی با اعتراضات کارگران جهت نفوذ و دولتها و پارلمانها و از همه مهم تر با
کردند تا سهم هرچه بیشتري از ارزش اضافی ي، تالش میاردسرمایهکنترل جنبشهاي کارگري کشورهاي 

ي به دست آورند. وجود دارسرمایهتري در ساختار قدرت  جهان کارگران جهان و قدرت و نقش افزون
نشینی آنان، بیش از چندان ساخت و زمینه را براي عقبان اروپایی را دودارسرمایهاین اردوگاه، وحشت 

پیش مهیا کرد.
نکته مهمی را نیز باید در اینجا متذکر شد و آن افشاي دروغ دیگري است که گویا رفاه نسبی کارگران 

ها می باشد. درهمین مقاله به برخی از مبارزات صدقه سندیکاها و اتحادیهاروپایی و آمریکایی از سر 
ي کارگران، مبارزاتی که دارسرمایهکارگران و دستاوردهاي آنان اشاره داشتیم اما به موازات مبارزات ضد 

رویکرد دیگري نیز در جنبش کارگري حضور بود"حی در سراسر اروپا در گشت و گذارهمچون شب"
دانست و اطاعت از تمام را طبیعی میدارسرمایهجود طبقه کارگر و وو ابدي و که سرمایه را ازلی داشت 

از کمبود دستمزد و شرایط دانست اماولت و پارلمان و پلیس را واجب میارزشها و اخالق و فرهنگ و د
قابل تحمل اقتصادي و سیاسی ي از فشارهاي غیردارسرمایهخرسند بود. یعنی ضمن پذیرش ریشه کار نا

. این رویکرد متعهد به عرف و قوانین سرمایه، خود را به صورت ن بر کارگران شکایت داشتجتماعی آو ا
د بازار این رویکرد کرد. همین که سرمایه شروع به عقب نشینی کره نام اتحادیه و سندیکا متشکل میو ب

ن کارگران تر شد و شروع به جنب و جوش و تقالي بیشتري کرد. آنها به متقاعد کردداغ)(سندیکالیسم
قش ي بردارند. سندیکالیسم همیشه و همه جا ندارسرمایهمبنی بر اینکه دست از مبارزه ضدپرداختند

شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم *در*
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کند. در اروپا و آمریکا و در هر ي کارگران را بازي میدارسرمایهضدجنبشنفوذي سرمایه در به بند کشیدن
رگران بر سر میز مذاکره می پذیرند تا سدي در ان آنها را به عنوان قیم و وکیل کادارسرمایهمبارزه کارگري، 

ایفاي این نقش براي سندیکالیسم بی پاداش نمانده است. اینان از ستیزي کارگران بنا کنند. البتهمقابل سرمایه
ه و عضویت زنی شروع کردند و هم اینک و به مرور با گرفتن پست و سهام کارخانجات و رشوهاي چانهدکان

تبدیل شده دارسرمایهاند و رسماً به اعضاي طبقه ان جا گرفتهدارسرمایهدیگر در آغوش ر راهدر پارلمان و هزا
اند. اکنون چند دهه است که سرمایه غربی هجوم خود به طبقه کارگر و پس گرفتن دستاوردهاي کارگران را 

ودجه هاي درمانی، تر کردن ساعات کار، افزایش سن بازنشستگی، کاهش بآغاز کرده است، همچون طوالنی
افزون بیکاري، و  این همه در جلوي ها، رشد روزآموزشی و مراکز نگهداري سالمندان، تعطیلی مهد کودك

چشمان سندیکاهایی با اعضایی میلیونی که شمار این اعضا شدیداً رو به کاهش دارد. این سندیکاها یا اعتراض 
که کارگران رعایت حال سرمایه را بکنند و از بینندمیرا به صالح نمی دانند و یا هنگامی اعتراض را مجاز 

خصوصی سرمایه گذر نکنند! خط قرمز احترام به مالکیت 
خالصه کنیم: تمامی دستاوردهاي کارگران  بخشهایی از اروپا و آمریکا از جمله امکانات رفاهی و بهداشتی 
و آزادي هاي سیاسی نه به دلیل ذات مترقی و انسانی سرمایه و نه دستاورد اتحادیه ها و سندیکاها  بلکه صرفاً 

بوده است.سرمایه ستیز کارگرانهاي  جنبشیحاصل مبارزات و جانفشان
در ایران نیز توسل به هیچ شخصیت و جناح حکومتی و یا هیچ حزب و سندیکاي ضد حکومتی چاره کار 

براي مقابله با فقر و فحشا و بیکاري، براي دستیابی به نازل شود. نیست. طبقه ما فقط به نیروي خود آزاد می
ي نظر کنیم و به دارسرمایهترین تا اساسی ترین تغییرات در زندگی مان، هرگونه مبارزه خود را با بینش ضد 

با ایجاد شوراهايچاره جویی بپردازیم. مانع اصلی دستیابی به مطالبات کوچک و بزرگ خود را سرمایه بدانیم و 
ستیز به پیش رویم.سرمایه

ابراهیم زنوز
1395داد خر
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مبارزه براي افزایش دستمزد
(تقابل رویکردها)

دار براي تولید لهاي متوالی کارگران است. سرمایههاي دنیا، کار پرداخت نشده نسکل سرمایه
خرد. بهاي مواد خام، قطعات نیم ساخته، آب، برق، کاالهاي معینی را میبیشتر سرمایه،هر چه 

استهالك ماشین آالت، اجاره بهاي کارگاه، استهالك وسایل حمل و نقل و سایر احتیاجات 
پروسه تولید را می پردازد. او براي راه اندازي همه اینها به یک کاالي حیاتی هم محتاج است. 

کار کارگر را هم به مثابه یک کاال خریداري کند. صاحب سرمایه پس از تهیه همه باید نیروي
فروشد و اینها است که انبوه کاالهاي مورد نظرش را تولید می کند، راهی بازار می سازد، می

هاي استهالك را جمع می زند. بهاي هر چه خریده است و کل هزینهگردد. مشغول محاسبه می
افزاید. حاصل جمع ژه را نیز به تمامی این اقالم میبهاي همان کاالي ویدستمزد کارگر یا 

کند. کل کاالهاي مصرف شده در پروسه تولید هر ی را از قیمت فروش کاالها کسر مینهائ
آالت و ابزار دخیل در این پروسه نیز بهاي کدام بهاي خود را پس می گیرند. تمامی ماشین

وي حجم عظیمی ارزش براي . با همه اینهاکنندمیاستهالك خود را به تمام و کمال برداشت 
منشأ و سرچشمه این سود را همه نامد. حب سرمایه این ارزش ها را سود میماند. صاباقی می

آن هیچ ریالی دریافت نکرده است. او در دانیم. کاري که کارگر انجام داده است اما در قبال می
جریان خلق کاالهاي تازه، با کار خود، به طور مثال، یک میلیون تومان ارزش این کاالها را باال 

خرد، دار کار کارگر را نمیتومان دریافت نموده است. سرمایههزار150برده است اما فقط 
را به مثابه یک کاال خریداري نی معیننیروي کارش را، توان کار کردن او در یک فاصله زما

هاي بسیار طوالنی و ست. بررسی این موضوع نیازمند بحثنماید. دستمزد بهاي این کاال امی
صد البته که بسیار حیاتی، آموزنده و آگاهگرانه است، اما کار ما در اینجا نه ورود به این مباحث 

زد است. تمرکز کالم روي این نکته است بلکه فقط گفتگو پیرامون مبارزه براي افزایش دستم
دهد اما فقط درصد ناچیزي از این ارزشها را حجم عظیمی ارزش تحویل سرمایه میکه کارگر

براي این کار منطق خاص خود را دارد. دارسرمایهکند. به صورت بهاي نیروي کار دریافت می
ال در نظام بردگی مزدي بر پایه خرد. ارزش کار کارگر را مثل هر کاالي دیگر میاو نیروي کا

شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم *در*
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کار اجتماعاً الزم نهفته در آن تعیین می شود، صاحب سرمایه ارزش کاالي نیروي کار را هم 
با رجوع به بهاي کاالهاي مورد نیاز بازتولید این نیرو که بیان دیگري از حجم کار اجتماعاً الزم 

را در مثال مورد نظر ما به میزان صد متراکم در این کاالها است محاسبه می نماید. او این بها
مان را تحت عنوان هزار تو850پردازد و مابقی ر تومان زیر نام مزد به کارگر میو پنجاه هزا

نماید، و عیش و عشرت میسازد از این رقم مبلغی را صرف زندگی و رفاه سود سهم خود می
ي بر دارسرمایهکند. بنیاد نظام میترین بخش آن را به سرمایه مجدد یا الحاقی تبدیلاما عظیم

همین رابطه استوار است. رابطه کاال بودن نیروي کار، اجبار کارگر به فروش این نیرو به مثابه 
با هدف دارسرمایهیک کاال، جدائی کامل او از کار و وسایل کارش، مصرف این کاال توسط 

ه دستمزد کارگر و تبدیل عظیم تولید کوه ارزشها، اختصاص درصدي نازل از این ارزش ها ب
ترین بخش آن به سرمایه بنمایه این نظام است. کل قانون، دولت، حقوق، مدنیت، فرهنگ، 
ایدئولوژي، مذهب، مراکز علمی و پژوهشی، افکار، اخالق، ارتش، پلیس، محاکم قضائی و هر 

از کار و ي در خدمت بقاي این رابطه، در خدمت جدا سازي کارگر دارسرمایهچیز دیگر 
شود. است. مسأله اما به اینجا ختم نمیهاي آفریده او به سرمایهیل ارزشوسایل کارش و تبد

نظام بردگی مزدي درصد بسیار محقري از کل ارزشهاي تولید شده توسط کارگر را به صورت 
بهاي این کاال به وي می دهد اما از صدها سنگر و کمینگاه و با هزاران ترفند، دست به کار 
کاهش هر چه وحشیانه تر همین درصد بسیار اندك است. بارآوري نیروي کار مستمراً باال 

هاي تولید شده توسط او با سرعت افت می زشر دل این روند، سهم کارگر از ار. درودمی
م، اگر ییگیرد. این طور بگوکند و آن بخشی که به سرمایه تبدیل می شود موج وار فزونی می

ساعت آن 7ساعتی یک ساعت صرف معیشت خود و خانواده اش و 8قبالً از یک روزانه کار 
رسد و هفت ساعت د، اینک فقط نیم ساعت به خودش میگردییمدارسرمایهسرمایه و سود 

شود. معضل باز هم ادامه دارد. با فرض اینکه کارگر به این و نیم صرف افزایش سرمایه می
آفریند، تن دهد باز هم سرمایه یش در مقابل کوه سرمایه اي که میکاهش جنایتکارانه مزد خو

محض افت تقاضا در بازار فروش کاالها، با افزایش دست بردار نیست. با وقوع هر بحران، به 
تر یا مقابله با سیر نزولی سودش را در هر دلیل دیگر، راه سودآوري افزونبارآوري کار یا 

دهد، سن بیند. روزانه کار را افزایش مییمتشدید فشار هر چه بیشتر استثمار کارگران 
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، اضافه کاري اجباري دهدمزدها را تنزل می» یقانون«سمی و به طور ربرد، بازنشستگی را باال می
دهد. در همه این موارد آن بخش از ارزش اید و خیلی کارهاي دیگر انجام مینمرا تحمیل می

گردد، به صورت بسیار فاحشی ان میدارسرمایهی که سرمایه هاي آفریده کارگر در مقابل بخش
کند. قیمت کاالها در چهارچوب قوانین یرد. سرمایه به این نیز بسنده نمرو به کاهش می گذا

و در همین راستا، بهاي وسائل معیشتی توده رودمیتشکیل قیمت ها در بازار سرمایه باال 
دار اگر هم سیر صعودي نپیماید تنزل نمی کند سرمایهکارگر نیز رو به فزونی می گذارد. سود 

یگر درصدي از کل ارزشهاي تولیدشود. به بیان دد واقعی کارگر اسیر سقوط فاحش میاما مز
گردد. سرمایه به این نیز آید باز هم نازل تر و ناچیزتر میشده او که به صورت دستمزد در می

سازد که اکتفا نمی نماید. با فشار هولناك بشرستیزانه بر زندگی کارگران آنها را مجبور می
ي دارسرمایهمرگبار استثمار کودکان خردسال خویش را هم به جاي مدرسه روانه بیغوله هاي

سازند، معناي این جنایت آنست که سرمایه در تعیین میزان مزدها به جاي آنکه بهاي بازتولید 
نیروي کار کارگر و پرورش نسل آتی فروشندگان نیروي کار را بپردازد، کل قسمت دوم را 

شد باز د مزد وي میریده کارگر را که باینپرداخته و قطره اي از رود پرخروش ارزش هاي آف
شیفتی تمام کند. زنان کارگر را به کار دوست. سرمایه به این نیز اکتفا نمیهم حقیرتر ساخته ا

سازد و کل بهاي نیروي کار آنها در این روزانه هاي ها مجبور میرایگان در پستوي خانه
آنکه درصد محقر گذارد. این یعنیفرساینده و مرگبار کار را به عهده عضو شاغل خانواده می

یابد باز هم دچار دستبرد ید شده کارگر به مزد او تخصیص میهاي تولارزشارزشی که از کل
را فوج فوج ي کارگر هاتودهکند. با آغاز بحران ها، گیرد. سرمایه به این نیز بسنده نمیقرار می

ندازد. در این روند کند. هزینه معاش بیکاران را به دوش شاغالن می اراهی برهوت بیکاري می
نیز دستمزد یا همان جزء صد بار کوچک شده اي از ارزش هاي آفریده کارگر که نام مزد دارد 

یابد. گیرد و باز هم کاهش میم قرار مییک بار دیگر مورد هجو
را سرمایه عظیم ترین بخش ارزش هاي حاصل کار کارگر نکات باال را تیتروار مرور کنیم.
کند و نازلترین بخش آن را به عنوان بهاي بازتولید نیروي کار به سود وسرمایه مجدد تبدیل می

وقفه بارآوري نیروي کار، افزایش روزانه کار، پردازد. سرمایه با سیر صعودي بیبه کارگر می
» قانونی«ي، افزایش سن بازنشستگی، کاهش رسمی و باال بردن شدت کار، اضافه کاري اجبار

*شورایی و ضدسرمایه داري متشکل شویم*
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دستمزدها افزایش بهاي وسائل معیشتی مورد نیاز بازتولید نیروي کار، توسعه مدام کار کودکان، 
اجبار زنان به کار خانگی، بیکارسازي، از همه این راهها همان بخش بسیار ناچیزي از ارزش 

تر و ناچیزتر رفتهشود، آبدستمزد پرداخت میرا که به صورت هاي تولید شده توسط کارگران
و نمایندگان فکري سرمایه دارسرمایه، دولت دارسرمایهسازد. این نوع نگاه سرمایه، طبقه می

به رابطه خود با کارگر در قلمرو تعیین دستمزد است و حال پرسش اساسی این است که کارگر 
راه پیش پاي توده ر اندازد. در اینجاست که سهباید به این رابطه و به مسأله دستمزد چگونه نظ

گیرد و تا کنون قرار گرفته است. کارگر قرار می
باشند. افکار طبقه ما در اسارت این رویکرد میمتاسفانه اکثریت. راهبرد رفرمیستی راست: 1

مجرا  ان افکار مسلط بر جامعه است. افکاري که  از صدها  کانال و دارسرمایهطبقه حاکم یعنی 
توسط خانواده، مدرسه و دانشگاه، سربازخانه ، محیط کار و از طریق تمامی رسانه هاي جمعی  
در مغز و اندیشه کارگران جایگزین شده است. رویکرد رفرمیسم راست اساس رابطه خرید و 

ت تلقی و کارگر را  قانون طبیعدارسرمایهفروش نیروي کار را برحق می داند. وجود طبقات 
ي هاتودهداند که عظیم ترین بخش ارزش هاي تولید شده توسط میدارسرمایهند. حق می ک

ان دهد. مرزها یا کارگر را سرمایه خود سازد و جزء ناچیزي را به صورت دستمزد به کارگر
این رویکرد براي تعیین میزان مزدها به طور معمول یک چیز است. این که قرار و مدارهاي

نرخ افزایش وسائل معیشتی مورد نیاز براي بازتولید این کاال همساز باشد بهاي نیروي کار با 
ي افزایش یابند. این دارسرمایهیعنی اینکه دستمزدها متناسب با نرخ تورم جاري در بازار 

رتش و پلیس و اطاعت از قانون و نظم و حقوق و مدنیت و دولت و پارلمان و ارویکرد،
هاي تازيواند و در مقابل هیچ کدام از یکهخاجتماعی حاکم و جاري را واجب میهايارزش

کند. ا هیچ مبارزه مؤثري را تجویز نمیبربرمنشانه سرمایه براي تقلیل مزدها و افزایش سوده
بخشی از این رویکرد، سندیکالیستها هستند. طرفداران سندیکا و اتحادیه جدا از لفظ بازي 

ین است که در سندیکاها سیاسی، صدر و ذیل فراخوانشان خطاب به کارگران اهاي نظري یا 
داري و مؤمن به حرمت شرع و عرف و قانون و قرار هاي قانونی مورد قبول سرمایهو اتحادیه

سرمایه متشکل شوند، عده اي را رئیس و قیم خود سازند و به این رؤسا و وکال اجازه دهند 
د. آنها از آغاز پیدایش خود تا امروز چنین شان چانه زنی کننتا براي حد و حدود مزدهای
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ي توده کارگر سنگربندي می کند و دارسرمایهنموده اند. سندیکالیسم در مقابل هر اقدام ضد
گیرد. مزدي قرار میان و نظام بردگیدارسرمایهبراي مقابله با این اقدامات در کنار 

ش مزدها مربوط تا جائی که به مبارزه براي افزای. راهبرد رفرمیستی چپ: رفرمیسم چپ، 2
کند و به ار میاي را تکرها و قول و قرارهاي جنبش اتحادیهها، مالكاست عین همان گفته

هاي راست آنست که بارز این جریانات با سندیکالیستماند. تفاوتهمه موازین آن وفادار می
زایش مزدها یا دفاع از دستمزدهاي موجود، ضمن توصیه سندیکاسازي و مبارزه قانونی براي اف

سرنگونی کنند و در همین راستا بر طبلي معرفی میدارسرمایهخود را خواستار برچیده شدن 
کوبند.سیاسی مدافع رسمی این نظام هم میهاي رژیم

بخشی از این راهبرد که به شکل محافل چند نفره، سازمانها، گروهها یا احزاب رو به زوال 
، چین، ویتنام و کوبا هستند همان چیزي است که در شوروي سابق، ممالک اروپاي شرقیباقی

هاي پیشینیان خود ایم. این جریانات ضمن تکرار بدون کم و کاست کل حرفشاهدش بوده
ها اه شوروي سابق و چین و نظایر اینزنند که منتقد اردوگشب و روز اینجا و آنجا فریاد می

اي در جیب دارند. تازههستند و گویا نسخه
ي کارگر در واقعیت زندگی و هاتودهنوع نگاه و ماحصل کالم رفرمیسم چپ این است که 

ي را نیازمند داشتن یک دارسرمایهي نیستند! آنها ضدیت با دارسرمایهکار و مبارزه خود ضد 
هاي علمی آموخته شود. اصرار دارند د از طریق مطالعه، تحصیل و پژوهشبایدانند که علم می

زه با سرمایه را ندارند. باشند و کفایت مبارکه کارگران خودشان قادر به آموختن این دانش نمی
دهند که طبقه کارگر براي تغییر وضعیت خود محتاج وجود یک هاي چپ ادامه میرفرمیست

ی این طبقه از یخبگان و دانشوران که پرچمدار رهاآگاهان و نحزب است. حزبی متشکل از
ي کارگر باید براي هاتودهي گردد. اینان بر این عقیده اند که دارسرمایهفشار استثمار و جنایات 

افزایش مزدها و سایر مطالبات روز خود سندیکا سازند، اما براي خالصی از شر استثمار 
هاي قدرت رژیم سیاسی حاکم ند تا در شرایطی که پایه ي پشت سر حزب صف بنددارسرمایه

شود، به دستور حزب قیام کنند. رژیم حاکم را سرنگون نمایند و حزب را زیر نام سست می
ند آنگاه حزب گویند اگر توده کارگر چنین کقدرت برسانند. احزاب یاد شده میطبقه خود به

یابند. کند و تمامی مصیبت ها پایان میمینماید، جامعه را بهشت برینهمه چیز را درست می

شورا، ظرف اعمال قدرت توده وسیع طبقه ما علیه سرمایه است **
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هاي داري و براي لغو کار مزدي: بیان بسیار فشرده و مختصر حرف. رویکرد ضدسرمایه3
اي از جمله در قلمرو افزایش دستمزد، ي کارگر در هر زمینههاتودهاین رویکرد آنست که مبارزه 

تنها و تنها، هنگامی یک مبارزه واقعی، استخواندار و داراي ظرفیت الزم براي پیروزي واقعی، 
حتا حداقل این پیروزي است که جزء غیرقابل تفکیک جنگ و ستیز سراسري علیه وجود 

ر باید اساس مبارزه ي باشد. کارگدارسرمایهرابطه خرید و فروش نیروي کار یا موجودیت 
خود را حتا در مورد حد و حدود مزدها، روي کل تضاد میان خویش و سرمایه قرار دهد. 

شود، فاجعه اصلی مشکل بنیادي طبقه وي این نیست که بهاي نیروي کارش کم محاسبه می
کاره کار خود است. فاجعه آنست که بهاي نیروي کارش با فرض محال که آنست که او هیچ

ام و کمال پرداخت شود، باز فقط درصد بسیار ناچیزي از کل کار و تولید خود را دریافت به تم
واریز نموده است. کدام منطق، کرده است و بزرگ ترین بخش را به حساب سود سرمایه

گوید که کارگر باید در مقابل از دست دادن این عظیم ترین بخش ساکت باشد، تن به تسلیم می
زیاد نمودن درهم و دینار باقی مانده آن خوشدل گردد. این فقط سرمایه دهد و فقط به کم و

است که چنین می خواهد و طیف رفرمیست هاي راست و چپ هستند که خواست سرمایه 
. حرف رویکرد کنندمیي را فرمول مطالبات و مبارزه کارگران دارسرمایهو مصالح ماندگاري 

وقتی خود را اسیر چنین ورطه اي می نمایند، عمالً ي کارگرهاتودهي آنست که دارسرمایهضد
دست سرمایه براي تمامی اشکال تجاوز و تعرض به همان دستمزد بخور و نمیر را هم باز می 

ترین بخش از طریق تصاحب لحظه به لحظه بزرگگذارند. زیرا اجازه می دهند تا سرمایه 
را ساز و برگ قدرت خود کند و در ارزش هاي آفریده آنها، غول پیکرتر شود، زمین و زمان

عین همین مسأله در مورد کل تر گردند.تر و زبونتر و مفلوكمدام ضعیفعوض خودشان
هاي حیات اجتماعی طبقه کارگر در جامعه موجود صدق می کند. با سر دادن شعارهاي عرصه

ك، جنگ، آلودگی پر طمطراق آزادي بیان، حق تشکل، برابري حقوق زن و مرد یا علیه کار کود
ت و دولت سرمایه، قدم از ها به دار قانون و قدرمحیط زیست و آویختن همه این خواست

توان برداشت. براي حصول هر میزان این مطالبات و پیروزي در هر کدام این حوزه قدم نمی
به ستیز ظاهر گردید و مبارزه براي هر مطالوان یک نیروي متحد طبقاتی سرمایهها باید به عن

ي مزدي در هم تنید و یکپارچه ساخت. رویکرد جاري را باید با مبارزه علیه بنیاد وجود بردگ
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راستا بر نکات مهم زیر بیند و در همین ي کارزار افزایش دستمزد را چنین میدارسرمایهضد
گردد.متمرکز می

ي طبقه اهتودههاي تولید شده توسط شالوده عزیمت ما در طرح میزان مزدها، کل ارزش)1
نامد. می» محصول اجتماعی ساالنه«چیزي که مارکس آن را ما در طول هر سال است.

کنیم که محصول اجتماعی ساالنه کشورها به ویژه در جوامعی مانند ایران بسیار تصریح می
گردد.اعالم می» تولید ناخالص داخلی«که زیر نام تر از چیزي است عظیم

یابد.هاي تولید سال بعد تخصیص میزینهاز رقم باال بخشی به ه)2
درصدي از کل ارزش هاي باال به توسعه آب، برق، مترو، جاده، بیمارستان، مراکز )3

آموزشی و پژوهشی و سایر امور مورد نیاز رفاه همگانی، بازسازي و گسترش ساالنه 
یست اجتماعی اختصاص مدرنیزاسیون شرایط زآوري، تکنیک وفنوسایل تولید، ارتقاء 

ابد.ی
درمان، بهداشت، آموزش، مسکن، ایاب و ذهاب، مهد کودك، نگهداري از پیران و معلوالن  )4

مورد نیاز سالمتی و رفاه همگانی به طور کامالً رایگان در دسترس و تمامی امکانات
همگان قرار گیرد. 

ه از آنجا که کل دستمزدهاي پرداختی به کارگران و کل ارقام نجومی پرداخت شده به شبک)5
هاي علمیه و مانند اه، بسیج، پلیس، ژاندارمري، حوزهعظیم بوروکراسی دولتی، ارتش، سپ

اینها در محاسبات رایج دولتی از محصول اجتماعی ساالنه کسر شده است، همه این ارقام 
به گاه محاسبه میزان مزدها باید به رقم ساالنه مذکور اضافه شود. 

و کل محصول اجتماعی ساالنه را به کل جمعیت تقسیم هاي بااللتفاوت میان هزینهامابه)6
می کنیم. دستمزد هر کارگر مجرد و فاقد فرزند، خارج قسمت این تقسیم خواهد بود.

عنوان آحادي از کل جمعیت تعلق سال به 18عین همین رقم به کودکان و جوانان زیر )7
ی گردد. گیرد و سهم آنان به دستمزد پدر یا مادر شاغل آنها اضافه ممی

و بازنشستگان دستمزدي معادل شاغالن خواهند داريکاران، شاغالن به امور خانهبی)8
داشت. 

ي کارگر و مورد تأیید آنهاهاتودهکل محاسبات مذکور باید با تمامی جزئیات در اختیار )9

در شوراها، یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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قرار گیرد.  
کنیم. اینکه چه مقدار را دریافت خواهیم کرد براي حصول این میزان دستمزد مبارزه میما 

پرسشی است که پاسخ آن را فقط و فقط در چگونگی توازن قواي طبقاتی میان ما و بورژوازي 
گیریم. سالح ما قدرت متحد، باید جستجو نمود. هر چه بیشتر زور داشته باشیم بیشتر می

مجبور به ي طبقه ماست. ما هاتودهتر ي آحاد هر چه وسیعدارسرمایهضدو شوراییمتشکل، 
قه ما علیه سرمایه در تمامی ی که تجلی مبارزه واقعی طبیی شوراها هستیم، شوراهایبرپا

هاي حیات اجتماعی و اعمال قدرت متحد و آگاهانه کارگران بر بورژوازي باشد. جنبش عرصه
آفرینی و آویختن به احزاب نه فقط این قدرت سندیکاسازي و اتحادیهکارگري با روي نهادن به 

کند که کامالً بالعکس کل آن را در گورستان قانون، حقوق، مدنیت ا علیه سرمایه اعمال نمیر
نماید یا نهایتاً آن را وسیله انتقال قدرت از یک بخش بورژوازي ي کفن و دفن میدارسرمایه

د. سازو تولید سرمایه با شکلی دیگر میکارریزيبرنامهکل از به بخش دیگر و جایگزینی ش
این کار راه اي از زنجیره جنگ علیه سرمایه کنیم و برايحلقهرامبارزه براي افزایش دستمزد 

ي خود را پدید آریم.دارسرمایهافتیم و شوراهاي ضد

مزدك کوهکن
1395خرداد 
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کارگري در فرانسهاعتراضات 

دانشجویان از ماه فوریه آغاز بعد از سال ها سکوت، مبارزات کارگران فرانسه توسط جوانان و
. اصالح در قانون کار و حقوق کارگري را آغاز کردمارس دولت سوسیال دموکرات اوالند9شد. 

با 2004و به طور مشخص در سال 21اش از اوایل قرن همان سیاست هاي انقباضی که بحث
که آلمان، بزرگ ترین اقتصاد اتحادیه اروپا ي در آلمان آغاز شد. بعد از آندارسرمایهغرش بحران 

و تصمیم گیرنده اصلی پشت پرده در قوانین و مقررات آن، این سیاست رابه سیاست اتحادیه اروپا 
فرانسه که از جمله در زمان مناسب شدند. دیگر ملزم به اجراي این رفرم هاتبدیل کرد؛ کشورهاي

کشورهاي مقروض اتحادیه اروپا بعد از یونان، پرتقال، اسپانیا و ایتالیا است، این فرصت را بعد از 
ي دارسرمایهبمب گذاري هاي اخیر به دست آورد و با توسل به قانون زمان اضطرار، آنچه را جامعه 

رد و چون تحت پوشش مبارزه با نامد!! از جمله آزادي تجمع را محدود کمی» آزادي هاي اساسی«
اي مواجه نشد، ي کارگر، با اعتراضات کارگري تودههاتودهتروریسم و سوء استفاده از وضع روز 
آن چه را که مقرر بود به اجرا درآورد.

UNS, CFTCي بزرگ فرانسه یعنیدر رابطه با انجام اعتراضات اخیر، چهار اتحادیه ,CFDT

,CGTآغاز شده بود همراه شوند و به شور نشستند تا با اعتراضاتی که، در سوم مارس با هم
طعاً کنترل شده و زنجیر در ي کارگر را علیه این اصالحات به طور سازمان یافته اما قطبقه
مداري سرمایه به میدان بیاورند.قانون

مارس تصویب شد. در همین روز اعتصاب رانندگان قطار به طور موفق به پیش رفت 9رفرم در 
تظاهراتی انجام خواهد یافت. مثل همیشه "میدان جمهوري"در 14و اعالم شد که در ساعت 

شان نه تنها از شور جوانی، بلکه کارگران بالفصل آتی هستند و شرکتدانشجویان و جوانان که 
ي نزدیکی است که باید نیروي کار فیزیکی و فکري خود را در داشت به آیندهشمهمچنین با چ

مارس اولین 9ي به فروش بگذارند، جلوتر از بقیه در محل حضور یافتند. در دارسرمایهبازار کار 
هزار نفر را به خیابان کشاند. آنها 400تا 300، جمعیتی بین 2012تظاهرات سراسري بعد از

شان ترمز شود. در این ضاً در این دوره تحت کنترل اتحادیه ها قرار ندارند تا حرکتخوشبختانه بع
روز، بخشی از اتحادیه ها با اعالم این که خواهان بازنگري در قانون و بهبود آن هستند کنار کشیدند 

ران، اي، دانش جویان و بیکاآموزان حرفهبا نیروهاي دیگر یعنی جوانان شامل دانشCGTو اتحادیه 

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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نیروهاي چپ مستقل و کارگرانی که از قبل بدون حضور اتحادیه به طور مستقل در اعتراضات 
تري را علیه رفرم و براي پس گرفتن قانون شرکت داشتند، به توافق رسیدند تا اعتراضات گسترده

روي مارس را براي این کار پیشنهاد کرد اما جنبش اجتماعی و نی31، روز CGTسازماندهی کنند. 
کار جوان به اعتراضات روزانه و اجتماع شبانه در میدان جمهوري ادامه دادند.

دومین اتحادیه بزرگ فرانسه  با CFDTمارس،14با اعالم نتیجه بازنگري در قانون در دوشنبه 
هايقانون موافقت کرد و حتا آن را پیشرفتی در رابطه با کارگران مزد بگیر خواند. در درون باالیی

CFDT :سود شرکت هاي این قوانین به "بحث به شرکت هاي بین المللی و ملی کشانده شد که
هاي کوچک و به این خاطر باید اصالح گردد!! دست شرکت"ترهاست.بزرگ و به ضرر کوچک

هاي کوچک این شرکتمهار کارگران باید به اندازه کافی باز ماند. قابل گفتن است که مار بیدر استث
در نفر 50. به طور مثال شرکت هایی که تا کنندمیقابل کارگران خود با دست بازتر عمل تر در م

ها چگونه باشد. ساعات تصمیم بگیرند که شرایط کار در آنتوانند آن ها به کار مشغولند، خود می
ساعت قابل کش آمدن است بدون این که دست مزد تغییر کند. یعنی 13کار روزانه در آن ها تا 

توانند ساعات کار را کوتاه و بلند کنند یا ه ازا ندارد. بسته به فصل کار میها ما بافه کارياض
کارگر در ایران 10تعطیالت اجباري بدهند. این وضعیت شبیه وضعیتی است که در کارگاه هاي تا 

به طور قانونی وجود دارد. 
هاي همبستگی، حمل و نقل، بهداشت، نیروي کار، حمایت از خانواده، آنارشیست و اتحادیه

CFDTوCGTمارس در یک تظاهرات 31اي اعالم کردند که با هم در مارس در اطالعیه30در
شهر فرانسه مردم به خیابان آمدند. مثل همیشه 260سراسري مشارکت خواهند کرد. در این روز در 

آور سعی در متفرق کردن باس شخصی حضور داشت و با گاز اشکو لپلیس با لباس رسمی
تر خواست و ي مهمي مهمی است اما مسالهین که چه تعداد شرکت کردند مسالهجمعیت داشت. ا

وضع سابق باشد، شان برگشت بهت. اگر یک میلیون نفر تنها خواستگان اسي شرکت کنندمطالبه
ري فرانسه نیز چگونه و همین نشان می دهد که جنبش کارگت!، ی اوضاع سابق ایده آل بوده اسیگو

در . حداقلهاي دیگر جنبش کارگري جهانی زبون و زمینگیر و فرومانده استمثل همه بخش
را پیش مطالباتی باالتر از سابق بایستی اش هم میرچوب همان رفرمیسم منحط تاکنونیچها
چنین نشد.کشیدند امامی

"میدان جمهوري"وقت در گاه تا دیرهاي کارگري نیزخانوادهجوانانکارگران پا به پاي مبارزات



27

ی خود از اصالح قانون کار و بیکاري ز پیش شروع نموده بودند تا نارضایآن ها اکردند. اجتماع می
کردند. شروع اعتصابات شدند و گفتگو میرا نشان دهند. به دور هم جمع میو مشکالت موجود

ی هاي کارگران اعتصابی پیوستند. بالتکلیفی خارج کرد. به راهپیمایکم یا بیش ازها را هماین
آوریل صحبت از تظاهرات گسترده آغاز شد. اتحادیه ها طبق معمول از کیسه خلیفه بخشیدند 9

و شنبه روز تعطیل کارگران را براي اعتراض بعدي انتخاب کردند. روزي که مشارکت کارگران در 
معتقد است نباید سریع پیش رفت CGTآن هیچ زیانی را متوجه کارفرمایان نخواهد کرد. رئیس 

. در ضمن در شرایط فعلی فرانسه، یک اعتصاب !!باره دامنه ي اعتراضات را گسترده کردو یک
خواهد که حرکت واقعا نمیCGT"چی جوان می گوید: . یک اتحادیه!!بینندمیعمومی را منتفی 
حرکت . باید هد حرکت کوچکی باشد تا بتواند در راس حرکت باقی بمانداخوقوي شود. او می

. "دبرواز دست ش که کنترلشود، نبزرگ 
و این بیان گر نا امیدي و بی نداتدریجا شرکت کنندگان در تظاهرات و اعتراضات کاهش یافته

با غوطه خوردن در رفرمیسم، با منحل نمودن دار دهندگان و اهداف آن هاست.اعتمادي به سازمان
حریم حاکمیت و قدرت و ندار اعتراض خود در مصالح و منویات سرمایه، با مقدس دانستن 

هاي ایستاده بازي و کمپین شبي، با ماندگار خواندن و دانستن بردگی مزدي، با اتحادیهدارسرمایه
نمی توان سرمایه را به عقب راند. این شکل به اصطالح مبارزه نه اعمال قدرت علیه سرمایه که 

وقتی کارگران را چنین قدرتی خویش است و صاحبان سرمایه و دولت آنها نمایش زبونی و بی
بل این بادها بلرزند و تا آخر به خود حق می دهند که بگویند بیدي نیستند که در مقابینندمی
داد. بی اعتمادي گردان، پاسخ دیگري میو از رفرمیسم رويتر بوداگر جنبش کارگري قویایستند.می

یابی راست و چپ را با سازمانرفرمیسمدل بستن بهبه سازمان دهندگان را با اعتماد به خود و 
کرد.ي جایگزین میدارسرمایهتعرض به شریان هستی ي و دارسرمایهضدشورایی
labornet.deمنبع: 

نوشین کوشنده
95خرداد 

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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شالق سرمایه و سکوت کارگران

اند و سرمایه بافق محکوم به خوردن شالق شدهزنجیران ما در آق دره شالق خوردند. در هم
مصمم است تا هر صداي اعتراض ما را با شالق پاسخ گوید. خیلی ها این بربریت دولت 

. تا جائی که به نفس کنندمیي علیه ما را به شالق خوردن بردگان روم باستان تشبیه دارسرمایه
ا میان این دو شکل بربریت تفاوت ، این قیاس درست است امگرددتوحش استثمارگران بر می

ي هستیم. هر روز هزارها برابر محصول کار دارسرمایهها بسیار است. ما بردگان مزدي عصر 
م. بردگان دهیکنیم و تحویل صاحبان سرمایه میهد باستان سود و سرمایه تولید میبردگان ع

ها خورد و دار آنبردهخوردند اما اربابانداري ساسانی شالق میروم قدیم و ایران برده
ان در قبال کوه عظیم سرمایه و سودي که ما برایشان تولید دارسرمایهدادند. خوراکشان را می

تر،  رژیم ند. از این موحشپردازنمیها و گاه سالها بهاي کار شبه رایگان ما را کنیم، ماهمی
بندد و یا شالق می له میاسالمی سرمایه هر فریاد اعتراض ما علیه گرسنگی خود را به گلو

تر است. وضع ما بردگان مزدي سرمایه از وضعیت اسالف برده ما در دوره برداري هولناكزند.
شده، چرا دچار این وضعیت هستیم. پاسخ توضیح واضحات است. ما به توده انسانهاي نفرین 

ها هستیم. قدرتها، سودها، ثروت ها و ایم. خالق کل سرمایهزبون و فاقد قدرت تبدیل شده
ان از سرمایه آنها بر دارسرمایهها هستیم زیرا که کل قدرت و دولت آري خالق کل قدرت

ایم. در صدد باشیم. ما قدرت خود را گم نمودهمیو ما خالق مستقیم همه سرمایه ها خیزد می
ذار واقعی بندند و دست به هیچ اعتراض اثرگپیدا کردن و اعمال آن نیستیم. ما را به شالق می

اندازیم. کنیم. چرخ تولید سود و سرمایه را از کار نمیاي را تعطیل نمیزنیم. هیچ کارخانهنمی
ان و دولت دارسرمایهقدرتی خود را پیش روي ما با این کار، اوج زبونی و مفلوك بودن و بی

هستیم. دنیاها یم، ببینید چه موجودات مستأصل و بدبختی یدهیم. به آن ها می گوآنها قرار می
دهید. در قبال خواست مزد شالق کنیم. ریالی مزد به ما نمیسرمایه براي شما تولید می

یم. وقتی جانمان به یخوریم و باز هم با شتاب هر چه بیشتر بر سرمایه و سود شما می افزامی
ها نکنیم و با این کار به صاحبان سرمایه یا دولت آنگاري میرسد شروع به عریضهلب می

هاي اهل التماس و خواهش و تضرع م ما مشتی آدمییگودهیم که راحت باشند، می تضمین می
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نگاري به تر از آنیم که منشأ زیانی براي آنها گردیم. از نامهتر و ذلیلباشیم و بسیار زبونمی
ال و بی قدرتی هیچ کار دیگري نهیم . در این جا نیز سواي ابراز استیصتحصن روي می

شویم. در اینجا نیز اوج زبونی و ه اي خواستار داشتن حق سندیکا میکنیم. به پیشنهاد عدنمی
زنیم که موجودات ذلیل آماده توسل به قانون کنیم. بانگ میمفلوك بودن خویش را اشکار می

ایم. ما با تمامی این کارها و خیلی کارهاي دیگر خود را فریب و نظم و دولت و قدرت سرمایه
ان دارسرمایهکنیم اما واقعیت این است که فقط به یم. این فریب زشت که گویا مبارزه میدهمی

ي نیستیم. ما با این کارها به دارسرمایهدهیم که اهل هیچ مبارزه ضدو دولتشان تضمین می
ی به سر ما آورند، هر جنایتی یدهیم که هر بالان و دولت سرمایه اطمینان کامل میدارسرمایه

ما مرتکب شوند، هر چه ما را به شالق بندند، دست به هیچ مبارزه تعیین کننده سرنوشت علیه 
سازي نخواهیم زد. ماجرا واقعاً این است و سؤال اساسی آن است که چه کنیم. پاسخ این است 

سرمایه تبدیل شویم. ما این قدرت باید به یک قدرت شکست ناپذیر ضدکه باید قدرت گردیم.
تواند نظم سرمایه را در هم نع تولید هر ریال سرمایه شود. میتی که می تواند مارا داریم، قدر

درصد نفوس جامعه وارد جنگ با سرمایه و 75اي متشکل از تواند به صورت طبقهکوبد، می
و دولتش دارسرمایهدولتش شود. قدرتی که هر میزان علیه سرمایه اعمال شود، همان قدر طبقه 

ی متشکل سازیم و علیه سرمایه اعمال کنیم. این یراند. باید این قدرت را شورااهد را عقب خو
کلید برون رفت ما از این وضع است.   

يدارسرمایهکارگران ضد 
95خرداد 

شورایی و ضدسرمایه داري متشکل شویم **






