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96انتخاباتویاسالميجمهور

و»بشرحقوق«،»يآزاد«،یدموکراسهاي قلهدرجملهازکًال،يدارسرمایهنظامدرانتخابات
يرأهاي صندوقیجائبهجاوآراءتقلبازیسخنچیهکهیممالکدرنظام،نیا»تیمدن«
وشعورينابودکارگر،طبقهيمغزيشستشويسواز،ینجوامعنیادرقاًیدقيآرست،ین

درکارگرهاي تودهیطبقاتقدرتبار فاجعهانحاللوشوندگاناستثمارآزادارادهوشناخت
ازا،یدنسراسردرانتخابات. ندارديگریدتیموضوعویمعنچیهه،یسرماقدرتساختار

يهايپردازوارونهوها يبازدغلها،يکاربیفريروزیپویغرکشورها،نیهمدرجمله
بهنیقیوباورهیپابرکهيکارگر. استکارگرهاي انسانیآگاهوخردشعور،بر،يبورژواز

فاقدمنجمد،شده،يمغزيشستشويموجودرود،میيرأهاي صندوقيپاکارش،یدرست
برکارشنیابااو. استهیسرماهاي یبیفرعوامورطهدرغرقوخودطبقهشعورزانیمهر

یفرودستبره،یسرماتوسطشیخواستثمارمهاریبدیتشدواستثماربرخود،ماندنيمزدبرده
دخالتگونههرازوباشدجداکارشازنکهیابرش،یخویشگیهمبودنشوندهحکومتو

یاتیجناوها عامقتلها،یناحقکلتیحقانبرماند،محرومخودیزندگسرنوشتنییتعدر
صحبتهیبنما. کوبدمیدییتأمهرنهایایتمامبرکند،میاعمالتیبشرهیعليدارسرمایهکه
شناختیدرستحیتوضبهنخستمنظر،نیهمازمتیعزباواستنیاانتخاباتبارابطهدرما

رانیايبورژوازیاسالمدولتروز»یانتخابات«يویسناررامونیپینکاتطرحسپسوخود
.میپردازمی

ت،یبشرکلندهینماراخودحاکم،ومسلطاستثمارگرطبقهخ،یتاریطبقاتجوامعیتمامدر
وجامعهبریمستولیاجتماع،یاسیس،ياقتصادساختارو!! استخواندهطبقاتواقشار

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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یادعائ!!. استکردهالقاءها انسانهمهانتظاراتواهدافها،آرمانمدافعرا،خودمنافعپاسدار
طبقه،بارنفرتهاي ینیآفروارونهنیاخموچیپدروانیمنیادر!!! دروغبنوخیباز

اریبسهاي هالهباگر،یداستثمارگرطبقههرازشیبرا،باالادیبنیبيادعاطومار،دارسرمایه
فرهنگوشناختوشعور. استدادهشیآرابیفرويسازمسخيتودرتوومتراکم

آنقاًیدقزینماحاضربحثبارابطهدرواستهیسرماکیدئولوژیاهاي رستهفرايبورژواز
قلبوپردازوارونهخود،تیماهدرهیسرما. دهدمیحکموخواهدمیهیسرماکهکندمی

ووارونهرازیچهمهخ،یتاردرخودشیزالحظههماناز. استها تیواقعاساسکننده
راکارکهدیگومیکاريروینفروشندهبهوخردمیراکاريروین. کندمیریتصونیدروغ

هیسرما. استماعصرهاي ینیآفردروغکلادیبنوخیتاردروغترین میعظن،یا!!. استدهیخر
فقر،سرچشمهکارگر،طبقهاستثمارکلجعل،نیاباواستدهیخرراکارکهدیگومی

بشرهاي يروزهیسوها یآوارگها،جنگهمهشهیرها،يآزادعامقتل،یحقوقیب،یگرسنگ
هیسرما. گرداندمیمنزهوریتطهیکلبهایثانوکندمیدورها آدمشعوردسترسازاوالراعصر

،یاسیسساختارکلآن،امتداددروشودمیدروغنیاانگذاریبنش،یدایپلحظههماندر
حاضريایدنزیچهمهوفکرآموزش،،یاجتماعهاي ارزش،یاخالق،یفرهنگ،یمدن،یحقوق

وارونهونیدروغهستند،يدارسرمایهيبقاضامنوهیسرمادیتولچرخههاي رستهفراکهرا
وارونهنیهمجملهاززین»انتخابات« و»يرأحق«. اندازدمیجاها انسانشناختوشعوردر
دهندمیسرعربدهآنهاهاي دولتواندارسرمایه. استهیسرماهاي يپردازدروغوها ینیآفر
بادهند،میيرأهمه!!! گردندمیلیدخخودسرنوشتنییتعدرهمهانتخاباتيبرگزارباکه
!! کنندمیانتخابراخوددلخواهندگانینماروند،میيرأهاي صندوقيپايآزادواریاخت
راجامعهامور. رندیگمیدستبهراکارهازمامشهروندانمنتخبویواقعندگانینما

»مردم«عیوستودهکهکنندمیهمانندگانینمانیا!! کنندمیفتقورتقويریزبرنامه
نجا،یاتامابحثموضوعکهمیباشداشتهخاطربه!!! استمرادوفقبرزیچهمه،!!!خواهندمی

عجالتا. باشدمیخودحالتترین دآلیاوالگوترین یمتعالدر،يدارسرمایهدر»يرأحق«مسأله
يشوراقدرتاعمالوتیحاکمطرهیسدر،یاسالميجمهوردرسمیپارلمانتارويرأحقاز
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،ییقایافرممالکانتخاباتازه،یسرمایاسالمحکومتوپاسدارانسپاهوهیفقتیوالونگهبان
نیبلندتراز. میکنینمصحبتکایامریحتاییشمالکرهونیچبرمه،انه،یخاورميکشورها

نیاماسخناساس. میزنمیحرفيناویاسکاندویغربياروپاازایدنیدموکراسهاي قله
درونيجارسمیپارلمانتارويرأحقمورددرباالهاي حرفوها جنجالادعاها،کلکهاست

تکارانهیجناوبزرگیدروغ. استتیواقعضدوبیفردروغ،بنوخیباززینکشورهانیا
هاي انسانجامعهاز،یطبقاتجامعهاز،يدارسرمایهازماکهشفافاریبسلیدلنیابهاست،

استثماروکنندگاناستثمارازمتشکلجامعهکارگر،ودارسرمایهطبقاتبهشدهمیتقس
استثمارگرکهکندمیباوریطبقاتشعورحداقليداراکارگرکدام. میکنمیصحبتشوندگان

کیومشتركسرنوشترأفتوصلحباگر،یهمددستدردستتوانندمیاستثمار،موردو
آنچه!!! باشدمیتصورقابلدروغ،نیاازبزرگتریدروغوبیفرایآ!!! زنندرقمراخودپارچه

جوهریاوليبراآنچه. استمطلقیناحقشوندهاستثماريبراداندمیحقنیعاستثمارگر
یدوميبراپنداردمینابيبرابریاولآنچه. استاسارتسرشتیدوميبرااستيآزاد

میکنمیدیتأکنهایامانندوجوهرومحضومطلقکلماتيروبر. استينابرابرترین هولناك
انیمدريماهوتضادواي شهیراختالفبحثرایزدارند،تیموضوعکامالکلماتنیارایز

راکارگرهاي تودهکارجهینتکلدرصد99گاهو95یحت80،90تصاحبدارسرمایه. است
،يبورژوازطبقهمحضحقوعدالتنیایحتمحاصلوخواندمیمطلقحقوعدالتنیع

. استیداروئیبویگرسنگازیناشمرگویآوارگفالکت،فقر،،یگرسنگصرفاکارگريبرا
سرنوشتنییتعپروسهوکارمحصولوکارازکاريروینفروشندهکاملیجدائدارسرمایه

کارگريبرابقارازوقانوننیاوندیبمینشیآفريبقارازوعتیطبقانونراخودیزندگ
نیاطبقه،دونیاها،نیا. استفقرویزبوندرانتهایبيورغوطهویهستازسقوطادیبن

کیدروندرصفاویآشتوصلحبااستقرارچگونهاستثمارشوندگانواستثمارگران
!!! زنندرقمراگانهیسرنوشتنیاو!!! کنندخلقمشتركسرنوشتخوديبرا»آزادانتخابات«

وتیسبعحوزهچیهدريبورژوازامادارديحدهميمغزيشستشووبیفرویگوئدروغ
هیسرمایاسالمحکومتجهنمدرنه. ستینيزمرچیهبهقائلحوزه،نیهمجملهازتیبربر

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*
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نامانتخاباتآنچهه،یسرماقانونحکومتویدموکراسبشر،حقوقدوردستهاي قلهدرکه
يویسنار،يدارسرمایهيزیبشرستوتیبربر،ياستثمارگرسرشتبرنیآهناي پردهصرفاًدارد،
وعصرانسانهاي يروزهیسوفالکتویگرسنگوفقریواقعهاي شهیرکردنپنهانشوم

نیهمدروندر. استایدنکارگرهاي تودهشعورویآگاهعامقتليبرارانگریواریبسیسالح
درستامادهندمیيرأکارگران!!! آزادانتخاباتويآزادویدموکراسهاي قلهنیهمجوامع،

دیتولوکارسرنوشتنییتعدرآزاديدخالتگرحق،یانسانیواقعيرأحقفقطخود،يرأبا
ونشوددیتولچهشود،دیتولچهنکهیامورددريرأابرازودخالتحقخود،یاجتماع

. دهندمیدستازکمالوتمامبهرانهایایتمامحقابد،ییفرجامچهآنهادیتولوکارمحصول
همانانتخاباتروزيفردا. کنندمیهیسرماقدرتيدستگاههامیتسلراحقوقنیاکل
ازهاینبهپاسخدر،یدموکراسرنگارنگبهشتدر!! آزادانتخاباتيویسنارمنتخبندگانینما
مهدها،مارستانیبمدارس،شمارنیشتریبدنیبرچدستوره،یسرماییافزاارزششروطو

کارگرتودهونیلیمون،یلیميسازکاریبدستورسالمندان،ورانیپينگهدارمراکزها،کودك
يرأیندگینمانهآنهانقش. کنندمیصادرراکیدموکراتو!! آزادانتخاباتدرکنندهشرکت

تر انهیوحشچههرلیتحموهیسرمایاجتماع،یاسیس،ياقتصادنظميریزبرنامهکهدهندگان
هیسرمايمزدبردگانستینوهستتا!! اندشدهانتخابآنها. استکارگرهاي تودهبرنظمنیا

ستینونبودهقراريگریدکار. سازندیقربانهیسرماتر مطلوبچههريسودآورآستانهدررا
ضدکاریپقدرتکاملانحاللوکارگرانشعوریمهندسانتخابات،يویسنار. دهندانجامکه

استيدارسرمایهدیتولوهیشسرشتنیا. استهیسرمازیستبشرقدرتدرآنهايدارسرمایه
ها انسانشناختمزرعهدریجعلووارونهراها تیواقعکلرا،میمفاههمهرا،زیچهمهکه

یناحق. نامد»مردم«تیحاکمویدموکراسراسوددیتولچرخهشروطوخواست. کندکشت
نیعراشیخوآزادوآگاهارادهاعمالازها انسانکاملسقوطوخواندحقذاترامطلق
. میرونکاتریساسراغبه. گذاردناماریاختويآزاد
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!!!بدتربد،هاي نهیگزم،یتحرشرکت،گفتمان
شعورکشتارا،یدنیدموکراسعیرفهاي قلهدرجیراانتخاباتیحت»انتخابات«کهمیگفتباالتر

بساطيبورژوازکهجهاننیايکجاهردرامروزتاربازیدازوجودنیابا. استیانسان
محافلواحزابجملهازنما،چپيروهاینگستردهفیطيفوراستکردهپهن»انتخابات«

وبدهاي نهیگزم،یتحرشرکت،کتلوعلمزینيکارگرجنبشيهمجواراییندگینمایمدع
چیهکهآنستتیواقعاند.انداختهراهراوهایسنارنیانوعويبورژوازبونیترازاستفادهبدتر،
يدارسرمایهضدجنبشبهیربطچیهکارهاوسازوها ینمائحلراهها،يریگجهتنیاکدام
منشأوسرچشمهکهیحرفهائ. استيبورژوازارتجاعهاي حرفنها،یاکل. نداردکارگرطبقه
راستهاي سونیاپوزهاي يپردازحسابهیتسوویطلبفرصت،یسودجوئنیسرزمآنهاابداع

!! »میرانعقببهراها بدترتا»میدهيرأبدبهومیکنشرکت«. استدارسرمایهطبقهچپو
بخشکیکهآنستهمحرفشانحیصريمعناواستنیااي عدهحرفیخیتاربندعیترج

اعتمادترقابلوتر دموکراتتر،طلبیآشتتر،مصلحبهتر،گریدبخشازاندارسرمایه
وتهاجماتمخاطرات،ازتانمودتیتقوگریدقطبمقابلدررانهایادیبا. باشندمی

کلدلحرفکاستوکمچیهبدونجماعتنیا!!! مانداماندرگریدبخشهاي يتجاوزگر
ازیبخش. رانندمیزبانبردارسرمایهطبقهبخشکیمنظرازمنتهارايدارسرمایهنظام

تیصالحهمه. ندیبینمهیسرمادانشوروتواناآگاه،ندگانینماراخوديرقباکهيبورژواز
تودهبرنظامنیالیتحمدرستراهصیتشخويمزدیبردگيالیاستواعتالنیتضمایحفظ
نیامقابلدريادیبنسؤالچند. دیگومیکارگرانبهرانیهموابدیمیخودخاصراکارگر

حوليبورژوازهاي جناحوها هیالدرونمجادالت: اول. داردقرارنانیآفرتوهمومتوهمان
کارگرطبقهبريدارسرمایهتیبربراعمالوهیسرمانظميریزبرنامهیچگونگمحور

يالمزدبدونبردگانواقعدروها جناحنیامستأصلفعلآلتدیباکارگرانچراچرخد،می
وکارطیشرابهبودزانیمهرکارگرطبقهبناستاگر: دوم! شوند؟هیسرماقدرتهرمجرز

بايبورژوازجناحنیایجائبهجابهراخود»یاسیسهاي يآزاد«و»یمدنحقوق«ومعاش
چههیسرماهیعلکارگرانیآرائصفویطبقاتمبارزهفیتکلپسکند،قفلگریدجناح

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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مستقلقدرتکیصورتبهاستقرارندیفراکدامدروچگونهيکارگرجنبش!! شود؟می
کارگرهاي تودهجهان،نقطهکداموخیتارگوشهکدامدر: سوم!! گردد؟ظاهريدارسرمایهضد

يقواتوازنيبهسازاییزندگتیوضعدريرییتغنیکمترها،کیتاکتنوعنیابهتوسلبا
فقطها يپردازکیتاکتوها یپراکنتوهمنیاکلحاصلنکهیا!! اندآوردهدیپدخودیطبقات
دراستبودههیسرمانظمگورستاندرکارگرطبقهيدارسرمایهضدجنگقدرتدفنوکفن
ينماچپمحافلواحزابکهاستیهماندرستنیاواستاتیهیبدترین یهیبدزمره
تزطرفدارانسراغبه. کنندمیدنبالواندنمودهدنبالخایتار»بدتربربدحیترج« يمناد

دراماپرشمارند،اریبسیغربجوامعدرچهاگر»بدتربربدتیارجح«کاشفان. میرو»میتحر«
ر،یاخجوامعدر. بدنامندومنفوررسوا،اریبس،يدارسرمایههاريکتاتوریدفشارریزيکشورها
اندازندمیراهینمائچپو!! »سمیکالیراد«خاكوگردکههستندکوتیباچاكنهیسعاشقان

انتخاباتدرشرکتضدنهایا. پردازندمیتیواقعمسخوتیثیحجعل،بهمیتحرعلمریزو
تیفعالتیممنوع،یاسیسهاي يآزادفقدانو،یسنارنیايبرگزاروهیشبه. ستندینيبورژواز
يشورانقشبهرانیادرويرأهاي صندوقضیتعوآرا،درتقلبسانسور،مخالف،احزاب
يرأبودن»کیدموکراتریغ«هیماآنچهکلویانتظاموینظاميروهاینه،یفقتیوالنگهبان،

قدرتکاملانحالل. استحیصراریبسجماعتنیاسخنيمعنا. دارنداعتراضاستها يریگ
دراشکالکل. استبیعیبومجازاریبسهیسرماقدرتساختاردرکارگرهاي تودهکاریپ
يرأهاي صندوقوباشدآزادانتخاباتاگر!!! ستینکیدموکراتانحاللنیاهیپوکهاستنیا

یبخش. دادحیترجبدتربررابددیبا. استیعالزیچهمهآنگاهماندمصونحاکماندستبرداز
کهمیکنمیمشاهده!! نشاندقدرتکهیاربرراگریدبخشوراندهیحاشبهرايبورژوازاز

کیتاکتشالودهکارگرطبقهنکهیادرهمه. استیکیفیطنیاکلهاي حرفلیذوصدر
زائدهبهشیخويدارسرمایهضدیطبقاتقدرتکامللیتبدبررا،انتخاباتبارابطهدرخود

هیعليبورژوازازیبخشلشکریاهیسکارگرهاي تودهنکهیادرکند،استوارهیسرماقدرت
جناحانیزبهيبورژوازجناحکینقشتیتقودیباکارگراننکهیادرگردند،گریدبخش

قدرتهیسرمايمزدبردگاننکهیابشمارند،مغتنمرايدارسرمایهتیحاکمنهیسفدرگرید
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همبانهایاهمهدرسازند،یقربانیجائبهجانیاآستاندرراخوديدارسرمایهضدکاریپ
آرند،میزبانبررادارسرمایهطبقهدلحرفان،یعروحیصرموارد،نیاکلدرودارندتفاهم

دراختالف.  کنندمیالقاءکارگرتودهبهوندینمامیفرمولهرايدارسرمایهيبقاملزومات
ماحرف»یآشتکردندفرعونویموس–یبرداشتانیمازرنگنیاکهچون« واستها رنگ

هیبنما. استها یپراکنتوهمنیایتماممتعارضتاًیماهومتضادهیرويدارسرمایهضدکارگران
رانیایاسالميدارسرمایهجهنمقعردرنکهیاازمستقلوکالًانتخاباتکهاستنیاماسخن
مختلفهاي بخشجدالشینماحالهربهایدنهاي یدموکراسبلندهاي قلهدرایباشد

ویاسیسوياقتصادزانهیبشرستنظميریزبرنامهدرتر مسلطنقشاحرازيبرايبورژواز
نیهمبرانتخابات. استمابرنظمنیااعمالیچگونگويدارسرمایهیفرهنگویحقوق

وشعوریمهندس،يمغزيشستشويبراهیسرمادولتکاروسازراستانیهمدرواساس
سازونقشهانتخابات. استهیسرماقدرتدرمايدارسرمایهضدیطبقاتقدرتکاملانحالل

ویسنارنیامقابلدرمااستیسوراهبرد. استمقصودنیاحصوليبرايبورژوازبرگو
. استاستواريبورژوازشومترفندنیهمزیستهیسرماوفعالکال،یراديسازیخنثبرقایدقزین

منفعلای،يرأهاي صندوقيپابهمادنیکشباتاکوشندمیوخواهندمیاندارسرمایهاگر
مضمحلوکوبندهمدررامايدارسرمایهضدقدرتادیبنم،یتحرورطهدرماطبقهيساز

جنجالوجار. میسازمیآببرنقشراشومنقشهنیایآگاهوتیدراباقا،یدقماسازند
ضدجنبشنیروتراه. میاندازینمراهفضادرمیتحريهووهاي وبدترمقابلدربدنشیگز

طیشرابندبندازوموجودلحظاتیتماماز. میمائیپمیرايمزدکارلغويبراويدارسرمایه
دستدردست. میریگمیبهرهراهنیادرمؤثرترواستوارترهاي گامبرداشتنيبراحاضر،

ضدخاصيراهکارهابارادرازانیسالافتهینتحققوانباشتههمبرمطالباتزنجیرانهمهمه
وکاردیتولسرانهمعادلمزدمعوقه،يدستمزدهايفورپرداخت. میزنمیادیفريمزدکار

وشاغلازاعمکارگرانآحادهیکليبرادیتوللیوسايبهاکسرازپسیاجتماعمحصول
ينگهدارنه،یهزچیهبدونآموزشودرمانوبهداشتکودك،کارلغودار،خانهزنانوکاریب

همهمحو،یخانگکارمحواشتغال،نیتضمکار،وزانهرکاهشران،یپوسالمندانازگانیرا

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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دیتولچهنییتعوگردددیتولدینباکهآنچههمهامحاءقیطرازیطیمحستیزهاي یآلودگ
یزندگدردولتدخالتنوعهرتیممنوعکارگر،هاي تودهتوسطنشوددیتولچهوشود

ایشرطودیقچیهبدونهاي يآزادهمهحصولوسانسورکاملرفعشهروندان،یخصوص
همهلیتحميبراکاریپکاربهدست. میدهمیقرارخوديروشیپراگریدهاي خواستهفراوان

یشورائیابیسازماندررامطالباتاعمالولیتحمنیاراهومیگردمیيبورژوازبرآنها
انتخاباتيویسنارقبالدرماراهبرد. میجوئمیشیخوزنجیرانهمآحادکاریپقدرتيسراسر

هیسرماهیعلماکارزارنیروتهیپو،يسوکیازکهیکارهائ. استکارهانیاانجاميبورژواز
دارسرمایهطبقهکهاستیاهدافکلرازهیشبهفعالوکالیرادتعرضگریديسوازواست

يجاریانتخاباتيویسناربارهدرهمنکتهچند. کنندمیدنبالانتخاباتيبرگزارازدولتشو
. میبگوئهیسرمایاسالميجمهور
ها بستبنمشکالت،میعظکوهکهکندمیبرگزاریطیشرادرراانتخاباتنیاهیسرمادولت

آوارسرشبرسوهمهازیالمللنیبویاجتماع،یاسیس،ياقتصادنیسهمگمخاطراتو
روزبهروزکهاستافتهینفیتخفچیهفقطنهيدارسرمایهيرپایدياقتصادبحران. است

هاي هیسرماورودوانباشترونقراهيسازهمواريایرؤ. استشدهتر کوبندهوتر میوخ
کهنشدهمحققفقطنه،یطالئرقابتقدرتوباالکاريبارآورومدرنيتکنولوژبایخارج

هیسرمامبادالتحجمد،یمایپمیاوجرونديکاریب. استدهیگردنکولزینآنتحققبهدیام
وترین میعظ. استنمودهافتاي سابقهکماریبسگونهبهیجهانبازاربارانیایاجتماع

یکهنگویفرسودگفشارریزگازونفتهاي بخشکشور،ياقتصادهاي حوزهنیسودآورتر
نیچندروندادامهدروهمچنانها کارخانه. استافتادهاختاللورطهبهد،یتولکیتکنیافراط
یتمامواستنشستهگلبه!! »برجام«اعجازیکشت. شوندمیلیتعطيگریدازپسیکیساله،

دریخارجهاي دولتوها تراستبارانیايبورژوازيگفتگوموردياقتصادمهميقراردادها
یزندگبریمستولفالکتويکاریب،یگرسنگفقر،. هستندشدنیگانیباوقیتعلخطر
،یخوابکارتون. ردیگمیانبوههاي یقربانلحظهلحظه،وکندمیدادیبکارگرهاي توده

منطقهدرمیرژتیموقع. ابدیمیتوسعهندهیفزاشتاببایآوارگوینینشهیحاش،یگورخواب
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حوزهوانهیخاورمدرکایامراقمار. شودمیرومندترینمخالفانشاردوگاهوتر متزلزلروزهر
روزهرمتحده،االتیاحاکميبورژوازتیحماازاستفادهباقایافرشمالیحتوجیخل

هاي میتحرهیسا. کنندمیآواراومتعارفهاي یخواهادتیزراهسربررااي تازهمشکالت
کشورياقتصادمبادالتکلبرها میتحرنیامحتوماثراتوترامپدولتیپدریپودیجد

لحظهران،یایاجتماعهیسرمایافزائارزشودیتولچرخهکلقیطرنیاازویجهانبازاربا
ها بستبنتنگناها،نیاکلآوارریزوطیشرانیامتندر. شودتر مینیسنگسرشبرلحظهبه
ونیزمزینيکارگرگستردههاي شورشیسرکشوخروشاندازچشمرانگر،یومعضالتو

یعاصتودهاعتصاباتوها زشیخرشدیمنحن. سازدمیلرزشدچاررامیرژتیحاکمزمان
شتریبشعوروفکريارهایشدررايجديخطرزنگ1395سالیانیپايماههادرکارگر
. استآوردهدرصدابهيبورژوازهاي بخش

توانهمهباواستانتخاباتيبرگزارکاربهدستتیوضعنیادلدریاسالميجمهور
نیاهاي شاخصوها مؤلفهباراویسنارنیافتقورتقهیپووانجامیچگونگتاکوشدمی

آنچهبامتفاوتیحتپندارها،یلیخخالفبر.  استروشنزیچکی. گرداندمنطبقاوضاع
ساختاريمرکزهستهپندارند،می»گرااصولوطلباصالح«بهموسوميروهاینازياریبس

دولتکارادامهبرهیسرماینظامينهادهانانیصدرنشوهیفقیولازمرکب،یاسیسقدرت
ملزوماتورانیایاجتماعهیسرماعاممصالحرانیا. القولندمتفقاومیتویروحانحسن

نهیسفوانریزبرنامهنکهیاتصور. زنندمیبانگیکافاندازهبههیسرمایاسالمتیحاکميبقا
جداليمنادبانددستبهراکارهازمامیطیشرانیچنبطندررانیايدارسرمایهیاصلبانان

رمحتملیغلحاظهمهازبسپارندانهیخاورمدرقطبنیااقماروکایامرحاکميبورژوازبا
دارسرمایهطبقهدروندر!! »ییگرااعتدال« رایاخو»یطلباصالح«نامبهاي دهیپد. بودخواهد

دانیمبهه،یسرماکلازینونیمدزیچهرازشیبراخودوجودفلسفهوتیموضوعران،یا
کهاستدایپکامال. استطیشراگونهنیاسرکشمعضالتفصلوحليبراباندنیايدار
يجانیادر. داردراخودخاصنسخهت،یوضعنیهميبرایحتيبورژوازارتجاعبخشهر

جناحآناینیانهراالخطابفصلوینهائحرفکهمینکنفراموشاماست،ینیحرف

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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فشارریزکهمادامهیسرماکهآنستيبعدمهمنکته. زندمیهیسرماخودکهاندارسرمایه
اریبسصورتبهومعمولطوربهست،ینکارگرتودهيدارسرمایهضدویقهرطبقاتقدرت

دريشتریبیکارائکهشودمیيبورژوازازیجناحيالیاستوتسلطراههموارساز،يعاد
از. ندیآینمآسمانازدادیرونیاالزمعناصر. دارندها طوفانورطهازيدارسرمایهنجات

خودرامونیپوجامعهروزطیشرابه. جوشندمیهیسرماوکارانیمیطبقاتيقواشیآرانیزم
قدرتنمودنصفبهوشناختقیتعمسرازنهاگرما،زنجیرهمکارگرهاي توده. میاندازنظر

از،يمتمادانیسالهاي خوردنبیفروها یسرخوردگها،شکستزیمهمریزاما،یطبقاتکاریپ
نیاکل. زارندیبيبورژوازهاي سونیاپوزهمهازیحته،یسرماتیحاکمدرونهاي جناحهمه

بهطلباناصالحکهدانندمی.نندیبمیکرباسکیتهوسرراها دستهوداروباندهاجناحها،
ضدوسعت،هماندرها يخرداددومان،یاصولگراکهزندیبشرستوکارگرکشاندازههمان
کلدانندمیآنها. یسیپلوینظامينهادهاانیمتولوتیوالمیحرپاسدارانکههستنديبشر

لیتحمعاملویبانوهیسرماقدرتنیماشهاي مهرهه،یسرمامزدور،دارسرمایهجماعت،نیا
تجربهبهرجوعباراها نیاما،زنجیرهمتوده. کارگرندطبقهبريدارسرمایهبربرمنشانهنظم

نیا. ستیناوبهیکمکچیههمبازوچیهدانستننیااماداندمیشیبایکمیخیتاریطوالن
لیدلنیابهچرا؟. شودینماوکارزارسالحدانستننیاست،یناودستيعصامطلقادانستن

. استکاریپقدرتداشتنوها توانستنسربرکهها دانستنبرنهبحثکهشفافوسادهاریبس
يدارسرمایهضدیشورائعیوسیابیسازمانفاقدهستند،قدرتنیافاقدکارگرهاي توده
وییشورامتشکل،متحد،مستقل،قدرتفقدانانهیتازریزولیدلنیهمبهها آن. باشندمی

شیپدريبهروزبهاي روزنهچیه. هستندچاهبهچالهازافتادنوحشتریاسز،یستهیسرما
یناشترسنیهميروبرقایدقزینيبورژواز. دارندترسشدنبدترازنند،یبینمخوديرو
کارگرانندهیفرسایفروماندگوصالیاستنیهميروبرکارگر،تودهیقدرتیبوضعفاز

عامقتلانیمجرازیکیریتصويجمهورسیرئيداهایکاندانیمدر. کندمیپهنبیفربساط
خاطربهکهدیگومیمستأصلکارگرهاي تودهبههیسرما. دهدمینشانهمگانبهرا67سال

البتههیسرما. دیدهيرأیروحانحسنبهاستشدهکههممیدژخنیابهخودانیپایبنفرت
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در. هستندتکارانیجنانیبدترزمرهدرزینخوداومیتویروحانکهدیگوینمکارگرانبه
دولتمردآناینیا،دارسرمایهآناینیابهکارگرتودهنفرتیحتتاکوشدمیهیسرماکالمکی

قدرتتر ژرفچههرانحالليبرااي لهیوسهمراهیسرمامزدورجالدآناینیاه،یسرما
نکتهکی. سازددارسرمایهطبقهقدرتدرخود،قدرتدرکارگرانیطبقاتاعتراضوکاریپ

تیموقعازيریگبهرهباراخودتیبربروتیسبعکلوکارهانیاهمههیسرما. مینبرادیازرا
سازرانهایاهمهحالهماندروکندمیآوارماطبقهسربرمايدارسرمایهضدکاریپفرسوده

یتمامبامقابلهيبرا. سازدمیمازیستهیسرماییشورایابیسازمانراهسربرسدساختنکارو
کاریپقدرتکهاستآنراهتنهايدارسرمایههاي يزیبشرستوها یدرندگوها توحشنیا

ضدوکالیراديمنظرازراخوددرازانیسالشدهنکولعیوسمطالبات. میکنصفبهراخود
کیدرراخودکارنیايبرا. میگرديبورژوازبرآنهالیتحمآمادهم،یکششیپيدارسرمایه
زمانونیزمهیسرمادولتکهانتخاباتيروزهادر. میدهسازمانییشورارومندینجنبش

چارهتنهاکندمنحلهیسرماقدرتدررامایطبقاتقدرتتاردیگمیکاربهراخودامکانات
ییشوراجنبشیبرپائکاربهدستانیپایبشورواستوارارادهوجزمعزمباکهآنستماکار
.     میوشخوديدارسرمایهضد

يدارهیسرماضدکارگران
96اردیبهشت 

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **



12

،ستینانتخاباتکارگران،مامسأله
.استخوديدارسرمایهضدقدرتیشورائیسازمانده

استثماريریزبرنامهیچگونگسربراندارسرمایهانیمرقابت،يدارسرمایهجهاندرانتخابات
يبورژوازهاي جناحازکدامهر. استيمزدکارمناسباتحفظوکاريروینفروشندگان

يبراراها راهکارنیبهترقیطرنیاازوباشندهیسرماقدرتنهیسفسکاندارتاکوشندمی
نیتضمونیتامدارسرمایهطبقهيبراراها ارزشاضافهنیشتریب. رندیگکاربهکارگرانسرکوب

رفاهنیشتریبمادولتکهکنندمیوانمودنیچنریتزوودروغباخودغاتیتبلدرآنها. ندینما
یمعرفمردمدوستویطبقاتيماورادولتراخوددولت!!!! کردخواهدنیتامرايآزادو

ازممالکاي پارهدر. بکشاننديراهاي صندوقيپابهراکارگرانلهیحنیاباتا!! کنندمی
اعالمراخودیاسیسوياقتصادهاي برنامهيبورژوازاحزاب،ییاروپاجوامعوکایامرجمله

کارگرهاي تودهقیتحمويمغزيشستشوکاروسازراها برنامهنیاغیتبلآنها. کنندمی
ایها برنامهانیم»انتخاب«حقو!! رانندمیسخنآزاديرأحقوانتخاباتيآزاداز. سازندمی

تنهاکارگرانيبورژوازمنظراز!!! خوانندمیکارگرانتماموتاميآزادرامسلططبقهافراد
وها تیجنالیتحموهیشآناینیاودهنديرأيدارسرمایهیجهنمنظاميبقابهکهآزادند

خوديدارسرمایهرانیارینظیجوامعدر. گذارندصحهراخودیزندگبرشیهافالکتوفقر
وهیسرمانجایادر. ندیبینم»آزادانتخابات«يمغزيشستشوکتلوعلمياندازراهازمندینرا

هیسرمایافزائارزشپروسهروزيازهاینوطیشرابامتناسبيدارسرمایهیدولتنیماش
قیالعنوانبهرایروحانگریدزمانونژادياحمدیزمان. سازندمیمشخصراآراءسرنوشت
.دهندمیقرارکارگرتودهيروشیپهیسرماغرقحالدرنهیسفيسکاندار

يبورژوازکهیاستیس. استکارگرطبقهمقابلدريبورژوازاستیسرفتاشارهفوقدرآنچه
عیمطيبراسرکوبيروینازصرفاًهیسرمادولت. بردمیکاربهکارگرطبقهاستثماريبرا
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يبرداربهرهموردهمراگریدهاي اهرموراهکارهایتمام. کندینماستفادهکارگرانکردن
ایوهنیمازدفاعنامریزریتزوولهیحهزارباجنگ،هاي سالدرکههمانطور. دهدمیقرار
گانهیکهیجنگ. کردندمیقربانگاهوجنگهاي دانیمیراهراکارگراناسالم،ازدفاع

حدچیهبدونيروزهیسویآوارگوشدنکشتهوفالکتوفقرکارگرانيبرادستاوردش
وخواستها. میباشمیمناسباتنیاضد. میهستروبرويدارسرمایهنظامباما. بودمرزو

ایطلباصالحاصولگرا،نام،هرریزوسنخهرازها دولت. میدارراخودیطبقاتمطالبات
طبقهمنافعاز. هستندماهیعلاندارسرمایهدستسالحويمزدیبردگنظمابزار!!! اعتدالاهل
مناسباتنیاکهیزمانتا. استهیسرماوجوددرماهاي یبدبختکلشهیر. کنندمیدفاعخود

مختلفاشکالبهکهمیدارییهاخواستما. رودینمنییپامايگلوازخوشآباستحاکم
شیافزاماروزمطالبات. میسازمحققراآنهامیانتوانستهتاکنوناما. میابودهریگیپراآنها

یشتیمعامکاناتوآموزشودرماندارووبهداشتنیتأممعوقه،يمزدهاپرداختدستمزد،
آتشدرخودامامیاساختهپرهیسرماازراایدن. میاکردهدیتولهیسرمانسلازبعدنسل. است

محکومماخردسالکودکانم،یگذارمینیزمبرسرگرسنهشکمبا. میسوزمییگرسنگوفقر
ماطبقهازیبخش. هستندروزدرفتیشکیازشیبکشندهوشاقکارویگرسنگتحملبه

بهداشت،رفاهصرفدیباماکارحاصل. خوابندمیگورهادروپارکهاداخلوها ابانیخکنار
امااند.کردهاعتراضواعتصابها بارمعادنوهایدارشهرکارگران. شودماکارطیمحیمنیاو
افتهیسازمانیغاتیتبلهاي نگیتیمدرمازنجیرانهمازیبخش. استنشدهدشانیعايزیچ

يتعداداند.کردهاعتراضاندآوردهبوجودمايبراکهیاسفناکطیشرابهیروحانجناحتوسط
زنجیرانهمریکثشماردفنومرگباعثکههیسرمااتیجنابارابطهدرورتیکارانمعدناز
بهراهیسرمادولتسییریروحانآنهااند.کردهبلنداعتراضادیفرشدخاكاعماقدرما

در. کنندمیسرکوبرامااعتراضاتآنهاعواملودولتمردانواندارسرمایه. دندیکشچالش
گموگورومصادرهبیرقچالشيبراوخودجناحنفعبهراماقهرادیفرصورتنیاریغ

جنگدانیمواردراسرکوبيروینها خانوادهکردنساکتيبرامیدیدکههمانطور. ندینمامی
یراههیسرماسلطهازیناشفقرویحقوقیبت،یجناهمهنیاابلمقدر. کردندکارگرانهیعل

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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بانه. برخاستهیسرمابامقابلهبهقدرتبادیبا. مینداريروشیپدرهیسرمابامبارزهجز
غیتبلراهیسرمابهبستنلیدخکهراستوچپهاي ستیرفرموهیشبهنهتضرع،وخواهش

خودقدرت. میزیخپابهزنجیرانهموخودنجاتيبرادیبايکارگرمیعظيروینما. کندمی
مازنجیرانهمسربرهیسرماکهیعیفجامقابلدر. میبگذارشینمابههیسرمامقابلدررا

برانتخاباتدرانیدولتجدال. میننمائبسندهصرفيهمدردبهای. مینکنسکوتکندمیآوار
ها کشورگریدباروابط،یاضافارزشدیتولیمهندسیچگونگ،قدرتدریخواهسهمسر
باما. نداردکارگرانمابهیربطچیهکهیموضوعات. استمسائللیقبنیاويدارسرمایهي

هاي دستمزد. هستندطیشرانیبدترریاسماطبقههاي توده. میدارتضاديدارسرمایهنظامکل
يگرفتارهزارانوامضاءدیسفيدادهاقرار،معوقههاي مزد،یخانمانیب،نییپاتیغابه
. استيمزدیبردگضدنظامتیحاکممحصولاسفناكطیشرانیا. استآوارماسربرگرید

وزبونکهخاطرنیابهچرا؟. شودتر میافزونوافزونمایزندگبرروزهرهیسرمافشار
هیسرماقدرتزینجهانقدرتکل. میکنمیخلقماراایدنهاي هیسرماکل. میاشدهفرومانده

آنجاتاینقشنیچنداشتنباماکهستینآورشرمایآ. استشدهدیتولماتوسطکهاست،
اندارسرمایهم؟یگرديبورژوازمختلفهاي بخشانتخاباتمعرکهاریبآتشکهمیکنسقوط

رايدارسرمایهيبقاتاسازند،محکمراشیخوقدرتهاي هیپاتاکنندمیبرگزارانتخابات
وفالکتوفقرباتالقدرراماتا. ندینمالیتحممابررابربرمنشنظامنیاتا. کنندنیتضم

فاجعهوخواهندمینیايبراراانتخاباتآنها. ندینماورغوطهذلتویآوارگویگرسنگ
انتخاباتکهمیداربرخروشمتحدوکصدایدییایب!!! خواهندمیآنانکهمیکنآنزینماکهاست
وکاربرتماموتامتسلطخواستارم،یباشمیيدارسرمایهينابودخواستارما. ستینمامسأله

ومیافتمیراهکارنیايبرا. میهستشیخویزندگودیتولوکارسرنوشتوکارمحصول
متشکلزیستهیسرماویشورائراقدرتنیا. میدهمیسازمانراخودطبقهنیآفرخیتارقدرت

.میکنمیاعمالهیسرماهیعلومیسازمی

سروش زراعتیان



15

يجمهوراستیرانتخاباتوکارگران

خواهانمشترکاًطلبان،اصالحواصولگراهاران،یایاسالميدارسرمایهحکومتهاي جناح
يشتریبسهممردمازيراگرفتنباآنها. هستندجمهورسیرئانتخابدرمردمفعالحضور

.خواهندمیرايدارسرمایهازخودپسندمورديریزبرنامهویحکومتهاي یکرساز
باونندیبمیمقتدروسرپارایاسالميجمهورفعالًکهیحکومتریغاندارسرمایهازیبخش

کندهراحکومتیسرنگونطمعدندانرانیاحکومتباغربيدارسرمایهمماشاتمشاهده
مردمشرکتخواهانر،یتاثکمومحدودچندهر،یاسیسقدرتعرصهدرحضوريبرازیناند
.هستندانتخاباتدر

شدهپرتابرونیببهیاسیسقدرتازکه،يکشورخارجعمدتاً ان،دارسرمایهازییهاجناح
غیتبلراانتخاباتمیتحراستیسنندیبینمیاسیسنقشيفایايبرایشانسچیهایواند
.کنندمی
چیهودایکاندچیهکهدانندمیکارگرانازياریبس. میکننظرکارگرطبقهبهخودمانطبقهبه

ریبانگیگرهاي يروزهیسمیمستقمسئولنانیاخودوبکاهدمافالکتازستینقادریجناح
نگرفتهحقوقهاستماهکهیکارگرانپالسکو،ساختمانوورتیمعدنکارگران. هستندما

نیاآمدنکاريرودریمنفعتچهخوابهاگوروبازنشستگانکاران،یبمیعظتیجمعاند،
اوضاعبهبودبهيدیامواستکیتاراریبسندهیآ؟!دارندکارگرضدهاي تیشخصوجناحها

راندهیآنیهمکهیکسانآمدنکاريروازینگرانکهدیگومیسالهانیاتجربهاما. رودینم
يپابهرايشتریبتیجمعساعتهانیآخردرخصوصبهنندیببفراهميترانهیوحششکلبه

.کشاندمیيراصندوق

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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کارمندانپرستاران،معلمان،،یصنعتکارگرونهایلیمنکهیایعنی. استيدارسرمایهماجامعه
ما. بفروشنداندارسرمایهبهراخودکاريروینماندنزندهيبرادیباکارگرطبقهاجزاءریساو
طیشراوکارمورددريریگمیتصمهرگونهازتیمحرومهیسرمابهخودکاريروینفروشبا

وچیپهمچوندرآمدوتخصصوسوادازسطحهرباکارگر. میآورمیدستبهرایزندگ
آنچهنظامنیادر. استخودسرنوشتنییتعویزندگدردخالتويریگمیتصمفاقدمهره

.ماستریتقدوسرنوشتکنديریزبرنامهوبخواهدهیسرماکهرا
استثمار،يریزبرنامهويرهبرتیشخصوجناحکدامنکهیایعنیيجمهورسیرئانتخابات

دهدمیاشاعهرادروغنیاهیسرماالبته. ردیبگعهدهبهراهیسرماانباشتواضافهارزشکسب
اندارسرمایه.! استخودسرنوشتگرفتندستبهآنمیتحرایوانتخاباتدرشرکتکه

هاي دورهسالهنیچندخیتار. کنندمیاعالمهمگانمنافعراخوديآرزوهاوانتظاراتمنفعت،
سرنوشتنییتعبهیربطچیهانتخاباتمیتحرایشرکتدهدمینشانوضوحبهانتخاباتیقبل
.استنشستنمرگانتظاربهآنمیتحرویکشخودانتخاباتدرشرکت. نداردما

يدارسرمایهضدبرمبارزهبهراخودیزندگافقونپردازدهیسرمابامبارزهبهکهيکارگر
ماسرنوشت. زندپاودستانتخاباتمیتحرایشرکتراههدودرتاندارداي چارهنزندگره

همهرایهیبدوسادهقیحقانیا. خوردمیرقمهیسرمابارودرروومیمستقمبارزهکانالاز
واندازندمیقلمازانتخابات،کنندهمیتحرچهومردمحضورخواهانچهه،یسرمايجناحها

تنهاحاکمجناحبهمعترضانوکنندگانمیتحر. آورندینمانیمبهمواردنیادریصحبت
کهنیا. استانهیگراانحصاروکیدمکراتریغانتخاباتطیشراچراکهاستنیااعتراضشان

توافقمورداصولازبسپاردنانیابهراخودیتوماناردیلیمکارحاصلوشوداستثمارکارگر
.استآنان
حقوقمحاسبهمانعخودمبارزاتباکهیکارگرانماننديگریدروزهرهمچونروزنیادر

مقابلهيبراکارگرانریساوهپکوکارگرانهمچونشدند؛سالپنجبهسالدوازیبازنشستگ
ومیدهادامهراخوداعتراضاتگردها،زیربامقابلهومعوقههاي حقوقپرداختويکاریببا

افزونتردرآمدشتر،یبدستمزدکسب. شودلیتبدهیسرمابهدینباماکارمحصول. میبخشوسعت
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پرورشوآموزشوبهداشتدار،خانهزنانبهدستمزدپرداخت،يکاریبمهیببازنشستگان،
وسالخوردگانازگانیراينگهدارومراقبتکودکان،کارتیممنوعگان،یراذهابوابیاو

کامالًکهایروکینهشودمیخلقماطبقهتوسطکهیارزشتوماناردهایلیمتوسطمعلوالن،
ویزندگوکارمحلدريسراسرومتحدهم،دستدردستمیتوانمی.استریپذامکان

خودمطالباتوشعارها. میکنبناراخودزیستهیسرمايکارگريشوراهاجامعه،يجاهمهدر
.میسازتر هموارراخودییرهاراهقدمبهقدمومیکنمحققرا

يدارسرمایهضدکارگران
96تبهشیارد

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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شستشوي مغزي توده هاي کارگرانتخابات و

وشتریبيآراجلبيبرايبورژوازمختلفهاي جناحيتکاپوونماندهانتخاباتبهيزیچ
شدهتر افزوندهند،میلیتشکراجامعهعمدهبخشکهکارگرتودهيرأالخصوصیعل

میرژکليسازرسواازناخواسته،ایخواستهنیطرفکهاستيحددرها رقابتشدت. است
موجوداتراکارگرهاي تودهماکهخاطرنیابهفقطالبتهورزند،ینماباهمیاسالميجمهور

نهکنند،میوندیگومیآنچهآنهازعمبهکهآنچنان. پندارندمیریتأثیبوزبونشعور،فاقد
به.  شدخواهدآنهاآراءکثرتوانتخاباتبازاررونقباعثکهنظاميبراماینیآفرخطرهیما

هاي چپاوليبرمالسازويافشاگريبرااي عرصهبهلیتبدیونیزیتلوهاي مناظرهخاطرنیهم
ازماهمهوافتیدرتوانمیوضوحبهها صحبتاز. استشدههیسرمامختلفيباندهاپنهان

خودشانکهاستییزهایچآنازشتریباریبسها يدزدنیاابعادوحجمکهمیدانستمیشیپ
رانیايدارسرمایهنظاممصالحاگرکهآورندمیهمادیبهبارهاها صحبتدر. کنندمیبازگو
یشرمیبعمقشنود،میرانهایاهمهکارگرتوده. کردندمیعنوانهمرايگریدمواردنبود

زردسگوکرباسندکیتهوسرشانهمهکهفهمدمیند،یبمیراکدامشانهرییآبرویبو
بدانیمزیتميجستجودرخود،تیوضعدريرییتغجادیادیامبههمبازامااستشغالبرادر

. هستندبدنشیگزوبدترو
مزد،اضافهالیرهرگرفتنيبراماکهزندمیادیفرماطبقهومایزندگخیتار!انزنجیرهم

. میاداشتهراهکیفقطماندنزندهيبراز،یچهريبراکار،يروینفروشحقداشتنيبرا
قبولوینینشعقببهمجبورآنجاونجایارايبورژوازکهاستبودهمامبارزهفقطنیا

هیسرماچه. ستینبردارلیتعطيدارسرمایهبامامبارزه. استکردهماکوچکهاي خواست
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کاريریزبرنامهوتیریمدچه. بحراناوجدرحاضرطیشرامانندچهوباشدرونقدورهدر
ها هیسرماتیمالکچهگر،یدیجناحچهجناح،نیادستدرها هیسرماتیمالکودیتولو

خیتاردررااي لحظهمیستینقادریچشمچیهباماکدامچیه،یدولتچهوباشدیخصوص
بهویطبقاتقدرتاعمالبدون،یطبقاتمبارزهدیتشدبدونکهمیکندایپخودجنبشوطبقه

کهیزمانتا.  میسازمحققرااي مطالبهمیباشتوانستهيبورژوازجناحکیبهيرأدادنصرف
محصولوکارازکهیزمانتا. میهستکاريروینفروشندهماکهیوقتتااست،یباقيدارسرمایه

قدرتبردیبافقطمیآردستبهيزیچاستقراراگر. استنیاوضعمیهستجداخودکار
کهمیآورینمدستبهزیچچیهفقطنهدولتمردآناینیابهيرأدادنبا. میافزائیبخودکاریپ

کهروشناریبسلیدلنیابه. میبندمیخودمطالباتتحققراهسربرراسدهاترین نیآهن
کارگريرفقاباماصحبت. میسازمیخودهیعلدشمنقدرتگانیراومفتراخودقدرت

وندیهمپکهاستییجاآنمامبارزه. ستینمامبارزهوجوالنعرصهانتخاباتکهاستنیا
مختلرااستثمارویاضافارزشدیتولنظمگریکدیدوشادوشانمانزنجیرهمگریدباهمراهو

یشیاندهمويفکرهمبهکارمحلدرکارگرمانيرفقاباکهاستیزمانمامبارزه. میکنمی
کهاستیوقتآن. میکندایپهیسرماصاحبانبرمطالباتمانلیتحميبرااي چارهتامیپردازمی
چرختامیکنمیاتکامانیهااي طبقههمگریديروینبهخودمانيدارسرمایهضدآگاهسربا

قدرتچهکهمیدهنشانشانیهادولتوهیسرماصاحبانبهومیداربازحرکتازرادیتول
وشودمیدیتولآنچههرکهمییمانیاکهمییبگومانیرفقاگریدبه. میهستيمانندیبومیعظ

یزندگيریزبرنامهدرینقشنهومیدارآنازیسهمنهخودامامیاکردهخلقراداردوجود
»استشغالبرادرزردسگ« است،درستند،یگومییبرخ. میهستداراخودمانیاجتماع

حرفکهماسخننهنیا. ستیندرستحرفنیارفقا،. ستینساختهدستمانازيکاراما
کهکنندمیوانمودطورنیااشیاسیسويفکرندگانینماويبورژواز. استمادشمناندل

القاءمابهآنها. میدهانجاممیتوانمیکهاستيکارتنهاهیسرماهاي جناحازیکیانیمانتخاب
.میباشمیفرودستويمزدیبردگشدن،استثماربهمحکومولیذلیموجوداتکهکنندمی
کهکهمیکنقبولماتاندیگومیرانیاآنها! ماستمقدرسرنوشتموجودوضعکهندیگومی

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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یهنگفتثروتازماندنبهرهیبوفالکتوفقرویحقوقیبکه. استجهینتیبیطبقاتمبارزه
ما،دنیکشنفسهريسوکیازاندارسرمایه. استرییتغرقابلیغومحتومامرمینیآفرمیکه
يمغزيشستشوراماامکاناتیتمامباگریديسوازوکنندمیسرکوبرامااعتراضهر
بهختنیآوومبارزهازدنیکشدستماماندنزندهراهگانهیکهکنندمینیتلقمابه. ندینمامی

قهرفشارریزما! انزنجیرهم. استحاکمواستثمارگرطبقهازجناحآناینیابه،يبورژواز
میشومیهیسرماتوسطکهيبارفاجعهافکاریمهندسويمغزيشستشووهیسرماسرکوبو
درکارگرانساناردهایلیمورانیاسکنهونیلیم50. میاکردهسقوطممکنطیشرانیبدتربه

يکارگرجنبش. استیحقوقیبویگرسنگوفقرویدرماندگوفالکتدرغرقیخاککره
میخواهمیاگرم،یشوخالصوضعنیاازمیخواهمیاگر. داردیوضعنیچنحاضرطیشرادر

جنگبهمیخواهمیاگرومیکنجمعشهیهميبرارایآوارگويکاریبویگرسنگوفقربساط
تمامازکهکنندیزندگییایدندرفرزندانمانمیداربنااگرمیدهانیپازندانوتیجناو

کیبهابانیخوکارکودكببرند،بهرهکسانیوبرابرطوربهیاجتماعهاي ثروتوامکانات
چیهبدونکارهاي طیمحیمنیامیخواهمیاگرشود،لیتبدگذشتهبهمربوطدهشتناكدهیپد
زاتیتجهنیتامعدمخاطربهراجانشیانسانچیهوشودتیرعاکمالوتمامبهشرطودیق
سالمندانازينگهدارودرمانوآموزشوبهداشتاگرندهد،دستازکارنیحدریمنیا

آناینیابهلیدخبستننه،يرأهاي صندوقيپارفتننهراهشم،یخواهمیراگانیراتماما
برهیتکفقطکهدشمن،قدرتدرخودکاریپتوانکلساختنمنحلنهه،یسرماقدرتجناح

درسترسموراهدیباودیبا.استهیسرماهیعلقدرتنیااعمالوخودیطبقاتمیعظقدرت
ومیبپردازمشورتوشوربهانهابا. میروانمانزنجیرهمگریدسراغبه. میریگشیپمبارزه

میخواهمیشومتشکلومتحداگرومیبخواهاگرکاريروینفروشندگانماکهمیکنباور
. میریگدستبهراشیخویزندگسرنوشتتوانست

یاسیسویاجتماعهاي يآزادگریدجناحبهنسبتیروحانجناحکهندیگواي میعده
شیبدوستان. استدرستحرفنیاایآکهمیپرسمیانزنجیرهمشماازمادهد،میيشتریب

دولت. استیمستولمایزندگپودوتارکلبرما،جامعهبريدارسرمایهکهاستقرنکیاز
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حکمماستینوهستبرکهاستدههچهارکینزدهمیاسالميجمهوريدارسرمایه
ایيبهترشتیمعمايبرايبورژوازبخشکیکهاستبودهگونهنیاواقعاایآ. راندمی
نهمگر. دارديحدهمیبیفرعوامویشرمیب!! است؟آوردهارمغانبهيترافزونهاي يآزاد

یزندگتیوضعقدرتیاساسهاي اهرمریتسخمحضبهها جناحنیاکدامهرکهاستنیا
نیا،یچیهازبهتریکاچانیمدعنیاجماعت،نیاچرااند.کردهبدترگذشتهازمراتببهراما

دهند؟میلیتحومابهراها يبکاریفروها دروغنیبدترروشنروزبدتربربدتیارجحواعظان
هامعدنوها کارخانهگریدوورتیزمستانمعدنکارگرانسربرآنچهکهگفتدیبانانیابه

عدمبهبارهاوبارهاشیپسالکیحدودورتیزمستانمعدنکارگران. دیکننگاهراآمد
جلوبچهوزنباحقوقشانومهیبدرکاریسختنکردنلحاظوشانیهاحقوقپرداخت
راآنهاینظامویتیامنيروهاینبارهراماکردند،اعتصاببارهاکردند،اعتراضيفرماندار

کارگراناعتراضمعتدل،اصطالحبهجناحنیهم95زمستان. دادندقرارشتموضربمورد
شکستهدستوسرباکارگراننیاازاي عدهودادقرارانهیوحشهجومموردراواحدشرکت

خاطربهرا»درهآقيطالمعدن«کارگراناعتدالدورهنیهمدر. شدندمارستانیبیراه
نبوددورهنیهمدرمگرمیبگذرکهنهایااز! زدندشالقشیخويمزدهاقیتعوهیعلاعتراض

حقوقکند،سال60رایبازنشستگسنتابردمجلسبهراکارقانوناصالححهیالدولتکه
تامیکنمیاشارهرانهایا. دینماسالپنچبهلیتبدسالدونیانگیميجابهرایبازنشستگ

گانیرايبرايریگیپويجدهاي استیسوبرنامهکهستینچیهفقطنهیکاچنیاکهمییبگو
معضالتشهیرکهمیبگوئتا. داردکارگرطبقهبرفشارشتریبچههرشیافزاوکاريروینکردن

کار. استهیسرماوجوددرکهيبورژوازجناحآناینیادرنهدولتمرد،آناینیادرنهما
معتدلگرا،اصولایطلباصالحباشند،کهدستهوداروایمافهرازيبورژوازهاي جناحکل

اضافهزانیمبردنباالهدفبامااستثمارتر ندهیفزادیتشدگر،یداسمهرباایکارمحافظهای
.   استها هیسرماوسودهاها،ارزش

ازرونیبایقدرتهیحاشدرکهيبورژوازازیاناتیجروروهاینشهیهممثلروزهانیا
هنرمندان،ازياریبس. کنندمیغیتبلرایروحانبهدادنيراجخارایداخلدرهستند،حکومت

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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یسعوکنندمیدفاعیروحانازواضحومشخصطوربههیسرماانیدانشگاهوورزشکاران
حادثهازپساقشاروافرادنیهم. دارندجناحنیانفعبهکارگرهاي تودهيآراجلبدر

راکارنیاآنها. ختندیرتمساحاشکوکردندروشنشمع،یقرباننشانانآتشيبراپالسکو
يبراجماعتنیهماما. کنندتیتقوگریدجناحمقابلدررايبورژوازجناحکیتاکردند

زبانبریحرفواوردندینبردمشدند،دفننیزماعماقدرکهورتیزمستانمعدنکارگر43
انددادهنشانکنندمییروحانازتیحمابهدعوتراکارگرانکهاقشاروجناحنیا. نراندند

میتقسچهارچوبدرواندهیسرمانوکرآنها. ستندینلیقاکارگرانيبرایارزشنیکمترکه
نیانفعبهکارگرهاي تودهافکاریمهندسکارشان. کنندمینقشيفایايبورژوازیدرونکار

جانویزندگيروبرش،یخوتیموقعتیتثبخاطربهآنها. استدارسرمایهطبقهجناحآنای
. داردتأسفيجامیبخورراها بیعوامفرنیابیفرکارگرانمانکهیا. کنندمیقمارکارگران

قدرتگورفقطيرأهاي صندوقيپارفتنبا. میگردبازبحثیاصلمحوربهانیپادر
انتخاباتيویسناردردفنيجابهراقدرتنیا. میکنمیراخوديدارسرمایهضدکاریپ

.میریگکاربههیسرماهیعلومیکنمتشکلییشوراه،یسرما
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