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1396جنبش کارگري ایران در سه ماهه اول سال 

ماه اخیر جنبش کارگري ایران سه هاي در تاریخ سالها دورهترین یکی از پر جنب و جوش
بود. شمار کارگران اعتصابی و شرکت کننده در اجتماعات اعتراضی این دوره 1395آخر سال  
هاي پیش را شکست. این روند از نیمه دوم سال آغاز شد و هرهفته ازهفته پیش مرز سال

شتاب بیشتري گرفت. در ریشه یابی این تحرك، شکی نیست که فشار سهمگین مشکالت 
کرد، اما  تاثیرات متقابل کارگران میکارگر نقش اول را بازيهاي هاقتصادي و معیشتی تود

توان انکار کرد. زیرا هنگامی که تعداد نمیمبارزات کارگران جاهاي مختلف بر یکدیگر را هم
گردد. جرات و اشتیاق تر میو پیشرفتهتر یابد، جنبش رادیکالمیحرکات کارگري افزایش

یابد. این روند با آغاز سال جدید دچار رکود شد مین افزایشکارگران به طرح خواست هایشا
ان آغاز گردید جنبش کارگري باز هم بیشتر به سوي دارسرمایهو هنگامی که سیرك انتخاباتی 

کارگري اجتناب هاي خبري رژیم سرمایه عمداً از طرح حرکتهاي افت رفت. شاید هم بنگاه
ي از لیبرال تا اصول گرا بهتر شنیده شود. اما این اردهاي سرمایهجناحهاي کردند تا عربده

آرامش جنبش کارگري طبیعتا بسیار گذرا بود و توفندگی اواخر سال گذشته خیلی زود شروع 
و اعتراضات نسبت به پایان سال پیش کاهش ها به بازگشت کرد. با وجودي که تعداد اعتصاب

سال قبل (فروردین، اردیبهشت و نیمه اول چشمگیري داشته اند اما در مقایسه با دوره مشابه
) در 1395کارگري در مدت مشابه سال پیش (هاي خرداد) افزایش داشته است. تعداد حرکت

درصد اعتصاب 11حرکت رسید. از این تعداد 211باقی ماند اما امسال به حرکت164حد 
ن اعتراضات موسوم به درصد بود. میزا3توام با اعتراض بوده در حالی که سال گذشته فقط 

درصد نسبت به سه ماهه آخر سال گذشته افزایش داشته است. جنبش 10» قانونی«آرام و 

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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کارگران با وجود افت قابل توجه در ابتداي امسال، هم از نظر تعداد و هم از نظر اعتصابی
وند کیفیت نسبت به مدت مشابه سال قبل پیشرفت داشته است و یا بهتر بگوئیم تا حدودي ر

تاکنونی هاي پر شتاب خود در پایان سال گذشته را حفظ کرده است. از سوي دیگر اعتصاب
کارگري و فقیرترین اقشارترین اند. یکی از محرومامسال از ویژگی خاصی برخوردار بوده

نیمی از اعتصابات امسال را تا کنون به خود اختصاص داده اند. با ها یعنی کارگران شهرداري
و هوي انتخابات هاي رسد این اقشار ضعیف طبقه کارگر ایران مغلوبمیکه به نظروجودي 

و هوي مضحکه هاي و دوران طوالنی تعطیالت عید شدند اما هرگز تسلیم نگردیدند. تاثیر
فقیرتر آن بسیار موقتی هاي انتخابات بر روند مبارزه طبقاتی کارگران ایران و بخصوص بخش

توان توفندگی میاکنونرزات کارگران را کند سازد. از همنتوانست روند مبابوده و رژیم سرمایه
مبارزه کارگران بر سر حداقل معیشت و دستمزدهاي عقب افتاده را مشاهده کرد. آن چه که در 

را بر مبارزه کارگران و جدال کار با سنگین خودمی این مدت و حتی سال گذشته سایهتما
تشکل ضد کار مزدي به شکل یک هاي د یک جنبش شورایی و نطفهنبو،سرمایه افکنده است

جنبش مستقل کارگري است.

ابراهیم پاینده
1396خرداد 
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ایرانکارگرطبقهآیندهوایرانوآمریکاجمهوريرئیسانتخابات

میرژتیموقعويبورژوازدرونمناقشاتانه،یخاورم«مقالهازياخالصهریزنوشته:حیتوض
همانگونه. استشدهدادهرییتغیاندکآنازییهاقسمتکهباشدیمداریپاناصرنوشته»رانیا

"توانندینمفقطنهزینایدنومنطقهکارگريهاتودهورانیاکارگرطبقه"آمدهیاصلمتندرکه
وتیدراباآنکهجزندارندياچارهومجبورندکهباشند،تفاوتیب"تحوالتنیابهنسبت

خاصيهایشیاندچارهوراهبردهاوپردازندآنهايواکاوبهزیستهیسرماکالیرادینیزبیت
".استازیننیهمدركحاصلزینحاضربحث. کننداتخاذراخودیطبقات

******
دنبالبهامریکاجمهوررئیسلباسدرترامپدیدندمیکهوقتیبودآورتعجبها خیلیبراي
گفتگوي. گویدمیچینباجدالازیکسرهکهحالیدراست؛پوتیندولتباآمیزمحبتروابط
عمرپایانبرکشد،میپیشرا) نفتا(»شمالیامریکايآزادتجارت«عهدنامهکردنپارهپاره،
مرزآنیاایندردیوارکشیدنفرمانفشارد،میپاي،)ناتو( »شمالیآتالنتیکپیمان«مفید

راپاریسمحیطیزیستقرارداددرمتحدهایاالتتعهداتخاتمهکند،میصادرراامریکا
اینخریدوخودامنیتهاي هزینهتقبلبهامریکااقمارکشورهايتعهدالزامازدارد،میاعالم
زبانبردیگرآورحیرتهاي حرفخیلیوگویدمیمتحدهایاالتدولتوپنتاگونازامنیت

پرتناقضومضحکبعضاًآور،شگفتطبیعتاً ها کشیدننشانوخطوها عربدهاین. راندمی
بحراندلدريدارسرمایهدنیايقدرتترین عظیمحاکمفاشیستبورژوازيآنچهامابودند،

ها بافینقیضوضدوگوئیهاپراکندهاین. بودها همینآردزبانبرتوانستمیسرمایهاقتصادي
. کردندمیپیداموضوعیتاقتصاديبحرانسونامیبهفاشیسمواکنشدر

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*
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سرمایهاقتصاديهاي بحرانفشارزیربورژوازيدرندگیوبربریتخروشفاشیسم،
براندازيچنگراهتنهاکهاستدارسرمایهطبقهازهائیبخشوها الیهخشمطغیان. است

شرکا،تر وسیعچههرزدنکنارگرودرراها قدرتوها سرمایهوسودهاسهامبیشترین
یکبرنامه،یکفاشیسم. بیندها میجنگبدتریناندازيراهلزومصورتدرورقباباستیز
خاصالگويیکي،دارسرمایهحقوقیومدنیسیاسی،اقتصادي،نظمروایتنوع

وآشفتهخروشبالعکس. نیستمزديبردگینظاممدیریتوریزيبرنامهبرايبورژوازي
وکبراغیبتازاقتصادي،بحراندلدرکهاستدارسرمایهطبقهازمحافلیهیستریک

. کندمیبرداريبهرهخودطبقاتیشرکايفروماندگیازوجهانیکارگريجنبشصغراي
. شودمیسوارکارگرتودهقشرترین مفلوكوترین ماندهعقبوعصیاننارضائیموجبر

تمامیباتاکوشدمیونشیندمیسرمایهقدرتتختبر. گیردمیدستدرراکارهازمام
جهلوتوهمآوارزیرراکارگرانازاي الیهاوالًستیزانه،انساناشکالهمهبهوهاراه

طبقهجنگسازد،خودانزنجیرهمعلیهجنگبهوادارراکارگرانثانیادارد،نگهمدفون
سربررقباوشرکاوحریفانهمهباباالخرهوثالثاًاندازد،راهکارگرطبقهعلیهکارگر
وسیاستبرنامه،اهلفاشیسم. نمایدنرمپنجهودستها ارزشاضافهریالبهریال

ودرازمدتمنافعسازيهماهنگبرمبتنیودوراندیشانهشده،پژوهشسنجیده،استراتژي
راهبردها،ها،سیاستکهاستموقعیتیمحصولبالعکسنیست،يدارسرمایهدتمکوتاه

شدهخاصیتبیها بحرانموجبامؤثرمقابلهبرايبورژوازيهاي ریزيبرنامهوحلهاراه
.  است

نقشدر،»ترامپ«. دادتازیدنقدرترافاشیسمامریکا،جمهوريریاستاخیر»انتخابات«
شاید. نشستجهانیسرمایهقطبترین عظیمحکمرانیتختبرفاشیسماینکمیکنماد
زافاشیسمکهنیستبحرانشدتازفازيچناناسیرامریکااجتماعیسرمایهکهبگوینداي عده
برخیازاگرکهبگوییماختصاربهفقطاینجادر. استنادرستلحاظهمهازحرفاین!! باشد
استها دههجهانیسرمایهکلپوشیم،چشمزودگذرهاي زماندرهمآناستثنایی،هاي حوزه
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ازسرمایه،ذاتازبحران. خوردمیغوطهپایانغیرقابلسهمگینبحرانیکورطهدرکه
مستمرافزایشازجهانی،سرمایهکلیاکشوریکاجتماعیسرمایهارگانیکترکیبگیرياوج

بارآوري. جوشدمیارزشاضافهتولیدنرخازانباشتنرخگرفتنپیشیوسرمایهانباشت
متوسط. استکردهرشدآساغولصورتبهجهانیسرمایهبخشترین عظیمدرکارنیروي
خیرهابعادسرمایهانباشتنرخ. استرفتهباالکندمیکارچشمتاسرمایهارگانیکترکیب
حجمبهتوجهباامااست،یافتهاي افسانهافزایشها ارزشاضافهنرخ. استکردهپیداکننده

اینکل. رودمیکاهشبهرومستمراًسودنرخها،سرمایهارگانیکترکیبمتوسطوانباشت
قابلجهانیسرمایهوجودازکوتاهبسیارهاي دورهبرايحتابحرانکهزنندمیبانگعوامل

جنبشگیريزمیناستدادهماندنمجاليدارسرمایهبهآنچهمیانایندر. نیستشدنجدا
سرمایهکهاستبارفاجعهگیريزمیناینیمنبه. استجهانیکارگرطبقهيدارسرمایهضد

گوناگوناشکالبرايمؤثرتريراهکارهايوها مکانیسمگامبهگاماستیافتهامکان
اعمالطبقهاینعلیهوبیافریندخوددروندرکارگرتودهدوشبربحرانبارسازيسرشکن

.کند
مظهرعنوانبهاوتیموترامپ. استفاشیسمعروجآبستندنیاجايهمهدريدارسرمایه
همینباروزآنفردايازوشدندسفیدکاخراهیآن،یکمیوبیستقرننوعالبتهوفاشیسم

جهانیسرمایهدرونهاي بنديبلوكوها دولتها،قطببامعاملهوگفتگوواردگیريجهت
بورژوازياوالکهاستمتمرکزمحوراینبرخاورمیانهدرترامپدولتتالشهمه. گردیدند

سويبهنهادنرويازوداردنگهراضیراامریکادرسالحتولیدهاي کارخانهمشتريعرب
کشورهايخارجیمبادالتسهمترین عظیمثانیاً . کندمنصرفسالحفروشندهدیگرهاي دولت
هرگردشحوزهراممالکاینداخلیبازاروسازدامریکانصیبراخاورمیانهوخلیجحوزه

سهمهاراههمینازوباالخرهوگرداند،متحدهایاالتهاي سرمایهپرسودتروتر فعالچه
دنیاوخاورمیانهکارگراناستثمارحاصلهاي ارزشاضافهیغمايخوانازامریکابورژوازي

آتشبایداسرائیلدولتازحمایتبرايطبیعتاوهدفاینحصولبراي. بنمایدتر افزونرا
نگهمشتعلامکانسرحدتارامنطقهدرها دولتوبورژوازيمختلفهاي بخشمیانجدال

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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. نمایدجنجالوکشدپیشراکشورهاسرازاسالمیجمهوريخطررفعسناریويباید. دارد
تشدیدبهتمایلابرازاسرائیل،بورژوازيبخشافروزترینجنگازشرطوقیدبیحمایت

هیستریکهاي نعرههمینزمرهدرنیز»برجام«ابطالازسخنوایراناسالمیرژیمباستیز
.بودفاشیستی

شالوده. داشتمتفاوتیگیريجهتخلیج،وخاورمیانهبارابطهدرامریکا،پیشیناستراتژي
انباشتهاي حوزهبهاروپاییوامریکاییهاي سرمایهورودراهکهبودآناوبامادولتبرايکار

ممالکهاي سرمایهباممکن،مرزآخرینتاراایراناجتماعیسرمایه. کندهموارراایرانداخلی
وبیامیزدهمبهجهانیسطحدروایرانداخلیبازاردروندرامریکایی،همهازبیشوغربی
هاي سرمایهاگرشود،چنیناگرکهاندیشیدندمیمتحدهایاالتوقتحاکمان. سازدیکی

ها سرمایهایناگر. یابندوضعیچناندنیاوایرانداخلیبازاردرامریکاییویژهبهاروپایی،
هاي حوزهاگرگردند،ایراناجتماعیسرمایهدرونکنندهتعیینوجدانشدنیوپیوستهبخش
سایبري،واطالعاتیتکنولوژيمخابرات،الستیک،خودروسازي،پتروشیمی،گاز،ونفت

غربیقطبهاي سرمایهریزپیشپذیرايتسلیحاتوپژوهشوآموزشاي،هستهانرژي
پیچکهبودخواهندها سرمایهاین. کردخواهدتغییرچیزهمهآنگاهشوند،جهانیيدارسرمایه

دنیاوخاورمیانهدراسالمیجمهوريرویکردوخارجیروابطودیپلماسیوسیاستخمو
وطلباناصالحکارهااینباکهداشتندباوراوحامیاندارسرمایهواوبامازد،خواهندرقمرا

عاشقوایراندرسرمایهسیاسیقدرتحاشیهودروننیروهايوحکومتیگرایاناعتدال
بیتشوند،میمنزويزیاديحدتاها،آنرقبايگردند،میتقویتامریکاباسازشچاكسینه

پاسدارانسپاهتر مهمها اینهمهازوباالخرهوعلمیهحوزهجماعت،امامانهاي تریبونرهبري،
راه«بهاروپاییوامریکائیهاي سرمایهباآمیختهوشریکایرانیهاي سرمایهتوسطبسیجو

همین. پیمودمیرامسیرایناوبامادولتکاردستوراي هستهنامهتوافق. آمدخواهند»راست
باخلیجکشورهايوعربستانمیانمخاصماتتشدیدازراامریکاروزدولتگیري،جهت

حدازبیشانباشتنازحتادیگر،قطبمقابلدرقطبیکتقویتازاسالمی،جمهوري
. داشتمیبازخلیجساحلممالکنظامیزرادخانه
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دستخوشبورژوازي،فاشیسمناسیونالداريمیدانوترامپجمهوريرئیسبارویکرداین
راهیاروپایی،یاامریکاییهاي سرمایهنیستقرارترامپمنظراز. استگردیدهجديتغییر
سیاست»میادبهارنمیربزك«کتابوحسابباآنجادروشوندایرانداخلیانباشتهاي حوزه
درمتحدهایاالتيدارسرمایهسهمفوريافزایشبرايعاجلتالشسربربحث. گردندگذار

تر افزونچههرفروشهدفاینحصولمهمراهیک. استیالمللبینهايارزشاضافه
جوامعوکویتواماراتوسعوديعربستانآنهارأسدروخریدارکشورهايبهتسلیحات

بایدکوبید،اسالمیجمهوريباممالکاینتخاصمطبلبربایدکاراینبراي. استمشابه
بایدنمود،جنجالراایرانحاکمرژیممقابلدراسرائیلواعرابمتحدجبههتشکیلطرح
بغدادامنیتیاقتصادي،بزرگراهطرحازبایدکرد،بارانموشکراسوریهنظامیمرکزآنیااین
بندهايدر. دادهمراهینویدخلیجحوزهمتحدانبهها اینهمهورايازوکردحمایتامان–

درتر ژرفچههراخاللامانیست،برجامکردنپارهپاره،براصراريهیچجهتگیرياین
این. استجديالزامیکنامهتفاهماینسیاسیواقتصاديتبعاتواهدافواجراپروسه

. داردمیبازبازسازيازراایراناجتماعیسرمایهتولیدچرخهفروپاشیدهشیرازهاوال،کار
بهراخاورمیانهدرقواتوازنکفهدهد،میقرارتريضعیفموقعیتدررااسالمیجمهوري

سوریهدرایرانرژیمداريمیدانکند،میتنظیممتحدهایاالتمتحدانسودبهورژیماینزیان
خاطررضایتهمکناردرها اینهمهوگیردمیفشارآماجرادیگرجاهايویمنوعراقو

راامریکابرايها ارزشاضافهتر کالنچههرسهموخلیجحوزهعربکشورهايواسرائیل
هاي سرمایهساختنسرازیردررامتحدهایاالتاروپاییرقبايدستثانیا،. نمایدمیتضمین

اتحادیهعضوهاي دولتوقارهاینمالیوصنعتیعظیمهاي تراست. بنددمیایرانبهخود
باجها،طلبیزیادتفشارزیروسیعسطحیدرراکشورهاسایروروسیهوچینحتااروپا،

. دهدمیقرارامریکادولتواجتماعیسرمایههاي گیريخراجوها خواهی
بهکهآنستایرانبورژوازيازبخشییاروحانیدولتکوششبیشترینشرایطیچنیندر

دراسالمیجمهوريضدقدرتقطببرپاییکاربهدستنیروهايصفوفدرمختلف،صور
عربستان،وکویتقطر،وعربستانمیانحالوگذشتهمناقشاتدر. اندازندشکافمنطقه

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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اینتر افزونچههرتعمیقبهوگیرندسنگرعراقبااینهاهمهدیگر،هاي نشینشیخوامارات
زدندامن-گرااصولو-طلباصالحاندارسرمایهتالشحوزهدومین. پردازندها شکاف

روسیهبورژوازيمیانیالمللبینواستراتژیکاقتصادي،یابندهرشدتضادهايبهالمقدورحتی
ازروحانیدولت. استتصادماتاینازحداکثرگیريبهرهوامریکابامشابهجوامعوچینو

درچینیوروسیهاي سرمایهسرشارترسودهايبرايدلپذیرتراندازهايچشمگشایشطریق
یامنطقهوسوریهدرروسیهوایرانمیانپرهزینههاي همکاريدامنهبسطایران،داخلیبازار
امریکافشارکاهشبرايها قطبوها دولتاینوجودازتاکندمیتالشدیگرهاي دادنامتیاز

جلببراييریزبرنامه. گیردبهرهایرانيدارسرمایهفروپاشیدهاقتصادوخودبرمتحدانشو
کسبانگیزوسوسههاياندازچشمگشایشها،سرمایهایننمودنداخلیواروپائیهاي سرمایه

استثماربرايراههموارسازياروپا،مالیوصنعتیپیکرغولهاي تراستبراينجومیسودهاي
دیگريهاي برگجملهازنیزها سرمایهاینتوسطایرانکارگرهاي تودهتر وحشیانهچههر

دولتواروپااتحادیهمیانجاريمناقشاتبرآنهابازيباکوشدمیروحانیتیمکهاست
وداداینخموپیچدرچرخیدنباسرمایهروزدولتمردان. گذارداثرخودسودبهترامپ
آستانهدرکارگرطبقه»عظیمذبح«استثنا،هیچبدونوجاهمهوهاامتیازدادنستدها،

سرمایهافزاییارزشچرخهتر وخیمهمبازفروپاشیازجهانی،سرمایهطالئیهاي سوداندوزي
. بنمایندجلوگیريایراناجتماعی

يدارسرمایهسیاسیقدرتساختاردرونمجادالتامریکا،حکومتسیاستهايدرتغییرات
اندارسرمایهازبخشیمشخصطوربهوبورژوازيازمهمیالیه. کندمیتشدیدراایران

جناحدروندرزیادينیروهايصنعتی،ومالیعظیمهاي تراستازشماريصاحبانسپاهی،
حکومتیرقبايباحسابتسویهبرايمناسبفرصتیراجدیدوضعیتگرااصولبهموسوم

شرکايوبورژوازيبخشاین. بینندمیخودیالمللبینواي منطقهدیرینههاي سیاستپیشبردو
درچهوداخلدرچهپندارها،ازبسیاريخالفبرروحانیدولتگراياصولوسپاهی
آنستحاکمیتجناحاینکارشالوده. کردخواهنددنبالراخودهمیشگیهاي سیاستخارج،

ها رفتنعقبجلو،وخیزهاوافتبرخیباولوخودخواهیزیادتوها گريمداخلهبهکه
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عراقدرخوددخالتواقتداردامنهبر. نمایدتقویتسوریهدرراخودنقش. دهدادامهحتما
اینهمههاي هزینه. بخشدوسعترامنطقهدرنیروهایشمیلیتاریستیسازمانیابی. بیافزاید

. کنداندازيسنگعربستانامریکا،مشتركهاي نقشهتحققراهدر. بپردازدراکارها
سیاسیقدرتجناحاینوبورژوازيبخشاینخاورمیانه،درامریکاجدیدرویکرد

خواهدبیشتريبسیارداريمیدانومانورقدرتاماساختنخواهدتر قويراایرانيدارسرمایه
رؤیايوخارجیهاي سرمایهنیازموردامنیتوثباتخودنوبهبهکهموضوعی. بخشید

. سازدمیاخاللدچاررایالمللبینهاي تراستباشراکتمنتظرایرانیمالیوصنعتیگروههاي
کندمیسنگالخاسیررايدارسرمایهدنیايبابستانوبدهبرايبورژوازيدیگربخشتالش

راایراناجتماعیسرمایهازمهمیبخشافزائیارزشچرخهدامنگیرکنونیتامشکالتو
. سازدتر میوخیمبساچهوپابرجا
انحطاطفازدربگوییمتر دقیقوجهانموجودشرایطدرکهاستتأکیدنیازمندنکتهاین

. استسخترخدادهانزدیکآیندهحتاآینده،پیراموننظراظهاريدارسرمایهنظامانفجاري
برايثباتیهیچکهاستآفرینزلزلهوکهکشانیجاآنتايدارسرمایهتولیدسرشتیتناقضات

کجايهیچدربورژوازيبخشهیچسیاستهیچبقايبرايتضمینیهیچورویکرديهیچ
اینکوبندهموجزیرسرمایهدولتهايوفکرينمایندگانان،دارسرمایه. نیستمقدوردنیا

وسیاستتغییرکنند،میيریزبرنامهگیرند،میتصمیملحظهبهلحظه،ها،بحرانوتناقضات
تازهتوحشهربهوگردندمیجدیدهاي آفرینیفاجعهکاربهدستدهند،میگیريجهت
وزاییبحرانابعادسابقهبیتاریخاًگسترشوسرمایهکهاستوضعیاین. زنندمیدست
وضعیچنیندر. استکردهتحمیلخودفکروسیاسینمایندگانبرحتاسرمایهخیزيبحران
گرفت،خواهندپیشآتیروزهايحتایاماههاوسالهادرها دولتآنچهشناختوتحلیل

. سازدمییادآوريقابلراشرطوقیدواماواگرهزارانونیستآسانهیچ
جنبشوکارگرطبقهبهروزرویدادهايسیرکالوتصویراینکهاستپیامیاساسی،مسأله

مختلفهاي بخش. دهندمیهشدارراچیزیکصریحوگویاها،دادهکل. دهدمیایرانکارگري
هیچبهبحث. هستندمنطقهدرفاشیستیآفرینیماجرانوعهرآمادهایرانوجهانیبورژوازي

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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چندهرنیست،قطبآنوقطباینیاکشورآنوکشوراینمیانجنگوقوعسربروجه
کامالها سرمایهسودافزایینیازهاياقتضايمحضبهنیزها افروزيجنگبدترینحتاکه

توانمیاوضاعروزروندبارهدررازیادياحتماالت. استپوشیچشمقابلغیرومحتمل
راهاستممکنوشودانفجارآمیزاستممکنها قطبوها دولتمیانتصادمات. نمودلیست
بالعکسیاتر وسیعشایدمنطقهدراسالمیجمهوريهاي آفرینیبحران. گیردپیشتعدیل
ها سرمایهجذبعرصهدررافتوحاتترین عظیماستممکنروحانیدولت. شودافتدچار

ها شکستترین وخیمشاهددرازترپاازدستاستممکنوآرددستبهها گذاريسرمایهو
ماجراوستدهاودادها،گیريجهتتداومامریکابورژوازيکهنیستتصورغیرقابل. شود

جمهوريریاستازويعزلتاوبیندخوداستراتژیکمنافعخالفراترامپهاي آفرینی
کدامهرجاريبنديقطبدرونتعارضاتفشارزیراستممکنعربستانمتحدانتازد،پیش

تواندمیایرانيدارسرمایهجاريبحران. شوندتر متفقوتر منسجمهمشایدوگیرندخودراه
کل. گیردپیشفروکشراهروزيچندبرايهمشایدوشودتر کنندهویرانوتر کوبندهبسیار

اتفاقاستممکنهمه. نیستانتظاردایرهازخارجيدارسرمایهدنیايموجودشرایطدرها این
. استحتمیآنوقوعونداردتردیدنوعهیچجايچیزیکمیانایندر. نیافتندیاافتند
فقطکارگرهاي تودهزندگیبهسرمایهتهاجموتعرضواستثمارفشارها حالتاینکلیهدر

نیست،میاندريدارسرمایهاقتصاديرونقبحث. گرددتر میافزونهمبازوتر افزونتر،افزون
زندگیبهسرمایهتهاجماتوها شبیخونابعادصورتایندرحتا. افتداتفاقکهکنیمفرضاما
اصالحجناح. شدنخواهدکمتربحرانغرشروزهايازکارگرهاي تودهکارنیرويبهايو

ازبیشاستممکناسالمیجمهوريقدرتساختارحاشیهیادرونگراياعتدالوطلب
بهاي تازهنانهیچحالت،دوهردر. نشودچنیناستممکنوشودرقیبجناحمقهورپیش
سرمایهسرکوبوقهرفشارابعاددرتقلیلیهیچ. گردیدنخواهداضافهکارگرتودهخالیسفره
دامنهوشودنمیکاستهجنسیبارفاجعهتبعیضاتاز. آمدنخواهدپدیدکارگريجنبشعلیه

. رفتنخواهدکاهشبهروکارکودکانشماریاطوالنیکارهايبهکودکانانگیزرعباجبار
دانشگاهیوخواندهدرسنسلآورشرموبارنفرتانگیز،رقتنهایتبیهاي دریوزگی
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اصالحجناحبارگاهازسیاسیبازفضايودموکراسیو»آزادي«گرفتنبرايایرانکارگرطبقه
پرداختتعویقزمانطول. شدخواهدزدهپسپیشازبیشبورژوازيگراياعتدالوطلب

زندگیوکارشرایطومعیشتدرلحاظهیچازبهبوديهیچ. شودنمیتقلیلدچاردستمزدها
افتدبحرانموجکامبهپیشازبیشباردههايدارسرمایهاینکه. آیدنمیپدیدکارگرهاي توده

افتروندیاگردد،برابردهسرمایهساالنهانباشتحجماینکهکند،صعودها رونققلهبهیا
بیرونسیاسیقدرتساختارازیاگیرنددستبهراقدرتاهرمهايکلطلباناصالحبپیماید،

وبارتررقتزندگیاستثمار،تر سهمگینفشارسوايدهد،رخکهگونههرها اینکلافتند،
. نداردآستیندردیگرينویدهیچکارگرتودهاعتراضاتتر وحشیانهسرکوب

شرایطدروحالتهااینکلیهدرکهاستچیزیکهمینفقطوچیزیکفقطمیانایندر
سیاسی،بازترفضايزندگی،بهبودمطمئنکنندهتضمینتواندها میاحتمالاینکدامهروقوع

واقعیرهائینهایتاًوبهترآموزشودرمانوبهداشتجنسی،جنایتکارانهتبعیضاتکاهش
تواندمیکهاستطبقهاینيدارسرمایهضدپیکارقدرتفقط. باشدکارگرشوندگاناستثمار

راهیگانهقدرتاینمزديکارضدوشورائیوسیعیابیسازمان. آردباربهاي معجزهچنین
ستیزي،زنگرسنگی،فقر،کاهشسويبهماتاختنضامنیکتاوضعیت،اینازخروج

کودكآوارگی،اي،منطقههاي جنگخوابی،کارتنگورخوابی،محیطی،زیستهاي آلودگی
همه. استفرجامینوواقعیرهائیسرانجاموها بدبختیسایروفحشاءاعتیاد،فروشی،

منادیانتمامیجهان،وایراندربورژوازيهاي اپوزیسیونکل،دارسرمایهطبقهحاکمجناحهاي
همهبورژوازيراستوچپولیبرالیسمودموکراتسوسیالوگرااعتدالوطلبیاصالح

حقیقتترین بدیهیهمینعریان،واقعیتهمینرويبرتاکنندمیوکردهتیردرراخودتوان
ازماروزگاردرمتوهمانوپردازانتوهمباندها،ها،جناحاینصداي. اندازندپردهتاریخ

جهانسراسردر. استتر دلخراشتاریخدیگرهاي دورههمهازآنانهاي نعرهوبلندترهمیشه
بنیاديتغییرعصرطبقاتی،راستینپیکارعصراي،ریشهتحوالتعصرکهدهندمیسرعربده

آمدهپایانبهيدارسرمایهنابوديعصرتاریخی،عظیمانقالباتعصرروز،وضعیتاي پایهو
دراپوزیسیونلباسدربورژوازيبخشترین عظیمکهاستمتماديسالیانایراندر!! است

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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صفدورهسرمایه،علیهجنگدورهطبقاتی،قدرتاعمالدورهکهخواندمیکارگرانگوش
جماعت،ایناززیاديگروههاي!!. استرسیدهانتهابهدارسرمایهطبقهمقابلدررادیکالآرائی

اسالمیجمهوريتحمیلواستقراربرايخودکههستندحاکمبورژوازيطبقهازبخشی
کهدادندسرعربدهاینکواندنکردهابابربریتیوخشونتهیچازکارگر،طبقهبرسرمایه

جمعیتایندیگربخش!!. استقدرتاعمالومبارزهازگریزوطلبیآشتیواصالحاتزمان
کارگرانازفراطبقاتیتوخالیطبیسرنگونیبیرقزیردیروزتاکههستندهایی اپوزیسیون

برراآنانوپیچندهمدرراحاکمدیکتاتوريبساطبندند،صفآنهاسرپشتتاخواستندمی
سازشدربست،دخیلنظامهمینبهبایدکهدهندمیسرعربدهاینکوبنشانندقدرتتخت

کثیرجمعیتاین،سواي!! کردپهنسرمایهحاکمانآستانبهتوسلومماشاتبساطکرد،باز
نفرتوبارترفاجعههمهازعدهاینکارکنند،میتکرارراها عوامفریبیهمینعینهمدیگري
آوريشرمنهایتدراما!!. کارگرندطبقهدانشگاهیوخواندهدرسنسلاینان. استانگیزتر
ماندن،زندهراهزندگی،راه. دهندمیخویشکارگرمادرانوپدرانخوردبهراها فریبهمین

ها،فریبکارياینکلدورافکندنکارگرهاي تودهفرجامینرهاییراهمطالبات،حصولراه
وتر سازمانیافتهنیرومندتر،چههرپیکارادامهوتوهماتها،آفرینیگمراههها،پردازيدروغ

. استيدارسرمایهضدتر شورائی
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شدیمبورژوازيمعرکهبیاراتشسرمایه،بامبارزهجايبه

بزرگباندهايجاريهمیشهستیزيهموجدالازايصحنهاسالمیجمهوري96انتخابات
چیزهمه. بودداريسرمایهحاکمیتوحیاتسفینهسکانداشتندستدربرايسرمایهقدرت
حساسموقعیتیدرراداريسرمایهکلواسالمیجمهوريرا،خودباندهااینکهدادمینشان

والمللیبینکنندهدخروفرسایندهمشاجراتبارواقتصاديبحرانسهمگینفشار. بینندمی
هابحراناینپرتالطمبحرازسرمایهسازيخارج. یابندمیسنگینخویشگلويبرراايمنطقه

ایفايقدرتمافیايوباندهاازکدامهر. استحیاتیواساسیبسیاربرایشانها کشمکشو
مسلطنقشاحرازاساسهمینبروپندارندمیخودلیاقتوظرفیتدرصرفارارسالتیچنین

باوراستاهمیندرآنها. کنندمیتلقیهدفاینحصولراهراسرمایهحاکمیتبانیسفینهدر
توانستندتاناخواستهیاخواستهگفتند،همعلیهخواستندچههراهرماینبهدستیابیهدف

همهايآفرینیهولوکاستها، گريتوطئهها، مافیاساالريها، چپاولاز. نمودندافشاءراهمدیگر
ترین کثیفدعوايبهعمالًرژیم»انتخاباتی«مناظرهکهرساندندجائیبهراکار. راندندسخن

ترین هولناكعامالنوترین سفاكوترین شرمبیحادجدالبهتاریخ،مجرمانتبهکارترینو
بورژوازياسالمیجمهوري»انتخابات«سناریوي. شدتبدیلمعترضان،وکارگرانکشتارهاي

اخطارهاهمهباهمراهسرمایهفقیهولیزدهوحشتوآلودترسهويوهايگردید،چنینعمال
توحشوبربریتوجنایتوخونکتابزدنورقبرايچندهر. نیفتادکارگرنیزانذارهاو

حالهربهامادهدنمیراسرانگشتانکردنتر کفافهمدریاهفتآباسالمیداريسرمایه
آنهاکدامهر. راندندزبانبررازیاديهايحرفهمدیگرافشاءپویهدررژیمدرندهباندهاي

وایرانداريسرمایهباليبحردرغرقشکستهکشتیموقعیتوروزاوضاعازکهشناختیبا

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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درراهممجرمیتاسنادتوانستندتاگرداب،ازنظامایننجاتهدفباداشتند،اسالمیرژیم
دریاها مناظرهاصطالحبهاینبازتابامااساسیومهمبسیارنکته. نهادندعامدیدمعرض

کرد،بورژوازيآنچه. بودکارگرطبقهدانشگاهیوخواندهدرسنسلمیاندرها رسوائیواقع
افتادندهمجانبهسرمایهقدرتبقايوداريسرمایهنجاتهدفباهاجناح. بودطبیعیبسیار

. نمودچهکارگرطبقهما،طبقهخواندهدرسنسلامادریدند،همکارهايبرخیازپردهو
مختلفهايبیرقزیراینها. استها بارترینرقتوترین زشتاغراقهیچبدوناینانکارنامه

مقابلدربدگزینهاینکه!! شدندصفبه» بدتروبدمیانانتخاب«درفشحالتبهتریندرو
استها عوامفریبیپلیدترینوترین وقیحازیکیحرفایناینکه. استايصیغهچه»بدتر

درسمیلیونیچندینعظیمجمعیتاینکهآنستاساسینکته. نیستمابحثموردعجالتا
بهنیز!! »تاکتیک«اصطالحبههمینکارگیريبهدرحتیآور،شرمشومکمپینایندرخوانده،

. نبودهمبدترمقابلدربدگزینشآنهابحث. گفتندعریاندروغخودطبقههايتودهبهوخود
ودموکراسیتکديبارفضاحتوکورکمپیناندازيراهدهند،میهموارهودادندانجامآنچه

!!!.بودبورژوازيهارودرندهبخشآنیااینازیارانهوزکوتوصدقهیاآزادي
کردندمیبازيراشومسناریوياینبیارمعرکهنقششرایطیدرباالخواندهدرسجماعت

اصولگرايیاطلباصالحمافیاهايهمینهايسبعیتمستقیمفشارزیرماطبقههايتودهکه
درپالسکوساختماندر. گردندمیخوابکارتن. شوندمیگورخواببیشترروزهربورژوازي

کورهبههاجناحهمیندارانسرمایهتوسطیورتمعدندر. سوختندمیسرمایهقهرآتش
کارسرمایهبرايهاماهها عقربومارهاهجوممعرضدرعسلویه،در. افتادندمیسوزيآدم
بهايماهششماه،ششنمودند،میتحملرااستثمارشدتشکلترین وحشیانهکردند،می
تعویقخاطربهشهرهاهايشهرداريدر. کردندنمیدریافتراخویشکارنیرويرایگانشبه
سرزمینسراسردرایران،سراسردر. کشیدندمیگرسنگیخویش،ناچیزشدهسالخیمزدهاماه

همقباحتوبیشرمی. داشتندوضعیچنیندارسرمایهاصولگرایانوطلباناصالححکمروائی
تاریخ. استتاریخشرممایهاغراقبدونکارگرطبقهخوانندهدرسنسلاین. داردحدي
نوعهرازفرارشعاردادنسربااینانواستطبقاتیمبارزهتاریخقطعاانسانی،جوامعتکامل
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ايریشهپیکارگونههرازتنفرابرازباخود،طبقههايتودهداريسرمایهضدجوشوجنب
ها، خواهیرفرمترین سیاهوترین سخیفوترین وقیحکریهبسیارتقدیسباها، روزيسیهعلیه
مراکزدرآنهاطبقهآحادوبرادرانوخواهرانومادرانوپدران. گردیدندمیتاریخننگعمال
استثمارعلیهاعتراضکاربهدستسرمایههايبربریتوها درندگیهمهفشارزیرتولیدوکار

حاکمانعلیهپیکارواعتراضاینپویهدر. بودندداريسرمایهجنایتواستثمارشدتو
درسروقاحتوشناعتبیشترینبااینانوکردندمیجنگسرمایهگراياصولوطلباصالح
ساختاردرآن،یااینبرترنقشبرايفقاهت،ووالیتعاشقانیاخرداديدومفریبکارانآستان

کهاستنقشیوپردهپلیدتریناین. انداختندمیراهکمپینداريسرمایهبشرستیزحاکمیت
تر وسیعووسیعشرکتخواستاروافتادندراهکهبودنداینان. کندبازيتواندمیجماعتیک
ومغزيشستشويونیرنگوفریبوقدرتدست!! شدندانتخاباتشومسناریويدرافراد
بیرونماطبقهدانشگاهیالیههمینآستینازبورژوازيارتجاعافکارمهندسیوآفرینیجهل
هايخانوادهازافراديصورتبهسرمایهوحوشازگرفتهعاریهشعورباکهبودنداینان. آمد

طبقهزشتهايفریبکاريوترفندهاکلونشستندوعظمنبربرخودهايخانهدرکارگري
طلباناصالحکهگفتندآنهابه. کردندموعظهخودمادرانوپدرانگوشدررادارسرمایه

گفتگوي«!! دارند»شهرونديحقوقمنشور«. خواهندمی»مدنیجامعه«!! هستند»آزادیخواه«
خواهانباشند،میغربیهايدولتسایروامریکاباتعاملخواستار!! کنندمیساز»هاتمدن
توسعهتداركدرطلباناصالحکهافزودندینانا!!! هستند»مردم«سرازجنگخطررفع

وآبادراجامعهکارهااینبااشتغالند،توسعهوشغلایجادصدددرباشند،میگذاريسرمایه
بساط. استیارانهپرداختاهلرئیسیکهدادندسرعربدههمايعده!!! سازندمیآبادان

ها حرفاینهمه!!! بخشدمیزرفقیرانبهوکندمیپهننفقهوزکوت. وخیراتوصدقات
تودهزندگیوگوشوفکروذهنفضايدرکارگرطبقهخواندهدرسالیههمینزباناز

آرشیوهايتمامیتاریخ،کورفکرومنگوگیجهايخواندهدرساینها، این. چرخیدکارگر
پدرانسربرترتیباینبهرابورژوازيوسرمایهسرشتیتحمیقومغزيشستشويوفریب

به. کردندتحریفراحقایقتمامی. نمودندوارونهراچیزهمه. کردندآوارخودمادرانو

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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نژاد،احمديوخاتمیاي،خامنهورفسنجانیقالیباف،وروحانیورئیسیگهنگفتندکارگران
. کرباسندیکتهوسرمافیاهااینکلچپوراستومکالومعممطلب،اصالحواصولگرا

بردگینظامپیشهجنایتدولتمردانهمگی. اندسرمایهفکرينمایندگانهمهدارند،سرمایههمه
وداريسرمایهقدرتهايپایهتحکیمباندهاوافرادایناینها،تمامیتالشکلهستند،مزدي

بردگانشمابرداريسرمایهاستثمارشکلترین سفاکانهوترین سبعانهوترین بربرمنشانهتحمیل
کاندیداهافحاشیکهنگفتندخویشکارگرمادرانوپدرانبهوکارگرانبه. استسرمایهمزدي
کردنقربانیوسرمایه،کیانازمؤثرتردفاعبرايکدامهرآخرسیمتاتقاليصرفاهمعلیه
به. استسرمایهتر انبوهسوداندوزيآستانهدرگرسنهکارگرمیلیوندههاآمیزترجنایتچههر

آوارگیوخوابیکارتنوگورخوابیوفقروگرسنگیچههرکهنگفتندخودمادرانوپدران
راکارهااینکلها جناحاینهمهواستاینهاهمهسرزیراستآفرینیقبرستانوکشتارو
توضیحخویشطبقههايتودهبرايآنها. دهندمیانجامداريسرمایهبقايتضمینهدفبا

وخونوگندجهنماینازآنهاخروجراهموجود،وضعیتازها آننجاتراهکهندادند
پیکارقدرتسازمانیابیوهمدیگردستفشردنکهرأيهايصندوقپايرفتننهدهشت

کارگرطبقههايخواندهدرس. استداريسرمایهضدسراسريشوراهايدروندرخود
پدرانخورندرابورژوازيبشرستیزشعورپرداختهوساختههايدروغپلیدترینوترین زشت

شوراهايبرپائیبهکارگرتودهراههموارسازيوبردنراهجايبهآنان. کردندخویشمادرانو
ستیزسرمایهشورائیجنبشسازمانیابیطبلبرکوبیدنوافتادنراهجايبهداري،سرمایهضد

هايریشهبرنهادندستجايبهمزدي،بردگیعلیهمبارزهراهگرفتنپیشجايبهخود،طبقه
بارگاهراهیوقاحتنهایتدرکارهااینجايبهعصر،بشریتهايروزيسیهکلواقعی
کارگرمادرانوپدرانازوبستنددخیلبورژوازيفریبهايزادهامامبهشدند،سرمایهفریب
دارسرمایهطبقهدرندههايجناحهايجوئیرقابتوها حسابتسویهارتشکهخواستندخود

اسیرکارگرانسربرخود،طبقههايتودهسربرکورفکرسرانگیجایناینان،!!! گردندهمبا
معوقه،مزدهايگرفتنبرايپیکارحالدرکارگرها میلیونسربرسرمایه،سوزيآدمهايکوره

اید،نشستهچهکهکشیدندعربدهسرمایهعلیهکارزارمیداندرونکارگرانعظیمخیلسربر
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وخونوگندجهنمسازيدموکراسیپروسهوبیائید. نیستداريسرمایهعلیهمبارزهوقت
نمازسرمایه،دغلبازفریبکاراناینسرپشتبیائید!!! بخشیدتوانرامزديبردگیوحشت
بهسرمایهقدرتهايقطبباهمیاريپرتودرتاسازیداستوارقدرتاریکهبرراآنها. گزارید

وزکوتوصدقاتبازاریاو!! کنندتفویضبشرحقوق!! دارندارزانیدموکراسیشما
. بخشندرونقراگیرينفقه

ترین وقیحآنها. نمودندچنینوسیعسطحیدراماهمه،نهاگرکارگر،طبقههايخواندهدرس
پدرانامانهادندیادگاربهخودازبورژوازيهارارتجاعانتخاباتشومسناریويدرراکارنامه

وزندگیدرازسالیانتجارببهرجوعبااینها. افتادندداماینبهکمتربسیارآنهامادرانو
جناحآنیااینمکانسازيجابهجانهآنانطبقهمشکلکهدانندمیخوبخویشمبارزه

بلکهدیگردولتیآوردنوسرمایهدولتیکبردننهسیاسی،قدرتساختاردربورژوازي
لمسخودپوستوگوشتباراحقیقتاینها آن. استداريسرمایهبشرستیزمنحوسوجود
اینرفتننژاد،احمديعروجوخاتمیسقوطخاتمی،آمدنورفسنجانیرفتنکهاندکرده
هستیشیرازهبهسرمایهتهاجمآتشفقطوفقطها رفتوآمداینکلوروحانیظهورویکی
ها دولتاینکلکهاستدریافتهرااینبیشیاکمکارگرتوده. استساختهورترشعلهراآنها

طبقهبارتررقتچههرساختنقربانیبرايبورژوازيقدرتنهادهايصرفامافیاهاوباندهاو
ها اینندانستنکارگرانمعضل. استسرمایهتر کهکشانیچههرسوداندوزيآستاندرآنها

قدرتبایدها دانستن. باشدنمیدرديهیچعالجدانستنمجردکهاستاینمشکل. نیست
یافتهسازماننیرومندزندهجنبشیکبایدگذارد،سرپشتراتوانستنپروسهبایدگردد،

شودداريسرمایهضدشورائی
! زنجیرانهم
چههرراحقایقاینتاکوشیدیمانتخاباتروزهايطولدرداريسرمایهضدکارگرانما

. نهیممیاندرشماباتر وسیع
باماستیزسرمایهجوشوجنبمیزانهراز. استکردهتنگمابرراها عرصههمهرژیم
همهوجودبا.نمایدمیسرکوبراماکشیدننفسهر. آوردمیعملبهجلوگیريتمامتوحش

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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بامزدي،بردگیضددیگرفعالیتهرباپیوندهموهمگنتاکوشیدیمخودسهمبهمااینها
شماگوشبهراخویشحرفهايوبرخیزیممقابلهبهنیزبورژوازيانتخاباتیهايفریبکاري

جنبشوطبقهبه»انتخابات«کهدادیمتوضیحمختلفهايشکلبهروزهاایندرما. برسانیم
نبودنوبودندموکراتیکها، جناحکردنبدوخوباصالمابحث. نداردربطیهیچما

استماشینیصرفاانتخابات. نیستموضوعاتایننوعوتحریمنادرستییادرستیانتخابات،
تا. کنندمهندسیخواهدمیودارداحتیاجآنچهمطابقراماشعورتااندازدمیراهسرمایهکه

رفتنطریقازما. گرداندمانیستوهستعلیهخودقدرتزائدهراماطبقهسازتاریخقدرت
آبکهآوریمنمیدستبهچیزهیچفقطنهانتخاباتمنفعلتحریمیارأيهايصندوقپاي

بهشدنخیرهنهماکارکهکردیمتشریحودادیمتوضیحما. ریزیممیسرمایهآسیاببه
ضدپیکارقدرتشورائیساختنمتشکلفقطوفقطکهبورژوازيانتخاباتسیاهسناریوي

زمانهردرماجاريپراتیکوپیکارمحوروهمیشگیسخناین. استخویشداريسرمایه
باراکارهمیننیزاینک. رفتیمراراههمینوگفتیمراهمیننیزانتخاباتروزهايدر. است

کهزنیممیفریادنیرومندترخروشوقاطعیتصراحت،باهمباز. دهیممیانجامتوانتمامی
یاچپطلب،اصالحیااعتدالیگرا،اصولبیرق،هرزیر.وجناحهرولباسهردربورژوازي

تحمیلکارشون،یاپوزیسدریاحاکمیتساختاردرمیلیتانت،یاجومسالمتراست،
وانسانیهايفاجعهوها روزيسیهتمامیوداريسرمایهاستثمارشکلترین سبعانه

چههرتحکیمباندهایاها جناحاینکدامهربهتوسل. ماستبرنظاماینذاتیهايحقوقیبی
خویشگردنبرگورخوابیوخوابیکارتنوفقروگرسنگیومزديبردگیطوقبیشتر
جنگیدناینبراي. استسرمایهعلیهپیکارصوردرتر پرطنینچههردمیدنماتکلیف. است
داريسرمایهضدوسراسريوشورائیراآنبایداماداریمراقدرتاینما. داشتقدرتباید

. دهیمسازمان

زراعتیانسروش
1396خرداد 
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استيدارسرمایهنظامآوردرهکودکانفروش

نوزادفروش"،"مادروپدرمخدرموادهزینهتامینبراينازلبهايباکودکانفروش"
قیمتبهسالهسیزدهدختريفروش"،"فروشیکودكسیاهبازار"،"تومانهزار200قیمتبه

مبلغ95ماهمهرتحویل: ماههنهوساله6بچهپسرواگذاري"،"زاهداندرتومانمیلیون2,5
ازبخشینمایانگرها نوشتهاینتمام"معتادمادرانرحمدرنوزادانفروشیش"،"توافقی: 

دردستاینازاخباري. استشدهبابجامعهدرهاستمدتکهاستانگیزينفرتپدیده
هاي رسانهوها سایتحتی. گردندمیدستبهدستاجتماعیهاي شبکهدرومجازيفضاي

ازاتفاقاتیووقایعدادنجلوهکمرنگوالپوشانیدرسعیمعموالکهنیزسرمایهحکومت
خبرگزاري.هستندآنهاازبخشیانتشارازناچاراخبار،اینگستردگیدلیلبهدارند،دستاین
قانونیراهازکهداندمی"هاییزوجناباروري"رانوزادانفروشوخریداصلیعلتایرنا

دولتکهرامعیشتیمشکالتتابناكسایت. آورنددستبهرافرزنديسرپرستیاندنتوانسته
کودکانفروشبهمجبورراها خانوادهبرخیکهداندمیعاملینبودهآنهاحلبهقادرفعلی
هیچگاهآنمدافعحکومتويدارسرمایه. گرددتامینخانوادهافرادبقیهمعاشتانمودهخود

آوردهانسانهاسربرکهراهایی مصیبتسایربلکهشوم،پدیدهاینتنهانهماهويواصلیدالیل
تمامدهدنشانتاببافدهمبهراآسمانوزمینتاکوشدمیعکسبر. دهدنمینشانآوردمیو

جامعههاي استانداردرعایتعدمها،مدیریتسوءدرانسانیجامعههاي فالکتوها بدبختی
نهادهايودولت!! استاینهامانندومدرنزندگیاصولبهندادنبهاشهروندان،توسطمدنی
کارگرانچشمازراها بدبختیاینواقعیریشهتاکنندمیجوردلیلها صدوصدهاسرمایهنظم

يدارسرمایهوجوشندنمیسرمایهازها مصیبتوهاجنایتاینگویاکهکنندالقاءتابپوشانند،

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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نظامبنمایه. استدیگريچیزاماواقعیت!!. باشدداشتهوجودهمها فاجعهاینبدونتواندمی
هروانسان. چرخدمیسودمحوربرآنذیلتاصدرکهنظمی. استيسودآوريدارسرمایه

تمامکهبیندمیایندرراخودبقاي. خواهدمیيسودآورخدمتدررانیستوهستچه
وانسانيدارسرمایه. کندتبدیلبیشترسودبرايابزاريبهراهستآندرچهآنهرودنیا

برکارگرطبقههاي تودهپیکارسایهکهچههروسازدمیسودقربانیرااونیستوهست
موضوعی. دهدمیانجامبارترفاجعهوتر وسیعراجنایتودرندگیاینباشدتر سبکسرش

سالهرآنکارگرانکهکشوريدر. هستیمشاهدششکلترین وحشتناكدرایراندرماکه
ونفت،معدنساختمان،کشاورزي،صنعت،مختلفهاي حوزهدرتومانمیلیاردهاهزارهاده

خوددهند،میسرمایهدولتواندارسرمایهتحویلارزشاضافهغیرهونیروپتروشیمی،گاز،
فروشبهبایدهایشانخانوادهبهداشتوآموزشوزندگیاولیههاينیازتامینبراي

سنگرهايآخرینبهيدارسرمایهکهبینیممیبازچشمباهمه!!!. نهندرويخودهاي جگرگوشه
ناپذیرسیريولعمارایگانشبهوارزانکارنیروي. استآوردهیورشکارگرطبقهزندگی
موردسرمایههاي بازاردرکاالبساننیزرافرزندانمانکند،نمیارضارابیشترسودبرايسرمایه
کاربهدستتاکندمیمجبورفقروگرسنگیفشارزیرراما. دهدمیقرارفروشوخرید

بهراخودتاسازدمیمجبوررامامعصومخردسالکودکان. شویمخویشفرزندانفروش
بهکودکانوادارسازيمافیاهايانسان،بدناعضايفروشمافیاهايکودك،فروشمافیاهاي

اندارسرمایهمحاسباتدرمافرزندانکهاستاینواقعیت. بفروشندناناي لقمهقبالدرگدائی
بورژوازيجناحهايازیکهیچ. هستندکاالترین ارزشبیسرمایهدولتويدارسرمایهنظامو
معیشتحداقلاندیشند،نمیکهچیزيتنهابهاپوزیسونتاطلباصالحتاگرفتهگرااصولاز
کهبنگریمرافالکتوبدبختی.استماخردسالکودکانومانبودنیابودنزندهاساسو

تولیدوسرمایهدستبازیچهنیزفرزندانبامادروپدرعاطفیپیوندهايوها علقهچگونه
خاطراینبهتنهادهندمیرضاخودفرزندفروشبهمادريیاپدر. گرددمیاندارسرمایهسود

صورتاي جامعهدراینهاهمه. نیستنددارارااونانتأمینامکانونگهداريبضاعتکه
انشدارسرمایهيسرمایهحجمکه. سایدمیآسمانبهسرانشدارسرمایهيسرمایهکهگیردمی
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هاي ارزشاضافهمیزانکه. کندمیبرابريجهانیسرمایهعظیمهاي قطباندارسرمایهسرمایهبا
اینهمه. استبیشتردنیاخودروسازيغولهايترین عظیمسودازهایشخودروسازيساالنه

هاي ارزشاضافهعظیمکوهکهگیردمیصورتاي جامعهدرکودکانعلیهها سبعیتوها جنایت
دنیامالیوصنعتیهاي غولترین الجثهعظیمچشمدیگرهاي حوزههمهوگازونفتحوزه

ویالهايوها کاخکهافتدمیاتفاقاي جامعهدرها بربریتوها درندگیاین. کندمیخیرهرا
پیکرترینغولصاحبانچشمازخوابامامانشوروحانیونودولتمردانواندارسرمایه
باایرانيدارسرمایهکهبحرانیشرایطبهتوجهبا. استربودهدنیايدارسرمایههاي تراست

سودها،کاهشازجلوگیريبرايدولتشودارسرمایهطبقهسبعانهتالشباوروبروستآن
بهوخویشزندگیبهنظاماینتر گستردههاي حملهشاهدنزدیکآیندهدرشکهیچبدون

درندگیوبیشترتوحشباهمبازاندارسرمایه. بودخواهیمخودفرزنداننانلقمهآخرین
حکومت،ازهایی بخشبهکارگرانبستندخیل. گرفتخواهندهدفرامامعیشتتر افزون
تمامبايدارسرمایهنظامماندگاريبهوبردخواهدهرزرانیرویمانتنهاوتنها،هارفتنبیراهه

.کردخواهدکمککثافاتشوگند
ماابزارتنهادادخواهیمتشکیلخودنیرويبهکههایی شورا. استاتحادماندرماقدرت

مقابلدرنآپشتدرتوانیممیکهسنگريتنها. استمطالباتمانوها خواستهبهدستیابیبراي
بایدکهاستشوراهاییبرانیمعقبراآنمتقابالوکنیممقاومتزندگیمانبهسرمایههجوم

. داریمپايبرخودزندگیوکارهاي محیطدر

پرویز همراه
1396خرداد 

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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کارنیرويانفجارياستثماریا»رانتی«اقتصاد

مسلطتولیدشیوهکهوقتیتاکرد،توسعهبهشروعایرانيدارسرمایهکهپیشسالصداز
فریبتریبوناي عدههموارهگذرد،میآنتماموتامتسلطازسال60حدودکهامروزتاشد،
سرمایه!استرانتیایراناقتصاد! نیستيدارسرمایهاینجاکهانددادهسرعربدهدست،در

تولیدارزشایرانکارگران. استناکافیبسیاريدارسرمایهرشد!نداردوجودصنعتی
نفتچاهچندازها ارزشهمه!!! استبنجلکااليمشتیکارشانمحصول!!! کنندنمی
بورژوازيفکرينمایندگانازجماعتیکهاست»نظریاتی«وها حرفماحصلاینها!!!جوشدمی
راکارگرتوده. خوانندمیکارگرانگوشدرخودالمللیبین»پردازاننظریه«ازگیريوامبا

سرمایه،انباشتبیشترچههررونقبرايکهگویندمیآنهابهودهندمیمغزيشستشوي
درطریقاینازجماعتاین. سازنداندارسرمایهسرشارترسودوثیقهراخودنانلقمهآخرین
راخودستیزانهانسانکورناسیونالیسموگذارندمیتمامسنگسرمایهآستانبهگزاريخدمت

يدارسرمایهضدفعالین. کنندمیجنجالاینانکهاستچیزيضداما،واقعیت. سازندمیعیان
آنانهاي کاريفریبوها گوییدروغشرحبهمبسوط،یاکوتاهبارها،مختلف،هاي نوشتهدر

میانسادهبسیاراي مقایسه. نداریمراهایی بحثچنانبهورودقصداینجادر. اندپرداخته
ولوو،جهان،خودروسازيصنعتهاي غولترین عظیمازیکیوخودروایرانصنعتیتراست

انتهايبیابعادبهراایرانیکارگرتواندمیکهاي مقایسه. استحاضرکوتاهنوشتهمحتوايکل
آنچهوبرداردسرمایهفکرينمایندگانرسوايهاي عوامفریبیازپردهکند،خیرهخوداستثمار

مقایسهسراغبه. سازدافشاآوردمییالمللبینکارگرطبقهسربرجهانسراسردرسرمایهکهرا
:رویم
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ایتالیا،چین،متحده،ایاالتسوئد،درصنعتیپیکرغولتراستاین. کنیمشروعولوواز
بهجهانسراسردر. داردخودروانواعتولیدمراکزدنیا،مهمممالکازدیگريشماروکانادا

درراکارگراناینکارمحصولوکندمیاستثمارراکارگرهزار20حدودمستقیمصورت
خورشیدي) 1394(میالدي2015سالدروولو. رساندمیفروشبهجهانکشور100ازبیش

127وهزار503بهراخودتولیدخودروهايکلشماررکوردها،ترین طالئیازیکیکسببا
858وهزار465بابرابروکمتردرصد8حدود2014سالدررقماین. استرساندهدستگاه
کرونمیلیون43ومیلیارد164رقمبه) 2015(سالدرولووفروشکلجمع. بوددستگاه
ترازنامه. استبودهکرونمیلیون590ومیلیارد137پیشسالدررقماین. شدبالغسوئد
کردهگزارشکرونمیلیون6620بربالغرا) 2015(نخستسالعملیاتیسودشرکت،مالی
ارقاماگر. استبودهکرونمیلیون2128دقیقاوکمتربسیار2014سالبرايرقماین. است
کهدیدخواهیمکنیم،تقسیمجهانخودروسازيصنعتیغولاینکارگرانکلبرراباالسود
331،000حدود2015سالطولدراستثمار،محلکشورازمستقلمجموع،درولووکارگرهر

. استکردهسرمایهصاحبانتسلیمارزشاضافهکرون
مواجهمشکالتترین پیچیدهباواقعیارقامیافتنبراياینجادر. اندازیمنظرخودروایرانبه

تفاوت. کردپیداتواننمیگزارشدومیانسنخیتیهیچشدهمنتشراسنادانبوهمیاندر. هستیم
40حدودشرکتکارگرانشمار. استفاحشبسیارها حسابصورتوها ترازنامهدرها داده
سالدرخودرودستگاههزار880آنهاي شعبهوتراستتولیداسمیظرفیت. استنفرهزار
دررقماین. استگردیدهگزارشدستگاههزار760خورشیدي90سالتولیدحجم. است
هزار 546تاها تحریمویرانگروسهمگینآثارواقتصاديکوبندهبحرانفشارزیر1394سال

دنیايروزنامهدریافتهانتشاراسناداساسبرشرکتفروشاینهاهمهبا. استیافتهکاهش
134وهزار216آنازپیشسالدررقماین. استرسیدهریالمیلیارد196،099بهاقتصاد
کدامهردیگرسندچندینونویناقتصادبانکتهران،بورسبازار. استبودهریالمیلیارد
کامالاسنادایندرارقامتفاوت. اندنمودهگزارشها سالاینعملیاتیسودبرايرارقمی

. دارنداختالفهمباریالمیلیاردهزارچندوسیتامیلیاردهزار13ازواستآورحیرت

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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همینبه،قراردادمحاسبهمبنايودانستمعتبررااقالماینازیکیکهاستسختبسیار
وتهرانبورسبازار. گرفتیمپیشرادیگريراهقبول،قابلرقمیبهرسیدنبرايماخاطر
متوالیسالچندبرايراخودروایرانساالنهسودرژیم،آماريمراجعرسمیگزارشچند
ازدرصديچنینبهایرانیاندارسرمایهاینکه. اندکردهاعالمفروشدرصد18تا10بابرابر
بااینکهسواينیستاي چارهامااستتردیديقابلوبعیدبسیارموضوعدهندرضایتسود

میانگینما. دهیمقرارمحاسبهپایهرادرصدهاهمینازمیانگینیها،احتیاطبیشترینرعایت
سالبرايسودریالمیلیاردهزار28تقریبیرقمبهکاراینباوگیریممینظردررادرصد13

.   رسیممی1394
مرکزيبانکگزارشاساسبرایرانریالباسوئدکرونبرابرينرخبررسی،موردسالدر

ایرانساالنهفروششاخص،اینبهرجوعبا. استبودهریال3400حدودکرونهرکشور،
ساالنهفروشکلدرصد39حدودرقماین. استشدهبالغکرونمیلیارد63رقمبهخودرو

همیندرخودروایرانعملیاتیسودکهگفتیم. استجهانسراسردرووولصنعتیعظیمغول
شدهاعالمنرخمطابقهمبازرامیزانایناگر. استسائیدهریالمیلیارد28000بهسرسال
. گردیممیمواجهکرونمیلیون235ومیلیارد8تقریبیرقمباکنیمتبدیلکرونبهمرکزيبانک
میلیارد6ازباالترو2015سالسودازکرونمیلیون600ومیلیاردیکازبیشکهرقمی
.استتر افزونولوویعنیدنیاخودروسازيعظیمغول2014سالسودازکرون
. استروشنامرایندلیل. نیستنددقیقاستمربوطخودروایرانبهکهجائیتاباالهاي داده

لباساستسرمایهدولتواندارسرمایهکاراقتضايکهراآنچهآماريمراکزکلیهماجامعهدر
سرمایه،فکرينمایندگانهاي فریبیعوامافشاءبرايآوردیمآنچهاینهاهمهبا. پوشانندمیآمار
انگیزحیرتسهمدادننشانبرايوایرانکارگرطبقهاستثمارشدتابعادازبرداريپردهبراي

نکتهچند. استکافییالمللبینهاي ارزشاضافهکلدراستثمارشحاصلهاي ارزشاضافه
ایرانيدارسرمایهبرترمالیوصنعتیغول500ازیکیفقطخودروایران)1. کنیماضافهرا
هاي ارزشاضافهکلدرصد17فقطشرکت500اینکارگرانسهم. استآنهاپنجمینالبتهو

بخشازنیزها ارزشاضافهمیزانهمینحدود. کندمیتعیینراکارگرطبقهتوسطشدهتولید
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طبقههاي تودهسایرهمراارزشهااضافهکهکشانیحجممابقی. گرددمیناشیگازونفت
ایرانکهاستاي دورهبهمربوطمتنایندراستفادهموردارقام)2. کنندمیتولیدکارگر

تیرهپردازاننظریه.  استداشتهقراراقتصاديکوبندههاي تحریموبحرانفشارزیرخودرور
رشدازروزوشب. اندازندمیپردهزمینیشفافهايواقعیتاینرويبربورژوازي،فکر

گرفتندرراخودمعیشتبهبودراهتاخواهندمیکارگراناز. گویندمیيدارسرمایهناکافی
جستجويدارسرمایهپیکرترغولتوسعهبهکمکواندارسرمایهسودبیشتربردنباالکمتر،مزد

استثماروکاروزندگیزمانوزمیناماکنند،میچنینسرمایهسودوقدرتوابستگان. نمایند
ناکافیرشدنهآنانمشکلکهکشدمیآژیرآنانشعوردرودهدمیهشدارآنهابهکارگرتوده

انسانتولیدشیوهاینبقايووجودنفسیعنیآنعکسدرجه180کهيدارسرمایهصنعت
همیناوبنیاديمعضل. کندمیتولیدراها ارزشاضافهعظیمکوهایرانکارگرطبقه. استستیز
آنچه. گرددمیدارسرمایهطبقهقدرتوسرمایهوسودکندمیتولیدچههرکهاین. است

فکرينمایندگانوقیحوشنیعکریه،هاي موعظهبهدادنگوشنهدهندانجامبایدکارگران
قدرتشوراییسازمانیابیسرمایه،علیهپیکارطبلبرنیرومندترچههرکوبیدنکهسرمایه

.استمزديبردگینظامفرجامیننابوديسويبهتاختنويدارسرمایهضدپیکار

مزدك کوهکن
1396خرداد 

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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پاي صحبت کارگران معدن یورت

حدود نیمی از یاران را در انفجار معدن از دست دادیم. با مرگ این عزیزان رغبتی براي 
داد. از دستمزد ناچیز خود عاصی میبازگشت به کار نداریم. شرکت به ما کمترین مزدها را

کار کنیم. کردیم. زیر فشار گرسنگی مجبور بودیم با همین دستمزد کممیمدام اعتراضبودیم،
ماندن فریادها، سرکوب شدن نتیجهها، مرگبار بودن شرایط کار، بیدر دل همه این بدبختی

دیگر یک دل خوشی داشتیم. خوشحال بودیم که یاران خوبی براي هاي اعتراضات و مصیبت
کردیم. شرایط کارمان از همه لحاظ نمیاز هیچ کمکی به هم دریغها هم هستیم. در سختی

نهاد. هر روز و هر ماه علیه خودداري نمیخطرناك بود. شرکت هیچ وسایل ایمنی در اختیار ما
کردیم، اما گوش شنوایی وجود نداشت. میسودجویانه کارفرما از خرید وسایل ایمنی اعتراض

اندیشید. وضع این گونه بود و در میارزش بود. او فقط به سودبیدارسرمایهجان ما براي 
کردیم. میچنین شرایطی فقط خود ما کارگران بودیم که تا حد توان خطر را از سر هم رفع

دادیم. ما از میها جان همدیگر را از خطر مرگ نجاتوقتاي مؤثر بود و پارهها این فداکاري
گذاشتیم اما نجات کارگران از مخاطرات محیط کار با میجان خود براي نجات همدیگر مایه

فداکاري خود آنان ممکن نیست. کارفرما است که باید ایمنی محیط کار را تضمین کند، باید 
وسایل الزم براي تضمین امنیت جان کارگران را فراهم سازد. باید سهمی از دنیاي سود را 

انجام این کار نبودند. آنها سود برایشان همه چیز ان حاضر به دارسرمایههزینه این کار نماید. 
و جان کارگر هیچ چیز است. 

گوید که صاحبان سرمایه حق زندگی میکند.میکارگر دیگري حرف رفیق خود را تکمیل
دهند. ما را به اضافه نمیبراي ما قایل نیستند. شش ماه، شش ماه مزدهاي ناچیز ما را نداده و
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کنند. نمیپرداختها گذرد و هیچ ریالی بابت اضافه کاريمیهاارند اما ماهدمیکاري طوالنی وا
دهند. نمیپردازند، عیدي یا جزء دیگر این مزد رانمییک جزء مزد ما را که نامش پاداش است

کشند. ما را مجبور به کار بدون میبگوئیم فقط بیگاريتر کشند. درستمیفقط از ما کارها آن
د. به محض اینکه اعتراض کنیم پلیس، سپاه، بسیج و سایر نیروهاي نظامی و انتظامی کننمیمزد

کنند. میسختهاي اندازند. ما را تهدید به اخراج، زندان، شکنجه و مجازاتمیرا به جان ما
بارها دست به اعتراض زدیم اما هر بار صداي ما را خفه کردند و با قدرت سرکوب به سر کار 

آفرین است. جان همه ما که شرایط کار معدن خطرناك و مرگد. سالها فریاد زدیمباز گرداندن
ان هیچ وقعی ننهادند، فقط به سود اندیشیدند و حاصل دارسرمایهدر معرض تهدید است. 

آنان مرگ نیمی از کارگران معدن شد. هايسوداندوزي
گردد. او در همین معدن میزنجیران نشسته است وارد گفتگویک کارگر زن که در کنار هم

کند. همسر وي نیز کارگر این معدن بوده است و در انفجار اخیر جانش را از دست میکار
در شرایط جهنمی ها گوید که شوهرش سالمیداده است. دلی آکنده از درد و خشم دارد.

ها شد. درد مفاصل و کند. در اثر سموم مرگبار درون معدن دچار انواع بیماريمعدن جان 
شدند. با این وجود مجبور بود تر و مفلوجتر استخوان گرفت، پاها و دستهایش هر روز ضعیف

بچرخد. شوهرش بیمه نبوده است، خودش نیز د تا چرخ معیشت ماالمال از فقرشانکه کار کن
کردند، اما میت. هر دو، مدتها براي بیمه شدن و گرفتن دفترچه تالشدفتر چه بیمه نداشته اس

را آنهاافزاید که صاحبان سرمایه میدادند. اومیان به تقاضاي آنان پاسخ منفیدارسرمایه
گفتند که جان میدیدند، با خودنمیمستحق سالمتی، درمان، رفتن پیش دکتر و گرفتن دارو

دفترچه بیمه صادر کنند نوع دارد، سرانجام وقتی خواستند برایشنکارگر ارزش این چیزها را 
این کار را کرد تا سهم بیمه دارسرمایهآن را نه بیمه کارگر معدن بلکه آرایشگر تعیین کردند!! 

خود را به حداقل برساند و در عوض بیشترین بار دارو و درمان را بر گرده ما اندازد. کارگر 
ها تا روز آخر کار کرد و و فرسودنها الخره شوهرش با همه بیماريدهد که بامیزن ادامه

سرانجام در واقعه انفجار معدن زیر خروارها خاك مدفون شد. االن خودش مانده و کودکانی 
گوید. میاندارسرمایهرحمی و قساوت قلب که باید با دستمزد ناچیز وي ارتزاق کنند. او از بی

گوییم *قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ*
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وحوش به ترین را مثل درندهدارسرمایهجوشند و میسرمایهخصوصیاتی ضد انسانی که از 
اندازند. میجان کارگران

کنند. یکی بر وضعیت اشتغال در این معدن انگشتمیچند کارگر دیگر هم سفره دل باز
آیند. کارفرما صبح هر روز آنها را به کارنمیاصال کارگر به حساباي گوید عدهمیگذارد.می
کند. در مورد اینان هیچ سخنی از بیمه، استخدام، قرارداد میصر همان روز اخراجگیرد و عمی

قراردادهاي چند روزه، هفتگی یا ماهانه دارند. ها باشد. خیلینمیو هیچ چیز دیگر در میان
کنند. ما سالها علیه این وضعیت میکنند و جانمیجمعیتی با قراردادهاي سفید امضاء کار

کارگر بعدي به ستایش نگرفتیم.اي اما مثل همه اعتراضات دیگر نتیجهاعتراض کردیم 
گوید که براي میپردازد. از آنانیمیان خودزنجیرهمهاي و فداکاريها ها، ایثارگريهمبستگی

دهد که در مینجات جان رفقاي خود، حماسه آفریدند و جان خویش را فدا کردند. توضیح
هاي دور براي همراهی و و معادن از راهها خیلی شهرها و کارخانهپی وقوع انفجار،  کارگران 

همدردي به سراغ ما شتافتند. از کرمان، طبس و مناطق دور دست خود را به ما رساندند، 
همبستگی کارگري و انسانی خود را نشان دادند. ما از همه آنها سپاسگزار هستیم.  

هایی که همه دردند، از عمق دل بیرونفکارگران معدن بود. حرهاي اینها چکیده حرف
آیند و حدیث زندگی بیشترین کارگران ایران و دنیا هستند. مشکل آنست که این حرفها می

فقط بیان دردها است و تا اینجا سواي حرف و درد دل هیچ چیز دیگر نیستند. نکته، نکته 
است. کارگري که بسیار رانند قابل گفتگو، نقد و کالبدشکافی میآنچه کارگران بر زبان

گذارد باید یک پرسش بسیار مهم را میانش را ارجزنجیرهمدرست، همدردي پرشکوه 
هاي هم با کل کارگران در میان گذارد. این پرسش اساسی و حیاتی که چرا این همدردي

چرا به حمایت از کنیم!میهمدیگر موکول» عزاداري«بسیار شکوهمند را به مراسم 
خیزیم. چرا کل اعتراضات نمیروزه همدیگر در این کارخانه و آن کارخانه برمبارزات هر

ان و دولت دارسرمایهو جنگ و ستیزهاي روز ما علیه شدت استثمار سرمایه، علیه جنایات 
خورند؟ چرا میشکستها رزمیو همها صداییي، به خاطر فقدان حداقل همدارسرمایه
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گران کارخانه بغل دستی یا آن شتیبانی از اعتصاب کارراه پاي کارگران هیچ کارخانه
آور ران نفر ما علیه شرایط بسیار مرگگیرند؟ چرا وقتی صدها یا هزانمیتري را پیشطرف

کار، علیه تعویق طوالنی مدت مزدها، علیه سطح بسیار نازل  بهاي نیروي کار دست به 
گردد؟!! چرانمیان بلندزنجیرهمزنیم، هیچ نداي همراهی و همرزمی از سایرمیاعتراض

شکست خورند، مأیوس گردند، احساس زبونی گذاریم تا اعتراض آنان سرکوب شود،می
آنان را به کار کردن و استثمار شدن دارسرمایهدهیم تا میو فروماندگی کنند. چرا اجازه

معدن منفجر آور، به مزد نازل و تحمل گرسنگی مجبور سازد و وقتی در عمق شرایط مرگ
شد و آنها مردند، راه گورستان پیش گیریم و در سوگ آنان پیام همدردي خوانیم. چرا 

دردي سالح جنگ دلی و همصدا شویم. چرا نباید این همدل و همهم،باید در عزاي هم
ما علیه سرمایه و نظام بردگی مزدي باشد؟؟؟!!!

1396خرداد 

اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است *شوراها، ظرف *
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حوادث تروریستی داعش در تهراندرباره

پیشروزچندکهاتفاقیبودندهشتناكوفاجعهعمقازوجههیچبهکهندارمرااینقصد
کهآدم17. دهمجلوه»بازيترقه«نوعیوسادهبسیارراآنهابرخیسیاقبهیاکنمکمافتاد
بهخودشهمین. انددادهدستازراجانشانبرندلذتزندگیازوبمانندزندهتوانستندمی
هاپرسشمشخصات خاصی که دارد،خاطربهحادثهایناما. استانگیزغمودردناكکافیقدر

بیيگونهبهدادند،جلوهفردبهمنحصروبزرگراآنهارسانه. را به همراه آوردابهاماتیو
آگاهانهودرستکندوکاومجالکهپیچیدندعزاداريوسراییمرثیهکالفدرراآنايسابقه
ایننوعکهآنستهاحرفاینازمنقصد. نمودندسلبخوانندگانوهاآدمازراماجرا
. زیادترگاهیوشودمیکمتراکمشوشدتگاهی. استجریاندرلحظههروروزهرفاجعه

برايباید. انداختنظرافتادهاتفاقآنچهبهبیرونازوشدخارجهارسانههیاهويازکمیباید
جنایتاینبهدستکهنفري5حالبه. زدفریادوریختاشک. کردسراییمرثیهنفر17این
راهپیکارواعتراضوبررسیوبحثدنیاهاوکردگریهنمود،فکرعمیقابایدهماندزده

واقعیسرچشمهبهپرور،داعشنظامبهجامعه،بهبایدتربنیاديوترمهمهااینهمهاز. انداخت
مرثیه. کردفکرزایدمیداعشآسمانشوزمینازکهمناسباتیوشرایطبهداعش،زایش
اینراهگشایشنهاین،نهکارشانايرسانهرایجهايجنجالوجاروجاروهاسرائی

همه.استراهاینسربرسدبستنبالعکسکامالًکهپیکارهاواعتراضاتها،کنجکاوي
کهجهانیمورددرکمیبگذارید. شودنمیختمنفر5آنونفر17اینبهماجراکهدانیممی
بردوهستندوقوعحالدرلحظههرکهجنایاتیبهو کنیمصحبتکنیممیزندگیآندر

.  شویمخیرهاستتهرانازنقاطیدرداعشحملهواقعهازترعظیمبسیارآنهاتأثیرات
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ایمنیتجهیزاتوامکاناتتامینبدونسرمایهصاحبانهست؟یادتانرایورتزمستانمعدن
زن و فرزندانشان شکمکردنسیروماندنزندهبرايکردندمیمجبورراکارگرصدهامعدن

. کنندکارالزمیوضروريایمنیتجهیزهیچبدونزمینکیلومتريیکازبیشعمقدر
یکوهزاربهشدندچاربخرند،جانبهراخاكوسنگخروارهازیردرشدندفنریسک
شدنکمیعنیتجهیزاتاینخریدوتامینچوننیاورندبردموباشندپذیراراجسمیعارضه

زیاديکودکان. دادنددستازراجانشانکارگر43کهشدآننتیجه! معدنصاحبانسود
ودردبهاستکافی. دیدنخواهنددیگرراهمسرشانیافرزندزیاديهايزنوپدرهایشان

عرضوطولمتوجهتاکنیدگوشجانباختگانهايخانوادهومعدنحادثهبازماندگانهايدل
تضادهايمحصول. جوشدمیداريسرمایهنظامقعرازداعش. شویددادهرخکهجنایتی
شریعتومذهباوشریعتومذهب. استانسانیضدنظاماینحلغیرقابلوسرکش
کشتارهايبانیانرقافتد،میکارگرانجانبهافتد،میهاانسانجانبهداعش. استسرمایه
زمستانمعدنکارگرانبانیزاینان. استکارگرهايتودهالعمومعلیدنیاسراسردرداعش
هرومنچستروپاریسولندنوتهراندرداعشکهکردند،همانهایشانخانوادهویورت
. کندمیروزهرواستکردهدنیادیگرکجاي

کارگرانیبه. کنیدنگاهشودمیافزودهارتفاعشانبرروزهرکههاییبرجوهاساختمانبه
کافی. دوزیدچشمکنندمیکارهاتیرآهنوآرموتورهارويبرتجهیزاتیوابزارهیچبدونکه

ايفاجعهازحکایتعددها. بیاندازیدحوزهایندرکارحینسوانحآمارهايبهنگاهینیماست
هزینهکمینیستندحاضرآناحداثمجریانوساختمانوبرجصاحبانچون. دارندبزرگ
سودشانازکهمبادادهندقرارکارگراناختیاردرراکاراستانداردملزوماتوتجهیزاتوکنند

هرشمارکهدارداهمیتیچهآنانبرايو. شودتبدیلپولبهدیرترشانپروژهیاشودکاسته
انتظاردرسرنوشتیچهکهایدکردهفکرهیچآیا! دهنددستازراجانشانکارگربیشتريچه

عضونقصدچارکهکارگريیاودهدمیدستازراجانشکارحینکهکارگريخانواده
افتادهبرایشانمشابهاتفاقاتیکهافراديیافردماکدامهرقطعاوحتمابود؟خواهدگردد،می

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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این. نیستکالمکردنطوالنیبهالزم. شناسیممیآشناودوستوخانوادهمیاندررااست
. استکردهجهنمبهتبدیلرادنیایمانومازندگیهاستقرنکهاستمشترکیدرد
کاردنبالدستبهروزنامهکهجوانیوپیرهايآدمازاستپر. کنیدنگاههاخیابانبه
فرساجانوسختکارروزیکشود،پیدایکیمنتظرندهاچهارراهوهامیدانسریاگردندمی
ازآمارها. آرنددستبهروزآنماندنزندهوگرسنگیرفعبرايپولیتادهدپیشنهادآنهابه

سرپناهبدونوگرسنهکهانسانیهامیلیون. دهدمیخبرکشورایندرانسانهامیلیونبیکاري
ترغمناكوکنندمیدستفروشیخیاباندرومترودرکهکودکانیرسانند،میصبحبهراشب

چاقويباکهدستفروشانی. گردندمیماندنزندهبراينانايلقمهدنبالزبالههايسطلدرکه
یابرندمییغمابهرامعاششانامراروسیلهتنهاوبساطشانشوند،میکشتهشهردارياوباش
کاالهاییشانخانوادهشکمکردنسیروماندنزندهبرايکهکولبرانی. کنندمیپهنخیابانوسط

آخردستوکنندمیحملخویشنحیفشانهبرراکنندنمیمصرفخودشانوقتهیچکه
به. شوندمیاسالمیجمهوريارتشوپاسدارانسپاهیاداعشیانتفنگداغهايگلولهماجآ

قربانیانسرنوشتعینسرنوشتیهااینهمه. کنیدفکرهاگورخوابوهاخوابکارتن
. هستندداريسرمایهستیزانساننظامقربانیانهااینکل. دارندداعشتروریستیهايحمله

نیزداعش. کندمیمرگطعمهاینسانواستانداختهروزاینبهراآنهاکهاستداريسرمایه
کاريهمان. کندمیکشتارراکارگرانواستسرمایهاسالمیسبعیتوجنایتوقهرتندباد

تیزتیغبافقطرامیلیونهادهسالهردر. دهدمیانجامدیگرشکلهزارانباسرمایهکه
یدارویبیونانیبیفشارزیرراخردسالکودكچنددقیقههردر. کندمیمرگاسیرگرسنگی

.  کندمیاعدامجوخهتسلیم
مسخنفریکچاقويونارنجکوبمبوتفنگباچهدهندمیدستازراجانشانکارگران

دروداريسرمایهستیزانساننظامتوسطچهوداعشضدانسانیوکثیفایدئولوژيدرشده
خوراکیازناشیبیماریهايوسرطاناثربریامعدناعماقیاساختحالدربرجیکبلنداي

هامردناینازیکیمیانکهنیستیممجبورمااینکهمهمنکته... . وپارازیتوناسالمهاي
واساسومحورکهجهانی. استدیگرگونهجهانیکدرزیستنماانتخاب. کنیمانتخاب
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مرگازخبرينهآندرکهجهانی.نشودخالصهسودهمبازوسوددرنیستشوهستهمه
بیکاري،وکارکودكوگورخوابیوخوابیکارتنازنشانینهوباشدکارحینهاانسانمیرو
. داريسرمایهدولتهیچازخبرينهوباشدالقاعدهوبوکوحراموداعشازصحبتینه

استخوانمغزتاخوداما!! دهندمیسرداعشباجنگعربدهروزوشبکهايدرندههايدولت
گوناگونهايشکلدهندهپرورشوکنندهتغذیهودهندهسازمانوزاداعشوپرورداعش
ازعاريیدنیایوریزیمهمبرراموجودجامعهوجهانشالودهتوانیممیما. هستندداعش

کشتوخفقانودیکتاتوريوفقروگرسنگیوبیکاريوداعشودولتوطبقاتواستثمار
باکارگريجنبشاگراستممکنهااینهمه. داریمپايبرجنایت و خشونتوکشتارو

اگربودخواهدزیستنبرايجاییدنیا. کندداريسرمایهنظامبرچیدنعزمشناخت،وآگاهی
راشوراهادارند،پايبرراخودداريسرمایهضدسراسريشوراهايکارگرهايتودهآحاد

.سازندداريسرمایهعلیهجنگسنگروکنندسراسري

پویان مرادي
1396خرداد 

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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طبقاتیمبارزهوکارگرانتاریخ،

اصفهان،وطنکارخانهمبارزکارگر1700حدود) 1338خرداد( ماهیچنیندرپیشسال58
کارگران. کشیدندکارازدستخویشدستمزدنازلسطحوکاروخیمشرایطبهاعتراضدر
ازکارخانههاي بخشکلیهدرراکاروتولیدچرخرزم،هموصداهممتحد،خیزشیکدر

کارسربهخودهاي خواستههمهکاملحصولتاکهکردنداخطارآنها. فروانداختندچرخش
. افروختراآنهادولتواندارسرمایهخشموقهرموجکارگراناعتصاب. گشتنخواهندباز

وپاسدارانسپاهآنها،امروزيدارانمیراثهمسانسرمایهسلطنتیرژیمسرکوبنیروهاي
کارگر1700. بردندیورشکارگرانمتحدصفوفبهاسالمیجمهوريقهرقوايوبسیج

خودمطالباتبرآنان. گرفتندمقاومتبهتصمیمراسخ،عزموآهنیناي ارادهباوطنکارخانه
شاهنشاهیرژیممسلحدندانتاارتش. کردندخودداريکاربهبازگشتازوفشردندپاي

در. رفتندنشانراکارگرانهاي سینهسوهمهازها مسلسل. کردتیراندازيبهشروعسرمایه
شکستاعتصاب. گردیدندزخمیکثیريشماروشدندکشتهکارگر10نخستدقایقهمان
.یافتتداومطبقاتیمبارزهاماخورد




