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96حرکات کارگري دي ماه، سه ماهه اول، دوم و سوم سال 

اعتراض فردي

اعتراض وتجمع

اعتصاب و 
اعتراض

صد
در

1396ماهيددررانیايکارگرجنبش

در و محالت بود و کارگرانها خیابانمبارزه طبقه کارگر ایران دردي ماه امسال اوج طوفان
ها آفریدند. اما مبارزه کارگران درون کارخانهحماسیهایی مختلف صحنههاي شهرهاي خیابان

تر هم چنان مانند گذشته و حتی شدیدنیز در این ماهپیش ریز سرمایههاي و موسسات حوزه
37ادامه داشت. اوج گرفتن اعتصاب در این ماه نسبت به سایر حرکات کارگري که در رقم 

نظیر بوده است. بیکه در دو سال گذشتهشودمیاعتصاب را شامل36درصد نشان داده شده، 
ارشی از هیچ اعتصابی این در حالی است که در هفت روز طوفانی اعتراضات خیابانی هیچ گز

داده نشده است.
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هیچ اعتصابی با وجودي که رژیم تا دندان مسلح سرمایه تمامی تالش خود را کرد که نه تنها
،اندآمدهها کارگر بیکار و گرسنه که به خیابانهاي اعتصابات با شورش تودهصورت نگیرد بلکه

گزارش در این مدت همچنان ادامه داشت. فقداندر عرصه کاراما نبرد کارگرانپیوند نخورد.
مدت در اینبلکه برعکسبه معنی سکوت کارگران درون موسسات سرمایه نبوده است.

اند بزرگ رخ دادههاي آنها را که در کار خانهترین اعتصاباتی به وقوع پیوسته که برخی از مهم
24و23، 13،14،15،19،22هاي شکر هفت تپه، فازکارگران مجتمع نی:توان ذکر کردمی

پارس جنوبی، شرکت کشت و صنعت آستان قدس در مشهد، سازمان راهداري و حمل و نقل 
کارگران وآهن شمال شرقدر خطوط راه» تراورس«کارگران شرکت پیمانکاري اي،جاده

این ماه نه تنها در مراکز تولید و کار مبارزات کارگران در بینیممی. همانگونه کهنیروگاه یزد 
اما چگونه است که تاثیرات .کاهشی نداشت بلکه از شدت و حدت بیشتري برخوردار بود

کم ها و کارگران معترض در خیاباندر مراکز کار و تولیدمتقابل این دو یعنی جنبش کارگري
سراغ خواهیم پرداخت اما قبل از این ابتدا به تر و ناچیز است. ما به این مسئله کمی پائین

از ارقام فوق که خانمان برویم. بیکارگر گرسنه، بیکار وهاي طوفان اعتراضات خیابانی توده
با تجمع و تظاهرات بر علیه توده عظیمی از کارگراندهد کهمینشانبگذریم تمامی گزارشات

د و آمدنها گرانی، گرسنگی، بیکاري، و ستم طبقاتی رژیم اسالمی سرمایه در ایران به خیابان
سردادند. در این مدت کوتاه طبق فریاد خشم خودرا در طول هفت روز پر فراز و نشیب

شامل ها . اینرفتشهر صورت گ91درتظاهرات595گزارشات مقامات سرمایه در ایران 
کوچکی بود که تا مقطع تظاهرات کمتر کسی از وجودشان با هاي شهرهاي بزرگ تا شهرستان

از چند در کمتر از یک هفته دامنه اعتراضاتشد.میبار شنیدهراي نخستینشان بنامخبر بود و
تکارگر شهرها ستون فقراهايتودهگسترش یافت.سراسر ایراناستان خراسان بهشهر در 

کارگر سلسله جنبان، انتشار هاي نیروي جوان کارگري و فرزندان خانواده.این اعتراضات بودند
هاي بودند. این جنبش دست رد بر سینه همه کسان، رهبران و سازماندهنده و پیش برنده آن 

شوند و ادعاي رهبري دارند. میمدعی العمومی زد که در این مواقع بصورت قارچ از زمین سبز
همین دلیل ه گرا احساس خطر کردند و بصولطلبان تا اطبقه حاکم از اصالحهاي همه جناح

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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عظیم هاي با همه توان خود کوشیدند تا خیزشسرمایهدرون ساختار قدرت هاي همه جناح
بار استمرار این پیکارها و سرکوب قهرآمیز و توحشرا و نیزکارگر هاي خیابانی دي ماه توده

خارج ها و خاطرهها این اعتراضات توسط ماشین جنایت و کشتار سرمایه را از ساحت ذهن
آفرینان این جنبش مراه پسران و مردان صنحههبه . زنان و دختراندبه حاشیه راننوسازند

در کارخانه، بیمارستان، دانشگاه آنان ادامه مستقیم پیکارهاي پیشینها،بودند و مبارزه در خیابان
ه از گزارش وزارت کشور دولت سرمایه ایران بموضوعاین.بودو تولید و سایر مراکز کار 

، سخنگوي "سلمان سامانی"، "ایرنا"خوبی آشکار است. بنا به گزارش خبرگزاري دولتی
ماه در یک نشست خبري اعتراف کرد که در طول مدت پنج يد23وزارت کشور، روز شنبه 

هزار تجمع اعتراضی در ایران صورت گرفته است. حال اگر ما ده درصد از این 43سال اخیر 
بر علیه بخش دیگر ایراندارسرمایهتجمعات را متعلق به جناحی و یا بخشی از طبقه حاکمه 

کارگران سال از سوي 5اعتراض و تجمع کارگري در هر روز در طول این مدت 21،بدانیم
از شاغل و بیکار، زن و مرد، پیر و جوان، در سن کار یا بازنشسته، زیر فشار بیکاري، گرسنگی،

لیدي ناشی از روابط توهاي میتوحقوقی و محربیاشکالي داروئی و همهبیمسکنی،بی
ما نسل بعد از .ریشه این اعتراضات در وجود سرمایه استشکل گرفته است.يدارسرمایه

ایران و بنیان قدرت دارسرمایهسرمایه طبقه و نتیجه آن کوهایم و استثمار شدهایم نسل کار کرده
طبقه عتراضیابدون پیشینهسال جاري این جنبش اعتراضی دي ماهبنابرشده است.رژیم 

تا این جا از نقاط قوت جنبش کارگري اعم از آن چه که در مراکز کار کارگر ایران نبوده است.
آن گفتیم. گیرد،میصورتهمین کارگراناز جانبها که در خیاباننیز آنچهو شکل گرفته

ي دارسرمایهشوند و اعتراض خود را به مناسبات غیر انسانی میزمان که از کار روزانه فارغ
اما اگر از نقاط ضعف جنبش کارگري بطور دهند. میو به شکل دیگري نشانها در خیابان

تمامی ایم.انگار هیچ نگفتهبلکهایم نگوییم نه تنها کم کاري کردهسخنیایران"مشخصا کلی و
ر تمامی که آن را داي نکته. این جنبش حکایت داردجوش و خروشوبودن ارقام باال از زنده

کند. بنابر میمیلیارد کارگر با جنبشی در سطوح مختلف، مستثنا5ي با حدود دارسرمایهدنیاي 
به توانیم از نبود و یا کمبود مبارزه کارگري علیه سرمایه بخصوص در ایران سخننمیاین ما
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د کار مزدي بر محور ضها ان و دولت آندارسرمایهمیان آوریم. جدال ما کارگران و ستیزمان با 
ب ما کارگران به حکم شرایط به این ترتی.ي استدارسرمایهاست زیرا جنبش ما در اساس ضد 

حال چگونه است ایم.ایستادهی که باشندان با هر اسم و شکلدارسرمایهمان در مقابل زندگی
که اي و با وجود ضدیت با سرمایه و مبارزه روزانه و حتی شدید به گونهتوانکه ما با این 
شویم و سرمایه را میموفق و بدون نتیجه راهی کار روزانه و تولید سودنا،ایمهشاهد آن بود

ریزي کنیم. آیا این نیست که ما هنوز قادر به ایجاد سازمان خود براي برنامهتر میهرچه فربه
ده و باالخره نمایش قدرت سازماندهی شادامه کارآوري نتایج هر حرکت،مبارزه، جمع

ایم.نشدهها و در نهایت شکست نهایی آنها ان و به عقب راندن آندارسرمایهکارگري در مقابل 
رهبري جنبش ما گفتند و بسیاري تالش بیو اعتراضات خیابانی همه ازها در جریان شورش

کردند رهبر ما باشند. حال آن که جنبش ما در هستی خود از ظرفیت کافی علیه نظام مزدي 
را در دست گیریم و احتیاجی به دار است و ما قادریم سرنوشت زندگی و کار خودبرخور

شورایی هاي هیچ فرد، نیرو و سازمانی که بر ما فرمانروایی کند نداریم. کافی است ما سازمان
در و جا که حضور داریمرا در محل کار، محله، کوچه، مدرسه و هري خوددارسرمایهضد 

را در و دولت آن بر پا کنیم تا سرنوشت زندگی خوددارسرمایهطبقه بستر نبرد طبقاتی علیه
کنند که شوراها تنها هنگام تحوالت انقالبی جامعه، در هنگامه میفکرها دست گیریم. خیلی

ي و حافظ نظام مزدي در معرض سقوط و درهم پاشی است دارسرمایهانقالبی و وقتی دولت 
کنند که مینامند در بوق کرنامیرا نماینده طبقه کارگرود. آن چه احزابی که خگیردمیشکل

اجتماعی براي شکست سرمایه احتیاج به نیروي هاي کارگران در هنگامه انقالب و شورش
دستگاه حافظ روابط طبقاتی انتقالمتمرکزي دارند که جاي حاکمیت قبلی را بگیرد چیزي جز

ارگان قدرت طبقه کارگر جهت تعویض به شکلی جدید نیست. شوراهاي کارگري هیچگاه 
ظرف مبارزه، تر بلکه از این مهماند نه تنها نابود کننده هرگونه دولتیها بعکس آن.دولت نیستند
ما نه تنها اند.مره بر اساس لغو کار مزدي، سازماندهی مبارزه روزگردانی جامعهآموزش خود

کنون بر پا داریم بلکه این تنها راه برون قادریم شوراهاي کارگري لغو کار مزدي را از هم ا
و عمله و اکره آنانها دارسرمایهي است.دارسرمایهلیدي رفت از چارچوب قوانین روابط تو

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*
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که ما قادر به ء کنند و به ما اینگونه القاهمواره تالش دارند تخم عدم اعتماد در میان ما پراکنند
که ما احتیاج به منجیان و و ایني نیستیم،دارهسرمایفهم و درك روابط تولیدي و اجتماعی 

پیامبرانی داریم که رهبر ما باشند و شرایط کار و جامعه گردانی را به ما دیکته کنند. این کار 
نابودي نظام ها در جامعه است. براي آنها فقط جهت حفظ موقعیت طبقاتی خود آنها آن

و تنهادگیرنمیتن تضاد کار و سرمایه شکلشوراهاي کارگري بر م.مزدي معنی ندارد
باشند. میظرف حقیقی مبارزه مااندکه با دخالتگري آگاهانه همگی ما تشکیل شدهشوراهایی

در ظرف شمولیتفوري، عملی و سیاسی کارگران همواره توام است و اینهاي خواسته
دي و فوري خودرا در محدوده شوراها انعکاس دارد. اساس این تفکر که کارگران مبارزه اقتصا

دهند و مبارزه سیاسی را به نخبگان حزبی و کسانی که در احزاب سوسیالیستی میسندیکا انجام
در میان دارسرمایهکنند توسط روشنفکران و فرهیختگان طبقه میواگذاراند سازماندهی شده

دي، عدم اطمینان به خود و شود. کسانی که تخم ناامیمیو هنوز در بوق و کرناهما رواج یافت
کنند که میپاشند فقط براي تسلط جدیدي تالشمیعدم قابلیت جامعه گردانی را در میان ما
عکس این ،تاریخ مبارزات کارگري و انقالباتایم.نتایج آن را در تاریخ مبارزات خود دیده

ین کارگران بودند که با دهند. در انقالب کمون پاریس و در هر دو انقالب روسیه امیرا نشان
حرکت کردند. کارگران همواره در نخبگاناز تر تشکیل شوراهاي نیم بند خود فراتر و جلو

که هایی لذا سندیکا و همه سازمان.روند میمبارزات روزمره خود از قوانین کار سرمایه فراتر
شاندر عمل روزانهکنند دست و پاي کارگران رامیي عملدارسرمایهدر چارچوب قوانین کار 

ه خود علیه سرمایه و روابط کار مزدي به کسب رمند. کارگران در روند مبارزات روزبندمی
انقالبی که عموما از نظر زمانی هاي در دورهرا ها گردند که امکان کسب آنمیتجربیاتی نایل

ساعات کار ،دستمزدبسیار محدود و فشرده اند، ندارند. اگر ما مبارزات روزمره خود در زمینه
سهم و کاهش آن، تامین یک زندگی با امکان معاش کافی در بازنشستگی و از کارافتادگی،
از را هرچه بیشتري براي سیستم درمانی بهتر، مدارس با کیفیت بهتر و کامال مجانی و غیره

ظیر مبارزات نهایی آمدگاه که بردهیم آنشورایی ضد کار مزدي خود انجامهاي طریق سازمان
محروم نخواهیم شد و بدیهی مند طبقاتی خودپیوندند از نبود سازمان قدرتمیدي ماه به وقوع
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هیچ امکان و فرصتی را به الشخوران سلطنت طلب وانواع اصالح طلبان داخلی و است که
ا ما را به یغمهاي خارجی نخواهیم داد که بر امواج توفنده جنبش ما سوار شوند و دستاورد

برند.

ابراهیم پاینده
1396دي 

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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شدن!!اي ترس از سوریه

يانبارهابررااي تازهپرفروشيکاال،"بدتروبدنیبانتخاب"بازارکهاستیسالچند
کیکاالنیا. "رانیاشدناي هیسور"يکاالاست،افزودهخودنیشیپيکاالهاازماالمال

گانیراشبهيبهادستمزدها،ماههچندقیتعو: کهمخدر"ورد"نیا. استرزایتخدژهیو"ورد"
ها،شالقها،تیمحرومکلتحمل،یآموزشبی،یدرمانبی،یداروئبی،یبهداشتبیکار،يروین

یاسالممیرژويدارسرمایهگریداتیجناهمهوها یکشکودكها،يزیستزنها،شکنجه
!!استبهتريسورکارگرانسرنوشتبهابتالوکشورشدناي هیسورازباالخرهه،یسرما

نیا. هستندکارگرهاي تودهزینانیمشترواندارسرمایهشه،یهممثلکاالنیافروشندگان
هیحاشدستفروشتیجمعبااماکارگرند،تماماکهداردهمیدستفروشانمتعارف،روالبهبازار

ازشتر،یبکهکارگران،بخشترین مفلوكوترین گرسنهنهنهایا.دارنديبارزفرقها ابانیخ
تیحاکموقدرتسود،بازارآن،فروشباکهییکاال. ندیآمیکارگرطبقههیالنیباالتر

اریبس. رانندمییتباهورطهبهراخودطبقهکاریپهیپووکار،یزندگوپررونقرااندارسرمایه
نیاکنندگاندیتول. دادکارگرهاي تودهخوردرانیاازمرگبارتريمخدربتوانکهاستدیبع
ییسودهاچهکارگران،بهآنفروشوعیتوزباوکنندمیچهکهدانندمیخوباریبسونیاف
نیاکهاستیکارگرانسربربحثاماسازند،میممکنراها يروزیپکداموآرندمیچنگبه

نگاهشانپودوتاروشالودهبهدیائیب. کنندمیقیتزرخودانزنجیرهمشعوربهرامرگزاسموم
يگرچارهقدرتحدودوحدوانتظارسطحبهوخودطبقهسرنوشتونقشت،یموقعبه
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کاريروینفروشندهجامعه،هاي انسانغالبتیاکثرنکهیانان،یامنظراز. میبپردازطبقهنیا
ویعیطبيامرشوددارسرمایهطبقههیسرماکارشانودیتولحاصلبخشترین میعظوباشند

سرنوشتدردخالتنوعهرازتیجمعدرصد80نیاکاملبودنساقط!!استاجتنابرقابلیغ
کارگرانهیوحشاستثمار!!استرشیپذموردويجبراي دهیپدهمخودیزندگودیتولوکار

يدرصد1200کشندهوندهیفرسااستثمارنرخباکارگرنکهیاه،یسرماتوسطخودشانعتایطبو
ووجودعواقبوعوارضج،ینتایتمام!!استتحملقابلکامالردیگقرارتوحشآماج
میعظکوهکنندهدیتولکارگرها ونیلیمفالکتوفقرويکاریبجملهازمناسبات،نیايالیاست

بهداشت،حداقلاییدنیآشامسالمآبداشتنازيمزدبردهها ونیلیمتیمحرومها،هیسرما
هاونیلیمسازتباهوکنندهخردکار،یشتیمعهیاولحتاجیماومسکنآموزش،درمان،دارو،

گستر،جاهمهدهبادبرتیبشرویطیمحستیزدهشتناكهاي فاجعهخردسال،کودك
افراد،یتماعاجهیاولحقوقويآزادگونههرعامقتل،یجنسزانهیستانساناریبسضاتیتبع

آدمآرامشوتیامنزانیمهرسلبمنتقد،ومعترضيهاانسانهزارچندهزار،چندکشتار
گر،یدهاي تیسبعوها تیبربرکلوياجبارحجابسنگسار،قصاص،پا،ودستدنیبرها،

بهدستدیباحالهماندر. نمودقبولدیباراها نیاهمه!!هستندتحملقابلهمهوهمه
ریاسکهنموددعاها تیجنانیاکلانیمجروعامالنوانیبانيبراوکردبلندهممانآس

بهوکارگربه»بدتروبد«خاصیچیپنسخهنیاقبول!!میانشدهيسورکارگرانتیوضع
بودنسگبه) ثالثاخوان(یرانیاستیونالیناسشاعر»يهاسگ«نگاهاز،یکلطوربهانسان
هاي ارهخاكيمقداروجودحداقلهاسگآنجادر. استتر منحطوتر زبونانهاریبسهم،خود
ومخدرنیابهمتوسالناماافتند،یمیشالقتحمليبرایموجبرااربابنوازشونرم

ازبناستاگر!!ندارندشیخواستداللوکارمستمسکهمرايزیچنیچنیحتیچیپنسخه
فرارنیاانیپانقطهمیکنفرارها يروزهیسوها فالکتیتمامدامنبهشدناي هیسوروحشت

!بود؟خواهدکجا
!! هایسازبرهاننیابهمتوسلوسمومنیاکنندهعیتوزکارگرانایآکهاستنیاماپرسش

گردیتائونظرهمش،یخويداورنیموازوکردیرونیاباکهاند کردهفکرنیابهگاهچیهایآ

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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. باشندمیخودزنجیرهمهاي تودههیعليدارسرمایهدولتودارسرمایهطبقهواناردسرمایه
تکراررايدارسرمایههاردولتوهیسرماصاحبانسخننیعهمآنانکهاستنیانهمگر
دستمزدخواستارد،یاندازینراهاعتصابد،ینزناعتراضبهدستد،ینکنمبارزهنکهیاکنند،می

بدترازد،یباشیراضدیندارایدیدارچههربهد،یکنتحملرادستمزدهاقیتعود،ینشوشتریب
د،ینکننعمتکفراند،یدهتنتیمشوریتقدبهد،یآرنییپاراخودانتظارسطحد،یبهراسشدن
درونشدههیسور»کشورتان«کهدیباشخوشحالودینمائدیتولهیسرماهمبازوهیسرما

يدارسرمایهدولتقدردانودیشمارمغتنماریبسرانیا. دیستینداعشيهاخونیشبمعرض
ها یبیعوامفرنیهمقایدقزینکارگراننیاوندیگومیراهانیادولتشانواندارسرمایه!! دیباش

يبرادیباکهندیگومی.دهندمیشیخوانزنجیرهملیتحووکنندمینشخوارراها يادیشو
هیعلآنانيسوازشدهيزیربرنامههاي عامقتلکلبهان،دارسرمایهتیجناهرتحملازامتناع
!! میدهتنشیخویاعتراضدنیکشنفسهرویزندگهیاولحتاجیماوخوراكوخورد

اعتراضمقاومت،گونههرزندان،ويریدستگوحشتازماوکنندمیکاریبرامااندارسرمایه
ازماوپردازندنمیسالبهسالرامايدستمزدها!! میکنمیتحرارتیجنانیاهیعلزیستو

يدیجدشکلبهروزهرراماکاريروینيبها!! میدهتنمزدچیهبدونکاربهاخراج،ترس
بساطهیسرماقدرتبارگاهدردستمزدها،شدنکمترهمبازازهراسدرماوکنندمییسالخ

شکرگزارماوندینمامیمحرومدرمانوداروامکانگونههرزاراما. میاندازراهیثناخوان
خوابکارتنونینشرانهیوراما!! میباشیآتروزچنداشتغالادامهيبرااندارسرمایهتیعنا
ماهیسرما!! میدانهیسرماصاحبانمنتنیرهراخودم،یهستزندههمبازنکهیاازماوکنندمی
دولتبهاعتراضوهیبلنیاشهیربرنهادندستماوکندمیندفزگردهایرسمومدررا

بادآلیوکوآبادعادلونیاودر!! میانگارالقاعدهخطرفقدانمقابلدریقدرناشناسراهیسرما
امام،یشومیکشتاروشکنجههزارچندهزار،چندگر،یدگاهشکنجههزارانودشتگوهرو

یاسالمدولتنهماقاتلواعدامهاي جوخهدربلکهبمباران،درنهماقتلکهمیباشیراض
باالهاي بتیمصوها رنجدردها،همه!! استرانیايدارسرمایهیاسالممیرژکهشام،وعراق

!! میستینيسورکارگرانتیوضعریاسکهحسابنیابام،یدارمنتده،یدبهرا
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قدرتوتیموقعونقشبهاي لحظهيابریحتکهآنستجماعتنیاازمايبعدپرسش
کلنندهیآفروکنندهدیتولما،طبقهکهاند دهیشیاندنیابهگاهچیهایآاند.کردهفکرخودطبقه
چههرچرخواستهیسرماچههردیتولچرخهکهداردراقدرتنیاواستها هیسرما

دهشتووحشتنظامنیاکلواندازدفروچرخشازرااستيدارسرمایهتیحاکموقدرت
ازفراردهیامروجکارگران،یراست،یراستایآسازد؟خیتارگورستانیراهراتیجناو

م،یکننیچنومیشیاندنیچنچرا! هستند؟موضوعاتنیابهدنیشیانداهلشدناي هیسور
نییتعرتقدکیماکهمینگوئچرام؟یاندازیننظرشیخوطبقهکاریپتوانوقدرتبهچرا

وجادهومزرعهوساختمانوراهوخانهتجارتوکارخانهچههرم،یهستسازخیتارکننده
مینگوئچرا. استماکارمخلوقهمهوهمهاست،هیسرماچههرکالمکیدروبازاروبندر

وکارحاصلکهاي هیسرماهمانزد،یخمیبرهیسرماازدارسرمایهطبقهدولتوقدرتکه
سازخیتارمیعظطبقهکیبلکهزبونولیذلافرادیمشتنهماکهمینگوئچراماست،دیتول

شیپراقدرتنیاساختنمتشکلراهم،ینکنمتیعزشیخوقدرتازچرام،یهستیجهان
وهیسرماباخودرابطهچرام،ینکناعمالهیسرماهیعلراافتهیسازمانقدرتنیام،یرینگ

نوعدونیافاحشويادیبنتفاوتکهدیدانمیحتما! م؟ینکاوگونهنیارايرداسرمایهدولت
باشد؟تواندمیچهکدامهريدستاوردهاوعوارضوهستچهکردیرودونیاایکردننگاه

زد،دستاي تازهینینشعقببهروزهردیباکارگرانازبخشنیانگاهبا. استروشنپاسخ
تر گرسنهوگرسنهشد،تر چیهوچیهروزهر. رفتقهقرابهمستمرومدام. دادتنیمذلتهربه

زانیمترین نازلوترین یابتدائآورتر،وحشتنهایاهمهازشد،تر مفلوكومفلوكد،یگرد
انزنجیرهمگرگبشر،ضداندارسرمایهنفعبه. داددستازدیبارايکارگرویانسانشرافت

شد،یجهانهیسرماقدرتهاي قطبوها دولتدرگاهشاکروقاحت،تینهادر. دیگردخود
انیمدرراگریديجاهاوایآسقا،یافرافغانستان،عراق،ه،یسوردرمازنجیرهمعیوستودهکه

ازریغ،يگریدشکلبهرامایصباحچنديبراوعجالتااماکنند،میخاکسترجنگهاي شعله
جهینتکهکارگراننیانگاهنوعحاصلومعنا!! سازندمیيبودناوذلت،یتباهریاس!! جنگ

چیهنیايسوااستهیسرماهاي یچیپنسخهوها خواستدرکاملمیتسلويمغزيشستشو

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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است،آگاهکارگرانکارروالوسنتره،یسکهدوميریگجهتدر. باشدتواندنمیگریدزیچ
زالیالقدرتبهرجوعمبارزه،برکارادیبنانجیادر. استنیامعکوسوضدکامالمسأله
همهدرهیسرماهیعلآنيریکارگبهوقدرتنیايسراسروییشورادادنسازمان،یطبقات

کهدهدنمیاجازهخودبهيکارگرچیهنجایادر. استاستواریاجتماعاتیحهاي عرصه
يندارازیناشمرگوکتفالویگرسنگویآوارگویزدگجنگازیرانسانیغوزبونانه

لطفوموهبتراها بتیمصنیابهخوديابتالعدموکندتیرضاابرازانزنجیرهم
آحادریسادستدردستدیباکهشدیاندمینیابهيکارگرهر. آردحساببهاندارسرمایه

الشتخودطبقههاي تودهدنیگردمتشکلوشدنمتحديبراتوانهمهبابگذارد،خودطبقه
دولتواندارسرمایهوهیسرماقدرتنیابا. گرددقدرتکیاشطبقهآحادهمههمراه. دینما
رومندینراخودجنبشتیموقعکند،ینینشعقببهمجبورشتریبچههرراند،عقببهراآنها

ویزندگتیوضعروزهرراستانیادر. بجنگدهیسرماهیعلشتریبتوانبا. سازدرومندترینو
تادهدادامهراجنگنیا. سازدترافزونرااشطبقهیاجتماعرفاهوبهترراخودکارطیشرا

صورتبهاولنگاه. برداردانیمازرایطبقاتجامعهوطبقاتوجودرا،يدارسرمایهرا،دولت
وزیافتخارآمن،یآفرییرهابالعکسدومنگاه. استیانسانضدویارتجاعيزیانگوحشت

.استیانسانشرفواحساسوشورازالمالما
تر شیپ. میاندازباالیارتجاعهاي یچیپنسخهيمادهاي نهیزمبههمیکوتاهاریبساشاره

انزنجیرهمانیمراسمنیاکهیکارگرانامااستهیسرمافقطسمومنیاسازندهکهمیگفت
وگرسنهشکمشاهدستند،ینکاریبدارند،يکارعجالتاًکههستندیکسانکنندمیعیتوزخود
استثمارانهیوحشستند،یننینشرانهیووخوابکارتنباشند،نمیخودفرزندانبرهنهاندام
يبراییجاکهاندازهنیهمبهامااستآوارسرشانبرهیسرمااتیجنایتماموگردندمی

. کنندمیيخشنوداحساسآرندمیخانوارسفرهبریخالولوینانودارندکاريروینفروش
دامنهکهسازندگوشوهوشزهیآوراتلخاریبستیواقعنیادیباوبداننددیبادوستاننیا

ینامتناهومهاربیهیسرمايکارسازیبويافروزجنگ،يسازگرسنهت،یبربر،یسالختعرض،
بزرگموهبتینیخودبوينظرتنگ،یشیاندکوتهحقارت،،ینادانسرازنکیاآنچه. است
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نیتضمتواندمیآنچه. داردقرارهیسرماتهاجممعرضدرکجاهرولحظههرپندارند،می
هاي یطلبمماشاتنهباشد،شمایواقعیرهائتاینهاوندهیآورفاهواشتغالویزندگکننده
وياسرسر،ییشوراافته،یسازمانمستمرکاریپکهاندارسرمایهباجبونانهوالنهیرذشوم

شیخویزندگوکارطیشرابرهیسرماتسلطاشکالهمهويدارسرمایهاساسهیعلاي شهیر
.است

انیزراعتسروش
1396يد

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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96از خیزش آذر هایی درس

به قلم ناصر پایدار» هانارسائیوهادرخششجاري،خیزش«از مقاله تلخیصیمتن حاضرتوضیح:
لین کارگري توصیه می کنیم.فعاهمهمتن کامل این مقاله را بهمطالعهما می باشد. 

*****

کارگر تحمیل کرده هاي ي و دولت اسالمی سرمایه بر تودهدارسرمایهدر جهنمی که نظام 
پذیر نیست؛ در اوضاعنفر امکانها خالی براي میلیونهیچ اغراقی تهیه حتا نان بیاست و

گرایان و تمامی طلبان و اصولي ایران و رژیم اسالمی آن، اصالحدارسرمایهخراشی که دل
سرمایه، هجوم علیه حاصل کار و تولید، خورد و خوراك و پوشاك و مسکن و هاي جناح

ترین اند؛ خشم محرومانداختهآموزش و بهداشت و دارو و درمان و همه چیز کارگران راه
هاي سراسر ایران جاري گردید. توده عظیمی که از گرسنگی، بخش طبقه کارگر در خیابان

اند؛ کارگرانی که مطابق آمار رژیم از هر چهارده خوابی و بیکاري به ستوه آمدهنداري، کارتن
ان و در بهترین دارمایهسرمیلیون تومان نصیب 13میلیون تومان حاصل تولید و کارشان بیش از 

گردد و کل میحالت، کمتر از یک میلیون تومان سهم معیشت و مایحتاج زنده ماندن خودشان
ارتش، پلیس، سپاه پاسداران، بسیج، هاي شان بسیار کمتر از هزینهگذران زندگیهزینه
کوب علمیه و نهادهاي تبلیغ خرافه پرستی دینی است که دولت روحانی براي سرهاي حوزه

این هاي آورده است. به شاخصه1397فیزیکی و فکري طبقه کارگر ایران در بودجه سال 
:خیزش نظر کنیم
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. براي نخستین بار در تاریخ ایران است خود اتکائی و تن ندادن به نیروهاي باالي سر-1
بورژوازي ریزند و زمام جنبش آنان در دست این یا آن مافیاي میکارگر به خیابانهاي که توده

نیافتاده است. اي تا لحظه حاضر به چنین مهلکه96علیه مافیاي دیگر این طبقه نیست. خیزش 
گوشت، پوست، باها کارگران از جمله توده کارگر بیکار، گرسنه و عاصی حاضر در خیابان

رگ و پی و تجربیات انباشته سالیان کوتاه یا دراز خود، جبهه ملی، نهضت آزادي، احزاب 
روي و حاضر به دنبالهاند گرا، همه و همه را آزمودهطلب و اصولگرایان اصالحاسالمچپ،

آنها نیستند. هیچ کدامشان را داراي نسخه و راه حلی حتا براي تعدیل وضع موجود خویش در 
بینند. نوعی وقوف و آگاهی که بیش از هر چیز مدیون سرمایه نمیایرانيدارسرمایهجهنم 

از طبقه کارگر هایی است. باید باور کرد که اگر نه کل کارگران، اما بخشها ي آنستیزي خودپو
که هیچ دار و دسته بورژوازي اند طبقاتی درك کردهزادایران با همان شناخت خودپو و درون

کهنه وي بگذارد. فهمیده است که باید هر نوع امید به این هاي قرار نیست مرهمی بر زخم
باندها را از سر خود بیرون سازد.احزاب جریانات و

. توده کارگر به حکم هستی اجتماعی خود از يدارسرمایهرژیم ستیزي طبقاتی و ضد -2
افزایی و سودآفرینی سرمایه وارد کارزار علیه متضاد با ملزومات چرخه ارزشهاي سر خواسته

بیکاري، گرسنگی، شعار مرگ براي،گردد. در اینجا شعار مرگ بر خامنهمیرژیم سیاسی
است که سرمایه هایی کارانه جنسی، فقر و فالکت و همه مصیبتخوابی، تبعیضات جنایتکارتن

و روحانی، فریاد مرگ بر اي کارگر آوار کرده است. فریاد مرگ بر خامنههاي بر زندگی توده
ساخته رژیمی است که براي فربه ساختن هر چه بیشتر سرمایه، کارگران را از هستی ساقط 

مسکن بیفریادي که کل قدرت سیاسی حاکم را به جرم بیکار نمودن، گرسنه کردن،است.
دارو و درمان نمودن خود، به جرم اعمال تمامی جنایات سرمایه علیه خویش ولو بیساختن و

ستیزي خیزش اخیر در دهد و در همین راستا رژیممیبدون آوردن نام سرمایه هدف ستیز قرار
دارد. تر يدارسرمایهگذشته بنمایه ضد قیاس با 

ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است *شوراها، *
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کارگر فشار هاي . در این خیزش تودهو اعتراضاتها دامنه وسیع و همه جانبه خواست-3
استثمار و همه اشکال تعرض و تجاوز سرمایه به زندگی خود را یکجا و با هم هدف اعتراض 

یاد نزدند، فقط علیه داروئی خود را فربیقرار داد. کارگران فقط گرسنگی و آوارگی و
ي و دولت اسالمی دارسرمایهتمامی آنچه را که ها دیکتاتوري و ستم و خفقان شعار ندادند، آن

سرمایه بر سرشان آوار ساخته است هدف خشم خود گرفتند. بیکاري چندین میلیونی، حجاب 
سی و حقوق خوابی، فقدان آزادي سیااجباري، مزدهاي نازل، تبعیضات جنسی، آوارگی و کارتن

نظامی و پلیسی و هاي آور هزینهآبی و بالیاي زیست محیطی، ارقام سرسامبیاولیه انسانی،
کارگر به باتالق هاي تبلیغاتی رژیم، ریخته شدن میلیاردها، میلیارد حاصل کار و استثمار توده

ها ير دزدرژیم در منطقه و جهان، طوماهاي جنگ افروزیها و بحران آفرینیها،زیادت خواهی
کارگري هاي چندین هزارمیلیاردي صاحبان سرمایه، اجبار کودکان و زنان خانوادههاي و چپاول

کالن نهادهاي ترویج شریعت و تبلیغات هاي فروشی و تباهی و فروش مواد مخدر، هزینهبه تن
بار کودکان و سالخوردگان، اقیانوس عظیم سرمایه و ثروت اسالمی، وضعیت معیشتی رقت

گیري جنایتکارانه دولت غول پیکر، فشار فقر و فالکت و تنگدستی، بهرههاي صاحبان تراست
جا حقوق انسانی و فراوان مسائل دیگر را یکترین سرمایه از سالح دین براي سالخی ابتدایی

و آمیخته به هم هدف کارزار خود ساختند. 

قبل شاهد این سطح هاي کدام از دورههیچ. درموج اعتراضات فراگیر و سراسري-4
گستردگی مبارزات استثمارشوندگان و فرودستان عاصی و سراسري شدن جنبش در این ابعاد، 

گویاي این حقیقت ها زمان ممکن نبودیم. سراسري شدن بسیار پرشتاب خیزشترین در کوتاه
بیشتر قادر به تحملهاطبقه کارگر در شهرها و روستاتر فقیرتر و تنگدستهاي بود که الیه

ي نیستند، همه از دارسرمایهناشی از وجود هاي حقوقیبیفشار استثمار سرمایه و جنایات و
همه آماده اعتراض و جنگیدن هستند. یک نکته مهم اند.استثمار فرساینده سرمایه به ستوه آمده

هران در قیاس با تتر آتش طغیان کارگران در شهرهاي کوچکتر در همین زمینه اشتعال افزون
بود، تر و فشار فقر و فالکت و گرسنگی خرد کنندهتر بود. هر کجا شمار بیکاران افزون

از نقش بارز و تعیین کننده سرمایه ها و انفجارآلودتر بود. همه اینتر اعتراضات نیز مشتعل
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کرد. یک نکته را به این قسمت بحث میستیزي خودپوي کارگري در این جنبش حکایت
طبقه هاي الیهترین فقیرترین و محرومها ما تأکید نمودیم که معترضان در خیاباناضافه کنیم. 

هاي کارگر بودند. این جنبش در طول چند روز عروج خود نتوانست از حمایت گسترده توده
و مراکز کار برخوردار شود، این مسلما یک ضعف مهم بود. ها کارگر در کارخانه

دید؟آینده این خیزش را چگونه باید
ي، هیچ گاه کل ماشین دولتی و قدرت دارسرمایهسال حاکمیت رژیم اسالمی 40در طول -1

کارگر احساس وحشت هاي سیاسی سرمایه یا کل بورژوازي حاکم به میزان امروز از طغیان توده
نه ها نکرده است. در این روزها هراس اصالح طلبان از استمرار حضور کارگران در خیابان

هاي درون و حاشیه ساختار رقباي اصولگرا که شاید بسیار بیشتر باشد. تمامی جناحکمتر از
حاکمیت سرمایه به اندازه هم آماده سرکوب و کشتار اعتراضات هستند. رژیم با کل قواي الزم 

جنایتی دریغ نخواهد وارد پهنه نبرد خواهد شد و براي پایان دادن به شکل روز آن، از هیچ
ما ضربه سنگینی بر پیکر این جنبش وارد خواهد ساخت اما قادر به انهدام کرد. سرکوب مسل

و تعطیل دیرپا حتا کوتاه مدت آن نخواهد بود. دلیل این امر روشن است. این خیزش با آمدن 
این مورد اذعان پایان یابد. همه درها به خیابان آغاز نشده است که با بیرون رفتن از خیابان

هاي مختلف در مراکز کار و تولید و عرصههاي ها به شکلر همه این سالدارند که جنبش روز د
کرده است. بر همین اساس، سرکوب در میاجتماعی گوناگون حضور داشته و ابراز وجود

معین بر شکل، دامنه یا ساز و کارهاي روز آن اثر گذارد. اي تواند براي دورهمیبدترین حالت
هاي در حوزه،اوالًاي مدتی افت کند یا حتا تعطیل گردد، اما تواند برمیاعتراضات خیابانی

شکل خیزش ،ثانیادیگر و بیشتر از همه جا در مراکز کار و تولید گسترش خواهد یافت. 
خیابانی هم به ورطه رکود نخواهد غلطید زیرا که اکثریت قریب به اتفاق توده عاصی و ناراضی 

عظیم چندین یا چند ده میلیونی که در میان دهند. جمعیتمیرا کارگران بیکار تشکیل
سوزند و هیچ محلی سواي میدرمانیبیدارویی وبیمسکنی وبیگرسنگی وهاي شعله

مردان سرمایه هر روز رضائی و اعتراض ندارند. دولتبراي نمایش قهر، ناها و میدانها خیابان

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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شتغال حداقل چهار نفر آن بیکار کنند که از هر ده کارگر در سن امیبا زبان خویش اعتراف
دارند. پیکار و اعتراض نهستند. این بیکاران هیچ چیز نه براي زندگی و نه براي از دست دادن 

توانند و مجبورند انجام دهند و خیابان و میادین درون شهرها تنها میتنها کاري است که
و این بسیار مهم است ثالثاً توانند این اعتراضات را به نمایش بگذارند. میمراکزي است که

اندازي براي هیچ میزان بهبود در وضعیت معاش و دولتش نه فقط هیچ چشمدارسرمایهکه طبقه 
توده کارگر ندارد که حتا هیچ هاي روزيو درمان و مسکن و بیکاري و گرسنگی و سایر سیه
آلود ه با فروپاشی شتابي و مقابلدارسرمایهدورنمایی براي هیچ میزان چالش بحران رو به عمق 

بیند. موج بحران هر روز از روز پیش نمیافزایی سرمایه اجتماعی هم در پیش روچرخه ارزش
و مراکز کار در حال تعطیل سیر صعودي دارد. هیچ روزي ها گردد، شمار کارخانهتر میکوبنده

اقل رونق است. وخامت نیست که بر کثرت بیکاران افزوده نگردد. بازار انباشت سرمایه فاقد حد
المللی پذیري بیني یا روند ساماندارسرمایهي ایران و بازار جهانی دارسرمایهمبادالت میان 

هاي ان داخلی و خارجی خود را با هزینهدارسرمایهسرمایه اجتماعی کشور در سطحی است که 
شده بسیار باالي ریز هر دو بخش استوار و گردشی سرمایه ثابت، بهاي تمامبسیار گزاف پیش

همه ها پوشند. بانکمیگذاري چشمبینند و از سرمایهمیکاالها و نرخ نامطلوب سودها مواجه
ان دارسرمایهدر ملکیت آنها در شکل وامهاي در آستانه ورشکستگی هستند زیرا سرمایه

ش خصوصی و دولتی و مؤسسات مالی یا صنعتی غول پیکر قرار گرفته است و با فشار سرک
بیمه و بازنشستگی هاي بحران به مراکز مالی وام دهنده باز نگشته است. تمامی صندوق

ها باشند. موج تحریممیکارگر در آستانه ورشکستگی هستند و هر آن در خطر سقوطهاي توده
گردد و بر شدت اختالل مییکی پس از دیگري بر چرخه فروپاشیده بازتولید سرمایه سرشکن

فزایند. برجام به طور کامل بدفرجام مانده است و هیچ انتظار اساسی بورژوازي امیاین چرخه
آبی و تقلیل روزافزون بیو دولتش را پاسخ نگفته است. بحران دهشتاك زیست محیطی و خطر

ي بر همه معضالت غیرقابل گشایش دارسرمایهکشاورزي و پرورش دام و طیور هاي بخش
در حالی چرخه حیات سرمایه را در کالف خود ها . کل اینسرمایه اجتماعی اضافه شده است

پیچیده است که دولت اسالمی بورژوازي باید هر سال صدها میلیارد دالر از حاصل استثمار 
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یا آن کشور حاشیه اینآفرینی درافروزي در منطقه و بحرانکارگر را صرف جنگهاي توده
یچ میزان تقلیل گرسنگی و فقر و فالکت اندازي براي هخلیج کند. در چنین شرایطی آیا چشم

جواب نه فقط منفی که عمیقا معکوس هم هست. ؟کارگر وجود داردهاي خوابی تودهو کارتن
از طبقه کارگر که تا امروز هایی خواهند شد. الیهتر بسیار وحشتناكها و بیکارسازيها بیکاري

ان خود زنجیرهمامنگیر فقیرترین دهاي روزينانی در سفره خود دارند مجبور به تحمل سیه
گردد. میو شاید چند برابرتر خواهند گردید. زمان تعویق پرداخت دستمزدها طوالنی

بازنشستگان از دریافت سنار و سی شاهی مستمري روز خویش باز خواهند ماند. همه چیز 
و حقوق ا هآزاديترین بدتر خواهد شد. رژیم اسالمی سرمایه هرچه بیشتر به سلب ابتدائی

ها و شورشها زنند که موج خیزشمیفریادها انسانی توده کثیر کارگر خواهد پرداخت. کل این
فروکش نخواهد کرد. ها و میدانها و خیابانها و اعتراضات کارگران در مراکز کار و کارخانه

جنگ شاید تغییر شکل دهند، تظاهرات خیابانی چه بسا جاي خود را بهها و خیزشها شورش
و گریزهاي پراکنده نامتوازن با فواصل زمانی نامعلوم دهند اما دولت بورژوازي با سرکوب نه 

خیابانی هاي فقط صداي اعتراض کارگران را خاموش نخواهد کرد که قادر به تعطیل خیزش
نیز نخواهد شد.

پذیري اخیر به معناي نفی آسیبهاي جوشی و خوداتکایی کارگري خیزشتأکید بر درون-2
بند همیشگی تمامی باشد. ترجیعنمیفراوان بحران پرور اعتراضاتهاي بسیار گسترده و کاستی

اپوزیسیون این بوده و کماکان آنست که توده کارگر فاقد آگاهی است. این بحث هاي طیف
ان ساالر است. آگاهی کارگران کارزار زمینی آگاه، سرمایه ستیز، سازمپردازانه و سرمایهوارونه

یافته و شورایی آنان است. آگاهی جنبش کارگري در توان بالفعل کالبدشکافی، چاره اندیشی، 
جویی، جنگ و گریز، تعرض و عقب نشینی، مقاومت و تهاجم متشکل شورایی توده حلراه

گردد. نطفه این آگاهی در هستی اجتماعی کارگران و در بطن مبارزات آنها میکارگر متجلی
ش کارگري هنوز یک جنین زنده، شکوفا و رشد یابنده را متولد نساخته است. است. اما جنب

پذیر قرار دارد. فاقد هر جنبش کارگري ایران از این لحاظ در موقعیتی بسیار ضعیف و آسیب
ي دارسرمایهمند ضد و جهتگیري آگاه یا نقشهبندي، سازمانیابی میزان انسجام یافتگی، استخوان

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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ي دارسرمایهدار، شورایی و ضد تواند و این امکان را دارد که استخوانمیاست. جنبش جاري
تر به بار آرد. تواند شکست خورد و سرخوردگی افزونمیدار گردد، در همان حالو میدان

تواند در این میپذیري آنست که هر میکرب و ویروس و عفونتیاین آسیبیک معناي دیگر
دام را عفونی سازد و به هالکت اندازد. همین االن خیل جنبش به سرعت رشد نماید، سراسر ان

در میان طلبان سرمایه در لباس منجی و قیم آماده دریدن و بلعیدن جنبش هستند.کثیر فرصت
و قابل تر پیش از همه مهلکهاي طلب بر خالف دورهشدگان سلطنتقبراین نیروها نبش

اسونالیسم کرد و بیش از همه حزب دموکرات طلبان که بگذریم نباشند. از سلطنتتر میتعمق
کردستان ایران با یک لشکر عظیم پیشمرگه همراه با برخی محافل همسوي کرد خطري بسیار 

انداز بالفعل شدن آن از جدي براي آینده جنبش کارگري ایران است. خطري که چشم
ورد. حزب دموکرات طلبان نه کمتر بلکه بیشتر است. همه احتماالت را باید به نظر آسلطنت

توانند با محافلی مانندها میطلبان قرار گیرد، همه اینتواند در کنار سلطنتمیبه راحتی
راست هاي دینی و الئیک بلوچ، سندیکالیستهاي ، ناسیونالیست»جمهوري خواهان الئیک«

داخل و خارج کشوري به صورت یک جبهه واحد ارتجاعی به جان جنبش کارگري افتند. 

توانیم بکنیم؟میچه باید و چه
ان مبارز و به زنجیرهمبدون همگامی و همرزمی در قعر شرایط زندگی، کار و پیکار با -1

گران مؤثر رخدادهاي ستوه آمده از فشار استثمار و ستم سرمایه و همراهی عملی با دخالت
ي به حساب آریم. رداسرمایهخود را اثربخش ضد هاي توانیم فعالیتنمیروز جنبش کارگري

» مردگان را به مردگان بسپاریم«در همین جا باید با یک مشکل اساسی تعیین تکلیف کنیم. باید 
و به سراغ زندگان رویم، ما اگر چند برابر عمر متعارف خود هم زنده مانیم و دست به کار 

نمایی سمستیزي و کمونیسازي، رژیمهمراه ساختن این یا آن فعال سیاسی میراث دار حزب
دهیم. به میفرسائیم و هرزمیرسیم. همین توان اندك خود را همنمیرایج باشیم به هیچ کجا

جاي اینها باید چشم دیدن و یافتن دردمندان معترض طبقه خود و زبان گفت و شنود با آنها 
در هااندازي خیزشرا پیدا کنیم. همین کسانی که امروز چندین هزار نفر آنها به جرم راه
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هستند، ها جمهوري اسالمی زیر بدترین شکنجههاي شهرهاي مختلف ایران در سیاهچال
باره نوري درن نداشتند، رسم و سواد سخبیکاران و گرسنگانی که هیچ چیز براي از دست داد

دانستند. علیه شدت استثمار و بربریت سرمایه شوریدند نمیتفاوت میان مارکس و انگلس را
اندیشیم که چرا ما به میشناختیم، آزار دهنده است وقتی به ایننمیآنها راو ما هیچ کدام

حتا یک ساعت وقت خود را صرف بگو، مگوي انتقادي با حزبیون و ها،جاي جستجوي این
رویکرد ضد سندیکاچیان و فیلسوفان و فعالین سیاسی مدعی نجات کارگران کنیم!!

ها صدا شدنو همها سازيهمگامها،جوییدر نوع ارتباطي بدون تغییر ریل بنیادي دارسرمایه
تواند نیروي دخالتگر جدي در پهنه کارزار توده کارگر شود. مادام که ارتباطات، شبکه نمی

تماس و گفت و شنود و اثرگذاري و اثرپذیري ما راه خود را به شریان جنبش جاري باز نکند 
ورز، نویسنده، گوینده، منقد و خبرگزار دوست ایدئولوگ، سیاستهاي ما به صورت مشتی آدم

مان باقی خواهیم ماند.تأثیر در سرنوشت جنبش طبقهبیطبقه کارگر اما
را هسته روینده شوراها سازیم. شوراهایی که هر چه کوچک ها یابیو همراهها گیريارتباط-2

غواصان واقعی دریاي گري خالق و تأثیرگذاري متقابل و ناپیدا، جاي شور و مشورت، دخالت
جنبش باشند. 

اقتصادي و سیاسی و فرهنگی و هاي کارگر را در همه حوزههاي مطالبات عاجل توده-3
داریم که میي در میان کارگران ترویج کنیم. ما اعالمدارسرمایهاجتماعی با نگاهی عمیقا ضد 

هزینه معیشت و رفاه دریافتی ماهانه هر کارگر اعم از شاغل بیکار و جویاي کار در شکل
اجتماعی نباید از سهم وي در کل محصول اجتماعی ساالنه کار و تولید کمتر باشد. بر رایگان 

سطوح، مهد کودك بدون هیچ هزینه براي کل کودکان، ترین شدن کامل آموزش از آغاز تا عالی
خوردگان و دارو و درمان و بهداشت سراسر مجانی براي همه، رایگان بودن نگهداري از سال

معلوالن، ایاب و ذهاب رایگان، مسکن مدرن مصون در مقابل زلزله بدون هیچ اجاره بها، محو 
جرم و جنایت شناختن همه اعمال شنیع و انسان ستیزانه از نوع قصاص، کامل حجاب اجباري، 

ها،ر گونه دخالت دولت در زندگی شخصی انسانشالق و اجراي احکام شرعی، ممنوعیت ه

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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سیاسی و بیان و مطبوعات و تظاهرات یا هاي سازي آزاديت هر شکل محدودممنوعی
اجتماعی، آزادي جامع االطراف افراد در انتخاب هاي سازمانیابی و تشکیل اجتماعات و فعالیت

نوع زندگی مشترك و ثبت کردن یا نکردن ازدواج، امحاء کار خانگی زنان و حق بدون هیچ 
در حصول سهم کامل خود از محصول اجتماعی » خانه دار«قید و شرط هر زن موسوم به 
علیه هر شکل تبعیضات جنایتکارانه جنسی و مردساالري، اي ساالنه کار و تولید، مبارزه ریشه

زیست محیطی در تمامی هاي قید و شرط کار کودکان، ستیز اساسی علیه آلودگیبیالغاء
ه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی، الغاء در چرخها آن از طریق کندن ریشه آلودگیهاي شکل

کنیم. نقطه عزیمت ما در طرح میکامل اعدام و مسائل دیگري از این دست، تأکید و اصرار
کارگر براي تسلط تا سرحد هاي خواستها و شعارها، هموارسازي هر چه بیشتر راه پیکار توده

ممکن بر پروسه کار، تولید و زندگی اجتماعی خویش است. 
و نقدها را بر روي نیروهایی قرار دهیم که واقعا خطر جدي جنبش ها مرکز افشاگريت-4

طلبان بیش از همه موضوعیت دارند. رسد که سلطنتمیشوند، در این گذر به نظرمیمحسوب
و امکانات براي نقد ناسیونالیسم استفاده کنیم. در همین خیزش ها همچنین باید از همه فرصت

ستایی ظاهرا جدا از دار و دسته سلطنت اما غرق در باتالق کورشهاي ستجاري، ناسیونالی
طلبان درون و حاشیه دادند. تکلیف اصالحمیعربده احیاء شاهنشاهی و ایران، ایران سرنیز

نماي داخل همچون کانون طلبان اپوزیسیونحاکمیت روشن است اما فراموش نکنیم که اصالح
تاثیر نیستند.بیم ساختن کارگراندر متوهنویسندگان ایران نیز

متنوع راست و چپ، از هاي اپوزیسیونهاي و گمراهه آفرینیها یکی از وارونه پردازي-5
طلب گرفته تا رفرمیسم چپ تا فعاالن کانون نویسندگان و اساتید دانشگاهی چپ در سلطنت

م بوده است. همه ساالر مذهب و به طور مشخص اسالسال، نقد رفرمیستی و سرمایه40این 
و توحش جمهوري اسالمی را در ها تا ریشه غالب بربریتاند یک صدا سعی کردهها این

اسالمی بودن رژیم ببینند و همین را در شعور کارگران کشت کنند. اینها از هر فرصتی براي 
به و در واقع شعار قبول بقاي دین و دولت » جدایی دین از دولت«سرشت تبلیغ شعار سرمایه
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گیرند. ما باید بسیار بیشتر از میصورت جداگانه، به عنوان یک مطالبه اساسی کارگران بهره
گذشته تشریح کنیم که جمهوري اسالمی، سرمایه تشخص یافته در قالب دولت با سالح مذهب 

سرمایه با سالح مخوف اسالم است. باید هاي است و همه اشکال توحش این رژیم توحش
ان به اسالم را نفرت به نظام بردگی مزدي و نفرت به هر ساز و کار قدرت موج نفرت کارگر

م سازیم.سرمایه از جمله اسال

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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در باره خیزش دي ماه کارگران

اعتراضی اخیر کارگران را کورکنیم. جنبش نگاهاز فعالین کارگري اي نظرات عدهابتدا به 
به درون جنبش از بیرونباید راسیالیسم که سوگویندمیرهبر است!!بیدانند، زیرا کهمی

حاصل تلفیق سوسیالیسم علمی با «کارگر گرسنه هاي ماه تودهو مبارزات ديکارگري برد
راه به جایینتیجه است. این موج اعتراض بینیست پس کور و»رویکرد خود به خودي

استثمار ریشه خیزش نه در شدتزیرا که زیر لواي رهبري حزب نبوده است!!بردنمی
اصال این شورش و اعتراض . بودکم شدن آب کارون ي که در وزش تند ریزگردها و دارسرمایه

گراي هیچ اصالتی نداشت زیرا بانی آن نه کارگران عاصی و شاکی و معترض که جناح اصول
دولت اسالمی سرمایه بوده است!!! این به اصطالح فعالین با کمال زمختی رو در روي کارگران 

که توده کارگر خارج از اند گویند. چرا؟ زیرا که آنها عزم جزم کردهمیراها این حرفهمه
زنجیر تعبد به خویش و احزاب را موجوداتی بدون هیچ شعور و شناخت و قدرت و فاقد هر 

داري طبقاتی انگارند. ستیزي و توان میداننوع سرمایه
حرف بزنند و به نظریه بافی پردازند اما خواهدمیتوانند هر جور که دلشانمیاین جماعت

مریخی هاي پردازيگویند بسیار بیش از آنکه رنگ و رخسار زمینی داشته باشد، خیالمیآنچه
خیزش با اعتصابات است. معترضان خیابانی، به طور ناگهانی از دامان خیابان متولد نگردیدند. 

، هپکو و آذرآب و صدها هاشهرداريکارگري کلید خورد، مبارزات کارگران معدن، کارگران
تجربه اندوزي کردند. در آذرآب و آنها در این مبارزاتساز کارزار بودند.جاي دیگر پیشینه
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ساز تأثیري که دارند چارهبه رغمشهر هاي راهپیمایی در خیابانوکه راهبندانهپکو آموختند
باز هم صاحبان سرمایه را مجبور به نیستند. فهمیدند که اعتصابات پراکنده با همه اهمیتشان 

در اعتصاب ،معادنها،شرکتها،مبارزات کارگران در کارخانهکند.ها نمیقبول خواست
ها بالید و شاخ و برگ کشید و سرانجام وارد خیابان، در کارزار ضد بیکاري تپهکارگران هفت

ي بود، آنها علیه شدت دارسرمایهشد. شورش ماه دي تجلی اعتراض خودپوي توده کارگر علیه 
سرمایه به خیابان ریختند. متشکل نبودند، شورا نداشتند، یک جنبش آگاه، استثمار و جنایت

پذیر بودند، اما با همه اینها دادند، به همین خاطر سخت آسیبنمیمند را تشکیلدار و نقشهافق
بخش بورژوازي اپوزیسون ي بودند. هر دارسرمایهمعترضان خشمگین علیه استثمار و حاکمیت 

طلب نیز به فکر گرفتن شدگان سلطنتکوشید تا راهی به درون آنها دست و پا کند، حتی دفن
ها و افتادند. با همه اینها کارگران کم یا بیش دردها و رنجها پذیريآلود آسیبماهی از آب گل

ویژگی برجسته یدند. اعتراضات خود را فریاد زدند و صاحبان سرمایه و دولت را به چالش کش
، خشم و قهر و طغیان خودجوش کارگران علیه شدت استثمار سرمایه و فقر و این جنبش

. این شاخص با ي بوددارسرمایهناشی از وجود هاي خوابی و دنیاي مصیبتفالکت و کارتن
مثل روز روشن بود . بروز نداشتگذشته هاي در هیچکدام از جنبشاین برجستگی و سرکشی

زنند. میو روحانی قهر خود علیه سرمایه را فریاداي ارگران با خروش مرگ بر خامنهکه ک
بیشتر ها زیرا که بیکاران و گرسنگان در آنظاهر شدتر جنبش در شهرهاي کوچک رادیکال

چیز براي از دست دادن نداشتند. همان کارگرانی که هیچبودند.
، با سر آگاههمراه داشت،ارت و جانفشانی که با تمام جسديجنبشنیاز به گفتن نیست که 

از کسري بیش ها خیلی. ي وارد میدان نشددارسرمایهتگی ضدیافسازمانو شعور و شناخت
گویند. در این شکی نیست اما باید دید که این جماعت از آگاهی میاز حد آگاهی شورشگران

لفظ بازي نیست. آگاهی ضد مشتی کلمات و عبارات وآگاهی چه تصور و برداشتی دارند. 
حزبی نیست. در جنگ واقعی هاي و محتواي قطعنامهها ي کارگر اشراف او بر برنامهدارسرمایه

گردد. میبالد و شکوفامیافرازد،میآگاه و سازمان یافته و شورایی او علیه سرمایه است که سر
حی و حاضر، دخالتگر و هاي دانند، باید انسانمیکارگراگر افرادي خود را آگاهان طبقه

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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محفل انسدر پرداز در پروسه پیشبرد این جنگ باشند. آنان که رد پاي این آگاهان را چاره
کوبند. خیزش دي ماه کارگران میجویند سخت در اشتباهند و آب در هاونمیپژوهانمارکس

ورود باندهاي مختلف مسلما ایرادات اساسی داشت. فاقد هر میزان سازماندهی شورایی بود، راه 
بورژوازي به درون خود را سد نساخت. توان خود را در مجاري واقعی ضدیت با سرمایه 

کارگر در حال هاي ان نگردید. به تودهدارسرمایهخالی هاي خروشان ننمود. آماده تصرف خانه
ر کار نپیوست، تعطیلی چرخ تولید سرمایه در سراسر جامعه را دستوها پیکار درون کارخانه

سازي و خارجها خود نکرد. راه متشکل شدن شورایی را پیش نگرفت. فریاد تصرف کارخانه
ي سر نداد، خواستار محو کار کودکان نشد و دارسرمایهآنها از دست صاحبان سرمایه و دولت 

دردي نیست. دیگر که مجرد لیست نمودن آنها عالجهاي دنیایی از کاستی
زمان قادر به سرکوب و ترین در کوتاهها،گیري از همین ضعفهبهرادولت هار سرمایه ب

عقب راندن موقتی این خیزش شد. چندین هزار نفر را دستگیر کرد. شمار کثیري از کارگران 
آورد و بر جمع کشتگان افزود. فقط در شهر را کشت، عده نامعلومی را زیر شکنجه از پاي در

ها راهی سیاهچال ساخت. رژیم به همه این جنایتکوچک ایذه سیصد زن مبارز و معترض را
دست زد اما یک چیز اظهر من الشمس است. این خیزش شکست نخورده است. طوفان 

30اعتراض در راه است. در همین چند روز، در فاصله میان روز اول تا چهارم بهمن حدود 
رگران، میلیون، میلیون و مراکز مختلف کار و تولید رخ داده است. کاها اعتصاب در کارخانه

خوابی و فالکت بیکار و گرسنه و اسیر فقرند. این توده عظیم چند ده میلیونی عاصی از کارتن
هیچ چیز براي از دست دادن ندارد، در مقابل سرکوب و شبیخون سرمایه تسلیم نخواهد شد. 

ها در همه عرصهرام نگرفته است. همه جا و آبورژوازي هاي و توحشها به رغم تمامی بربریت
سرکش هاي آماده طغیان است. باید به این جنبش پیوست. باید غواص آگاه و ماهر میان موج

را پیش گرفت. باید آماده زنجیرهمي توده دارسرمایهیابی شورایی ضد آن شد. باید راه سازمان
و اداره شورایی آنها گردید و باید دنیایی کارهاي دیگر کرد.ها تصرف کارخانه
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»علیه سرمایه«کانال تلگرام مطالباز اي گزیده

1396دي 13

شاهدگر،یدبارکیرانیابزرگيشهرهاریساوشابورینکاشمر،شاهرود،مشهد،هاي ابانیخ
رانیايدارسرمایهدرندهدولتسرکوبيقواباشمازیستوجنگویینارضاپرخروشموج
ریزشماهمه. دیدانمیکسهرازتر شفافوتربهتر،قیعماریبسشمارازیچکی. استشده
زیستانساننظام. دیاختهیرابانیخبهیگورخوابوفقر،یخانمانبی،یگرسنگندهیفرسافشار

بهدیامهاي روزنهنیآخر. استآوارکردهسرتانبرراتیمحروموفالکتکوهيدارسرمایه
شمااستثمارحاصلهاي هیسرماازجامعه. تاسبستهفرزندانتانوشمايروبررابودنزنده

شدهدارسرمایهطبقههیسرماشما،دیتولوکارمحصولامادیانمودهدیتولشما. استماالمال
شماآساترکوههاي هیسرماوتر افزونيسودهاکسبيبراها هیسرمامالکطبقهنیهمواست

اعتراضادیفرتادیاختهیرها ابانیخبهشما. استانداختهیکنونذلتوفالکتورطهبهرا
راکارزارراهکهدیهستشماخودقایدقانیعصوخشموقهرابرازلحظهتانجا،یاتا. دیدهسر

امایاساسمشکل. دیادادهانجامکهیعظمتپروارزندهبا،یزاریبسکارچهودیاگرفتهشیپ
شما،انفجارواشتعالماقبلقیدقاازیحتولحظهنیازهم. گرددمیآغازبعدبهجانیااز
برحکومتوقدرتوسودتشنهمردارخوارياهایمافطلبان،فرصتزشت،کفتارانریکثلیخ

وقهروخشمموجکلتااند شدهصفبهآنهااند.دهیکشصفمنزلازشماخروجراهسر
حکومتویطلبقدرت،یودجوئسنشستهگلبهیشتکبادبانوبرندسرقتبهراشمااعتراض

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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يدارسرمایهضدوزیستاستثماریانسانکاریپقدرتخواهندمیهمه. سازندشیخویخواه
وهارطلبانسلطنت. کنندخوديایمافوباندوگروهوحزبيبشرضدمنحطقدرتراشما

مختلفيهاروهگ،یاردوگاهاحزابيرسواهاي بازماندهشرم،بییناراضطلباناصالحدرنده،
همهوهمهچپ،وراستگوناگونهاي نامورنگارنگهاي رقیبباقدرتوتیحاکمتشنه

نیماشبرگوسازبهآنلیتبدوشمایطبقاتزیستواعتراضتوانمصادرهآمادهقوایتمامبا
نیاتاراجوچپاولخطرازدیباشماکاریپپرخروشامواج. هستندخودییجوقدرتکهنه

توسطدیباکارنیايبرا. ماندیباقشماکاریپزاللقدرتدیباماند،مصوناحزابوباندها
یتمامازدیبارد،یگقرارشماروزعاجلاهدافتحققخدمتدردیباابد،یسازمانشماخود

. کنداستفادهشمايدارسرمایهضدییشکوفاوانسجام،یآگاه،یبالندگيبراموجودامکانات
شدتویگرسنگفشارازشما. ردیگسنگرشمایطبقاتیاساسومهممطالباتحولدیبا

سطحکیيفورتحققخواستاردیبا. دیاگرفتهشیپکارزارراهوآمدهستوهبههیسرمااستثمار
اجاره،چیهبدونمناسبمسکنگان،یراسراسرآموزشودرمانوبهداشتشت،یمعیمتعال

ییشوراراخوددیبا. دیگردخودیانسانشدهیسالخحقوقریساونکودکاکارکاملامحاء
د،یکناعمالهیسرماهیعلراقدرتنیاد،یشويکارگرییشورامتحدقدرتکید،یدهسازمان

انیعصوقهرخروش. دیگردزیستهیسرماییشوراآگاهیطبقاتقدرتکیيایروهستهدیبا
.شودهیسرماضدییشوراجنبشکیرشدکاروسازدیباشماروز

*****
1396دي 01

م،یجنگمیچههیعلم،یهستیکمیبداننکهیابدون! هاابانیخدرنیخشمگیعاصانزنجیرهم
شیپهاي دورهمثل. بردمینخواهشیپازيکارچیهم،یبجنگدیباچگونهومیخواهمیچه

میآورخاطرهبممکنتیدرانیشتریبباپس. میپردازمینیسنگغرامتم،یخورمیشکست
:که
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زانیمهربابازنشسته،ایکارسندرجوان،وریپمرد،وزنکار،یبوشاغلازماکل)1
.میکارگرهمهوهمهلیتحص

يایدنوينابرابراشکالهمه،ییداروبی،یمسکنبی،یگرسنگ،يکاریبفشارریز)2
ایم.ختهیرابانیخبههاتیمحروم

ما. استيدارسرمایهوجوددرها یکشستموهاتیممحروها،يروزهیسنیاکلشهیر)3
هیسرمامیعظکوهسارانمااستثمارحاصلم،یاشدهاستثماروکردهکارنسلازبعدنسل
بایاسالميجمهور. استشدهطبقهنیاتیحاکموقدرتشالودهودارسرمایهطبقه
.استطبقهنیاالرساخونحمامودرندهدولتطلبش،اصالحوگرااصولوحوشهمه

دانشگاهمارستان،یبکارخانه،درمانیشیپيکارهایپمیمستقادامهها،ابانیخدرمامبارزه)4
.استکارمراکزریساو

بهمجبورراآنهادولتواندارسرمایهخودکاریپقدرتباتاایم ختهیرهاابانیخبه)5
وجامعهمیمقکارگرچیهاهانهمیافتیدر: کهمیکنيکار.میسازها ینینشعقبحداکثر

کودکانکل. نباشدکمترتومانونیلیم4ازکاریبایشاغلا،یدننیايکجاهرمتولد
خانهبهموسومزنانآنازشیپوشودمحویخانگکار. دارندافتیدرماهانهيمستمر

شاغلزااعمکارگرانمعوقهمطالبات. باشندبرخوردارکارگرکیکاملیافتیدرازدار
اندارسرمایهتیمالکتحتیخالهاي خانهکل. شودپرداختيفوربازنشستهای

یتماموآموزشدرمان،دارو،. ردیگقرارمسکنبدونکارگراناریاختدربالدرنگ
هیکل. گرددیملغکودکانکار. شودگانیراکاملطوربهیآموزشویدرمانامکانات
ياجبارحجاببساط. دیآدرکارگرانتصرفبهلیتعطحالدرکارمراکزوها کارخانه

امورویاجتماعمسائلهیکلدرمردوزناراتیاخت. شوددهیبرچشهیهميبرازنان
يهایآلودگشوند،آزادیاسیسرانیاسهمهوکارگرانیزندانهیکل. گرددبرابرفرزندان

...وشودکنشهیريدارسرمایهوجودمحصولیطیمحستیز
برگریدیاساسمطالباتوفوقهاي خواستهلیتحمخدمتدراستقرارمابشجن)6

لیتبديکارگرمتشکلقدرتکیبهدیباکارنیايبرا.باشدآنهادولتواندارسرمایه

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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هیکلدیبا. میشوقدرتنیاییبرپاويمعمارکاربهدستماآحادهمهدیبا. میگرد
هردیبا. میکنجاروبخودراهسرازارقدرتنیابلوغورشدظهور،موانع

طردخودصفوفازرابکاریفرطلباصالحایدرندهيگرااصولشرم،بیطلبسلطنت
.میکن

سنگرکهییشوراها. استيدارسرمایهضديکارگريشوراهافقطماقدرتظرف)7
برکهییشوراهاباشد،ماهمهبرابروآزادوآگاهوفعاليگردخالتحضور،

يروینچیهکهییشوراهاکوبند،ابطالمهريبازکایسندوینیآفرتهیکم،يسازبحز
یمتککارگرانيدارسرمایهضدکاریپقدرتبهفقطونکنندتحملراخودسريباال

.باشند
دانشگاهها،مدارس،ها،کارخانهدردیتولوکارچرخهلیتعطماقدرتاعمالراه)8

،يتجارهاي جاده،يدارسرمایههاي تراستوهابنگاهبرقنیتأمهاي شبکهها،مارستانیب
يبرا. استدیتولوکارمراکزهمهواداراتها،بانکبنادر،،ییهواوییایدرخطوط

تظاهراتدیباه،یسرماینظامویاجتماع،یاسیسياقتصادنظمکاملساختنفلجيبرا
.میزنوندیپهمبهراشدهادیمراکزهمهدرعیوساعتصاباتویابانیخ

پابرراخوديدارسرمایهضديشوراها. مینههمدستدردستکارگرانعنوانبهدیائیب
اعمالآنهادولتواندارسرمایهبرراقدرتنیام،یشوییشورا،يسراسرقدرتکیم،یدار
آمادهومینکساقطراهیسرمادولتکار،یپادامهدرم،یسازمحققراخودعاجلمطالبات. میکن

.میگرديدارسرمایهکاملينابوديبرایاساسويبعدکارزار

******
1396دي 13

ایم ختهیرابانیخبه. استکارگرهاي تودهمایینارضاوخشمانفجاردانیمنکیاها ابانیخ
وداروودکتربدونم،یخوابکارتنم،یاخانهبیوآوارهم،یکاریبم،یابرهنهم،یاگرسنهرایز

فشارریزماطبقهزنان. هستندیلیتحصامکاناتومعلممدرسه،فاقدماکودکانم،یهستدرمان
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هاي بچهاند.شدهياجبارحجابتحملبهمجبورودارندقراریجنسزانهیستانسانضاتیتبع
دادنسرمحضبهماکل. گردندمییسالخواستثمارسوددیتولهاي چالاهیسدرماخردسال

وشکنجهها زنداندر. میشومییزندانوریدستگهیسرمااستثمارشدتهیعلضاعترايصدا
شالقریزومیداریوضعنیچنما. میگردمییجیتدرمرگشکلترین انهیوحشبهمحکوم

:کهمیکناعالمتاایم آمادهها ابانیخبه. میهستابانهایخدرتیوضعنیاآورمرگ
ازیرانیاخانوارهرمتوسطسهمکهاستداشتهاعالمیاسالميجمهوريمرکزبانک)1

ینازلاریبسدرصدرقمنیا. استتومانونیلیم4يباالکشورساالنهیاجتماعمحصول
نیهمازما. کندمیدیتولماههرماطبقهکهاستهایی ارزشایسودهاها،هیسرماکوهاز

تومانونیلیم4ازکمتردیبانينفرسهيکارگرخانوادهچیهکهمیکنمیحیتصرامروز
.باشدداشتهیافتیدرماهدر

.شودپرداختيفوردیبابازنشستهایشاغلازاعممامعوقهمطالباتکل)2
گانیراکاملطوربهدیبایپزشکامکاناتکلبهمایابیدستودرمانودارووبهداشت)3

.شود
.گرددگانیرادانشگاهتادبستانازیلیتحصسطوحهیکلدردیباآموزش)4
.ساختمیخواهمحققراکودکانکارکاملالغاء)5
تکاریجنااندارسرمایهتیمالکدریخالخانههزارصدهاایهزارانشهرهاازکدامهردر)6

ال،یرچیهپرداختبدونوتصرفراها خانهنیاکهمیدانمیخودمسلمحقما. است
.میسازخودطبقههاي خوابارتنکوآوارگاننخستوهلهدروخودسکونتمحل

کارزمراکوها کارخانههیکلکهمینیبمیشیخوياماواگرچیهبدونومفروضحقما)7
.میریگدستبهراها آندیتولوکاريزیربرنامهومیکنتصرفرالیتعطحالدر

.زندیرمیدوربهرایاسالمدرندهدولتموهنياجبارحجابماطبقهدخترانوزنان)8
.میکنمیآزاداریاسیسانیزندانهیکل)9

لیه سرمایه است *شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما ع*
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قبولبهمجبورراآنهادولتواندارسرمایهشیخواعتصابباکارمراکزهمهدر)10
.میکنمیشیخوهاي خواست

ها،شهريهواکردنسالميبرا) شنبهوجمعه(لیتعطهاي روزدردیتولهرگونهتوقف)11
.باشدحقوقباستیبامیلیتعطهاي روزنیا

متشکليدارسرمایهضدویشورائخودکاریپشبردیپوها هدفنیاتحققيبرا)12
.میگردمی

مزدورانکهمیخواهمیانزنجیرهمهمهازکارهانیايبراکاملیآمادگاعالمباما)13
يمنزووطردخودصفوفازرايبورژوازهارارتجاععواملریساوطلبسلطنت
.سازند

متشکليدارسرمایهضدويسراسر،ییشورا. میگذارهمدستدردست! انزنجیرهم
. میگرد

*****

1396دي 21

گرفتهطلبسلطنتدرندهوحوشازدارسرمایهطبقهاحزابوکردهایروبخشها،کلرسم
وینیرهبرآفرکاربهدستجاهمهکهآنست!! »سمیالیسوس«يپرچمداریمدعينماچپتا

آنها،اوال. استانیعرلشیدل. باشندکارگرتودهنایمدریفروشيرهبربازارساختنداغ
یدموکراسويآزادفهمازقاصرنان،لقمهکیدنبال!!»تفکرونیال«يهاآدمیمشتراکارگران

رسالتموضوعآنان،یخوشبختنیتأمتااند شدهدهیآفرکهمفلوكهایی آدم!!نندیبمیتیمدنو
تیحاکموتیمالکدردلخواهسهميجستجودرنهاآکلایثان!! باشدقهرمانانورهبران

خودسهمزانیمازایستندینقدرتکیشرکهیزمانجماعتنیاناهمگونفیطاند.هیسرما
شدنسواررا،خوديهدفهاحصولراهباشند،مییناراضيدارسرمایهتیحاکموتیمالکدر
خطررفعوسوکیدریطبقاتيبارقباحسابهیتسويبراکارگرهاي تودهیینارضاموجبر
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کارگرانقهرانیطغمحضبه. میاندازنظرخوداطرافبه. نندیبمیيدارسرمایهسرازموجنیا
بهطلبسلطنتزیستانسانيایمافیحتنها،یاهمهيصداناگهانها،ابانیخدرآوارهوگرسنه
دیبا. استبهرهبیانیناجتنعمازندارد،سراست،يرهبرفاقدجنبشنیاکهرفتآسمان

يجارجنبشوخودانیمکهاي رابطهتنهاباندها،نیاهمه!! گرفتدستبهراآنيرهبر
بهوکارگرانقدرتمصادرهشدن،جنبشنیارهبررابطهنند،یبمیابانهایخدرکارگران

.استبانیرقانیزبهخودانیجروباندحزب،تیموقعتیتقودرقدرتنیايریکارگ
خواه،يجمهورتاطلبسلطنتچپ،تاراستازدارسرمایهطبقهيروهاینفیطنیامقابلدر

يبرا. میسازسدراخودجنبشدرآنهانفوذيهاراههمهدیبا. بوداریهشدیباک،یالئتاینید
هاي شهیرهکمیدانایم. میکردهامیقچرامیدانمیکسهرازتر قیعمکهمیکنثابتدیباکارنیا

پروسهوکارحاصلکار،ازبودنجدادر،يمزدیبردگدرمایکشستمویگرسنگیواقع
باومیدارراشناختنیاکهمیدهنشاندیبا. استشیخویزندگوکارسرنوشتنییتع

ونیابهختنیآودرنهراخودییرهاوانتظاراتخواستها،حصولراهشناخت،نیاداشتن
ران،یادرنهما،جنبشسرقتآمادهگریديروینهرایجالدهاي رضاخانقبرنبشدرنهآن،

وترآگاهچههرجنگدرفقطکهسمیونالیناسفیکثباتالقدردنیغلطوگفتنرانیا
کیفقطکارزارنیاشبردیپيبراکهمیکناعالمدیبا. مینیبمیيدارسرمایههیعلترافتهیسازمان

میعظقدرتکی. میگردمیمتشکليدارسرمایهضدوییشوراخودماننکهیا. میدارراه
حاصلازتر میعظچههرسهمخودروزقدرتبا. میشومیسازخیتاروییشوراويکارگر

وياقتصادنظم. میسازمیخارجآنهادولتواندارسرمایهچنگازراشیخودیتولوکار
تر مفلوكوتر مفلوكراهیسرمادولتوتیحاکمارساخت. میزیرمیهمدرراهیسرمایاسیس

هماداتريسراسروتر ییشوراتر،گستردهتر،يدارسرمایهضد،انقطاعبدونراکاریپم،یکنمی
.میسازمینابودرايدارسرمایهسرانجامومیدهمی

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **






