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پرسشی از کارگران

رفقاي عزیز کارگر!
اعتراض کارگري در 5/4روز اول ماه آبان به طور میانگین هر روز 10در طول ماه مهر و 

رشد %36ایران صورت گرفته است. این رقم در قیاس با مدت مشابه شش ماه اول سال قبل 
منتهی به اعتصاب و تعطیل کارخانه کم بوده است شمار اعتراضات گزارش شدهداشته است. 

اما همین اعتصابات هم یک رشد نسبتاً محسوسی داشته است. کل این اعتراضات و روند رو 
که کندوکاو پاسخ آنها هاییدهد. پرسشمیبه توسعه آنها سؤاالت مهمی را در مقابل ما قرار

خویش براي اثرگذاري خالق آگاهانه نیاز شناخت ژرف تر هر کدام ما از جنبش جاري طبقه 
بر رخدادهاي روز آن است. این سؤاالت به اختصار عبارتند از:

اعتراض داشته ایم. کل 135در طول فقط یک ماه در استانها و شهرهاي مختلف ایران -1
توسط ما کارگران صورت گرفته است. غالب این اعتراضات علیه تعویق هااین اعتراض

و خطر اخراج بوده است. عامل و بانی و باعث هاکمی دستمزدها، بیکارسازيپرداخت مزدها، 
تعویق مزد، ناچیزي دستمزد، اخراج و بیکاري ما نیز سرمایه داران و دولت آنها بوده است. در 

ي ما مشترك و عین هم بوده است. چرا و صد هایک کالم همه چیز، همه بدبختی و مصیبت
کنیم که فقط می، فکر»سازه صنعت«بینیم؟! در مییم فقط خود رابار چرا، در هر کجا که هست

ما کارگران این کارخانه مشکل تعویق پرداخت مزد و خطر اخراج داریم. در نورد لوله اهواز، 
کنیم. در میفوالد البرز، نساجی بروجرد، معادن فاریاب و شهرداري تهران هم همین فکر را

ودرو و اتوبوسرانی رشت و صنایع فروآلیاژ ایران هم دقیقًا سامان کاشی و آونگان و ایران خ
فکر نمی کنیم که ما آحاد یک طبقه واحد هستیم؟ باشیم. چرا اصالً به اینمیاسیر همین خیال

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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آفریند، هیچ نداریم و زیر میراهایک طبقه کهلیاژ ایران هم دقیقا اسیر همین فرو کل سرمایه
ریم. چرا نمی اندیشیم که همه ما در حال مبارزه علیه استثمار قرار داهاشالق تمامی مصیبت

و سبعیت و جنایت سرمایه و سرمایه داران و دولت آنها هستیم؟ چرا به فکر کوبیدن درب 
خانه یکدیگر، یافتن هم، دست در دست هم نهادن، چاره اندیشی مشترك، متشکل گردیدن و 

مایه نمی افتیم؟ به نظر شما دلیل اجتناب از فکر علیه سرشوراییمبارزه سازمان یافته سراسري 
کردن به این موضوع و فرار از این رویکرد چیست؟!

. غالب اعتراضات به شکل اجتماع در کارخانه، در مقابل دفتر رئیس شرکت، رو به روي 2
وزارت کار یا نهادهاي دیگر دولتی بوده است. یک چیز روشن است. هیچ کدام ما از 

ین مبارزات راضی نیستیم. از بی نتیجه ماندن این همه شکایت و تحصن رنجدستاوردهاي ا
کنیم.  با این حال در هیچ کجا، هیچ جرقه اي از تالش براي میکشیم و احساس شکستمی

ي موفق تر مبارزه در میان ما مشاهده نمی گردد. هاتغییر ریل اعتراضات و جستجوي شکل
بینید؟مین وضع را چهي واقعی ایهاچرا و دلیل یا دلیل

دهند که آنچه در می. جمعیت وسیعی از هم زنجیران ما پاسخ هر دو سؤال باال را این گونه3
انجام گرفته است تنها راه پیش پاي ما بوده است. همه راههاي دیگر در بن بست هااین سال

ق هستید؟ آیا واقعاً ي سنگین دارد. آیا شما با این پاسخ موافهاهستند یا آزمودن آنها هزینه
تاریخ به بن بست و دنیا به آخر رسیده است؟! آیا تغییر ریل کارزار براي ما ممکن نیست؟! آیا 
ما مجبور به تحمل وضعی هستیم که اکنون بر ما مستولی است؟! آیا نمی توان مبارزات را به 

آن را هم به يهاشکل دیگر پی گرفت و با چاره اندیشی و آگاهی و خالقیت بیشتر هزینه
دارید؟هاییکنید و چه توصیه یا توصیهمیحداقل رساند؟ در این زمینه چه فکر

. در طول همین یک سال درصد هر چند اندکی از همرزمان ما به جاي شکایت نویسی و 4
دولتی، راهکار اعتصاب و اعمال قدرت علیه سرمایه، سرمایه اجتماع در مقابل این یا آن نهاد 

دار و دولت سرمایه داري را پیش گرفته اند. دستاورد مبارزات آنها هم در قیاس با سایرین 
رضایت بخش تر بوده است. این کامالً روشن است که در خیلی جاها به دلیل عزم جزم سرمایه 

ي دیگر، سالح اعتصاب کارساز هاي خود به حوزههاایهداران براي تعطیل کارخانه و انتقال سرم
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توان و باید این نوع مراکز کار را به تصرف خود در مینیست. اما عده اي بر این باورند که
داريضدسرمایهآورد. باید کارخانه را از چنگ سرمایه دار خارج ساخت و با تشکیل شوراي 

ي دایر و تصرف هایک اعتصاب در کارخانهخود آن را اداره کرد. نظر شما نسبت به تاکت
بینید؟ میي در حال تعطیل چیست؟ چه موانع اساسی بر سر راه اعمال این راهکارهاکارخانه

باشند؟ چگونه؟ چه توضیحاتی دارید؟میآیا این موانع قابل حل
ي رسمی استخراج شده است. هااعتراض در طول یک ماه از رسانه135. اخبار مربوط به 5

بینید؟ آیا میرا در همین حدهاآیا با نگاه به پیرامون خویش کل مبارزات و جنب و جوش
راه یافته است فقط بخشی از زنجیره طوالنی تر اعتراضات نیست؟ اگر اطالعی هاآنچه به رسانه

دارید بنویسید. 
راي گفتگو؛ ي باال با هم گفتگو کنیم. اما گفتگو نه بهاپیشنهاد ما این است که حول پرسش

که این بسیار فاجعه بار و ساز و کار سازش با شکست و استیصال خواهد بود. گفتگو با هدف 
چاره اندیشی و برون رفت از بن بست فرساینده و نابود کننده موجود؛ گفتگو براي یافتن 

نیرومند در مقابل سرمایه و تغییر ریشه اي وضعیت موجود. ییراههاي درست پیکار و صف آرا
ایت علیه سرمایه و کانال تلگرام این سایت در خدمت انعکاس و انتشار این گفتگوها و چاره س

رسد براي ما بنویسید. با شرکت فعال در این گفت و میاست. هر چه به نظرتانهااندیشی
شنودها هر چه بیشتر با هم همراه و همدل و همرزم شویم. 

علیه سرمایه
1395آبان

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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95گزارشی از جنبش کارگري ایران در شروع نیمه دوم سال 

ماه مهر و نیمه اول اعتصاب و اعتراض درجنبش کارگري ایران در شکل شکوه نامه نویسی 
15. بطوري که در طول ماه مهر و ادامه دارد1395اول سال ماهشش آبان با شدتی بیشتر از

اعتراض کارگري در ایران صورت گرفته در حالی 5روز اول ماه آبان به طور میانگین هر روز 
همین طور رشد داشته است%36،  95که این رقم در قیاس با مدت مشابه در نیمه اول سال 

اعتصابات نیز درجا نزده و پیشرفت هر چند کمی داشته اند بطوري که در شش ماه اول سال 
درصد از حرکات کارگري به اعتصاب کشیده شد و این رقم در این مدت یک ماه و نیمه به 9

منابع این گزارشات عموما دولتی و یا وابسته به دولت سرمایه اند لذا ارقام درصد رسید.12
ست و این بخصوص در مورد اعتصابات بیشتر هااقعی حرکات کارگري بسیار بیش از اینو

صادق است. منابع رژیم سرمایه عمدا اخبار مربوط به اعتصابات کارگري را از دید کارگران 
کنند، به همین دلیل در بسیاري موارد براي اطالع از واقعیت چگونگی یک حرکت میمخفی

کنکاش کرد. هاي اینترنتی و دیگر رسانههازم است فعاالنه در سایتاعتراضی و نتایج آن ال
در مبارزات کارگري است که بیشترین تاثیر را بر عقب نشینی سرمایه هااعتصاب از آن روش

ي خبري سرمایه وقوع آن را از دید هادارد لذا بی جهت نیست که ارگانهاداران و دولت آن
ند. پیش از هر چیز و در ادامه گزارش ماه پیش ذکر نکات ویژه سایر کارگران مخفی نگه میدار

این جنبش ضروري است. یکی از این نکات، پیگیري و ادامه حرکات و اعتراضات در همان 
ي آن زده شده بود. بدین معنی که اعتراض ابتدا هاواحدهایی است که چندي پیش اولین جرقه

ي دیگري، نه لزوما هااست که از پیش در شکلبه ساکن و ناگهانی رخ نمی دهد بلکه روندي 
پیش رفته، جریان داشته است. در دید نخست شاید این تکرار حرکات بنظر آید اما اگر به 

گردد که نشان میي کارگري پیش روي بازهانگریسته شود بزودي افقی از جرقههاپیشینه آن
رخی از حرکات کارگري دیدهاز پیگیري در این حرکات دارد. در مواردي نیز رشدي در ب
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شود بطوري که از اعتراضی کوچک و حتی نامه نگاري به ارگان و مسئول دولتی آغاز شده می
اما کم کم به اعتراض و اعترضات جمعی کشیده شده است. در برخی موارد کارگران از همین 

اده و یا ي اولیه، پرداخت دستمزد عقب افتهاراه یعنی پیگیري مبارزاتی خود به خواست
از یک جنبش طبقاتی پیگیر هابازگشت به کار کارگران اخراج شده نایل شده اند. تمامی این

کند و میي راه سخت خود عبورهاحکایت دارد که به مثابه رودي خروشان از پستی و بلندي
گفتیم » علیه سرمایه«رشدي هرچند آهسته اما پیگیر دارد. اما همچنان که در شماره پیش نشریه 

ي خود خوانده کارگري آن نظیر خانه هاهنوز مبارزه طبقاتی ما زیر نفوذ سرمایه داران و ارگان
و آن وقت واقعی شودواقعی بایدمبارزه طبقاتی ما کارگر و شوراهاي اسالمی کار و ... است. 

است که توده معترضی که در همسایگی ما در پیچ و تاب مبارزه با صاحب سرمایه ي خود 
قدرت توده هم زنجیر ست از تنهایی بدر آید و همرزم طبقاتی خود را پیدا کند. به این وسیلها

کنیم.  از این جاست میهر چه متشکل تروخود را هر چه سراسري تر، هر چه شورایی تر
بدون نامه نگاري به ارکان قدرت سرمایه باالي سر،يبدون آویختن به هیچ امام زادهکه ما

براي اختالل، اضمحالل و در ،تعطیل چرخه تولید سود و سرمایهبهکیه بر قدرت خوداما با ت
. اگر چنین کنیم طومار وضع شویممیهم کوبیدن شیرازه نظم و قدرت سرمایه وارد میدان

شویم که نتیجه ي مستقیم آن نه تنها رسیدن به میوارد تحولیپیچیم ومیموجود را در هم
است. از آن مهمتر متشکل شدنمان به عنوان یک طبقه قدرتمند در صحنهیمان بلکه هاخواست

تا این سطح فاصله دارد کنیم. جنبش ما امروز میواقعی خود را آغازآن وقت است که مبارزه
اما دو پدیده بورژوایی در کمین جنبش کارگري ایران نشسته .اما رسیدن به آن ناممکن نیست

د.است تا آن را از راه بدر کن
ي قدرت سرمایه نظیر خانه هایکی از مواردي که امروزه و از مدتی پیش از جانب ارگان

شود قانون کار و تغییراتی که قرار است در میي خودساخته آن مطرحهاکارگر و دیگر تشکل
و هادارد که قانون، حقوق، مالكمیآن انجام گیرد است. سرمایه همواره به ما کارگران اعالم

چه درست است و چه غلط، چه چیز حق است و چه اعتراضی ناحق، حریم ما در امور اینکه 
شود و مجازات عبور از این حقوق نیز توسط دولت سرمایه در قانون میاجتماعی از کجا آغاز

، یکه الخطابفصلدهد که میارگر اخطارگردد. سرمایه به توده کمیاز جمله قانون کار تعیین

*شورایی و ضدسرمایه داري متشکل شویم*
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ون و چراي تمامی اینهاست و تمایل هر کارگر به هر ابراز رأي یا دخالت تاز و بدون هیچ چ
است. بنابر این انتظار ما از این که قانون کار جانب ما هادر این امور مستحق بدترین مجازات

کارگران را بگیرد اساسا بیهوده است چه رسد به تغییر در این قوانین که همواره در جهت 
نویسند، صرفا و صرفا به این دلیل میي سرمایههاون کار را ارگانمحکم کاري آن است. قان

ي تولید ارزش اضافی کنند و تا زمانی که در هاکه ما را مانند گوسفندان رام راهی کارخانه
کنیم خطري در مسیر پویه تولید سود ایجاد نکنیم. بنابر این آنان میچارچوب آن زندگی و کار

ند که فالن مدیر کارخانه، فالن سرمایه دار در چارچوب قانون کنمیکه در محیط کار طرح
خواهند به ما گوشزد کنند که میریزند ومیعمل نمی کند فقط آب به آسیاب سرمایه داران

اگر کارفرما از چارچوب قانون تخطی نکند همه چیز بر وفق مراد ما خواهد چرخید. این زمزمه 
خوانند در میقدرت در سراسر جهان به گوش کارگرانو ارکان هااي است که همه اتحادیه

پیروي از قانون کار این وضع را پیدا کرده ایم! با وجودي هاو حتی سدههاحالی که ما طی دهه
و ارگان کارگري سرمایه در چارچوب قانون به چانه زدن بر سر هاکه ممکن است این اتحادیه

کار فرما به پرداخت دستمزدهاي عقب مانده موفق این یا آن دستمزد و وادار کردن این یا آن 
شوند اما این هیچ تغییري در روند تولید و قدرت طبقاتی ما ایجاد نمی کند و فقط به تبلور 

انجامد. ما را به میوز زنده ماندن در دوزخ سیاه سرمایهما براي کسب مجياستغاثه و ناله
رساندمیي رفته گذشته بدون هیچ پیشرفتی در مبارزه طبقاتی و تکیه به نیروي خودهاتکرار راه

به شکل حال آن که اتکاء به نیروي خود یعنی فریاد اعتراض علیه اساس هستی سرمایه است و
را . این ارگان قدرت کارگر، شوراهاي ما قانون خودانجامدمیگیري ارگان قدرت کارگري

داراست و آن توفندگی مبارزه طبقاتی ما است.
کشد مسئله مبارزه با خصوصی سازي و میمسئله دیگري که جنبش کارگري ما را به چالش

معضل همچون معضل محدود کردن گنجد است. این میهر آنچه تحت عنوان نئولیبرالیسم
مبارزات کارگران در چهارچوب قوانین نظام سرمایه از جانب نیروها و نهادهایی مطرح

شوند که عموما به سرمایه داران تعلق دارند و یا منافعشان در استحکام روابط سرمایه داري می
ما مطرح نمی شود بلکه بطور کلی است. این مسئله نیز مانند مورد باال بطور خود کار از جانب 

ي مختلف سرمایه هابه نام ما و گویا به نفع ما و براي به میدان کشیدن ما در مبارزه بین بخش
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آورند عموما با هدف سیاسی چانه میرا به میانهاکه این شعارهاگردد.  آنمیدام گذاري
ي مختلف سرمایه، اند.هازنی بر سر سهم بندي قدرت جناح

براي ما هیچ فرقی بین مالکین سرمایه وجود ندارد، این که مالک و مدیر شرکت در حالی 
یک فرد خصوصی است یا از جانب دولت سرمایه است، در شرایط کار ما هیچ فرقی ایجاد 

ي سرمایه داري هانمی کند، ما همانطور کارگران مزدي تولید کنندگان ارزش اضافی در بیغوله
کنیم. میچه دولتی و چه خصوصی جانهار هر دو این مکانهستیم و براي نان شب خود د

خواهند وانمود کنند که دولت می-1هدف از طرح این مسائل بطور تیتروار چنین است. 
سرمایه بعنوان یک نیروي سوم بین سرمایه داران و کارگران قرار دارد لذا منشاء نوع برخوردي 

هستند که سرمایه را در دست دولت، چاره ییهااینان همان-2دگرگونه با کارگران است. 
اینان زمانی ما را -3کنند که گویا سرمایه دولتی به توده مردم تعلق دارد!! میکارگران تعبیر

کشاندند اما از آن جا که این حربه دیگر کارآیی میتحت عنوان مبارزه با امپرالیسم به خیابان
ي مختلف سرمایه و به نفع یکی هامبارزه بین جناحندارد قصد دارند با عنوانی دیگر ما را در

آید تمامی تالش در محدوده منافع یک جناح میبه صف کنند. چنان که از موارد ذکر شده بر
سرمایه بر علیه جناح دیگر است. حال آن که واقعیت بطور ساده چنین است که مالکیت سرمایه 

د باز تولید سرمایه، میزان استثمار کار فقط یک پوشش حقوقی است و هیچ گونه نقشی در رون
و موسسات که در بورس ثبت هستند ممکن هاو حتی دستمزد ندارد. چنانکه برخی سرمایه

است در طول سال مالکان مختلفی به خود ببینند اما آیا این در روابط کار و سرمایه تغییري 
کند؟!! میایجاد

ابراهیم پاینده
1395آبان 

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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!کارقانونبهبودتکدينهسرمایه،علیهقدرتاعمال

شدتعلیهکارگريهاتودهمبارزات. شودمیترپرخروشروزهرکارگرياعتراضاتموج
کارگران. گیردمیخودبهتريرادیکالاشکالروزبهروزسرمایهوحشیانهتهاجماتواستثمار

خودپو،وخودجوشصورتبهتولید،وکارمراکزازبسیاريدرکشور،مختلفنواحیدر
هیچنهیوامربدونخویش،معیشتیفرسایندهمعضالتوسرمایهتعرضفشاربامقابلهدر

راهپیماییبهدستکنند،میاعتصابآنها. پیکارندواعتراضحالدرخود،ماوراءنیروي
راهاراكصنعتیشهردر. کنندمیمختلراسرمایهمواصالتیخطوطهاراهبندانبازنند،می

پرداختآنانگیرجاهمهوعمومیخواست. اندکردهمسدودراکارخانهتولیداتخروج
يهابخشبخشترمیمدستمزد،افزایشاشتغال،امنیت.  استافتادهتعویقبهماههامزدهاي
سکونتوکارمحلکهمعلمانیذهابوایابحققبیلازکارنیروينازلبهايدهندهتشکیل

آنروزافزونوخامتازجلوگیريیابازنشستگیوضعیتبهبوددارد،فاصلهکیلومتر100آنها
یاآموزشی،»خدماتی«کشاورزي،صنعتی،ازاعمکارگرتودهدیگرمطالبات،هاایننوعو

میدانواردنیزبیکارانعظیمخیلجاهاخیلیدر. دهدمیتشکیلراهاحوزهسایرکارگران
معترضعاصیاجتماعاتتشکیلباواندنمودهچنینخوزستاندر. اندشدهکارزارواعتراض
روزمبارزاتشدنورشعلهوگسترش. اندگردیدهخویشاشتغالوضعیتتعیینخواستار

انعکاسبهمجبوربیشیاکمهمراسرمایهدولتيهاروزنامهحتیایرانکارگريهاتوده
کورسوچندهريهانشانهاستمهمبسیارواساسیمیانایندرآنچه. استنمودهخوداخبار
تولید،وکارچرخهتعطیلاعتصاب،. استاعتراضاتریلتغییرازوارپارههرچندومانند

دراندكاندكقدرتنمایشسادهيهاشکلکالمیکدرواعتراضیهاراهپیماییراهبندان،
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همهکهاستروندياین. بالدمیآنهاجنبشروزرخدادهايسیردروکارگريهاتودهمیان
کارگريهاتودهکارزارمسلطشکلهايامروزتاآنچهاینهاهمهبااماهستیم،آنوقوعشاهدجا
خویشداريضدسرمایهقدرتبهکارگرانتوسلروندنهجهتگیري،ایننهکند،میتعیینرا
وحوشازنانايلقمهتکديزبونی،قدرتی،بیفروماندگی،استیصال،ابرازبالعکس،که

مقابلدرتجمعنشینی،بستطریقاز!! سرمایهبخشایشدرگاهبهدخیلبستندار،سرمایه
است،مستولیرونداینتاواستبزرگايفاجعهاین. استدولتینهادهايوهاخانهوزارت

راهارفتنبرهوتگونهایندیربازازچپوراستمنحطرفرمیسم. تارندوتیرههمههاافق
ظرفیتوتوانتمامیباواستکردهپهنماطبقهپیکارمسیروییجوحلراهفکر،ساحتدر

.  کوشدمیهاآناستیاليواستمراربراي
نوعاینبودننتیجهبیوبیهودگیبودن،عبثمازنجیرهمتودهکهاستحاکیشواهدهمه

شناختوشعورهیچنیازمندواقعیتایندانستنداند،میخوبرااعتراضاتاصطالحبه
هاتحصناینازکهزندمیفریادماروزبهروزتجربه»آفتابدلیلآمدآفتاب«. نیستییباال

نازلبسیارمطالبههیچ. ایمنرسیدهکجاهیچبههادریوزگیوهاتکديوهاییجوتوسلو
رويبر. ایمکردهکاریکفقط!! »اعتراض« شکلهاياینبا. ایمنساختهمحققهمراخود

آنهادولتودارانسرمایهبه. ایمبستهپلسرمایهعلیهخویشطبقاتیپیکارگرمعجزهقدرت
وآفریندگرگونیقدرتکنند،عبورپلاینازآسودهخیالوبالفراغباتاایمدادهاجازه
محقردستمزدهايتعویقزمانبیاورند،ماسربرییبالهرگیرند،هیچبهراماطبقهسازتاریخ

بهقهرآمیزتروترکوبندهبسیارراما. سازندترطوالنیهمبازراماشدهسالخیبارهزاران
تمامیباکهاستهاییواقعیتهمههااین. اندازندفرومسکنتوذلتوگرسنگیباتالق

بافیفلسفهواستداللنیازمندکههاییواقعیت. کنیممیاحساسولمسهاآنپوستوگوشت
زبونانهشکلهاياینبههمچنیانماطبقهوسیعتودهاگرما،اگر. نیستندکبراوصغراچیدنو
. نیستآنهاییناکاراوبودنعبثبرآگاهیعدممطلقاآندلیلآویزدمیاعتراضاصطالحبه

ادامهرا!! »مبارزه«بیهودهوسترونبسیارشکلهايآنها. داردقراردیگريجايدرکارایندلیل
بارابطهدرواینجادر. کنندمیدرماندگیوعجزقدرتی،بیزبونی،احساسزیرادهندمی

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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ابعادوخویشطبقاتیقدرتمازنجیرانهمکهاستاینهاخیلیحرفآخر،جملههمین
. نیستهمایناساسیمشکلمانظربه. فهمندنمیوشناسندنمیراقدرتاینعظمت

خوبرااینخودطبقهمتوالیيهانسلکارزارتجربهدروخودعمرطولدرکارگريهاتوده
بهتمکین،بهنشینی،عقببهآنهادولتودارانسرمایهمجبورسازيراهیگانهکهانددریافته

نمودنمختلوسودتولیدچرخکارانداختنازراهصرفاًخودروزمطالباتمیزانهرقبول
بازچشمبااالنهمینآنهادانند،میکارگرانهمهرااین. استسرمایهییافزاارزشروند

هیچبهسرمایهصاحبانقدرتکاخمقابلدرنالهواستغاثهوتحصنباکهکنندمیمشاهده
کجاهرگیرند،میکاربهمیزانتریننازلدرولوراخودقدرتکهکجاهرامارسندنمیچیز

يهاخواستهبیشیاکمنمایندمیمسدودراسودتولیدمجاريکجاهرکنند،میاعتصاب
بهنسبتماطبقهتودهازوسیعیجمعیتکهنیستشکی. سازندمیمحققراخودییابتدا

اماهستند،غافلآنتاریخیوانسانیپرعظمتآفرینییرهاونقشخودطبقاتیعظیمقدرت
اهمیتدركازسخناینجادر. دارداساسیتفاوتماحاضروحیبحثمحتوايبامسألهاین

برايهادولتودارانسرمایهعلیهروزمرهکارزارپروسهدرقدرتاینکارگیريبهاعتبارو
معضلمحدودهایندریاقلمروایندرکهاستاینماتصورواستروزمرهمطالباتحصول
وسويیکدرقدرتاعمالواعتصابمیانيهاتفاوتفهمازعجزمازنجیرانهمواقعی
مشکالتمادیداز. نیستدیگرسويدرسرمایهصاحبانازتکديودیوزگیونشینیبست
.هستندهااینواقعی

بورژوازيرهاارتجاعبخشیک»طلبیاصالح«کارگريضدوارتجاعیماوراءراهبرد. 1
. استنهادهجايبرایرانکارگريجنبشرويبرلمسیقابلتأثیراخیر،دههچندطولدر

راسترفرمیسمودموکراسیسوسیالغربی،وشمالیاروپايکشورهايدرکهنقشی
وداريضدسرمایهپیکارریلازکارگرطبقهکاملانفصالوگیريزمینپهنهدرسندیکالیستی

یکیتوسطاینجادرکرد،بازيساالرسرمایهمنحططلبیرفرمباتالقبهطبقهایندادنسوق
ماجراتفاوت. شدایفاطلبیاصالحکتلوعلمزیروسرمایهقدرتيهاجناحتریندرندهاز
کارگري،منحطيهااتحادیهودموکراتسوسیالاحزابغربیممالکدرکهاستایندر
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مدت،کوتاهولوآنقبالدروکردندجراحیکارگريجنبشپیکرازراستیزيسرمایه
برايراآموزشودرمانوداروومعیشتازحداقلیکهنمودندمتقاعدهمرابورژوازي

کارگران. دادرخدیگريسیاقبهماجراایراندر. بشناسدرسمیتبهکارگرانبخشبیشترین
ازبیشتربارهزارانآنقبالدرونهادندکنارراسرمایهعلیهقدرتاعمالواعتصاببهتوسل
يهاروزيسیهکلوآموزشیبیوییداروبیوفحشاءواعتیادوفالکتوفقرورطهبهپیش
راطبقهاینداريضدسرمایهجنبشکلکارگرطبقهبخشترینمرفهآنجادر. غلطیدنددیگر

لنینیچپرفرمیسمگروههايواحزابطیفاینجادر. فروختبورژوازيبهبهاتریننازلبا
جنبشایننیستوهستباکارگريجنبشدرونسندیکاسازراسترفرمیسمدستدردست
جنبشآنها. کردمیآرزووخواستمیبورژوازي»طلباصالح« هارارتجاعکهکردندهمان

. دادندسوقدریوزگیوتکدينشینی،بستبهراکارگري
اعتصاب،کهاستعریانیواقعیت. کارگريهاتودهبرايقدرتاعمالسنگینيهاهزینه. 2

باآنهادولتودارانسرمایه. داردبسیاريهاهزینهسود،تولیدمجاريانسدادوکارتعطیل
ییداروبیگرسنگی،بهمحکومرافرزندانشانوآنها. سازندمیبیکارراکارگرانتمامبربریت

ازوحشت. بندندمیآنهابرراماندنزندهراههايتمامی. کنندمیگرسنگیازناشیمرگو
.استکارگريجنبشرادیکالجهتگیريراهسربرسديمسلماًآنعواقبوبیکاري

واستثماروحشیانهفشاراوالًکههستندشرایطیاسارتدرکارگريهاتودهترتیباینبه. 3
اعتراضوکاروزندگیزمانوزمینثانیاًکند،میاعتراضبهمجبورراآنهاسرمایهبربریت

مانندوپناهیمدنیتخشونت،اردوري،ییگراقانونطلبی،اصالحمرگزايسموماتازهاآن
افزونروزيسیهوگرسنگیوفقروشکنجهوزندانوبیکاريخطرثالثاًاست،ماالمالاینها

کالفدرراهاآنسوهمهازستیزيسرمایهوقدرتاعمالواعتصابعوارضعنوانبهتر
. پیچدمیخود
وتشکلگونههرفقدانیأس،سرخوردگی،متوالی،وطوالنیيهاشکستسنگینبار. 4

کدامهر. آمیزندمیهمبهباالوضعیتباهمه،وهمهفروماندگی،وزبونیاحساسهمبستگی،

*شورایی و ضدسرمایه داري متشکل شویم*
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کفهزیانبهراتوسلوتمکینومداراوطلبیسازشکفهاثرگذاربسیارايگونهبههااین
. سازندمیسنگینقدرتاعمال

وبینندمیاعتراضوافتادنراهبهمجبورراخودحالهربهکارگرانشرایطایندلدر. 5
فضايازدور،ازولوچپ،وراسترفرمیسمطیففعالینکلهوسرکهاستجاهمیندر

کفهسازيسنگینبهکندمیکارچشمتااینهاهمه. گرددمیپیدامشابهيهارسانهوبوكفیس
راهکار. پردازندمیسرمایهقدرتمراکزبهکارگرانبنديدخیلونشینیبستدریوزگی،

ضدکارقانونبندآنیااینتعدیلبراينشینیبست. کشندمیپیشتحصنونگاريعریضه
بردریاوهواوزمیناز. زنندمیجارکارگرانرويپیشعظیمانقالبراداريسرمایهبشري

داريضدسرمایهجنبشدفنوکفنکاروسازيهاطلبیرفرمبدترینوکوبندمیرفرمیسمطبل
هیاهوها. اندازندمیجاکارگرانبخشییرهاجنگرابورژوازيمنافعگورستاندرکارگرطبقه

برايبورژوازيهارارتجاعمنشوردستکاريبامقابلهنهضتبارچندشيهاکتلوعلمو
تلویزیونیشوهايبه. استهابازيهمینازیکیکارقانونبهموسومکارتودهمزديبردگی

سوزنجاي. کنیمنگاهزمینههمیندرجماعتایناینتنرنتیيهاشبکهوهارسانهبهطیف،این
پیرامونسندیکاهاواتحادهااحزاب،قشرقتويدرتويهاالیهازعبورونیستانداختن
مطبوعات. باشدنمیآسانصداییهیچبرايکار،قانونبندآنواینتغییربامبارزهاهمیت

توصیفوهاوزارتخانهمقابلدراجتماعمنقبتومدحتحصن،ستایشسوايطیفاین
توسطخودکهکارگرييهاتوده. ندارددیگريچیزهانشینیبستایندستاوردهايعظمت
مسمومکافیاندازهبهبورژوازيدرندهبخشیکپناهیمدنیتوییگراقانونمرگبارسموم

زندانوبیکاريخطرخاطربهقدرتاعمالواعتصابعاقبتازخودکهکارگرانیهستند،
بهایناندرزووعظباشند،میتردیدوهراسدرسختفرزندانگرسنگیوشکنجهو

مقابلدرنشینیبستراهوپذیردمیتأثیراندرزهاایناز. شنوندمیهمرافعالیناصطالح
. گیرندمیپیشراسرمایهقدرتيهاکاخ
وجههیچبهگذرایندرهمداريضدسرمایهرویکردکارنامه. برسیماصلیسخنبه. 6

درنیزرویکرداین. استایرادوعیبازآکندهکهنیستدرخشانفقطنه. نیستدرخشان
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راکارشدامنه. استنداشتهبروضعیتاینتغییربرايمؤثريگامهیچامروز،تاعمل،پهنه
ساختهمحدودوجودشابرازعدیدهاشکالوهستیوجوههمهدررفرمیسمايریشهنقدبه

منتقلکارگريجنبشروزرخدادهايسیربهرانقداینامااستحیاتیومهمکهنقدي. است
متفاوتيهاحرفداشتن. استندادهنشتکارگرتودهجاريکارزارپراتیکبهواستننموده

مارکسیوايریشهنقدرفرمیستی،رویکردهايتمامیستیزسرمایهکالبدشکافی. رفرمیسمبا
آگاهیوسازمانیابیکارگري،جنبشسوسیالیسم،امپریالیسم،ازداري،سرمایهازلنینیروایت

ومارکسیيهابدیلتمامیطرحبهنقداینتوسعهوتعمیقجنبش،اینستیزيرژیمو

مسألهاماهستند،مهموضروريمسلماًدیگرکارهايفراوانیاهاروایتاینداريضدسرمایه
راهراهبردها،اینکهزمانیتانشود،چنینکهمادام. استاینهاهمهساختنجنبشیاساسی

برمستولیوضعیتدرتغییريهیچنگردند،کارگرطبقهجاريکارزارپویهراهکارهاوهاحل
جنبشروزرخدادهايقعردروافتادراهباید. آمدنخواهدپدیدکارگريهاتودهطبقاتیمبارزه

این. نمودجایگزینآنداريضدسرمایهومارکسیبدیلبارارفرمیستیحلراههرکارگري

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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دراعتصابباید. کندمیسنگینیرویکرداینفعالینماهمهدوشبرکهاستايوظیفه
اجتماعونشینیبستجایگزینعمالًراسرمایهتعطیلحالدرکارمراکزتصرفوهاکارخانه

فعالینهیأتدرفقطکهاستکارياین. کردداريسرمایهدولتيهاخانهوزارتمقابلدر
جمعیپراتیکدروواقعیفعالینعنوانبه. دادانجامتوانمیکارگريجنبشاندرونیاثرگذار
نجوايرانشینیبستبیهودگیتوانیممیکهاستطبقهيهاتودهوسیعآحادباماطبقاتی
ایفايجریاندروجاایندر. گردانیمهمزنجیرانحاضروحیجمعیذهنیتوکنیممشترك

بهتوانیممی.کنیمروزکارزارجریانراشوراهاتشکیلپروسهتوانیممیکهاستنقشاین
نشانزنجیريهمعاديشنودهايوگفتوهاهمرازيدرونازوبنشینیممشورتوشور
وتوانازخارجکارستانیکغریب،وعجیبامریکاتوپی،یکشوراهاتشکیلکهدهیم

اعالمآنفرازبروکنیمقدرتبنايسنگراشوراسازيگامهرتوانیممی.نیستماظرفیت
علیه. باشیمنمیمتفرقافرادمشتیزیراترسیمنمیشدنبیکارازوکنیممیاعتصابکهداریم

رویکرد. مییگومیپاسخقدرتباراسرمایهقدرتوایمیافتهسازمانوایمشدهمتحدسرمایه
موجودوضعیتدرتغییرينکندچنینکهمادامواستنکردهچنینحالتاداريضدسرمایه

.گردیمترعظیموعظیمبسیارکارهايوکارهااینانجامراهیوافتیمراهباید. آیدنمیپدید

زراعتیانسروش
1395آبان
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*کارگرانسازمانیابیشکلترینطبیعیشورا

گرانی،. استکردهتحمیلمابررافالکتباريزندگیداريسرمایهکنیم،نگاهایرانجامعهبه
پرورش،وآموزشبهداشت،سالمت،اسفناكوضعیتنمیر،وبخوردستمزدهايبیکاري،
کارگرانبردگیوتحقیرمرد،وزنبینتبعیضناسالم،غذاییموادوزیستمحیطآلودگی
کارتن. استکردهکالفهخوددررامازندانواخراجخواهی،تشکلوآزاديسرکوبافغان،

وانواعوروانیبیماریهايخانواده،فروپاشیفحشا،اعتیاد،کودکان،کارخودکشی،خوابی،
سکهرويیکالبتههااین. استشدهماطبقهيهاتودهزندگیعاديجریانهاتبهکارياقسام
بهبنا. شودنمیمتوقفهمشرایطبدتریندرکهاستمامبارزاتسکه،دیگرروي. است
استدادهرخایراندرکارگريحرکت700حدود1395سالاولماهه6درموجودآمار

باجنبشاین). تعطیلروزهاياحتسابباروز،درحرکتدوبهنزدیکمتوسططوربه(
اولروز15ومهرماهطولدرکهآنسان. داردادامه1395سالاولماهششازبیشترشدتی

همهالبته. استگرفتهصورتایراندرکارگرياعتراض5روزهرمیانگینطوربهآبانماه
وعمومیرسانههايبهمحدودایرانکارگريجنبشبهمربوطاطالعاتمنابعکهدانیممی

فقطآمارایندلیلهمینبهواستآنبهوابستهارگانهايودولتکنترلتحتاجتماعی
.استجنبشاینروزرویدادهايازکوچکیبخشبیانگر

ازبسیاريخبرنگاران،پرستاران،معلمان،کارمندان،صنعتی،کارگرانیعنیکارگرانما
کالً ودارخانهزنانبازنشستگان،بیکاران،آموزان،دانشودانشجویاننویسندگان،هنرمندان،

همسایگانومادرانوپدرانوحشیانهاستثمارشاهدایمکردهبازچشمتاکارگرطبقهاعضاي
تمامبا. ایمبودهسرمایهودارانسرمایهطتوسکارگرانهمهوخودکارگرنشینمحلهاهالیو

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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وفقردنیايوشودمیتولیدماطبقهتوسطهاثروتوهاسرمایهکلیهکهایمکردهدركوجود
خودوجودهمهبا. گرددمیمانصیبپیشروزازبیشترروزهرنیزهاروزيسیهوفالکت
مسجد،دین،پلیس،مدنیت،فرهنگ،اخالق،حقوق،قانون،ارتش،دولت،کهکردهایممشاهده

. استماعلیهوداريسرمایهمدافعدار،سرمایهطبقهبهمتعلقموجودجامعهچیزهمهومنبر
دانشوفلسفه. هستیمداريضدسرمایهخودجوش،صورتبهخویشبودنکارگرحکمبهما
.بیاموزدمابهراسرمایهباضدیتتانیستالزمهمویژهايفضلوتخصصو

عقببهآنهادولتوسرمایهصاحبانساختنمجبوربرايداران،سرمایهتهاجمرفعبراي
وجودشرازنهاییرهاییبرايوسرمایههمیشگیتعرضاتخطرازخالصیبراينشینی،
-اقتصاديشرایطهردرمامبارزات. داریماحتیاجطبقاتیآگاهانهمبارزهبهداريسرمایه

مازندگیگریزناپذیرامر–خفقانیادمکراسی-سیاسیشرایطهردرو-بحرانیارونق
هرگزمبارزهاینوجودنفساماداردتاثیرمامبارزاتحدتوشدتدرمتفاوتشرایط. است

فروشانسانیغیرروزههروهمیشگیرابطهازماجنبشوجودزیرانیستپذیرخاموشی
چگونگی. گیردمیسرچشمهمانیستوهستبرسرمایهاجتماعیرابطهتسلطوکارنیروي

تعبیروتفسیریکاین. داردشوراییشکلخود،طبیعتدرواساساًمامبارزاتنحوهوبروز
تمامی. هستیمشاهدشجاهمهکهاستواقعیتیسادهوصافبیان. نیستبافیفلسفهو

گفتگوهايوصحبتموضوعاستآوارمازندگیبرکهانسانیغیرنظاماینبالیايومصیبتها
مشورتهاوشوروبحثانواعستمهااینبامقابلهبراي. ماستزندگیوکارمحیطدرروزههر
بهکند،میفورانمبارزهواعتراضبهتصمیمسرانجامتااستجریاندرهاجوییچارهو

ییابتدايهاشکلدرمنتهاشوراییوجمعیاقداماتهمههااین. شودمیعلنیوآیدمیمیدان
تاضدیتاینامابیاموزدمابهکسینیستقرارراسرمایهباضدیتکهگفتیم. آنستخامو

وترپختهکند،رشدتواندمیکهاينطفه. دارداينطفهحالتمسلماً سطحایندرواینجا
کهاستحاکیوضوحبهتاریخ. شودکارگرانبخشرهاییجنبشسرانجاموشودترکامل
ودارانسرمایهجنایاتوسرمایهاستثمارشدتبهاعتراضدرکارگريهاتوده

واندکردهمیمبارزهاند،گردیدهمیمتشکلاند،شدهمیجمعهمدوربهیشان،هاحکومت
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شکلعموماًآنسازمانیابیکهمبارزاتیاندزدهمیوسیعیامحدوديهاشورشبهدست
دادهانجامخودجوشطوربهبارهاکهاستکاريشوراییجنبشبرپایی. استداشتهشورایی

برايغریبیوکارعجیبشوراپاییبر. آشناییمآنباهمهوماستزادخانهکهجنبشی. ایم
انسانواستکارگريهرتواناییدروماطبقهسازوسوختبامتناسباستکاري. نیستما

آگاهکمتروآگاهکارگرانبهترآگاهکارگرانکهاستبدیهی. خواهدنمیالعادهخارقنخبه
دفترباوعلنیطوربهشورا. برندمیپیشرامبارزهجمعیجوییچارهباوکنندمیکمکتر
کهنیستاحتیاجیاصوالً. نداردحضورزندگیوکارمحلازايگوشهدررسمیدستکو
آمادگیصرف. کنیمنویسینامآندرمبارزهبرايوکنیممراجعهدستکیودفتربهکارگرانما

فارغوشرطیوقیدهیچبیتاکافیستداريضدسرمایهموجاینبهپیوستنبرايکارگرهر
سایردستدردستتمایزاتدیگرودستمزدوکارسختیمیزاناعتقادات،جنسیت،از

. بردپیشبهخودتواناییواستعدادبهتوجهبارامبارزهاینازايگوشهوبگذاردکارگران
ايمبارزهدرکههمهنگامی. پایینوباالبدونمراتب،سلسلهبدونرهبر،بدونجنبشی
رساندنثمربهمأموروتعیینخودجانبازراکسانیشودالزامیماازنمایندگانیحضور

ازموقتطوربهکههستندمامورانیصرفاًآنها. سازیممیخودشوراییجمعیتصمیمات
شوراحقیقتدر. اندعزلقابللحظههرالبتهوشوندمیگماردهنمایندگیبهکارگرانسوي

.  استداريضدسرمایهمتشکلجنبشیکبلکهتشکلیکنه
روابطکهکارگرتعدادهر: کردترسیمچنینراجنبشاینروندتوانمیکلینگاهیکدر
. بزنندشوراایجادبهدستبایدوهستندشورایکتشکیلهستهدارندهمباپایدارينسبتاً
خانواده،یکاعضايدار،خانهسرباز،دانشجو،بازنشسته،بیکار،وشاغلکارگرشورا،اعضا

ازتعدادهر. هستندمحلیکاهالیوکاريمرکزیککارگرانخویشاوند،ودوستکارگران
قرارارتباطدریکدیگرباخودمتنوعوگستردهروابطدلدرتوانندمیشوراییمحافلاین

اینگسترش. باشدفعالشوراییهستهچنددرهمزمانطوربهکارگريهربساچهوبگیرند
خانواده،وخانهدرکهبودخواهدافقیارتباطاتازسراسريوتنیدهدرهمايشبکهشوراها

درورزشی،يهاباشگاهوسربازخانهدانشگاه،وهمدرسدرکارخانه،ومزرعهروستا،وشهر

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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درودولتیوخصوصیبخشدر،هاوزارتخانهواداراتدرتولیدي،غیروتولیديبخشهاي
سرمایهعلیهمبارزهامرریزيبرنامهشوراهااینفعالیتمضمون. داردحضورکشورجايجاي
خواهدکارگرافرادهمهآگاهوبرابرونافذدخالتگريعرصهالجرمکندچنیناگرشورا. است
نوشتنآموزش،. کردنخواهدپیداراهدرونشبهمابیقیموباالنشینیووذیلصدرهیچبود،

مبارزهحمایتی،صندوقهايتشکیلجزوات،کردندستبهدستوپخشوتکثیرمقاالت،
شوراها،سایرباگیريارتباطاخراجی،کارگرانکاربهگشتبازوزندانیکارگرانآزاديبراي

يهاحقوقودستمزدافزایشبراياعتراضیتجمعاتبرپایی،هاکارخانهتصرفواعتصاب
زیست،محیطآلودگیوتخریببهاعتراضکارگر،وزنروزمراسمبرپاییراهپیمایی،معوقه،

خصوصی،زندگیدردخالتومردوزنبینتبعیضعلیهمبارزهکودکان،کارازممانعت
کامالً صورتبه... وپیرانومعلوالنازنگهداريودرمانوبهداشتوآموزشبرايمبارزه
جوییچارهباهمهاینها. شوراهاستفعالیتيهاعرصههمگیهزینههیچبدونورایگان

در. آیدمیدراجرابهوشودمیگیريتصمیموریزيبرنامهشوراهادرمتشکلکارگران
مدونجمعیگیريتصمیمپروسهدرکارگرطبقهسراسريمطالباتمنشورکهشوراهاست

صفوفازکهفعالیکارگرهرجداییبهشوراها. شدخواهدطبقهآحادعملبرنامهوگشته
راهآوردهرويدستکیودکانهرواتحادیهوسندیکاوحزببهوشدهجداخودطبقه

نیرويبهاتکاباسیاسیواقتصاديمبارزاتی. دادخواهدنشانراسرمایهعلیهواقعیمبارزه
. کارگريگردانیجامعهوداريسرمایهبرداشتنمیانازافقباواجازهکسببدونوخود
اعتراضومبارزهجاهمههمبازسرکوبگرانهوخفقانیاوضاعهمیندرکهاستدرستاین
اکثر-1: ازعبارتندآنهاترینمهمکهداردهاییکاستیواشکاالتامااستجریاندرماطبقه
باهمراهنویسی،وعریضهنامهسرمایهداري،نظمچارچوبدرقانونیوفردياعتراضاتاین

اساسبرايخدشهگونههیچفقطنهاعتراضاتاین. استکاريمحافظهوالبهوعجز
دربارهااینکهبا-2. کاهدنمیهمسرمایهسودازايذرهحتیکهسازد،نمیاستثماروارد

مانشوراییحرکتوشورامتاسفانهاماآوریممیوجودبهراشورااعتراضواعتصابطول
وگاهیگاهحالتازوبرودمیانازبایدضعفنقطهاین. کنیممیتعطیلبعديمبارزهتارا
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راخوددائمیوفعالصورتبهودرآیدهمیشگیصورتبهمورديوگریختهجسته
ومنفردحالتفعلیشرایطدرماجنبشدیگراساسیبسیارضعفیک-3. کندسازماندهی

استجهانیپیوندوقدرتانواعدارايومتحدايطبقهدارسرمایهطبقه. استآنافتادهتک
هیچ،کهکشورهاسایرکارگرانمبارزاتباهمبستگیحاضرحالدر. شویمچنینبایدنیزما

نداریمهمازخبريهمکاريرشتهیکوشهریکدرشرایطترینمشابهونزدیکتریندرحتا
اعتراضیجنبشهايوحرکاتبینارتباطیگونههیچکهگفتمیتوانجرئتبه. گیریمنمیو

نداردوجوداينمونهحتاونیستشهریکیاوکشورسطحدرمختلفحوزههايکارگري
پشتیبانییادفاعخودهمسایهواحداعتراضازمعینناحیهیکدرواحدیککارگرانکه

وآموزاندانشبیکاران،دار،خانهزنانکار،ترکوچکمراکزومنفردکارگران. باشندکرده
دردستهمباگیريارتباطوشوراییيهاجمعایجادباتوانندمیبازنشستگانودانشجویان

سراسريوکندگذرارتباطیبیوپراکندگیاینازتواندمیماجنبش. گذارندیکدیگردست
شوراتشکیلاجازهوهستندشوراایجادمانعحکومتشانودارانسرمایهشکبدون-4. گردد

سرمایهسویکدر. است"بجنگیمتابجنگ"حدیثدارانسرمایهوماحدیث. دهندنمیمابه
وفکريسرکوبعظیميهادستگاهکلوروحانیتسیاست،اخالق،حقوق،دولت،باداران

دیگرسويدروکندمیجنگداريسرمایهماندگاريبرايکهافکارشمهندسیوفیزیکی
فرهنگی،وسیاسیاقتصاديقلمروهايتمامیدرکهشوراییجنبشدرمتشکلکارگرنتوده
علیهکارش،وسایلوکارازخودییجداعلیهستمکشی،وحقوقیبیوشدناستثمارعلیه

باقدرتتمامبادارانسرمایه. نمایدمیپیکارداريسرمایهفرهنگواخالقونظموحقوق
فعالیتیک. ایستندمیمااعتراضمقابلدیگريطریقهروزنداناخراج،سرکوب،شویی،مغز

صندوقایجادکاربهدستکهاستایناعتراضاتمانماندنپاسربرايضروريوحتمی
يهاکمکآوريجمعزندانی،واخراجیکارگرانازحمایتصندوقاعتصاب،ازحمایت

اعتراضاتدادنسازمانراستاهمیندر. گردیمکارگراناینيهاخانوادهبهعاطفیکمکومالی
کاري. کنیمخویشکاردستوررازنجیرانهماینآزاديوکاربهبازگشتبراياعتصاباتو

ماجنبشدرکهامري. ایمبودهشاهدشهابارجهانجايهمهکارگرانمبارزاتتاریخدرکه

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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يهاهزینهشودترسراسريومداومستیزتر،سرمایهمامبارزاتاگر. شودنمیمشاهدهاصالً
جنبشسرکوب. شدبیشترخواهددارانسرمایهودولتنشینیوعقبدهیممیهمکمتري

نپذیرفتن. بودخواهددشواروسختحکومتشانودارانسرمایهبرايحالتایندرکارگري
روابطومردوزنروابطدرحکومتدخالتهايبامقابلهزنان،ازجانباجباريپوشش

عدممسکونی،يهاساختماندرماهوارهدیشبرپاییمردم،شادمانیوجشنوخصوصی
هر. ستهاپیروزياینازهایینمونه. . . وتلگراماینترنت،ازجلوگیريدرحکومتموفقیت

نیرومندتروتروسیعشوراییسازمانیابیگرودرقلمروهااینکدامهردرماموفقیتگام
وایجادکنیممیتأکیدهمباز. دادیمتوضیحکهسیاقیهمانبهشوراییسازمانیابی. ماست

همانداریم،پايبرراشوراهاتوانیممیما. نیستايالعادهخارقامرهیچشوراهاگسترش
مسأله. زنیممیاعتصاببهدستکنیم،میاعتراضکنیم،میکارکنیم،میزندگیکهگونه

سرمایهوترعمیقچههروشدنسراسريوبالندگیومداومتواستحکاموقواماساسی
تازیممیپیشمیزانچهتاايزمینههردراینکه. استشوراییجنبشوشوراهااینشدنستیز

یافتگیسازماندرجهوپیکارتواندرصرفاًآنپاسخکهاستپرسشیرسیممیکجابهو
. داردقرارماطبقاتیپیکارقدرتشورایی

آموزش،درمان،بهداشت،کار،شرایطمزد،معیشت،ازاجتماعیزندگیيهاحوزهکل-5
سیاسی،آزادیهايکودکان،امورمعلوالن،وسالمندانزندگیتسهیالتاجتماعی،رفاهمسکن،
هریاعقیدتیوقومیونژاديوجنسیتبعیضاتزیست،محیطتاگرفتهاجتماعیحقوق
بایدشوراییجنبش. استداريسرمایهموجودیتعلیهکارگرتودهجنگمیداندیگرزمینه
بخشهايکهکاري. کندجستجوسرمایهعلیهنبرددرراهابدبختیورنجهاودردهابامقابله
.اندپرداختهآنبهکمبسیارکارگرانبزرگ

با. شدمیدانوارداينطفهوسادهچندهر،شوراییصورتبهآغازازکارگريجنبش
گرفتندستبهسپسو) اولانترناسیونال( کارگرانجهانیانجمنبرپاییتاوضعهمین
بهجنبش،خودکهییجاتاروسیهدر. رفتپیش) پاریسکمونروزه72حکومت( قدرت

سربرچهبعدهااینکه. تاختپیششوراییوکردبرپاشوراگشتبرمیکارگريهاتوده
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. استکارگرانماجنبشتاریخیحقایقاینها. نیستاینجادرمابحثموضوعآوردندشوراها
واستیصالدراوججهانیسطحدربلکهایراندرتنهانهاکنونمتاسفانهکهاستدرستاین
اعالمتاریخیحقایقایناماداریمقرارموقعیتتریندرضعیفوپراکندگیوقدرتیبی
زندگیدرونازشورافونداسیونومصالح. نیستخیالبافیشوراییجنبشایجادکهدارندمی
همرزموهمدلبنا،اینبردنباالوخشترويبرخشتگذاشتنبراي. جوشدمیپیوستهما

. شویم

نوززابراهیم 
1395آبان 

-----------
است که براي درك عمیق تر از شورا و سایر مفاهیم مبارزه *) توصیه ما به کارگران فعال این 

راجعه کنند.طبقاتی به انبوه مقاالت ناصر پایدار م

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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کنند؟میبا کارگران چهخرداندارسرمایه

از. دارندي ادیزهاي یژگیو!! شناسندی نمدارسرمایهراآنهاها یلیخکهخرداندارسرمایه
پولنداشتنوی برهنگ،یگرسنگاجبار،سرازکهکنندمیاستثماررای کارگراننکهیاجمله
صورتبهممکن،ي بهانیترنازلبهراخودکاري روینباشندحاضرفرزندان،درمانودارو

مهیبالیخی طیشراچیهتحتوگاهچیهکارگرانشان. بفروشندگانیراشبهوارزانماوراء
شیخوی زندگآناتولحظاتی تمامدر. اورندینزبانبررامهیبلفظونپرورندسردرشدن
شیافزاي تقاضاگونههرکهکنندقبول. باشندغرامتی شاهچیهافتیدربدوناخراجآماده

نیامشربدر. استمجازاتهانیدتریشدونیباالترمستوجبی جنائجرمکیدستمزد
رامونیپي اکلمهکارسالهاازپسکهي کارگرهرباشندخردهمچههرخرد،اندارسرمایه

معالجهراهگانهیواستشدهدچار» سرریزشدنبلند« ي ماریببهآردزبانبرمزدشیافزا
قضاتوگرانشکنجهزندانبانان،بهي وسپردن،ماندنبري پافشارصورتدرواخراجي و

. استهیسرماعرفوشرع
آنهاي براکهي مزدبردگانتعداد. هستندادیزکندکارچشمتاماجامعهدراندارسرمایهنیا

جماعتمهمی ژگیوکیاما. ستیننفرپنجازشیبمعمولطوربهکارگاههردرکنندمیکار
برراها ارزشاضافهکوهکارگر5نیهماستثمارازتاکوشندمیقوای تمامباکهآنستمذکور

وترژرفآورند،میکارگرانسربراننیاآنچهبامانیزندگمحلبهنظرکیدر.انبازندهم
راماتاتومهیننیماشدو،یکیخود،هیسرمابایکوچکدارسرمایه.میگردمیآشناترقیدق

کییموزاوبلوك،داردکارگرسهایدواو.استکردهنصبشیخوکارگاهدروي داریخر
زیچهمهصاحباست،اندوختهکالنی روتثکارگردونیهماستثمارمحلاز،کندمیدیتول

دارسرمایهنیهمي همتا.استانباشتههمبرخودي برارفاهوامکاناتی اییدنواستشده
وثروتوکندمیاستثمارراکارگردو. استانداختهکاربهی زنواشردستگاهدوی کیکوچک

.شودمیشیپروزازشیبروزهرکارگردونیاانهیوحشاریبساستثمارمحلازاوي هاهیسرما
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شدهنینفرزنانی مفتا یوحراجکامالًکاري روینخانحسنقلعهبهموسوممنطقهدریسوم
ی کوهکارگراننیااستثمارحاصلازودهدمیقرارخودبربرمنشانهاستثمارآماجرادارخانه

ي سازینیچکارخانهدرقبالکهکردمیفیتعریدوست. استنمودهشیخوبینصهیسرمااز
اسنادخانهدفترکارگری بدبختوی گرسنگفشارریز. استشدهاخراجامااستکردهمیکار

دولتمیدژخمزدورانآنچهازی حتي ودستمزداماکندمیکارراروزتمام.استشدهیرسم
هشتصدفقطاو. استزتریناچوکمترمراتببههماندکردهنییتعمزدحداقلنامبههیسرما
.ردیگمییمنفپاسخکندمیشدنمهیبخواستدرچههر. ردیگمیمزدماهدرتومانهزار

نیاطولدراواماکندمیاستثمارراکارگرکینیهماسناد،ثبتبنگاهصاحبدارسرمایه
ي هاساختمانونیزممالککارگرکینیااستثمارحاصلي هاارزشاضافهقیطرازومدت

شمارکنند،میکارکتابعیتوزونشردرحوزهکهی اندارسرمایه. استدهیگرداریبس
اضافهازی ناشی الحاقهیسرماآنهاازي اعدهکهمینیبمیوجودنیابااست،معدودکارگرانشان

استثماروی بفروشوبسازمشغولواندنمودهمنتقلساختمانبخشبهراحوزهنیاي هاارزش
کیبهکارافتني یبراکهکردمیفیتعري کارگر.دانشدهدیجدقلمرودرشتریبکارگران

کهاستگفتهی فروشچیساندوصاحب. استکردهمراجعهچیساندوفروشودیتولکارگاه
ورسمنیا. کردخواهدپرداختي وبهتومانهزارهشتصدساعته12کارروزانهقبالدر

نیاهیسرماکارشالوده. استي بورژوازازقشرنیاافراداتفاقبهبیقرتیاکثرنییآوسنت
آماجوبماندزندهاوتابپردازدبخسثمنبهولوراکارگرکاري رویندیبازتولي بهاکهاست

خرداندارسرمایهشتریب. دیبنمادیتولارزشاضافهوکندکارمستمراً تا. ردیگقراري واستثمار
استثماررمقنیآخرتاراکارگرکهآنستنانیاکارادیبن. ستندینهمسنتنیابندي پای حت

نیآخرتارااوانهیوحشاستثماردهند،قراراستثمارموردترسفاکانهوترانهیوحشچههرکنند،
ازراارزشاضافهدیتولي ناکهی وقتنبود،کردنکاربهقادرکهی زمانودهندادامهنفس
.کننداستثماري وي جابهراي دیجدکاري روینواندازنددوررااوداددست
وانباشتگسترشبهقادرکهلیدلنیابهخرداندارسرمایهازی تیجمعکهندیگومیياعده

ازدفاعدرافرادنیا. ستندیندارسرمایهاصالًگردند،ی نمخودهیسرماانبوهومستمرشیافزا
ستینی کسفقطدارسرمایه. کنندمیيبازراپاپازترکیکاتولهاي آدمنقشهیسرماصاحبان

انباشتپروسهواردرادیجدهاي هیسرمامیعظاقالماشهیسرمادیبازتولدورهردرکه
نیاوخردمیکاالکیمثابهبهراي مزدبردهکاري روینکهاستی کسدارسرمایهنه،. دینمامی

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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مصرفبهوردیگمیکاربهارزشاضافهدیتولپروسهدرراکاري رویننیهمی عنیکاال
د،ینمامیاستثمارراکارگرهزارانایمکد،میراکارگرچندجانرهیشاونکهیاحال. رساندمی
ي رییتغي وی اجتماعی هستوی طبقاتتیهونییتعدرحالهربهها،تفاوتي ایدنرغمبه
حیتوضبابدجانیهمدررای مهماریبسواقعدرومهمنکتهمیبگذرکهنیااز. آوردی نمدیپد
کردهدیتولکارگرانشکهستینی ارزشاضافههماننیعلزوماًي دارسرمایهچیهسود. داد
ی نیمعسهمشیخوهیسرمازانیمبهدارسرمایهطبقهازفردهرایدارسرمایههربالعکس. اند
ی جهانکارگرطبقهایکشور،کیکارگرطبقهتوسطشدهدیتولهاي ارزشاضافهکلاز
کارگراستثمارحاصلهاي ارزشاضافههمهی حتاستممکناو. سازدمیخودبینصرا
نفعبهراآنازی بخشودیننماتصاحبراخودخاصي گذارهیسرماحوزهکارگرانای

ی سهمکهداردامکانبالعکسوبنهددستازخودطبقهگریدافرادایگریداندارسرمایه
آماجارگرانکتوسطشدهدیتولارزشاضافهازشتریبمراتببه،هاارزشاضافهکلاز

دارسرمایهاعتباربهاوکهآنستاستمهمآنچه. آردچنگبهشیخومیمستقاستثمار
کیشرکارگراننیااستثماراعتباربه،يمزدبردهچندکاري رویندیخراعتباربهبودنش،

ی هست. گرددمیمیسهوکیشرکارگرطبقهاستثماردرشود،میخودطبقهآحادکل
وجدالگونههردر. شودمیدارسرمایهطبقهی اجتماعی هستي تجزایالجزءاوی اجتماع

وی نظاموی سیپلوی اسیسگستردهتیحمااز،استثمارشموردکارگرانباکشمکش
ي وی زندگبندبند. گرددمیبرخورداري دارسرمایهدولتی فرهنگوی اجتماعوی حقوق

. گرددمیکارگرانهیعلجوهنیاهمهدرخورد،میجوشدارسرمایهوحوشی زندگبه
،آنهای طبقاتوی اجتماعی هستپهنهدرنجا،یادرراآدمهانبودنوبودندارسرمایهبحث

.نمودجستجودیبانیمعی اجتماعمناسباتودیتولوهیشطرهیسدر
بانکوفروشگاهوکارخانهچیهمیمستقمالکاساساًکههستنداندارسرمایهازي ریکثشمار

وروزهرفقطنهباشند،ی نم» یخدمات«وی مالوی صنعتمؤسسهچیهایصنعتوکشتو
وی حقوقلحاظبهکهندیافزای نمخودی قبلهاي هیسرمابردیجدی الحاقهیسرماشبهر

ومستشاروریوزولیوکمثالعنوانبه. ستندیني اقتصادمهمبنگاهچیهمالکي صور
استمداریسوزیربرنامهومجتهدوشرعحاکموهیفقی ولوارتشبدولسوفیفواقتصاددان

ی دولتنیماشنینشصدرعناصرحالهربهوسیپلسیرئوحقوقدانومتفکرودولتمردو
وهیسرماکارروندنانیا. باشندمیي دارسرمایهقدرتساختارنفوذیذکامالًافرادایهیسرما
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باوکنندمیيزیربرنامهراکارگرهاي تودهانهیوحشاستثماروارزشاضافهدیتولپروسه
نیاکلافکار،ی مهندسوی فرهنگ،ینظام،یسیپل،یاسیس،ياقتصادقهراشکالهمهبهتوسل

ی بیعوامفرایشیاندخام. ندینمامیلیتحموآوارکارگرانستینوهستوی زندگبررانظم
ستند،ینبنگاهکي یصورمالکظاهراً نکهیااعتباربهراها آدمنیااگراستی وحشتناکاریبس

خودهاي هیسرمابری انبوهی الحاقهیسرماالجرموزنندینمانباشتبهدستمایمستق
هاي تودهچشمي کوربهرابودنشاندارسرمایهپروانهومینداندارسرمایهاساساند،یافزاینم

درکهبودمدارهیسرماقایعموی ارتجاعهاي نگرشنوعنیهم. میسازباطلولغوکارگر
ریاسخودکالفدررای نیلنچپکلآنازبعدنخستسالدو،یکیو57سالامیقي روزها
ی راستکهبودندگفتگومشغولاحزابوها سازماني رهبرعاجبرجدرروزوشب. بودساخته

ضدي بورژواهاخرده«ی همگایشودمیدایپهمدارسرمایهدیجدمیرژسرانانیمدری راست
شیبها ینیآفرگمراههنیاازي کارگرجنبش!!!! باشندمی»يدارسرمایهضدالبدوستیالیامپر

توانهمهباها يپردازتوهموها شهیاندنیاي ایبقابادیباالجرمواستدهیدبیآسازحد
.          کندمقابله
بهشان،یهاهیسرماحجموعرضوطوللحاظبهمختلفاندارسرمایهکهستینی شکي جا

ی اسیسقدرتدرسهملحاظبهسازند،میخودبینصها ارزشاضافهکلازکهی سهملحاظ
همباهیسرمای حقوقوی فرهنگوی اسیسوي اقتصادنظمي زیربرنامهدرخاصتیموقعای

وها هیسرمادرترکالنسهمخاطربهل،یمسانیهمسربربعالوه. دارندفاحشهاي تفاوت
همهیعل. افتندمیهمجامبهدرندهوحوشهمهازتری وحشباراردهایلیمها،قدرتوسودها
همه. سازندمیخاکسترجنگهانیاآتشدرراایدنکارگرهاي تودهواندازندراهی جهانجنگ

ي هادارسرمایهنبودندارسرمایهلیدلاختالفاتومشاجراتنیاوجودامااستروشنها نیا
دارسرمایهی نفنهسازدخودی طبقاتی آگاهوبدانددیباکارگرکیآنچه. گرددینمکوچک

جماعتنیاانیماختالفاتوتفاوتهاي دارسرمایهضدژرفحیتشربلکهها کوچکبودن
. است

ي وتعلقادیبننداردی انبوهی الحاقهیسرماسالهرانیپادربنگاهکیصاحبنکهیانفس
استثماردر. دینمامیاستثمارراکارگراناو. کندینمی نفوجهچیهبهرادارسرمایهطبقهبه

کارگراناستثمارحاصلباکند،مییزندگکارگرطبقهاستثمارمحلاز. استکیشرکارگرتوده
هاي ارزشمستمراًکارگراناستثمارحاصلهاي شارزاضافهبا. دینمامیدیبازتولرااشهیسرما

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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چندظرفدیبانکنداستثمارراکارگراناگراو. دینمامیجبرانراخودهیسرمارفتهدستاز
صندوقهاي هیپاریزراهیسرمانیااگری حت. سازدخودشتیمعصرفرااشهیسرماهمهماه

. ماندی نمی باقآنسابقارزشاززیچچیهبعدسالدو،یکیکند،چالخودخانه
. میدادحیتوضي مقدارکندمیچهکارگرانبادارسرمایهطبقههیالنیانکهیامورددرباالتر

رانیزنجهمازی کیسخنبه. استها نیاازترقیعمفاجعهابعاد. ستینی کافحاتیتوضنیااما
شیکارفرما: دیگومیاو. میدهفراگوششودمیاستثمارخرداندارسرمایهنیهمتوسطکه

همرانیا. کندمیاستثمارراکارگر3. استکردهزیرشیپکاالي دارانباردرراخودهیسرما
آنهاکارکهی حالدر. کنندی نمدیتولارزشاضافهماًیمستقانبارهاکارگرانکهمیدانمیخوب

چشمعجالتاًنکتهنیااز. آنستشدنمحققوارزشاضافهدیتولپروسهي قهروی حتمازین
نفردو. میهستنفرسهما:کهدهدمیادامهبنگاهنیاکارگر. میپردازی اصلبحثبه. میپوشمی
خروجوورودواستانبارلؤمسهمی کی.میکنمیینگهبانکاالهاازروزدری کیوشبدر

بهوداردی کوچکانباردارانانبارریساانیمدرانبارصاحبدارسرمایه. کندمیثبتراکاالها
بزرگییالیوخانهکیداردشمالدریی الیووجودنیابا.داردي کمترکارگراننسبتنیهم
درسکایامري دانشگاههادرفرزندانش. گرددمیایدندورباردوسالهر. داردقصراندر
اماکندینماضافهخودنیشیپهاي هیسرمابري اتازههیسرماسالانیپادرظاهراًاو. خوانندمی
وقدرتوشهرتوتیثیحومنالهاومالوامکاناتهمهصاحبکارگر3مااستثماربااو

بهآدمهابودندارسرمایهصیتشخي برا. استزیچهمهوسرشاررفاهوها منزلتوعزت
مکانبهبرند،میکارگرطبقهاستثمارازکهی نیمعسهمبهه،یسرماکاررونددرآنانتیموقع
وطولمجرد. میاندازنظري دارمایهسری فرهنگویاسیسوي اقتصادنظمچرخهدردرآنها

. ستینی چندانزیچي بازگوی الحاقهیسرماعرض
کار.استتومانهزارهفتصداشانهیماهدستمزدواسترستوراني شوظرفي گریدکارگر

استثماربااواما. شمارندانگشترستورانصاحبکارگرانشمار. دهدمیانجامراکارگرسه
برعالوه. دیافزامیخودهاي هیسرماعرضوطولبرسالهرکارگرچندنیهممنشانهبربر

زینآپارتمانسازوساختدراستکردهردایکرجهاي پاساژازی کیدرکهی فروشگاههای
کهدانندمیهمه. داردکارگرزناناستثماربهي وافراریبسعالقهاو.استنمودهي گذارهیسرما
تکارانهیجناتجاوزمهمعرصهکیکوچکاندارسرمایهنیهمهاي هیسرماانباشتهاي حوزه
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هاي روزنامهدری حتاخبارشکهي اتکارانهیجناودیپلرخداد. استکارگرزنانبهددمنشانهو
.  شودمیدهیدوفوربهزینهیسرمادولت
زانه،یبشرستتینهایبزیراندارسرمایهنیاتیمالکتحتي هابنگاهوهاکارگاهدرکارطیشرا

وشودمیاخراجپروردسردراعتراضالیخي کارگرهر. استبارفاجعهقایعموکارگرکش
شتریبکاري رویني بهاست،یننجایادرمهیبازي خبرچیه. گرددمیهیسرماهیقهري قوامیتسل
ها،یمرخص. استنیسهمگحدازشیبکارفشار. استی مفتایوحراجگریدي جاهاهمهاز

زیستانسانقایعمی جهنمطیشرانیاقعردرکارگرها ونیلیم. دارندراتیوضعنیتردرناك
جنبشوماطبقهازی میعظبخشها نیا. گردندمیساقطی هستازوشوندمیتباهوندیفرسامی

ماهمه. زندیبرختیوضعنیاهیعلرانیزنجهمهمهدستدردستدیباها آن. هستندماطبقه
ضدمیعظقدرتکیواحدي اطبقهبساندیبا. میبشتابهمسراغبهدیبا. میکننیچندیبا

ي راهکارهاوراهبردهاونهایانهادانیمدرریزنجهمتودهبادیباآنچه. میگردي دارسرمایه
» ستیندارسرمایهخرددارسرمایه«این سخن که . استهیسرماهیعلجنگي براروزمرهی عمل

. استها یگمراهي ایدنبهها آندادنسوقکهکارگرانساختنآگاهنه

زراعتیانوش سر
1395آبان 

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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نگاهی به جنبش کارگري هند

ي قبل که به وضعیت جنبش کارگري در فرانسه و چین پرداخته هادر ادامه مقاالت شماره
ي هارویم. نگاهی به جنبش طبقه کارگر هند نیز درسمیاینبار به سراغ کارگران هندبودیم 

آموزنده اي براي ما کارگران ایران در بر دارد. طبقه کارگر هند از نظر تعداد مزدبگیرانی که 
کنند و نقش مهمی میسودهاي میلیاردي براي سرمایه داران این کشور و سرمایه جهانی تولید

سرمایه ي جهانی و بعد از چین در رتبه دوم در جهان قرار دارد. کارگران هند در انباشت
همانند کارگران اروپا اسیر مبارزه اتحادیه اي و سخت تحت پوشش و هدایت حزب کمونیست 
هند (برادر احزاب پیش از این لنینی اروپا) است که از این طبقه عظیم فقط بعنوان نیروي چانه 

کند از این رو جنبش کارگري هند بی میوي پرش به حاکمیت استفادهزنی براي قدرت و سک
ي محدود وتنگ مزایا و نان شب اسیر است و هیچ هدف هاهدف و کامال پراکنده به خواست

در اواسط شهریور اعتصاب و 2012دراز مدت و وسیعی را دنبال نمی کند. هر ساله از 
100ها و حزب کمونیست با ابعاد بیش از تظاهرات برنامه ریزي شده اي از جانب سندیکا

گیرد. این حرکت که بزرگترین میي مختلف هند انجامهامیلیون کارگر شرکت کننده در شهر
بخصوص احزاب چپ اروپا را بخود هااز نوع خود در جهان است عنوان تیتر روزنامه

دهد که میآن نشاني عنوان شدههادهد. اما یک نگاه کوتاه به برنامه و خواستمیاختصاص
ها( که نظیر آن1395شهریور 15ي چپ هند در هازاید. عنوان تیتر روزنامهمیفیل هند موش

میلیون کارگر هند، یعنی 180اعتصاب « شود) چنین است. میدر سایر نقاط جهان تکرار
وصی سال اصالحات نئولیبرالی شامل خص25بزرگترین اعتصاب کارگري در تاریخ، بر علیه 

ي دست راستی دولت مرکزي هند است که کارگران را در بد ترین شرایط هاسازي و سیاست
ي بر پا هااین خود بخوبی رویکرد سیاسی حزب کمونیست و اتحادیه». زیست قرار داده است
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ي عنوان شده در برنامه آنها، حضور هادهد. عالوه براین نگاهی به خواستمیکننده آن را نشان
را بوضوح بعنوان نیروي کمکی احزابی که هدفی جز پرتاب شدن بر اریکه قدرت کارگران 

روپیه در 18000روپیه در روز (692افزایش حداقل دستمزد به -1دهد.میندارند نشان
ممنوعیت سرمایه گذاري خارجی در راه آهن، بیمه و صنایع -3امنیت اجتماعی -2ماه) 

حال آنکه سال گذشته همین اعتصاب در ولتی.توقف خصوصی سازي صنایع د-4نظامی 
-1در پالتفرم خود داشت: هاییمیلیون شرکت کننده! چنین خواست150چنین روزي با 

لغو -3تعیین حداقل دستمزد -2توقف سریع تغییرات ضد کارگري در قوانین کار 
جراي ا-5یکسان سازي دستمزدهاي شاغالن در یک واحد تولیدي -4قراردادهاي موقت 

ي سیاسی هر دو پالتفرم از البالي هااوال چهره خواستدقیق و بی کم و کاست قانون کار.
ي هاجمالت بخوبی نمایان است که تمامی بندهاي رفرمیستی حزب کمونیست لنینی و اتحادیه

کارگري تحت پوشش آن که به پاي طبقه کارگر هند بسته شده در روند مبارزه ي ضد 
آیند. که چیزي جز وانمود کردن این طرح قدیمی نیست که هر آنچه یمخصوصی سازي بکار

تحت اختیار دولت سرمایه است سوسیالیستی است. بند مربوط به جلوگیري از سرمایه گذاري 
خارجی در برخی صنایع، کشمکشی حول تعیین مکان سرمایه اجتماعی هند در تقسیم جهانی 

ي تولید شده توسط طبقه کارگر هااز اضافه ارزشسرمایه و میزان سهم طبقه سرمایه دار هند
شود که میجهانی است و هیچ ربطی به منافع طبقاتی کارگران ندارد بلکه از آن رو طرح

کارگران را جهت حمایت از سرمایه داران هندي به صف کند.
دولت و موسسات تولیدي، تجاري و خدماتی در دست هاانباشت سرمایه در شکل شرکت

در مواقع معین به چه دلیل هاشود و فروش آنمیدر هند، ایران و غیره از چه ناشیسرمایه
ي آن مانند سپاه، ارتش، شهرداري و غیره، هااست؟ انباشت سرمایه در دست دولت و ارگان

ی و ورشکستگی، همیشه در طول تاریخ ي اقتصادي، تحوالت اجتماعهاعموما در نتیجه بحران
رسند و میدر بازار به فروشهاسرمایه داري وجود داشته است. این که روزي این سرمایه

یابند نیز جزء وجودي و ذاتی این روابط اند. این روند منشاء بد بختی، میصاحبان دیگري
رگران در پروسه کار و خانه خرابی، فقر، نبود پوشش بیمه، نبود بازنشستگی هنگامی که کا

نمی باشد. هنگامی که هاشوند، نیست و نیز دلیل بیکاري آنمیتولید سود پیر و فرسوده

*شورایی و ضدسرمایه داري متشکل شویم*
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شوند و میشود و کارگران آن اخراجمیشرکت یا موسسه اي از جانب دولت سرمایه فروخته
دولت شود، روندي است که آغاز آن همان هنگامی که در مالکیتمیشاید کارخانه ورشکسته

بوده، شروع شده است. کسانی که این روند را آن طور که هست بیان نمی کنند سعی دارند به 
کارگران بگویند که سرمایه در دست دولت و در دست اشخاص منفرد به صور مختلفی با 

کنند. میکند و سرمایه را در توضیح براي کارگران به بد وخوب تقسیممیکارگران برخورد
ي کارگري هند و اروپا و احزاب سوسیال هانها (از خانه کارگر در ایران تا اتحادیهاگر منظور آ

رفرومیستی در تمامی کشورها) این است که سرمایه در دست دولت سرمایه داري به نفع طبقه 
گوییم این میکارگر و در دست بخش خصوصی علیه منافع کارگران است، ما در جوال

ست! هیچ دلیل موجهی در این زمینه وجود ندارد که سرمایه داري عوامفریبی و کتمان حقیقت ا
ي بیمه هاي تضادهاي اصلی کار و سرمایه، بر سر دستمزد، پوششهادولتی با کارگران در زمینه

کند. نه تنها در میاجتماعی، امنیت کار و استخدام بهتر از بخش خصوصی سرمایه عمل
سیاري کشورهاي پیشرفته سرمایه داري هم از جمله کشورهایی همچون ایران و چین بلکه در ب

ي آموزشی، بهداشت و ... در هیچ هاکشورهاي اسکاندیناوي مانند سوئد نیز کارگران حوزه
باشند، موقعیت بهتري از بخش خصوصی مییک از موارد ذکر شده که تحت کنترل دولت

ندارند.
بر ما تحمیل شده نفس تسلط سرمایه کههاییاز نظر کارگر آگاه، منشاء تمام مصائب و ستم

بر زندگی ماست که ما را از هرگونه دخالت آگاهانه و آزادانه در نوع کار، محصول کار و 
سازد. بنابر این تغییر در شکل حقوقی سرمایه (دولتی یا خصوصی میسرنوشت آن محروم

ل گشا نیست. بودن آن) هیچکدام مشک

ابراهیم پاینده
1395آبان 




