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1395ي سوم سال جنبش کارگري ایران در سه ماهه

ماه مهر دراز وضعیت جنبش کارگري ایران گزارشی »علیه سرمایه«در شماره چهارم نشریه 
آن چه که در این مدت کوتاه در مقایسه با شش ماه اول سال بهآبان منتشر کردیم و و اوایل 

رژیم هاي بر اساس آمارهایی که از سایت ها و خبرگزاري. در آن مقاله پرداختیمرخ داده بود 
ایم، شاهد آوري کردهسرمایه و دیگر منابع موجود پیرامون حرکات و مبارزات کارگري جمع

الزم به ذکر درصد نسبت به شش ماه اول سال رشد داشته است. 36آن هستیم که این آمار 
ه تعداد به اشتباه نوشته بودیم کشماره سوم همین نشریهاست که در مقاله مشابه مندرج در 

. بطور متوسط دو حرکت در روز بوده است1395رگري در طول شش ماه اول سال حرکات کا
حرکت بطور متوسط است 3,6در حدود و عدد صحیح آناین اشتباه از جانب من بوده است 

یابد. میحرکت کارگري در روز افزایش5که در یک ماه ونیم بعد به رقم 

1نمودار
تقسیم حرکات کارگري ایران بر اساس

1395تولیدي، توزیعی و خدمات در شش ماه اول سال هاي نقش واحد
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بر حسب درصد تقسیم کنیم ها اگر بخواهیم کل حرکات کارگري در این مدت را به نوع آن
و اعتصابات %63، اعتراضات و تجمعات %24حدودا چنین خواهد شد که اعتراضات قانونی 

. حال نگاهی به به خود اختصاص خواهد دادجنبش کارگري ایران را تحرکات از کل 11%
مهر، آبان و آذر) نشان از رشد اعتراضات قانونی و ارقام مربوط به دوره سه ماهه سوم سال (

اعتراض توام با اعتصاب دارد.

، سهم هر یک از اشکال مبارزات کارگري چنین بر اساس نمودار فوق در طول سه ماهه سوم
.%20و اعتصابات %49، اعتراضات و تجمعات %31خواهد بود: اعتراضات قانونی 

حرکت 680توجه داشت که جنبش کارگري ایران در طول شش ماه اول امسال شاهد باید 
427م (مهر، آبان و آذر) به شده است در حالی که تعداد گزارش شده در سه ماهه سوگزارش 
درصد نسبت به شش ماه اول سال داشته است. 30رسد یعنی رشدي برابر با میحرکت

و تبدیل اعتراضات به اعتصاب و اعتصاب همراه با اعتراض با سرعتی بیش از ها اعتصاب
گذشته و بی سابقه در حال رشدند (درصد اعتصابات در سه ماهه سوم سال نسبت به شش ماه 

ه اول اعتصاب در نیم71سه ماهه اخیر در مقابل اعتصاب در 76اول سال دو برابر شده است، 

2نمودار
تقسیم حرکات کارگري ایران بر اساس 

1395ر سه ماهه سوم سال و خدمات دتولیدي، توزیعی هاي نقش واحد

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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سرمایه و در مناطق مختلف دست به اعتصابریزپیشهاي غالب حوزهدرکارگرانسال). 
که ضرورتا مانند امواج بر ي باشدبزرگترهاي اعتصابها شاید پیشرفت بعدي آنوزنند می

وجه مشخص کوچک به انجامد.هاي دهد به اعتصابمینظیر آن چه در چین رخسطح دریا
ان ساده در مراکز تولید با شمار کارگران کم کارگردر ایران این است که هم شاملها اعتصاب

باید توجه داشت که در این ارقام هیچ جایی بزرگ است.هاي شرکتدرکارگران صنعتی و هم 
کارگران که در سال گذشته از رقم سوياز»کاردعاويهاي هیأت«بهرسیدهبراي شکایات

نقاط ضعف بسیاري نیز دارند. یکی کنونی تاهاياما اعتصابیک میلیون گذشت وجود ندارد. 
مختلف کارگري در یک هاي هنگی، همکاري و پیوستگی بخشعدم همآها از بارزترین آن

شهر، در یک منطقه صنعتی و حتی در یک مجتمع صنعتی است. آري فاجعه به این شکل روي
به امور مختلفهاي کنند اما در بخشمیدهد که حتی کارگرانی که در زیر یک سقف کارمی

ي یکسان (عموما دستمزد) د جدا از یکدیگر منتهی با انگیزهپردازنمیمختلف تولید و خدمات
اعتصاب ،زنند. نمونه بارز این پراکندگیمیدر مدت زمان کوتاهی از یکدیگر دست به اعتصاب

آذر و کارگران رستوران 23و 16آکریل اصفهان در و اعتراضات کارگران شرکت پلی
آذر است. نمونه دیگر 29جموعه همین مجتمع صنعتی در کمتر از یک هفته بعد یعنی مزیر

. به مدت پنج روز بودآذرپانزدهمدو شنبهروزدربوشهراعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی
ادامهدرها آنراسخاراده. داشتندبازچرخشازراتولیدوکارچرخاین مدتدرکارگران
باربهسرانجامممکن،سطحترین نازلدرولوخویشطبقاتیقدرتبهآنهاتوسلواعتصاب
دولتیمراکزمقابلکارگرياجتماعاتوها نشینیبستدرآنچهخالفبرباراین. نشست

آنها. گردیدندنشینیعقببهمجبورکهبودندآنهادولتواندارسرمایهافتاد،میاتفاق
کارسربهقدرتمندوپرغروروپیروزمندکارگران،ونهادندگردنراکارگرانهاي خواست

کارگران بخش اداري همین مجتمع صنعتی که از همین کمبودها گشتند در همین مدتبازخود
با قدرتی واحد به مقابله با واز این که به یاري همکاران اعتصابی خود بشتابند،بردندمیرنج

نوعان گر نبرد همکاري نظارهتفاوتی و محافظهبا سکوت، بیو، دریغ کردند ان برونددارسرمایه
اعتصابچند روز به تنهاییبعد ازان شدند. کارگران بخش خدماتدارسرمایهطبقاتی خود با 



5

توانست میاما. استارزندهبسیارکهاقدامی. شدندها همان خواستتحققخواستاروکردند
توانست میتر باشد و حتی به پیروزي بزرگتري به انجامد.مندو قدرتتر از این هم ارزنده

بکاهد. ما همگی به کارگريجنبششدنشقهبیشتر باشد و از شقههاي بنائی براي همآهنگی
وکارازجداشدگانطبقهکار،نیرويفروشندگانطبقهواحد،اي طبقهیک طبقه تعلق داریم

دهدنشانتواندمیکهاي طبقهسرمایه.علیهاي طبقه،خوداجتماعیزندگیشتسرنووتولید
برآنازحمایتبهوبییندمیخودمبارزهراهمزنجیرانبخشهرمبارزهواعتراضکه
شهر، نمونه هایی از این دست در مناطق مهم صنعتی نظیر تهران، کرج، بوشهر، ماه.دخیرمی

کارگر با انگیزه هایی عموما یکسان هاي اصفهان، یزد و بسیاري مناطق دیگر به بسیارند. توده
نظیر کاهش دستمزد، دستمزدهاي عقب افتاده و نظایر آن، بدون همآهنگی، بدون همیاري 

و دست آخر بدون نتیجه زنند مییکدیگر و پراکنده، دست به اعتراض، اجتماع و اعتصاب
شود و این میگرفتهاین مبارزات بهمین شکل هر از چند وقت دوباره از سریابد. میپایان

دور باطل ادامه دارد. 
داران براي مقابله با اعتصاب و اعتراض کارگران نقطه ضعف دیگر جنبش کارگري که سرمایه

ان پیشرو و آگاه)، کنند، اخراج یا تهدید به اخراج کارگران (به خصوص کارگراز آن استفاده می
دانیم که میخوبیه ما کارگران باخراج کارگران بومی و استخدام کارگران غیر بومی است. 

استثمار و بی حقوقی تحمیل ،پایان دادن به اعتصاب، عقب نشینی کارگرانان برايدارسرمایه
زنند. میکارگران دست به این اقدامات کثیفهر چه بیشتر بر کارگران و ایجاد شکاف میان

صابات نشانه این است که نبرد طبقاتی ما تازه آغاز شده، هر چند اعتصابات تدر مقابل، رشد اع
کند میعقب افتاده است اما این نیز تغییرهاي پراکنده، جداگانه و محدود به خواست دستمزد

. ستیز ما در سراسر کشور خواهد بوده ما به زودي شاهد مبارزه سرمایهو جنگ پراکند
جویانه و مشترك بزنند و تعدادي همزمان ان نیز ممکن است دست به اقدامات تالفیدارسرمایه

زنند. میبطور پراکنده به این تاکتیک دستاکنون را تعطیل کنند چنان که همخودهاي کارخانه
عمومی کارگري جهت هاي در این صورت هیچ راهی جز دست زدن به تظاهرات و همایش

نشینی و نشان دادن ضعف در جنبش . ما اهل عقبمنطقه و شهر نیستهاي تودهجلب حمایت 

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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هایی که کارفرمایان و خانه و تصرف موسسههمین دلیل اشغال کارخویش نیستیم به
ریان انداختن روند زندگی ما، کنند بهترین راه به جمیاز ادامه تولید ممانعتها ان آندارسرمایه

دادن قدرت طبقاتی ما است. اکنون نه ماه است که جنبش و نشانان دارسرمایهزدن عقب
اي از دور تازهگوناگون گاهی لنگان لنگان و گاهی با شتابهاي کارگري ایران به شکل

هایی است از اعتراضات و اعتصاباي . امروز این جنبش مجموعهمبارزاتش را آغاز کرده است
در آن و هم تداوم مبارزاتی با چندي پیش خود که هم از نظر ابعاد کارگران شرکت کننده 

شکل جمعی و متحد مبارزات ما است. ها تفاوت دارد. پیش از هر چیز اعتراضات و اعتصاب
لزوم وجود تشکیالت هر چند انداختن چنین تجمعاتیهیچ یک از ما پوشیده نیست که راهبر 

و دلیلی وجود ایم ینه نیز پا پیش گذاشتهاین ما در این زمکند. بنابرمیی و موقت را ایجابابتدای
یم، ع شویم و تصمیم مشترکی اتخاذ نمایندارد که به عقب بر گردیم. این که به دور هم جم

تهدید به اعتصاب کنیم، آنرا به مرحله عمل درآوریم، دست به تظاهرات زنیم و با نیروي 
و غیره، چند ماه یم رد نمایبشري آن برخوضدهاي انتظامی با همه تجهزاتش، با همه تاکتیک

آکریل با اعتصابات آمد. همین سه سال پیش بود که کارگران شرکت پلیپیش به تصور نمی
انگیخته که فقط با دستگیري کارگران پیشرو و ایجاد تفرقه از طریق ودبا مبارزات خو خود 

اکنون ایستادند،داران دولتی ضدکارگري موفق به توقف آن شدند در مقابل سرمایههاي سازمان
ریشه و اصل و نسب نیست، بی،اند. بنابراین جنبش ما کارگرانهمان کارگران در حال تالطم

کند. ما ممکن است به دالیل میدارد که در جنبش روز خود به آن تکیهاي همواره پیشینه
مان فعالیتبخوریم. اما به همین دلیل هایمان شکست وناگونی حتی در بدست آوردن خواستگ

کند زیرا در تجربه اعتصاب و در همبستگی با یکدیگر به درجات میبه درجه ي باالتري صعود
ي اعتصاب کارگران به ادامهبایست با حمایت مالی از میباالتر سازماندهی گذر خواهیم کرد.

. ندکمیطلبتري را از جانب ما تا شکست کارفرمایان کمک کرد. این، لزوم اتحاد مستحکم
اي یا موسسهتري که هم در اعتصابات و اعتراضات ما و هم زمانی که کارخانهمستحکماتحاد 

ی مبارزه طبقاتی جزئمبارزات ما خواهد بود.کنیم ضروري و الزم و شرط تداوم را اشغال می
یر از زندگی ما است، ما همانطور که براي سرمایه تولید میکنیم و سود فراهمجدایی ناپذ
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فرما از سر میل و جنگیم. این طور نیست که کارمییم براي گذران زندگی خود نیزاینممی
دوستی دستمزد ما، حق بیمه، شرایط امنیت در کار و هزاران نیازي که از واجبات تولید انسان

جنگی طوالنی الزم است. ها کند، بلکه براي هر یک از اینمیو گردش کاال است را فراهم
بر افزایش محدود شان را ند حامی کارگران هستند هدف اصلیکنمیبسیاري کسان که وانمود

اندارسرمایهگذشته با هاي حساب مطالبات دستمزدگرفتن و تسویهپسدستمزد و یا باز
گرفتن پسبراي بازکنند که مبارزات کارگران گذارند. اینان به هیچ وجه این را درك نمیمی

فقط براي استهایی فتاده و حتی براي حفظ سطح دستمزدهایشان تالشعقب اهاي دستمزد
پناهی و سرست بر علیه فقر، گرسنگی، بی دارویی و بیهایی احفظ ارزش کارشان، تالش

ضرورتی است در مبارزه روزمره با سرمایه. اگر کارگران از ترس گرسنگی و از دست دادن 
هاي ي هجومد دیگر هیچ راهی جز تسلیم به همهان دست از مبارزه با سرمایه بردارنلقمه ن

را به شان را ندارند و حتی صالحیت رشد مبارزه طبقاتی خودان به حداقل زندگیدارسرمایه
هیچ ها ي این مبارزه بر سر دستمزددهند. اما حتی در صورت ادامهمیسطح باالتر از دست

کنند و علت را که سرمایه میمبارزهها دهند زیرا کارگران با معلولسرمایه نمیتکانی بر اندام
ماند که مبتال به مرضی شده و براي کاهش میاند. این مانند کسیاست بحال خود رها کرده
آورد حال آن که علت بروز مریضی کماکان باقی است. این نظام میعالئم آن به مسکن روي

گیري ن پا بر جاست مبارزه براي بازپسه علت مرض است و تا ایمزدي سرمایه است ک
نیز جز تبعیت از رابطه خرید ها عقب افتاده که هیچ، مبارزه براي افزایش دستمزدهاي دستمزد

مره و ي از دل مبارزه روزو فروش نیروي کار چیز دیگري نیست. هنگامی که نظام کارمزد
اند اقع این کارگرانند که شکست خوردهآید در ومییرونپراکنده کارگران سالم و بدون خدشه ب

و اعتراضات پراکنده، این جا و آن ها بینیم کارگران هنوز به مبارزات، اعتصابمیزیرا چنانکه
دهند و این چاره میالعمل نشانل تغییرات بازار کار و تولید عکسپردازند. در مقابمیجا

خودهاي ایطی که کارگران موفق شوند سطح دستمزداساسی هیچ مشکلی نیست. حتی در شر
را ثابت نگهدارند و یا اندکی باال برند باز در روند بعدي بازتولید سرمایه، یک بحران تولید، 

فزایش ارتش بیکاران در نتیجه رشد بارآوري کار افزایش قیمت کاالهاي مایحتاج کارگران، ا

*متشکل شویمداريسرمایهو ضدشورایی *
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ی کاهش دهد. را به میزان باالیها باد دهد و دستمزدرا بر ها وردکافی است که تمامی این دستا
گذارند در میباریک مبارزه طبقه کارگر ایران ارزشی بیش از حدهاي کسانی که بر جویبار

ان ایران کافی همین سطح نیز براي مبارزات کارگر«واقع پیامی جز این براي کارگران ندارند که 
کارگران را در نهایت الیق مبارزات خورده اقتصادي، مبارزه هایی هستند که و اینان همان» است

ي باالتر مبارزه طبقاتیرا رهبران شایسته هدایت در عرصهفقط براي دستمزد بهتر و خویش
دانند. ما به اندازه کافی این گرگان در لباس میش را در طول تاریخ مبارزات کارگري ایران می

کنیممیانیم که حتی هنگامی که براي دستمزد بیشتر مبارزهدمیایم. ما بخوبیو جهان شناخته
توانیم خودرا از اسارت سرمایه (که محصول کار خودمان است) رها کنیم. البته منظور این نمی

شان ثمري اند پس مبارزاترا از اسارت سرمایه رها نکردهنیست که چون کارگران هنوز خود
اند اما جریان و مزد و مزایاي دیگر از نظر اقتصادي مهمگرفتن دستندارد. مبارزه در باز پس

روند این مبارزه، سازماندهی و روند استحکام روابط کارگري از این هم مهمتر است. کارگران 
را به ان خوددارسرمایهعقب افتاده از هاي اشان و کسب امتیازاتی حتی دستمزددر روند مبارزه

رسانند. مراقبت و مبارزه در میمند طبقاتیزمان قدرتر زندگی، ارزش داشتن ساسطح باالت
حفظ امتیازات طبقاتی فقط و فقط مشروط به داشتن تشکیالت قدرتمند و آگاهی طبقاتی است. 

ها یابند که این اهداف و نوع تشکیالت متناسب با آنمیاما کارگران در همین روند نیز در
بایست میبل هجوم سرمایه کافی نیست وحتی براي پاسداري امتیازات کسب شده در مقا

و سراسري زد. این که هنگامی اي یل سازمانی با اهداف باالتر و قدرتمندتر، تودهدست به تشک
مانند، میان تنها و منفرددارسرمایهکنند و در مقابل میاند و پراکنده عملسازمانکه کارگران بی

گیرند بر میی در تقابل و رقابت با یکدیگر قرارخورند و حتمیان ضربهدارسرمایهبراحتی از 
هیچ یک از ما پوشیده نیست. این که همین امر موجب سقوط دستمزدها و جرات گرفتن بیشتر 

گردد نیز بر هیچ یک از ما پوشیده نیست. میان در عدم پرداخت همین دستمزد ناچیزدارسرمایه
در دل آن ایجاد رابطه با خیل عظیم بایست دست به تشکیالت قدرتمندي زنیم که میما

سرمایه میسر باشد و نیز در دل ریزپیشمشابه هاي بیکاران، رابطه با کارگران همجوار و حوزه
ها ان و دولت آندارسرمایهکه در اعتصاب و جنگ وگریز با خود صندوق بیمه بیکاري هنگامی



9

هستیم زندگی خود و خانواده امان را تا حدي تامین کند. نمایندگان ما در شوراي کارگري 
ان را به ما گزارش دهند و در دارسرمایهمسئول باشند که همواره جریان روند کار و مبارزه با 

باست از همه آحاد کارگران میهر زمان که ما الزم به بینیم قابل تعویض باشند. این شوراها
تشکیل ها بایست از مجموع آحاد کارگران تمامی واحدمینیزها واحد تولید و جمع آنیک 

شوند. سطح تکامل مبارزات نمیچون درخت خود بخود از زمین سبزها گردد. تمامی این
بایست میکند اما این ما هستیم کهمیروزمره ما چنین شرایطی را براي رشد و نماي آن ایجاد

فاده را بنمائیم. مهمترین شکل مبارزه تط جهت ایجاد شوراهاي کارگري حداکثر اساز این شرای
نماید اعتصاب و توقف چرخ تولید است. در این میکارگري  که این چنین شرایطی را فراهم

بریم. ما کارگران تقریبا در همه ي شرایط دیگر منفعل میجاست که ما به قدرت طبقه خود پی
کنیم، میفروشیم و براي سرمایه تولیدمیاز آن هنگامی که نیروي کارمان راایم و پیرو سرمایه

کنیم، شرایط تولید، میزان و شدت آن در همه ي این موارد ما تابع سرمایه میآن چه که تولید
بریم، این مائیم که تصمیممیزنیم، به قدرت خود پیمیایم. تنها جائی که ما حرف اول را

کنیم و فعال مایشائیم  تنها در هنگام اعتصاب است. و نیز در همین مینگیریم و تعییمی
رسد بلکه از همه مهمتر ما به لزوم سازمان میجاست که نه تنها نبرد ما با سرمایه به اوج خود

ان که همواره سازمان دارسرمایهبریم. سازمانی که قادر است با میقدرتمند طبقاتی خود پی
سمبل این سازمان یافتگی است که تمامی وسایل قهر و غلبه بر مارا در ها آنو دولت اند یافته

دست دارد از شالق، اسلحه، زندان، نیروهاي رنگارنگ نظامی، قوانین شداد کار، دادگاه و غیره 
را در اختیار دارد. ما نه تنها به سازماندهی و تشکل نیرو مند احتیاج داریم بلکه بر اساس تجربه 

ود، بیش از صد سال مبارزه اتحادیه اي، دیگر این را به ما فهمانده و آموخته است تاریخی خ
کارگري حتی هنگامی که دست پرورده دولت سرمایه و انواع اپوزیسیون هاي که اتحادیه

بورژوائی نباشند در نهایت در چارچوب قانون کار سرمایه، قانونی که خود دولت سرمایه نوشته 
نه فراتر از آن کار و عملکرد دارند. این فقط هدف الغاي کار مزدي و کند ومیو پاسداري

سازماندهی براي چنین هدفی است که مارا حول اهرم موثر و سازمان یافته شوراهاي کارگري 
نین سازماندهی قادر است مارا از دور باطل مبارزه کند. چمیبراي رهایی طبقه کارگر  جمع

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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بر سر دستمزد خارج کند و افق روشنی با هدف باالیی سمت و سوي دهد که از این تسلسل 
خارج شویم. نقطه ضعف دیگر جنبش کارگري ایران وضع زار، بد بختی و فقر بی نهایت، 

ها م بیکاران، کارگران شهرداريعدم سازماندهی حتی به میزان ابتدائی آن در میان جمعیت عظی
اي و کارگران کارگاه هائی نظیر کوره پز خانه ها، قالی بافان که از تنگ دستی کامل و بی شرمانه

نالند. این کارگران میشودمیرواها و کافرمایان سنگ دل بر آنها که از سوي دولت شهرداري
موارد نادري که اعتصاب کردند اکثرا فقر و جز در اند اقشار کارگري ایرانترین که از پائین

ها را با سکوت، نامه و عریضه نویسی، تجمع در مقابل فرمانداري و سایر ارگانفالکت خود
شهر در کثافت ها دانند که بدون کار آنمیها کنند. اما کارگران شهرداريمیدولت سرمایه، طرح

ها شوند. کافی است کار در این مکاننمیینبخودي خود تزیها رود، پاركمیو زباله فرو
شوند و راهی جز تسلیم راه میمتوقف شود آنوقت تمامی یار و قار دولت سرمایه سرا پا

کند، کارگران میلزوم تشکل سرمایه ستیز شوراي کارگري را ایجابها دیگري ندارند. همه این
اشند بهمین دلیل پشتیبانی از آنان بمیبخشی از توده زحمت کش شهرهاي خودها شهرداري

از طرف دیگر کارگران شهر امري بدیهی و طبیعی است.

ابراهیم پاینده
1395دي
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!معلمکارگرانمبارز،همزنجیرانبه

راخودمعلماناتفاقبهقریباکثریتفقطنهما،جامعهدرحداقلپیش،دههسهازکمترتا
قرارلعنوسبموردسوهمهازراند،میزبانبرسخناینکههرحتیکهدیدندنمیکارگر

خودسهمبهانگاري،وارونهواندیشیغلطاینتغییربرايداريسرمایهضدرویکرد. گرفتمی
اینمطلقابحث. نیستکافیوجههیچبهامااستبودهموفقحديتاتالشاینکرد،تالش

تعویض. بسپارنددرستهاي تلقیوها تعریفبهراخودجاينادرستپندارهايکهباشدنمی
وطبقاتیمبارزهمحورحولماسخن. استفروشاناندیشهمطلوبکاسبیوکارها اندیشه
فراوانیاپرستارانمعلمان،بودنکارگربر. استموجودوضعیتاي ریشهتغییربرايجنگ
برايبورژوازيکثیفتوطئهتاداشتیمپافشاري»کارمندي«شناسنامهدارايدیگرهاي انسان
یکازکارگران،ماخودکهاي توطئه. بکشیمچالشبهراکارگريجنبشساختنشقهشقه،
سطحیدرهمکماکانوبودیمخویشعلیهاجرایشعاملدیگرسويازوآنقربانیسوي
اما. کنیممیتکرارراگذشتههايحرفاساسیخطوط. پردازیممیراآنتاوانوهستیموسیع
علیهخویشطبقهکارزارروزموضوعترین اساسیبهورودمانمقدمهاینکهبرايفقط

باشد.داريسرمایه
فروشگاه،کارگاه،صنعتی،مرکزکدامدراینکهازمستقلکارنیرويفروشندهوسیعتودهما

ساختمان،صنعت،وکشتمزرعه،دولتی،نهادبیمارستان،نقل،وحملشبکهمیدان،وخیابان
وهاسلولبهراماآنچه. کارگریمهمگیکنیم،میکاردیگرکجايهریامعدنبندر،راه،

سرراستیوشفافهاي مؤلفهکند،میتبدیلکارگرطبقهاجتماعی،طبقهیکارگانیکهايبافت
کندمیکاريکههر. داردمعینیمعنايکارنیرويفروش. کاریمنیرويفروشندههمه. هستند

دراومعیشتجبرکهکارشاینباکارنیرويفروشنده. نیستکارگرگیردمی»حقوق«و
دردخالتنوعهرازشود،میجداکاملطوربهخودکارازاستمزديبردگینظامسیطره
اثرگذاريشکلهرازروندهمینبطندر. گرددمیساقطخویشکارمحصولوکارروند

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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درويکارحاصل. شودمیمنفصلومحرومخودزندگیسرنوشتتعیینپروسهبرآزاد
هاي ارزششریعت،فرهنگ،اخالق،نظم،مدنیت،قرار،قانون،دولت،هیأتدرسرمایه،هیأت

وکارسرنوشتبرحاکمقاهرهقدرتسرمایه،چیزهمهوسرکوبدستگاههاياجتماعی،
طبقهکارگرطبقهواستانسانیچنیناختصاربهکارگر. شودمیبشریتتمامیوويزندگی
سپاه،فرماندهارتشبد،دولتمرد،مستشار،مدیر،وکیل،وزیر،یک. استانسانهااینازمتشکل

. گیرندمی!!»حقوق«همسرمایهسیاستگذاروریزبرنامهپلیس،رئیسبسیج،سردارارتش،امیر
پردازان،سیاستمعماران،طراحان،بانیان،بالعکسنیستند،کارنیرويفروشندهآنهااما

آنچه. هستندماطبقههاي تودهبرسرمایهحاکمیتواستثمارنظمتحمیلعامالنوریزانبرنامه
اضافهکوهازخودسهمکهکارنیرويبازتولیدهزینهیاکارنیرويبهاينهگیرند،میآنها

اماکنندنمیتولیدارزشاضافهما،طبقهآحادهمه.استماطبقهتوسطشدهتولیدهاي ارزش
جمعیتنیزماطبقهافرادمیاناز. استاضافیارزشتحققوتولیدپروسهنیازآنهاتمامیکار

پلیس،نقشدر. هستندمابرسرمایهحاکمیتاعمالوقدرتدستگاهاکرهوعملهوسیعی،
اعتراضهرجانبهآنهادولتواندارسرمایهدستوربهمشابهعناصروارتشیسپاهی،بسیجی،

ماطبقهومامیانازاینها. هستندمازندانبانوگرشکنجهکنند،میعامقتلراما. افتندمیما
اند کردهسقوطورطهاینبهمعاشامرارهدفباکارنیرويفروشجستجويدراند،برخاسته

تکلیفومزدوراناینتکلیفاینکهاند.شدهسرمایهقدرتوقهردستگاهپلیداکرهوعملهو
کارشنیرويفروشراهجمعیتاین. داردشفافپاسخیچیست؟مزدورجماعتاینباما
خودطبقهستیزسرمایهجنبشنابودسازيوسالخیوخونحمامبرايسرمایهمزدوريدررا
ازکهنیستشکی. استدیدهداريسرمایهخونوگندنظاموسرمایهدولتسرمایه،نفعبه

ماجنبشکشیدنخونبهوکشتاربرايسرمایهکثیفعواملاینکامااند برخاستهماطبقه
ان،دارسرمایهوسويیکدرمزدورپاتاسرجماعتاینمیانهمبازماکهپیداست. هستند

پلیسی،نظامی،سیاسی،تولیدي،نظمعامالنومستشارانمدیران،بانیان،ان،ریزبرنامهحاکمان،
اخطارآنهابهحساسهايبزنگاهدرویژهبهوهمیشه. گذاریممیفرقسرمایهحقوقیومدنی

پیکارصفبهوکنندرهاراخودطبقهعلیهتوحشوجنایتوسرسپردگینقشکهدهیممی
هاي اپوزیسونخاصفقطنخست،عناصرباآنطرحکهسخنی. گردندبازخویشطبقاتی
.داردشرمآنگفتنازآگاهیکارگرهرواستبورژوازيرسواي
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ازمشکلیهیچواقعیت،ایندانستننفساماکارگریم،همگیما. پردازیماصلیبحثبه
کهبودخواهدماطبقاتیراستیندانشوقتیحقیقتایندانستن. کاهدنمیمامعضالتدنیاي
زندگیبهسرمایهتعرضاشکالهمهعلیهمتشکلسراسري،متحد،ايمبارزهکاربهدست

برقدمیهیچلحظهاینتاکهاینجاستدر. باشیمداريسرمایههستیاساسعلیهوخویش
. ایمننهادهسنگرويبرسنگیهیچ. ایمندادهنشانخودازکجاهیچدررغبتیهیچ. ایمنداشته

برسخنیآنجایااینجااگربدتر،همایناز. ایمنکردهآغازداريآیندهزمینیشنودوگفتهیچ
ازاستهنوزکههنوز. استبودهسابقهاي گمراههبراي گمراههافزودنایم،آوردهزبان

سندیکاياینحمایتبحث!! نیستکارگرمعلمکهانگار!! یمگویمی»کارگرومعلمهمبستگی«
ماطبقهجنبشمشکلکهگویا. کشیممیپیشرامعلمانصنفیکانونآنازکارگري

حتی،»کارمندي«حرمتنقضازاجتناببراي. استسندیکالیستیسازگمراههاي همبستگی
چندهمین!!. گیریمنمیپیشراهمزنجیرانبامتحدمبارزهراهواحد،کارمرکزیکدروندر

دستخود،مطالباتحصولبرايکارگرتودهکهدیدیمبوشهرپتروشیمیمجتمعدرقبلروز
حالدرتودهبامشتركمطالباترغمبه!! کارمندينشاندارايکارگرانامازد،اعتصاببه

زدند!بازسرآنهانصفوفبهپیوستنازاعتصاب،
حالدرجاهمه. هستیمخویشطبقهمبارزاتبیشترگسترششاهدگذرد،میکهماههر

راستیراستی،اماباشیم،میمطالباتترین یابتدایحصولبراياعتصابستیز،اعتراض،
بهدستهزارچندوهزارحالتبهتریندروصدتاصدتاتا،دهتادهفقط. استوحشتناك

نالهوآهویمنمایمیتحصنکنیم،میاجتماعوزارتخانهآنواینمقابلدر. زنیممیاعتراض
وشعارپردازيقدرتاینانسجامضرورتوکارگرانطبقاتیقدرتپیرامون. دهیممیسر

صورتبهوجودابرازآهنگدانیم،نمیواحدطبقهیکراخودعملدراماکنیممیبافیفلسفه
طبقهیکهايافقواهدافها،خواستدرراخودانتظاراتومنافع. کنیمنمیطبقهیک

ما. گیریمنمیسراغطبقهکلداريمیدانوقدرتابرازدرراخودقدرت. کنیمنمیجستجو
اندیشیمنمیاینبه. یمنمایمیخالصهخودبرودورکارگرچندوخودوجوددرراچیزهمه
تمامیبارادولتشودارسرمایهطبقهخواهیممیچگونهمقهورومتفرقاندكنیروياینباکه

ازچههربایدنیستشکی. سازیمنشینیعقبواطاعتبهوادارقدرتشعظیمهاي زرادخانه
الفبايامایازیمدستخروشیوعصیانواعتراضهربه. دهیمانجاماستساختهدستمان

صورتبهطبقه،یکقدرتبابایدموفقیتمیزانرهبرايکهکندمیحکمانسانیتعقل

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*
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واحدانسانیواجتماعیافقواحد،انتظاراتوها خواستواحد،اجتماعیهستیبااي طبقه
تاریخیاثرگذارعظیمنیرويیکتوانیممیکهاستطریقاینازتنهاوتنها. گردیمظاهر
صنفیکانونبهآویختنبا. بندیمصفسرمایهزورهاي زرادخانهوحاکمیتمقابلدروشویم

داریم،نمیبرمسیرایندرگامیهیچفقطنهها ایننوعوسندیکاآنوایناندازيراهمعلمان،
معلممشتیما. سازیممیتر ژرفوتر ژرفراسرمایهعلیهخویشطبقهواقعیمبارزهگورکه
مترجمونظافتچیوفروشکارگرودستفروشونفتگرورانندهوصنعتیکارگروبهیارو

مزديبردگینظاممقابلدرواحداهدافومنافعاجتماعی،هستیباواحدطبقهیک. نیستیم
نیازمندما،روزمرهزندگیدرناپیدابهبودهر. شویممیاستثمارسرمایهتوسطهمگی. باشیممی

بهراآنکهاستکارماننیرويمامایملکیگانه. استسرمایهاستثمارشدتعلیهمبارزه
کاالهمینبازتولیدبهايکنیممیدریافتآنچهورسانیممیفروشبهفکريیایديصورت

هايدستگاهسایروشریعتوحقوقومدنیتونظموقانونودولتشالقزیرماکل. است
نظاماینعلیهجنگبهمجبورماندنزندهوزندگیبرايهمگی. داریمقرارسرمایهسرکوب

حالتاآنچهانجاموکنونیتاهاي راههبیرفتنجايبهتانیستکافیها اینهمهآیا. هستیم
واحد،قدرتیکبهشدنتبدیلبرايسنگرويبرسنگیگذاشتنکاربهدستایم کرده
هاي قرنسراسردراول،ازبایدراکاراین. شویمتاریخیآفرینرهائیوناپذیرشکستآگاه،

دروعجالتا. استصرفهبگیریمراضررکجايهراماکردیممیامروزتابیستمونوزدهم
ایندرمامعلمهمزنجیرانکهاستنقشیفقطماسخنمحورکوتاهبسیارنوشتهاینحوصله

سرمایهعلیهپرولتاریاطبقاتیمبارزهواستباقیداريسرمایهتا. کنندبازيتوانندمیگذر
تولیدبخشکارگراناثرگذاريبردوموقعیتنقش،ویژهبسیاراهمیتدرنبایداستجاري

درجهکهنکنیمفراموشامااستمفروضواقعیتیکاین. شدتردیديهیچدچارصنعتیا
ضدآفرینیطوفانوآتشقدرتگرودرماطبقهپیکارسنگرهرغرشتوانوتوفندگی

بسیاراستساختهمعلماندستازآنچهگذرایندروباشدمیسنگرهایشکلداريسرمایه
.کنیممیاشارهموردچندبهفقط. استاعجازانگیزوعظیم

نیروبخشوزایندهپویا،خالق،سیستمیکنقشایفايبرايالزمظرفیتتمامیازمعلمان. 1
واحههیچ. دارندحضورطبقههستیزوایايهمهدر. برخوردارندخودطبقهسراسريپیکرهدر
هیچ. نفروشدراخویشکارنیرويمامعلمهمزنجیریکآندرکهنیستنفريچندآباديو

همرزموهمبندتودهاینزیادیاکمشمارزندگیوکارمحلکهنیستخیابانیومحلهکوچه،
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مفصلبنديیکحیاتیهاي سلولانداریم،نظرراجامعهسراسردرمعلمانهمهاگر. نباشد
پیکارپویائیسازمانیابی،سازي،همراهدرتوانندمیکهبودخواهیمشاهدراطبقاتیپرعظمت

شرایطبطندرمعلمیهر. کنندایفاسترگبسیارنقشیخودطبقهسراسريکارزارانسجامو
گفتگويمراوده،درنقطهآندیگرکارگرانتمامیباراحتیبهاستقادرخویشزیستوکار

کهزمانیرایتوانایاینوباشدستیزسرمایهشورائییابیتشکلمتحد،مبارزهبرايمشترك
فوقهاي هدفحصولبرايجنبانسلسلهونظیرکمظرفیتیبادهیمتعمیمنمعلماهمهبه

گردیم.میمواجه
قاطبهوثوقواعتماددهند،میانجامکهمعینیکارحسببرمامعلمهمرزمانوهمبندان. 2

زیاديهاي گوش. برخوردارندمقبولیتبیشتریناز. دارندهمراهخودباراماطبقههاي توده
همیندرحتیمبارزاتشواعتراضاتکهاستطبقهبخشتنها. استآنانهاي حرفشنواي
ماطبقههاي تودهآحادوسیعبسیارحمایتنیزکارگريجنبشآمیزاستیصالوباررقتسطح

اعتصابهرکهاستحاکیجاهمهتاریخ. داردپیدرتأثیرکموپراکندهویابتدایچندهررا
درآنان. استساختههمراهخودباراطبقهکلهمدلیوپشتیبانیازموجیآنانشدهحساب

ها اینهمه. هستندهمزنجیرانزندگیودلهاي نهفتهصبورسنگورجوعمرکزجاها،خیلی
وپیکارپروسهخموپیچدرآحادشاثرگذاريدامنهتادهدمیفرصتماطبقهبخشاینبه

.باشدتعمیققابلوگستردهبسیارسرمایهعلیهطبقاتیجنگسراسريسازمانیابیفرودوفراز
کاملاختاللبرايالزمظرفیتبیشترینخود،کارزارموقعیتوکارهاي ویژگیبامعلمان. 3

گاههرمدارستعطیل. هستندداراراداريسرمایههستیهاي عرصهغالبدرسرمایهنظم
مؤسساتدرکارچرخهتعطیلبرايمؤثريبسیارزمینهپیشگیرد،صورتمتحدوسراسري

چرخخواباندن. استسطحوسیعتریندرنهادهاایننظمسازيمختلکلیدوسرمایهدیگر
استمراکزيوها ارگانازخیلیکارپویهاختاللدرکارسازيسالحآموزش،سیستمدرکار
گردند.میاستثماروکنندمیکارآنجادرخردسالکودکانمادرانوپدرانکه
یادواند آموختهآنانآنچه. کارگرندطبقهآموختگاندانشوها خواندهدرسزمرهدرمعلمان. 4

حتیآنان،طبقهبرسرمایهحاکمیتاعمالخدمتدرسیستمایننظمحلقههرمثلدهندمی
بهریالکهافکاريمهندسیدستگاه. استهمزنجیرتودهمختلفهاي نسلفکريسرکوب

وهستندخودکارنیرويفروشبهمجبورآنان.پردازدمیماطبقههمراهایشهزینهریال
کاربهسودتولیدچرخهنفعبهانسانهافکريوبسركخدمتدرراکاالیانیرواینسرمایه

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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معلمان. بخشدمیبارزيویژگیمعلمکارگرهاي تودهطبقاتیپیکارپروسهبهامراین. گیردمی
صفبهسرمایهمقابلدرراخودقدرتبایدکهنیستاعتصابوکارتعطیلپهنهدرفقط

آموزش،شیوهآموزش،محتوايعلیهآگاهانه،وجمعییافته،سازمانمستمر،کارزار. سازند
شدهمعماريتربیتوتعلیمبهمربوطدیگرمسائلهمهوآموزششرایطآموزش،محیط
اینکهاستدیگريمهمبسیارحوزهایران،بورژوازيیوسطایقرونوارتجاعیعمیقاً

کنند.میدانواردآندرراخودقدرتبایدوتوانندمیهمرزمان
برايها ظرفیتوها یتوانایاینهمهازمعلمکارگرانمیلیونیچندینعظیمجمعیت
اماتلخواقعیت. برخودارندسرمایهعلیهشخویطبقهپیکارپویهبیشترچههرسازيپرخروش

اینوننمودهچنینایراندرطبقاتیمبارزهتاریخلحظههیچدرهمزنجیراناینکهاستاین
1340سالاردیبهشتدرمعلمانسراسرياعتصاباند.نکردهتنبهعملجامهراها یتوانای

همهتوفندهخیزش. بودماطبقهبخشاینداريمیداننمایشترین عظیمشایدخورشیدي
آناستثمارشوندههاي تودهکلجانبازها استقبالوهاحمایتترین وسیعباکهجاگستري

کارگرهمزنجیرانقهرانفجارنیروياینکهباخیزشواعتصاباینگردید،روبهروروز
وها یجویمماشاتداربهجهاتتمامیازاماداشتخودپشتوانهراآموزشبخشدرشاغل

بهاعتصاب. بودآویزانبورژوازيراستهاي اپوزیسونکاسبکارانهکثیفهاي طلبیفرصت
باشگاه«بهموسومدکاندارسندیکالیستینهادتوسطزدنهمبهچشمیکدردلیلهمین

وزیردرمعلمان،روزدستمزدمحقربسیارافزایشسوايآنحاصلورسیدفروشبه»مهرگان
.گردیدخالصهدرخششمحمدشدن

بسیارافتدورهیکواردمعلمکارگرانجنبش،40ماهاردیبهشتاعتصابشکستبا
شرایطیدر50دههاولنیمهدر. شدسازشوکاريمحافظهازماالمالوآمیزاستیصالطوالنی

شهرهايمحدودهخارجمناطقوکارمراکزدروندرکشورهاي کارخانهکلیهکارگرانکه
خرابشاهرژیموبورژوازيسربررازمانوزمینشورش،واعتصابطوفانبابزرگ

هیچگوشبهکارگرمعلمانبخشهیچدرونازاعتراضیصدايهیچکجاهیچدرکردند،می
سمپاتیزانیحتییاخلقیستیزيامپریالیسمدرگیرچریکیهاي سازمانبهپیوستن. نرسیدسک

شورششروعبا. دادمیانجامانفراديصورتبهمعلمآنیااینکهبودکاريتنهاسازمانهااین
ریختند،ها خیابانبهخودطبقهدیگرهاي بخشمثلمعلمکارگرانوسیعتوده57سالسراسري

بازيدیگرينقشبورژوازيارتجاعلشکرسیاهیتکمیلسوايکارگرانهمهبساناما
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رادیکالیسموداريمیدانفعالیت،ذیلوصدربهمنقیامازبعدنخستسالدر. ننمودند
عواقبهمهسوايکهرویکردي!! شدچپيگروههادموکراتیکهايتشکلنمودنپرمعلمان
. بودچپهاي رفرمیستطیفدیرینههاي آفرینیگمراههبرکاملگذاريصحهبارشفاجعه
واعتصاباتها،خیزش. داشتبارمالمتاي کارنامهمدتاینتمامیدرمعلمکارگرانجنبش

فراموشنبایدراچیزیکامااستکارنامهایندراي تازهبرگمعلماناخیرهاي سالمبارزات
رفرمیسمبهآویزحلقورفرمیستیتوهماتدرغرقفرجامتاآغازازهمبازمبارزاتاین. کرد

بنديدخیلطریقازکهبدانندخوببایدمامعلمهمزنجیران. استبودهسندیکالیستیراست
باالترکهیهایویژگیبهتوجهباآنان. کنندمیراخودجنبشگورفقطمعلمانصنفیکانونبه

پروسهپرخروشبسیاروطوفانیستادکهدارندکافیاندازهبهراظرفیتاینوتوانندمیگفتیم
یشورایسازمانیابیدربایدوتوانندمیمعلمان. باشندخودطبقهداريسرمایهضدپیکار

وطبقاتیمبارزهتاریخ. کشنددوشبهعظیمسهمیکارگريجنبشستیزسرمایهسراسري
است.آنانداريمیدانوبازينقشاینانتظارچشمایران،کارگريجنبش

مزدك کوهکن
1395دي 

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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شود؟میتعیینچگونهچیست؟دستمزد

:توضیح
فشارزیرجوامعدرویژهبهبیشتر،وقرندوایندرکهیهایبلیهتمامیمیاندر

داريسرمایهپیشااستبداديهايرژیمدورتر،هاي گذشتهدریاداريسرمایههارهاي دیکتاتوري
هاي تودهسربرکارگريجنبشقیمومتوسرکردگیرهبري،مدعیمحافلطیفسوياز

کارگرانمیانها بدیلاینبردنومارکسآثاربراينویسیبدیلهمیکیاست،شدهآوارکارگر
خونبارومطلقممنوعیتواختناقسانسور،خفقان،!! استبودهمارکسیمتونآموزشنامزیر

بدیلایندلیلترین مهمشایدکشورهاایندراستداشتهخودبرمارکسنامچههرانتشار
آنستواقعیت. استگردیدهنمیختمایندرماجراهمهامااستکردهمیتعیینراها آفرینی

وطبقاتیمشترکاتهمهسوايها بدیلنویسندگاناتفاقبهقریباکثریتاماهمه،نهاگرکه
فهمبهقادرراکارگراناوالًاند.داشتهجدياشتراكچیزدودرخاصطوربهخوداجتماعی

سوسیالیستیشناختبنمایهفاقدراکارگريجنبشکهآنان!! انددیدهنمیمارکسهاي گفته
تاریخازمارکسآناتومیفهمبرايالزمظرفیتدارايراکارگريهیچکهاستمعلومبینندمی
قرارکارگريفعالیناختیاردرونوشتهاینانآنچهثانیاً. بیندنمیسیاسیاقتصادبراونقدیا

معنايبهکهمارکسهاي حرفنهسیاسیاقتصادنقدتاگرفتهتاریخروایتوفلسفهازاند،داده
شرایطدربدبختانهکاراین. استبودهاوهاي آموزشوها گفتهبرايپردازيبدیلکلمه،درست

بدترینتاریخمارکسیوماديروایتنامزیر. استیافتهرواجدیگريزمانهرازبیشروز
مارکسنقدتدریسنامتحتوشودمیدادهکارگرانتحویلمارکسیضدهاي پردازيباژگونه

اگرکهکنندمیکارگرانذهنوفکرمجاريواردموضوعاتیبورژوازيسیاسیاقتصادبر
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وآورمالمتلحاظهمهازجماعتاینکار. افتادمیوحشتبهوجودهمهبادیدمیمارکس
بساطخواهیممیما. نیستافرادایننقدبهپرداختناینجادرماهدف. باشدمیسرزنشقابل
دانشورانتمامیازبهتربسیارخوب،بسیارمازعمبهکارگران. ریزیمهمدرراسنتاین

شعورها نوشتهاین. گیرندیادرامارکسهاي نوشتهازدیگرمتنهریاکاپیتالتوانندمیعالیجاه
کهنیستشکی. استسرمایهعلیهآنهاطبقاتیپیکارپویهلحظهلحظه،نیازونانآطبقهآگاه

خودطبقهتر آگاهافرادنیازمندآثاراینکارگیريبهوفهمبرايآنهااززیاديبسیارشمار
. داردبنیاديفرقمارکسهايحرفبرايپردازيبدیلونویسیبدیلبامسألهایناماهستند
داالنبایدکاراینامانهادکارگراناختیاردرتر روانوتر خالصهصورتبهتوانمیراکاپیتال
. گرددداريسرمایهوتاریخمارکسیهاي کالبدشکافیتمامیعمقبهکارگرتودهمستقیمورود

خواهیمدنبالنشریهایندرماههرراکاراین. بینیممیگونهاینمارامارکسآثارآموزشراه
.کنیممیآغاز»سرمایهودستمزديکار« ازشمارهایندروکرد

شود؟میتعیینچگونهچیست؟دستمزد
من«: دادخواهدجوابیکی»است؟مبلغچهشمادستمزدمیزان«:بپرسیمکارگرانازاگر

»گیرممیماركدومن«: گفتخواهددیگريو»کنممیدریافتصاحبکارمازماركیکروزانه
مختلفیهاي رقمدارند،تعلقکارمختلفهاي رشتهازیککدامبهاینکهحسببرآنها. غیرهو
. کنندمیدریافتخودمربوطۀصاحبکارانازمعینکارانجامازاءبهکهکردخواهندبازگورا

آنهاهمگیها،پاسختفاوترغمعلی. هصفحیکچینیحروفیاوکتانذرعیکبافتنمثالً
زمانیمقابلدرکارصاحبکهاستپولیبابرابردستمزداینکهآنو: اندمشتركنقطهیکدر

خردمیپولباراآنهاکارظاهراً دارسرمایهبنابراین. پردازدمیمعینیکارانجامیاوکارازمعین
آنهاکهآنچه. استقضیهظاهرفقطاینولی. فروشندمیاوبهراخودکارپولبراياینانو

ایندارسرمایه. استکارشاننیرويفروشندمیدارسرمایهبهپولمبلغیخاطربهواقعدر
کارنیروياینکهاینازبعداو. خردمی...وماهیکهفته،یکروز،یکبرايراکارنیروي

باکارگران. رساندمیمصرفبهمقررمدتبهگرانکارواداشتنٍبکارطریقازآنراخرید،را

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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یاوشکرگرم500مارك،دوبامثالًاست،خریدهراکارشاننیرويدارسرمایهکهپولیهمین
ازاستفادهآنوسیلۀبهکهمارکیدو. کنندخریداريرادیگريکااليهرازمعینمقداریک

بنابراین. استکارنیروياینساعتدوازدهقیمتشده،خریدهساعتدوازدهبرايکارنیروي
. ترازوبادومیوشودمیگیرياندازهساعتبااولی. شکرمانندکامالً. کاالستیککارنیروي

وکنندمیمبادلهپولیعنیدارسرمایهکااليباراکارشاننیرويیعنیخودکااليکارگران
استفادهزمانمعینیمقدارازاءبهپولمعینیمقدار. گیردمیانجاممعیناي رابطهبرحسباین
کلیهمعرفماركدواینآیاولی. بافندگیساعتدوازدهازاءبهمارك2مثالً. کارنیروياز

یکواقعدرکارگربنابرایننیستند؟کرد،خریداريماركدوباتوانمیکهدیگريکاالهاي
کردهمبادلهمعین،اي رابطهبرحسبودیگرکاالهايانواعبرابردرراکارنیرويیعنیکاال

مقدارياوبهکارشروزیکمقابلدرواقعدرکارگربهماركدودادنبادارسرمایه. است
واقعدرماركدو. استداده.. .وروشنائیمقداريوهیزممقداريلباس،مقداريگوشت،

ارزشیعنیشود،میمبادلهدیگرکااليباکارنیرويآنحسببرکهاستاي رابطهمعرف
. کاالستقیمتهمانشود،میمحاسبهپولبهکهکاالیکمبادلۀارزش.کارنیرويمبادلۀ

ونیستشود،میدادهکارنیرويقیمتبهکهاي ویژهنامجزبهدیگريچیزدستمزدبنابراین
خاصکاالياینقیمتبهکهخاصینامازغیرشود،مینامیدهکارقیمتعادتحسببراگر
. داردوجودانسانخونوگوشتدرتنهاکهخاصیکاالينیست؛شود،میداده

بافندگیچهارچوباوبهدارسرمایه. گیریممینظردررابافندهکارگریکمثالعنوانبهحال
پارچهدارسرمایه. شودمیتبدیلپارچهبهنخوکندمیکاربهشروعهمبافنده. دهدمینخو
قسمتیبافندهدستمزدآیا. فروشدمیماركبیستبهآنراکنیممیفرضوکندمیتصاحبرا
خودمزدبافنده. ابداًواصالًخیر،است؟کارشمحصولماركبیستازقسمتییعنیپارچهاز
شدهبافتهپارچهآنکهازتر پیشخیلیهمشایدبرسد،فروشبهپارچهآنکهازتر پیشخیلیرا

آورد،میدستبهپارچهازکهپولیبارامزددارسرمایهبنابراین. استداشتهدریافتباشد،
.  کندمیپرداختاست،موجودقبلازکهپولیبابلکهپردازد؛نمی
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دردارسرمایهوسیلۀبهونیستبافندهمحصولنخوبافیپارچهچهارچوبکههمانطوري
کااليازايدرکه..] ولباسگوشت،[کاالهايهمطورهمینشوند،میگذاشتهاواختیار

دارسرمایهکهاستممکناند.نشدهتولیداوتوسطکند،میدریافتکارشنیرويیعنیخودش
درمنفعتیپرنحوبهراپارچهاوکهاستممکن. نکندپیدااشپارچهبرايخریداريهیچ

کارگربهربطیمسائلاینکلیه.برساندفروشبهاستدادهبافندهبهکهدستمزديبامقایسه
نیرويخود،سرمایۀازقسمتیبایعنیخود،اولیۀثروتازقسمتیبادارسرمایه.نداردبافنده

وسائلنخ،ماننداولیهموادخودثروتازدیگريقسمتباکههمانطورخرد؛میرابافندهکارٍ
شامل(دادانجامراها خریدایناینکهازبعد. استخریدهرابافندگیچهارچوبیعنیکار

کهکاريوسائلواولیهموادباوي) شودمینیزپارچهتولیدبرايالزمکارنیرويخریدن
سهیموهستنیزمابافندةشاملکاروسائلطبیعتاًوپردازدمیتولیدبه،هستنداوبهمتعلق
.نیستها آندربافندگیچهارچوبشدنسهیمازبیشترآنقیمتدریامحصولدراوشدن

معنیبدین. [نیستکردهتولیدخودشکهیکاالیدرکارگرشرکت] حاصل[دستمزدبنابراین
دارسرمایهآنوسیلۀبهوداشتهوجودقبلازکهاستمحصولازقسمتآندستمزد] که

یعنیصاحبشکهکاالستیککارنیرويبنابراین.استخریدهراکارنیرويازمعینیمقدار
بردنکاربهاما. کندزندگیاینکهبرايفروشد؟میچرا. فروشدمیدارسرمایهبهربگیمزد

بهراحیاتیفعالیتایناو. اوستزندگیتجلیوکارگرویژةحیاتیفعالیتکار،نیروي
برايبنابراین. کندتامینخویشبرايرامعیشتیالزموسائلتافروشدمیدیگريشخص
.استزیستنبراياي وسیلهمنزلۀبهتنهااشحیاتیفعالیتکارگر

وآوردنمیحساببهخودحیاتازبخشیعنوانبهراکاراو. کندزندگیتاکندمیکاراو
دیگريشخصبهويکهاستیکاالیاوکار. استقربانییکحکمدربیشتراوزندگی،در

چیزيآن. دهدنمیتشکیلرااوفعالیتهدفنیزاوفعالیتمحصولبنابراینو. کندمیواگذار
معدنازکهنیستیطالیآنبافد،میکهنیستابریشمیآنکندمیتولیدخودبراياوکه

کندمیتولیدخودبراياوکهچیزيآن. سازدمیاوکهنیستقصريآنکند،میاستخراج

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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یکشایدمثالًمعیشتی،وسائلازمعینیمقداربهاوبرايقصروطالابریشم،. استدستمزد
.شودمیتبدیلآلونکیکیاومسیسکۀیکاي پنبهکُت

بنازند،میمتهکند،میتراشکاريریسد،مینخکند،میبافندگیساعتدوازدهکهکارگر
ریسیدن،بافتن،آیاغیره؛وکندمینقلوحملراآنهاشکند،میسنگکند،میحفاريسازد،می
مثابۀبهساعتدوازدهمدتبهراشکستنسنگوحفاريساختن،بناتراشکاري،زدن،مته

شروعزمانیاوزندگیبرعکسخیر،داند؟میزندگیمثابۀبهخویش،زندگیازاي جلوه
میزپشتغذا،میزپشتاوزندگی. شودمیمتوقفاوفعالیتازقسمتاینکهگرددمی

متهریسیدن،بافتن،معنیبهاوبرايکارشساعتدوازده. استتختخوابدروفروشیشراب
سربهدهدمیاجازهاوبهکهاستچیزيآوردندستبهمعنیبهبلکهنیست؛غیرهوزدن
.برودرختخواببهوقروشیشراببهغذا،میز

مزدبگیریکنیزاوبگذراند،کرممثابهبهراخودزندگیتابتنداینبرايابریشمکرماگر
دستمزديکاریکهمیشهنیزکار. استنبودهکاالیکهمیشهکارنیروي. بودخواهدکامل
کههمانطورفروخت؛نمیبردهصاحببهراخودکارنیرويبرده. استنبودهآزادکاریعنی
بههمیشهبرايویکبارکارشنیرويهمراهبرده. فروشدنمیدهقانبهراخودفعالیتگاو

صاحبدستبهصاحبیدستازتواندمیکهاستیکاالیاو. استشدهفروختهصاحبش
قسمتیتنهارعیت. نیستاوکاالياوکارنیرويولیکاالست،یکخودشاو. بروددیگري

ازکهنیستاواین]. دهدمیقرارارباباختیاردرواقعدریاو[فروشدمیراکارشنیروياز
.ستاندمیباجاوازکهاستزمینصاحباینبرعکسگیرد،میدستمزدزمینصاحب
خودعوضدرآزادکارگرٍ. آوردمیباربهثمرزمینصاحببرايوداردتعلقزمینبهرعیت

بهترینبهروزهرراخودزندگیازساعت8،10،12،15اوتکه؛تکههمآنوفروشدمیرا
دیگرعبارتبهمعیشت؛وسائلوکاروسائلاولیه،موادصاحببهیعنی. فروشدمیخواستار

ازساعت8،10،12،15بلکهزمین؛بهنهاستمتعلقصاحبیبهنهکارگر. دارسرمایهبه
بخواهدکهزمانیهرکارگر. کندخریداريراها زماناینکهاستکسیبهمتعلقاوزندگی
کند،ارادهوقتهردارسرمایهوسازدمیرهابود،دادهاجارهاوبهراخودکهرادارسرمایه
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تعیینخودبرايکهسوديیاونیاورددستبهسوديگونههیچاوازاینکهمحضبهیعنی
فروشدرآمدشمنبعتنهاکهکارگرولی. سازدمیبرکنارکارازراوينشود؛حاصلبود،کرده

یعنیخریدارانطبقهکلتواندنمیبپوشد،چشمزندگیازنخواهداگرباشد،میکارنیروي
اندارسرمایهطبقهبهبلکهندارد،تعلقسرمایهبدانیابدیناو. سازدرهارادارسرمایهطبقه

میاندرخریداریککردنپیدایعنیبخورد،دردشبهکهشخصیکردنپیداواست؛متعلق
رابطۀنزدیکازکهاینازقبل. اوستخودبهمربوطدیگرکهاستکارياندارسرمایهطبقه

درکهعواملیترین عامتوضیحبهمختصرطوربهکنیم،بررسیرادستمزديکاروسرمایه
معینکااليیکقیمتدستمزددیدیمکههمانطور. پردازیممیگذارند،میاثردستمزدتعیین
دیگريجنسهرقیمتکهقوانینیهمانمبنايبرهمدستمزدبنابراین. استکارنیرويیعنی

شود؟میتعیینچگونهکاالیکقیمتکهشودمیسوالحالشود؟میتعیینکند،میتعیینرا
...داردادامه

م.دهقانترجمه» کار دستمزدي و سرمایه«برگرفته از کتاب * 

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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داريسرمایهبحران 

که در آن، سرمایه، نیروي کار کارگر رااي سرمایه رابطه تولید اضافه ارزش است. رابطه
نماید. از طریق مصرف این نیرو به میخرد، این نیرو را در پروسه تولید محصول مصرفمی

که توسط کارگران آفریده شده است و حجم اي تازههاي یابد. ارزشمینوینی دستهاي ارزش
چندین برابر و گاه چند ده برابر مزد کارگران است. سرمایه تر،یا میزان آنها بسیار انبوه

کارگر را تبدیل به هاي اضافی یا کار پرداخت نشده تودههاي بخش این ارزشترین عظیم
چنین است و این روند قهرًا داريسرمایهکند. روند تولید میسرمایه جدید یا سرمایه الحاقی

و در ذات خود باردار بحران است. نوشته حاضر به بررسی بسیار ساده همین مسأله اختصاص 
یم. این نکات عبارتند دارد. اما براي این کار باید از پیش چند نکته را به طور مختصر توضیح ده

از:
بارآوري کار اجتماعی

هر کاال مقداري کار متراکم شده انسانی است. هر چه زمان کار مورد نیاز براي تولید یک کاال 
زمان کاري که در کمتر شود نشانه آنست که بازدهی و بارآوري کار باالتر رفته است. متوسط

کار ،د یک واحد کاالي معین احتیاج استهر دوره یا در متن هر شرایط مشخص براي تولی
اجتماعاً الزم براي تولید آن کاال نام دارد. رشد بارآوري کار اجتماعی یعنی تولید محصول 

وقفه و ، تاریخ رشد بیداريسرمایهبیشتر به کمک نیروي کار کمتر در زمان کار واحد. تاریخ 
جهشی بارآوري کار اجتماعی است. سرمایه براي حصول این هدف همه دستاوردهاي دانش 

برداري را کرده رت و تخصص نیروي کار حداکثر بهرهبشري را به کار گرفته است. از مها
را پیموده است. امه عمل پوشانده است و همه راههاتقسیم کارها را جترین است. پیچیده
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متغیرسرمایه ثابت و
بخشی از سرمایه که به ماشین آالت، مواد خام، وسایل کمکی، زمین، ساختمان، حمل و نقل، 

نامیم. بخش دیگر سرمایه مییابد سرمایه ثابتمیاختصاصها تأسیسات آب و برق و نوع این
شود و سرمایه متغیر نام دارد. سرمایه ثابت خود مرکب میجزئی است که صرف دستمزد کارگر

دو بخش فیکس (استوار) و گردشی است. ماشین آالت و ساختمان و مانند اینها که در هر از
شود فیکس میدور تولید فقط جزء اندکی از آنها به صورت استهالك وارد پروسه تولید کاال
رسند بخش مییا استوار نام دارد. مواد اولیه و وسایلی که کل آنها در تولید کاال به مصرف

یه ثابت هستند. نکته بسیار اساسی در اینجا آنست که سرمایه ثابت اعم از فیکس گردشی سرما
کنند. میآفریند و فقط ارزش موجود خود را به کاال منتقلنمییا گردشی هیچ ارزش جدیدي

گردد فقط و فقط توسط سرمایه متغیر یا نیروي کار کارگران میجدیدي که تولیدهاي کل ارزش
شود.میایجاد
کیب فنی و ارگانیک سرمایهتر

افتد رابطه میان بخش ثابت و متغیر میوقتی با نیروي کار کمتري حجم بیشتري سرمایه به کار
سرمایه دستخوش تغییر شده است. اگر این تغییر فقط به نسبت میان حجم یا وزن دو بخش 

تغییر در ترکیب فنی خوانیم اما اگرمیسرمایه مربوط باشد، آن را تغییر در ترکیب فنی سرمایه
با تغییر در نسبت ارزشی میان بخشهاي ثابت و متغیر همراه گردد، آن را تغییر در ترکیب 

کنند. میکیلو مواد خام را تبدیل به کاال50نامیم. مثالً دو کارگر در یک دور تولید، میارگانیک
کیلو مواد اولیه را به صورت 65کیلو، 50در دور بعد همان دو کارگر با همان دستمزد به جاي 

کیلو مواد خام 50تواند اتفاق افتد. نخست اینکه بهاي میآورند. در اینجا دو حالتمیکاال در
شده و کارگران با همان تر کیلوي دور دوم یکی باشد یعنی مصالح تولید ارزان65دور اول با 

سرمایه تغییر یافته است اما ب فنی تعداد و مزد، مواد بیشتري را تبدیل به محصول کنند. ترکی
مواد خام میزاننسبت ارزشی میان سرمایه ثابت و متغیر همان است که بود. دوم این که تغییر

کارگران با همانریال بود اینک300مواد خام تر با تغییر قیمت این مواد همراه شود. اگر پیش

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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د. در اینجا نسبت ارزشی دو جزء تغییر کردهریال مواد اولیه را تبدیل به کاال کنن400مزد قبلی 
و این همان تغییر در ترکیب ارگانیک است.

نرخ اضافه ارزش و نرخ سود
اضافه ارزش خارج قسمت میزان اضافه ارزش به دستمزد کارگر است. اگر یک کارگر نرخ 

رخ استثمار کار کند ندارسرمایهساعت را براي 4ساعت براي خود و 4ساعتی 8از روزانه کار 
همواره نرخ اضافه ارزش تبدیل به داريسرمایهاست. در شیوه تولید %100وي توسط سرمایه 

ارزشی که او آفریده است به نسبت میان دستمزد کارگر و اضافهدارسرمایهشود. مینرخ سود
ینکه از شود تا چه رسد به امیصالً تولید اضافه ارزش توسط کارگر را منکراکند. او فکر نمی

که اي اندیشید که در قبال کل سرمایهمیفقط به ایندارسرمایهنرخ استثمار کارگر سخن راند. 
ریز کرده است اعم از ثابت یا متغیر، چه میزان سود نصیب خود ساخته است. او به خارجپیش

نامد. میکند و همین نسبت را نرخ سودمیبه کل سرمایه فکرها ارزشتقسیم کل اضافهقسمت
گرایش نزولی نرخ سود

بخشد. از یک میسرمایه براي دستیابی به اضافه ارزش بیشتر بارآوري نیروي کار را ارتقاء
کند و از سوي دیگر دستاوردهاي دانش میسو به توسعه صنعت و پیشرفت تکنیک کمک

گیرد. رشد میتر به کارفزایش بارآوري کار و کسب اضافه ارزش انبوهبشري را در خدمت ا
بارآوري کار متضمن به کارگیري حجم هر چه بیشتر ماشین آالت و مواد خام و وسایل کمکی 
توسط شمار هرچه کمتري کارگر است. این روند در همان حال که روند افزایش نرخ اضافه 

فزایش یافته در نرخ سودي رو به کاهش نمایانارزش است، اما این نرخ اضافه ارزش ا
هزار تومان آن به صورت ثابت 600گرددد. یک سرمایه یک میلیون تومانی را در نظر آریم. می

درصد 100شود. نرخ اضافه ارزش میهزار تومان صرف دستمزد کارگران400شده و ریزپیش
با خرید ماشین آالت مدرن حجم رداسرمایهدرصد خواهد بود. حال 40است و نرخ سود نیز 

میلیون به سرمایه ثابت 9دهد. از رقم جدید میمیلیون تومان افزایش10کل سرمایه را به 
گردد. بارآوري کار مییابد و یک میلیون هم سهم دستمزد یا بخش متغیر سرمایهمیاختصاص
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6Cتولید باال رفته است. ترکیب ارگانیک از اجتماعی در چرخه – 4V 9تاC – 1V افزایش
درصد جهش کرده است. در اینجا میزان کل اضافه 300یافته است. نرخ اضافه ارزش به 

برابر شده است. اما نرخ 3ها هفت و نیم برابر دور سابق است. نرخ اضافه ارزش هم ارزش
درصد سقوط کرده است. گرایش رو به افت نرخ سود 30سود سیر نزولی داشته است و به 

زنیم، به این یا آن سرمایه میپویه ذاتی سرمایه است. وقتی از وجود این گرایش حرفیک
سرمایه هاي یک کشور یا حداقل مهمترین حوزههاي خاص نظر نداریم. بحث کل سرمایه

است که بارآوري اجتماعی کار و داريسرمایهاجتماعی آن جامعه در میان است. این سرشت 
دهد. میرا افزایشها نیک سرمایههمراه با آن ترکیب ارگا

خنثی سازي سیر رو به افت نرخ سودهاي مکانیسم
است اما این روند، مطلق، همیشگی و داريسرمایهگرایش نزولی نرخ سود یک روند ذاتی 

همه جا مستولی یا در حال تحقق قطعی نیست. همان گونه که از نامش پیداست یک گرایش 
شود. چرا چنین مییط متفاوت، شتاب آلود، کند یا حتی متوقفاست. رویکردي که تحت شرا

هایی جستجو را باید در وجود عوامل و اهرمچرا این روند حالت گرایش دارد، دلیل آن است؟
گردند. این میسازي آندهند و موجب خنثیمینمود که کارکرد روند مذکور را زیر فشار قرار

عوامل به اختصار عبارتند از:
به طور مدام، به هر دو شیوه مطلق و نسبی شدت داريسرمایهفزایش شدت استثمار.. ا1

دهد. در حالت نخست با طوالنی کردن روزانه کار یا باال بردن میاستثمار کارگران را افزایش
بخشد. در حالت دوم که روند میهر چه بیشتر فشار و سرعت کار کارگران این هدف را تحقق

شود. میپذیر سرمایه است از طریق ارتقاء بارآوري کار به این مقصود نائلناذاتی و تعطیل
ساختن روزانه کار یا افزایش سرعت و شدت کار به تولید اضافه ارزش بیشتر و نرخ تر طوالنی

تواند نرخ سود را هم باال برد یا از کاهش باز دارد. افزایش میانجامد کهمیاضافه ارزش باالتر
برد، در عین حال که  ترکیب ارگانیک مینیز حجم و نرخ اضافه ارزش را باالبارآوري کار

سازد. در همه این میکند و زمینه کاهش نرخ سود را فراهممیسرمایه را هم دچار افزایش
استثمار کارگران یک اهرم کارساز که تشدید فرایندهکننده است آنست ها آنچه تعیین حالت

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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گرایش نزولی نرخ سود است. اهرمی که کاربردش به نوبه خود همه سرمایه براي مقابله با
تناقضات سرشتی سرمایه را نیز همراه دارد و درست به همین دلیل کارائی آن نه همیشگی و 

باشد. میاز شرایطاي حتمی که موقتی و تابع مجموعه
وشاك و دستمزد کارگر هزینه حداقل خورد و خوراك و پ. کاهش دستمزدهاي واقعی.2

پردازد تا کارگر میفقط به این خاطر مزد رادارسرمایهاجاره بهاي کومه مسکونی او است. 
بتواند زنده ماند، براي سرمایه کار کند، ارزش اضافی تولید نماید و نسل آتی فروشندگان 

این است که سطح این حداقل را تا داريسرمایهنیروي کار را تحویل سرمایه دهد. اساس کار 
هر کجا که امکان دارد پایین آرد. رویکردي که با اصل زندگی و زنده ماندن کارگران در 

مجبور ها حداقلترین تعارض بنیادي است. هر چه سرمایه بتواند توده کارگر را به تحمل نازل
یابد. زیرا سهم بیشتري از میتري براي چالش سیر رو به افت نرخ سودسازد، موقعیت محکم

کند، میر کارگران را به اضافه ارزش و سود تبدیلساعات کا
کاهش هزینه تشکیل سرمایه ثابت یک سالح مؤثر سرمایه براي . تنزل بهاي سرمایه ثابت.3

کمتر گردد، ترکیب ارگانیک سرمایه ها مقابله با گرایش نزولی نرخ سود است. هر چه این هزینه
هزار تومان متغیر را 400هزار تومان ثابت و 600خواهد آمد. همان سرمایه با ترکیبتر پایین

هزار 500تري، مثالً مت ارزانآالت و مواد خام را با قیدر نظر گیریم. فرض کنیم که ماشین
تومان فراهم کنیم. میزان محصول همان خواهد بود و کاهشی در آن رخ نخواهد داد. مقدار 

تغییر نخواهد شد. نرخ اضافه ارزش ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران هم دستخوش 
و مزدها به همان اندازه سابق هستند. در این میان فقط ها ماند، زیرا اضافه ارزشمیهم ثابت

یابدمینرخ سود است که افزایش
هر چه متقاضیان اشتغال بیشتر و جنبش کارگري در موقعیت . ازدیاد نسبی جمعیت.4

تر و درناكتر تري باشد. رقابت میان کارگران براي فروش نیروي کار خود فشردهفرومانده
که تنزل هر چه بیشتر بهاي نیروي کار را به دنبال دارد و سرمایه تاریخًا اي خواهد بود. حادثه

گرایش نزولی نرخ سود بهره گرفته است.از آن به عنوان یک سالح چالش 
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تواند براي سرمایه میمبادالت تجاري کشورها، به شکلهاي مختلف.  تجارت خارجی.5
سازي گرایش نزولی نرخ سود را ایفاء کند. اول: نقش اهرم خنثیتر اجتماعی کشور پیشرفته

دهد. امري که به میارتري را در اختیار سرمایه اجتماعی کشور صادر کننده قربازار وسیع
د. دوم: در جریان این داد و ستد، با کنمیافزایش قیمت بازار کاالها و نرخ سود باالتر کمک

در بازار رقابت و پروسه تشکیل نرخ تر توجه به موقعیت برتر سرمایه اجتماعی جامعه پیشرفته
ر جوامع دیگر، جذب کارگهاي تولید شده توسط تودههاي سودها، حجم مهمی از اضافه ارزش

داراي هاي سرمایه در حوزهریزپیششود. سوم: میسرمایه اجتماعی داراي توان رقابت باالتر
هاي و شبه رایگان، سیل اضافه ارزشتر و بهاي نیروي کار بسیار ارزانتر ترکیب ارگانیک نازل

اجتماعی کشور صادر کننده را به قلمرو بازتولید سرمایه ها تولید شده توسط کارگران این حوزه
نماید. چهارم: مواد خام و ذخایر زیرزمینی ارزان بها که در بازرگانی خارجی میسرمایه پمپاژ

شود، هزینه تولید و در همین راستا متوسط ترکیب مینصیب سرمایه اجتماعی یک کشور
ش رو به افت نرخ آورد. همه این عوامل به چالش گرایمیارگانیک سرمایه این جامعه را پائین

رسانند. میسود کمک
سازي سیر هاي خنثیمواردي که گفتیم عواملی هستند که مارکس از آنها بعنوان مکانیسم

توسعه هاي در فرایند گسترش جهانی و همه شکلداريسرمایهبرد.مینزولی نرخ سود نام
دازیم اما پیش از آن یک نکته پرمیدیگري را بر اینها افزوده است. به این مواردهاي خود اهرم

را مورد تأکید قرار دهیم. کل این مکانیسم ها، اعم از آنچه که گفتیم یا خواهیم گفت، بدون 
تضادها هستند. در همان حال که گرایش نزولی نرخ سود را به ترین هیچ استثناء، داراي عمیق

و عوامل ها شوند. اهرمتوانند عکس آن عمل کنند و موجب تنزل نرخ سود میکشندمیچالش
دیگر عبارتند از: 

در بازار بورس هر کشور و بازارهاي ها فروش گسترده اوراق سهام شرکتالف: بازار بورس.
دیگر، یک ساز و کار مهم جمع آوري ارقام فوق نجومی هاي بورس جهانی، سواي تمامی نقش

ریزپیشعظیم هاي و شرکتها ستدر دستان تراها پراکنده و تمرکز این سرمایههاي سرمایه
سرمایه در قیاس با قبل دچار تغییر هاي سرمایه است. با وقوع این حالت نرخ سود کل بخش

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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شود، اما رضایت شمار عظیم خریداران اوراق بورس به سودي نسبتا نازل براي هر برگ نمی
بخش عظیمی از سهام، فرصت افزایش نرخ سود یا چالش سیر رو به افت نرخ سود را براي 

سازد. بازار بورس از طریق دیگري نیز مشابه همین نقش را ایفاءمیسرمایه جهانی فراهم
کند، اوراق سهامداران میگیري گرایش نزولی نرخ سود، تا چشم کارکند. در شرایط شتابمی

سازد. نوعی پاالیش را در ساختار عمومی سرمایه میکوچک و حتی متوسط را از دور خارج
دهد و از این طریق راه مقابله با میعظیم صنعتی و مالی انجامهاي و غولها به نفع تراست

کند.میود را براي آنها هموارسیر رو به افت نرخ س
پارلمان ، فقط کابینه و داريسرمایهدولت به ویژه در شرایط حاضر دنیاي ب. نقش دولت ها:

هاي یا نهادهاي تو در توي اداري و دستگاهها و مشتی وزارتخانه و سیستم قضایی و زندان
دولت، نهاد بسیار اعمال قهر نظامی و پلیسی و شستشوي مغزي انسانها و مانند اینها نیست.

ریزي نظم اقتصادي، سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و همه پیچیده برنامه
رهاي دیگر نیز هست. دولت زیر لواي جعلی نمایندگی کل جامعه!! رسالت انحالل و فراساختا

کفن و دفن زندگی طبقه کارگر و کل بشریت عصر در روند ارزش افزائی و بازتولید سرمایه 
ها به نفع موجودیت و بقاي اجتماعی هر کشور و قربانی ساختن هست و نیست انسان

از هر سنخ که باشد، دینی، الئیک، داريسرمایهدولت کشد. میرا به دوشداريسرمایه
دموکراتیک، دیکتاتوري، لیبرال، سوسیال دموکرات، فاشیست یا هر شکل دیگر عهده دار 

ممکن، بیشترین مقدار سود ي سراسري چرخه تولید سرمایه اجتماعی با حداقل هزینه ریزبرنامه
هاي ري سرمایه بر سفره خالی تودهکل نیازهاي سودآوتر سازي هر چه سهمگینو سرشکن

، سطح معیشت، دارسرمایهعظیم طبقه کارگر است. دولت در موقعیت قائم مقام کل طبقه 
آموزش، بهداشت، دارو و درمان و همه مایحتاج دیگر زیست کارگران، وضعیت اشتغال آنها و 

اضافی و سود سرمایه ه کارهمه چیز را بر پایه تبدیل باالترین میزان ممکن کار طبقه کارگر ب
هاي گوناگون، از طریق توسل به قهر و ریزي را از راهکند. دولت این برنامهمیریزيبرنامه

کارگري و احزاب سیاسی و هاي سرکوب پلیسی یا نهادهاي مدنی نظم سرمایه مانند اتحادیه
گذاري ینه سرمایهي هزکند. دولت از همه این مجارمینوع اینها بر توده کارگر هر کشور تحمیل
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رساند و این هزینه را هر چه بیشتر بر زندگی کارگران میرا به حداقلدارسرمایهبراي طبقه 
گوناگون اقتصادي هاي و طرحها بنديدر قالب بودجهها کند. دولت سواي همه اینمیبار

مورد نیاز اي تري از حاصل کار طبقه کارگر را به ایجاد تأسیسات پایهمقادیر هر چه عظیم
دهد. همزمان مقادیر میاختصاصها سرمایهتر سرمایه و هموارسازي راه سودآوري هر چه انبوه

عظیم دیگري از ارزشهاي تولید شده توسط طبقه کارگر را زیر عناوین مختلف براي چالش 
از ها سخنکند. همه دولتمیها و تنزل نرخ سودها به حساب صاحبان سرمایه واریزبحران

اقالمی است ها زنند. کل این بدهکاريمیهاي چند ده میلیاردي و چندین تریلیونیبدهکاري
تا اند به سرمایه پرداخت کردهاند.که آنها به حساب طبقه کارگر، خود را بدهکار سرمایه نموده

از همه این مجاري نقش یک اهرم اثرگذارهاز سفره کارگران برداشت نمایند. دولت سرمای
کند و هزینه ایفاي این نقش را بر زندگی کارگران میچالش سیر رو به افت نرخ سود را بازي

نماید.   میسرریز
وقتی از نابودي محیط زیست و قربانی شدن بشریت در ج. ویران سازي محیط زیست.

ها، هصنعتی کارخانهاي و فاضالبها فقط به سوي پایابها زنیم ذهنمیآستانه سرمایه حرف
ا قطعاً بخش چرخد. اینهمیدر فضاي تنفسی انسانهااي ناشی از گازهاي گلخانههاي یا آلودگی

تند و دلیل وقوع آنها صرفًا سازي محیط زیست توسط سرمایه هسقابل توجهی از آلوده
تولید با هدف دستیابی به اضافه ارزشهاي نجومی هاي جویی بسیار ضد بشري در هزینهصرفه

ي ریزبرنامها حرف ما در اینجا تأکید بر موضوعی بسیار فراتر از اینها است. سخن بر سر است. ام
زا ساختن کل خورد و ي سرمایه در آلوده کردن و بیماريمند و سراسرکامالً آگاهانه، نقشه

خوراك، مسکن، پوشاك، هواي تنفسی، زمین، دریا، آبهاي زیرزمینی و روي زمینی و کل محیط 
و گیاهان و حیوانات و همه چیز، با هدف جلوگیري از تنزل نرخ سودها و از این زندگی بشر 

هزینه ها و بیماري آفرینیها سازيیه است. سرمایه به یمن این آلودهطریق تضمین بقاي سرما
کند. میبیشترین محصول را برداشتها گذاريرساند، با کمترین سرمایهمیتولید را به حداقل

دارد، آنچه تولید کرده است را با رنگ و جال میها از گندیده شدن در امانتولید را ماهحاصل 
سازیها سرگونه هزینه الزم براي چالش آلودهگرداند. از قبول هرمیبازار پسند و پر مشتري

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*
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رکند و بروز بحران را به تأخیمیها با کاهش نرخ سود مقابلهپیچد، سرمایه از همه این راهمی
اندازد. می

بالفعل شدن افت نرخ سود و وقوع بحران
ما تا اینجا آن بود که روند نزولی نرخ سود یک امر سرشتی سرمایه است. هاي ماحصل حرف

و ساز و کارهاي ها گردد. مکانیسممیروندي که نه مطلق، بلکه به صورت یک گرایش ظاهر
مقابله با این گرایش هستند. در همین راستا در حال داريسرمایهمتعددي در درون شیوه تولید 

شود. نکته مهم میو عوامل، کارکرد آن کند، تند، متوقف یا پرشتابها و زیر فشار همین اهرم
ها، دیر یا و چالشها بعدي آنست که گرایش رو به افت نرخ سود به رغم همه این پیچ و خم

گیرد. وضعی که از آن به نام بحران میودشود و حالت مطلق به خمیزود، به هر حال بالفعل
افزائی سرمایه اجتماعی یک کشور یا بخشی کنیم. بحران تجسم موقعیتی در چرخه ارزشمییاد

است که گرایش نزولی نرخ سود در سطحی گسترده از داريسرمایهاز سرمایه جهانی یا کل 
تنزل گردیده است. ریشه حالت گرایشی بودن خود خارج شده است و نرخ سود عمالً دچار 

زا است و شیوه تولید بحران در ذات خود سرمایه قرار دارد. سرمایه در سرشت خود بحران
تر و عمیقتر نیست. همین نکته را دقیقها مطلقا قادر به گریز از تحمل بحرانداريسرمایه

بشکافیم. 
افزایش فزاینده بارآوري کار جبر وجود سرمایه است. سیر صعودي بارآوري نیروي کار 

و در همین راستا افزایش متوسط ها افزایش تدریجی و گاه جهشی ترکیب ارگانیک سرمایه
مختلف یا هاي دارد. رقابت میان سرمایهترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی را به دنبال

کند. باال رفتن بارآوري میکل این روند را تشدیدداريسرمایهمتفاوت غول پیکر هاي تراست
کار و فزونی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی به معناي کاهش بخش متغیر سرمایه در 

ست خودش و به حکم ماهیت و مقابل بخش ثابت آن است. به بیان دیگر سرمایه خودش با د
گردد، بخشی که آن را میذات خودش بخشی از سرمایه، بخشی که صرف دستمزد کارگران

نامیم، بخشی که تنها و تنها سرچشمه تولید اضافه ارزش و سود است را در میسرمایه متغیر
ا نکند، زیرا تواند که این کار رنمیسازد. سرمایهمیقیاس با کل سرمایه محدود و محدودتر
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تبدیل این سودهاي نجومی تر،صرفا سود، کسب سود هر چه نجومیداريسرمایههدف تولید 
کنند سرمایهمیش آنچه کارگران کل دنیا تولیدخبترین به سرمایه و باز هم سرمایه است. عظیم

د پیکري از این سرمایه تبدیل به سرمایه فیکس یا استوار مانن. بخش بسیار غولشودمی
شود. این بخش سرمایه در حالی که وارد پروسه میو انواع تکنولوژيها آالت و رباتماشین
گردد. همین میشود اما فقط جزء بسیار ناچیز و ناپیدایی از آن وارد محصول جدیدمیتولید

آفریند و فقط ارزش موجودش را به نمیبخش هم مثل کل سرمایه ثابت، هیچ ارزش جدیدي
خواهد. می. همه اینها در حالی است که کل سرمایه، سود و باز هم سودکندمیمنتقلمحصول 

دهد. میسرمایه این روند را لحظه، به لحظه در سطح سراسري و در وسعت کل جهان ادامه
در متن این پروسه بخش متغیر سرمایه یا یگانه سرچشمه تولید اضافه ارزش به نسبت کل 

ساز روند رود،  همه عوامل خنثیمیشود. نرخ سود رو به افتمیترسرمایه ناچیزتر و ناچیز
سازند اما یک چیز روشن است. فرایند مینزولی نرخ سود تأثیرات خود را بر این روند وارد

انباشت و باز هم انباشت سرمایه، فرایند افزایش فزاینده ترکیب ارگانیک سرمایه از روند تولید 
گیرد. سرمایه اجتماعی یک کشور میاضافه ارزش پیشیهاي ش نرخاضافه ارزش و روند افزای

گردد که اقیانوس مییا یک بخش عظیم سرمایه جهانی یا کل سرمایه بین المللی اسیر وضعی
کوهساران غول بدون هیچ حدود آکنده از هاي کفاف آبیاري برهوتها پرخروش اضافه ارزش

کند. میبحران با سرکشی تمام شروع به تاخت و تازدهد. در اینجاست کهپیکر سرمایه را نمی
تواند که چنین نباشد. سرمایه خود سد راه توسعه خود است. تولید نمیسرمایه چنین است و

برد و با دست دیگر آن قدر سرمایه میرا به اوجها با یک دست نرخ اضافه ارزشداريسرمایه
کند، آن قدرت نسبت بخش متغیر میان را سرمایهکند، آن قدر حاصل استثمار کارگرمیتولید

دهد، آن قدر سرچشمه واقعی تولید اضافه ارزش میسرمایه در مقابل بخش ثابت آن را کاهش
کند که سرانجام روند انباشت از روند تولید اضافه ارزش میرا در قیاس با کل سرمایه محدود

گیرد. میسبقت
ر و تیتروار مسأله بحران بود. نکاتی که آوردیم در هدف نوشته حاضر توضیح بسیار مختص

نظیم شد. به این بحث فقط دو نکته کوتاه را همین چهارچوب و با رعایت حداکثر اختصار ت

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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شود میاضافه کنیم. اول اینکه با وقوع بحران چرخه ارزش آفرینی سرمایه دچار اختالل فاحش
آنها نه فقط ترین و کوبندهترین تی سهمگینپاشد اما بحران، حمیو شیرازه این چرخه از هم

آورد کهنمینیست، نه فقط ناقوس نیستی این نظام را به صدا درداريسرمایهآستانه مرگ 
کوچک توسط هاي تواند مفر مساعدي براي پاالیش درونی سرمایه، بلعیدن سرمایهمی

از سرگیري انباشت بزرگ، غلبه بر عوامل تشدید گرایش نزولی نرخ سود، هاي سرمایه
گردد. دوم آن داريسرمایهاز توسعه اي با نرخ سودهاي مطلوب و گشایش فاز تازهتر گسترده

بسیار هاي سازد. فرصتمیرا فراهمها فرصتترین که بحران براي جنبش کارگري عظیم
نوشت سرو خاکسپاري این نظام اما این یک داريسرمایهی رادیکال ضد یطالیی براي صف آرا

گیري از این فرصت به موقعیت روز جنبش کارگري و درجه تدارك مقدر نیست. هر میزان بهره
و آمادگی این جنبش براي پیکار علیه سرمایه بستگی دارد. 

مزدك کوهکن
1395دي 
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"سندیکا"کارگران شرکت واحد و نقش مبارزات 

اي از مبارزات خویش را این بار با تظاهرات کارگران شرکت واحد دور تازهبار دیگریک
داريسرمایهآنها مشکل مسکن است. دولت خیابانی آغاز کردند. محور اصلی اعتراض اخیر

ایران با هراس از این تظاهرات خیابانها را از پلیس و نیروهاي سرکوب پرکرد؛ و با هجوم 
وحشیانه به کارگران آنها را به شدت مضروب ساخت. 

مدتهاست که نقش فعالی در مبارزات، اهداف، شیوه ها و شعارهاي » سندیکاي شرکت واحد«
ر موثري داشت؛ ببینیم که سندیکا  به کارگران واحد داشته است؛ و دراین اعتراضات نیز حضو

گوید. سندیکاي شرکت واحد ریشه مشکالت کارگران میخواهد و چهمیطور خالصه چه
تر و محروم از عایت حال سرمایه هاي کوچکداند. همواره رداري نمیسرمایهرا سرمایه و 

حمایت و جانبداري کند. سالهاست و تا همین االن، کارگران را به میقدرت سیاسی را تبلیغ
خواند. تا چند سال پیش، حمایت میها و اصولی از قانون اساسی و قانون کار فرااز بخش

ختالفات همیشگی این رقباي کرد و امیجناحی از حکومت در قبال جناح دیگر را تبلیغ
بانی مصایب دانست. سندیکا همچنین میدار را دلیلی براي دفاع کارگران از آنهاسرمایه

داند. به میاحزابهاي نادرست بعضی از سیاستمداران، افراد ورا سیاستگریبانگیر کارگران 
، »مسکنی استکفایت عامل بیمدیر بی«تعدادي از شعارهاي مبارزات اخیر دقت کنیم: 

، »کندمیکند مدیر چپاولمیشهردار نظاره«، »تسهیالت مسکن را مدیر چپاول کرده است«
مدیر دربند «، »ها بیزارندکارگران بیدارند از دزدي«، »اف، پول مسکنم کجاستقالیباف، قالیب«

ملک نجومی تو، «،»هاي او دروغی استنماینده نجومی است، وعده« ، »عفانشین، استعفا، است
».!!شهردار باالنشین معضل ما را ببین«، »مسکن کرده استما را بی

گذشته است؛ مبارزاتی با فراز و داريسرمایهیه و چند صد سال از مبارزه طبقه ما علیه سرما
مسکنی و ه از جمله اینکه  باعث و بانی بینشیب و شکست و پیروزي و با درسهاي ارزند

خانمانی و محرومیت ما از آموزش و دارو و درمان و امکانات زندگی انسانی نه چند نفر بی
ات خود بر استثمار ما و بر جدایی ما از در ذاست. سرمایهداريسرمایهدزد و کالهبردار بلکه 

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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گري آگاهانه و آزادانه در نوع کار، محصول کار، زمان کار و شرایط کار تهر نوع دخال
مسکنی و سرکوب اعتراضات ما بخشی ه کار پرداخت نشده کارگر است. بیاستواراست. سرمای

مه ریزان و مجریان نظم از این جنایات سرمایه است. شهردار و مدیر تعاونی شهرداري، برنا
داران نیز به این دلیل است که استثمار و ما از سرمایهاقتصادي و سیاسی سرمایه هستند. نفرت 

اند. هنگامی که "سرمایه شخصیت یافته"داران کنند. سرمایهمیجنایات سرمایه را بر ما تحمیل
ف و مدیر تعاونی کارگر شرکت واحد شعارهاي خود را حول دزد و چپاولگر بودن قالیبا

روزي خود را پنهانرا یعنی باعث و بانی تیرهداريسرمایهکند عمال نقش میشهرداري متمرکز
کند امري که خمیر مایه اصلی تمامی تبلیغات گمراه کننده سندیکاي شرکت واحد است. می

دیکا گیري روساي سنتصمیمخالق کارگران جایش را به تشکلی است که اراده آزادسندیکا 
دهد که به نیابت از کارگران همه امور اعتراض کارگران را به دست گیرند تا مبادا مبارزات می

خواهد میکارگران رنگ و بوي سرمایه ستیز بگیرد. سرمایه، کارگر را فاقد اراده و تاثیر گذاري
ین اتا به مانند یک ابزار کار در خدمت سرمایه درآید. حزب و سندیکا بازتاب و مجري

اند. سرمایه ما را از هر گونه دخالتگري آزاد و آگاه و خالق در کار و سرنوشت خواست سرمایه
ارادگی است و قدرت خود تشکلی که مستقیما علیه این بیخواهد. آن میمان محروماجتماعی

کارگر شرکت واحد و تمامی است و بس.گیرد شورا میرا از ایفاي نقش و دخالت تک تک ما
ها سازند. ماي تشکیل شوراتوانند اعتراضات خود را سنگ بنامیکارگران ایران و جهان

آگاهی و توانایی خود نظر از میزان سواد، نوع کار، درآمد، اعتقادات و میزانصرفتوانیم می
بري آویزان نباشیم. یک اندام به یکدیگر بپیوندیم. به هیچ مرجع و فرد و رههاي مانند سلول

و ها، مدارس براي پیشبرد مبارزه به شور بنشینیم. به سراغ همزنجیران خود در کارخانه
جنبش سراسري ،ها و تمام مراکز کار برویم. از آنها بخواهیم که با ایجاد شوراهابیمارستان

چشم برهم شوراهاي سرمایه ستیز خود را برپا سازیم. این قدرت شورایی به سادگی و به یک 
شود. جانفشانی و تحمل  سختی و سرکوب و زندانی که  به عبث در راه سندیکا نمیزدن ایجاد

رود وثیقه پیروزي  این امر است.میو احزاب هدر

ابراهیم زنوز
1395دي 
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میدهسازمانرااعتصاباتازی مالتیحمانیکمپ

وشیخوهاي خواستهحصولي برامارانیهمزنجازي ترمیعظتیجمعگذردیمکهروزهر
اعتصابراهي دارسرمایهدولتوهیسرماصاحبانبرخودی شتیمعهیاولمطالباتلیتحمي برا

عبورآستانهدرنکیادیرسینم4بهشیپي چندتاکهاعتصاباتروزانهمتوسط. رندیگمیشیپ
مبارزهشکلنیحاضرتروی حونیترجیران،یترسادهن،یتری عیطباعتصاب. است5مرزاز

بهکارگرانتوسلوزشیخواعتصابباي کارگرجنبش. استهیسرماهیعلکارگرهاي توده
لیدخبستنوقانونبهختنیآو،ینینشبست،ينگارضهیعر. استشدهخیتارواردسالحنیا

ي بورژوازهاي سونیاپوزراهانیا. ستندینجنبشنیاي زادرونهاي دهیپدقدرتي نهادهابه
بهحلراهقالبدردارسرمایهطبقهشعوربهمصلوباماي کارگرجنبشدرونسمیرفرمو

نیحاضرتروی حونیتریعیطبي سوکیازاعتصاب. استکردهلیتحموالقاءکارگران
آنانقدرتي هاسالحنیترکارسازونیمؤثرترزمرهدرگریدي سوازوکارگرانمبارزهشکل

امااستبرخورداری تیاهمونقشت،یموضوعخاستگاه،نیچنازاعتصاب.استهیسرماهیعل
کارزارآمادهوحاضرسالحنیهمومبارزههیاولشکلنیهمکهاستتعمققابلاریبس

وي سوکیدري دارسرمایهي جارتحوالتفشارریزریاخهاي دههطولدرکارگرهاي توده
هاي دورهبامتفاوتشیبایکمی سرنوشتگریدي سودرکارگرطبقهي قواشیآراتیموقع

حماموهاري کتاتوریدفشارریزجوامعازي اریبسدیشاوماجامعهدر. استکردهدایپشیپ
کارگرهاي تودهکاریپشکلنیتريفورونیترجیراحالتازاعتصاب،يدارسرمایهساالرخون

ازدوری حتایوترطرفآنفازچند،يثانوی سالحوراهکاربهواستدهیگردخارج
ي تازکهیقلمرودرا،یدنمناطقریسادرعتصابامیبگذرکهنیااز.استشدهلیتبددسترس

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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دادهرخآنچه. ستینداراراخودسابقریتأثبردزینجهاني کارگرهاي هیاتحادنیترمیعظ
ی اتیحاریبسی خیتاری نیبازآفری حتمازینآنهادرغوروي کاوژرفکهداردلیدلچنداست
نخست. استهیسرماهیعلماکارزارلحظههردروی طبقاتمبارزهپهنهدراعتصابسالحنقش

.استکردهدایپی وضعچهروزطیشرادراعتصابسالحوراهکارکهمیپردازنیابه
هرنهیهزهیسرماهاي دولتودارسرمایهدرندهطبقهران،یادرجملهازجهان،ازی بخشدر

همهراگستردهي کارسازیبوي فوراخراجریشمش. اندبردهاوجبهکارگراني برارااعتصاب
فشارریزرامارانیهمزنجعیوستودهواندکردهفرودآمادهکنندگان،اعتصابسري باالبرجا
اعمالگریدشکلهرایکارچرخهلیتعطازاحترازبهمجبور،يکارسازیبقهرریشمشنیهم

کهرایزاندافتهیرامیعظتیجنانیاارتکابایکارنیاانجامی توانایآنها. اندنمودهقدرت
هیسرمای نیدوافکاری مهندسوی تیامنوی سیپلوی نظاموی حاتیتسلهاي زرادخانهی تماماوالً

کارانیبتیجمعایکاري روینرهیذخارتشمهم،اندازههمانبهالبتهوایثانودارنداریاختدررا
ي کارگرچیهي دیخورش50دههاولمهیندر.استدهیگردبرابرچندگذشتهبااسیقدرکشور
لیدلنیهمبهدرستد،یدینمهمروزکي یبرای حتماندنکاریبخطرمعرضدرراخود

. افتادینمهیسرمای دولتي نهادهاوقانونبهتوسلوی سینوضهیعرفکربههمي کارگرچیه
مبارزهي براکارگراناقناعبهقادرهمهاستیرفرمریساوهاستیکالیسندی حتطیشراآندر

سالحروزآندر. شدندینمهیسرمانظمازاطاعتبهکارگرتودهساختنوادارای یقانون
اعتصاباتمیعظشماروبودامینازخروجآمادهجاهمهولحظاتهمهدرهمواره،اعتصاب

. استمدعانیالیدلنیبهترسالهاآن
ریزجوامعکالًایماجامعهبهاعتصاب،سالحنقشوی کارایکاهشبري کاریبفاحشریتأث

سندري انسانهاشمارحاضرلحظهنیهمدر. شودینممحدودهیسرماهاري کتاتوریدغیت
کارانیبي اردیلیملیطووضیعرارتشنیاواستباالتراردیلیمکیازجهانکاریبامااشتغال

نیبزرگتردر. استآوردهنیپائودادهقرارفشارریزجاهمهدرراي کارگراعتصاباتریتأثبرد
کارگرتودهازجامعهکرانتاکران،يدارسرمایهي ایدنی مالوی صنعتهاي قطبنیترشرفتهیپو
تیموقعبهتوجهباکهي ادهیپد. استماالمالی دومژهیوبه،یالمللنیبآوارهای یبومکاریب
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هیعلاندارسرمایهدستسالحنیترکشندهبه،یجهاني کارگرجنبشبارفاجعهوزیآمصالیاست
پروسهشدنزهیوتریکامپک،یتکني انفجاررشدنها،یاي سوا. استدهیگردلیتبدکارگرطبقه
ي سازيکاریبابعاداوالًا،یدندرتخصصي داراوخواندهدرسکارگرانهمزمانشیافزاوکار
کاهشرامهارتوتخصصي داراکارگرانبههیسرماازیناً یثاناست،ساختهزیانفجارآمراها

صاحباندسترسدری کافاندازهبهجا،همهدررامتخصصوماهرکاري روینثالثااست،داده
مواجههمحضبهتااستدادهاجازهاندارسرمایهبههم،بانهایاهمه. استدادهقرارهیسرما

ترارزانکاري روینباآنانی نیگزیجااستیس،یطوالننهیشیپي داراکارگراناعتصابخطربا
واعتصابنقشهم،بابیترکدرهامؤلفهورخدادهانیاکل. کننددنبالراترگانیراشبهو

مابحثهمهوامااستآوردهنییپاراکارگرانی طبقاتکارزارپهنهدرسالحنیاریتأثبرد
خودنقشوتیاهمفقطنهدیباوتواندمیقطعاًوتواندمیاعتصابکهاستامانیهمحول

بلکهکند،حفظراي دارسرمایهضدی طبقاتمبارزهکارسازلحاظهمهازسالحکیعنوانبه
آنچههمهواستدادهانجامهیسرماآنچه. سازداثرگذارتروترمهمی حتودهدشیافزاحتما
بادیبازینجهانسراسردرماطبقههاي تودهوماکهدیگومیرانیافقطشد،فیتوصباالتر

م،یکنجستجورااعتصابسالححفظي براالزمهاي چاهوراهاوالً،یآگاهوتیدرانیشتریب
ترکالیرادوزتریستهیسرمااریبسباالخرهوثالثاً. میریگکاربهراآنسطحنیترعیوسدراًیثان
. استهانیامازعمبههدفنیاحصولي راهها. میدهقراري برداربهرهموردراآنسابقاز

شرکت،کارگاه،کارخانه،آناینیاکارگرانمحدودوریحقداربستازکهاستشدهنآوقت
شهرایروستاروزنامه،مارستان،یبمدرسه،صنعت،وکشتبندر،ساختمان،وراهمؤسسه
فرزکار،وجوشکاروکفاشونخبافونساجکارگرانمام،یاطبقهکیما. میگردخارج

هرورشتههروآموزشوبندروساختمانوي کشاورزوی نساجوي سازلیباتومکارگران
دیبا. میهستکارگرطبقهنامبهی اجتماعطبقهکیآحادهمهوهمهگر،یدنقطههروصنعت

کاربهدستطبقهنیاآحادماکلدیبا. میگرظاهرشیخوطبقهوسعتوقدرتقامت،در
ضدرومندینطبقهکیمثابهبهشوراهانیادرونازومیشوشیخوي شوراهالیتشک

شروعکهی زانیمبهومیکنشروعراکارنیااگر. میریگقرارهیسرمامقابلدري دارسرمایه

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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میکننیقیمیتوانمیم،یروشیپدیتولوکارمرکز10سطحدراگری حتم،یروشیپومیکن
بهدستواحدها،نیاازکدامهردرش،یخومطالبههرحصولي برامیهستقادرگریدکه

جرأتخودبهکارمراکزنیاازکدامچیهدارسرمایهکهمیباشمطمئنمیتوانمی.میبزناعتصاب
میباشداشتهنانیاطممیتوانمییحت. سازدکاریبکار،ازاعتصابجرمبهراماتادادنخواهد

ماطبقهقدرت. کردنخواهدبارانگلولهرامااعتصابسابقی راحتبههیسرمادولتگریدکه
راقدرتنیازانیمهر. استخیتارممکنتحوالتنیترمیعظجنبانسلسلهونیآفرخیتار
ازي اکنندهرهیخاریبسپرتومیسازمتشکلومتحدي دارسرمایهضدوی شورایصورتبهکه
رعشهبهاشمشاهدهباآنهادولتوهیسرماصاحبانکهآنسانشد،خواهدقدرتآنکل

رواریزنجاعتصاباوکارخانهکارگراناعتصابشروعکهندیببی وقتدارسرمایه. افتادخواهند
ی ابیسازمانکیدرراواحد10نیاکارگرانکلکهی زماندارد،دنبالراگریدواحد10کارگران

سرازراکنندگاناعتصاباخراجالیخفقطنهند،یبهمرزموهمدوشزیستهیسرمای شورائ
شیخوعاجلومبرمفهیوظزینراکارگرانمطالباتهمهپرداختکهسازدمیرونیبخود

چههراو. استي مزدبردگاناستثمارازحاصلسوداوی زندگزمانونیزم. دیدخواهد
متحدقدرتکهی زمانلیدلنیهمبهدرستاست،شیخوهیسرماوسودشیافزاي براکندمی
تودهمقابلدرقطعاًند،یبسودنیانیتأمراهنیآهنسدراکارگرانی شورائافتهیسازمانو

.زدخواهدزانوآنانهاي خواستهوکارگر
نیتضمخواستجهان،وجامعهي جاهمهدرشیخوروزي جارمبارزاتبندبنددردیبا. 2

اشتغالخواستوکارانیبی زندگحتاجیماکلومسکنودرمانوداروورفاهوشتیمعمسلم
کارانیب. میکنشیخوجنبشي سراسروی حتمخواستراآنهاشرطودیقچیهبدونوي فور
خوداشتغالحفظماکهستیننیاازباالتری ننگچیه. هستندماجنبشوطبقهي تجزایالجزء

. زنندگرهماي کارسازیببهراخوداشتغالبالعکسآنهاومینیبآنهاماندنکاریبگرودررا
کلازآنهاکاملي برخورداروي کاریبازآنهای رهای. گرددمعکوسبنوخیبازدیباموضوع

همراهدیبازینآنانوردیگقرارمامطالباتسرلوحهدردیباي  کاریبطولدری شتیمعحتاجیما
. باشندهازشیخوهااعتصاباعتراضات،ی تمامدرماهمدلوهمرزمو
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ادامهاستالزمکهزمانهرتارااعتصابمیبتوانم،یکناعتصابمیبتوانمانکهیاي برا. 3
ي برام،یینمای ستادگیادولتشایدارسرمایهاتیجناوهادیتهدی تماممقابلدربتواندم،یده

نوعهمهازمندینم،یبرشیپرااعتصابهیسرماصاحبانبرخودمطالباتکامللیتحمتانکهیا
. میباشمیکنندهنییتعومؤثری مالهاي کمکجملهازشکلهمهدررانیهمزنجتیحما

ي جداریبسخطربااو. استشیخودستمزددادنازخطردرکندمیاعتصابکهي کارگر
ي ایدنوزندانوي ریدستگخطربافرزندان،وخودی آوارگوي دکتری ب،یدارویی ب،یگرسنگ

نیاوباشدهافاجعهوهابتیمصنیاچالشبهقادردیبااو. استروبهروگریدمخاطرات
ي برا. بشتابداوي اریبهشیخووسعبهکسهرران،یهمزنجهمهنکهیامگرستینممکنکار

رانیهمزنجازی مالتیحماهاي نیکمپي برگزارازمندینماهدفنیاتحققي براوکارنیا
خودتوسطنهکهاستاعتصابهرانیجرازی بخشنیکمپنیا. میهستشیخوی اعتصاب

شیپوابدیمیسازمانهمدردانوهمرزمانریسافعالي اریهمبابلکهکنندگاناعتصاب
آنقیطرازکهاستی همگانی جنبشکردیروکیهااعتصابازی مالتیحمانیکمپ. تازدمی
کاریپقدرتومیبخشمیتواناعتصاببه. میشومیاعتصابازی جزئفعالکامالًصورتبه

شمارچههرم،یکنشرکتهانیکمنیادرشتریبچههر. میبرمیباالراکنندگاناعتصاب
رای مالهاي کمکي آورجمعدامنهچههرم،یسازهانیکمپنیاواردراهمرزمانازي رتریکث

رومندترینراهیسرماهیعلخودطبقهي جارجنبشورااعتصاباندازههمانبهمیدهوسعت
قرارونیاعتصابکنارنیکمپدروناز. میاندازراهی نیکمپدیبااعتصابهرکناردر. میکنمی

درهمرزمانی زندگنهیهزنیتأمدرراطبقه. میشوخودطبقهبااعتصابرابطحلقهم،یریگ
. میدهانجاممیتوانمیکهي گریدکارهرومیکنکیشرشیخواعتصابحال

يدارسرمایهضدکارگران
1395دي 

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **






