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1395سالماهاسفنددرایرانکارگريجنبش

ایندرکارگرانکهدانیممیتجربیاتاساسبرماواستماندهاسفندماهپایانبهروزيچندهنوز
نشانخوداجتماعیمبارزاتوعملکردهادربیشتريشدتشانزندگیهاي کمبودفشارزیرماه
تعداد. شودمیدیدهماهاینکارگرياعتصاباتبخصوصوحرکاتتعداددراکنونهمازاین. دهندمی

نسبتاینبرعالوه. استیافتهافزایشگذشتههاي ماهبهنسبتروزانهاعتصاباتواعتراضات
اعتراضاتنسبیکاهشمعنايبهاینورودمیباالکارگريحرکاتکلدراعتراضاتواعتصابات

. استگرفتهبیشتريشدتاکنونایم بودهآنشاهدپیشماهچندازکهروندياست،قانونیوفردي
دادنشانکارگرانمبارزاتازگیرينتیجهیککمکبهجاهمینتاتوانمیکهاستحالیدرایناما
نظیرقدرتیپري حربهازاستفادهدربخصوصافتادهعقبدستمزدهايکسبدرخوردنچرخکه

دستمزدهايکسبازبیشبسیاربایستمیما.نداردکارگريجنبشرفتپیشازنشاناعتصاب
. استدسترسیقابلهدفیروزانهکارساعاتکاهشوها دستمزدافزایشرویم،جلونشدهپرداخت

یااعتصابهرازپساگر. استکارگرانخودسازماندهیدررفتپیشمهمترها اینهمهازاما
سرانجامویکدیگرازبهترشناختجدید،هاي تماسنتوانیمماها آنخاللدرنیزوجمعیاعتراض
شویم،موفقاعتصابمانواعتراضدراگرحتیکنیمایجادارتباطاتماندرانسجامیکآوردنبوجود

خطاهایمانازآموزيدرسجزراهیهیچایم.نکردهکارگريشورائیسازمانایجادراهدرپیشرفتی
فراهمراآموزيدرسشرایطتواندمیکهاستکارگريعملتنها. نداردوجودروزانهمبارزهرونددر

موقعیتازبایدنرفتهدستازوقتتاونیستکمایراندراکنونشرایطیچنینخوشبختانهونماید
تهاجماتمقابلدرعملبهدستایراننقطهچنددرکارگريهاي تودهکهنیستروزي. کرداستفاده
کسبراهدرراماسرمایهرژیمشالقتابمانیممنتظرشرایطیچنیندربایستنمیما. نزنندسرمایه

وتوانیممیما. آورددرحرکتبهکار،شدتکمترفشارودستمزدافزایشنظیرطبقاتیامتیازات
کاستوکمچههرجبرانراهدرببریم ورااستفادهکمالکارگريحرکاتتوفندگیازبایستمی
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باالترسطوحبهراخودجنبشاقدام نماییم وکارگريشورائیهاي سازمانایجادراهدرومانزندگی
ها سالازبعدواند مجهزطبقاتیدركبهکهاستآگاهیکارگرانعهدهبربخصوصاین. دهیمارتقاء
کهاند رسیدهکارگريعمیقدركاینبهکارگريهاي اتحادیهوسرمایهکارقانونچارچوبدرمبارزه
مزديکارنظامازرفتبرونراههیچکاربهترشرایطودستمزدافزایشباطلدوردرخوردنچرخ

بستربرتنهااینامااستجبريوطبیعیامريزندگیبهترشرایطبرايکارگرانمبارزه. نیست
کند.میتربیتکارگريساالريجامعهبرايراکارگرانکهاستمزديکارلغوکارگريهاي شورا

سومماههسهسال،اولماهششدرجنبشوحرکتنوعاساسبرایرانکارگريحرکاتتقسیمنمودار
)درصدحسببر(1395ماهاسفند24تاوبهمندي،،)آذروآبانمهر(

اعتصاب71،سالاولماهششدرکهبطورياستیافتهافزایشنیزمطلققدرنظرازاعتصاباتتعداد
ماهدراعتصاب34،)ماهدراعتصاب25(اعتصاب76سومههماسهدر،)ماهدراعتصاب12تقریبا(

نشانخوداینکهاستگرفتهصورتاسفنددراعتصاب49تاکنونوبهمنماهدراعتصاب37دي،
.استبودهسومماههسهدرآنتعدادبرابر1,5سالآخرماههسهدرها اعتصابتعدادکهدهدمی

واستآندولتوسرمایهراندنعقبدرتالشنیزها دستمزدگیريبازپسبراياعتصابالبته
صحبتکارگريحقیقیجنبشازتوانمیکنیممیمالحظهمدتطوالنیدرراآنرشدماکههنگامی

ملیگروه«کارگرانمورددر. نگرددکارگريشورائیهاي نطفهیابیسازمانبهمنجرایناگرحتیکرد
زمانهمکهشاناروزهنوزدهاعتصابادامهدرها آنپیگیريکهدیدیمماهایندر»اهوازفوالدصنعتی

خوشینسبتاپایانبودها ریزگردآورخفقانواسفناكوضعبهخوزستانکارگرهاي تودهاعتراضاتبا

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



4

اگراما. راندعقبقدريکارگرانزندگیهاي حداقلبهتهاجماتشاندررااندارسرمایهوداشت
حاصلپیشرفتینکندآمادهبعديهاي نبردبرايراماوشودمحدودهمینبهفقطها آنآورددست
نیروياتالفجزاینوکنندآغازصفرازگذشتهمانندبایستمیکارگرانبعددفعهزیرااستنشده

درازابهکهاعتصابیادامه. داشتنخواهدثمريگذشتهتجربیاتواشتباهاتتکرارازخستگیوها آن
فوالد«کارگرانکهاستچیزياینوکندمیایجابراباالییمالیتوانوپیگیرسازمانلزومبکشد
بی. نیستونبودهها آنطبقاتینبردآخریناینزیراباشندآنفکردراکنونهمازبایستمی»اهواز
نخواهندبیکارآنسرکوبگرهاي نهادوسرمایهدولتمالیتوانوسازماندهیچنینکسبرونددرشک

حداقلکسببرايوسرپناهنداشتنوگرسنگیترسازبیکاري،فقر،فشارزیرکارگرانامانشست
وگذشتهاشتباهاتتکرارروندایندروبزننداعتراضواعتصاببهدستمجبورندخودمعیشت

ترسبعانهوترگسیختهلجامهجومکهآوردمیمراههبهراباريمصیبتسرانجامالزمسازماندهیعدم
سرپشترامرحلهچندسالایندروکنونتاکارگريحرکات. استآنتبعاتازسرمایهدولت

میزانورفتهفراترنویسیعریضهونامهقانونی،وانفرادياعتراضاتابتداییمرحلهاز. استگذاشته
برویابدمیکاهشدمبهدمها آندولتوسرمایهمسئولینازثمربیوعاجزانههاي تقاضانوعاین

ازگذشتنکارگري،اعتراضاتادامه. گرددمیافزودهاعتصابویافتهسازمانوجمعیاعتراضات
ادامهاعتصاب،بهآنایاديوسرمایهدولتدرگاهازتمناونگارينامهانفرادي،هاي مخالفتي مرحله
حرکاتنوعایندرکنندهشرکتکارگرانتعدادافزایشهمچنینواعتصاباتبرخیي روزهچندین

مبارزهسیربربهبزوديما. نیستطبقاتیمبارزهابتدائیمراحلگذاشتنسرپشتمعنايه بآیاکارگري
.دهیممیارائهآنازبستیجمعونشینیممی1395سالطولدرایرانکارگران

پایندهابراهیم
1395اسفند
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هاآناقتصادينقشزنان،خانگی،کار

آنانجامواستضروريکاريآیاشود،میمطرحزنانبارابطهدرمعموالکهخانگیکار
است؟الزم

نیازنیزغذاونظافتلباس،خانه،بهداردنیازماندنزندهبرايهوابهکهگونههمانانسان
طبیعیمحصوالتوکردمیتامینطبیعتازمستقیمراغذابهخودنیازانسانزمانی. دارد
پایانبهخواريخامدورانآتشکشفبا. بودندنیازاینتامینمنبع،تازهگیاهانوها میوهچون
پختوشدهمراهخواريگوشتباخواريگیاهسپس. شدمیتهیهپختهغذايبایدمیورسید
تري بیشوقتبهاشتهیهکهکردپیداتريپیچیدهشکلتدریجاسالیقوامکاناتباغذاساده
وآنتزیینخانه،نظافتازکرد،میزندگیها درختبااليانسانکهزمانی. داشتنیاز

چنانتفاخري وسیلهحتیوآرامشونیروتمدیدبرايراحتمکانیعنوانبهآننگهداشتن
ویافتاسکانانسانکهزمانیامانبود،میاندرحرفیاست،مطرحبعضیبرايامروزکه

پیداامروزيمفهومبهخانهتدریجاشد،ایجادشهرهاکالنوشهرهاسپسوها دهکدهاولین
دروشدمیانجامچگونهبشرزندگیتاریخیگذرایندرکارخانگی. یافتتکاملوشد

گرفت؟قراراجتماعیکارتقسیمکجاي
تهیهوآذوقهگردآوري. نبوداختالفوامتیازمنشاومردانزنانبینکارتقسیماولیهکموندر
کارازاصوالوبودتر هماهنگکودکان،ازمراقبتوها آنمثلتولیدنقشبازنانتوسطغذا

دورانایندرخانهگرداندن. بودتر مهمشد،میانجامابتدائیابزاربامردانتوسطکهشکار
تکاملبا. بودالزماجتماعاوطبیعیصنعتیکشکار،طریقازمردانتوسطغذاتهیهمثل
خانهادارهاولیه،داريبردهوزنانطرفازهمسريتکپیدایشساالري،مادرفسخوتولیدابزار

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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باونبودعمومیامريخانگیکاردیگر. درآمدمردخدمتدروخصوصیامريصورتبه
اشکالشاهدیکم،وبیستقرندرمااکنون. شدتبدیلخانگیخدمتکاراولینبهزنآن

کاهشي عمدهمنبعیکبهزنانخانگیکارکهنحويبههستیمآنتر پیچیدهوتر پیشرفته
اضافیارزششدنخارجازکنندهجلوگیريمهممنبعیکبهدیگربیانبهوسرمایهمخارج

افزایشدررامهمینقشگفتشودمیکهاستشدهتبدیلدارسرمایهدستازشدهتولید
ي بارهدرپاپواماموشیخازسرمایهدلسوزاني همهدلیلهمینبه. کندمیبازيسرمایه
ستایشموردزني وظیفهترینمهمعنوانبهراآنوکنندمیصحبتزنانکارخانگیاهمیت

امادهندمیقرار-مادران–زنانپايزیررا،ندیدهبهشتکلیدکهحديتادهندمیقرار
تنها. بگذارندسرمایهدسترويمخارجپشیزيمادرانهمینکارازايدرشوندنمیحاضر

وشدکشاندهاجتماعیچالشبهزنانخودتوسطخانگیکارمسالهکهاستقرننیمازبیش
هنوزونشدشاملرازنانتمامکهاستمسلم. شدتبدیلآمریکاواروپادرزنانروزمسالهبه
همجامعهدرخودي شدهپذیرفتهحقوقازحتیجهانسراسردرزنها میلیونامروزبهتا

. ببرندسئوالزیربهراخانگیکارکهاینبهبرسدتاندارنداطالع
کارهاییي مجموعهبهاجمالینگاهیگیرد؟میبردرراهاییمحدودهچهزنانخانگیکار

بیرونکارکهزمانیچهوشوندمیمحسوبدارخانهکهزمانیچهکارخانگیعنوانبهزنانکه
بیکاريراآنبسیاريکهراکاريوسیعي پهنهگیرند،میبرعهدهدهند،میانجامهمخانهاز

: دهدمینشانکنندمیتصوراهمیت
روشوئی،لگنتوالت،شستندیوار،ودرکردنتمیزگردگیري،زمین،شستنکردن،جارو
ها،پنجرهکردنتمیزاشغال،هاي ظرفکردنتمیزآشغال،بردنوآوريجمعوان،دوش،

جابهجاومرتبماهانه،یاهفتگیروزانه،خریدطرحتهیهها،آنانداختنبرقمبل،ها،آئینه
کردنآمادهکردن،گریلمواد،کردنسرخشیرینی،وغذاپختن،شدهخریدهموادکردن
برايلقمهکردهآماده،کردنمرتبکردن،خشکشستن،کردن،جمعچیدن،آوردن،ها،ظرف
صبحانه،کردنآماده،قهوهوچايتهیه،بمانندخانهبیروندربایدکهخانهاهالیي همهفرداي

ها،مالفهحوله،چرك،هاي لباسکردنجمعمیکروویو،فر،اجاق،یخچال،کردنمرتبوتمیز
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مرتبها،تعمیرآنآن،کردناتولزومصورتدروکردنجمعوپهنشستن،رومیزي،پرده،
تواندمیکهخودجايسرهرچیزقراردادنها،اتاقکردنمرتبکودکان،اتاقوها تختکردن
خشککردن،سرخشستن،کردن،تمیزسبزي،خریدمنزل،تزیینباشد،روزیکطیبارچند

ها،آنکردنمرتبوها گلبهدادنآبها،نداشتهوها داشتهکنترل،ساالنهمصرفبرايکردن
هاي بچهنظافتبهرسیدگی، گربهوسگجوجه،ومرغمثلخانگیحیواناتازمراقبت

بهسرکشیمدرسه،برايالزموسایلخریدها،آنتکالیفانجامومشقودرسبهکوچک،
اولیاباتماسومدرسه
وکفشخریدمدرسه،

وجمعها،آنبرايلباس
کردنمرتبوکردنجور

اتاقهفتگییاروزانه
ها بچهکردنحمامها،بچه

آنکردنخشکوتر و
کردنجوروجمع،ها

پرتاپهاي لباسروزانه
افرادازپرستاريومراقبتبیماران،ازپرستاريومراقبت،خانهطرفآنوطرفاینبهشده

وداريمهمان. کنندمیزندگیجداگانهمکانیدریاکنندمیزندگیهمباکهزمانیسالمند
تولیدازمختلفمواردبرايها هدیهخرید. آبرومندمهمانییکبرايالزموسایلکردنآماده

...ودیدارهاریزيبرنامه. غیرهوزایمانوعروسیو
زنانتوسطبایداجتماعینهادچندکارکهدیدتوانمیشودنگاهناتماملیستاینبهوقتی

مذهب،قانون،کهجنسیتی،بازتولیديوظایفغیرعادالنهتوزیعازگذشته. شودگرفتهعهدهبه
دولتي استفادهسوءها،آنتوسطزنانهي شدهتعیننقشوعادتوهستندآنپشتیبانعرف

گذاشتنوخودوظایفبارزیرازکردنخالیشانهبرايمواردیناازسرمایهويدارسرمایه
خدماتاینپولیازايبهمااگر. گذاردمیزناندوشبرراباراینکارگر،طبقهدوشبرآن

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*
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. بودخواهیمداخلیناخالصتولیدگیرچشمصعودشاهدشود،محاسبهشدهنامیدهزنانه
اکتفانمونهچندذکربهجاایندرماوداردوجودزمینهایندرمتعدديتحقیقیهاي مثال
برابرآنمبلغشد،میپرداختزنانخانگیکاراگر: 2002اپریل24»نیوزسیبیبی«: کنیممی
.بودانگیساقتصادبرايپوندبیلیون700با

،2012سالدرداخلیناخالصمحصولي دربارهکتابشدر»لهکويدیانه«محاسباتطبق
پوندبیلیون97,2بابرابر) تعمیراتوکردن،شستن،(لباسبارابطهدرزنانخانگیکارارزش

ازمراقبتبرايسهماین2010سالدر. شدمیداخلیناخالصتولید%5,9مساويکهبود
. بودمالیخدماتصنعتسهمبرابرسهازبیشمقدارشکهپوندبیلیون343برابرکودکان
نشدهپرداختکاریورومیلیارد826مبلغ،2013سالدرآلماندرفدرالآمارمحاسبهطبق
بهکمکوبیماروپیرفامیالنازنگهداريومراقبتخانگی،کارصرفکهداشتوجود

آلمانشاغالني همهخالصهاي مزددستکلازآنمقدارکهبودافتخاريکاروهمسایگان
. بودتر بیشبود،یورومیلیارد780اش مبلغکه

تر بیشزنانکنیمجمعهمبارانشدهوشدهپرداختکاراگرهمرشدحالدرکشورهايدر
2008سالدر"دهدمینشاننیزایراندرشدهانجامهايپژوهشازیکی. کنندمیکارمرداناز
رقماینکهبودهدالرمیلیارد26,069زنانخانگیکارارزشتومان،هزاردالرمحاسبهباو

به2009سالدرارقاماین. گیردمیبردرراغیرنفتیداخلیناخالصتولیدکلدرصد61,8
دهدمینشانهمچنینپژوهشاین. استداشتهافزایش درصد69,8ودالرمیلیارد29,026به
صرفرادقیقه36خانگی،کارصرفراروزدرساعت5متوسططوربهایرانیزنانکه

آموزشصرفرادقیقه6وازبزرگساالندارينگهصرفرادقیقه4کودکان،ازدارينگه
شدهایجاداقتصاديارزشکهدهدمینشاندیگرايمطالعهنتایجهمچنین،.کنندها میبچه

داخلیناخالصمحصولدرصد32معادلتقریباًما،جامعهدرمتأهلزنانخانگیکارتوسط
ارزشمحاسبه(. "... است،1390سالدرنفتبدونداخلیناخالصمحصولدرصد39و

مجدم؛صادق؛)اهوازشهرمتأهلزنانمورديمطالعه(ملیتولیددرآنسهموزنانخانگیکار
)جاللیمحمد
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درآمارمراکزتوسطمنظمطوربهامروزهنشدهپرداختکارمحاسبهوپردازشمساله
رشدحالدرکشورهايدر. گرددمیاعالموگیردمیانجامسالهربرايصنعتیکشورهاي

تحقیقیکارحاصلکهکشور،آمارمرکزتوسطنهواستتازهتقریبامسالهایراندرجملهاز
قابلمسالهکهاند شدهترغیبآنبهخارجیهاي کتابمطالعهبامعموالکهاستدانشجویان

همکاريبا83سالدرباراولینبرايخانگیکارگذاريارزشطرحایراندر. استاي توجه
آماريجامعهوشدانجامجمهوريریاستزنانمشارکتامورمرکزوبهشتیشهیددانشگاه

تبدیلمضحکهبهایراندرزنانخانگیکاربهمزددستپرداختمساله. بودتهرانشهرآن
قبالدرايوظیفهزناناسالمیقوانینطبقکهشدکشاندهجاآنبهمجلسدربحثوشد

کاراینانجامازايدرخودهمسرانازتوانندمیوندارندکودكدادنشیروخانگیکارانجام
ازتدریجاوشدتبدیلخانوادگیاي مسالهبهاجتماعیايمسالهیعنیکنندمزددستتقاضاي

زناناموردرجمهوررییسمعاونموالوردي؛شهیندخت93سالتیرماهدر. شدخارجبحث
وفراتحلیلحالدرما:  گفتودادخانگیکارگذاريارزشبرايکوششخبرخانوادهو

. کنیممیطیراکارایننهاییمراحلوهستیمخانگیکارارزشمحاسبهبرايراهییافتن
زنانبهمستمريوحقوقپرداختموجبزنانخانگیکارارزشمحاسبهاماگفتوي

با. شدخواهدقوانینومقرراتمناسبات،ازبسیاريتغییربهمنجربلکهشود،نمیدارخانه
اقتصاديمطالباتشودمیسببخانگیکارگذاريارزشکهاستداللاینباايعدهاینوجود
قالبدرکهراها مخالفتازایناي نمونه. کردندمخالفتآنباشود،خانوادگیزندگیوارد

نقشسازيشفافیعنیمهماین":بینیممیآیدمیپیدرکهاي نوشتهدرشدهمطرحموافقت
زنانجنبشفعاالنومللسازماناصلیاهدافازیکیآن،اهمیتودارخانهزناناقتصادي

یکبایدزمینهایندرامادارد،کارکردنیزماکشوربرايواستبودهمسئلهاینپیگیريدر
ارزشمدرن،جهانبرحاکمفرهنگخالفبراسالمیفرهنگدر. دادقرارنظرمدرامهمنکته

عالوهکهفرهنگیچنیندر. شودمیسنجیدهالهیرضایتباآننسبتبراساسکارهرحقیقی
تأکیدآندرمحبتومهرحاکمیتوانسجامفداکاري،برخانواده؛اعضايحقوقرعایتبر

گذاريارزشباتنهاکهاستآنازارزشمندتروترمهمبسیارزنانداوطلبانهخانگیکارکند،می

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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حیاتبرايبانشاطوپویاسالم،محیطیآوردنفراهموفرزندتربیت. شودسنجیدهاقتصادي،
سنجید؛درستیبهاقتصاديسازوکارهیچباتواننمیراجامعهبرايآنثمراتوخانوادهیک
فعالیتارزشبعضاًوشدهدقیقزمانمروربهاقتصاديگذاريارزشاینهايروشچهاگر

نیزراباشدداشتهاشتغالپردرآمدشغلیکبهخانهازبیرونکهصورتیدرزناقتصادي
نیزفرضیحالتتریندقیقدراقتصاديگذاريارزشنهایتدرامااست،کردهمحاسبه

کارارزشمحاسبهلذا. دهدنشانراخانهمدیریتوخانگیکارحقیقیارزشتواندنمی
غیرماديهايارزشکهگیردصورتنحويبهبایدجامعهدرآنتبلیغوایراندرزنانخانگی

شغل،یکعنوانبهداريخانهاحتساب. نشودمحواقتصاديارقامواعدادسایهزیرکاراین
مادي،ومالیمحاسباتجاينابهورودباراخانوادهاعضايوهمسرانبینپیونداینتواندمی

".کندتضعیف
زنانحقوقسرکوببرايهموارهزن،همسريومادرينقشوخانوادهقداستبهتمسک

اجتماعیامکاناتازاستفادهفرصتخواستبراياصوالیاومرد،بابرابرانسانعنوانبه
توسطهمومذهبیمغزانخشکتوسطهماجتماعی،ارتقاوجامعهاموردرمشارکتبراي

خاطربهها اولیالبته. گیردمیقراراستفادهموردزنانارزانکارنیرويحفظخاطربهسرمایه
اجتماعیومالیحمایتموردسرمایهتوسطسرمایه،هاي سیاستبهخوداصولیهاي کمک
اولینزنانوشودمیتر گیرچشماقتصاديهاي بحرانزماندرویژهبهمسالهاین. دارندقرار

از بسیاري . شوندمیاخراجمادر،بهکودکانوخانوادهنیازبهتمسکباکههستندگروهی
زناننشینیخانهسیاستازهموارهخودمکررسخناندرهاي نظام سیاسی ایرانشخصیت

سالدرمیلیون3,96حدودازشاغلزنانتعدادهاسیاستاینينتیجهدر. اندکردهحمایت
)1393شهریور27ایسنا(. رسید1392سالدرنفرمیلیون3,14حدودبه1384

کشورهايمثلباشدتر قوياجتماعیمناسباتدرمردساالريازاستفادهاي جامعهدرهرچه
ي خانهازبیرونکارزمانکهحالیدریابدمیافزایشزنانخانگیمزدبیکارزمانآسیایی،

تغییريهماگروشودنمیدادهها آنکارساعاتتعداددرکاهشیواستبرابرمردانباها آن
یکیمثالطوربهندارند؛آنازاستفادهبهتمایلیزنانآنبودنپشتوانهبیخاطربهشوداعالم
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مشخصبررسیماه18ازبعداما. بودزایمانازبعديماههششمرخصیامتیازاتایناز
بازگشتازپساندکردهاستفادهزایمانماهه6مرخصیازکهزنیهزار145میانازکهگردید

فروردین24آنالینخبر(. اندشدهاخراجخودکارفرمایانسويازآناننفرهزار47کاربه
نتایجوشدمنتظربایدکهشدمطرحمجلسدرنوعاینازپیشنهاددونیز95سالدر)  1393

خانهازبیرونکاراززنانتدریجیحذفهدفآیدمینظربهاولیدراماکردبررسیراآن
وها مغازهوها شرکتباکنتراتدرخانهدرروزنصفبخواهندزناناگراستمسلم. باشد
تقدیرنیکیبهخانوادهدرآمدبهکمکخاطربهآنازوشودنمیاعتراضیهیچکنندکارغیره

12تامادرانکارساعاتکاهشطرح". دیدعملدربایدهمرادومموردنتایج. شدخواهد
44ازسال6ازتر کوچکفرزندانبامادرانکارساعاتکاهشونصفبهفرزندسالگی
بههماي لحظهدلسوزانازاینیکهیچاما. "مزددستکاهشبدونساعت36بهساعت

مردانمشارکتجهتازنهکنند؛نمیفکرآنکاهشیازناندوشازکارخانگیباربرداشتن
به–دادنندمیسرشکستگیوخجالتباعثمردبرايوزنانهامريراآنزیراخانگیکاردر

دروپوشانندمیروسريسرشانبرمردان،ارزشآوردنپایینومجازاتعنوانبهمثالطور
بایدبرایشکهشغلیکعنوانبهخانگیکاري محاسبهجهتازنهو–گردانندمیخیابان
اقتصاديازايمابهسرمایه،برايمسالهاقتصادياهمیتنشانبراي. شودپرداختهمزددست

آمارها،اینطبق. دهیممیقرارتوجهموردایرانرسمیآمارهايباتوجهبارازنانخانگیکار
دراقتصادينظرازنفرمیلیون56کهحالیدراستنفرمیلیون22ایراندرشاغلینتعداد

جمعیتنصفکهحالیدرشاغلزنانتعدادامانفرمیلیون22ایندر. گنجندمیفعالجمعیت
دراشتغالنرخاساسبراین. استنفرمیلیون3ازبیشاندکیتنهادهندمیتشکیلراایران
بدونزنانبیکاريباالينرخگربیانایناست،تر کم55سالازکهشودمی%11ازتر کمزنان

برايو%46ساله24-15زنانبرايبیکارينرخکهنحويبهاست؛خانگیکارگرفتننظردر
برابر90سالدرایراندرساله49-15زنانتعداد. است%60ازبیشدانشگاهیمدركبازنان

اینایراندربازنشستگیبهرسیدنبرايسالگی50سنبهتوجهباکهبودنفر25,900,000با
عنوانتحتنفر18,800,000تعدادایناز. شودمیگرفتهنظردرفعالجمعیتعنوانبهگروه

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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برايرامقدارهمینجدیداطالعاتنداشتندلیلبهشوند؛میمحسوبفعالغیردارخانهزنان
کارخانگیاگر. باشدبیشتریاتر کممقداريتواندمیواقعدراماگیریممینظردرمانمحاسبه

امروزيدستمزدحداقلبازناناینماهانهدستمزدبگیریمنظردرکاريشیفتیکرازنان
دویستوتریلیونپانزده(شودمیتومان15,265,600,000,000مبلغتومان،812,000یعنی

). تومانمیلیاردپنجوشصتو

درراها خانوادهپوششتحتسالمندافرادوکودکانبارابطهدرکافیآمارياطالعاتاگر
سال5زیرجمعیتتعداد،90سالدر. شودمیاضافهآنبهدیگريارقامباشیمداشتهدست
سالمسکنونفوسسرشماريآمارایران،آمارمرکز(استنفر6,300,000بابرابرایران

. استشدهتر کم1,400,000درصدي1,4موالیدنرخبهتوجهبا75سالبهنسبتکه) 1390
19,000مجموعدرکشورکلدر". باشندها کودکستانوها کودكمهددربایدکودکاناین
غیرقانونیکودكمهد2000ي اضافهبهروستایی8000وشهري9,000ترتیببهکودكمهد

باالدستراها کودكمهدمتوسطظرفیتاگر)93اسفند21جم،جامگزارش(".داردوجود
ماندمیدهد،پوششراکودك1,140,000تواندمیمجموعهاینکنیم،حسابنفر60وبگیریم

گذشته. استنیازدیگرکودكمهد86,000بهمتوسطظرفیتهمینباکهکودك5,160,000
حالیدردهندمیپوششراالتعلیمالزمکودکان%10تنهاایراندردبستانیپیشمدارسایناز
کشوربهزیستیسازمانپوششزیرقانونینظرازها کودكمهد. است%70جهانیمتوسطکه

رابطهایندرخودي وظیفهدرسازماناینچقدرکهاستاینبیانگرآنتعدادودارندقرار
مربی،3حداقللزوم،صورتدرمعاونیکمدیر،یکبهنیازکودكمهدهر. کندمیکوتاهی

شودمیکودكمهد86,000برايمجموعدرکه. داردکارخدمتیکحداقلومربی،کمک3
شاملکلدرکهخدمتکار86,000مربی،کمک258,000مربی،258,000مدیر،86000

متوسطاگرماهانهیعنی. کردخواهندپیداکاربیکاران،ازتعداداینیعنیشودمینفر688,000
بگیریمنظردرتومان500,000ها،آني همهنبودنوقتتمامبهتوجهباراها آندستمزد
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) عیديیک+ مزددست12( ماهه13سالیکطیوتومان344,000,000,000شودمی
). تومانمیلیارد472وتریلیون4(4,472,000,000,000برابر

تشکیلراایرانمیلیونی75جمعیتدرصدنیموهفت،90سالدرسال65بااليجمعیت
همینباها آنتعداداست،رسیدهنفرمیلیون80بهجمعیتامروزکهاینبهتوجهباکهدادمی

. رسدمینفرمیلیون6بهاستباالترایران،جمعیترفتنمیانسالیبهروخاطربهالبتهکهدرصد
دراند اجتماعیتامینبازنشستهنفرمیلیون2,8کشوري،بازنشستهمیلیون1,5تعدادینااز

کههستنددرآمديدارايافراداین. گیریممینظردرمیلیون4,5بازنشستگانسایربامجموع
کهنیستقدرآندرآمداینامانیستندخانوادهمحتاجوبسازندآنباطریقهربهتوانندمی

دخترانموارداکثریتدرنتیجهدرکنندتقبلهمراخانگیکارگریکي هزینهآنبابتوانند
همهوندارنددرآمدياصالیاماندهباقینفرمیلیون1,5. گیرندمیعهدهبهراوظیفهاینها آن

تامینسازمانازمستمريعنوانبهراناچیزيدرآمدبخشایااند،وابستهخانوادهکمکبهجانبه
مراقبتبهنیازشاناکثریتنفرمیلیونششاینصورتدوهردر. کنندمیدریافتاجتماعی

نیرويبازتولیدوتمدیدخانگی،کاربارخودکهافتدمیشاندختراندوشبرکهدارندکمکو
ساعت1مدتبهروزانهنفر8هراگر. دارندعهدهبهنیزراسرمایهنیازموردآتیوفعلیکار

750,000آنباشودمیمجموعدرووقتتمامکارگریکشودمیباشندداشتهالزمکمک
ها آنبرايمزددستحداقلگرفتندرنظرباکهگماردکاربهوقتتمامشغلیبهرابیکارنفر
میلیارد800وتریلیون7(7,800,000,000,000ساالنهو600,000,000,000ماهانهشودمی

اینبه. استزناندوشبهوظایفایني همهباراکنونشد،ذکرکهمورددواینبا) . تومان
درساالنهگویند،میبازتولیديکارآنبهمجموعدرکهمراقبتیوخانگیکاربازنانطریق

خانگی،کارارزشباکه) تومانمیلیارد272وتریلیون12(12,272,000,000,000مجموع
بهو) تومانمیلیون600ومیلیارد537وتریلیون27(27,537,600,000,000بهآنمقدار
.بردمیباالراداخلیناخالصتولیدخود،مقداراندازه

مرکز-داردوجودآنبارهدرنقیضیوضدآمارکهبیکارانارتشازنفر1,438,000مجموعا
8ازکشوروزیرونفرمیلیون3ازترکانآقايروحانیمشاورنفر،2,530,000ازایرانآمار

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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اقدامعدمصورتدرنفرمیلیون10بهگسترشحالدرنفرمیلیون6کاروزیرونفرمیلیون
بلکه1,438,000اینفقطنهشاغالنتعدادبهواقعدراما. شدخواهدکاسته-بردمینامموثر

43نزدیکبهشاغالنتعدادوشدخواهداضافه20,238,000،دارخانهزنانگرفتننظردربا
گونهاینچراکهپرداختخواهیماینبهنوشتهایندومقسمتدر. رسیدخواهدنفرمیلیون
چراوبپردازدراآنبایدکسیچه. کنندمیبازيشینقچهوشوندمیچهمقادیراینواست

مزددستتنهازنانبازتولیديوخانگیکاربهکهاستکافیآیاکهاینوشودنمیپرداخته
.شودپرداخت

نوشین کوشنده
95اسفند 
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بیاموزیمپاریسکموناز

تجربهدرس،ازماالمالوآگاهیراهچراغخود،برگبرگ،درجهانی،کارگريجنبشتاریخ
وصفحاتها،فصلها،بخشاليبهالدر. استطبقاتیکارزارمؤثرترپیشبردبرايآموزشو

1871مارس18درپاریسکارگرانقیامبهکموناردها،وکمونبهآنچهتاریخ،اینسطور
واکتبرانقالبوقوعتابعدبه1902ازروسیهکارگريجنبشسربرآنچهواستمربوط

ماحاضربحث. هستندتر تعمققابلوتر آموزندهپربارتر،همهازاست،رفتهآنبعدهاي سال
از»کمونبادزنده«پرشکوهفریادباپاریسشهرمارسهجدهمروز. استکمونمورددر

سازرهائیخیزشعالینمادوافکندطنینجهانسراسربهبعدهاکهفریادي. شدبیدارخواب
ازپیشهايسالدرحتی. جنگیدندمیکهبودها سالفرانسهکارگران. شدتاریخدرانسان

میداندرمهمیبسیارنیرويبورژوازي،سیاسیحاکمیتاستقرارازپیش،1848فوریهانقالب
ستیزيسرمایهتمامیبا1848ژوئنانقالبوقوعزمانتااینهاهمهبا. بودندطبقاتیکارزار

استخوانمهمبخش. نداشتندبورژوازيازمتمایزيومستقلصفهیچهمبازطبقاتیخودپوي
دادند،میتشکیلراحاکمنظامقدرتونظمهايدستگاههمهوکلیساسلطنت،علیهپیکاربندي

قدرتروزافزونتوسعههاي پایهوشدمیبورژوازيعایدآنان،گستردهکارزارهايحاصلاما
تاراوضعاین1848سالژوئنانقالب. ساختمیمحکمراطبقهاینسیاسیواقتصادي
.  گشودندرامبارزهازجدیديجبههپاریسکارگرانماه،این22روزدر. دادتغییرحدودي

هاي لولهوشدندکارزارصحنهوارداندارسرمایهعلیهکهبورژوازيمعیتدرنهباراولینبراي
نخستین. دادمیرخبزرگیبسیارحادثه. رفتندنشانهدارهسرمایطبقهسويبهراخودتفنگ

باجنگیواقعی،جنگیکسطحتادارسرمایهوکارگرطبقهدودنیاازاي نقطهدرکهبودبار

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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وشهرسراسردرجنگیکارخانه،آنواینمرزهايمیانفاصلهازفراترجنگیقدرت،تمامی
آرائیصفهممقابلدرروز،کارهايوسازوها سالحهمهباجنگیبرزن،وکويودیار
لحاظهمهازشقهدوبهمارکسگفتهبهپاریس،سراسرحداقلیافرانسهروزایندر. کردندمی

. دادجنگاعالماندارسرمایهپاریسبرابردرکارگرانپاریس. شدتقسیممتفاوتومتمایز
کارگرانآحادحنجرهبندبند،از» !کارگرطبقهقدرتبادبرقرار!  بورژوازيبادسرنگون« شعار
هاي توده،1848ژوئنانقالب. پیچیدها انسانزندگیفضايدرها طنینزیباترینباوآمدبیرون
کوهازمشکلیهیچهمبازاماداد،داريمیدانمجالوبردباالحداینتارافرانسهکارگر

جنگیدندمیهمکناردرنداشتند،خودمقابلدرروشنیافقکارگران. نگشودراآنانمشکالت
مورددر. کردندنمیبازيرايدارسرمایهضدشورائیویافتهسازمانآگاهجنبشیکنقشاما

آنانطبقهعروجراهکرد؟خواهندچهبورژوازيبابود؟خواهدچهآنانپیکاربعديگاماینکه
اجتماعیتولیدوکارباشوندپیروزاگرگذرد؟ها میسنگالخوها مارپیچکدامازقدرتبه

وتر ايریشهتر،مهماینهاهمهازنمایند،میریزيبرنامهراآنچگونهوکنندمیچهخویش
استواروآگاهبندياستخوانکدامباوکارزارکداممتنبرپروسه،کدامدرسازتر،سرنوشت

شفافیوزندهتصویرهیچدیگرمسائلفراوانیایابند؟میدستخویشهاي هدفبهجنبشی
.  نداشتندرويپیش

مسلطقدرتوشدپیروزبورژوازي. باختندراژوئنانقالبها کاستیاینفشارزیرکارگران
بساطپیروزي،اینبلندايبرنوظهورحاکمان. کردتکمیلسیاسیقدرتباراخوداقتصادي
تودهجانبهرحمیبیهمهبامعمولمطابق. کردندپهنکارگرانعلیهراها سبعیتبدترین
اعدامجوخهتسلیمراهاسیاهچالدراسیرشوندهاستثمارعاصیانسان3000افتادند،کارگر

کارساعت10قانون. ساختندواردکارگرطبقهپیکارپیکربرسهمگینبسیارضرباتینمودند،
هاي تودهمحدودهومرزهیچبدوناستثماردررااندارسرمایهدستونمودندملغیراروزدر

بود،کارگرانمبارزاتدستاوردهايازکهراسرمایهبرمالیات. کردندبازپیشازبیشکارگر
تسلیمرابدهکارکارگرانکهدادندتاماختیاردارسرمایهوحوشبهبرداشتند،میاناز

اخراجیقضائمنصفههیأتازبیسواديجرمبهراکارگراننمایندگان. سازندها سیاهچال
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سلبکارگرتودهازراتظاهراتاندازيراهواعتراضسازماندهیاجتماع،تشکیلحق. کردند
وبناپارتلوئیامپراطوريشروعبا. یازیدنددستدیگرهاي جنایتفراوانبهونمودند

هاي تودهزندگیواستثماروکارشرایطپروس،وفرانسههاي دولتمیانجنگشدنروشعله
کناردرکهشدندمجبورکارگران. شدتر تحملقابلغیروتر ناكددرتر،وخیمهمبازکارگر
. بپردازندنیزراجنگهاي هزینهتمامی،دارسرمایهطبقهنجومیهاي سرمایهوسودهاتولید

سقوطورطهبهرافرانسهبیسمارك،پیدرپیفتوحات. نماندمحدودجاهمینبهمعضل
آوارکارگرانسربرها بدبختیعظیمکوه. گرفتقرارپروسارتشمحاصرهدرپاریس. راند
شدهسالخیحاکمسیاسیقدرتواندارسرمایهتوسطکافیاندازهبهروزآنتاکهآنان. شد

. کردندمیپرداختهمراحاکمانافروزيجنگهاي غرامتوها خسارتکلبایداینکبودند
. دیدمیپروسارتشبهسرسپردگیاعالمدرراخودقدرتهاي پایهحفظفرانسهبورژوازي

قبالدرکارگراننیستوهستتسلیمصرفراخودهمکلورفتمیفاتحانپیشوازبه
شعارسپتامبر،4شورشباکارگرانوضعیتایندلدر. کردمیخودتختوتاجماندگاري

بوسیپايآمادهپیشازبیشوافتادوحشتبهبورژوازي. دادندسر»جمهوريبادزنده«
اعالمراجمهورياستقراروکردندساقطراروزامپراطوريکارگرهاي توده. شدبیسمارك

هاي بخشبلکهکارگران،نهگرفتدستبهراقدرتهاي اهرمکلکهنیروئیاماداشتند
. بودندبورژوازيارتجاعمختلف
کارگرانساختنمجبوربرايخواه،جمهوريتاگرفتهطلبسلطنتازسرمایهجدیدحکام

پیشکارگرطبقهزیانبهلحاظهمهازاوضاع. کردندمیتقالپروسارتشمقابلدرتسلیمبه
گارد«بهموسوممقاومتارتشبدنهپاریسدرکهکارگرانیکثیرشمارمیانایندر. رفتمی

تداركوبورژوازيهاي توطئهسازيخنثیآمادهاستوار،ومصممدادند،میتشکیلرا»ملی
پدیداي تازهبنديصفکوتاهمدتیطولدر. شدندپروسارتشبرابردرایستادگیبرايقوا
شوریدندپرولتاریاعلیهبیسمارك،اشغالگرارتشدستدردستفرانسهدارسرمایهطبقه. آمد

. رفتانفجارسمتبهاوضاع. گردیدنابرابرجنگیآمادهخویشروزتوانهمهباپرولتاریاو
خیابانوسنرودساحلملی،گارددرمتشکلکارگرهاي توده1848فوریهآخرروزهايدر

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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راشهرنظامی6حوزهمحاصرهدیوارآنان. کردندقدرتنمایشمیدانراپاریسلیزهشانزه
. ساختندخارجبیسماركارتشوبورژوازيائتالفچنگازرامذکورمنطقهشکستند،همدر

»یرتی« دولت. کردندتر وسیعکارزارهايآمادهراخودونمودندتصرفرااسلحهانبارهاي
طغیانموجمقابلدردولتینیروهايکهویژهبهشد،وحشتدچاروضعاینمشاهدهاز

وبورژوازياعتراضمورددیروزتاکه»جمهوري«. کردندنشینیعقببهشروعکارگران
راکارگرطبقهعلیهسرمایهتوپخانهنقشعریانوصریحبسیاراینکبود،کارگرانخواست

قدرتبهبیشترچههرونمودمیجمعراامامزادهاینبهامیدبساطکارگرتوده. کردمیبازي
ارتشوفرانسهبورژوازيعلیهاستوارومصممبایدکارگران. شدمیمتکیخودطبقاتیپیکار

هاي تودهخالفبرملیگاردمرکزيکمیته.  کردندچنینعمالًوشدندمیجنگواردبیسمارك
مواضعاتخاذبهشروعسازشکارانهوطلبانهفرصتبسیارموضعیازجنبش،اینعضوکارگر

ها توطئهوتالشهااینهمهکارگران. سازدسدراقیامشروعراهتانمودتالشوکردبینابینی
خودطبقاتیناپذیرخللارادهوشجاعتباکارگرهاي توده. شدآغازقیامساختند،خنثیرا

. کشیدندزیربهقدرتاریکهازرابورژوازي. شکستندهمدرراپاریسدرسرمایهدولتیماشین
ازنوینیکامالًوتازهتاریخاًشکلخویشطبقاتیخودپويشناختوشعوربهرجوعباآنان

وکهنهنظمجایگزینمستعجلچندهررااجتماعیواقتصاديوسیاسینظمریزيبرنامه
دنیايبرپائیامکاندریچهواقعیطوربهکاراینباکموناردها. کردنديدارسرمایهبشرستیزانه

جهانفرودستوشوندهاستثماربشریتدیدگانرويبررادولتوطبقاتواستثماربدون
. کردندباز

همزنجیرتودهبهعظیمیبسیارهاي درسخودآفرینتاریخوتاریخیقیامباپاریسکارگران
رادیکال،شفاف،بسیارتصویريارائهآنانخیزشدرساولین. دادندجهانسراسردرخود

ازتصویري. بودپرولتاریاتوسطسیاسیقدرتتسخیرزمینیمعنايازکمونیستیوکارگري
نسخهباوروسیهجامعهدراکتبر،کارگريانقالبدربعدسال36آنچهبامتضادبنوبیخ

واقعیتامااند گفتهزیادآن،برمارکستأکیدوکموندرساینبارهدر. دادرخ»لنینیسم«پیچی
درضرورتمارکسگویاکهاستاینها فتهگفحواي. داردتفاوتاند کردهنقلراویانآنچهبا
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همیندرروایتاشکال. کرداستخراجکمونرخدادازرابورژوازيدولتیماشینشکستنهم
نبود،دولتیماشینکردنخردمجردآوردبیرونکمونتجاربازمارکسکهچیزي. استجا
سیاسینظمریزيبرنامهنوعاوارجپرواساسیوواقعیدرسدانست،میهمپیشازرااین

وکردندکشفخودطبقاتیخودپويخالقیتوابتکارباکموناردهاکهبودقدرتیساختارو
معینرابطههمیندرپاریسکارگران. نیستدرسکلوکالمهمهنیزایناما. ساختندمستقر

قرارالمللیبینکارگرطبقهرويپیشسازسرنوشتواي پایهبسیارآموزشچندکنکرت،و
اینکهدوم. ساختنابودوکردخردرابورژوازيدولتیماشینحتماً بایداینکهاول. دادند

گونههروجودبهبایدوتوانمیمیالدي1871فرانسهدرحتیتوان،مییقیناوقطعاًتوان،می
تر عظیمهمشایدباال،درسدوازکمترنهوسوم. دادپایانکارگرهاي تودهسربااليدولت

هیچکهدهندانجامتوانستندعمالوتوانندمیکارگرانیراکارهااینهمهاینکه،تر اهمیتپرو
وریزيبرنامهوپیکارورویکردوکاربنیادنبودند،داراطبقاتدانشورانزمرهدرکدامشان
حزبی،هاي نویسیمنشوروها پیچینسخهنهایدئولوژي،ومرامومکتبنهآنهاگذاريسیاست

چیز،همهازتر مهموچیزهرازبیشکهباالطبقاتافاضلپختدست»علمیسوسیالیسم«نه
.     بودآنانطبقاتیخودپويستیزيسرمایه

کارگرانمستقیممشارکتوتولیدریزيبرنامهمیانخودکمونکوتاهعمرهمیندرکموناردها
ازرامدیریتوسیاستگذاريتصمیم،اتخاذکار. کردندبرقراروحدتتولید،وکاررونددر

بهراها اینهمه. ساختندخارجصدرنشیننخبگانفعالیتوموقعیتمقام،پست،حالت
منحلرارسمیارتشکمون. نمودندتبدیلنصبوعزلوانتقالحالدرهاي مأموریت

ها انساندوشرويازراوحشتدستگاهایننگهداريسهمگینوسنگینمخارجوساخت
اجرايوانجامونهادمسلحکارگرانعهدهبهرااهالیراحتخیالوامنیتتضمین. برداشت

راآموزشنوزدهمقرنتاروتیرهدنیايدر. کردکارگرتودهعاديوروتینکاررامهماین
کارگراناستثمارنرخدنیاروزشرایطدرکهنکنیمفراموش. کرداعالمرایگانها انسانکلبراي
بهدقیقهدنیاکارگرتودهکهسودهائیوها سرمایهحجمواستتر افزونروزآنازباردهها
همهنوزاینوجودبا. استروزآنازبیشتربارها میلیوندهندمیاندارسرمایهتحویلدقیقه

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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مریخیرويچپرا،رایگاندرمانوآموزشازسخنایرانیچپسازسندیکافعالین
دريدارسرمایهجامعهغیررسمیورسمینهادهايوکلیسانقشبهکموناردها!!! نامندمی

راهبارنخستینبراي. دادندپایانها آدممغزيشستشويوشهروندانفکريسرکوب
. نمودندهمواروبازرااجتماعیزندگیمختلفهاي عرصهدرزناناثرگذاروآزاددخالتگري

. آفریدندها حماسهوکردندبازيراها رلشکوهمندترینکمونخیزشدرزنان
خودنظامیوسیاسیواقتصاديقهرقدرتتمامیبااروپابورژوازي. آمددرپايازکمون

تعرضدفععهدهازپاریسکارگران. شدمیدانواردکمونسقوطوکموناردهاعامقتلبراي
جنبشیکفاقدکموناردها. نداشتندپیروزيبرايزیاديشانسآنها. ماندندعاجزدشمن
عظمتوجاللوشکوههمهرغمبهآنهاجنبش. بودندشورائیونیرومندیافته،سازمان
.  رفتنمیفراپاریسشهرمرزهايفاصلهازحتیفرانسه،مرزهايفاصلهازاش،تاریخی
امادادندجانآنانقیامدروشتافتندکموناردهایاريبهمختلفجاهاياززیاديکارگران

.ماندمحرومدنیاواروپاکارگرطبقهمؤثرحمایتوهمبستگیازکمون

مزدك کوهکن
95اسفند 
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هادستمزدواقعیافزایش
استممکنيدارسرمایهضدشوراهايپاییبرباتنها

مافکريدغدغهبهبیشتريشدتبادستمزدهاافزایشموضوعسالپایانبهشدننزدیکبا
ایم سرمایهصاحبانفکرهاي اتاقخروجیمنتظرنگرانیباسوییاز.شودمیتبدیلکارگران

ایم کردهتولیدسالطولدرکهارزشیتومانمیلیاردها میلیاردازماسهمبدانیمخواهیممیو
وبذلرامیزانیچهماتوسطشدهتولیداضافیارزشسهمازاندارسرمایه. بودخواهدچقدر

دیگرسوییازکنند؟میتزریقبارمانفالکتزندگیبهوارصدقهوکردخواهندبخشش
شوراي"و"کارگرخانه"نظیرآنهاحامیکارگرضدهاي تشکلنیزودولتشانواندارسرمایه

سالدرسودکاهش،تولیدبحرانبرمبنیهاییآماروارقامدادنباتالشنددر... و"کارعالی
همینپرداختوتصویباز... وگذشتههاي سالتحریمتبعات،مختلفصنایعدرجاري

کهسرمایهنظامهايداللنقشمیانایندر.زنندسربازکارگرانمابهدستمزداضافهاقلحد
گویندمیسخنکارگرحقوقمدافعانقامتدرواند آراستهکارگريادبیاتوها واژهباراخود
تحققصورتدرکهموضوعاینبرتاکیدوکارقانون41مادهبهاستناد. استرنگپربسیار

بیایید. استسرمایهدالالناینخطیروظایفازشدخواهدبهترکارگرانزندگیقانوناین
متناسبکارگراندستمزدسالهرکهاستاین41مادهفحواي: کنیمبررسیاندکیرا41ماده

اولوهلهدر. یابدافزایشبایستمیمتعارفتعدادباخانوادهیکزندگیتامینوتورمنرخبا
سرازنهاینوداردوجودآندرکهاستمطلقیابهاماستمشهودمادهایندرکهآنچه

هیچگاهدولتیمراجعسويازاعالمیتورمنرخ. استتعمدي"کامالبلکه،"سهواوناآگاهی
نرختعیینبراي.استنداشتهانطباقیکنندمیحسخودواقعیزندگیدرکارگرانکهآنچهبا

برايکهگاههرکارگر. نیستاقتصاديپیچیدههاي فرمولوارقاموآماربهنیازيتورمواقعی
خریدمراکزبهشکارنیرويبازسازيواشخانوادهوخودگیزندمایحتاجاقلحدتامین

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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وکندمیاحساسخودخونوپوستوگوشتباراصديدر45تاگاهتورمکندمیمراجعه
ساسابرحالیکهدر. داردرارقمیتکتورمادعايسرمایهدولتکهاستحالیدراین
،شودمیآوردبرنیزتومانمیلیونچهارتاخانواریکهزینهاقلحدواقعیحديتاهايآمار

. هستندموجودهايدستمزدسطحترینمتعارفتومانیمیلیوندوتانیمویکهاي دستمزد
کارگرانماکارکهنجومیهاي سودازنیستحاضروجههیچبهيدارسرمایهاینکهیعنی

مایحتاجتامینبحثدیگرسوياز. برگرداندمابهراآنهاي اقلحد،استکردهایجادبرایش
طبیعتاوذاتايدارسرمایهنظام. نداردجاییاساسانظاماینقاموسدرکارگريخانوادهزندگی

در. استبالیدهوکردهرشد،شدهزادهپاشیدنکارگرانچشمبهخاكونیرنگودروغبا
خواهندمینانآکههستکارگرانماهاي نیازسنجشبراياي اندازهومترچهنظاماینهاي نهاد

شودمیتر بارفاجعهنظامایندغلکاريکنند؟تامینشدستمزدافزایشچندرغازپرداختبا
چراشودنمیشاملراماهمزنجیرانازبسیاريآنهاي بندوقانوناینوریمآیادکههنگامی

کنندمیکارهاییگاهکاردریاکهکارگرانیانبوه. خارجندکارقانوناصطالحبهشمولیتازکه
هاییکارانواعبهدستشانبارفالکتزندگیتامینبرايیاوشوندنمیکارقانونمشمولکه
مواقعبسیاريدرحتیکهنیستکارتنهانهحامیشاندولتواندارسرمایهنظرازکهزنندمی
ه بوتالشکهاستيدارسرمایهمعجزاتازنیزاین. گروهنداینازشودمیمحسوب"جرم"

کارمشغولکهنزناوسیعتوده. شودمیمحسوبجرمنانلقمهیکتامینبرايزدندريهر
گروهیکشندمیبدوشراسرمایهآوريسودازاي مالحظهقابلبخشبارواقعدرواند خانگی
دستمزدافزایشبحثکهاستبدیهیوگیردنمیتعلقآنانکاربهمزدي"اساساکهدیگرند

بتواناگرالبته،هاخانهوها پستوعمقدرهاسالوها روزاینان.نداردموضوعیتآنانمورددر
نیرويارتشپرورشنیزوکنونیکارگرانکارنیرويتولیدبازوظیفه،گذاردآنبرخانهنام
وبنديبستهنظیرخانگیهاي کار"بعضااموراینانجامضمندر. دارندعهدهبرراآیندهکار

انجاماستثمارشکلترینوحشیانهوها دستمزدنرخترینوحشتناكبارا... وسازيعروسک
بیدریايبهوکردهخلقراها ارزشاضافهباالترینکودکانشانوهمسرانمانندودهندمی

انجامکهکاريمقابلدرکارگرانکهاستایناندارسرمایهحرفتمام.ریزندمیسرمایهي انتها
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زمانازيدارسرمایه. رسندمیخودحقبهدستمزدوکارفرایندایندرومیگیرندمزددهندمی
ازهمواره،استشدهتبدیلمسلطتولیديشیوهبهکهامروزتابالندگیدورانتاگیريشکل
وفرهنگالیتجزايجزءواقعیاتدادنجلوهوارونههمیشهواستنداشتهاباییپردازيدروغ

سراسرنهدمیآنبرتمدننامبورژوازيآنچههروفرهنگوادبیاتکل. استبودهآنادبیات
انسانینظامیيدارسرمایهنظامکهبودهاصلاینتوجیهخودذاتدروبودهدروغوجعل
داردجریانآندراقتصادعرصهدرخصباالوها زمینهتمامیدرآزادانهکامالرقابتیکهاست

مواهبازکندمیتولیديشیوهاینفرآینددرکهتالشیوهایشاستعدادبامتناسبکسهرو
اصلاینبرنظاماینتمامیت! تاریخکلبزرگیبهدروغی. شدخواهدبرخوردارآنمزایايو

گردشبهراچرخیخودکاروفعالیتباجهاني هاانسانازعظیمیتودهکهاستاستوار
آنساکنینازناچیزيدرصدجیببهچرخاینگردشازحاصلسودوبهرهکهآورندمیدر
خودکهاي سرمایهاند.سرمایهصاحبکهاستاینتنهاکمبسیاردرصداینامتیازکهدرومی

ازیکیعنوانبهاکسفامموسسهگزارشآخرین. استکارگرعظیمتودههمانکارمحصول
کلثروتبارازمینکرهساکنینازنفرششثروتکهيدارسرمایهنظامهمینخودهاي نهاد

کارگرانما. استيدارسرمایهنظامدر"عادالنه"ثروتتقسیمگواهداندمیبرابرزمینجمعیت
آنچههر. هستیمشدهتولیدهاي ارزشوها ثروتتماماصلیصاحبخودفکريویديکاربا

سهمواقعبه. ماستتالشوکارمحصولاستموجودجهاندرثروتوارزشعنوانبهکه
مابهدستمزدعنوانتحتکهنیستغازيچندرتنهاشدهتولیدثروتبیکراندنیاياینازما

امنیتیدستگاهوپلیسبا،کنیماعتصاب،بجنگیمبایدمینیزرغازچندانهمبرايکه،پردازندمی
نرخنهآنکنندهتعیینکهاستدستمزدي،ثروتوارزشاصلیمالکانماسهم.شویمدرگیر
مابهره.استتالشوکارسالیکطولدرماخودتوسطشدهتولیدارزشکلبلکه،تورم

گونههرومناسبمسکن،مکفیبهداشت،رایگان"تماماآموزش،رفاهیتسهیالتزندگی،از
. ایمکردهتولیدخودرااینهاهمهکهچرا،استنآنیازمندانسانیزندگییککهاستامکاناتی

هکردکارييدارسرمایهنظاممنديقانونکهمخلوقاتی. ماستمغزودستانآفریدهاینهاهمه
کهبگرددمحوراینبربایستمیدستمزدافزایشبرايمامبارزه. شوندحاکممابرکهاست

یع ما علیه سرمایه است *شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وس*
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پسبازآنمدافعانوحافظانودالالنوسرمایهازمانساختهخودارزشانبوهازرامانسهم
خودبرگوسازدیگريکارهرمانندامااستشدنیوممکنامراینکارگردوستان. گیریم

تمام. نیستشکیهیچجايامرایندر.نیرومندندحامیانشانواندارسرمایه. خواهدمیرا
قانونوشریعتوپلیس،خصوصیودولتیهاي شرکتانواع،مزارع،هاکارخانه،هاسرمایه

بسیارجمعیتیما،مقابلدر. هستندآنهاخدمتدر... وپارلمانوقضاییهومجریهقوايو
یکفقطوروزیکاگرکنیدتصور.کارنامبهدستانماندرابزاريوتوانبا،زیادیمبسیار
درچرخشبهروزیکتنهاراتولیدلعنتیچرخونشویمحاضرخودهاي کارسربرروز

توانیممیما.آوردخواهیمامکاناتوابزارهمهآنبااندارسرمایههمانسربرچه،نیاوریم
قدرتایم.پراکندهبختانهشوراما. ماستدستدرسرمایهحیاتیشریانچون. بسیاریمچون

دستمزدافزایشبرايتنهانهمامبارزهبرگوساز. ماستاتحاددرکارنیرويفروشندگان،ما
ازآندرهیچکسکهسازمانی. استشورانامبهسازمانیدردیگريمطالبههربرايبلکه

آندرداردتواناییکهمیزانهره بوکسهر. نداردوسیئمرورییس. نیستبرتردیگري
چگونگیواشکال،مطالبات،زندگیبرايها شوراایندرماتکتک. کردخواهدگريدخالت

سراسريمتحدهاي شورا.کردخواهیمگیريتصمیم... وکارمانمحصوالتوتولید،مبارزاتمان
بصورتبرایمانکهمقصوديمنزلسربهراماکهاستمکانیزمیهمانبرگ،وسازهمان

باوريخودبهاینکهبهمشروطاستتحقققابلکهیاییرو. رساندخواهدآمدهدررویایی
هاي درخواستواستغاثهصرفرامبارزاتیمانتوان. نرویمبیراهه. توانیممیکهبپذیریم.  برسیم

)  آموزشبخشکارگران(معلمان.  نکنیمنشینیبستونگارينامهوسرمایهنظمچوبچهاردر
اعتراضیهاي سبکایناثريبیبرصراحتبه،اندنگاشتهکهاي بیانیهدرروزهچندهمیندرما
دراعتراض،،قطعنامه،بیانیهصدورکهگوینداند. میگذاشتهصحهگذشتهسالچندایندر

دستهیچوندادهجوابسالچنداینطیپرورشوآموزشاداراتوسرمایهمجلسمقابل
کردنتجربهبراصرار".خطاستآزمودنبازراآزموده". استنداشتهآنانبرايآوردي
،مطالباتماندیگرباهمراههایماندستمزدافزایشبرايمبارزه. باشیمنداشتهگذشتههاي بیراهه

حفاظتبرايمبارزه،اعدامعلیهمبارزه،نکودکاکاربامبارزه،زنانبرابرحقوقبرايمبارزهبا
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در... واجتماعیوسیاسیزاديآگونههرآوردندسته ببرايمبارزهوزیستمحیطاز
استمتحدسراسريشوراهايدرشدنمتشکلباتنهاواستيدارسرمایهنظامبامبارزهگرو
.کردمبارزهآنمصایبتمامونظاماینباتوانمیکه

همراهپرویز
95اسفند

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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علت فشارهاي تمام نشدنی بر زندگی ما کارگران چیست؟

شدهپرها کارگاهوها چهارراه. استبارنکبتخودشنهایتدروآمیزفاجعهکنونیاوضاع
. کشندمیبیرونزبالههاي سطلازراماندنشانزندهخوراكبسیاريجمعیتکار،کودكاز

بیکاري. شودمیافزودهها خوابکارتنتعدادبرروزهر. کنندمیزندگیها گورستاندراي عده
آورندمیتابرانگرفتنحقوقماهچندینشدن،بیکارترسازبیشماريافراد. کندمیبیداد

چهدهندمیراماندنزندهکفافسختیبهها حقوق. کنندمینرمپنجهودستگرسنگیباو
جانسمیوآلودههوايناسالم،خوراکیمواد! مسافرتوتفریحباتوامزندگییکبهبرسد

.کندمیتهدیدراهمهزندگیو
استچیزيآنازکمتربسیاررفتهطبقهاینسربرآنچهبهنسبتکارگرياعتراضاتاگرچه

. استداشتهچشمگیريافزایشگذشتهبهنسبتنیزاعتراضاتهمیناماباشد،توانستمیکه
فریادشدهتحمیلآنهابهآنچهازرانفرتشانوخشمتر شجاعوجسورترزیاديحدتامردم

حاکمیتوجوداینبا. استهمگانیاعتراضوشورشیکآبستنلحظههرجامعه. زنندمی
بهدستمزدهااز. بیافزایدفشارهاشدتبرتاگیردمیکاربهاي تازهترفندروزهرسرمایه

مختلفهاي روشبارااستثمارنرخودهدافزایشراکارساعاتبکاهد،مختلفهاي بهانه
. کندزیاد

الاقلایراندرسرمایهحاکمیتچراکهاستاینشودمطرحها خیلیبرايشایدکهسوالی
بیفشارهايازخودشحیاتتهدیدرفعواعتراضاتشدتوحجمکردنفروکشقدربه

اعتراضوشورشیکگیريشکلبیمکهشرایطیچنیندرچراکاهد؟نمیکارگرطبقهبرامان
برها حقوقیبیبیشترینتحمیلمنظوربهرا»کارقانوناصالح«الیحهرودمیسراسري
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سیاسیحاکمیتازخارجبورژوازيهاي رسانهکههمانطورآیاکند؟میمطرحکارگرهاي توده
وتدبیريبی«یا»آخوندهاگشادجیب«دربایدرابالیااینهمهریشهکنند،میتبلیغایراندر
دید؟»کشورریزانبرنامهومدیرانسواديبی

جايدربایدراپیامدهااینتماماساسواسکهدهیمتوضیحداریمقصدنوشتهایندر
خواهیمایراندراجتماعیسرمایهبازتولیدپویهکالبدشکافیبههدفاینبا. جستدیگري

هاي بحرانکنندهخردفشارهايزیردرایرانيدارسرمایهنظامکهدادخواهیمنشانوپرداخت
کارگرهاي تودهبرکشیبهرهواستثمارازحدبیشترینتحمیلجزاي چارهسرمایهنظامذاتی
.ندارد

نظامازدرستیدركبایدایرانيدارسرمایهنظامجاريرخدادهايفهموشناختبراي
درثابتسرمایهباراکارگرکارنیرويسرمایهصاحبيدارسرمایهنظامدر. داشتسرمایه

سرمایهاما. دهدمیانتقالجدیدکااليبهراخودشارزشتمامثابتسرمایه. آمیزدمیهم
کارگرکارنیرويآفریندمیاي تازهارزشآنچه. نیستارزشیهیچمولدخودخوديبهثابت
همکهداریماي تازهکااليماترتیباینبه. استارزشمولدوتازهمحصولخالقکهاست

نیرويدارسرمایه. داردخوددرتوامانراکارگرکارنیرويارزشهموراثابتسرمایهارزش
فرداتاکندمیدریافتدستمزدعنوانتحتمبلغیآنازايدرکارگروخردمیراکارگرکار

اوبهدستمزدعنوانتحتآنچهوآفریدهکارگرکهارزشیتفاوت. گرددبازکارسربهدوباره
استکارگرکارنشدهپرداختبخشواقعدرکهکهارزشی. استاضافهارزششود،میداده
مقداريوکندمیخودشتفریحوعیشوزندگیخرجسرمایهصاحبراآنازقسمتیکه
دربنمایهواساس. کندمیگذاريسرمایهتولیدپروسهدرالحاقیسرمایهعنوانتحتراآناز

استکارنیرويفروشوخریدرابطهواقعدرواضافهارزشهمینکاپیتالیستیتولیدشیوه
.کندمیتضمینراسرمایهانباشتوتولیدچرخهاستمراروسرمایهصاحببرايراسودکه

ساعاتدربیشترياضافهارزشداردامکانکهجاییتابایدکهاستسرمایهضرورتاین
فروشبازارندادندستازبرايویکدیگربارقابتدرسرمایهصاحبان. کندتولیدکمتري

چههرافزایشمستلزمخوداینوبرندباالراکاريبارآورتاهستندناگزیرمحصوالتشان

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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بهنسبتثابتسرمایهحجمبرلحظههرشودمیباعثمسئلههمین. استثابتسرمایهبیشتر
افزوده) شودمیپرداختکارگربهدستمزدعنوانتحتکهسرمایهازبخشی(متغیرسرمایه

مقدارتابگیردبهرهتواندمیکهروشیهرازبایدتولیدهاي هزینهکاهشبرايدارسرمایه. شود
اینکهاولیابدمیتحققطریقدوازاین. دهدکارگربهرانهاییشدهایجادارزشازکمتري
کارگرمثلتولیدوماندنزندهیعنیمقدارکمترینبهرادستمزدهاوطوالنیراکارساعات

آنچهترتیباینبه. گیردکاربهتولیدفراینددرراکارگرتعدادحداقلاینکهدومودهدتقلیل
نیازموردکارنیرويتعدادبیشترکاهشوثابتسرمایهآسايغولرشدهستیمشاهدشکه
همینازدقیقاشودمیبردهنامآنازسرمایهذاتیبحرانعنوانتحتکهآنچه. استتولیددر
رشدازثابتسرمایهافزایشروندکههستیممواجهشرایطیبامایعنی. گیردمینشاتجا

سختیبهکههستیممواجهآساییغولهاي سرمایهباما. استگرفتهپیشیاضافیارزش
مخاطراتباراسرمایهنظاماینوآمدهپایینآمیزيفاجعهحدتاسودنرخ. هستندسودآور

.استساختهروبروجدي
کاهشکهکردمشاهدهرااینتوانمیآفریقاوآسیاواروپادردنیاوضعیتبهنگاهیبا

معیشتنازلسطحوپرورشوآموزشوبهداشتبهیورشبیکاري،افزایشمردم،درآمد
هاي جناح. استدادنرخحالدرجاهمهکارگرطبقهدستاوردهايگیريبازپسوکارگران
. استمورداینبارزمثالترامپ. هستندقدرتقبضهحالدرکشورهابسیاريدرتر فاشیست

شواهداین. نموددركوفهمواديهمیندربایدرامهاجرهابهنسبتترامپگیريموضع
رادرمانیهمانبورژوازيپردازانتئوريواقتصاددانانوسیاستمدارانتمامکهدهدمینشان
. سازندمیجاريایراندرسرمایهمدیرانکهکنندمیتجویزسرمایههاي بحرانبرغلبهبراي

جایگاهاینتري مدرنوباسوادافرادایران،درسرمایهنظامریزانبرنامهجايبهاگربنابراین
بازارهايبهدستیابیبرايبساچهودادنخواهندانجامراها همینجزکاريبگیرند،دستبهرا

اي تازهفجایعوها جنگجهان،درکارگراناضافیارزشازبیشتريسهمبهیافتندستوتازه
.کنندآغازرا
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برسواروچپکتلوعلمزیردارسرمایهطبقهازهاییجناحکهیونانمانندکشورهاییدر
سرشکنکارگرانزندگیبرراسرمایهبحرانبارکلاکنونواند رسیدهقدرتبهمبارزاتموج
ایندرسرمایهکهاستاینگواهاقتصاديآمارهاي. استاسفناكمراتببهوضعنیزکنندمی

هرکشورهااینهاي دولتنجومیهاي بدهیواستورغوطهبحراندرشدتبهکشورها
هاي سیاستکشورهااینسرمایهدولتمشکالتاینبرغلبهبراي. یابدمیافزایشروز

سوهرازرارفاهیهاي بودجهوبهداشتوبیمهواند کردهتر سخترااقتصاديریاضت
مشاهده»مقاومتیاقتصاد«نامباایراندرراکارگرطبقهعلیهحمالتهمینعیناند.دادهکاهش

وبخرندجانبهراها سختیواحدملتیکمانندکهخواهندمیکارگرانازیوناندر. کنیممی
بهتبدیلوکنندپرداختآلمانبهراهایشانبدهیتاباشندنداشتهدستمزدافزایشبهامیدي

کارگرانخوردبهایراندرسرمایهنظامریزانبرنامهراترفندوفریبهمین. شوند»آزادملتی«
تاکشنددوشبهراسودنرخکاهشجور. شوندها مصیبتوفشارهاتمامپذیرايتادهندمی

. باشندداشتهسرمایهحیاتحفظوتازههاي گذاريسرمایهبرايکافیسودسرمایهصاحبان
نبایدوجههیچبهراهستیممواجهآنباایراندرکهوضعیکهجاستهمیندقیقاصحبت

خودشجهانیسطحدرسرمایه. جستایرانیمدیرانواقتصاددانانکفایتیبیوسواديکمدر
سردمدارانوها جناحاختالسودزديشکیهیچبدونوقطعا. استشدهوضعیچنیندچار

اینازبزرگتربسیارفاجعهعمقاما. استزدهدامنها بحراناینحدتوشدتبرحکومتی
نرخکاهشبحران. دادنخواهدرختغییريماجراکلیتدرموارد،اینرفعفرضباوهاست

هاي دولتوسرمایهصاحبانبرايواستانداختهمخاطرهبهراها سرمایهتمامجهاندرسود
بهنسبتتر وحشیانهوتر فاشیستیچههرهاي سیاستگرفتنپیشجزاي چارهآنهانماینده

. استنگذاشتهباقیکارگرطبقه
خالصبرايراخودشانخاصراهبردوراهکارکدامهرایراندرسرمایهمختلفهاي جناح

تمامشود،مشکالتیوجودبهقائلحتیاگرحاکمجناح. کنندمیپیشنهادوضعاینازشدن
اصالحجناحچه. کندمیایرانژئوپلیتیکشرایطوها تحریمبهحوالهراموجودمشکالت

وریشههمگیبینند،میچارهراهتنهاراسرمایهآخوندينظامبراندازيکهآنهاییچهوطلب

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*
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اسالمیجمهورينظامدررااصالحکهآنهاچه. دانندمیحاکمیتناکارآمديرابحراناینالعللعلت
. دانندنمیاصلیدشمنراسرمایههیچکدامکنند،میطلبرابراندازيکهآنهاچهوکنندمیتجویز
نویدراآیندهدرکارگرانوضعبهبودودانندمیکارچارهرابیشترهمبازتحملوصبرطلباناطالح

کراواتبانفریکعمامهوعباباروحانییکجايبهاگردهندمیوعدهنیزبراندازهاي جناح! دهندمی
چیزهمهبگیرد،عهدهبهراسیاستواقتصادافسارومدیریتروز،بورژوازيدانشباشلواروکتو

درکارگرانزندگیتحملوصبرباوافتادخواهداتفاقدوبارهاقتصاديرونق. شدخواهددگرگون
. شدخواهدبهترآینده
حاالهمینکهشودمیتولیدکشوردرعظیمیثروتآنچنانآمار،بهمراجعهباوکارگرطبقهنظراز
.نمودمجانیتمامارا... وذهابوایابسالمندان،ومعلولینبهرسیدگیآموزش،بهداشت،توانمی
.آوردفراهمهمگانبرايانسانیوآزادومرفهزندگیودادپایانفجایعونکبتاینتمامیبهتوانمی

. کنندمیتبلیغراتورمنسبتبهدستمزدافزایشسرمایهنظامدرطلباصالحوسازشکارهاي جناح
منديبهرهازکمترچیزيبهنبایدکارگرطبقهاما. کندمیبازگوراهمینشعاردرحتیهمحاکمجناح

وخواست. شودراضیبودهخودشتالشودسترنجحاصلتنهاکهاجتماعیهاي ثروتتماماز
. شودمیمطرحکارگرطبقهجانبازکمتربورژوازيهاي رسانهکرنايوبوقمیاندرکهاي مطالبه
سازشکارانهمطالباتجایگزینبایدسرمایهضدمطالباتوخواستاینکهاستهمینتماماماحرف

. شوددلخوشوراضیها اینازکمتربهنبایدکارگرطبقه. شوندسرمایهنظمچهارچوبدر
وکارمحلشوراهايدرستیزسرمایهشعارهايحولاتحادباکارگرطبقهکهاستاینچارهراهتنها

دررااوکهنکبتیازرهاییوها خواستاینبرايوکندسازماندهیراخودداردحضورکهجاییهر
براندزايخواستشانکههاییتشکلواحزابحولبایستنمیعنوانهیچبه. کندتالشبرگرفته

بورژوازياحزاب. داشتنخواهدمامبارزاتوزندگیدرتاثیريکارهااین. شوندجمعاستحکومت
واقعیتامادانندمیتحولیهرفرضپیشراسرمایهفعلیحاکمیتودولتبراندازيقدرت،ازخارج

سرمایهباستیزباجزمنجالباینازرهاییوانسانیزندگییکسمتبهتحولیهیچکهاستاین
.کردپیکارفجایعایناصلیمسببوبانیبابایدوباید. یافتنخواهدتحقق
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