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1395جنبش کارگري ایران در طول سال 

افزایش دستمزدها و کاهش به مجردنباید را1395گران ایران در سال رمبارزات کادستاورد 
اعتماد رویکرد اتکاء به قدرت خود، افزایش چشمگیر اعتصابات،محدود دانست.ساعات کار 

هاي خود در روند ایجاد هستههاي ي از تجربهآموزدرسامکان اعمال قدرت علیه سرمایه،به
لی که جنبش طبقه کارگر ایران ئز مسایکی ادر صدر دستاوردها قرار دارند.شورایی کارگري 

است. بورژوازي بسیار ها برد اختالف بین کارگران بر اساس قراردادهاي کار آنمیاز آن رنج
هاي متفاوت و حتی یک حوزه مختلف کارگري در حوزههاي داند که چگونه بخشمیخوب

کارگران دست به اندازد بطوري که یک گروهیبرریز سرمایه را به جان یکدیگمعین پیش
یگر کارگران حتی در همان واحد تولید منتهی با قراردادي دیگر دزنند،میاعتصاب و اعتراض

کنند و از پشتیبانی کارگران معترض و اعتصابی خودداريمینظیر موقت، سفید و غیره سکوت
ن گروه رود که هنگامی که نوبت به ایمینمایند. این وضع اسفناك گاهی تا آن جا پیشمی

له دیگر بی اعتنائی کامل کارگران یک شهر و ئکند. مسمیرسد گروه اولی سکوتمیکارگران
از دیگران دارند. تر عی به غایت اسفناكضیک جامعه محدود به اعتراضات کارگرانی است که و

به در سال گذشته کم نبود، بسیار ها که تعداد آنها بعنوان نمونه اعتراضات کارگران شهرداري
تقریبا ها دار شدند. کارگران شهرداريهالی کارگر صنایع و موسسات برخورندرت از پشتیبانی ا

دهند و صداي میشود را انجاممیاغلب مفت و مجانی کار شاقی که از صبح سحر آغاز
از جانب دیگر کارگران ندارد. ییشنواگوشاعتراضشان هیچ

کردن کارگران به کارمندان، معلمان و غیره سیاست ایجاد قراردادهاي رنگارنگ کار، تقسیم 
ي است. این دارهاي سرمایهاختالف بیانداز و حکومت کن طبقه حاکم ایران و کال دولت

را از همکاري و همیاري یکدیگر بازها آفریند و آنمیسیاست فقط براي کارگران ضرر
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ست طبقه حاکمه بوده است، در مختلف که همواره سیاهاي دارد. تقسیم کارگران به گروهمی
به طبقه خاصی غیر ها آورد که گویا آنمیاین احساس غرور را بوجودها برخی از این گروه

آفریند!! در حالی که این اي میمزیت ویژهها از طبقه کارگر تعلق دارند و این موقعیت براي آن
ندارد، تنها معناي آن جز سراب چیز دیگري نیست و فقط یک احساس است که مبناي واقعی 

کند. نامیدن میو دولت آن در پراکندگی کارگران دنبالدارسرمایههدفی است که طبقه حاکمه 
بخشی از طبقه کارگر با عنوان کارمند، معلم، بهیار و غیره فقط نامی است که کارگران را دچار 

گردد. این میيداریهسرماآن نصیب ي کند که ثمرهمیواهیاي فریب و اغواي تعلق به طبقه
وسیله یک طبقه استثماره در حالی است که ما همه کارگران مزدي یک نظام هستیم و ب

و حلبی آبادها زندگی و ها شویم. بخش مهمی از طبقه کارگر ایران در حاشیه شهرها، کپرمی
وراي ، مجلس ش1395ایران طبق سرشماري سال هاي میلیون حاشیه نشین شهر20کنند (میکار

سالیان ها . بخش مهمی از آنانداسالمی سرمایه). این توده عظیم ارزانترین نیروي کار ایران
. فقر تسلیم طلبانه این جمعیت عظیم طبقه کارگر ایران هیچ گونه همدردي انددراز کاري نداشته

ترین ترین و بی پشت و پناه. این فرودستکندنمیبه خود جلبو همیاري دیگر کارگران را 
دهد جز میبخش طبقه کارگر که احتماال نزدیک به نیمی از طبقه کار ایران را تشکیل

پشتوانه دیگري ندارند. کارگرانی که از 57تا 54هاي سالهاي قبل یعنی شورشهاي حماسه
ی و حتی از پشتیباناندبودهترین بختاند، نه کار ثابتی داشته و همیشه بدهیچ چیز شانس نیاورده

اقشار کارگر ایران ترین این پائیناگر . انددیگر سرمایه نصیبی نداشتههاي ان حوزهزنجیرهم
ند آن وقتنروزي متشکل شوند و دست به حرکت و اعتراض زها همراه با کارگران شهرداري

توان از جنبش کل طبقه کارگر ایران سخن گفت و به آن امیدوار بود. زیرا ما نمونه آن را می
دوران انقالب که به شکست بهمن انجامید دیدیم که چگونه آغازگر جنبش انقالبی طبقه در

کارگر ایران بودند. بهمین دلیل و نیز به دلیل کثرت این نیروي عظیم و هم چنین فقر و بدبختی 
آن ها، طبقه کارگر ایران و بخصوص آن بخش آن که در کارخانه ها، موسسات تولیدي، توزیعی 

شکل یابی این خیل عظیم قادر به هیچ حرکت ي و تکنند بدون کمک، همیارمیکارو خدماتی 
موثر آجتماعی نخواهند بود. 

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **



4

در عین حال نه تنها تاریخا هیچ نیروي خارج از طبقه کارگر و از باالي سر آن نتوانسته حتی 
اعتصابات قدمی آن را به اهدافش نزدیک کند، احساس بی نیازي به نیروي باالي سر در یک یک
ي دارسرمایهو اعتراضات سال گذشته به خوبی نمایش این احساس کارگران است. مبارزه ضد 

خودپو حتی در آن جا که بی انسجام است، حتی آن جا که بر سر دستمزد و نان روزانه، بر سر 
مزدي است در ضد کاري باشد، ماهیت واقعی حرکات و مبارزهمیعقب افتادههاي دستمزد
و هوي هاي این اعتراضات و اعتصابات علیه نظام مزدي بدون اتکاء و توجه بهیکایک
رنگارنگ باالي سر خود و با اتکاء به نیروي طبقاتی خود برنامه ریزي و عمل هاي اتحادیه

کرده است.

نمودار تقسیم حرکات کارگري ایران بر اساس نوع حرکت و جنبش در شش ماه اول سال، سه ماهه سوم (مهر آبان و آذر) 
(بر حسب درصد)1395اسفند) سال و دي، بهمن (و سه ماهه چهارم 

،تعداد اعتصابات از نظر قدر مطلق نیز افزایش یافته است بطوري که در شش ماه اول سال
اعتصاب در ماه) 25اعتصاب (76،هه سوم، در سه مااعتصاب در ماه)12یبا اعتصاب (تقر71

دهد که میاعتصاب در هر ماه صورت گرفته است که این خود نشان40،و سه ماهه چهارم
برابر تعداد آن در سه ماهه سوم بوده است. عالوه 1,5در سه ماهه آخر سال ها تعداد اعتصاب

نیز در همین سو افزایش داشته است بطوري که تعداد آن در شش بر این کل حرکات کارگري 
حرکت بوده است.440و در سه ماهه چهارم 426حرکت، در سه ماهه دوم 666ماه اول سال 
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هست. این روند مبارزه خود جوش طبقه کارگر در طول تاریخ آن و در سراسر جهان بوده و
ي در دارهاي سرمایهخود ساخته و نهاداي هاحزاب، اتحادیههاي تالشي این علیرغم همه

تحت کنترل در آوردن جنبش مستقل این طبقه بوده و هست. حال آن که بنمایه، روند اصلی 
ي و لغو کار مزدي است. این شرایط کار و زندگی دارسرمایهو ماهوي جنبش کارگري ضد 

ها ي بودن آنداررمایهسنماید نه اینکه ضد میيدارسرمایهرا ضد ها کارگران است که آن
نیستند که جهان را و روابط ها شود. این ایدهمیو یا سیاستی است که از بیرون تزریقاي ایده

ها و سیاستها دهند بلکه بعکس ایدهمیآورند و یا تغییرمیاجتماعی را بوجود-تولیدي
که از هایی و سیاستا ههستند و در این رابطه ایدهها انعکاس فکري جهان و روابط بین انسان

کنند لزوما و به ناچار میبیرون طبقه کارگر تالش در به کنترل درآوردن مبارزه طبقاتی آن
ان تعلق دارند و لذا سرمایه مدارند دارسرمایهو به طبقه متضاد یعنی اندچیزي خارج از این طبقه

روید ضد میقه کارگرو در پی استحکام این روابط هستند. آن چه که خودجوش از درون طب
ي محدوددارسرمایهکارمزدي است. پیداست که رشد این جنبش همواره از جانب نیروهاي 

يدارسرمایهرنگارنگ هاي و سازمانها گردد. این جنبش در آن جائی که به دام اتحادیهمی
بر زمیندارسرمایهو منافع طبقه ها افتد و پرچم مبارزه ضد کار مزدي را به نفع این نهادمی
اش شکست خورده است. اما همانطور که همهازه در مبارزه روزمرهاندگذارد به همانمی
ها نیست، زیرا این خواستهها فرداي آنهاي دانیم هرگز مطالبات امروزه کارگران خواستهمی

گیرند. میراها شوندو مطالبات جدیدي جاي آنمیموقتی هستند و فردا به امور بدیهی تبدیل
روزمره اش بالفاصله لغو کار ي این روش مبارزه طبقه کارگر است. طبقه کارگر در مبارزه

کند بهمیر این جهت حرکتکند اما بدون این که خود بداند همواره دنمیمزدي را مطرح
کند.میهمین دلیل همواره به تجربیات خودش تکیه

ابراهیم پاینده
1396اردیبهشت

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*
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مهماهاولورانیاکارگران

دررايزیغرورآمیطالئبرگکهپرشکوهونیخونيرخدادسالروز. میهستمهماهاولآستانهدر
نه!! حاضرنسلنهکا،یامرکارگرانکهيروز. استکردهمختصخودبهایدنيکارگرجنبشخیتار
کیدرآنها،زیستهیسرماانینیشیپکه،يکارگرهاي هیاتحادایها دموکراتترامپ،بهبستگانلیدخ
ازکایامرکارخانه1200دررادیتولچرخاستثمار،شدتوکاریطوالنروزانههیعليسراسرزشیخ

واردهیسرماهیعلودندیکشکارازدستکارگرهزار90کاگویششهردرفقط. داشتندبازچرخش
1886يکایامردرانزنجیرهمزشیخنیاما. استرخدادآنمیعظادمانیمهماهاولروز. شدنددانیم

يبراتالشوخودطبقهکاریپسالهکیکارنامهیبررسرايارجگذارنیادرستراهومینهمیارجرا
جنبشازیبخشرانیايکارگرجنبش. مینیبمیيدارسرمایهضدرومندینجنبشکیبهکاریپنیاارتقاء
تیموقعخود،طبقهمه،ماهتامهماهکارزارترازنش،یفعالازاي عدهعنوانبهماواستیجهانيکارگر
ایدنکارگرانکليروشیپراتیوضعنیارییتغيبراخودشنهادیپوکارزارنیافرسودهوباررقت

. میکنمیباز
ومیرفتپسریاسکهاستيمتمادهاي دهه. استیخیتاربزرگهاي شکستدارراثیمماجنبش

ادیازراخودیانسانهاي خواستهترین یابتدائ. مییجومینشستنعقبراهگر،یددانیمبهیدانیماز
رااستثماروکارطیشرانیبدتر. میپندارمیمتیغنراها نکبتوها فالکتاوجدرماندنزندهایم.برده

راساعت20و16کارروزانهحال. میکردمیاعتصابکارساعت8يبرايروزگار. میکنمیتحمل
راها حداقلنینازلترحفظنکیا. میکردمیمبارزهبهترشتیمعيبرا. میخوانمییزندگيبقافرصت

بامزدهابرابرشیافزاومعوقهيدستمزدهاحصولکهایم نشستهعقبآنجاتا. مینیبمیبزرگيروزیپ
پرداختمامطالباتکلامسالمهماهتاشیپسالمهماهاز. استشدهمايآرزوکل»تورم«نرخ

نیهميبرا. استبودهکاريروینيبهاشیافزاتومانچندوافتادهقیتعوبهماههايدستمزدها
یاعتراضاجتماع1524ایم.بودهزیگروجنگواعتراضحالدرمستمرطوربهمحقر،هاي خواست
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هزاران. میکردتجمعهیسرماپارلمانمقابلدرروزهاایم.دادهسازمانرااعتصاب268ایم.نمودهپابر
ایم بستهلیدخنهایاهمهبهمعوقهيمزدهاگرفتنيبرا. مینمودهیسرمادولتمیتسلهیشکوائوضهیعر
اعتراضات،نیاحاصلاماایم.دادهانجامراکارهانیاکلایم.نشستهبستآنهاقدرتبارگاهدرو

زیآمنیتوهوباررقتتینهایبپاسخ،است؟بودهچهها ينگارضهیعروها ینینشبستاعتصابات،
قرارکجاتا!!میاگرفتهراماهکیمعوقهيدستمزدهاماهچهارایماهششازحالتنیبهتردر. است
نیاازیخالصراهواستشدهنیچنچراکهآنستیاساسسؤال. ستینمعلوممینیبنشعقباست
سادهپرسش،نیابهآگاهکارگرانپاسخ. نگاشتها کتابتوانمیموردنیادر. داردقرارکجادرجهنم

طبقه. استخیتاریکنونتاقدرتترین میعظه،یسرما. دارندقدرتاندارسرمایه. استهیرایپیبو
همهويمغزيشستشوقدرت،یدولت،یفرهنگ،یسیپل،ینظام،یاسیس،ياقتصادقدرتکلدارسرمایه
لیدلاماها،نیاکل. استریدرگیقدرتنیچنباماجنبشوطبقه. استداراراهیسرماقدرتاشکال

سراسردرهیسرماقدرتودارندقدرتاندارسرمایه. ستینها ذلتوها ینینشعقبها،شکستیواقع
توسطهستجهاننیايکجاهردرهیسرماچههراما. استدرستحرفنیا. استیمستولجهان
ننده،یآفراساس،نیهمبرومیهستایدنهاي هیسرماکلخالقما. استشدهدیتولماطبقههاي توده

اییفرهنگ،یسیپلوینظام،یدولتویاسیس،ياقتصادقدرتیتمامیواقعسرچشمهخالقوموجد،
نیآفریرهائوسازخیتارزالیالقدرتنیاماکهآنستمعضل. میباشمیهیسرماقدرتگریدشکلهر
سرچشمههیسرمااگر. نجاستیاهایبدبخترازایم.نکردهاعمالهیسرماهیعلیواقعصورتبهگاهچیهرا

نیااز. میدارراها قدرتنیاکلينابودتوانم،یاسرچشمهنیاخالقکهماپساستها قدرتکل
یلیتعطورطهبهم،یداربازچرخشازم،یسازمختلراهیسرماوسوددیتولچرخهکهمیبرخوردارتوان

یبدبخت. میکوبهمدررايدارسرمایهقدرتيهادستگاههمهوهیسرمانظمرازهیش. میازاندينابودو
. میکناعمالهیسرماهیعلومیبشناسراقدرتنیادییایبکهآنستانزنجیرهمبهماامیپونجاستیاما
چیپوکارهاوسازحل،راهراهبرد،امااستمقدورکارنیا. استوضعنیاازمایرهائراهتنهانیا
نهادن،همدستدردستدرستيمعنا. میدههمدستبهدستدیبا. داردراخودژهیوهاي خمو

حزبازماالماليکارگرجنبشخیتار. میپوشانعملجامهومیکنتعمقرایابیسازمانوشدنمتشکل
بانگخیتارنیهم. استها يبازفرقهنوعنیاوکانوناتحاد،گروه،لیتشک،يسازکایسند،ینیآفر
ایم نکردهخوديدارسرمایهضدکاریپقدرتدادنسازمانبهیکمکچیهفقطنهکارهانیاباکهزندمی
قدرتشدنمتشکلراهتنهاایم.نمودهدارسرمایهبقهطمیتسل،یطبقاتدشمنمیتسلراقدرتنیاکلکه

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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شورا. استزیستهیسرمايکارگريشوراهادروندرنهادنهمدستدردستهیسرماهیعلماطبقه
هاي تودهآحاديدارسرمایهضدافتهیسازمانجنبش. ستینشدنمتشکليالگوکیست،ینتشکلکی

وجودابرازاشکالهمهوها یهمراهروابط،ها،زشیخاعتصابات،اعتراضات،کهیجنبش. استماطبقه
چدیپمیهمدرراهیسرمانظموقراروقانونبساط. بخشدمیيدارسرمایهضدهیبنمارامایاجتماع

،ییشوراجنبشدر. دیگومیپاسخکارگرتودهيدارسرمایهضدقدرتباتنهاراهیسرماقدرتو
آموزشودرمانودارووبهداشتتر،یمتعالشتیمعکار،طیشرابهبودشتر،یبدستمزديبرامبارزه

رایطیمحستیزيهایآلودگوکودكکار،یجنستکارانهیجناهاي ينابرابرهیعلمبارزهتر،یعال
ییشوراجنبشيازاندراهوشوراهانیاساختن. میسازمیهیسرمااساسهیعلجنگمتصليسنگرها

ازمندینییشوراجنبشیبرپائيبرا. استمقدوروممکنکامالً. ستینرممکنیغيدارسرمایهضد
وارتباطاتدیبا. میستینخودسريبااليروینچیهایحزببهختنیآوواساسنامهمرامنامه،نوشتن

واعتراضحالدرجاهمهوشهیهمماطبقه. میسازییشوراراخوديجارکاریپهیپوواعتراضات
ها جنگوها جدالنیاجنبانسلسلهارتباطاتوها یهمدلومبارزاتاعتراضات،نیهم. استمبارزه

چیهرد،یگنمیمیتصممايبراییروینچیهییشوراجنبشدر. میکنشوراهالیتشکبستروییشورارا
کامللیتعطيبرااعتصاب،يبراکارگرتودهآحادما. داشتنخواهدوجودماسريباالدراي اراده

. میریگمیمیتصمم،یکنمیگفتگوهیسرمانظميهاشکلهمهیفروپاشواختالله،یسرمادیتولچرخه
ییشوراجنبش. میدهمیادیگریهمدبهم،یآموزمیگریهمداز. میپوشانمیعملجامهراماتیتصم
.میکنکارنیاشروعروزراامسالمهماهاول. میدارپابرراخودزیستهیسرما

1396اردیبهشت 
يدارسرمایهضدکارگران
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زنانیحقوقیبويکارگرجنبش

ها سرکوبوجودبارانیاجامعهزنانکهمیکرديسپررازنیجهانروزیحالدرزینامسال
ینیافرنقشوپوششبرراخودشاناراتیاختازيشتریبحدودروزه،هريببندهاوریبگو

ها حوزهازياریبسدرتیوضعوجودنیابانمودندلیتحمتیحاکمبراجتماعسطحدر
یدپاشیاسیقربانگذشتهسالنیهمدرياریبسزنان. استتحملرقابلیغووحشتناكهمچنان
شد،يزیربرنامهومطرحهیسرمارانیمديسوازخوابکارتنزنانيسازمیعقطرحشدند،
وبازداشتحاکمنظاميارهایمعباپوششاننوعتطابقعدمعلتبهزنانازيادیزتعداد

یناموسهاي قتلاخبارمدام. ردیگمییقربانهمچنانزنانيخودسوز. شدندریتحقومهیجر
.شودمیمنتشردیجرادر

. میریگمیقرارزیآمضیتبعيرفتارهاوستمموردمیکنمیبازچشمکهیزماناززنانما
ودیبادنبالبهوناآگاهانهآنان. شودمیاعمالمادرانمانجانبازبساچهکهییرفتارها

وجودشاندرراآنورفتاردخترانشانبهنسبتاندکردهرشدآنباخودوانددهیدکههایی دینبا
بهنسبتابتداهمانازاریبسدقتبامادران. زنندمیدییتامهرآنبهپدرانوکنندمینهینهاد
درکنند،میمواظبتاوازخودالیخبهمردانچشمازدورخوددخترنوزادپوشکضیتعو
رفتنباالمراقبکهشوندمیآورادیاوبهخودهاي نگاهباها یمهمانوجمعدربعدهاي سال

همراهاضطراببارایکودکدغدغهیبلحظاتکههایی نگاهباشد،نشستنشنوعودامنش
تجربهخودیبدنراتییتغباراشدنزنپروسهاوکهییبایزدورانبلوغ،دوراندروکندمی

یمخفبرادروپدرازرادوراننیاظرافتودقتباوداندیممحرمانهرااویقاعدگکندیم
انسانکییزندگلحظاتتمامازهاندبهمیببرنامرامواردنیاتماممیبخواهاگر. داردیمنگه

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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وشدنديسپريگریددهندهامروگرقضاوتهاي نگاهریزکهیلحظاتتمام. بودخواهد
مورددراریاختويآزادگونههرفرصتکههایی نگاه. بودندهمراهتناقضواضطرابباتماما
.کردمبدلفیضعوعیمطانسالکیبهراماوگرفتماازراافکاروعواطفرفتار،بدن،
یزندگازواندیقربانآنگرانیبازتمامکهییسوکیاند،سکهکیيروکیتمامانهایااما
کیکهشودمیموجبيزیچچهست؟یچسکهگریديروحال. اندشدهساقطیانسانوآزاد
زتریناچوتر زبونداردمتفاوتبدنکیتنهاکهيگریدازحدنیابهتاانسانکیعنوانبهزن
؟اندشدهماندگاروگرفتهشکلیمنطقچهباوچرازیآمضیتبعيرفتارهانیاد؟یآحساببه

رایجسمیعیطبهاي تفاوتبابرابرکامالانساندوزن،وومردکهشودمیموجبزیچچه
ترین یعیطبراينابرابرنیايناباورکمالدروشناختهنابرابریعیطبریغویمنطقریغیشکلبه

کنند؟سیتقدراآنوبدانندموجودقتیحق
نهیسبهنهیسخانوادهدرونکهییآنهاچهشد،ذکرباالدرکهسننوباورهاوافکارنیاتمام
وستندینمسلمقتیحقابند،یمینموورشدجامعهقیطرازکهییآنهاچهوشوندمیمنتقل

دورههردرنهایاتمامبلکه. اندنبودهحکمفرماجوامعویزندگبرازلوابدازچکدامیه
چکدامیهتواننمی.دارنديمادهایی هیپاواندجامعهآنمسلطدیتولوهیشازبرگرفتهیخیتار
. نموددركجامعهآنمسلطوهیشباآنتنگاتنگوکیارگانارتباطیبررسبدونراسنننیااز
يزیربرنامههیسرماانباشتوسودهیپابرزیچهمهکهيدارسرمایهدیتولوهیشدرمثالطوربه

ويبازلیوساواسباب. ردیگمیشکلاساسنیهمبرزینکودکانتیتربورشدشود،می
عروسکبايبازمشغولدخترکودکان. شودمیيزیربرنامهشتریپاززینکودکانیذهنرشد

يکارهادیباچطورکهرندیگمیادییکودکنیسنازوشوندمیيبازاسبابآشپزخانهلیوساو
آمادهقیطرنیاازوبدانندخودفهیوظراآنوباشندمندعالقهآنبهدهند،انجامراخانه

. بودزدهرقمآنهايبراهیسرمانظامتولدازشیپیحتکهشوندجامعهدرینقشرفتنیپذ
استيدارسرمایهماقبلجوامعقدمتبهپاریدیسنتیتیجنسضیتبعگفتتوانمیواقعبه
. استگرفتهقراراستفادهموردکنونتامتفاوتیاجتماع-ياقتصادمناسباتوها نظامتوسطکه
آواریجنسضاتیتبعکلوخانوادهنیقوانبار،فاجعهيمردساالرارث،احکام،يزیستزن
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امااندبودهبرقرارزیننیشیپجوامعدروهستندییوسطاقرونچهاگرما،یزندگبرشده
کامالستند،ینيدارسرمایهماقبلدیتولهاي وهیشخاصیحقوقویاجتماعيساختارها
وهیشنیاتوسطهیثانبههیثانواندهیسرماییافزاارزشچرخهمتناسبيکارهاوسازبالعکس

ذهنازدورجهینتدر. گردندمیماندگارودیبازتولنظامنیايبقاشروطعنوانبهودیتول
درافزونروزیسرعتبايتکنولوژکهیدوراندرکمیوستیبقرندرهمامروزکهستین

هایی حلراهآنهاترین یاتیحتامسائلترین افتادهپاشیپونیکوچکتريبراواسترشدحال
نیاازرفتبرونيبرااي یعملحلراهچیهاست،شدههیتعبآنهاکردنالوصولسهليبرا

وموجودهاي حلراهتمامبالعکسونشدهيزیربرنامهوطرحیانسانریغمناسبات
کهجهانکناروگوشهدرزنانگوناگونهاي جنبشویستیفمنهاي جنبشمانندهایی حرکت
عواملبهپرداختنجزبهزیناندبرآمدهزنانمعضلحلیپدرانگارانهسادهاینانهیبخوش
ومواجهصدددرواندنبردهجلوبهیراهچیهزنانهیعلستموضیتبعکنندهجادیایسطح
بالعکسیحتواندامدهیبرنمعضلنیاآمدندیپدیواقعهاي شهیرمورددریشیاندچاره

همهباییبورژوایارتجاعهاي سونیاپوزآنکناردراند،کشاندهراههیببهرازنانمامبارزات
زنانهیعلیاسالميجمهورآنچهکهکنندمیالقاءوپردازندمیمايمغزيشستشوبهتوان
دولتینیدهاي شیآالازیناشبلکه!! ندارديدارسرمایهبهیربطچیهدهدمیودادهانجام
یرانیازنمعضل. شودمیخشکمیرژيزیستزنشهیرشودجداحکومتازنیداگر. است

نیا!!. استنهایامانندوسمیسکوالربتیغوونیزاسیمدرنضعف،یاسیستوسعهکمبود
ریدامنگیجنسضاتیتبعویستمکشویحقوقیبکهکنندمیالقاها لیتحلنیاباجماعت

قبولبهمجبوررايبورژوازینیددولتدیبا. ندارديمزدیبردگنظامبهیربطچیهزنان
حلمشکالتهمهشودنیچناگر. کردنیدازییجدابنديپاوسمیسکوالرسم،یمدرن
سربرش،یخوطبقهدرونبیرقهاي جناحباخودمناقشاتها تیجمعومحافلنیا. گرددمی
مانندو»زنانطلبانهحقمبارزات«و»زنانجنبش«لباسراقدرتوهیسرماسود،سهاممیتقس

هاي حسابهیتسوزبونوارادهیبلشکریاهیسزینراماتاکوشندها میآن. کنندمیتننهایا
نیاریاسعیوساي گونهبهدههچندنیاولطدرکارگرزنانمبارزات. سازندخودیدرون

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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بادیبا. استمااعتراضاتوها زشیخمهلکلیآشپاشنهکینیا. استبودهها رفتنگمراهه
جهنمبهراجامعهکهستینيبورژوازدولتیاسالميباورهامجردنیا. کردمقابلهآن
راها يآزادترین یابتدائنیدسالحباکهاستهیسرمانیا. استکردهلیتبدیجنسضاتیتبع
.کندمیمالیپاراآنانیانسانحقوقترین نازلوسلبزناناز

یجهانمناسباتازياریبسيدارسرمایهجوامعلیتشکویصنعترشدبايدارسرمایهواقعبه
درستبروکردحفظبوددهیفادیمفشیبراکهراآنچهودادرییتغخودمنافعجهتدررا

يمواردبودينژادویتیقوم،یتیجنسهاي ضیتبعمناسباتنیاازیکی. فشرديپاآنبودن
جهینتدروکردمینیسنگيدارسرمایهنفعبهراترازوکفهوجودشانگوناگونطیشرادرکه
.شدلیتبدیعیطبيامربهويسازیبومجامعهآنفرهنگبامتناسباي جامعههردر
خانوادهبوديدارسرمایهمناسباتويبورژوازمنافعجهتدرتماماکههایی نهادنیاازیکی

يدئولوژیاخانواده،مرديدئولوژیادادنشکلوگرفتناریاختدرقیطرازيدارسرمایه. است
لیتحمدهندمیلیتشکرایآتکاريروینکهفرزندانوزنبهخانوادهقیطرازراحاکمطبقه
نقشفرزندان،وزنآوردندراوتملکبهومردبهزنتاماریاختيواگذاربایطرفازوکرد
ومذهبنامبهاي لهیوسباراها رفتارنیاتماموکردتیتثبفیضعانسانکیعنوانبهرازن
زنیعیطبکامالیشکلبهقیطرنیااز. کردلیتبداالجراواجبيامربهخانوادهنهادسیتقد
مندازینوبردارفرمانوعیمطکامالیانسانبهرااووساقطخودیانساناراتیاختتمامازرا
وفیتعریاجتماعابعادتمامدردومجنسعنوانبهزنمناسباتنیادر. کردمبدليگرید
وستممختلفاشکالآندنبالبهوشدسیتقدوغیتبلجامعهکلدراويبراگاهیجانیا

کار،طیمحابان،یخدرزیرآمیتحقيرفتارهاویزبانویجنسخشونتاززنانبرخشونت
یحتومرداننیبجیراانهیعاماصطالحاتومرسومهاي جوكوها یشوخیحتوها رسانه
شد،لیتبدیعیطبوروزمرهیشکلبهخانوادهدریبدنویجنسهاي خشونتتاگرفتهزنان

ترین سادهازکرد،ذکرتوانمیآنيبرانمونهومثالهزارانکهیانسانریغشدتبهيموارد
یانسانریغتایخانگروزههمهيفرساطاقتومزدیبيکارهامانندها نیترافتادهایشیپو
.یناموسهاي قتلوسارسنگ،یپاشدیاسجملهازها نیترحانهیوقو
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استشدهآنانیزندگیعیطبجزءويعادزنانخوديبرایحتيناباورکمالدرکهيموارد
گنجدنمیذهنشاندرها ستموضاتیتبعنیاازيعاراي جامعهجادیاامکانیحتکهيطوربه
ها ضیتبعوستمنیايماندگاریاصللیدالازیآگاهاما. دینمامیرممکنیغویماورائکامالو

آغازتواندمییمذهبونیروحانتوسطآنسیتقدويبورژوازويدارسرمایهدولتتوسط
باشدیساختگحبابنیاشکستن
جهانجامعه،نیچندر. استجهاننقطهنقطه،دريدارسرمایهيسراسرتسلطعصرماعصر

یگرسنگها،یحقوقیبات،یجناها،ينابرابرهمهادیبنواستثمارکلشهیریخیتارطیشراو
مبارزه. داردقرارهیسرماوجوديژرفادرها يافروزجنگوها یآوارگها،فالکتوفقرها،
يمزدیبردگنظامينابودمیمستقصورتبهنکهیابدونها ستموضاتیتبعاستثمار،نیاهیعل
شدنساقطکار،يرویناستثمارشالودهيمزدکار. بردنخواهدییجابهراهدهد،قرارهدفرا

ورطهبهزنانسقوطجملهاز،یانسانهاي يآزادواریاختوحقوقوحقنوعهرازانسانها
وسودتحققيبرااي بهانههرازيدارسرمایهجهاندر. هاستیحقوقیبوضاتیتبعهمه

،یقانونریغمهاجرانخصوصبهمهاجرانازيدارسرمایه. شودیماستفادهشتریبیاضافارزش
یجهتهربهکهیکسانریساوزنانوينژادویمذهبویقومهاي تیاقلمعلوالن،کودکان،

دستبهيراستادرشوندمیواقعستمموردجامعهعرفلیدلبهاییناتوانلیدلبهجامعهدر
سوددیتولآنتیمحورکهیمناسباتنیادرراستانیهمدر. کندمیاستفادهشتریبسودآوردن

مزدباراآنهابتوانتاباشندجامعهفیضعودومجنسدیبازناناستشتریبیاضافارزشو
تر زبونوتر عیمطوکردیتلقیموقتويضرورریغيکارراآنانکاروگرفتکاربهيکمتر

تماموفرساطاقتوسختکاربتوانتاباشنددومجنسدیبازنانکرد،استثمارکارطیمحدر
لهیوسبهوکردلیتحمآنانبهیقربوارجچیهبدونبلکهمزدبدونتنهانهرایخانگینشدن
ویآتکاريروینپرورشویفعلکاريروینيقوادیتجدنهیهززنانگانیرایخانگکار

لیتحميکارگرخانوادهبهراافتادهکارازوگذشتهکاريروینعنوانبهسالمندانازينگهدار
.ودافزيبورژوازساالنهاضافهارزشکوهبهوکرد

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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میلیارد 26ارزش کار خانگی زنان ایرانی چیزي در حدود 2009تنها در سال آمار،مطابق
یخانگکاربوده است.درصد از تولید ناخالص داخلی غیر نفتی کشور 8,69دالر و معادل 

ارزشچرخهدررگذاریتاثومهمتیغابهیگاهیجااماد،ینمامیسادهاریبسنظردراگرچه
کهگانیراکامالکاريروینعنوانبهواقعبهیخانگکارانجامبازنان. ددارسرمایهییافزا

یعاطفتیریمدآنان. رندیگمیقراراستثمارمورددهندمیانجامرانفرچندکارهمزمان
وشووشست،ییغذاموادهیتهوپزوپختفرزندان،لیتحصبهیدگیرسوتیتربخانواده،
چیهآنقبلازودهندمیانجاموقتتمامصورتبهراسالمندانازينگهدارومنزلنظافت

يبرامهیبداشتناز. ندارندیلیتعطامیاویمرخصحق. کنندنمیافتیدریحقوقوحق
واسطهبهزناننیهمچن. هستندمحرومزینيسالمنددوراندرمعاشنیتاموکارازتیمعاف

. شوندمیواقعستمموردمضاعفیشکلبهاستاجتماعازدوروخانهدرکارشاننکهیا
باتعاملامکانزینونشاطوییایپوورشدامکانیجمعطیمحدرکارازبودنمحروم

با. ردیگمیاوازراشودمیوارداوبرکهیستمهیعلمبارزهواتیتجربانتقالوانزنجیرهم
خوردجززیچچیهبهگریدکهشودمیموجباتشیروحوذهنوفکریتباهوکردنفرسوده

. نپردازدینینچنیامسائلوپوشاكوخوراكو
است،يدارسرمایهیذاتکهبحراندوراندرژهیوبهوخوديبقايبراهموارهيدارسرمایه

کارگربهيمزدکاريروینيقوادیتجديبراوآنبابتکهيکار(الزمکارازکاستنبهلیتما
شودنمیپرداختيمزدانجامشقبالدرکهيکار(یاضافکاربهافزودنو) شودمیپرداخت

ياجباریکارخانگقیطراز. دارد) آوردمیارمغانبههیسرماصاحبيبرارایاضافارزشو
هاي نهیهزکل. آوردمینییپاراخوددیتولنهیهزتوماناردیلیمارد،یلیمگانیراتماماواربرده

وکودكمهدجادیانهیهزکلران،یپوسالمندانينگهدارهاي نهیهزکلکار،يروینپرورش
فورانيراستادرویاجتماعهیسرماکلنفعبه،دارسرمایهطبقهنفعبهرامعلوالنیرفاهمراکز
همسرانزنان،مایخانگکارمنیبههیسرما. کندمیآوارماطبقهدوشبرها ارزشاضافهنرخ
نصفتاراخودشاغلکاريروین. سازدمیشتریبوساعت16کارروزانهبهمجبوررامامرد

سودهاوها ارزشاضافهیمنحنمقابل،دروآوردمینیپائاریبسرادیتولنهیهز. دهدمیکاهش
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کارکهمیابیدرتااستیکافیسرانگشتحسابکی. گرداندمیيصعودکندکارچشمتارا،
افتبهروشیگراچالشيبراهیسرمادستدرکارسازاریبسیاهرمکارگر،زنانمایخانگ
سوددیتولپروسهریاخهاي دههطولدر. کندنمیاکتفانهایابهيدارسرمایه. استسودهانرخ
یگرسنگوفقردررامايسوکیاز. استدادهبسطمایمسکونهاي آلونکعمقتاراخود

ویگرسنگنیاازییرهاراهتااستساختهمجبورگریديسوازواستکردهورغوطه
بررمولد،یغایمولدگانیراشبهوبارهالکتنده،یفرساکارها ساعتافزودندررایآوارگ

بهدستمزدهاترین نازلقبالدرشامتاباماز. میکنجستجویمسکونمحلدریخانگکار
صاحبانيبراگریدشاقيکارهاوترجمهوپیتاویکنپاكيسبزويبندبستهویاطیخ

ها مشقتنیاکلیخانگکاربهماکردنمحکومومجبوربايدارسرمایهنظام. میپردازکارگاهها
همهنیاکاروسازرایجنسضاتیتبعومابودنزن. استکردهآوارماسربرراها بالو

وها یحقوقیبهیعلماکاریپواعتراضپروسه. استکردهمایتباهواستثماردیتشد
مزدتعلقخواستاردیبا. ردیگخودتعرضهدفراهیسرماکراستیدیبایجنسهاي ينابرابر

قلبدردیبا. میشویخانگکارمحويبرايمزدکارلغوخواستارتینهادرویخانگکاربه
ازمستقلکارگرزنانکلجملهازها،انسانکلکهمیدهسرادیفرخودطبقهجنبشتپنده

ودرمانوبهداشتاز،یاجتماعنیتأمورفاهوشتیمعسطحنیباالترازدیباکاریبایشاغل
يمزدیبردگهیعلمبارزهبدونيزیستزنهیعلمامبارزه. باشندبرخوردارگانیراتمامآموزش

.ستینریپذامکان
جهنمدریجنسبربرمنشانهضاتیتبعهیعلمبارزهمقدمصفدرکهیزنانماغالبتیاکثر

. میکاريروینفروشندگان. میباشمیکارگرطبقهآحاداز. میکارگرمیهستیاسالميدارسرمایه
یبهیعلزیستنهایاهمهبا. میکنمیتحملابعادترین عیوسدرراهیسرماتعرضواستثمارفشار
تحتکهخودطبقهمتحدقدرتبانهراخودهیعلیجنستکارانهیجناهاي ينابرابروها یحقوق

هاي کجراههنوعنیاازویاسالمسمینیفمگاهسم،ینیفم،»زنانجنبش«نامبهيزیچيلوا
»بشرحقوق«و»یدموکراس«،»یمدنجامعه«تحققيبرا. میبرمیوایم بردهشیپشدهیمهندس
بارفاجعهضاتیتبعرفعيبرامبارزهومیدهمیسرادیفريبورژوازتوسطشدهيزیربرنامه

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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عزمنکهیا. استزیچکیفقطکارنیايمعنا. میزیآومیکردهایرووها نسخهنیابهرایجنس
شیافزاوتوسعهم،یتحکبرگوسازراشیخویطبقاتکاریپقدرتنبودوبودتاایم کردهجزم

. میسازشیخوهاي يروزهیسواستثمارکلباعثویبانطبقهقدرت،دارسرمایهطبقهقدرت
ستمها،ينابرابرها،یحقوقیبهمهبارکهاستهیسرمايمزدبردگانطبقهما،طبقهنیا

برکار،يروینفروشودیخررابطهبریمبتنجامعه،یطبقاتجامعههاي بتیمصوها یکش
اي طبقهم،یهستیمدنجامعهازخارجامایمدنجامعهازاي طبقهکهمیمائ. استآوارسرش

يشکلهاهمهاي شهیرمحوخواستاراي طبقهاست،یانسانبلکهیماورائنهانتظاراتشکه
ماچرا. سازدرهاراتیبشریتماماستمجبورخودیرهائيبراکهضیتبعوستمواستثمار

استکردهخرابسرمانبرهیسرماراآنچهکلاییجنسضاتیتبعهیعلشیخومبارزهدیبا
گفتمانبساطدیبا!! میکنریزنجهیسرماساختدستبشرحقوقوتیمدنجنجالوجاربه

.میکنجمعرادهیآفرهیسرما
سرنوشتدریانسانآزاددخالتحقنوعهرازبودنساقطوبودناستثمارشوندهاعتباربهما
هیسرماصاحبانبااي نهیزمچیهدریاشتراکوجهچیهشیخویزندگوکارمحصولوکار
يبرامیمفاهنیايمحتوابایتیسنخچیهفقطنهمايبراضیتبعرفعوضیتبعيمعنا. میندار

.استآنبايماهوتضاددرکهندارداندارسرمایه
زنانهیعلخودشتریبچههرسوديبرايدارسرمایهنظامکهاستیتیجنایتیجنسضیتبع

غیتبلیاجتماعابعادیتمامدرراآناریبسیدقتباو. شودمیمرتکبکارگرطبقهمردانو
موردمردانازشتریبیحتمواقعياریبسدرکارطیمحدرچهوخانهدرچهزنان. کندمی

یجنسستممسئله. میهستکارگرمیباشزنآنکهازشیپمینکنفراموش.  رندیگمیقراراستثمار
هیسرمايرورودرتیجنسيوراطبقهکیعنوانبهدیباماوستینزنانهاي مسئلهزنان

زنومردازاعمخودطبقهآحادهمهمبارزهرازنانیحقوقیبوستمهیعلمبارزهومیستیبا
.میبدان

ذوقیرعنا 
1396اردیبهشت 
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مزد، بها، سود

:حیتوض
»کارحزب«انتشاراتاز،یقاسماحمدترجمهمارکس،»سودبها،مزد،«کتابازریزمتن

جیرادروغنیاافشاءبهزیچهرازشیبنجا،یادرمارکس. استشدهانتخاب) طوفان(
ناپذیراجتنابرفتنباالکارگران،دستمزدشیافزاایگوکهپردازدمیيبورژوازاقتصاددانان

. دادحیتوضیکمرامسألهدیباکند؟میاهتمامکارنیابهمارکسچرا!!. دارددنبالراها متیق
وازنداندلرزکارگرانگردهبرتاکشندمیشیپراباالنیدروغبحثهیسرمايفکرندگانینما

مبارزهکهکنندمیادعابکارانهیفروحیوقآنها. دارندبازدستمزدشیافزايبرامبارزهازراآنان
استها متیقرفتنباالهیماشتریبمزدرایزاست،هودهیبيکارمزدهاارتقاءيبراکارگرتوده

ها زبانبرگذشتهازشتریبزینامروزکههائی حرف. کندنمیرانیمزدبگیزندگبهبودبهیکمکو
ازتکارانهیجنايریگبهرهباتوانندمیاندارسرمایهوهیسرماکهستینیشک. استيجار
شیافزاصورتبهکارگرانکهراآنچه،يکارگرجنبشمتزلزلوفرسودهف،یضعتیموقع

آنانچنگالازها متیقبردنباالجملهازمختلف،هاي شکلبهاند،داشتهافتیدردستمزد
اریبسنکتهامادهد،میرخودادهرخيزیچنیچن. گردانندبازخوديسوبهوسازندخارج

چرخهيقهرقانوناییالزامر،یزناپذیگروجه،چیهبهحادثهنیاوقوعکهآنستیاساسومهم
یطبقاتيقواشیآراازیتابعصرفاًآنوقوععدمایوقوعبالعکس. ستینيدارسرمایهدیتول

آنهایزندگجبراوالًدستمزدشیافزايبراکارگرانمبارزه. استيبورژوازوایپرولتارانیم
ینیسنگضربهدیباوتواندمیایثان. استيمزدیبردگنظامبرخودهاي خواستهلیتحميبرا
بحثدرمارکسسخنهیبنما. سازدوارديدارسرمایهیعمومسودنرخوهیسرماکریپبر

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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ندگانینمايادعایگیپایبوبودنیواهاثباتوتیواقعنیهمدرستحیتشرزینحاضر
يصعمودریسومزدهاشیافزاانیميقهرایمیمستقرابطهوجودبردائره،یسرمايفکر

ازیبرخدرشتریبيتقاضامتضمنکارگرانشتریبمزدکهکندمیحیتصراو!!. استها متیق
جبرانتر افزونعرضهبابالفاصلهشتریبيتقاضانیااما. هستانباشتنیمعيقلمروها

رفتنبااليبرایالزامچیهوانجامدمیعرضهرشدبهدستمزدهارشدگریدانیببهگردد،می
ه،یسرمازانیمکار،مولديروینماندنثابتفرضباکهدیگومیمارکس. آردنمیدیپدها متیق

کاهشاتفاقاکهها متیقرفتنباالنهمزدهاارتقاءحاصلج،یراپولارزشویمصرفکارحجم
تر شفافچههرراروندنیاتاکوشدمیوستوناتینظرنقددراو. استیعمومسودنرخ

تواندمیآن،درکارسازنقشيفایاووقوعباکارگرطبقهکهیمونیماریبسروند. سازدمدلل
وشتیمعسطحجاکیدر. کندشکاررامهمهدفدوهمزمانطوربهر،یتکیبادیباو

یافزائارزشچرخهگریديجادروبخشدبهبودشتریبچههرراشیخویزندگامکانات
تعرضاتراهوکندریپذبیآسشیپازشیبرايدارسرمایهراند،اختاللورطهبهراهیسرما
.   سازدهموارتررانظامنیایهسترازهیشبهخوديبعد

دیتولبخشرونقهیماتواندمیشتریبمزدبهکارگرانیابیدستکهدهدمیحیتوضمارکس
کارنیااما. آرددنبالبهرابخشنیااندارسرمایهشتریبسودوگرددیشتیمعهیاولحتاجیما

. شدخواهدنیمعحوزهنیابهگریدهاي حوزهازهیسرماگستردهويفورهجومباعث
تقاضاوعرضهانیمتوازنيبرقراريبراتالشبهرایاجتماعهیسرماعیسراریبسکهاي حادثه

حوزهکیدردو،نیاانیمیتعادلیببرمزدهاشیافزاژهیواثراتودهدمیسوقبازاردر
دهد،میرخنوساناتنیاهمهیپدرآنچهکهدهدمیادامهاو. سازدمییخنثرايدیتولنیمع
رشدمحضبه. استسادهپاسخچرا؟. استیعمومسودنرخکاهشکهها متیقشیافزانه

رقابت. شوندمیحوزهآندرزیرشیپآمادهگریدفراوانهاي هیسرماحوزه،کیدرسودنرخ
. سازدمیحاکموآوردمیدیپدراروزمتوسطسودنرخوبازارمتیقها،،هیسرماانیميجار

،یعمومسودنرخنیهمهیپابر،يدیتولمختلفهاي عرصهدرشدهزیرشیپهاي هیسرما
هاي مؤلفهماندنثابتفرضباانیمنیادر. کنندمیخودبینصراها ارزشاضافهکلازیسهم
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آنچهج،یراپولارزشویمصرفکارحجمه،یسرمازانیممولد،کاريروینیعنیاشاره،مورد
عمالًاند،کردهلیتحميبورژوازبرمزدشیافزاصورتبهخودمبارزاتهیپودرکارگرتوده

وارزشاضافهنرخافولکهيروندگردد،میانینماها ارزشاضافهزانیمکاهششکلدر
وکارساعاتکاهشانیمرابطهدرراریتأثنیهممارکس. داردیپدرراسودنرخکاهش

کنندهگمراههاي يپردازيتئوربرخوداي شهیرنقدادامهدروکندمیحیتصرزینها متیق
نیادر. کندمیاشارهسیانگلجامعه1859تا1849يسالهاحوادثبه،يبورژوازاقتصاددانان

شیافزادرصد40مرزتارادستمزدهاتوانستندخودمبارزاتپرتودريکشاورزکارگراندوره
کوارترهريبهاهمبازیمتوالهاي یخشکسالوهیروسجنگوجودباوحالنیابا. دهند
.  آمدنیپائهمدرصد16تاکهنرفتباالچیهفقطنهگندم

کهاستاي بکارانهیفروپوچاریبسافسانهها متیقفورانومزدهاشیافزاانیمرابطه
ترین پرخروشازیکیتابافندمیهمبههیسرمادولتمردانواقتصاددانانان،دارسرمایه
رايدارسرمایهاستثمارروزافزونشدتواستثمارهیعلکارگرانمقاومتومبارزهيسنگرها

کهکنندمیالقاءکارگرهاي تودهبه،یبیعوامفرنیايبندهمسرباآنها. دارندبازخروشاز
ها متیقيفوریافزونشتر،یبمزدالیرهررایزاست،هودهیبيکاردستمزدشیافزايبرامبارزه

مارکسکهگونههمانحرفنیا. دینمانمییکمککارگرانمعاشبهبودبهوگرددمیباعثرا
ترفندکیيسواواستدروغبنوخیبازداردمیمدللوضوحبهوکندمیحیتشرنجایادر
هاي حوزهازیبرخدرتقاضارشدموجبتواندمیصرفاً مزدهاشیافزا. ستینگریدزیچچیه

بهها هیسرماهجومموجبيدارسرمایهتیماهبربناکهاي واقعه. شودیشتیمعحتاجیمادیتول
برمزدهارفتنباالآثاریتماموآوردمییپدرراعرضهعیسررشد. گرددمیهاحوزهنیا

نیايسوازیچچیهماجراتیواقع. کندمییخنثراها متیقشیافزااحتمالوتقاضارشد
بلکهران،یايدارسرمایهجهنمدرفقطنهماکهاستيمتمادهاي دههها نیاهمهبااماست،ین

شیافزاهریپدرها متیقبالدرنگيودصعریسشاهدیجهانيدارسرمایهدوزخسراسردر
یدرستگواهتنهانهخود،وقوعنفسدریحتخود،البتهکهاي دهیپد!!! میباشمیمزدهازیناچ

یبیعوامفربرایگواریبسيسندقضابرکهتسینهیسرمااقتصاددانانواندارسرمایهحرف

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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ها متیقموجانیطغجا،همهدروشهیهمکهدیآرنظردراي لحظهيبرا. باشدمیآنهایسرشت
ایيزیچنیچنوقوعاحتمالایمگوبگو،شروعمحضبهدستمزدها،شیافزاازشیپدرست
. افتدمیاتفاقآنشدنیعملازشیپحالهربهومزدهارفتنباالاعالمروزهماندرحداکثر

شیافزانیاباشد،درستآنهایاسیسويفکرندگانینماواندارسرمایهسخنبودقراراگر
واگردکاملدورهکیازپسدیباهمباز،یزمانفاصلهترین کوتاهدروحالتنیبهتردریحت

کوهنشده،اضافهیکاالئچیهدیتولنهیهزبهیالیرچیههنوزنکهیانهودادمیرخها،هیسرما
. میپردازموضوعاصلبهومیبگذر!!! گرددنیسنگکارگرانیزندگبرتمامشتابباها،یگران

نداردمزدهاشیافزابهیربطچیهمطلقاوچیهها یگرانکهآنستاستینیقیویقطعآنچه
ازمندینسؤالنیاپاسخ. ندیآمیکجاازها متیقشیافزاپسکهاستنیازینمهمسؤالو

عنوانبهووجودنیابا. باشدنمیکوتاهمقدمهنیاحوصلهدرکهيکار. استیطوالنیبحث
. میکنمیاشارهها شیافزانیاعواملترین ايهیپابهمختصرویاجمالاریبسیابیشهیرکی

ثابتبخش. استهیسرماکیارگانبیترکمتوسطیسرطانرشدشاهديدارسرمایهخیتار. 1
کردهرشدآورسرسام،یکمکوخامموادتاگرفتهاي هیپاساتیتأسوآالت،نیماشازهیسرما
ینسبصورتبهاندازد،میکاربهراها هیسرمانیاکهيکاريروینایآنریمتغبخشواست

. استافتهیکاهشمطلقیحتگاهو
يکاالهابهراخودحاضرارزشفقطبلکه. ندیآفراي نمیتازهارزشچیهثابتهیسرما.  2
.کندمیمنتقلدیجد
بهراهمخودارزشیحتامااستدیتولپروسهدرنکهیاباثابتهیسرماازیمیعظبخش. 3

.  کندنمیمنتقلمحصول
کليبرادلخواهيسودنرخاوخواهد،نمیراشدهمصرفهیسرماسودفقطدارسرمایه. 4

. خواهدمیاشهیسرما
نرخفورانوکاريروینيبارآوريصعودریسرغمبهه،یسرماکیارگانبیترکشیافزا. 5

هیسرما. داردیپدررابحرانوقوعسرانجاموسودنرخینزولشیگراهمبازها ارزشاضافه
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يبهاهیعلممکنتعرضاتوها خونیشبیتمامبهبحرانازفراروشیگرانیاچالشيبرا
. ازدیمیدستکارگرتودهشتیمعسطحوکاريروین

طیشرادرها متیقرفتنباالیواقعلیدلتوانمیکهاستفوقهاي مؤلفهجمعبستدر. 6
پروسهدرکهاي شدهمتراکممردهکارایهیسرماازیحجم. بازشناختوکرددایپراایدنروز
هیسرماوکاالدیتولهیپوواردآنالیرچیهاماداردحضوریجهانهیسرمادیبازتولودیتول

وکشورهریداخلبازاردرکاالواحدهريدیتولمتیق. دیساها میکهکشانبهسرگردد،نمی
معادلیارزشاضافهبعالوهکاالآندیتولنهیهزجمعحاصل،يدارسرمایهیالمللنیببازار
حجمآنکلکهمیکنمکثمهمنکتهنیايروبر. استبازارهادریمستولمتوسطسودنرخ

رسندنمیمصرفبههیسرماوکاالدیتولپروسهدرکهها هیسرماینجومفوقومحاسبهرقابلیغ
ها هیسرمانیاکلالیربهالیرسوديپاسخگودیبابازارهاحاکمسودنرخ. خواهندمیسودهم

بخشنیاکلازینموردمطلوبسودکهاستآنحرفنیاینیزمشفافيمعنا. باشدزین
یواقعشهیر. شودافزودهکاالهايبهابروگرددها متیقلیتشکپروسهوارددیباهمهیسرما

وسرکشروند. ستینتمامهنوزبحثنیاامااست،نجایادرها متیقمهاریبيصعودریس
هیسرما. داردهمراهراسودنرخافتبهروشیگراهیسرماکیارگانبیترکمتوسطيانفجار

وهیشهربهها متیقشیافزا. بردمیاوجبهراکارگراناستثمارفشارت،یوضعنیاچالشيبرا
بهیاضافوالزمکارانیمتوازنرییتغيبرايکاروسازوچالشنیامؤثراهرمکیممکن

. داردیپدررابحرانسود،نرخینزولشیگرا. ستینکاملهمبازبحث. استیدومنفع
چههرشدنتر کوبندهخیتارحالنیعدريدارسرمایهخیتار. استهیسرمایذاتدهیپدبحران

کارگرهاي تودهشانهبررابحرانبارکلکهاستهیسرماسرشتنیا. استها بحرانشتریب
نیاحصوليبراهیسرماکاروسازنقشها متیقيصعودریسزیننجایادر. سازدنیسنگ

جهنمبارابطهدراما. دارندریتأثکاالهايبهاشیافزادرعواملنیاهمه. کندمیيبازراهدف
. داردهممیگفتآنچهيسوايگریدثیحدها متیقشیافزايانفجارنرخران،یايدارسرمایه

يبراها متیقشیافزااهرمبهيبورژوازتوسلطردازيکارگرجنبشجنبشعجزنجایادر
سرشکنويدارسرمایهعمقبهروورپایدبحرانکارگر،تودهشتیمعسطحبهسبعانهتعرض

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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ياقتصادهاي میتحرها،متیقبردنباالراهکارباجملهازکارگرانیزندگبرآنبارکلشدن
متعددعواملایمختلفهاي وهیشوها شکلبهکاالهايبهايصعودریسبرآنراتیتأثو
ازمندینآنهاقیدقشرحکهینکات. دارندیاساسریتأثها متیقيصعودروندبرزینيگرید

داردتنگاتگارتباطباالعواملهمهبهها متیقبودنباالکوتاه،سخن. استیطوالنمقاالت
مقالهنیادرمارکس. استدستمزدهازانیمرفتنباالندارد،یارتباطچیهکهيزیچتنهابهو
. میکننگاهاومقالهبه. پردازدمیموضوعنیهمموشکافانهوقیدقحیتوضبه

*******

مزدودیتول
:استیمبتنمقدمهدوبرواقعدر»وستون«استدالالت

ازدانان،یاضیراصطالحبهوثابتتیکماست،يریناپذرییتغزیچیملدیتولحجمـ1
.استثابتهریمقاد
توانمیآنباکهیکاالهائزانیميروازکهيدستمزدآنیعنییواقعدستمزدمبلغـ2
.استثابتهریمقادازاست،يریناپذرییتغمبلغشودمیگرفتهازهاندد،یخر
سالدیتولحجموارزشکهدیکنمیمشاهدهانیعبهشما. خطاستآشکارااواوليادعااما

گردشيبراکهیپولمقداروکنندمیرشدیملکارِمولدهِيِروهاینابد،یمیشیافزاسالبه
ي بارهدرایوسالتمامي بارهدرچهآنو. ردیپذمیرییتغوستهیپاستالزمندهیافزادِیتولنیا

سالازمتوسطروزِهرمورددراستصادقگریدکیباآنهاي سهیمقادرمختلفهاي سال
بلکهستینثابتمقداراست،رییتغدروستهیپیملدیتولمقدارایوحجم. کندمیصدقزین

راتِ ییتغعلتِ بهدیباهمبازمیبگذارکنارراتیجمعزانیمرییتغاگریحتواستریمتغمقدار
کامالً. باشدریمتغمقداردهدمیيروکارمولدِيروهاینوهیسرماتراکمدرکهاي وقفهیب

کهياثرهرمذکورارتقاءردیگصورتمزدهایعمومسطحارتقاءيروزاگرکهاستحیصح
ودیگردنخواهددیتولحجمدريرییتغموجببالفاصلهخوديخودبهباشدداشتهبعدها
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ریمتغمقداریملدیتولمزدها،ارتقاءازشیپاگراما. بودخواهدموجوداوضاعازیناشنخست
.تیثانهوماندخواهدچنانهمزینمذکورارتقاءازپسثابت،مقدارنهوبود

نیادریحت. استثابتوستینيریمتغمقداریملدیتولحجمکهمیکنفرضمعذالک
نخواهدهیپایبيادعاجزيگریدزیچنامدمییمنطقجهینتوستونمادوستچهآنزینحالت

شیاجزاکهشدنخواهدمانعرقمنیامطلقحدودبدهندمابهرا8مثالًوینیمعرقماگر. بود
6تاتواندمیمزداست2يمساومزدو6يمساوسوداگر. بدهندرییتغراخودینسبحدود

کهامرنیاپس. باشد8چنانهمکلرقمکهحالنیعدرد،یایبنیپائ2تاسودورودباال
رییتغبدوندستمزدهازانیمکهباشدآنبرلیدلتواندنمیوجهچیهبهردینپذرییتغدیتولحجم
فقطاوکند؟میثابترامزديریناپذرییتغاي چگونهوستونمادوستصورتنیادر. بماند
.کندمیادعا
وباشد،صادقجهتدودردیباادعانیااستحیصحاويادعاکهمیریبپذاگریحتیول

است،یثابتمقدارمزد،مبلغهرگاه. دهدمیاثرجهتکیدرفقطراآنوستونکهآنحال
موقتِ بردنباالصدددرکهیکارگرانهرگاهیعنی. نیپائنهوبردباالنهتواننمیراآنپس
مزدموقتِ آوردننیپائدرکهیاندارسرمایهينابخرد. کنندمیينابخردندیآمیبرمزد
ینیمعطیشرادرکارگرانکهشودنمیمنکروستونمادوست. ستینکمترآنهاازکوشندمی
کهاستيمقداراونظربهمزدمبلغچوناما. وادارندمزدارتقاءبهرااندارسرمایهتوانندمی
طرفازیول. رسدظهوربهیواکنشدیباسپساودهیعقبهاستشدهنیمععتیطبطرفاز
واقعدرودهندتنزلزوربهرامزدتوانندمیاندارسرمایهکهداندمیزینرانیاوستونگرید
موردمانندزینيموردنیچندردستمزدهاثباتاصلطبق. کوشندمیامرنیاتحققدروستهیپ

یعملکهیتنزلباایومزدتنزلتشبثِباکهیکارگرانیعنی. رسدظهوربهیواکنشدیبافوق
صدددرکارگرانکهیهنگامآندرپس. اندکردهیدرستکارزندیبرخمخالفتبهاستشده
نیپائبرابردرالعملعکسهرگونهکهرایزکنندمییدرستکارهمندیآیبرممزدبردنباال

خودکهدستمزدهاثباتِاصلهمانطبقبرنیبنابرا. آنبردنبااليبرااستیعملمزد،آوردن

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **



24

بردنبااليبراوشوندمتحددیباینیمعطیشرادرکارگراناستداشتهمقرروستونمادوست
.کنندمبارزهمزد

آنازیناشيریگجهینتنیاکهرااي مقدمهدیباکندمیردرايریگجهینتنیاوستوناگر
دیبااستیثابتمقداردستمزدمبلغکهسخننیايجابهصورتنیادرو. بگذاردکناراست
خواهدلکههرباردیباوتواندمیبرودباالدینباوتواندنمیمذکورمبلغچهاگرکهدیبگو

يجابهوینیزمبیسگوشت،يجابهکهاستلیمادارسرمایهاگر.  دیایبنیپائاستهیسرما
عیمطودیکنیتلقیاسیساقتصادقانوني مثابهبهرااوارادهدیباشمابدهدشمابهجوگندم،

بهنسبتکایآمردرکهچناناست،گریدکشورازباالترمزدسطحيکشوردراگر. دیباش
ویکائیآمراندارسرمایهالیامتفاوتبررامزدسطحدرتفاوتنیادیباشماانگلستان،

ها دهیپدریساي مطالعهبلکهياقتصادهاي دهیپدمطالعهفقطنهکهاي وهیشد،یکنحملیسیانگل
.ساختخواهدسادهاریبسزینرا

الیامازریغیکائیآمردارسرمایهالیامچرا: میبپرسمااستممکنحالتنیادریحتیول
قلمروازماکهآمدخواهدالزمسوالنیابهدادنجوابيبراواست؟یسیانگلدارسرمایه

دروخواهدمیرانیافرانسهدرخداکهدیبگوشیکشاستممکن. میشوخارجالیام
آناودیشاشوددادهحیتوضارادهیدوگانگنیاکهشومخواستارمناگرو. راآنانگلستان

دراي ارادهوباشدداشتهفرانسهدراي ارادهخواهدمیدلشخدادیبگوکهکندیشرمیبقدر
هرگونهینافیکلبهکهیاستداللنیچنبهوستونمادوستکهاستیهیبداما. انگلستان

.جستنخواهدتوسلاستعاقالنهيداور
الیامبارهدرکهستینآنماي فهیوظاما. بستاندشتریبهرچهکهاستلیمادارسرمایهالبته

یبررسراحدودنیاخصلتورویننیاحدوداو،يروینکهآنستبلکهمیبپردازتفحصبهاو
.میکن

سودمزد،د،یتول
.دادجاگردوپوستدرتوانمیکردرادیاوستونمادوستکهرایگزارشمضمون
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رااندارسرمایهي طبقهکارگر،ي طبقهاگر: کهشودمیمنجرجانیابهاواستداللي همه
صورتآندربپردازند،اوبهنقدمزدصورتبهنگیلیش5نگیلیش4يجابهکهوادارد
یحالتنیچندر. گرداندیمبرکارگربهکاالصورتبهنگیلیش4نگیلیش5يجابهدارسرمایه

5دیخرمینگیلیش4بادستمزدرفتنباالازشیپچهآنبرابردراستمجبورکارگري طبقه
4ارزشفقطنگیلیش5يجابهدارسرمایهچراشود؟مینیچنچرااما. بپردازدنگیلیش
نگیلیش4ارزشدرمزدمبلغچرااما. استثابتقاًیدقمزدمبلغکهرایزپردازد؟میرانگیلیش

مبلغحدوداگرگر؟یدمقداردرایوکاالنگیلیش2ای3ارزشدرنهواستشدهتیتثبکاال
ي ارادهتابعنهودارسرمایهي ارادهتابعنهکهشودمینیمعياقتصادیقانوني لهیوسبهمزد

. کردمیاثباتوطرحراقانوننیاستیبامیزیچهرازقبلوستونصورتآندراستکارگر
یزماننِیمعي فاصلههردرواقعاًکهيمزدمبلغکهکردمیثابتستیبامیاوعالوه،به

دورآنازهرگزوداردمطابقتدستمزديضرورمبلغباقاًیدقوستهیپگرددمیپرداخت
حدودایودارسرمایهي ارادهبهفقطمزدمبلغنیمعحدودهرگاهگریديسواز. شودنمی

آنهادریضرورتچیهاست،خودسرانهمذکورحدودصورتآندراستمربوطاويآزمند
رییتغدارسرمایهي ارادهبرخالفجهیبالنتودارسرمایهي ارادهبربناتوانمیراآنهاست،یننهفته

.داد
تعداديبرایگیددراگر: ساختمجسمنیریزمثالباراخوديتئوروستونمادوست

نخواهدادیزها قاشقي ازهاندکردنبزرگبامذکورمقدارباشدآشینیمعمقدارافرادازینیمع
اي سهیمقاواستمبتذلیکاندمننظربهمثالنیاکهمیبگواگرنرنجدوستوندوارمیام. شد
بامبارزهبهرومهاي نیپلبکهیهنگامدادانجامپایآگروسیِمننکهآوردمیمنخاطربهرا

کرِ یپنیپلباعضاءبهنیسیپاتري معدهکهگفتآنهابهنیسیپاتريپایآگربرخاستندها نیسیپاتر
بایکساعضاءبهتوانمیکهکندثابتنتوانستيومعذالکیول) 1.(رساندمیغذایدولت

کهاستبردهادیازخودي نوبهبهوستونمادوست. دیرسانغذاگریدکسي معدهپرکردن
چهآنواستگرفتهجایملکارِ محصولي همهدخورنمیآنازکارگرهاکهیگیدآندر

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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مظروفزیناچمقدارنهواستگیدکوچکحجمنهبخورندتر شیبکارگرانکهشودمیمانع
.شودمیمانعآنهاقاشقیکوچکفقط. آن

ارتقاءبابپردازد؟نگیلیش4ارزشنگیلیش5يجابهکهشودمیقادریرنگینچهباکارفرما
ایآکاالها،متیقرییتغتر عامبطورایوها متیقارتقاءایآیول. فروشدمیکهیکاالهائيبها

طیشرامذکوري ارادهتحققيبراکهآنایواست؟دارسرمایهارادهتابعفقطها متیقخود
آمدنِنیپائورفتنِباالگاهآننداردضرورتیطیشرانیچناگراست؟يضرورینیمع
. دیآمیدرینشدنحليمعماصورتبهآنهاي وقفهیبراتییتغبازار،هاي متیق

ویمصرفکارِوهیسرمازانیمدرنهوکارمولدِيروهایندرنهکهاستنیامافرضچون
واستندادهيرويرییتغگونهچیهشودمییابیارزآنباکاالهاارزشکهیپولارزشدرنه

ریتاثکاالهايبهادرتواندمیچگونهمزدارتقاءصورتآندرافته،یرییتغدستمزدسطحفقط
يتقاضاانیمموجودرابطهِبرکهکندمیریتاثجهتآنازفقطکاالهايبهادرمزدارتقاءکند؟

.گذاردمیاثرآنهاي عرضهوکاالها
نینخستاءیاشراهدرراشیخودرآمدخودي مجموعهدرکارگري طبقهکهاستدرستکامالً

رشدباعثمزدسطحارتقاءجهتنیااز. کندخرجاستمجبوروکندمیخرجها يازمندین
يبرا. شودمیبازاردرآنهايبهايارتقاجهیلنتباوها يازمندیننینخستاءیاشيتقاضا

يارتقامحلازپردازندمیکهيدستمزديارتقاکنندمیدیتولرااءیاشنیاکهیاندارسرمایه
ي کنندهدیتولکهاندارسرمایهریساوضعیول. شودمیجبرانبازاردرآنانيکاالهايبها

اندارسرمایهگونهنیاتعدادکهدینکنتصورو. شودمیچهستندینها يازمندیناءیاشنینخست
بهتیجمعپنجمکیي لهیوسبهیملهاي فرآوردهدوسومکهدیریبگنظردرهرگاه. استکم

ي لهیوسبهفقطکهداشتاظهاریحتراًیاخمبعوثانمجلساعضاءازیکیوـرسدمیمصرف
ازیبزرگبخشچهکهدیابیمیدرصورتآندرـرسدمیمصرفبهتیجمعهفتمکی

مقدارچهگردند،مبادلهآنهاباایوشوددیتولیتجملاءیاشصورتبهدیبایملهاي فرآورده
اسرافبهرهیغوها،گربهها،اسبنوکرها،راهدردیباها يازمندیننینخستاءیاشازیمیعظ
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نینخستاءیاشيبهاشیافزااثردرشهیهماسرافنیامیدانمیتجربهبهکهچنان. شودمصرف
.کاهدمیاریبسها يازمندین

مشغولندصنعتمختلفهاي رشتهدرکهیاندارسرمایهسودِهاي نرخدرتفاوتنیاعواقب
سودِمتوسطهاي نرخدریعلتبهکهبودخواهديمواردي هیکلمانندالبتهود؟یخواهدچه

استتر سودکمکههائی رشتهازکاروهیسرما. شودمیحاصلتفاوتدیتولمختلفهاي رشته
کهیوقتتاکاروهیسرماانتقاتلانیجرنیاوگرددمیمنتقلاستتر سودپرکههائی رشتهبه

ي ازهاندبهها رشتهریسادروافتهینشیافزاتقاضارشدي ازاندبهصنعتازرشتهکیدرعرضه
درعموماًافتیوقوعرییتغنیاکهآنازپس. ابدیمیادامهباشدافتهینتنزلتقاضاکاهش
نقلنیاي همهکهجاآناز. شودمیبرقرارسودیعمومنرخدوبارهدیتولمختلفهاي رشته

ازپساستدادهيرومختلفيکاالهاي عرضهوتقاضاتناسبدررییتغاثردرفقطانتقاالت
بهوخودسابقسطحبهمتهایقوزدیخیبرمانیماززینآنریتاثبرخاستانیمازعلتکهآن

ازرشتهچندبهشودمیحاصلدستمزدشیافزااثردرکهسودنرختنزل. گردندمیبرتعادل
يرییتغکارمولدهِيروهایندرنهما،فرضطبق. ابدیمیتیعمومبلکهماندنمیمحدودصنعت
بخش. ردیپذمیرییتغنیمعدیتولحجمنیاشکلبلکهد،یتولکلحجمِدرنهوشودمیحاصل
شکلبهيترکوچکبخشودیآمیدرها يازمندیننینخستاءیاششکلبهدیتولازيبزرگتر

شکلهمانبهوشودمیمبادلهیتجملاءیاشباخارجهدريترکوچکبخشای،یتجملاءیاش
نینخستاءیاشباخارجهدریهنیمدیتولازيتربزرگبخشایو. شودمیمصرفخودیاول

یکینینخستموردباریاخمورددونیاو،یتجملاءیاشبانهوشودمیمبادلهها يازمندین
يروبازارهاي متیقدرکهیموقتاغتشاشازبعددستمزدها،سطحیعمومیترقپس. است

کاالهامتِیقمدتدرازرییتغبهوگرددمیسودنرخیعمومتنزلموجبفقطدهدمی
.انجامدنمی
دردستمزدرشدتمامکهامگرفتهمبداءرافرضنیافوقاستداللدرمنکهکنندرادیااگر

امکردهقبولرایفرضآنمنکهگفتخواهمشودمیمصرفها يازمندیننینخستاءیاشراهِ
شودمصرفیائیاشراهدردستمزدهاي دهافزوهرگاه. استتر مناسبوستوناتینظريبراکه

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*
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آنهادیخرقدرتیواقعشیافزاصورتآندراست،نبودهکارگرانمصرفجزءدرسابقاًکه
دستمردشیافزاي جهینتفقطآنهادِیخرقدرتشیافزانیاچوناما. بودنخواهداثباتمحتاج
. باشدمطابقانیکارفرمادیخرقدرتکاهشباکامالًمذکورشیافزاکهدیآمیالزماست
رییتغتقاضانیاي دهندهلیتشکاجزاءبلکهابدینمیشیافزاکاالهايتقاضایکلي ازهاندپس
بهگریدطرفدرکهتقاضاکاهشباشودمیحاصلطرفکیدرکهتقاضاشیافزا. کندمی

چیهماندمیرییتغبدونقیطرنیابهتقاضاکلجمعچونو. شودمیجبراندیآمیوجود
.دهديروبازارهاي متیقدرستینممکنيرییتغ

راهدرکسانیطوربهدستمزدي افزودهای: میریگمیقراراحتمالدوبرابردرماقیطرنیابه
کارگري طبقهطرفازتقاضاي توسعهحالت،نیادروـشودمیخرجیمصرفاءیاشي هیکل
دستمزدي افزودهایوـگرددجبراناندارسرمایهي طبقهطرفازتقاضالیتقلي لهیوسبهدیبا

دروـشودمیخرجکندمییترقموقتاًبازاردرآنهامتیقکهیائیاشازیبعضراهدرفقط
آمدننیپائي ازهاندبهوشودمیحاصلها رشتهازیبرخدرکهسودنرخرفتنباالحالتنیا

گردد،میکاروهیسرماعیتوزدررییتغموجباست،صنعتهاي رشتهریسادرسودنرخ
باالتقاضارشدي ازهاندبهصنعتي رشتهکیدرعرضهکهگاهآنتاابدیمیادامهکهيرییتغ

.دیآنیپائتقاضالیتقلي ازهاندبهگریدي رشتهدرورود
ینوساناتازپسدومفرضدر. دادنخواهديروکاالهامتیقدريرییتغچیهاول،فرضدر
. آمدخواهدنیپائخودیقبلسطحتاکاالهاي مبادلهارزششودمیحاصلکاالهامتیقدرکه
داشتنخواهديگریداثرگونهچیهسرانجام،دستمزد،سطحیعمومیترقفرض،دوهردر

. سودنرخیعمومتنزلمگر
اگردیکنفکرکهکردشنهادیپبگذاردریتاثشماتصوردرکهنیايبراوستونمازیعزدوست
چهابدییترقنگیایش18بهنگیلیش9ازعمومطوربهانگلستانيکشاورزکارگراندستمزد
نینخستاءیاشيتقاضاکهدیشیاندیبیکاند:گفترسابانگباوآمد،خواهدشیپیمشکالت

وحشتناكچهآمدخواهدآندنبالبهکهها متیقیترقوافتیخواهدیشیافزاچهها يازمندین
دوازشیبکایآمردريکشاورزکارگرمتوسطدستمزدکهدیدانمیهمهشمااما. بودخواهد
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يکشاورزمحصوالتمتیقچهاگراست،انگلستاندريکشاورزکارگرمتوسطدستمزدبرابر
همانعموماًکایامردرهیسرماوکارانیممناسباتچهاگراست،انگلستانازکمترکایآمردر

. انگلستانازاستکمترمراتببهکایآمردرانهیسالدیتولحجمچهاگرانگلستان،درکهاست
برابردرواقعاً کهاي مسئلهازراماتوجهکهآنيبرازند؟میخطرپوریشمادوستچراپس

استیمعنآنبهنگیلیش18بهنگیلیش9ازدستمزدیناگهانیترق. گرداندمنحرفماست
کهمیکننمیبحثمسئلهنیادروجهچیهبهمایول. کندیترق%100ناگهاندستمزدازهاندکه
يکارچیهما. رودباال% 100ناگهانانگلستاندردستمزدیعمومسطحاستممکنایآ

آنباانطباقدرونیمعاحوالواوضاعتابعدیباخاصموردهردرکهیترقنیاازهاندبه
دریحتبود،خواهدچهدستمزدیعمومیترقعواقبکهمیکنپژوهشدیبافقط. میندارباشد

.باشدمیدرصدکیازشیبمدکوریترقکهموردآن
گذارممیکناراستکردهلیتخوستونمادوستکهرادستمزدصددرصدیترقمنپس

داديروانگلستاندر1859ـ1849دوراندرواقعاًکهدستمزدیترقآنبهراشماتوجهِ و
.کنممیجلب
دهروزتر حیصحریتعببهوکاري ساعتهدهروزِبارهدر1848درکهیقانونازشماهمه

شاهدماکهاستياقتصادراتییتغنیبزرگترازیکینیا. دیباخبرشدوضعکارمهینوساعت
کهصنعتعمدههاي رشتهدربلکهیمحلعیصنایبرخدرفقطنهقانوننیاایم.بودهآنها

دستمزدياجبارویناگهانیترقموجبداردادتیسیجهانبازاربرآنهابرهیتکباانگلستان
ووریسنپرفسوراور،دکتر. گرفتصورتينامساعداریبسطیشرادرمذکوریترقو. دیگرد
بامیبگودیباوـکردندثابتهستنديبورژوازیرسمانیسخنگوکهگریداقتصاددانانهمه
صنعتي فاتحهقانوننیاکهـکردندثابتوستونمادوستازاستوارترمراتببهیدالئل

سربربلکهستیندستمزدسادهیترقسربرمطلبکهکردندثابتآنها. خواندمیراانگلستان
. استلیتقلنیابریمبتنوشودمییناشمصروفکارِزانیملِیتقلازکهاستیترقچنانآن

ستانندبازدارسرمایهازخواهندمیکهدوازدهمساعتنیهمهماناکهداشتندمیاظهارآنها
تراکمکهکردندمیدیتهدآنها. داردیمبرآنازراخودسوددارسرمایهکهاستیساعتگانهی

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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کاستخواهددیتولرفت،خواهددستازبازارهاکرد،خواهدیترقها متیقشد،خواهدکم
آنها. دیرسخواهدفرایورشکستگباالخرهوآمدخواهدنیپائدوبارهدستمزدهاجهیبالنتو

قانوننیاباسهیمقادر) 2(حداکثربارهدرریروبسپنیلیمیماکزنیقوانکهکردنداعالمیحت
داد؟يروچهواقعدراما. بودآنهاباحقيحدتاواستزیناچ

یکارگرانتعدادمهمشیافزاکار،روزِلیتقلرغمیعلکارخانهکارگرانينقددستمزدیترق
شگفترشدها،کارخانهمحصوالتمتیقوقفهیبتنزلداشتند،اشتغالها کارخانهدرکه
کارخانهيکاالهابازارندهیفزاوسابقهیبتوسعهها،کارخانهکارگرانکارِمولدِيروهاینزیانگ

يآقاچگونهکهدمیشنمنخودعلوم،بیترغانجمنجلسهدر. منچستردر1860در،يا
علمیرسمندگانینماریساهمووریسنهمواوردکترهمواوهمکهکرداعترافنومان

منمنظور. بوددرستمردميزیغرافتِیدرکهیحالدر) 2(اندکردهاشتباهیهمگاقتصاد
همکارعنوانبهاقتصادعلمدرکهاستنومانويآقابلکهستیننومانسیفرانسپرفسور

خیتارکهيقدریعالاثرنیاناشرِعنوانِبهو"هامتیقخیتار"نگارشدرتوكتوماسيآقا
ثابتفکراگر. داردیشامخمقامکندمیپژوهشقدمبهقدم1856تا1793ازراها متیق

مولدِ يروینثابتسطحد،یتولثابتزانیمدستمزد،ثابتي ازهانديبارهدروستونمادوست
آندربوددرستاوهاي تیقطعوها ثباتریساوان،دارسرمایهیمستولوثابتي ارادهکار،

ستیبامیوآمدمیدردرستوریسنپرفسورتارِورهیتهاي ینیبشیپستیبامیصورت
يسوبهیمقدماتگامنینخستراکارروزیعموملیتقل1816سالهماندرکهاوونروبرت

راآنزده،دستخطرقبولبه،یعموميپندارهارغمیعلوداشتاعالمکارگرطبفهیرهائ
.باشدبودهخطابرساختیعملواقعاًوالناركیندرخودیبافپارچهي کارخانهدر

باالدستمزدهاجهیبالنتوشدیعملکاري ساعتهدهروزقانونانگلستاندرکهموقعهماندر
زینيکشاورزکارگراندستمزدیعمومیترقستینآنهاذکرمحلجانیاکهیدالئلبهرفت

حیتوضچندبهقبالًجانیادرنشوددهیفهمبدمنسخنانکهنیايبرا. دیگردمشهود
دستمزداگر. نباشديضرورمنبالفصلمنظوريبرامذکورحاتیتوضچهاگرپردازم،می
سطحصورتآندربرودباالنگیلیش4تاداشتهمیافتیدرنگیلیش2اي هفتهکهیکس
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آن،سطحیترقنظرنقطهازدستمزدیترقنیابهمااگر. استکردهیترق% 100دستمزد
نگیلیش4یعنیدستمزد،یواقعازهاندآنکهحالکند،جلوهبزرگیلیخاستممکنمیبنگر

.داردهمراهیگرسنگکهاستيزیناچاریبسصدقهچنانهمهفتهدر
ازهاندکهدیبپرسوستهیپ. دینشوگمراهدستمزدسطحیترقنیطنپرهاي صَدانهازنیرایبنا
.استبودهچهدستمزدیاول

کارگر5ونگیلیش5کارگر5ونگیلیش2کارگر10اگرکهستیندشوارنکتهنیادرك
رهیل5یعنینگیلیش100هفتهدرنفر20نیایافتیدرمزدرندیگمیهفتهدرنگیلیش11
خواهدرهیل6بهرهیل5ازرودباال% 20مثالًآنهایهفتگمزدکلمبلغبعداًاگر. استیسیانگل
دستمزدیعمومسطحکهگفتتوانمیصورتآندرمیکنحسابمتوسططوربههرگاه. دیرس
هاي گروهازیکیدستمزدمانده،رییتغبدونکارگر10دستمزدواقعدرچهاگرکردهیترق% 20
گروهدستمزدمبلغورفتهباالنگیلیش6بهنگیلیش5ازنفرهرمورددرکارگراني نفرهپنج
وجهچیهبهکارگرانازیمینوضع. استدهیرسنگیلیش70بهنگیلیش55ازگریدنفرهپنج

واقعاً هیبقچهارمکیوضعفقطوافتهیبهبوديزیناچازهاندبهچهارمکیوضعافته،ینبهبود
.استشدهبهتر
وکردهیترق% 20کارگر20نیادستمزدکلمبلغمیبگبرنظردررامتوسطازهانداگریول
نیاکهیکاالهائيبهاوگماردمیکاربهراکارگراننیاکهاي هیسرمامجموعهلحاظاز

کسانیطوربهدستمزدیترقدرکارگرانهمهکهاستآنمثلناًیعکنندمیدیتولکارگران
هاي نینشکنتدردستمزدسطحکهجاآناز،يکشاورزکارگرانمورددر. باشندشدهمیسه

.بودنامتعادلاریبسآنهادردستمزدیترقریتاثاستمتفاوتیکلبهاِکُسوانگلستانمختلف
هاي اتیمالمانندـعواملازسلسلهکیداديرودستمزدهایترقکهیدورانهماندرباالخره

،يکشاورزکارگرانمساکنازیبزرگبخشبیتخربود،هیروسباجنگازیناشکهيدیجد
.کردمیعملمعکوسجهتدرـرهیغو

متوسطسطح1859تا1849ازکهنیابهمیگردمیبازنکیا،یمقدماتتذکرچندنیاازپس
بهمطلبنیادیدرتائتوانممیمن. کردیترق% 40باًیتقرانگلستانيکشاورزکارگراندستمزد

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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یکافنظرمبهاستمنبرابردرکهیهدفيبرایول. بپردازممفصلومشروحمداركذکر
سالدرمرتن. چجونطرفازکهدهممراجعهیقیدقويانتقادگزارشبهراشماکهاست

يآقا. شدرادیارودمیکاربهيکشاورزدرکهیروهائینموضوعدرلندنهنرانجمندر1860
کشاورز100باًیتقرلیاصاسنادریساوها حسابازصورتکهپردازدمییآمارهائنقلبهمرتن

.استبرداشتهانگلستاننینشکنت35واِکُسنینشکنت12از
ها کارخانهکارگراندستمزدکهنیابهتوجهباخصوصبهوستون،مادوستاتینظرطبق

هاي فرآوردهمتِیقدریوحشتناکیترق1859تا1849ازستیبامیکرد،یترقمتقارناًز،ین
هاي یحاصلکموهیروسجنگوجودباشد؟چهواقعدریول. باشددادهيرويکشاورز

يکشاورزیاصلمحصولکهگندممتوسطيبهادیرسظهوربه1856ـ1854درکهیمتوال
ـ1849هاي سالدربودرهیل3کوارتر،هرقرارازباًیتقر1848ـ1838درواستانگلستان

کارگرانمتوسطدستمزدکهحالنیعدریعنی. کردتنزلنگیلیش10ورهیل2تاباًیتقر1859
انیپااگردورهنیهمعرضدر. آمدنیپائ% 16ازشیبگندميبهارفتباال% 40يکشاورز

ازانینوایبي شدهثبترسماًتعدادمیکنسهیمقا1849بارا1859سالیعنیآغازشباراآن
نیاکهموافقمشمابامن. استافتهیلیتقلنفر73949یعنیکردهتنزل860470به934419

.استیلیتقلمعذالکیول. رفتنیبازهمبعدهاي سالدرواستزیناچاریبسلیتقل
ي دورهنسبتبه1859ـ1849ي دورهدرخارجهازگندموارداتکهشودگفتهاستممکن

جانیاازیول. استشدهبرابردوازشیبغالتبهمربوطنیقوانالغاءاثردر1848ـ1838
هاي فرآوردهيبهاکهبودمنتظرستیبامیوستونمادوستلحاظازشود؟میجهینتچه

. برسداوجبهیخارجيبازارهاازندهیافزاومیعظویناگهانيتقاضانیااثربريکشاورز
دراما. استکسانیآنریتاثباشدخارجازچهوکشورداخلازچهتقاضاشیافزاکهرایز

فرانسهدردوراننیاتمامدرداديرویحاصلکمکهیسالچندازنظرصرفشد؟چهواقع
مجبوربارنیچندها یکائیآمرشد،میتیشکاگندميبهاکنندهورشکستتنزلازوستهیپ

جنگم،یکناعتماداورخارتيآقابهاگرهیروسوبسوزانند،راخودزائدمحصوالتگشتند
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بهراهیروسيکشاورزمحصوالتصدورکایآمررقابتکهرایززدمیدامنراکایآمریداخل
.ساختمیفلجاروپايبازارها

یترقهرگونه: شودمینیچنمیآوردرمجردصورتبهراوستونمادوستاستداللاگر
هرگزمذکوریترقجهتنیااز. دیآمیوجودبهدیتولازینیمعحجميمبنابرشهیهمتقاضا
یپولهاي متیقتواندمیفقطوگرددتقاضامورديکاالهاي عرضهشیافزاموجبتواندنمی
تقاضایترقموارد،ازیبرخدرکهدهدمینشانمشاهدهترین سادهیحتیول. ببردباالراآنها
موقتارتقاءباعثفقطگریدموارددروبردنمیباالبازاردرراکاالهامتیقوجهچیهبه
مجددتنزلبهمذکوررشد. دیآمیدرآنپسازعرضهرشدکهشودمیبازاردرکاالهامتیق
اثردرتقاضایترقکهنیا. انجامدتر مینیپائمواقعازیبعضدروآنهایقبلسطحتاها متیق

نقطهاز. کندنمیعوضرامسئلهطیشراباشددادهيروگریدعللاثردرایودستمزدشیافزا
کهاي دهیپدحیتوضکهاستدشوارقدرهمانعامدهیپدنیاحیتوضوستونمادوستنظر
موردي مسئلهدرجهتنیااز. دینمامیيرودستمزدشیافزاهنگامدر،یاستثنائطیشرادر

کهسازدمیآشکارفقطمذکوراستدالل. کندنمیثابترايزیچچیهاواستداللماپژوهش
شودمیعرضهشیافزاموجبتقاضایترقآنهاطبقبرکهینیقوانازتواندنمیوستونمادوست
. اوردیبدرسرانجامد،نمیبازارهاي متیقیقطعیترقبهوهرگز

******

: هاسیپانو
.آوردگریدزبانبهتواننمیکهاستشدهآوردهیلفظجناسیاصلمتندر.1
نیقواننیا. شدوضعها ژاکوبنتوسطکه1793یبورژوائانقالبدرحداکثربهمربوطنیقوان.2

. داشتمیمقرررادستمزدحداکثروها متیقحداکثر

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*






