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%3600استثمارنرخباییزااشتغال

ضدکردیرونیفعال!! است%1200رانیايدارسرمایهجهنمدرکارگراناستثمارنرخمتوسط
وبارهاراکارگرطبقهیزندگوکارطیشرابراستثمارهولناكنرخنیايالیاستيدارسرمایه

یاسالميجمهوريریآمارگويریزبرنامهمراکزيسوازشدهمنتشريهاگزارشبهرجوعبا
درجهنیابانجا،یادراستثمارشالقاند.دهیکشریتصوبهوکردهحیتشرکارگرهاي تودهيبرا
یتمامبا،یروحانحسندولتاکنونودیآمیفرودکارگرانگردهبریرحمیبوشدتاز
اجراآمادهاستثمارشدتنیاقیتعموتوسعهيبرا!! ینینوطرح،يبورژوازيهایکاربیفر

لیالتحصفارغکاريایجووکاریبکارگرها ونیلیمانیمازطرحنیااساسبر. استکرده
مینکنفراموش. گردندمیيکارورزبهموسومهاي دورهواردنفرهزار150یسالها،دانشگاه

آموزشمراکزوها دانشگاهازانسانونیلیمکیحدودسالهردولتنیهميآمارهامطابقکه
دريبورژواز»يکارورز«اصطالحبههاي دورهطرحوشوندمیلیالتحصفارغکشور،یعال

کارگرهزار150نیااما!! ردیگمیخودپوششریزراتیجمعنیا%15فقطحالتنیبهتر
انیمفاصلهدرکهدیگومیطرحگردند؟یسرنوشتچهمیتسلوکنندچهاستقرار»کارورز«
هیسرماآنهايبرا. کنندکارهیسرمایخصوصصاحبانيبراساعت8تا6روزهرماه،6تا4
اندارسرمایهشروطیتمامبهتر،انبوهچههرارزشاضافهدیتوليبرا. ندینمادیتولسودو

کهزانیمهربهراکارفشار. دهندتنراکارطیشراترین ندهیفرساونیترشاق. گذارندگردن
کارگرچیهباکار،طیمحدر. نکننداعتراضهیسرماتیبربرشکلچیهبه. ندینماتحملباشد

گفتگوودلدردچیهوارداندارسرمایهاتیجناوکارفشاراستثمار،شدترامونیپگر،ید
نگردند،استخدامخواستارعنوانچیهبهکمتر،ایماهششانیپادرباشند،عیمطجاهمه. نشوند

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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ارادههیسرماکهکنندآنفقطکالمکیدرونپندارنداشتغالنهیزمشیپرا»يکارورز«دوره
150نیاکهدیگومیهیسرماقیتحموبیفردولت!! »ییزااشتغال«پروژه. خواهدمیوکندمی

نیایتمامباراهیسرمااستثمارطوقوندینمانیچناگریدانشگاهخواندهدرسکارگرهزار
دیتوليبرااوصافنیاباوگونهنیاساعتنیچنديروزاگرکنند،قبولشروطوودیق

يشورامصوبدستمزدحداقلسومکیمعادلماه،انیپادرآنگاهبکنند،جانارزشاضافه
مزددستتومانهزار310معادلم،ییبگوتر روشن،يبورژوازیاسالميجمهورکاریعال
هراستقراريبورژوازیاسالمدولتجنجالپراریبسيکارورزطرح!!کردخواهندافتیدر

اندارسرمایهاریاختدررایعالالتیتحصوها تخصصانواعيداراکارگرهزار150سال
کند،اهدادارسرمایهاربابانبهسودوهیسرمانیشتریبدیتوليبراراآنها. دهدقراریخصوص

خرید مایحتاج زنده ماندن به يبهاماهآخرروزکهبخواهدآنهادارسرمایهمالکاناززمانهم
بحثنیاشروعدر!!دهدآنهادستبهکاريروینيبهاایمزدعنوانبهراقدر فقط چند روز

رانیاهیسرمادولتنکیاواست%1200رانیادرکارگراناستثمارنرخمتوسطکهشددیتأک
!! بخشدمیشدتودهدمیشیافزا%3600تاکارگرطبقهازبخشنیامورددررانرخنیا
اعطایخصوصاندارسرمایهبهارزشاضافهنرخنیباالترباکارگراننیااستثمارموهبتنکهیا

نیا. ستیکهیسرمامالککهکندنمییتفاوتکارگرطبقهيبرا. استيثانومسأله،گرددمی
ها بتیمصها،فالکتوفقرها،یآوارگها،یگرسنگکلسرچشمهوالفسادامکهاستهیسرما

ریزرانیايبورژوازدولتکهاستدادهرخچهاست،شدهچهکهدیددیبا. استها نکبتو
اي انهیوحشوادانهیشطرحنیچنياجراکاربهدست!! ینیآفراشتغالبیفرکتلوعلم
نیابههیسرماتوسلکهگفتدیباآنازشیپاماکرد،میخواهاشارهنکتهچندبهگردد؟می
. ستینرانیامانندیجوامعایرانیاژهیومطلقاًجهانروزطیشرادر!! »هاینیآفرکار«نوع

شکلکهاستيمتمادانیسالایدنيدارسرمایههاي قطبنیرومندترینویشمالویغربياروپا
اطالعمحضاند.کردهآوارکارگرهاي تودهسربررا!! »هاییزااشتغال«نیامتنوعيها

موهبتنیاياهدایواقعشگامیپکهمیکنمیاضافهزینرانیاپرستان،هیاتحادوکاسازانیسند
ازوکارگرطبقهعیوسبخشکیتر بربرمنشانهچههریسالخشگامیپان،دارسرمایهبهعظما
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به. هستندوبودهيکارگرکریپغولهاي هیاتحادجاهمهکشورها،نیاکارگرانکلطرقنیا
وارفهرستواختصاربهنکاتنیا. میبروراستانیادراشارهقابلنکاتوباالسؤالسراغ

: ازعبارتند
جزءریزناپذیگروذاتاًمدام،هیسرما. استهیسرمايضروردهیپديسازکاریبويکاریب-1

از؛دهدمیشیافزا) کاريروین( ریمتغجزءمقابلدررا... ) ،مواد، آالتنیماش(خودثابت
سرحدتارااستثمارنرخ. دینمامیدیتولراارزشاضافهحداکثرکارگرحداقلباقیطرنیا

راخودهدفکالمکیدرورساندمیممکنحداقلبهرادیتولهاي نهیهز. بردمیباالممکن
امااستهیسرماتیماهنیا. سازدمییعملاستسودهمبازوسوددیتولويخودگسترکه

یموسمهاي دورانيسواومعمولطوربه،يدارسرمایهتوسعهیطوالنهاي دورهدرروندنیا
. استنداشتههمراهراکشورهاکارگرانشمارمطلقکاهشلزوماًه،یسرمابحرانیموسمریغو

استمودهیپمینزولرونده،یسرماثابتبخشعیسررشدبهنسبتشاغلکارگرانتیجمع
. استافتهیمیهمشیافزاکهاستشدهنمیکاهشدچارفقطنهکارگران،آحادمطلقشماراما

رییتغنیا. استشدهرییتغدستخوشيدارسرمایهيایدنبخشکیدرحداقلاکنون،روندنیا
بهونامدمیهیسرما»کیارگانبیترک«مارکسآنچهمتوسط. زدیخیمبرهیسرماسرشتاز

واندازدمیچرخشبهراهیسرمانیاکهيکاريروینوثابتهیسرماانیمنسبتتر سادهزبان
يدارسرمایهيایدنازیبخشدراخصطوربهویجهانهیسرماکلچرخهدرسازد،میسودآور

بهسرها ارزشاضافهنرخایکاريرویناستثمارنرخزمانهم. استرفتهباالها کهکشانتا
. ستینهیسرماثابتبخشرشدنرخفیحرهیسرماریمتغبخشرشداماد،یسامیآسمان
يبارآورامانیبشیافزادرهمبازراچارهراهها،تناقضنیاوطیشرانیافشارریزهیسرما
سازيبیکارويکاریب. ندیبمیآنثابتبخشمقابلدرهیسرماریمتغبخشتنزلویاجتماعکار
وضعنیاچالشيبرايراهکارچیههمبازوچیه،يدارسرمایه. جوشدمیروندنیادروناز

دريکاریبطوفانصورتبهاکنونسرشتنیاواستهیسرمایسرشتدهیپديکاریب. ندارد
. استایدنکارگرانينابودویآوارگوساختنگرسنهها،انسانیزندگبساطدنیبرچحال

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*



4

فازدرراتیماهنیابروزنکهیاایاست،زايکاریبخودتیماهدريدارسرمایهنکهیا-2
نیعدرنظامنیاکهستینآنمتضمنوجهچیهبهاست،کردهیطوفانخودتوسعهیکنون
چههر. کندنمیتالشکارگرانتعدادالمقدوریحتشیافزايبراخودتیظرفکلباحال
تصور. استهیسرماریمتغجزءایکاريرویناستثمارمیمستقمحصولاستسودوهیسرما

اریبسردیگشیپراخودوجودوشیزاسرچشمهگانهیيسازخشکراهيدارسرمایهنکهیا
وراهکارحل،راههربهایدنکارگرانمطلقشمارشیافزايبراقطعاًهیسرما. استمبتذل
حداکثردیتولمنتظرلحظهبهلحظه،دیبايریگجهتنیابطندراما. زندمیدستیشیاندچاره
یاتیحازینفشارریزمعضل،نیابامواجههدريدارسرمایه. باشدهمکاريروینحداقلازسود

سوددیتولسرچشمهگانهیاالمکانیحتحفظوسوکیدریاجتماعکاريبارآورشیافزابه
چههرتهاجمباراهنیا. دهدمیقرارخوديپاشیپرایسومراهگر،یديسودرهیسرماو
تمامکاريروینبهگانیراشبهکاريروینيبهاینیگزیجاباکارگران،شتیمعاساسبهشتریب

سرپناهوپوشاكوخوراكوخورديبهاخوداساسدرکاريروینيبها. شودمیانجامگانیرا
وهیسرماتوسطمجددمصرفيبرارو،یننیادیبازتولازینموردآموزشودرمانوداروو

راکارگرماندنزندهومعاشییابتداحتاجیمانیا. استهیسرماوسوددیتولپروسهاستمرار
توانمی.ساختچیهیحتآورد،نیپائچ،یههاي یکینزدتاراآنتوانمی.دادتنزلتوانمی

مدرسهرا،یزندگهیاوللیوسارا،داروودکتررا،وهیمرا،گوشتکهکردمجبورراکارگر
باراکارگرتوانمی.کندفراموشاصالراگریدیاتیحلوازمیبرخورانولباسرا،کودکان

راخودانتظاردامنهکهساختوادارجبرنیاگریداشکالهمهوياقتصادجبرکشندهفشار
يروبردنیخوابآور،مرگنمورهاي کومهدرستنیز،یبهداشتریغآب،یخالنانکیحدتا
نیپائدرمانوداروچیهبدونسرما،ازمردنودنیلرزویلباسیبقبولنمناك،لختنیزم

بهراکارگرهاي تودهازیمیعظاریبسبخشجهانسراسردريدارسرمایهاالننیهم. آورد
یکشنسلوتیبربریرسمرقیبریزراکارنیايبورژواز. استساختهمجبوروضعنیاتحمل

پرچمهدفنیاتحققریمسدرجاهمهبالعکس. استندادهانجامتیبشرهیعلجنگو
اشتغال،جادیاپرچم،یاجتماععدالترفاه،آموزش،بشر،حقوق،ییزاتمدن،یدوستانسان



5

ییزااشتغالرسمواسميدارايوهایسناروها طرحهیکل!!استافراشتهيکارورزوینیآفرکار
وها طرح. هستندهدفنیاشبردیپخدمتدريدارسرمایهيایدنهمهوکایامرواروپادر

گشامشکلویاتیحاریبسنقشيجارطیشرادرژهیوبهیجهانهیسرمايبراکههایی پروژه
راارزشاضافهدیتولسرچشمهه،یسرماریمتغجزءکاهشباکاريبارآورشیافزااگر. دارند

وترین متخصصیحتکاريروین. کنندمیيبازمعکوسنقشها پروژهنیاخشکاند،می
ترین نیپائبهراآنيبهااماندینمامیابقاکارودیتولپروسهدرراکارگرطبقهبخشنیبارآورتر

ازیبزرگاریبسبخشگریدانیببه. سازندمیصفريموارددرودهندمیتنزلممکنزانیم
شبهاستباالترگریديجاهابااسیقدرکاريروینيبهاکهیممالکدریحتراکارگرطبقه

يبرااگرهیسرما. سازندمیهیسرمایسالخریاسگانیراتمامریچشمگیسطحدروگانیرا
وبنگالدشدراگر. پردازدمیدالر60معادليدستمزد،یبنگالکارگرماهانهکارساعت320

زیچهرومهیبواستخداموکارخانهبهازینبدوننمورهاي کلبهدرونزنانکاربانیپیلیف
ها ارزشاضافهارقامقیطرنیاازاگرد،ینمامیکینزدچیهمرزبهراکاالهادیتولنهیهزگر،ید
ممالکدرکند،مینیچنجهانبخشکیدراگرگرداند،میمجاورکاالهافروشمتیقبارا

. دیجومیتوسل»هاینیآفرکار«نوعازهایی سهیدسبهزینیغربياروپا
ازيادیزاریبسشماردر. استکردهپرکارانیبریکثتیجمعازراایدن،يمزدیبردگنظام
یسومالويسعودعربستاندر. کارندیبیکلبهزنکارگرانمیعظهاي توده،يدارسرمایهجوامع

کلدرکاریبکارگراندرصدازکهیزمان. استگونهنیاوضعگریديجاهایلیخوسودانو
حساببهزینراکاریبنینشدوزخعیوستودهنیادیبامیگوئمیسخنیجهانکارگرطبقه
!! نیتراشتغالپردرکهاستيمتمادانیسال. استنهایاازشتریباریبسفاجعهعمقاما. آورد

یدولتویشیفرمانهویواقعآمارنروژوسوئدوآلمانمانندیجوامعدر،يدارسرمایهممالک
يدرصددهارقامکناردرکشورها،نیاهمهدر. استافزونکاريروینکلدرصد20ازکارانیب
. داردوجودزینپنهانيکاریبریاسگریديدرصددهمیعظتیجمعکیازشیبآشکار،يکاریب
باالهمبرابردوتاگاهلهستانومجارستان،یرومانونان،یا،یاسپانمانندیجوامعدردرصدنیا

يدستمزدباراکارانیبنیاکلکهاستنیاکارشيبورژواز»اشتغالدیتول«هاي طرح. رودمی

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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کهاستيرید. دهدقرارهیسرماصاحباناریاختدرکاريروینمتعارفيبهانصفحدود
یدموکراسورفاهعیرفهاي قلهریساوفرانسهآلمان،،يناویاسکانددرکارگرانونیلیمون،یلیم
دروندراشتغال،امیادرصد65معادليمزدباسال،ازبعدسال!! يدارسرمایهبشرحقوقو

جانیدولتویخصوصاندارسرمایهيبرا»یزائاشتغال«و»يآموزکار«هاي دورهنیهم
میتقدراهیسرماوسودمیعظيهاکوهوکنندمیتحملرااستثمارزانیمترین انهیوحشکنند،می

شگامیپوداللجا،همهدريکارگرهاي هیاتحادکهنماندناگفتهباز. ندینمامیدارسرمایهطبقه
!!هستنداندارسرمایهبههیهدنیايواگذار

عصردرژهیوبهکاريروینفروشندههاي تودهنمودنمزدیبوکارگرانساختنکاریب-3
. استيدارسرمایهدیتولیذاترواله،یسرمايجبريزیخبحرانابعادسابقهیبگسترش
بهازینخاطربهبحران،نیسهمگفشارلیدلبهموضوعاتنیاهمهيسوایاسالميجمهور
هاي هیسرماجلببهیاتیحازین،یاجتماعهیسرماییافزاارزشیمتالشچرخهيبازساز
ازمندینگریديجاهایبرخازشتریباریبس،یداخلهاي هیسرمايسازسودآورویخارج

یدانشگاهخواندهدرسکارگرانجملهازکارگرتودهتر عیوسچههرهاي بخشيسازمزدیب
يبورژوازبربرمنشانههاي زدنپاودستازاي گوشهیروحانيکارورزاهیسيویسنار. است
. استتیوضعنیادلدررانیاهار
تهاجماتوتعرضاتبهیجهانکارگرطبقهنیتمکومیتسلهاي نهیزمینیبازبیاساسبحثاما

جبرواوسرشتدرکهکندمیوکردهآنهیسرما. استيدارسرمایهفزونبهرووزانهیبشرست
گورکندیباوتواندمیکهاي طبقه. چرخدمیکارگرطبقهحولها پرسشهمه. استاويبقا

جنبشچراکهآنستیخیتارمهمسؤال. باشدنظامنیاشرازتیبشرکنندهرهاويدارسرمایه
سقوطخفتوذلتویزبونازدرجهنیابهجنبشنیاچرااست؟افتادهروزنیابهيکارگر
عقبتر مستأصلوتر لیذلایدنکارگرانتازد،تر میکوبندههیسرماچههرچرااست؟کرده
آورد،میفرويمزدبردگانگردهبرتر نیسهمگرااستثمارشالقهیسرماچههرچرانند؟ینشمی
یتمامیجهانکارگرطبقهچرا! شوند؟میشتریبخفتویآوارگویگرسنگتحملآمادهآنها
یحتخود،هاي خواستهوانتظاراتتنزلباراهیسرماتکارانهیجناتهاجماتوها تیبربر
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ماوگفتپاسخها پرسشنیابهدیباد؟یگومیپاسخخودیشتیمعمطالباتترین ییابتدا
وکالیرادپاسختامیهستتقالوتالشدرکهاستها دههيدارسرمایهضدکارگران

جنبشخونانیجرراتیوضعنیاازرفتبرونراهوراسؤاالتنیایمارکسوزیستهیسرما
ییجوافقوحلراهوکردیرووزشیخومبارزهوشناختوشعورنیروتتیفعالويکارگر

درخود،یطبقاتروزمرهکشاکشدرکهیوقت. استحیصراریبسماپاسخ. میسازجنبشنیا
جنبشیابیسازمانيبراتالشدره،یسرماتعرضاتهیعلجنگدرش،یخوهاي خواستهطرح
هاي عرصهیتمامدرويکارگرضدتیمدنوحقوقباجدالدرحاکم،میرژبازیستدرخود،

بامبارزاتنیاکليسازهماهنگيجابهشه،یربرنهادندستيجابه،یاجتماعاتیح
ویمدنویحقوقویاسیسساختارخموچیپدرفقطوفقط،يدارسرمایهضدکاریپمحور

ییشورامتشکلقدرتباراهیسرماقدرتکهیوقتم،یخورمیچرخيدارسرمایهیاجتماع
اعماليجابهراقدرتنیا،یغربياروپادرکهیوقتم،یکشنمیچالشبهيدارسرمایهضد
وخدمروزیدراقدرتنیاکهیوقتم،یکنمیدفناي هیاتحادجنبشگورستاندرهیسرماهیعل

یارتجاعیطلباصالحاشکالآنونیاداربهامروزوکردهیخلقيزیستسمیالیامپرحشم
اعتراضوینارضائالبیسماطبقهیدانشگاههاي خواندهدرسکهیوقتم،یزیآومیيبورژواز

ونیلیمون،یلیمکهیوقتسازند،میسرشکن»نیرحسیمن،یاحسی«متعفنباتالقبهراخود
ولهیحبه،یرفسنجانجنازهبهراخودمبارزاتیشرمیبتینهادرآموخته،دانشکارگران

کهیوقتکنند،میزانیآوها یروحانوها یخاتمبه،يبورژوازینیددولتگذارانهیپاترفند
م،یگردمیخودسريباالاحزابسراننظامادهیپوانیکاچیسندلشکریاهیسنسل،ازبعدنسل

. میهستشاهدشکهبودخواهدنیهمماکارفرجامم،یجنگنمیهیسرماهیعلیوقتکالمکیدر
ها مودنیپبرهوتوها رفتنگمراههنیابساطدیبام،یگردخارجتیوضعنیاازبناستاگر
متحدقدرتکیدیبا. میگردمتشکلزیستهیسرماویشورائدیبام،یکنجمعشهیهميبرارا

یاجتماعیزندگهاي عرصهیتمامدرراقدرتنیاومیشويدارسرمایهضدسازسرنوشت
.ستینيگریدچاره. میکناعمالهیسرماهیعل

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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دهیگردمواجههمیانتقاداتوها مخالفتباریاخيروزهادریروحان!! »ییزااشتغال«طرح
هیعلیاجتماعمختلفهاي حوزهکنشگر«470هیانیبها،يپردازمخالفتونقدهاانیمدر. است
م،یندارمتننیاسندگانینوبایسخنما. استکردهصداوسرشتریبهمهاز»يکارورزطرح

. شودمیدهیدزینيکارگرنیفعالیبرخناموهستندهمیکارگرانآنهاانیمدرکهچندهر
. مینیبمیيضروراریبسراحرفنیاگفتنواسترانیاکارگرهاي تودهبهخطابماحرف

زانیمچیهازاي نشانهچیهکنشگر470هیانیبکهآنستشیخورانیزنجهمباماکالملب
اعتراضانعکاساندازهچیهووجهچیهبههیانیبنیا. ندارديکارگریطبقاتيزیستهیسرما

بهموردنیادر. ستینیروحاندولت»ینیآفراشتغال«طرحبهرانیاکارگرطبقهکالیراد
.میکنمیاشارهنکتهچندبهگذراوکوتاهاریبسصورت

ازیمیعظبخشمزدچیهبدونمرگباراستثماراساسبهیاجتماعفعال470هیانیب:اول
طبقهریکثتیجمعکیگانیراسراسرانهیوحشاستثمارونداردیاعتراضچیهکارگرهاي توده

دورهدریدانشگاهخواندهدرسهیالکینازلمزدبهفقطهیانیب. ندیبنمیاصالًراکارگر
همکارگردیشاکنندگانامضاغالبتیاکثرزعمبهکهاي هیال. استمعترضيکارورز

اعتراضکارگرانهیعلهیسرماتیبربروتیجنابههیانیبم،یبگوئتر روشن. نگردندمحسوب
ازند؛یبمیآنهادانشمقامبهمیعظاهانتراآموختگاندانشيکارورزدورهنازلمزدندارد؛

کاريروینکیوجودکهبابتنیااز. داردتیشکااستدهیندراعلممقامهیسرمانکهیا
هجوميبرایخارجهاي هیسرماقیتشولهیوسده،یددانشگاهوخواندهدرسمتخصصگسترده

باها دانشگاهنکندکهاستنیانگران. کندمیشکوهشودمیهیسرماانباشتیداخلبازاربه
و!! »یاجتماعتعامالت«داغکانونآنکهيجابهان،یدانشجوبهنگاهنوعنیاباوکارهانیا
تخصصوفنوعلماهلوپژوهاندانشوستگانیشاشکارحوزهباشند،!! »یصنفهاي تیفعال«

دررانیاکارگرطبقهباهیسرمانکهیا. استنهایاسانینوهیانیبمشکل!! شوندهیسرماتوسط
وکردهچهطبقهنیاهاي تودهکاريروینيسازگانیراپهنهدربحث،موردنیمعقلمرونیهم
.ستینآنانمشغلهاصالکند،میچه
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ونظممیحرپاسداروساالرهیسرماپرستانه،قانونانه،یگراقانونه،یانیبسطرسطر،:دوم
پشت. استنظموتیمدنوحقوقنیاشکلترین بربرمنشانهیحته،یسرماحقوقوتیمدن
بدون!! کندمیتیشکاهیسرمایاسالمدولتکارقانونبا،یروحانطرحتناقضازهمسر

وحقنیتضمسندکییاسالميجمهورکارقانونکهکندمیالقانیچنایحوحجبچیه
انتظاراتورفاهواشتغالومطالباتازدفاعکار،قانونازدفاعو!!استکارگرهاي تودهحقوق

قانونرییتغدریروحاندولتشکستکهداردمیاعالمسرراستوحیصر!!باشدمیکارگران
شکستچونو!! استبودهکارگرطبقهسرکشمبارزاتمقابلدريبورژوازشکستکار،

شیستادرسانینوهیانیب!!ردیبگانتقامکارگرانازيگریدوهیشبهخواهدمیحاالاستخورده
ادانهیشوبکارانهیفريبندفرمولهرکهرسانندمیییجابهراکار،یاسالمدولتکارقانون

توسطکارگرانحقوقنیتضمویدوستکارگرنشانهعنوانبهراسندنیادرهیسرمادولتمردان
کارقانونایگوکهکنندمیوانمودنیچنمثالطوربه. دهندمیقرارتیحماودییتأموردآنها

قادرییکارفرماچیهواستکارطیمحدرکارگرهريفورشدنمهیبضامنیاسالميجمهور
مهیبپوششریزسندنیامطابقکارگرهاي تودهکلایگو. ستینحکمنیاقبولازفراربه

!! دارندقراردرمانودارو
وجودفقدانازنقطهبهنقطه. استیستیکالیسنداستخوانمغزتاوقایعمهیانیبيمحتوا:سوم
راآنزینخودسندگانینوکهییتشکلها-. دهدمیسرنالهيکارگریرسمهايتشکل

باشند،داراهمراسانینوهیانیبنظرمورداستقاللاگرکهییهاتشکل–نامندمیرمستقلیغ
گریدزیچچیهيدارهیسرمايبشرضدوتکارانهیجنانظمدرمنحليکاهایسنديسواتاینها

و!! عادلدالالنيجستجودرسختوکندنمیبسندهها شکوهوها نالهنیابههیانیب. ستندین
،دارسرمایهوکارگرانیماختالففصلوحليبرا!! »طرفیب«ومنصفهاي یانجیم

يکارورزطرحمهممعضلکییاجتماعکنشگر470هیانیب. استشوندهاستثمارواستثمارگر
!! استبیغاطرحدر»اختالفحليشوراها«يجاکهندیبمینیارایاسالميجمهور
ويکارگرضدژهیوأتیههمانتیروانیبهتردرجماعتنیااختالفحليشوراها

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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هاي هیاتحادانیميدعوابستبنهنگامییاروپايکشورهایبرخدرکهاستپرستهیسرما
. کندحلرااندارسرمایهوهیسرمامشکلتاشودمیدانیمواردییکارفرماويکارگر

کارگرهاي تودهسربرراتوهمازیکوهباالنکاتبهتوجهبایاسیسفعال470هیانیب:چهارم
يشستشوبهدستوکندمیيپردازوارونه. دینمامیکوردهدشفاآنکهيجابه. کندمیآوار
طبقهیناراضطلباناصالحدلحرفخودیواقعيبنداستخواندرهیانیبمتن. زندمیيمغز

يریگجهتاییطبقاتتعلقاتکنندگان،امضاآحاددربارهماکهمیکنمیدیتأک. استيبورژواز
تااند کردهتالشيافرادکهاستدایپکامال. میکننمیصحبتآنهاروزیاجتماعویاسیس

نیابابارچندمثالطوربه. سازندمتنواردیتصنعوانسجامیباریبسصورتبهرایجمالت
حداقلبايکارگرهراما!! »استياستثمارضدهیانیب«ایگوکهمیشومیمواجهعباراتنوع
ادیبنبراي خدشهچیه! ياضطرارهاي یخروجنیاکهابدیمیدريدارسرمایهضدیآگاه

.سازدنمیواردمتنساالرهیسرماویستیرفرمسراسر

يدارسرمایهضدکارگران
1396مرداد 
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گانیراتماموگانیراشبهکاريروینه،یسرما

مدتیطوالنقیتعوبهاعتراضدررانیاکارگرهاي تودهيجارسالریتماهدرفقط
اند.زدهاعتصابواعتراضبهدستدیتولوکارمرکز69درش،یخوگانیراشبهيدستمزدها

کارگرانيبرادستمزدهاقیتعومدتواند نمودهشرکتمبارزاتنیادرکارگرهزارصدها
یاصلخطوطها نیا. استبوده!! سال10یحتيموارددروسال2تاماهکیازواحدهر

منتشروهیتهآلمانکلنشهردررانیاکارگراناعتراضاتمدافعتهیکمکیکهاستیگزارش
ها رسانهدرمندرجاطالعاتواخبارازرابااليآمارهاي دادهعتاًیطبته،یکمفعاالن. استکرده

شمارانیمشکبدوناماستینيدیتردچیهيجاآنانکارتیاهمدراند.نمودهاستخراج
مزدهاقیتعوبهاعتراضدرماههرکهيکارگراجتماعاتوها ییمایپراهها،تحصنها،اعتصاب

. داردوجوديجدتفاوتکندمیدایپراهيمجازهاي شبکهواتینشربهآنچهبادهدمیرخ
. استيگریدمهمموضوعکهنیانهاماماحاضربحث
تاکاريروینفروشودیخررابطههاي جوانهنیاولشیروزمانازرانیادرکارگرانمزد
دستمزد،. استبوده»یچیهناهاروشامدست،صدلگنآفتابه«معروفمثلمصداقامروز

بنآکورد،د،یتولشیافزاحقتأهل،حقاوالد،حقسنوات،حقخواربار،پاداش،،يدیع
،يکارنوبتحق،يکارشبکار،یسختحقذهاب،وابیاحقمسکن،نهیهزکمک،يکارگر
کلجمعحاصلکه»هاحقوق«نیاازیلیطوستیلوينقدهاي کمکلباس،نهیهزکارانه،

سالدريدارسرمایهیاسالمدولتکاریعاليشورامصوبهاساسبرماههرانیپادرآنها
همنیاعجالتامابحثاما!! استانداختهلنگرتومانونیلیمکیساحلبريدیخورش1396

دیبارااندارسرمایهایهیسرماهاي يادیشوها يبازدغلها،يکاربیفرنوعنیاثیحد. ستین
قیتعوازیوقتکهآنستفقطستیلنیادنیکششیپازهدف. گفتبازيگریديجادر

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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تنهادارد،خودبردستمزدنامآنچهد،یآمیانیمبهسخنران،یادرمزدهاپرداختیطوالن
مزدنیهمازیاقالمآنگریدبخش. استآنیاصلسهمالبتهومعوقهمطالباتنیاازیبخش

مهمنکته. میکردادیآناز!! ها»حقوق«و!! ها»حق« گانه20نیعناوریزباالترکهاستمحقر
محدودشتریبوماه6ای5و4بهمعمول،طوربهبخشنیاقیتعوزمانکهآنستنجایادر

کارگران. میکنمیاشارهنهیزمنیادرموردچندبهفقط. انجامدمیدرازابهها سالگاه. شودنمی
حقای»يکارنوبت«بهموسومجزءکهاستتمامسال10یپزشکعلوميهادانشگاهپرستار

دستمزدکلدرصد30تا20متوسططوربهکهیرقم. کنندنمیونکردهافتیدرراخودفتیش
پرستارکارگرانعیوسنسبتاتیجمعگریدانیببه.دهدمیلیتشکراکارگراننیاماهانه

اند.نگرفتهراشیخودستمزددرصد30تا20ماههرسال10مدتبهمذکوريدانشگاهها
مزدازيدرصدکهاستماه12نانیا. هستند»ایآل«يسازلولهکارخانهکارگراندوممورد

اریبساوالکارگرانمعوقاتنوعنیاشماراند.نکردهافتیدررا» مهیبحق«نامریزخودانهیماه
نیهمدريبعدمهمنکته. کنندمینییتعراینیسنگاریبسرقممجموعدراًیثانواستریکث

. استها بخشریساایمزدنامریزبخشازاعمکارگران،مطالباتکلقیتعوزمانطولراستا،
درکهکارمراکزریساایمارستانیبکارخانه،69یاخراجوشاغلکارگرهزاردهچندانیماز

کارگران،اندزدهاعتصابواعتراضبهدستشیخويمزدهاپرداختقیتعوهیعلریتماهطول
21دخترپلیآهکماسهوآجرکارخانهماه،16زاگرسنامدیسپماه،18لیاردبآهنذوب

سنگماه،20تا10بركرانیاماه،10بلوركکارخانهماه،8نقلوحملويراهدارادارهماه،
7سختیسيشهردارماه،8میزیمنکارخانهماه،7درهگذرروهمتونلماه،11پاسارگاد

طولاند.نگرفتهدستمزدیالیرچیهماه40النایگیکاشوماه11سمنانکوثرمارستانیبماه،
بودهماه6تا4انیمفاصلهدرشتریبوماه7تاماهدواززینواحدهاریسايبراقیتعودوره
توانمیینسبصورتبهاماستینآسانها دورهنیايبراقیدقنیانگیمکیمحاسبه. است
قرارگریدمؤلفهکیکناردرراشاخصنیا. بودنخواهدکمترماه5ازنیانگیمنیاکهگفت

قیتعوبهآنهاکارگراناعتراضگزارشکهکارمرکزوکارخانه69کهمیگفتباالتر. میده
نییتعراتیوضعنیايداراکارمراکزیتماماست،افتهیانتشارها رسانهدرمزدهایطوالن
يدستمزدهاکههستنديترافزونمراتببههاي کارخانهدريشتریباریبسکارگران. کنندنمی
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دریحتایاستنکردهدرزها رسانهبهآناناعتراضگزارشامااستنشدهپرداختآنان
راها دادهنیاهمهاگراند.نبودهاعتصابومبارزهکاربهدستر،یتماهمشخصیزمانفاصله

يبهامهمبخشکیهموارهکهدیدمیخواهمیسازقیدقالمقدوریحتبرآوردکیکاروساز
يدارسرمایهدولتوهیسرماصاحبانمصادرهدررانیاکارگرطبقههاي تودهکلکاريروین

انیمازآلمان،کلنشهردررانیاکارگرانمبارزاتازتیحماتهیکمگزارشنیهمدر. است
نیا. استمشاهدهقابلشرکت39کاريروینآمارگزارش،سندگانینواشارهموردشرکت69

. کنندمیاستثمارراکارگر400ازباالترمتوسططوربهو16000ازشیبمجموعدرواحدها
. میپردازیانگشتسرسادهمحاسبهکیبه

حدودکار،مرکزهريبرانفر400متوسطرقمبهتوجهباواحد69نیاکارگرانکلجمع
يمزدچیهماه5نیانگیمطوربهکارگر27600. استنفرششصدوهزارهفتوستیب

هزار300وونیلیمکیمعادلکارگراننیادستمزدمتوسطکهمیکنفرضاند.نکردهافتیدر
کارگرانکلکاريروینگانیراشبهيبهاازفقطهیسرماصاحبانصورتنیادر. باشدتومان

میعظرقمنیااندارسرمایهاند.نمودهمصادرهتوماناردیلیم180بربالغیرقمشرکت،69نیا
نیهماستثمارچرخهدرد،یتولمداردرراهیسرمانیاوندیافزامیخودهیسرمابهراینجوم

جهنمدرسودنرخمتوسط. کنندمیزیرشیپها آنزنجیرهمتودهاستثمارایکارگران
يآمارمراکزریساایيمرکزبانکگزارشاتدرکهستینيزیچمطلقارانیايدارسرمایه
روشناریبسزینآنلیدل. استافزوندرصد30ازنرخنیا. شودمیاعالمیاسالميجمهور

نکیاکهاي هیسرمانامد،می»آوربهرههیسرما«راآنهامارکسکههایی هیسرمابهرهنرخ. است
درشود،میبورسبازارواردسهاماوراقيبهاشکلدرایها بانکاریاختدرسپردهصورتبه

به،یاجتماعهیسرماسودمتوسطنرخازهمواره،يدارسرمایهنظامدراساساوکشورهاهمه
تیموضوعوتیاهمبهتوجهبامارکسکهاستیتیواقعنیا. استتر نیپائفاحشاي گونه

بحثآثارشوکارکردرامونیپلیتفصبههیسرماسومجلددر،يدارسرمایهدیتولوهیشدرآن
يهاشرکتلیتشکبا،يسونیابهنوزدهمقرنآخرهاي سالازکهیموضوع. استکرده
گر،یدتحوالتوقوعوبورسبازاریسرطانرشدوشیدایپ»یسهام«بهموسومکریپغول
. استکردهاحرازیجهانهیسرمايریپذسامانودیتولچرخهدريترافزونهمبازتیاهم

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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آنستدیتأکموردنکته. آنستحوصلهدرنهومابحثازیننهنجایادرمسألهنیابهپرداختن
درکهیمتفاوتهاي فاصلهونوساناتیتمامرغمبههیسرمابحثموردبخشبهرهنرخکه

اریبساي گونهبهحال،هربهکند،میاحرازکشورهایاجتماعهیسرمایعمومسودنرخمقابل
به3نسبتحولیشمالویغربياروپادراالننیهمفاصلهنیا. استتر نییپاآنازبارز،

امااستیواهبنوخیبازابدیمیانتشارسودنرخرامونیپآنچهرانیادر. چرخدمی25تا20
بودهدرصد20حدودریاخهاي سالدررقمنیا. دانندمیهمگانرایبانکهاي سپردهبهرهنرخ

انیزوسودگزارشجملهازگریدمهمفاکتورهادهبهرجوعباوعاملنیابهتوجهبا. است
. استافزوندرصد30ازمراتببهکشور،بورسبازاردریصنعتيآساغولتراستصدها

اردیلیم180رقماندارسرمایهکهمیگفت. میگردمیبازخودیانگشتسرمحاسبهبهحیتوضنیابا
برکارگرانبهپرداختيجابهراکارگر27600افتادهقیتعوبهماه5يدستمزدهاتومان
نیات،یبربروتیسبعیتمامباهموارهآنهاکهمینکنفراموش. کنندمیاضافهشیخوهیسرما
مزدماهکیفقطریتأخهاماهازپسشهیهمرایزدارندخودمصادرهدرراآنازباالترایرقم
نیابهکهاي هیسرماازحاصلسودنرخ. کنندمیپرداختراکارگرتودهیشاهیسوسنار

ونیلیم500واردیلیمچهاروسالدرتوماناردیلیم54بهسرسازندمیخودبینصبیترت
مرکز. استکارگر3500حدودماهانهدستمزدمعادلرقم،نیا. زندمیماهکیهردرتومان

باکار،گریدمرکزهراییصنعتواحد69نیاصاحبان. استجانیهمزینمامحاسبهثقل
صرفهزانیمنیکمتردرکارگر،ششصدوهزار27دستمزدپرداختدرشتریبوماهه5ریتأخ
کامالطوربهراکارگرانينفرهزار27تیجمعنیاازنفر3500کهشوندمیموفق،ییجو
شکلنیمرگبارترآماجمستمر،ومدامطوربهمزد،الیرکییحتپرداختبدونوگانیرا

. دهندقراراستثمار
لیتحمآنهابررااستثمارزانیمترین انهیوحشفقطکند،مینیچنکارگرانبارانیايدارسرمایه

ترین کشندهوترین ندهیفرسادردرصد،1200يانفجارهاي نرخبااستثمارتحملفقطکند،نمی
آوارریزراآنانهزارهزار،فقطسازد،ها نمیآنباررقتویجهنمیزندگجبررايکارطیشرا

مردنویگورخوابویخوابکارتنفقطد،ینمانمیمدفونییدارویبويکاریبفقر،،یگرسنگ
هفتهزار،هفتفقط. گرداندنمیآنهاکرورکرور،یزندگيعادانیجررايندارانهیتازریز
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فقطکند،نمیمرگجوخهمیتسلاعتراضوانتقادجرمبهرايکارگرهاي خانوادهجوانانهزار
درجاندادنبهمحکومایکارطیمحلحظهلحظه،سوانحاد،یاعتفحشاء،یسونامطعمهراآنها

همهيسوارانیايدارسرمایه. سازدها نمیجنگترین یانسانضدوترین یارتجاعيهادانیم
میعظلیخبرزینرامزدچیهبدونوگانیرااریعتمامکاررا،ییوسطاقرونيگاریبهانیا

صورتبهرانفر22500کاريروینکارگر،هزار27هرازاگر. کندمیلیتحمکارگرهاي توده
کاريروینيبراکند،میاستثماريدرصد1200ارزشاضافهنرخباوخردمیگانیراشبه

شکلترین انهیوحشآماجمزدچیهبدونراآنهاوپردازدنمییالیرچیهگریدکارگر4500
درآنچهامااستگونهنیارانیايدارسرمایهجهنمدرکارگرانوضع.دهدمیقراراستثمار

یذاتهیپووهیسرماسرشتکه،رانیايبورژوازخاصنهشود،میکارگرتودهبانجایا
یغربياروپادریحتجهانکارگرانازیمیعظبخشامروز. استایدنسراسردريدارسرمایه

هیسرماتوسطزیانگرعبکامالهاي ارزشاضافهنرخبامزد،چیهبدون،یشماليکایامرو
وجاربااي تازهنامریزاي تازهپروژهجوامعنیهمدرکهستینیسالچیه. گردندمیاستثمار
میعظلیخمزدچیهبدونوگانیرااریعتماماهداءرسالت!! »ییزااشتغال«یتوخالجنجال

بخشنیااگر. ردینگدوشبرراکوچکوبزرگهاي هیسرماصاحبانبهدیجدکارانیب
خودفرزندانمحقرسفرهسربریموتیالقوتکایامرواروپانقطهآناینیادرکارگران

رند،ینمنمییبرهنگویگرسنگازاگردارند،یدسترساي مدرسهوداروودکتربهاگرند،یبمی
حالوگذشتهدرانشانزنجیرهموخودکهاستیاتیمالتوسطصرفاآنهایزندگگذرانکل

لحظه،آنابعادکهاستاي فاجعهمزدچیهبدونوگانیراکار. پردازندمیامروزواند پرداخته
گردد،تر میسرکشهیسرمایدرونتناقضاتچههر. ابدیمیگسترشایدنسراسردرلحظهبه

هابحرانچههرشود،تر مییکهکشانهیسرمايزیخبحرانوییزابحرانیذاتهاي نهیزمهرچه
قتلبهيبورژوازاجباروهیسرماازینگردند،میرتریناپذچالشوتر کنندهخردوتر کوبنده

بارهاوبارهاما. شودتر میوقفهیبوتر سرکشوتر گستردهزینکارگرهاي تودهشتیمععام
خاطرنشانيدارسرمایهروزتینیعیکالبدشکافباومیانمودهاستداللم،یاکردهحیتصر

حتاجیماحداقلخونحمامویسالخابعادتوسعهبهيدارسرمایهيبقالحظههرکهمیاساخته
نیایآتسال. استاردیلیمکیکارانیبشمارامروزاگر. استخوردهگرهکارگرطبقهیشتیمع

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **



16

کشورهاکارگرانازیمیعظتیجمعحاضرویحطوربهاگر. شدخواهدشتریباریبسرقم
نیاعرضوطولگردند،مینابودوندیفرسامیشوند،میاستثمارمزدچیهافتیدربدون
کارگرانهمهيبراهیسرماامیپنیا. شدخواهدتر میعظهمبازوتر میعظماهبهماهتیجمع

. چدیپها میگوشدرمتضادومتفاوتهاي نیطنباایدننیادرامازینگریدامیپدو. استایدن
محافلواحزابويکارگرهاي هیاتحاد،یدموکراسالیسوسازها،ستیرفرمازنخستامیپ

ستیونالیناسمرتجعشاعرمعروفشعرهمانمصداقامیپنیايمحتوا. استینیلنمتنوع
وزیعزاربابچه،یخوبيایدن،یراحتعمرچه،یاستخواننباشد،همآنوگر«. استیرانیا

خونوگندنظامنیهمطرهیسدریزندگشکلنیهمآهنگالبتهها ستینیلنفیط» !!یمهربان
بدرقههمنظاميصورشکلرییتغوانقالبویسرنگونکوبآسمانيشعارهاباراوحشتو

یتمامشیردليآشنااماچاه،بنازوفینحف،یضعچندهرزینيگریدامیپ. کنندمی
نجایاا،یدنشدهنینفرونینشهیحاشخواب،کارتنبرهنه،گرسنه،خورده،لعنتداغکارگران

امیپنیاهیبنما. استها انساننیاروزکارزاریواقعهیپوبهخودرساندنيجستجودرآنجاو
قدرتهیسرما. گفتپاسخيدارسرمایهضدکالیرادتعرضبادیباراهیسرماتعرضکهآنست
ها قدرتنیاهمههیسرما. داردافکاریمهندسویمدنویسیپلوینظامویاسیسوياقتصاد

اختاللوانسدادبهقادرماواستماکارمخلوقکهاي هیسرمادارد،خودبودنهیسرماازرا
ساختارکلدنیکوبهمدروختنیرهمدرواختاللبهقادر. میهستآندیتوليمجارکامل
آندیباامامیدارراقدرتنیاما. میهستآنینظامویسیپلویحقوقویمدنویاسیسنظم

کارگرانواستها نیاآخرامیپيفحوا. میدهسازمانيدارسرمایهضدويسراسر،ییشورارا
.هستندامیپنیاحامليدارسرمایهضد

مزدك کوهکن
1396مرداد 
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ییکاالازدواجوعتیشره،یسرما

بهزن. استحیصراریبسمشهورعبارتنیايمعنا!!»المعلومالصداقیعلینفسزوجتک«
نییتعبالفاصلهزینمتیقنیاوسازممیتوزوجمعلومیمتیقباراخود: کهدیگومیمرد
همسان،ییکاالاریعتماماي مبادلهومعامله. استگرفتهنام»هیمهر«کهیمتیقهمان. گرددمی

آنموردها ونیلیتربازدم،ودمهرانیمفاصلهدرکهيدارسرمایهيایدندرکاالهاریسامبادله
.افتدمیاتفاق
لیتشککاريروینفروشندههاي انسانکارگر،هاي تودهراحاضرجهانسکنهغالبتیاکثر

کهیکس. استکاالزیناویاجتماعیهستکلکاالست،کارشيروینکهیانسان. دهندمی
رساندمیفروشبهزینراخودیاجتماعتیموجودواقععالمدرفروشد،میراخودکاريروین
کل. هستندکوچکومتوسطبزرگ،اندارسرمایها،یدنساکنانماندهیباق. دهدمیدستازو
ن،یماشيجابهکهاي هیسرماجاندار،هیسرمايسوازینقدرتوتیمالکصاحباننیاها،نیا
زیچچیهاست،نمودهدایپزادیآدمافهیق،يدیتولمحصوالتوساختمانپول،مهره،چ،یپ
افرادرابطهآنهاانیمرابطه. هستندکاالازيگریدشکلزینجماعتنیا. باشندنمیيگرید

يدارسرمایهتیحاکمطرهیسدرنکهیااساس،نیهمبر. استکاالهاانیمرابطهست،ینیانسان
یانسانوندیپترین جوشانوترین زاللترین،پاكدیباکهيقراردادازدواج،جملهاززیچهمه

انیمرابطهیوقت. نداردیتعجبچیهيجاابد،یمیییکاالتیهوبنوخیبازباشد،نفردوانیم
. گرددمیکاالهاانیموندیپزینازدواجکهداستیپشود،مینیگزیجاکاالهارابطهباکالًانسانها

. رندیگمیمشتركیزندگلیتشکبهمیتصمگریهمدشناختوتفاهمعشق،هیپابرانسان،دو
بایانسانقیعمهاي وندیپيبرقرارخواستارهستند،همفتهیشدارند،دوستراگریهمدآنها

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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کهآنستتر نیآفرسرنوشتوتر يادیبناریبستیواقعاماداردتیواقعنهایاهمه. گرندیکدی
ریز،یانسانپاكهاي شناختوها تفاهمها،یدوستها،يورزعشقعواطف،ق،یعالنیاکل

همعاشقنیطرف. استيمزدکارمناسباتازبرخاستهودهیجوشده،یروئهاي ارزشسلطه
خودپودوتاریتمامدرواستینیزمويمادکه! یآسمانو! »یالوه«نهعشقنیااما. هستند

حسبوخانوادهبهاست،ختهیآمثروتمالكباخودبلوغورشدويریگشکلرونددرو
وشغلوتخصصوالتیتحصبهاست،دوختهچشمیاجتماعشهرتوتیموقعونسبو

نیاکلشیپاالازپسعشقنیایواقعیکالبدشکافدرنکهیا. استدادهنشانتیحساسمقام
درکهاستیموضوعنه؛ایماندمییباقیانسانزاللوپاكمراوداتنامبهيزیچها شیآال

ویطبقاتویاجتماعیهستبهمربوطهاي دادهکلبهتوجهبامختلفهاي انسانبارابطه
ونیسهمگن،یسنگاریبسفشاربردیتأکمابحثهسته. داردتفاوتآنهایزندگطیشرا

. سازدمیواردوندیپنیابريدارسرمایهمسلطفرهنگوها مالكها،ارزشکهاستاي ندهیفرسا
اي جامعهيارهایمعتوسطکسرهیوکراستیباشد،یانسانرابطهخالصویعالنماددیباآنچه

بمباراناست،هیسرماییافزاارزشوسوددیتولوهیشويدارسرمایهگسترشحاصلکه
تیانسانوارطاعونيغماینیهمبمباران،نیهمریزجا،نیهمدرزینهیمهرو»صداق«گردد،می
تیتثبراخودوابدیمیتیموضوعکند،میرخکهاستیانسانمنزلتواعتباروشرفو

،یمسکونخانهجاللوعرضوطول،ییدارااریمعراازدواجرازهیشکهیوقت. دینمامی
قربماهانه،یافتیدرزانیم،یشغلمدارجاجداد،نسبوحسبواکانیندهیپوسهاي استخوان

گریدمالكهادهویاجتماعشهرتوتیموقع،یحزبمکانونقش،یلیتحصمدركاعتبارو
قانون«راازدواجدهیپدپودوتارکلکهیوقتسازد،میهیسرماوسودکشتزارازدهیروئ

کهیوقتزند،میرقمه،یسرماییافزاارزشوسودکارگاهدرشدهدیتولهاي دادهو»ارزش
ودیقوشروطآوارریزمشتركیزندگلیتشکوییزناشویانسانيارهایمعوها ارزشیتمام

وقربهمهکهیوقتشود،میدفنهیسرماتیمدنوحقوقواخالقوفرهنگوسننو
راازدواجيبنامانیسوسنگنقشز،ینهیمهرآنگاهگردند،میییکاالها،کرامتوها منزلت
!!ردیگمیقرارنیزوجوصلتگفتمانصدردرآن،مقدارسربرشنودوگفتوکندمیاحراز
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هیمهروصداقنوعازیرانسانیغزشتيستدهاودادوجیراازدواجيبقاوقوامهاي هیپا
،یگرسنگکهاستيدارسرمایهنیا. کردکاوشيمزدیبردگنظامیهسترازهیشدردیبارا
وضاتیتبع،یطبقاتهاي شکافترین قیعمذلت،ویزبوناحساسفقر،،یآوارگ،يکاریب

دلهرهوترس،ياعتمادیب،یناامننیسهمگفشارحقارت،،یاجتماعوياقتصادهاي ينابرابر
ها،هیبلکلوياکاریرودروغبهاجبار،یزندگحتاجیماحداقلنیتضمعدمنده،یآاز
يانفجارودهدمیپرورشکارد،میانسانهاوجوددرراگریدهاي یناهمگنوها یتعادلیب

باردها میبتیمصوها جراحتها،عفونتنیاش،یهاروزنهیتمامازکهاي جامعهدر. سازدمی
زن. باشدیانسانیمتعالاهدافواصولوهاارزشبنديپاتواندنمیازدواجکهاستمعلوم

برهوتیراهشوهرازیجدائبانکهیاهراسازگردد،ییجدابهمحکومکهنیاوحشتاز
سرآغازيوییجدايفردانکهیاازیناشکشندهوحشتدرشود،یگرسنگوينداروفقر

باشد،آورذلتيدادهایرووشومواقعههزارانویخوابگورویخوابکارتنوادیاعتوفحشا
يآرشود،ریتعبيویارزشیبوياعتباریببهصداقوهیمهربراویپوشچشمآنکهترساز
جوشند،میارزشواضافههیسرمادیتولرابطهقعرازیهمگکهها واهمهنیایتمامشالقریز

ماندمیخاشاكوخسبهحالهماندرکهینیتضم! شودمیآنباالترمقداروهیمهرخواستار
بهدوهرشوهروزن. ستینیقیغرچیهیمنجایيدردچیهعالجقطعاآنبهختنیآوو
ودادمیعظحجمبازارتاجرهرکهگونههمانبهدرست،!کنندمیافتخارصداقيباالزانیم

آنچهدستازدوهرحالهماندر. ندیبمیفخرهیماوکشدمیبیرقرخبهراشیخوستد
معرضدرسفتهکیتیموقعاوهیمهرکهداندمیزن. دارندتیشکااستمباهاتهیما

درزندانخطرهیمهرپرداختازيخوددارصورتدرکهندیبمیشوهروداردراواخواست
شیخوزنانهیمهرپرداختازعجزخاطربهیرانیاکارگر2500حدوداالننیهم. استشیپ

رایزاستدهایتهدآماجهموارهازدواجيبقا. ندیفرسامییاسالميجمهورهاي زنداندر
محاسباتبلکهیانسانخالصاتیاخالقوعواطفوباورهاوها ارزشنهها وصلترازهیش

.استییکاالاقتصادهاي دادهبریمبتن

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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انسانویارتجاعيقراردادهاوقرارهاکلتااستکردهیسعهموارهعموماً،يبورژواز
گذشتههاي دورهبهرازنفروشودیخريبهانییتعایهیمهرجملهازج،یراازدواجزانهیست
یانسانضدوماندهعقبنقشتااستافتهیانجاملیدلنیابهصرفاًکارنیا. دهدارجاعخیتار

وها یزشتها،فضاحتها،قباحتیتماماشاعهودیبازتولد،یتول،يپاسداردريدارسرمایه
انکارموردمشتركیزندگلیتشکوازدواجيجارروندبریمستولمحورسودهاي يدیپل

يدیتولهاي شکلازجیراازدواجبودنییکاالکالًوهیمهرکهستینیشکيجا. ردیگقرار
مبدأبهرجوعبااگراستاي کنندهگمراهاریبسيپردازوارونهامااست،شدهزادهنیشیپ

درهیسرمانقشويدارسرمایهيبرامسألهتیاهموتیمبرمت،یموضوعماجرا،یخیتار
طوربهومذهبدررافاجعهکلسرچشمهگریداي عده. میکنانکارراآندیبازتولوحراست
ریساایهیمهرنییتعییگوکهکنندمیالقاءنیچنوکاوندمییاسالمارتجاعمشخص

جملهازعتیشر. استینیدیخرافاعتقاداتمحصولازدواجدهیپددريجارشومهاي ارزش
ییکاالزشتهاي شیآالکلاشاعهويپاسداردره،یمهررواجوحفظدرقطعاًیاسالمارتجاع

يدئولوژیاوباورمذهب،کهمینکنفراموشامادارد،يجدنقشازدواجماندنییکاالوبودن
يمادطیشرادهیزائومحصولمخلوق،خودکهانسانهاانیمروابطومراوداتقرارها،خالقنه

طبقهکاروسازوسالحواهرمويماددیتولیخیتارهاي شکلدلازدهیروئفرابشر،یزندگ
عصردرمذهب. استیخیتارويدیتولمناسباتنیاازحراستيبراعصرهرمسلط

ازینکهکندمیجیترورایاصولواحکامواستدارسرمایهطبقهدستسالحيدارسرمایه
حرمتبریاسالميجمهورواسالمران،یاروزطیشرادراگر. استسوددیتولچرخهمبرم
روندکهاستلیدلنیابهتنهاورزد،میاصرارازدواجبودنییکاالشتریبچههرقواموهیمهر

معاملهنیاساختنیالوهونمودنیآسمانس،یتقدازمندینیاجتماعهیسرماییافزاارزش
.استيبازار

نظامارمغان،يبازارسراسرازدواجوهیمهراگرنکهیا؛شدخواهدمطرححتماسؤالکی
يزیچیغربجوامعجملهازيدارسرمایهممالکازاي پارهدرچراپساستيمزدیبردگ

درچراتر،مهمنیاازندارد؟وجودنهایانوعوعقدغهیصخواندنوصداقوهیمهرنامریز
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رانیاازکمترها ازدواجمدارهیسرماويبازارهاي شیآالوبودنییکاالغلظتکشورها،نیا
اریبسها پرسشنیااست؟یاسالموینیدهاي دولتتازوتاختحوزهيدارسرمایهممالکو

بهیربطچیهها تفاوتکهاستنیازینآنهاهمهسادهاریبسپاسخ. هستندگفتگوقابلوبجا
سرچشمهوجهچیهبهزینها دولتنبودنوبودنینید. نداردها يدارسرمایهبودنمتفاوت

اگراست،نامأنوسهیمهرواژهیشمالژهیوبهویغربياروپادراگر. ستینزاتیتمایواقع
وشغلاجداد،دهیپوسهاي استخوانمدرك،ثروت،محورحولمشترك،یزندگلیتشکروند

عقدغهیصباییزناشووندیپجوامعنیادراگرچرخد،نمیافرادیاجتماعتیموقعومنصب
،ییروینومرجعچیهازاجازهکسببدوندارندحقها انساناگرابد،ینمیتیمشروعیمذهب

جنبشکشورهانیادريروزگار،يروز. داردلیدلکیفقطنهایاهمهگردند،گریهمدهمسر
يدارسرمایهنظامنمود،میاعمالهیسرمابرراخودقدرتکهداشتوجوديرومندینيکارگر

با. انداختمیوحشتبهراهیسرمايهادولتواندارسرمایه. کردمییسرنگونبهدیتهدرا
پرداختيشتریبدستمزدکهنند،یبنشعقبکهخواستمیهیسرماصاحبانازقدرتسالح
یاجتماعرفاهوآموزشودرمانودارووشتیمعقلمرودرکارگرانمطالباتاي پارهبهکنند،

راستسمیرفرمتوسطبعدهارومندینجنبشنیا. دهندتنیمدنحقوقویاسیسهاي يآزادو
کفنيبرایحتآنهاهاي دولتواندارسرمایهاماشد،دفنهیسرمانظمگورستاندراي هیاتحاد

کههایی غرامت. شدندریچشمگهاي غرامتوها تاوانتحملبهناچارجنبش،آندفنو
وصولبااماکردندمیافتیدريمزدیبردگنظامينابودازانصرافقبالدرکارگرهاي توده

يدارسرمایهنظامتحملقابلیاسیسهاي يآزادویرفاههیاولامکاناتازیصباحچندتاآن
خوراكوخوردازینیمعسطحافتند،یمینجاتیسرپناهیبویآوارگاز. شدندمیبرخوردار

درکهییدستاوردها. شدمینیتأمآنهایاجتماعرفاهوآموزشودرمانودارووپوشاكو
ستدودادنیموازونیقوانوشروطوودیقتیرعابهاجباره،یمهربهازینخودتحققپروسه

وارزشیبراارزشهانیا. ساختمییمنتفرامشتركیزندگلیتشکوازدواجامردرییکاال
کیدر. آوردمیحساببهآدمهایانسانشرفوکرامتوتیثیحباتضاددرکرد،میآورننگ
هاي مالكازازدواجيصورويظاهرنازل،چندهریخالصوهیمهردیقرفتننیبازکالم

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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نهها،يدارسرمایهانیمزاتیتماحاصلنهيدارسرمایهجوامعیبرخدرییکاالمبادالت
جنبشفتوحاتمیمستقمحصولکهیدموکراسارمغاننهصنعت،تر شیبتوسعهدستاورد

اصالححصاردردنیچرخبا. استبودهيمزدیبردگنظامهیعلجدالپهنهدراریدآنيکارگر
بقارازهیشدريرییتغچیهکارهانیانوعویدموکراسطبلبردنیکوبویحقوقویمدنیطلب

. آمدنخواهددیپدیانسانحرمتوشرفمتضاديقراردادهاوقرارهانیاتیحاکمو
فقطيدارسرمایهماقبلويدارسرمایهدهیپوسهاي ارزشآوارریزازازدواجآوردنرونیب
هیعلوقفهبدونومدامکهیجنبش. کارگرطبقهيدارسرمایهضدرومندینجنبشدارد؛راهکی

شدتبه،يدارسرمایهاستثماربهه،یسرمابهبشریزندگهاي عرصهیتمامدربجنگد،هیسرما
نظامیاجتماعویفرهنگيارهایمعوهاي ارزشوفرهنگبهه،یسرماتوسطها انساناستثمار

گام،هردرکهیجنبش. بردورشیهیسرمانظمواستیسوتیمدنوحقوقبه،يمزدیبردگ
رفاهوبهترشتیمعنفعبهراها آندولتایاندارسرمایهوکارگرانانیمقدرتتوازنکفه
رییتغسرشارتریانسانویاجتماعحقوقتر،ژرفوشتریبهاي يآزادنفعبهها،انسانتر یمتعال
انیمدستمزدينابرابرنوعهرتیممنوع،یخانگکاربهمزدپرداختخواستارکهیجنبش. دهد
يبرابرودولتدخالتتیممنوعزن،ضدنیقوانهیکللغو،يمساوکارازاءدرمردوزن

چندتیممنوعسال،18ریزافرادازدواجتیممنوعطالق،وازدواجامردرزنومردحقوق
.باشد...ويهمسر

مزدك کوهکن
1396مرداد 
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کارگرانحالووضعازهایی گوشه
رانیايدارسرمایهيجمهورثباترهیجزدر

. کنمکارنتوانستمماهدوتا. پلهيروخوردمزانوبابودمبستهکولمبهخچالیکهبارنیاول«
کولراییلویک200صندوقگاووییلویک70ییلباسشووییلویک150دیساخچالیدیباما
ودرآمدجاازاششهیشکهباالبردممیطبقهچهارازرالنگهچهاربوفهکیپارسال. میکن

گرفتم؟مزدچقدر. بزنندهیبخراآنتاگرفتندتومانهزار500مارستانیبرفتم. دستميروافتاد
خودمانبیجازدیبارازیچهمه. دهدنمیکارفرمارادرماننهیهزازقرانکی. تومانهزار50
اگر. میندارهمقراردادم،یستینکهمهیب. دهدمیيمشترکهاستيمزدهمانماحقوق. میبده
منيجاراگریدیکی. يآمدخوشبرودیگومی،یکننمیمهیبرامنچرامیبگوکارفرمابه

بارها. ندارمطلبیحقوقوحقچیهکهکنمامضاآوردمیکاغدکیهمماهسههر. آوردمی
يباربرنیماشندیبمیتامامور. يکالنترمیارفتهندادهيمشترکهتومانهزارچهل،یسسر

صاحبباحقدیگومیست،یچمشکلتدیبگونکهیايجابه؟يباربردوبارهدیگومیاست،
»!ياخواستهپوليادیزتوواستخانه

******
ومیکنمیروزهرکههایی چاهنیا. نداردارزشجانمانچونچرا؟یدانمی!میریممیما«

رابختمانیاهیس. استسرنوشتمانچاهگرداند؛میبروردیگمیراجانمانبارهزاريروز
نصفکهها نیا. کندکارچاهانیمشودنمیحاضريکارگرچیهاند.ختهیرها چاهنیهمانیم

هاي چشمبابارهاسالچندنیادر. افغانندهمهبگذارندفاضالبلولهتااند کندهراتهران
آتش. شانیروشودمیآوارتلخاكمتردووزدیرمیچاه. امدهیدرامیهاقیرفمرگخودم

دراشخانوادهبهدیباوقتآن. آوردمیرونیبراجنازهساعتچندازبعدودیآمیینشان

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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اشیزندگکهزادیآدم. دینباشمنتظرشفرستد،نمیپولگریدمیبدهخبرومیبزنزنگکابل
خاکشتهراندهندمیاجازهنه. نیزميروماندمی.قاچاقشودمیاشجنازهباشد،یرقانونیغ
راپولشبدهند،همرااشاجازه. افغانستانمیبفرسترااشجنازهدهندمیاجازهنهمیکن

»... استبدهکارها افغانهاي جوانجانبهتهرانهاي نیزم. میندار
******

والتکلفتگردنمشتهیتوش،نفرهشتهفت،نمیماشهراومدن،معبرسديمامورا«
جمعخونمهنجایاگفت) مقتول(برادرمدن،یرستا. اونجاگذاشتنکردناستخدامرولوت
. جدولبهخوردسرشدادن،هلشرون،یباومدنیماشازتا. دادنفحشاونارم،میکنممی

» .مردتازدنشانقدر. شديریدرگکهببرنرونشیماشخواستنمیمامورا. بودگرفتهروسرش
کردنریسحقیحتکهاستیقميشدهکشتهفروشدستبرادرهاي صحبتازیبخشنهایا

.نداشتراهنیاازرافرزندانشوزنشکم
******

رسالتدانیمعابرپليروازدنیپرباساعتکیفاصلهبهجواندخترکیومردکی
مرحلهبهرانیادريخودسوزویخودکشآمارکهاستیحالدرنیا. کردندیخودکشتهران
.استدهیرسیبحران






