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 1396جنبش کارگری ایران در مهر 

قبل از هر چیز ذکر یک نکته در رابطه با جنبش کارگری ایران در سه ماهه دوم امسال الزم 

باقی مانده است و آن این که تنظیم گزارش قبلی در بیستم شهریور انجام گردید و در مدت 

حرکات کارگری شدت بیشتری یافت بطوری که بر نسبت اعتصابات و اعتراض  ،این ماه

از درصد اعتراض  ،شود در سه ماهه دوممی لذا چنان که دیده ،جمعی کارگران تاثیر گذارد

فردی کاسته شد و به نسبت اعتصابات افزوده گردید. این روند رشد اعتصابات در ماه مهر نیز 

اشته بطوری که نسبت اعتراضات فردی به حدود نصف سه ماهه دوم کاهش یافته است. ادامه د

بود و در سه  2.8این در حالی است که تعداد اعتراضات در روز که در سه ماهه اول امسال 

حرکت در روز  4.3مهر( به  25اعتراض در روز افزایش یافت اکنون )تا  3.2ماهه دوم به 

نشان از رشد جنبش کارگری دارد. نقطه اوج اعتصابات در مهرماه و افزایش یافته است و این 

در اراک و  آذرآب و کنون اعتصاب یک پارچه و متحد کارگران هپکو شاید تمامی سال تا

 .بودپاالیشگاه ستاره خلیج در بوشهر  اعتصاب کارگران
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ود، به دور از مبارزات اخیر کارگران هپکو، آذرآب و ستاره خلیج در کنار حوادث بعدی خ 

هر گونه خوش خیالی و با تأکید بر اهمیت و ضرورت دوری از توهم پردازی، در مجموع از 

رشد نوعی اتکاء به خود و قدرت خود، هر چند بیش از حد ابتدایی و نازل و ناچیز، در 

واهی های کرد. کارگران در اینجا بساط باور به وعدهمی از جنبش کارگری حکایتای گوشه

رمایان را تا حدودی جمع کردند، از بست نشینی و عریضه نگاری، بیشتر از پیش فاصله کارف

گرفتند. دست به اعتصاب زدند و به این نیز بسنده ننمودند. توده کارگر شاغل در هپکو اعتصاب 

خرمشهر  -را به خارج از محیط کارخانه بسط دادند، به سوی راه آهن رفتند، مسیر قطار تهران

سد ساختند، کارگران آذرب نیز همین کار را به شکل دیگری انجام دادند. آنان نیز  و خلیج را

غرب را بستند. اعتصاب کنندگان دو کارخانه با این اقدام همزمان، فریاد  –جاده سراسری مرکز 

اعتراض خویش را به گوش همه همزنجیران خود در سراسر ایران و حتا جهان رساندند. ماجرا 

خاتمه نیافت. اعتصاب و اجتماع کارگران دو واحد بزرگ صنعتی با شبیخون به اینجا نیز 

هولناک و بشرستیزانه نیروهای سرکوب دولت اسالمی بورژوازی مواجه شد. کارگران با عزم 

پوالدین دست به مقاومت زدند. آنها پرشور و مصمم بر روی مطالبات خود ای استوار و اراده

ادامه خواهند داد. آنان با سر ها اعتصاب را تا حصول خواسته پای فشردند و تأکید کردند که

و فریاد زدن شعارهای کوبنده دیگر تنفر عمیق طبقاتی خود را « مزدور برو گم شو»دادن شعار 

و دولتش ابراز  دارسرمایهبه قوای سرکوب بورژوازی، به کل ماشین دولتی سرمایه و به طبقه 

آذرآب سوای همه اینها، رخدادهایی در پی داشت که به نوبه داشتند. اعتصاب کارگران هپکو و 

خود بسیار اهمیت داشتند. چند روز پس از نبرد نابرابر و رویاروی این کارگران با قوای 

سرکوب دولت سرمایه، جمعیت نسبتا کثیری از کارگران شهر اراک به حمایت از همزنجیران 

یمائی پرشکوه زدند. شمار کثیری کارگر در خویش برخاستند. آنها دست به برگزاری یک راهپ

کارگران هپکو و های این تظاهرات وسیع خیابانی شرکت کردند و بر پشتیبانی خود از خواسته

 آذرآب تأکید نمودند. 

در پاالیشگاه ستاره خلیج نیز سیمای پیکار جاری کارگران با دفعات پیش و خیلی جاهای 

خود ضرب االجل تعیین نمودند. آنها های تحقق خواستهدیگر متفاوت شد. توده کارگر برای 
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دست از کار کشیدند و همزمان اعالم داشتند که از فردای پایان مهلت تعیین شده عالوه بر 

انسداد مجاری تولید اضافه ارزش دست به ایجاد اختالل در کل نظم اقتصادی سرمایه و تهدید 

 ان خواهند زد. دارسرمایههر چه بیشتر منافع 

بسیار محدود داشتند، با اینکه صرفا در این یا آن گوشه جنبش ای این رخدادها با اینکه دامنه

پیوستند، اما می دادند، با آنکه به صورت بسیار گسیخته و بی ارتباط به وقوعمی کارگری رخ

کارگر های بسیار کمرنگ از نوعی تحرک مصمم تر را در میان تودهای در هر حال بارقه

ساختند. همه اینها گواه آن بود که حداقل بخش قابل توجهی از توده فروشنده می شانخاطرن

نیروی کار دریافته است که با بست نشینی و طومار نویسی و بستن دخیل به قانون و قرار و 

 قدرت سرمایه قرار نیست هیچ مشکلی از معضالت آنان گشوده گردد. این حوادث نشان

اء به قدرت طبقاتی خود، اعمال این قدرت علیه صاحبان سرمایه و دادند که کارگران اتکمی

 کنند.می دهند و برای نمایش آن تالشمی ی را بیش از پیش مد نظر قراردارسرمایهدولت 

نکته دیگری را هم پیش کشیم. ما به طور معمول بر اهمیت اعتصابات، خواباندن چرخه 

و تظاهرات خیابانی، تصرف کارخانه، ها اه بندانارزش افزائی سرمایه، آمیختن اعتصابات با ر

کنیم. چرا؟ دلیل این اصرار بسیار روشن است. می اصرار خالی و مانند اینهاهای گرفتن خانه

 واقعیت این است که جنبش کارگری تنها آنجا جریان دارد که راه اعمال قدرت طبقاتی را پیش

اید، که علیه نظم اقتصادی و سیاسی و مدنی و پیممی گیرد. که پیچ و خم پیکار طبقاتی رامی

جنگد. که دست به کار سازمان یابی شورایی قدرت می حقوقی و سایر اشکال نظم سرمایه

کند. این جنبش در غیر این می گردد، این قدرت را دقیقا علیه سرمایه اعمالمی طبقاتی خود

آویزد، وقتی بساط بست می صورت و در کلیه مواردی که به قانون و حقوق و نظم سرمایه

گردد، دیگر نه مبارزه طبقاتی می کند، زمانی که به این و آن نهاد دولتی متوسلمی نشینی پهن

 نماید. می که خاکسپاری و تشییع جنازه این مبارزه را دنبال

محاسبه عملی و واقعی  ااعتصاب روش مبارزه من درآوردی نیست بلکه برای اتخاذ آن لزوم

. بدین معنی شودمی توجهی مشخص به واقعیت روز گیرد،می صورتسازمان دهی و حداقل 

گیرد. نمی ی تبلیغ این یا آن نیروی خارج از جنبش کارگری شکلاکه اعتصاب مصنوعا و بر مبن
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و گیر افتادن در حلقه تنگ  شدن با وجود این، اسیر دام دور باطل اعتصاب برای نفس اعتصاب

دهای معوقه و یا احیانا افزایش دستمزدها، کاهش ساعات کار و اعتصاب برای کسب دستمز

پیدا کند. می است که براحتی جنبش کارگری را خسته و فرسودهای شرایط بهتر کار، بیراهه

است برای ای بعنوان هدف نهایی در نظر گرفته شود بلکه وسیله تواندنمی اعتصاباست که 

هدف قرار دهد. سازماندهی طبقاتی کارگران به  سازمان یابی مناسب که کل نظام مزدی را

 را آموزش برد، خودمی که مبارزات روزمره علیه سرمایه و نظام مزدی را پیشای عنوان طبقه

را از دور باطل تالش برای بازپس گیری دستمزدهای عقب افتاده اش دهد و جنبش کنونیمی

مشکل اساسی کارگران نبود شرایط بهتر دهد. می ءو شرایط بهتر کار به درجات باالتری ارتقا

کار، دستمزد بیشتر و نبود دستمزد نیست بلکه خود نظام مزدی است که مسبب تمامی 

طبقه کارگر است. درجه باالتر مبارزه طبقاتی شناخت بهتر نظام مزدی، جمع آوری های بدبختی

سری کارگران که نیروی طبقاتی در شوراهای کارگری و ایجاد سازمان عمومی شوراهای سرا

کند. کسب تجربه جامعه می ی و بر پایی جامعه بی طبقه مبارزهدارسرمایهبرای سرنگونی نظام 

گردانی نظام بی طبقه نه در آینده بلکه هم اکنون و در همین مبارزات روزمره باید فراهم شود. 

ها ی اینگیرد. تماممی پرورش کارگران برای جامعه گردانی در بطن جنبش روزمره صورت

ان را دارسرمایهاگر کارگران در جنبش روزمره خود موفق گردند و  ابدین معنی است که حت

، کارگران هیچ گاه ئ در هیچ نه ؟به عقب برانند، به اهداف خود رسیده اندهای گام و یا گام

و کارمزدی  تاریخ چند صد ساله نظام سرمایه اند.زمانی از مبارزه بر علیه نظام مزدی باز نایستاده

هر شکل و هیبتی وجود دارد نبرد طبقاتی به از تضادی حکایت دارد که تا هنگامی که این نظام 

 عنصر اصلی آن است.

 

 ابراهیم پاینده

1396مهر 
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 در کار نیروی حقوقی بی و استثمار شدت

 درمانی ـ بهداشتی مراکز

 با که هستند خصوصی و دولتی هایبیمارستان در کار نیروی فروشندگان از بخشی پرستاران

 بخش پرستاران زندگی، اجبار. دهدنمی را معیشتشان کفاف دستمزدشان فرسا، طاقت کار وجود

 به خصوصی هایبیمارستان در را استراحتشان وقت تا کندمی وادار را خصوصی یا دولتی

 در. کندمی بیداد هابیمارستان در کار نیروی کمبود که است حالی در این .برسانند فروش

 اشخانواده اعضای اما شوند ترخیص تا منتظرند تخت روی بیمارانی که شاهدیم هابیمارستان

 دردی این! باشد؟ رایگان درمان نباید چرا. کنند فراهم را بیمارستان یهزینه تا هستند تکاپو در

 و زن یا خود که ندارد بساط در چیزی سرمایه، خالق کار نیروی عظیم خیل که است جانکاه

 تحصیل زمان از بخشی که التحصیل فارغ پرستاران وضعیت میان دراین. کند مداوا را فرزندانش

 حاکمان. است دردآور بسیار اند کرده صرف هابیمارستان در عملی کار آموزش برای را خود

 دستمزد پرداخت بدون استثمار حداکثر کار، نیروی این از عملی کار آموزش یبهانه به سرمایه

 روزی شبانه کار قبال در و کندمی چنین نیز پزشکی دانشجویان با سرمایه. آورندمی دست به را

 برای که پزشکانی کار شرایط به کوتاه ینوشته این در. پردازدمی ناچیزی بسیار دستمزد آنان،

 .اندازیممی نگاه گذرانند؛می را چهارساله یدوره تخصص

 4 ساعت دوره، اول سال در گذرانند؛می را...  و زنان یا قلب تخصص یدوره که پزشکانی

 2 تا 1 برسند خانه به تا شوند؛می تعطیل ظهر از بعد 2 ساعت شوند؛می بیمارستان راهی صبح

 و ندارند تعطیلی هفته طول در هستند؛ کشیک ساعت 48 بعد، روز هستند، راه در ساعت

 مجردها روانی، و روحی یشکنجه با توأم کار این قبال در. هستند کار سرِ نیز جمعه و پنجشنبه
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 ماه شش از بعد که پولی این. گیرندمی تومان هزار سیصد و میلیون یک هامتأهل و میلیون یک

 نتیجه در و باشند سرِکار بایستی صبح پنج ساعت آنکه به توجه با شودمی پرداخت آنها به

 سرمایه شود سوال شاید. شودمی ذهابشان و ایاب صرف کنند، وآمد رفت آژانس با مجبورند

 و انباشت یعنی تولید که سرمایه، حاکمان و دولتی بخش در چه و خصوصی بخش در چه

 کار نیروی فروشندگان سکنات یکلیه و کنندمی هدایت و سازماندهی را اضافی ارزش تولید

 برای کنند؛می مهندسی اضافی ارزش تولید و سرمایه نظام جهنمیِ  مناسبات تحکیم راه در را

 تخصص و علم. خیر! شوند؟نمی قائل ارزشی پزشکان این تخصص شدن بارور و آموزی علم

 و فرهنگ داری،سرمایه! غیر نه و باشد اضافی ارزش تولید خدمت در که دارد ارزش آنجا تا

 حقنه کار نیروی فروشندگان به ممکن دنیای تنها عنوان به را( بشری ضد) ضدکارگری سیاست

 . کندمی

 یسرمایه است؛ بیکران ذلتِ و فقر اعتیاد، فحشا، داری،سرمایه مناسبات محصول که حالی در

 سرمایه گورِ  از که ـ بحران مردابِ از خود نجات برای ایران داریسرمایه ویژه به و جهانی

 هایطرح با است؛ کرده تعیین برایش مناسبات این که ضرورتی به توجه با ـ خیزد برمی

 همچنین و انترن دانشجویان از پرستاران عملی آموزش و کارآموزی کارورزی، کارگریضد

. کندمی اضافی ارزش تولید رایگان به کنند؛می طی را خود تخصصی یدوره که پزشکانی

 پول نهایت در که دستمزدی! شودمی داده آنها به دستمزدی شود گفته شاید و رایگان گوییممی

 یطبقه سیاه شرایط. باشند انتظار در ماه 6 بایستی آن دریافت برای که است ذهابی و ایاب

. کرد مبارزه باید مختلف اشکال به هم ذهاب و ایاب گرفتن برای که است چنان ایران کارگر

 هم را سرمان خاراندن وقت که زیادند کنندگان مراجعه آنقدر»: گویدمی پزشکان این از یکی

 باید... است رسیده حملش وضع که زنی یا رسدمی سر بدحالی بیمار است؛ غذا موقع. نداریم

 سپردن و بیمار به مختصر رسیدگی از پس... نیست ایچاره! بگذری هم ناهار خوردن خیرِ از

 بارها. شویمی خانه راهی و کنیمی خبر آژانس ای،گرسنه که حالی در همکاران، دیگر به آن

 4 تا رویمی خواب به نخورده و غذاخورده رسی،می خانه به ظهر از بعد 5 ساعت که شده
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 پول با همکارانم دیگر یا من خود است افتاده اتفاق بارها... برسانی بیمارستان به را خود صبح

 «...گیریممی آژانس قرضی،

 را تخصصی یدوره که پزشکانی و انترن دانشجویان پرستاران، سالهاست بکنیم؟ باید چه

 اشکال بینیممی امروزه. اندکرده مبارزه مختلف شکلهای به دستمزد افزایش برای گذرانند؛می

 به دارند العالجی و ناچاری روی از ،(راست و چپ) رفرمیستها از پیروی به مبارزاتی،

...  و دولت مجلس، به خطاب شکوائیه و نامه نوشتن داری،سرمایه نهادهای از درخواست

 از گره هایی، تجمع و هابستن دخیل چنین با نهادها این شناختن رسمیت به. شوندمی محدود

 نکرده باز درمان و بهداشت معیشت، هایحوزه از هیچکدام در کارگران یعدیده مشکالت

 .است

 سرمایه مقابل در سراسری و شورایی متحدانه، بپیوندیم، هم به اگر و هستیم عظیمی نیروی ما

 مقابل در اشقدرت تمام با سرمایه. داریممی باز حرکت از را اضافی ارزش تولید چرخ بایستیم؛

 کارگران به سرمایه که بودیم شاهد ما. ببرد پیش از راهی تواندنمی کارگران سراسری جنبش

 نیز را کارگران از بخشی حمایت اما کرد پار و لت را بسیاری و برد هجوم آذرآب و هپکو

( آذرآب و هپکو) خود ازهمزنجیران کار، آلومینیوم کارگران حمایت از دارد جا و بودیم شاهد

 به ما، کردن اعتصاب محض به و است کارگران ما شدید استثمار یتشنه سرمایه. کنیم یاد

 کارگران، دیگر حمایت و مبارزاتمان تداوم در که هستیم ما این. کندنمی تمکین و افتدمی تکاپو

 به سراسری و شورایی متحد، که نداریم این جز راهی. درآوریم زانو به را سرمایه توانیممی

 .برخیزیم داریسرمایه با مقابله

 

 پتکی رها

1396 مهر
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 کارگرهای تودهزنی سینه و« ملت» قبر نبش ه،یسرما

این نوشته پیش از حوادث روزهای اخیر تهیه شده و آنچه رخ داده است نیاز به هیچ تغییر 

 .را در هیچ نکته آن پدید نیاورده است

***** 

 جهنم از نقطه دو در مضحک، یارتجاع رخداد دو وقوع شاهد ایدن ،یجار ماه طول در

 یبورژواز عراق، کردستان در. بود گرید روزمره اهیس یدادهایرو انبوه کنار در ،یدارسرمایه

 صندوق یپا را منطقه کارگران غالب بخش رفراندوم، پرچم ریز یبارزان مسعود یرهبر با کرد

 چند. بدهند یآر پاسخ! «یمل سرنوشت نییتع حق» نام بهای بکارانهیفر باور به تا آورد یرأ

 کی از کمتر کهای نقطه در نجایا در. افتاد اتفاق ایاسپان جامعه در حادثه نیهم مشابه بعد روز

 یبورژواز سمیفاش مقابل درها مقاومت نیشورتر پر از یکی دار دانیم کارگرش، طبقه شیپ قرن

 خواستار ه،یسرما صاحبان دست در دست کارگران، همان یبعد نسل از یجماعت نکیا بود،

 خالف بر البته ریاخ مورد در! دندیگرد ایکاتالون منطقه استقالل و شیخو رانیهمزنج از ییجدا

 نسخه یویسنار در کنندگان شرکت کل. نبود ریچشمگ چیه کارگرهای توده شمار کردستان

 یتیجمع نسبت انیم نیا در و شد کمتر ایکاتالون تیجمع درصد 38 از حتا یبورژواز یچیپ

 هدف است، ادیز اریبس واقعه دو هر باره در بحث یجا. دینرس هم درصد 30 به کارگران

 انجام را کار نیا نیمع یزمان برهه نیا در چرا بود؟ چه یپرس همه یبرگزار از کرد یبورژواز

 گوناگونهای دولت مخالفت راز و رمز شد؟ خواهد موفق اهدافش به دنیرس در ایآ داد؟

 کایآمر روز یبورژواز دولت حتا همه چرا بود؟ چه ویسنار نیا با منطقه و ایدن یدارسرمایه

 حاکمان حرارت پر و پرشور اریبس استقبال فیتکل انیم نیا در کردند؟ یناخرسند ابراز هم
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 همه نیکمپ مورد درها پرسش نیا غالب شود؟می چه میاقل یآت استقالل از لیاسرائ درنده

 از بخش نیا چرا مثال طور به. دارند تیموضوع و شودمی مطرح هم کاتالون یبورژواز یپرس

 افتاده استقالل فکر به نکیا دعوا، یساز ویآرش یطوالنهای دهه از پس ا،یاسپان یبورژواز

 و ییایاسپان ریهمزنج با یوندیهمپ قطع به ندیفرا کدام بطن از کاتالون کارگر نکهیا ای است؟

. دارند تیاهم یکاف اندازه بهها پرسش نیا یتمام! است؟ افتهی دست کاتالون یبورژواز با اتحاد

. است زتریرازآم اریبس و تر یادیبن تر، یاساس نها،یا کل از سؤال کی اما هستند، یاساس یهمگ

 قرار یجهان کارگر طبقه یتمام البته و کاتالون و کرد کارگرهای توده یرو شیپ قاًیدق که یسؤال

 ،یدارسرمایه تیموجود سال صد چند طول در ایدن کارگران کل مگر. است نیا پرسش. دارد

 یمسائل و «یمل سرنوشت نییتع حق» ،«یمل مسأله» ،«تیمل» ،«هنیم» ،«ملت» اهیس یویسنار از

 به! اند؟ زده شیخو سر بر یتاج چه! اند؟ برده یبینص چه! اند؟ دهید یریخ چه دست نیا از

 احراز یبرا گونه نیا! بودن کاتالون و! بودن کرد به مفتخر کارگران شما حال که اند دهیرس کجا

 ! د؟یشکنمی دست و سر یمل استقالل اعالم و تیمل

 یمل سرنوشت نییتع حق و هنیم ملت، ان،دارسرمایه آنچه باره درای جمله چند دیده اجازه

 و کارگران که دیبگو ما به تا کشدمی شیپ را ملت نام یبورژواز. میبزن حرف هم با خوانندمی

 ،یبنگال ،یروس ،یآلمان ،یفرانسو ،یسیانگل ،یفارس ،یکرد همه مثالً نکهیا اعتبار به اندارسرمایه

 نام با ییایجغراف منطقه کی در یهمگ نکهیا خاطر به کنند،می صحبت یولیاسپان ای ینیچ

 یآر کنند،می یزندگ ایاسپان ای فرانسه کا،یآمر آلمان، ترکمنستان، ارمنستان، ترکستان، کردستان،

 و اختالف و تضاد چیه!! هستند ملت کی المنافع مشترک و متحد آحاد ها،مؤلفه نیا اعتبار به

 همراه که است نیا کارگرهای توده کل یزندگ صالح و ریخ!! ندارند هم باای شهیر خصومت

 دست در دست!! دانند ملت کی افراد و هنیم کی اتباع را خود ه،یسرما صاحبان همه

 عرش به را دارسرمایه طبقه هیسرما عرض و طول کنند، کار شتریب چه هر بگذارند، اندارسرمایه

 بدون و مسلم حق را اندارسرمایه توسط خود دیتول و کار حاصل کل تصاحب برسانند، اعال

 بدون شیافزا ای کشور یاقتصاد یاعتال و یصنعت رشد یبرا انگارند، آنان یمل یچرا و چون

 با ند،یننما غیدر یفداکار چیه از دارسرمایه استثمارگرانهای هیسرما محدوده و مرز چیه
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 انهیوحش استثمار قلمرو ای یاجداد نیسرزم وجب به وجب از خود پوست و خون و گوشت

 و ندینما شرکت انتخابات به موسوم بیفر یوهایسنار در. کنند دفاع هیسرما توسط خود

 هیسرما یحقوق و یمدن و یاجتماع و یاقتصاد نظم زانیر برنامه ای یاسیس ،یفکر ندگانینما

 نظم مدافعان را هیسرما درنده سیپل و افروز جنگ ارتش ،!!پندارند خود نیراست ندگانینما را

 توسط ریهمزنج توده و خود یمغز یشستشو و افکار یمهندس!! آورند حساب به خود یزندگ

 یتلق کشور یرسم عتیشر و یهنیم مقدس فرهنگ ،یمل پرورش و آموزش نیع را هیسرما

 یرو بر تا رانندمی سخن وطن مام و هنیم و تیمل و ملت از متفکرانش و یبورژواز. کنند

 ما بودن جدا خود، درد و رنج و کار حاصل از ما بودن جدا ش،یخو کار از ما بودن جدا ادیبن

 ارزش، قانون ه،یسرما قانون تا. اندازند پرده ش،یخو یزندگ و کار سرنوشت نییتع روند از

 خورد یسالخ قانون ه،یسرما به ما دیتول و کار محصول لیتبد قانون ارزش، اضافه دیتول قانون

 چه هر و یکهکشان شیافزا نفع به ما کودکان ستین و هست و دارو و پوشاک و خوراک و

 جا هنیم یاساس قانون ملت، منافع پاسدار قانون را اندارسرمایههای هیسرما تر یکهکشان

 پوست خون، گوشت، تر تکارانهیجنا چه هر ذوب تا ندیگومی یمل منافع و ملت از آنها. اندازند

 وطن و ملت مقدس منفعت را اندارسرمایه وها هیسرما یساز سود کوره در ما استخوان و

 بحث. است نیا یمل سرنوشت نییتع حق و هنیم ت،یمل ملت، ح،یصر و یواقع یمعنا !!خوانند

 نام ریز آنچه به د،یکن نگاه یدارسرمایه یایدن نقطه نقطه، به. ستین رهایتعب وها تیروا سر بر

 در کجا، در. دیبدوز چشم دارد و داشته وجود یدارسرمایه نظام خیتار در و جهان در ملت

 کره خاک از وجب نیکدام د؟یکنمی مشاهده میگفت آنچه یسوا یزیچ جهنم نیا گوشه کدام

 و کارگرهای توده تر انهیوحش چه هر شدن استثمار ظرف «ملت» آن در که دیابیمی را نیزم

 پهنه جامعه، یاساس طبقات انیم تقابل ظرف ان،دارسرمایه تر تکارانهیجنا چه هر یاستثمارگر

 یآوارگ و فالکت و یگرسنگ و فقر جهنم ه،یسرما صاحبان ستم و استثمار هیعل کارگران کاریپ

 یاندوز هیسرما بهشت و کارگر طبقه یشوندگ حکومت و زندان و یفرودست و یخواب کارتن و

 روشن روز مثل نباشد؟ دارسرمایه طبقه یتاز کهی و تیمالک و قدرت و تیحاکم و رفاه و

 حیتوض از ازین یب و یهیبد ساده، اریبس لیدل نیا به. کرد دینخواه دایپای نقطه نیچن که است
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 ا،یکاتالون فرانسه، کا،یآمر ران،یا عراق، کردستان، به واقع، درعالم ما، عصر در موجود جهان که

 در حاضر یایدن. است دهینگرد میتقس اروپا و هیانوسیاق کا،یآمر قا،یآفر ا،یآس ای نیچ و ایاسپان

 کارگر طبقه یایدن گر،ید یسو در اندارسرمایه یایدن و سو کی در کارگران یایدن خود اساس

 و کارگر فرودستان و استثمارشوندگان یایدن ه،یسرما یایدن و کار یایدن ،دارسرمایه طبقه و

 گریکدی با جنگ حال در و متضاد تاًیماه طبقه دو یایدن ،دارسرمایه حاکم استثمارگران یایدن

 دروغترین شرمانه یب آنها مشترک منافع زانیم هر از سخن نوع هر کهای طبقه دو یایدن. است

 معموالً  ملت فیتعر در یبورژواز مزدور و بکاریفر انشناسجامعه. است انسان یزندگ خیتار

 نهایا نوع و همسان سنن و آداب مشترک، نژاد واحد، نیسرزم واحد، زبان مانند ییها مؤلفه به

 بن و خیب از یهمگ آنها، یاعتبار یب یسواها وحدت و مشترکات نیا کل. ندیجومی توسل

 پسوند و دهایق ها،فعل ها،صفت ،یاسام جمالت، واژگان، یمشت فقط زبان. هستند بیفر نیع

 احساسات، افکار، انتقال رسالتشان و تیخاص و نقش تنها نهایا کل. ستین شوندهایپ و

 استها نیا ابراز و انیب یبرا زبان. است اهداف وها افق اعتراضات، باورها، ازها،ین ها،خواسته

. دارد قرار دارسرمایه طبقه با حل رقابلیغ و یذات تضاد در کارگر طبقه یبرا نهایا تک تک، و

. استها یساز تهمت خیتار در تهمتترین فیکث کارگر و دارسرمایه انیم واحد زبان از سخن

 هم را خود ایدن ای کشور آن و کشور نیا کارگران از یمیعظ بخش حتا ای یتیجمع امروز اگر

 را آنها دراز انیسال طول در هیسرما. دارد لیدل کی فقط کنندمی احساس اندارسرمایه زبان

 یانسان و یطبقات شعورهای هیما نیآخر که است کرده یمغز یشستشو و افکار یمهندس آنچنان

 هنیم نام آنچه. ندارند یواحد نیسرزم چیه اندارسرمایه و کارگران. است برده نیب از را آنها

 ریز یفروش تن ،یخواب کارتن ،یگرسنگ فقر، شدن، استثمار نیسرزم کارگر یبرا دارد خود بر

 کردن، استثمار مقدس خطه دارسرمایه یبرا نیسرزم نیهم. استها بتیمص کل و فقر فشار

 .است قدرت و تیحاکم وای افسانه رفاه ،ینجومهای یگذار هیسرما

 ییجدا حق و یطلب استقالل ،«سرنوشت نییتع حق» و تیمل پرچم ریز فقط یبورژواز ارتجاع

 زهایدستاو نیا به توسل با فقط کند،نمی لیتحم کارگران بر را خود یانسان ضد اهداف ،یمل

 هیرو د،ینمانمی یمهندس خود یبقا نیتضم یراستا در و خود نفع به را کارگرهای توده شعور
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 استقالل و یطلب ییجدا یساز محکوم ها،دادن یمغز یشستشو وها ینیآفر توهم نیهم گرید

 یارض تیتمام یچرا و چون یب سیتقد و یمل سرنوشت نییتع حق هیعل جنگ ،یخواه

 اندازه به دو هر. هستند دیپل وحدت کیهای هیرو یبورژواز یریگ جبهه دو هر نیا!! است

 انداختن صرفاً مورد دو هر در کار شالوده. باشندمی یبشر ضد و زیست کارگر ،یارتجاع هم

 صدا، دو هر. است دارسرمایه طبقه و کارگر طبقه انیم حل قابل ریغ و یذات تضاد یرو بر پرده

 دو هر کند،می جنجال را دارسرمایه طبقه منافع صدا، دو هر جوشد،می هیسرما وجود عمق از

 کفن صدا، دو هر رد،یگمی یپ را کارگرهای توده یساز گمراه و قیتحم و بیفر رسالت صدا،

 در. کندمی دنبال را اندارسرمایه منافع قبرستان در ایدن کارگران یطبقات متحد کاریپ دفن و

 سرنوشت نییتع حق نام ریز جا کی در. است ستادهیا یبورژواز ارتجاع گفتمان، دو هر پشت

 متحد، افراد و ملت کی کسانی اجزاء دارسرمایه و کارگر ایگو که کندمی القا کارگران به یمل

 بیفر نیهم نیع گرید یجا در و!! هستند هموطن و ش،یک هم زبان، هم المنافع، مشترک

 یارض تیتمام نقض با زیست ،یطلب ییجدا میتحر پرچم ریز دروغها وها ینیآفر توهم ها،یکار

 عراق، ران،یا در حاکم و مسلط یبورژواز!! شودمی جنجال یمل یمرزها از دفاع تیمبرم و

 سیتقد پوچ و دروغ سراسر شعار دادن سر با گرید یجاها یلیخ و سیانگل ا،یاسپان ه،یترک

 و اسکاتلند رلند،یا کرد، یبورژواز و دهندمی بیفر را کارگرهای توده ،یارض تیتمام حفظ

 خود کار دستور یمل سرنوشت نییتع زحقیدستاو به ختنیآو با را یبکاریفر نیهم ایکاتالون

 سهم مطالبه سر بر یبورژواز ارتجاعهای بخش انیم جنگ موارد نیا همه در جنگ. سازدمی

 همه در که نجاستیا فاجعه و استها هیسرما سود و تیحاکم و قدرت و تیمالک در تر افزون

 رکاب در و شودمی یبورژواز ارتش نظام ادهیپ که است کارگر توده ها،عرصه وها پهنه نیا

ای فاجعه!! جنگدمی طبقه نیا یقشرها و باندها یدرونهای حساب هیتسو و یخواه ادتیز

 مناطق در یادیز کارگران که میبود شاهد ریاخ هفته چند نیهم طول در. است یجد اریبس که

 مزارع محالت، ها،جاده ،هابیمارستان مدارس، ها،کارخانه در گوناگون، یشهرها در مختلف،

 ازای عده. کردندمی بحث بود وقوع حال در ایکاتالون ای کردستان در آنچه رامونیپ جا همه و

 هم تر ادیز بسا چه تعدادشان که گریدهای یلیخ و نمودندمی دفاع یمل سرنوشت نییتع حق
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 حرف دعوا نیطرف. کردندمی یطلب ییجدا نمودن ومحکوم یارض تیتمام سیتقد به شروع بود

 را دارسرمایه طبقه دل حرف یهمگ دند،یشیاندمی یبورژواز شعور با یهمگ. داشتند یواحد

 کردند،می ملت ملت، ،یطبقات شناخت و یآگاه زانیم نیکمتر از دور به عده دو هر زدند،می

 توهم بحر در غرق طرف کی. دندیکوبمی دییتأ مهر هنیم و ملت نام به ینیدروغ دهیپد بر

 کارگرهای توده یساز قربان و تر افزون سود و هیسرما سهم مطالبه کرد، یبورژواز تیحقان

 یبورژواز مسلم حق رامونیپ متوهم، اندازه نیهم به یگرید و زدمی ادیفر را راستا نیا در

 از دفاع و!! یارض تیتمام حفظ رقبا، با مقابله یبرا گرید یجا هر ای ایاسپان و عراق حاکم

 نیا به و دندیشیاندنمی نیا بهای لحظه یبرا طرف چیه. دادمی سخن داد یمل یمرزها

 دهها یزندگ یکجا در!! یارض تیتمام حفظ ای!! یمل سرنوشت نییتع حق که پرداختندنمی

 نیا ارمغان ایآ. ردیگمی قرار ایدن یکجا هر در گرید کارگر هر ای یعراق و کرد کارگر ونیلیم

 روزافزون دیتشد یسوا کارگرهای توده یبرا یارض تیتمام حفظ ای یمل سرنوشت حق نییتع

 یآموزش یب و یبهداشت یب تر، گسترده یکاریب و فالکت و فقر تر، کشنده یگرسنگ استثمار،

 !بود؟ خواهد گرید زیچ چیه تر افزون یخواب کارتن و یآوارگ و

 باالتر آنچه یسوا زیچ چیه «ملت» اگر. میگرد باز کارگران یرو شیپ پرسشترین یاساس به

 نییتع حق و یاجداد هنیم استقالل یبرا شکستن دست و سر همه نیا پس ست،ین میگفت

 و رقص بساط یبارزان قدرت بارگاه در که یکرد کارگران! ست؟یچ شیمعنا یمل سرنوشت

 از یرویپ به دم باز و دم هر در روزها نیا که یکارگران اند، داشته یپا بر استقالل یشاد

 ملت نیبزرگتر شدن دار دولت یعظما موهبت از امروز یاهوینتان و روزید «لیزانگو لیاسرائ»

 کارگران دوش بر پاسخ نیهم نیع. دهند جواب باال سؤال به دیبا!! رانندمی سخن دولت یب

 ونیلیم نیچند نیا پاسخ که نیا. کندمی ینیسنگ شک بدون زین ایکاتالون در رفراندوم چاک نهیس

 در اگر. میکنمی درک خوب اریبس را زیچ کی اما میداننمی ستیچ ایدن نقطه دو نیا در کارگر

 طبقه افکار یمهندس یبرا ملت پرچم افراشتن با که بود یبورژواز فقط نوزدهم قرن یاروپا

 فیط کل ستمیب قرن در کرد،می تقال هیسرما نظم گورستان در یکارگر جنبش دفن و کارگر

 یفایا در زین ینیلن جنگنده چپ سمیرفرم و دموکرات الیسوس یجو یآشت راست سمیرفرم
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 هیعل جنگ و کارگران از دفاع پرچم نهایا. شتافت یبورژواز ارتجاع یاری به فوق نقش

 جا همه تیبشر و ایپرولتار نیراست ییرها به سوگند هزاران با و داشتند دست در یدارسرمایه

 اندارسرمایه با مشترک منافع یدارا جهان بخشترین میدرعظ که کردند القا کارگرهای توده به

 افراشتن بدون ،!!سمیالیامپر هیعل!! یمل یبورژواز همدوش دنیجنگ بدون !!هستند «هنیم هم»

 و احزاب با گذرهمصدا نیا در. دیرس زیچ چیه به تواننمی !!یمل سرنوشت نییتع حق پرچم

 که تاختند شیپ آنجا تا یکارگر جنبش درون سمیرفرم به اتکا با و یبورژواز یرسم یروهاین

 همه!! یوطن مستقل یدارسرمایه استقرار و!! یمل سرنوشت نییتع حق ،!!کیدموکرات انقالب

 یطبقات مبارزه ازها گفتن!! یمل منافع و ملت ملت، نیا خاک و گرد در ما طبقه. شد ما زیچ

 حزب ها،اتسنی سون ها،خان کوچک رزایم زبون نظام ادهیپ گسست، خود یدارسرمایه ضد

 امروز اگر. شد یستیاسالم پان ارتجاع حتا و یاردوگاه احزاب ها،یطالبان وها یبارزان ها،توده

 یبرا یشاد رقصها «پوجدمان کارلوس» و «ها یبارزان»  قدرت بارگاه در کاتالون و کرد کارگر

 .دید گونه نیا دیبا را آن نهیشیپ که است ییماجرا کنند،می ایکاتالون و میاقل یمل استقالل

 فقط ستیچ ما امروز و روزید انیم رابطه که نیا و است رفته ما سر بر چه که نیا به یآگاه

 ما قدرت سالح قایدق که است یدارسرمایه ضد یطبقات شناخت و شعور و یآگاه یصورت در

 یارتجاع بودن، منحط یواقع فهم یبرا کرد کارگر. گردد یمزد یبردگ ضد یجار کارزار در

 قیدق یبازشناس بدون حتا ،یمل سرنوشت نییتع حق ای «ملت» مقوله بودن زیست انسان و بودن

 است یکاف. دارد خود رامونیپ در یواقع لیدل یاریبس خود، یستمیب قرن نهیشیپ کامل و یکاف و

 وها یبارزان یحکمران و قدرت طرهیس در شیخو ریهمزنج توده و خود ساله 25 یزندگ به

 کرد یبورژواز سال 25 نیا در که است نیا نه مگر. اندازد نظر آنها یرقبا و شرکا وها یطالبان

 هیسرما زیر شیپ حوزه را کردستان سراسر است؟ انباشته هم بر هیسرما کندمی کار چشم تا

 است؟ ساخته کرد کارگران تر تکارانهیجنا و تر ددمنشانه چه هر استثمار و یساز برج یبرا

 هستند، اندارسرمایه سودآور هیسرما کوه از ینامحسوس اجزاء اکنونها برج نیا تک تک،

 شده یمسکون کومه صاحب کارگر چند است؟ بوده چه گذر نیا در کارگر،های توده بینص

 شما کار یروین یبها! اند؟ افتهی نجات یخواب کارتن و یآوارگ ورطه از کارگر کرد چند! اند؟
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 رینم و بخور نان کفاف دستمزدها نیا ایآ است؟ بوده زانیم چه هیسرما همه نیا دیتول هیپو در

های هیسرماها حوزه یلیخ در اند.نساخته برج فقط اندارسرمایه! است؟ دادهمی را شما فرزندان

 بوده یمزد یبردگ فقط حالت نیبهتر در ان،یم نیا در شما سهم اند.کرده زیر شیپ کریپ غول

 از استثمارهاترین انهیوحش فشار ریز و وار برده یزندگ نیهم چهارچوب در حتا اما است،

 درمان و یکاریب مهیب نیکمتر به! د؟یا داشته بهره آموزش و درمان و بهداشت و شتیمع حداقل

 یاسیس قدرت عالمتاب دیخورش تابش ریز در سال، 25 نیا طول در! د؟یا افتهی دست

 کمتر کارگران یکاریب ها،یبارزان مهیفخ خاندان یحکمران و میاقل حکومت کرد، یبورژواز

 فحشا فساد،! است؟ افتهی کاهش فرزندان یخال نان خاطر به زنان یفروش تن! است؟ دهیگرد

 تیحاکم عصر در یجنس زانهیست انسان و ددمنشانه ضاتیتبع! است؟ رفته لیتقل به رو ادیاعت و

 احکام از عدول جرم به زنان یاسالم ذبح و یزیست زن! است؟ شده کمتر کرد یبورژواز

 فشار از! است؟ کمترشده ییوسطا قرون یمردساالر! است؟ دهیگرد کاهش دچار عتیشر

 ایدن یتمام و شما !است؟ شده کاسته کارگران گریدهای یروز هیس و یندار و فقر و یگرسنگ

 وها بتیمص یتمام ابعاد که آنست تیواقع. است یمنف سؤاالت نیا کل پاسخ که داندمی

 نیا یبعد مهم سؤال. است دهیگرد شیپ از شیب اریبس باالهای تیجنا وها فاجعه وها یبدبخت

 ضاتیتبع و فحشا و یتباه و فساد و یکاریب و یگرسنگ و فالکت و فقر رشد ایآ که است

 شعور فقط!! است؟ بوده یمل ستم یبقا از یناش سال 25 نیا طول در یجنس تکارانهیجنا

 پرسش نیا به توانندمی یبورژوازهای یپرداز توهم ریز در شده یمغز یشستشو باختگان

 در موجود یصنعت و یتجار و یمالهای شرکت هیکل!! ؟؟یمل ستم کدام! بدهند یآر جواب

 یکشاورز حوزههای نیزم یتمام. است کرد یبورژواز طلق و بالمعارض ملک م،یاقل

 ارتش، دولت،. است کرد اندارسرمایه یچرا و چون بدون تیمالک در کردستان یدارسرمایه

 کرد یبورژواز قدرت قاهرهای ارگان یهمگ میاقل در کاره همه یاطالعاتهای سازمان و سیپل

 استیر پست امروز، تا یبورژواز یبعث میرژ یفروپاش و صدام سقوط روز از باشند،می

 مستقر یحقوق و ییقضا محاکم. است بوده کرد اندارسرمایه انحصار در زین عراق یجمهور

 سال 25 نیا طول در محاکم نیهم و است شده یسازمانده کرد یبورژواز توسط کردستان در
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 ستین به سر عتیشر احکام از عدول جرم به را کارگر زن هزار 40 از شیب آمارها اساس بر

 ها،تیجنا نیا وقوع که ستین ان از تر حیوق و تر شرمانه یب زیچ چیه اند.کرده عام قتل و نموده

  !!میبدان «یمل ستم» از یناش راها یگر یوحش وها یدرندگ

 طیشرا در یمل ستم نام بهای مقوله که ابدیدر خود وجود اعماق در و بداند دیبا کرد کارگر

 و اندارسرمایه زشت یبیفر عوام صرفاً کردستان جمله از جا همه در ،یدارسرمایه یایدن روز

 عتاً یطب و ایدن نقطه نقطه، در امروز. است کارگرهای توده شعور عام قتل یبرا یبورژواز سالح

 یب و یدرمان یب و یداروئ یب و یآوارگ و یگرسنگ و فقر و توحش و تیجنا چه هر «میاقل»

 از فقط و فقط است گرید بتیمص هر و یکاریب و یخواب کارتن و یآموزش یب و یبهداشت

 و ارزش اضافه دیتول رابطه از ه،یسرما یهست عمق از کار، یروین فروش و دیخر رابطه درون

 هدف کارگران. نجاستیا درها یبدبخت کل شهیر د،یزامی یدارسرمایه تیموجود از

 نیا در که یزیچ تنها اند.هیسرما تیجنا و ستم و یدارسرمایه استثمار شکلترین انهیوحش

 بودن کاتالون ای یولیاسپان بودن، عرب ای کرد است ریتأث و اعتبار ت،یموضوع هر فاقد گذر

 تیموقع صرفاً است زیچ همه یواقع کننده نییتع و یادیبن که آنچه و است هیسرما حاکمان

 زانیم هر. است نجایا معضالت کل حل دیکل. باشدمی کارگرهای توده یدارسرمایه ضد جنبش

 پوشاک و خوراک و خورد به یابیدست و یگرسنگ از کاستن اندازه هر بهتر، شتیمع و کمتر فقر

 حقوق و یاسیسهای یآزاد آوردن چنگ به و خفقان و یکتاتورید کاهش مقدار هر شتر،یب

 یطیمح ستیز یهایآلودگ کودک، کار ،یجنس ضاتیتبع کاهش اندازه هر افزونتر، یاجتماع

 قدرت و یافتگی سازمان درجه از یتابع صرفاً و صرفاً تر، مرفه و آزادتر و تر یانسان یزندگ ای

 یراه را کرد کارگر که ستین عرب کارگر نیا. است ما یدارسرمایه ضد ییشورا جنبش

 درنده یبورژواز نیا. است کرده یزدگ جنگ و یآوارگ و یکاریب و فقر و فالکت برهوت

 دنیرقص یجا به. است ساخته ساقط یهست از را کرد و عرب کارگران کل که است کرد و عرب

 یهمدل و یوندیهمپ و اتحاد و یریهمزنج دست دیباها یبارزان قدرت و تیحاکم جشن در

 گرید یکجا هر و ینیچ و ییکایآمر و ییاروپا و فارس و عرب کارگران یسو به یهمرزم و

 را کارگرهای توده یمزد یبردگ ضد ییشورا یسراسر جنبش و افتاد راه دیبا. کرد دراز ایدن
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 خیتار قدرت با دیبا. آورد دانیم به جهان سر سرتا و انهیخاورم و منطقه و عراق و کردستان در

 چیه. رفت ایدن کل و کشور هر و ارید هر و نقطه هر در یبورژواز جنگ به جنبش نیا ساز

 پرچم دست، در یبورژواز نکفیکالش و تفنگ و اسلحه که ستین نیا از آورتر ننگ زیچ

 درنده ارتجاع بخش آن و نیا فرماندهان سر پشت و دوش بر!! «یهنیم» اندارسرمایه تیحاکم

 شرکت با یائیکاتالون و کرد کارگران امروز که یکار!! افتاد کارگر رانیهمزنج جان به یبورژواز

 .دهندمی و داده انجام سرنوشت نییتع حق رفراندم اهیس یویسنار در

 ازاتیامت و مواهب کل از سال 25 نیا طول در کرد یبورژواز اگر که شد خواهد دهیپرس حتماً

 باال را کارگرهای توده استثمار شدت ممکن یمرزها نیآخر تا اگر است، بوده برخوردار باال

 همه اگر است، ساختهمی خود بینص راها ارزش اضافه در مطلوب سهم اگر است، برده

 شراکتها دهه از بعد اکنون چرا پس است داشته اریاخت در را هیسرما یاسیس قدرتهای اهرم

 شرکاهای مخالفت همه است، انداخته راه استقالل جنجال و جار عراق، یبورژواز با سازش و

. ستین زیرمزآم چیه موضوع کوبد؟می !!یمل سرنوشت نییتع حق طبل بر و ردیگمی چیه به را

 یدارسرمایه زیبشرست نظام حفظ یبرا که حال همان در ا،یدن یکجا هر در یبورژواز بخش هر

 درهم هر یبرا است، مانیپ هم و متحد یطبقات یرقبا و شرکا کل با یکارگر جنبش سرکوب و

 از تر افزون سهم نیا الیر هر ساختن خارج یبرا ها،ارزش اضافه در تر افزون سهم نارید و

 هیسرما ذات نیا. تازدمی شیپ زینها جنگترین انهیوحش یانداز راه تا کانیشر و بانیرق چنگال

 بن فشار ریز یدارسرمایه نظام کل اکنون هم که است نیا یبعد نکته. است یبورژواز و

 مهارتر قابل ریغ و تر یطوفانها بحران چه هر. دارد قرار خود یذات بحران تناقضات وها بست

 یب تر، آشفته زین ایدن یبورژواز مختلفهای بخش زیست ای وحدت اندازه همان به شوند،می

 یدارسرمایههای دولت کل همسان زین میاقل حکومت. گرددمی تر زده آشوب و تر سامان و سر

 ند،یبای نمیچاره راه بحران چالش یبرا چد،یپمی خود به هیسرما بحران ریز در جهان

 خواهند،می سود شیپ از شتریب اریبس کردستان در شده زیر شیپ متوسط و بزرگهای هیسرما

 و فقر و یکاریب ابعاد بحران،. دهدنمی را سودها نرخ بودن مطلوب کفافها ارزش اضافه

 شدت و داده گسترش را کارگرهای توده یآموزش یب و یداروئ یب و یخانمان یب و یگرسنگ
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 یبرا کرد اندارسرمایه. است ساخته شتریب اریبس را کارگران خشم و یینارضا. است دهیبخش

 پارلمان، لیتعط در راها جدال نیا بروز مظاهر. هستند کشمکش ریاسها ارزش اضافه میبازتقس

 قدرتهای هیپاها نیا همه. کرد تیرؤ توانمی گرید حوادث یاریبس و احزاب شدن شقه شقه،

 کرده یفروپاش به دیتهد را میاقل حکومت رازهیش و است لرزانده را کرد یبورژواز یاسیس

 از تر افزون یخواه باج را راه گانهی م،یاقل خانان خان ،یبارزان مسعود یوضع نیچن در. است

 او کند،می مطالبه را ینفتهای ارزش اضافه از یشتریب چه هر سهم ند،یبمی خود یعراق یرقبا

 عراق یبورژواز ارتجاع متزلزل تیموقع یرو بر شود،می متوسلای لهیوس هر به کار نیا یبرا

 کین فال به را، منطقه و عراق در عرب، یبورژواز درونهای کشمکش کند،می باز حساب

 و یعباد انیم منازعات عراق، یاسیس قدرت ساختار درون یباندها انیم مجادالت .ردیگمی

های کمک دیشا و خاموش تیحما به ند،یبمی خود دست یعصا را صدر و یمالک و میحک

 متیغن اریبس را اهوینتان نیآتش یبانیپشت تر مهمها نیا همه از بندد،می دل عربستان دولت اندک

 وترین درنده تیحما اهوینتان تیحما که است کرده درک خوب اریبس را نیا او شمارد،می

 االتیا یاسیس قدرت و کایآمر یبورژواز درون یروهاینترین یوحش و نیافروزتر جنگ

 و کنگره یرسم موضع چند هر یبانیپشت نیا که کندمی درک یبارزان. بود خواهد زین متحده

 دولت. بود خواهد حساب ستهیشا و تیاهم واجد خود یجا در اما شد، نخواهد کایآمر دولت

 شد گفته ترواریت و اختصار به اریبس که یمشکالت وها بست بن همه کننده خرد فشار ریز میاقل

 بساط ها،تیحما نیا مؤثر یحدود تا حال هر در و یجنجال ای ساکت وقوع انتظار چشم و

 با را هدف دو کار نیا با یبارزان. است انداخته راه استقالل یوهوهای و کرد پهن رفراندوم

 اضافه از یشتریب سهم دیشا نکهیا یبرا عراق یدارسرمایه دولت بر فشار. ردیگمی نشانه ریت

 و تر مهم اریبس واقع در ای مهم اندازه همان به و دوم و کند کرد یبورژواز بینص راها ارزش

 یایدر غرق تر کوبنده و تر گسترده و تر قیعم هم باز را کرد کارگرهای توده نکهیا تر یاساس

 یشرم یب تینها در کند، مسموم سمیونالیناس کشنده زهر با را کرد کارگران شعور. سازد توهم

 همه و فحشا و فساد ،یآوارگ فقر، ،یگرسنگ از خالص راه ایگو که دیبگو آنها به یبکاریفر و

 تکاریجنا یبورژواز قدرتهای هیپا ساختن تر محکم و استقالل نعره دادن سر ها،یروز هیس
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 با و!! است دهیدزد راها آن بچه نان که است یعراق کارگر ایگو که کند القا آنها به!! است کرد

 صد و گرید یشکل به بحث نیهم !!شد خواهد حل یگرسنگ معضل استقالل پرچم افراشتن

 کل زین آنجا در دارد، مصداق هم کاتالون یبورژواز مورد در محدودتر اریبس یابعاد در البته

  !!گرددمی خالصه کاتالون اندارسرمایه شتریب یخواه سهم در ماجرا

 پاسخ سراغ به نکهیا از شیپ شد؟ خواهند موفق کاتالون طلبان استقالل و میاقل دولت ایآ

 یاصل بحث. کرد تمرکز جدال یواقع یمحتوا و سرشت یرو بر گرید بار کی دیبا میبرو

 یبورژواز بخش آن ای نیا تر افزون سهم از سخن. ستین ایکاتالون ای میاقل نشدن و شدن مستقل

 مهارتر یب چه هر تاز و تاخت و یسو کی در هیسرما سود و قدرت و تیمالک سهام بورس در

 یکارگر جنبش دفن و کفن و کارگرهای توده یمغز یشستشو و قیتحم پهنه در اندارسرمایه

 پاسخ دادن آنگاه میدان درست را حرف نیا اگر. است گرید یسو در سمیونالیناس گورستان در

 به قیعم یبستگ کاتالون ای میاقل یبورژواز نشدن و شدن موفق گام هر. بود خواهد تر آسان

 در نفعیذ و لیدخهای دولت وها قطب مواضع وها یسرسخت ها،تیحساس واکنشها، منافع،

 آماده لیاسرائ میرژ یسوا جهان، و منطقه دولت چیه که است ایگو شواهد همه. دارد ماجرا

. ستین عراق یبورژواز از تر افزون سهم مطالبه سر بر کرد یبورژواز با مؤثر یهمراه و یهمدل

 یهمراه ای لیاسرائ دولت داغ اریبس یبانیپشت و عربستان یدارسرمایه حکام یصدا یب تیحما

 وها قطب نیسنگ اریبس وزنه مقابل در زین یبارزان از دولت نیا ییکایآمر یشرکا پنهان و آرام

 یبورژواز مشکالت. بتابد میاقل حاکمان انتظارات بر یدیام نور تواندنمی مخالفهای میرژ

 استقالل جنجال از او انصراف و ینینش عقبهای نشانه و است تر انبوه اریبس زین نیا از کاتالون

 . خوردمی چشم به جا همه در حاال نیهم از

های توده با ما حرف کل. ستین کاتالون و کرد یبورژواز نشدن و شدن موفق اما ما مسأله

 بار کی دیبا کرد کارگر. است ایدن سراسر و کشورها مناطق، نیا کارگران با ش،یخو ریهمزنج

 هیسرما دیبا. دهد خاتمه کرد یبورژواز با خود یوندیهمپ احساس نوع هر بر شه،یهم یبرا و

 یزدگ خفقان و ذلت و یزبون و یروز هیس و یگرسنگ و فقر کل شهیر را یدارسرمایه نظام و

 باعث و یبان و ریناپذ یآشت دشمن را کرد دارسرمایه دیبا. ندیب شیخو یتباه و یحقوق یب و
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 بهتر، شتیمع زانیم هر به وصول راه دیبا. بشناسدها بتیمص وها یبدبخت نیا کل عامل و

 جستجو دارسرمایه طبقه و هیسرما هیعل جنگ در را تر افزون یانسان حقوق و شتریب یآزاد

 سازمان کار به دست. ندیب تدارکها عرصه همه در و لحاظ همه از جنگ نیا یبرا دیبا. کند

 جا همه در را قدرت نیا و گردد خود یدارسرمایه ضد کاریپ قدرت یسراسر و ییشورا یابی

 یبرا و کار نیا یبرا کرد کارگر. کند اعمال هیسرما هیعل یاجتماع اتیح یقلمروها همه و

 ترک، ،یرانیا ،یعراق کارگر یسو به یریهمزنج و یهمرزم اتحاد، دست دیبا نقش نیا یفایا

 دراز گرید یجا همه و نیالت یکایآمر و یائیاسترال ،ییکایآمر ،ییاروپا فارس، عرب، ،یسور

 کارگران کل یجهان و یسراسر ییشورا متحد یآرائ صف راه هموارساز خود سهم به دیبا. کند

 را کار نیهم نیع. گردد اندارسرمایه همه یطبقات تیموجود و یدارسرمایه نظام ادیبن هیعل

 دو هر و یبورژواز که است دهه نیچند و قرن کی از شیب. دهد انجام کاتالون کارگر دیبا

 نهایا. میبکن را کار نیا دینبا که اند کرده القا ما شعور در و خوانده ما گوش در سمیرفرم فیط

 شعور شناخت، احساس، خ،یتار اما. کنندمی دنبال را کار نیا شیپ از تر شیب هم االن نیهم

 ما که زنندمی ادیفر یطبقات مبارزه قیحقا و دستاوردها کل بعالوه ما یزندگ طیشرا و یطبقات

 خود زیست هیسرما ییشورا یسراسر جنبش که میدار را تیظرف نیا ما. میهست کار نیا به قادر

 نیا مودنیپ و نقش یفایا یبرا. میندار نیا یسواای چاره چیه ما. میانداز راه جا همه در را

 . میافت راه دیبا. میا داده دست از راها فرصتترین میعظ راه

 

 یدارسرمایه ضد کارگران

1396مهر 
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 سرمایه علیه جنگ غیاب در «سفید ازدواج» سیاهی

 جنبش کبرای غیبت و سرمایه وجود در معضل. نیست هاازدواج سفیدی و سیاهی در مشکل

 ربطی چه ازدواج آخر که گفت خواهند هاخیلی حتما. است کارگر طبقه ستیز سرمایه رادیکال

 چنین که آنان. دارد هاحرف این نوع و کارگری جنبش و طبقاتی مبارزه و داریسرمایه به

 و اخالق و مرام و فکر نماینده دولتمرد، دار،سرمایه یا نیستند، خارج حال دو از پندارندمی

 و افکار مهندسی دیکتاتوری، نظم، سیاست، فشار زیر یا و اند سرمایه شریعت و مدنیت

. اندداده دست از را هاواقعیت موشکافی و شناخت مشاهده، توان سرمایه مغزی شستشوی

 آن طرفین باشد، انسانی میثاق، این که آن برای. است انسان دو مشترک زندگی میثاق ازدواج

 خود بر مستولی طبقاتی ستیزانه انسان مناسبات زنجیرهای و غل از است ممکن که آنجا تا باید

 همگان نیست، مقدور چیزی چنین هست داریسرمایه که مادام. باشند آزاد خویش با بیگانه و

 جنگ اینها، همه با. باشندمی نظام این کش انسانیت هایمالک و هاارزش بندها، فشار اسیر

 انسانیت انسان، سازی رها جنگ آزادی، برای جنگ زنجیرها، این از خالصی و کردن پاره برای

 در نیز را ازدواج میثاق نبودن و بودن انسانی. است مناسبات این شر از انسانی معیارهای و

 محور دارد، نظر نکات این به حاضر بحث. نشست داوری به باید موازین همین با و گذر همین

 آنست ماجرا واقعی سیمای. کنیممی آغاز پدیده این از. است سفید ازدواج اما موضوع مشخص

 را تصمیم این و گیرندمی مشترک زندگی به تصمیم رضایت، و توافق اساس بر انسان دو که

 گذشته اعصار شده فسیل سنن و رسوم از بسیاری کار، این برای آنها. پوشانندمی عمل جامه

 مرجع هیچ پای. روندنمی! «رسمی طالق و ازدواج محضر» هیچ سراغ. ریزندمی دور را تاریخ

 برگزار خاصی اجباری مراسم. کنندنمی باز خود مراودات حریم به را خوانی صیغه روحانی یا
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 اجازه با» نوع از آوری چندش الفاظ. رانندنمی زبان بر «قبلت» و «زوجت». نمایندنمی

 را خود مشترک زندگی میثاق. کنندنمی تکرار را پوشالی دروغین اطوارهای و ادا و! «بزرگترها

 قیم ولی، هیچ از خویش مشترک زندگی تشکیل برای. رسانندنمی ثبت به دولتی نهاد هیچ در

 همدیگر فروش و خرید اسیر را خود بگذریم که هااین از. گیرندنمی اجازه اختیاری صاحب و

 پست و شغل شرط. گرددنمی مطالبه ایمهریه. کنندنمی کاالیی ازدواج رایج ستدهای و داد و

 تمامی روند،می پیش روال این بر هاآن. اندازندمی دور را ثروت و نسب و مقام و تحصیالت و

 به کار جای این تا. کوبندمی دیوار سینه بر را انسانی ضد آور اسارت هایسنت و قیود این

 بخش در است هادهه که رویدادی. افتدمی اتفاق جویانه آزادی و گرایانه تمدن انسانی، درستی،

 مهم بسیار اما این و اما. است گردیده انسانها زندگی رایج و روتین عادی، امر دنیا، از وسیعی

 مشترک زندگی شکل این سرنوشت و انجام چگونگی زیادی انسانی و اجتماعی هایداده است،

 ممالک در. سازدمی متمایز هم از را، دیگر جوامع برخی حتی یا غربی اروپای و ایران در افراد

 قرون و دینی ارتجاعی باورهای و رسوم ها،سنت فشار فقط مشترک، زندگی نوع این اخیر

 از و جا همه را خود تحقق و تشکیل هایپایه بالعکس. است نکشیده چالش به را وسطایی

 تشکیل. است داده قرار کارگر طبقه هایداری میدان و مبارزات دستاوردهای بر لحاظ، همه

 کارگری جنبش پیش هایدوره فتوحات و دستاوردها سکوی روی زندگی فرم این دهندگان

 چند هر حال، همان در اما دارند قرار سرمایه وحشیانه استثمار فشار زیر و کارگرند. اندنشسته

 همه، نه اگر. برخوردارند معیشتی حداقل و پوشاک و خوراک و خورد یک از ثبات بی و گذرا

 آموزش برای هنوز جاها ایپاره در. دارند سرپناهی خود برای وسیع نسبتا سطحی در ولی

 خویش درمان و دارو و دکتر برای. نیستند مواجه مالی مشکالت ناشکستنی سد با خود فرزندان

 مشترک زندگی نوع این دارندگان. باشندنمی سنگین هایهزینه تحمل به مجبور خود کودکان و

 هایگذشته مبارزات و هاخیزش جنگها، یمن به را همه و دارند را باال امکانات حاضر، زمان تا

 قرن چهار دهه زنجیروار انقالبات در کارگران حماسی شورش یمن به کارگر، هایتوده دور

 عظیم پیکار کموناردها، جاودانه قیام آنان، سازی انترناسیونال پرشکوه رستاخیز نوزدهم،

 دارند اینان آنچه. دارند هاجنبش این نوع و سده همان دوم و اول هایدهه در روسیه کارگران
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 نیازمند گیرند،نمی اجازه کس هیچ از فقط نه زوجها، این. گرددنمی خالصه حد همین در البته

 و پدر هر مرجع، هر دخالت حق بر کارگری جنبش که زیرا. نیستند هم ایاجازه هیچ کسب

 ابطال مهر افراد خصوصی زندگی چون و چند در قدرتی و دولت نهاد، هر خویشاوند، یا مادر

 پویه در کارگر هایتوده که زیرا نیستند، خود کار گزارش و ثبت به مجبور. است کوبیده

 ساقط انسانها بر اجبار این تحمیل قدرت از را بورژوازی خود، تاریخی مدت طوالنی مبارزات

 و تحصیالت و اجداد و موقعیت و شغل به مشترک زندگی دهندگان تشکیل. است کرده

 هایشورش با دیرباز از کارگری جنبش که زیرا کنندنمی رجوع همدیگر اجتماعی مناصب

. است کرده خنثی اما الغا نه اگر را هاآن اعتبار کل معیارها، و هاارزش این علیه خود عظیم

 این از انسانها، مشترک زندگی برای کارگری جنبش دستاوردهای از حاصل هایپشتوانه لیست

 نهادهای شر فقط کارگران دور هایگذشته مبارزات. است تر طوالنی و تر غنی بسیار نیز

 نوع هر است، نکرده کوتاه هاانسان مشترک زندگی شکل سر از را «قانونی» و دولتی رسمی،

 کرده پاک آدمها شعور و مغز ساختار از هم را زندگی شکل این باره در غیرانسانی سوء داوری

 که کندنمی خطور جامعه ساکنان از فردی هیچ «شهروندی» هیچ انسانی، هیچ ذهن به. است

 هایارزش و اخالقی هایمالک لحاظ به ازدواج، هیچ بدون یا ازدواج با افراد، مشترک زندگی

 جهنم از بخش این در کشورها، این در. باشدمی تعارضی یا تفاوت گونه هیچ حامل انسانی،

 علیه پیکار پروسه در روزگاری روزی، کارگر، هایتوده داری،سرمایه دهشت و وحشت

 داریسرمایه هایدولت و دارسرمایه طبقه بر را دستاوردها و «حقوق» این نوع داری،سرمایه

 این کدام هیچ از اثری هیچ داریسرمایه دنیای بخش ترینعظیم در و ایران در. اندکرده تحمیل

 ازدواج آنچه یا ازدواج قید از آزاد مشترکِ زندگی راه بدرقه دستاوردها و هاپشتوانه امکانات،

 . نیست نامند،می سفید

. است کارگری جنبش قدرتی بی و زبونی و گیری زمین در جا، همین در هم هامصیبت همه

 و حی وضعیت در نه هاتفاوت! است «انترناسیونالیستی» بلکه ایران خاص نه اینک که واقعیتی

 میراث نداشتن یا داشتن در فقط که داری،سرمایه جهنم مختلف هایبخش در جنبش این حاضر

 فتوحات از هایی تپه و تل هم امروز همین تا اروپایی جوامع برخی. است پیشین پیکارهای
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 چپ گمراهساز فعالیتهای یمن به که ما جامعه کارگر طبقه و دارند اختیار در را خود سابق

 با همراه امروز است، نگردیده بورژوازی بر چیز هیچ تحمیل به قادر ای،دوره هیچ در لنینی،

 پیشین مستمر هایشکست و هافتوحاتی بی کننده خرد فشار موجودش، زبونی و فروماندگی

 زیر و فضا این در باید را سفید ازدواج به موسوم پدیده سرنوشت. کشدمی دوش بر نیز را

 گیرندمی قرار هم کنار مشترک، زندگی تشکیل نام زیر افراد،. کرد بررسی هامؤلفه این همه تاثیر

 فقر از ناشی شوم زنگاره هزاران شالق زیر انجام، لحظه همان در درست، آنان، توافق میثاق اما

 هایارزش فرهنگی، تباهی اخالقی، فساد طبقاتی، انتهای بی هاینابرابری اقتصادی، فالکت و

 گوناگون هایفاجعه باردار و بدفرجام بسیار داری،سرمایه جامعه نکبتهای همه و انسانی ضد

 کنندمی خطر کشند،می بطالن خط داری برده دوران بازمانده رسوم و سنن ایپاره بر آنان. است

 مشترک زندگی تا دهندمی انجام را کارها این همه انگارند،می نادیده را سرمایه حاکم نظم و

 لحظه هر آنان خود اما نمایند، آغاز «محضر» هیچ در ثبت یا نهاد هیچ به رجوع بدون را خود

 هاطلبی فرصت. هستند همدیگر خیانت و کاری کاسب طلبی، فرصت استفاده، سوء معرض در

 از بیش و البته صد و طرفین برای هاخسارت و هاتاوان ترینسنگین آبستن که هایی خیانت و

 نیازهای فشار زیر پسر. است دختران و زنان برای ها،ازدواج همیشگی قربانیان برای درصد، 90

 شرایطی در داری،سرمایه نظام سوی از گردیده سرکوب و نشده ارضاء گاه هیچ طبیعی بسیار

 حاکم پوشالی ارزشهای و سنن و معیارها اساس بر خانواده تشکیل برای اندازی چشم هیچ که

 دختر و بنددمی مشترک زندگی قرار اخالقی، و انسانی تعهد احساس هیچ داشتن بدون بیندنمی

 تن قرار این به سرمایه، توسط شده تولید هایروزی سیه تمامی و فالکت و فقر فشار زیر

 منشی بازاری و کاری کاسب تیغ با را قرارها و قول تمامی اولی تر طرف این گام چند. دهدمی

 در چیز همه. سپاردمی حوادث ترینهولناک و بدترین دست به را خود همسر و کندمی پاره

 محور که فروپاشی این عوارض. پاشدمی ازدواج شیرازه ریزد،می هم بر زدن هم به چشم یک

 پیچدمی خود در را «سفید ازدواج» اینجا در و ازدواج طرفین حالت، بهترین در ماست بحث

 همه با. شودمی آوار وصلت این حاصل کودکان بسا چه و کودک سر بر موارد بسیاری در اما

 کلی، طور به وصلت یک بودن موفق نا مجرد در و خود عام سیمای در هم باز اینجا تا اینها
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 وجود است داده رخ آنچه بر فاجعه اطالق برای هم دلیلی هیچ. نیست انگیزی رعب چیز هیچ

 جهنم از بخشی در ایران، مشابه جوامع در ایران، در رخداد این که آنست اساسی فاجعه. ندارد

 علیه روز پیکار پهنه در نه آنجا کارگر طبقه که است افتاده اتفاق داریسرمایه خون و گند

 در ها،سازی سنگر چنین از میراثی هیچ نه و است افراشته نیرومندی سنگر هیچ سرمایه

 و دختر. افرازدمی قد که است اینجا مصیبت کل! آری. دارد خود نزدیک یا دور هایگذشته

 در. گیردمی قرار تعرضات و تهاجمات ها،تهمت ترینوحشیانه هدف مادر، بسا چه اکنون

 بیداد و بربریت تباهی، جهنم وارد تقصیر بی و آواره کرده، گم ره که وی کودکان گام نخستین

 و «زادگی حرام»  شناسنامه کثیف، دوزخ این ورودی مبادی همان در اند، شده داریسرمایه

 و پدر!! گیردمی نام «مفسد و بدکاره!! کار زنا» نیز آنها مادر!! کنندمی دریافت «بودن نامشروع»

 هرجایی و نااهل باز، هوس روسپی، را او - باشند داشته وجود اگر – دختر خانواده افراد و مادر

 مایه را بودنش!! کنندمی پشیمانی ابراز اند نموده متولد را وی روزی اینکه از!! خوانندمی

 در را کردنش نیست به سر قصد بسا چه و!! دهندمی او طرد به حکم!! پندارندمی شرمساری

 و لعن به زبان غالبا یا بعضا دور و نزدیک آشنایان ها،همسایه ها،کالسی هم!! بپرورند سر

 دینی دولت. دانندمی هامالمت بدترین شایسته و رانندمی خود از را او!! گشایندمی نکوهش

!! داندمی سنگسار مستوجب و کفر غیرقانونی، غیرشرعی، را وی مشترک زندگی تشکیل سرمایه

 نقطه تازه که ماجرا انتهای نه این اما بندندمی کمر وی هستی سلب راستای در و او علیه همه

 هایارزش و معیارها ها،سنت کل شده نفرین و ازدواج شکست قربانی دختر!! است آن شروع

 اسیر اینک داری،سرمایه وحشت و گند نظام و طبقاتی جامعه ستیزانه انسان اجتماعی و اخالقی

 مادر که حالی در. هست نیز معیشتی و اقتصادی درمان بی دردهای و رنجها مشکالت، طوفان

 و خود پوشاک و خوراک و خورد هزینه ندارد، کار ندارد، سرپناه است، فرزندان یا فرزند

 و شریعت توسط فقط او. نیست برخوردار درمان و دارو امکان هیچ از ندارد، را کودکانش

 دهشت جامعه هستی بند بند،. است نگردیده سنگسار به محکوم سرمایه آمیز جنایت قانون

 کل. است گرفته جنایت و سرکوب و خشم رگبار زیر و سنگسار هدف را او داریسرمایه زای

 چه به و چرا!! شودمی آوار او کودکان و دختر یک زن، یک انسان، یک سر بر هافاجعه این
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 بساط است پنداشتهمی دوستش که انسانی کنار در است خواسته که خاطر این به فقط جرم؟

 ترینصادقانه و ترینپاک و ترینانسانی و ترینطبیعی است خواسته. کند پهن مشترک زندگی

 فرهنگی و اجتماعی نظم اسارت زنجیرهای از خالص و آزادمنشانه ایگونه به را زندگی شکل

 نابودی به محکوم انسانی، لحاظ همه از کار این انجام خاطر به او. دارد برپای سرمایه دینی و

 دولت، طریق از خود، منافذ تمامی از سرمایه که سبعیتی و بربریت درندگی،. است شده

 خویشاوندان و والدین شده مهندسی مغز مجاری از مدنی، و حقوقی و سیاسی نظم شریعت،

 حتی معضل اما کند،می اعمال وی علیه مزدی، بردگی نظام آسمان و زمین از جامعه، ساکنان و

 همواره و است هاهمین سرمایه هستی منوال و طبیعت و سنت و سیره. نیست هم حدها این در

 فاجعه غیبت. است کارگری جنبش کبرای غیبت بنیادی، معضل. است بوده این جا همه در و

 تمامی علیه و داریسرمایه موجودیت شالوده علیه وقفه، بی صورت به باید که جنبشی بار

 یمن به باید که جنبشی. باشد جنگ در ها،انسان به سرمایه بربریت و تهاجم و تجاوز اشکال

 شوندگان استثمار به است باقی داریسرمایه که زمانی تا جنگ این دستاوردهای و جنگ این

 پدیده اگر. ببخشد پشتوانه و شرف عزت، حقوق، موقعیت، معیشت، هاآدم همه و فرودستان و

 و سیاهی و تر افزون هایمصیبت تر، راحت و بهتر زندگی جای به «سفید ازدواج» به موسوم

 پیکار و تعرض هدف را سرمایه. نیست جنبش این که آنست خاطر به فقط زایدمی نومیدی

 نکرده کسب مهمی دستاورد نیست، تابان اشکارنامه. است نداشته فتوحاتی گیرد،نمی خود

 بسیار. است نگذاشته سنگ روی بر سنگی. است ننموده فراهم آحادش برای ایپشتوانه. است

 حصول به قادر حتی آن طبقاتی قوای از عظیمی جمعیت. است تأثیر بی و گیر زمین زبون،

 که است پرسشی. است چنین چرا. باشندنمی نیز خود افتاده تعویق به ماه چندین دستمزدهای

 این که گفت بتوان شاید فشرده. است تاریخ یک تشریح و توضیح و واکاوی نیازمند آن پاسخ

 کامال که داریسرمایه ضد سنگر در نه و خود برای نه اما است جنگیده سال صد جنبش

 برای بورژوازی، ارتجاعی رویکرد آن یا این سر پشت خویش، دشمنان اردوی در بالعکس،

 هابرهوت این در تمام سال صد آری،!! دارسرمایه طبقه جناح آن یا این قدرت کاهش و افزایش

. است فرسوده را خود پیش از بیش عرصه هر و دوره هر و گام هر در و است پیموده ره



28 

 خالی دست و خورده شکست آنجا تا. است دستاورد از تهی و هاشکست از ماالمال اشکارنامه

 تریلیون 2250 صورت به استثمارش و کار حاصل 1394 سال در آمار آخرین طبق که است

 خودش است، آوار سرش بر( 1390 سال ثابت قیمت به) دارسرمایه طبقه سرمایه تومان

 دارو و پوشاک و خوراک و خورد بدون و خیابانی کودکانش. است خواب کارتن و گورخواب

 750 از بیش 1394 تا 1383 سالهای میان فاصله در فقط و فقط که حالی در. هستند درمان و

 خودش است کرده تولید دارانسرمایه برای( 1390 سال ثابت قیمت به) سرمایه تومان تریلیون

 دریافت را ماه یک دستمزد وقتی ماه 5 از پس و کندمی کار مزد، هیچ بدون ماه، چند ماه، چند

 !! پنداردمی راضی و فاتح را خود دارد،می

 ترینانسانی و ترینپاک که نیست عیبی هیچ حامل فقط نه خود سرشت در سفید ازدواج

 سیاهی را ازدواج سفیدی و آفریندمی فاجعه آنچه. باشدمی مشترک زندگی تشکیل شیوه

 فرودستی فالکت، و فقر که ازدواج، شکل این خود نه سازد،می فرزندان و زن زندگی دهشتناک

. است کننده ازدواج انسانهای اجتماعی و معیشتی سیاسی، اقتصادی، محض حقوقی بی و

!! مهریه نبود محصول وی فرزندان سیاه سرنوشت و هاازدواج این در خورده شکست زن معضل

 گند جهنم اسیر که آنست او واقعی مصیبت. نیست!! «عقد شرعی صیغه» و!! «معلوم صداق» و

 به و کندمی تولید سرمایه و کندمی کار فقط جهنم این قعر در. است داریسرمایه وحشت و

 دولت و دارسرمایه طبقه و سرمایه که هایستیزی انسان و هاجنایت ها،بربریت تمامی

 جنگیدن این تدارک در جنگد،نمی سرمایه علیه. دهدمی تن کندمی تلنبار سرش بر داریسرمایه

. شودنمی خود طبقه هایتوده داریسرمایه ضد پیکار قدرت دهی سازمان کار به دست. نیست

 و ساز حزب طلب فرصت عده آن و این فرمان به. چرخدمی هاراهه بی در مبارزه، نام زیر

 و هاشخصیت و هاجناح به آویختن و نویسی طومار و نشینی بست ابتذال پرست، سندیکا

 بی و مفلوک راستا همین در. سازدمی داریسرمایه ضد شورایی جنبش جایگزین را احزاب

 بی و بهداشتی بی آوارگی، گرسنگی، فقر، کالف در کارها این همه خاطر به. است قدرت

 کودکان!! گیردمی نام فحشا وی مشترک زندگی تشکیل طریق ترینانسانی. پیچدمی آموزشی

 اجرای از وی آزادمنشانه انصراف!! گردندمی تلقی «زاده حرام» انسانی پاک ازدواج این حاصل
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. شودمی او بدبختی و باخت مایه!! ازدواج برای «معلوم صداق» تعیین یا کاالیی منحط روابط

 جامعه بند بند،!!! شوندمی آواره و کاشانه بی و گرسنه کودکانش و خودش ازدواج، شکست با

 دهشت سیاهی در که ازدواج سفیدی در نه مشکل. بنددمی او سنگسار به کمر داریسرمایه

 . است داریسرمایه ستیزانه انسان زای

. است روشن بسیار ما پاسخ. داد انجام توانمی چه و کرد باید چه که آنست مهم سؤال و

 ترینانسانی و ترینطبیعی و ترینپاک که است هاانسان حیاتی و مسلم حق فقط نه سفید ازدواج

 : که داشت اعالم همزمان و نمود، دفاع آن از باید. است ازدواج شکل

 را خویش مشترک زندگی شکل که است هاانسان تردید و شک هیچ بدون و مسلم حق. 1

 رسوم و آداب و قرار و عرف و شرع و سنت و قانون و حکم و قید هیچ فشار بدون آزادانه،

 تحمیل برای حقوقی یا حقیقی از اعم فرد هر تالش نوع هر. کنند انتخاب خود سر باالی

 دهندگان تشکیل بر وسطایی قرون اجتماعی و اخالقی و قومی و دینی پوسیده هایارزش

 . گیرد قرار رادیکال و ستیز سرمایه انسانی، گرانه آگاه نقد هدف باید مشترک زندگی

 بربریت نظم سازمان و مؤسسه و گروه هر دولتی، نهاد هر یا دولت دخالت گونه هر. 2

 فرد، مشترک زندگی تشکیل پروسه در جمله از ها،انسان شخصی زندگی در داریسرمایه

 هادخالت این مرتکبین و شود تلقی جرم باید گروهها و نهادها این دخالت نوع هر. است ممنوع

 . شوند واقع مجازات مورد

 و ازدواج امر در جمله از اجتماعی زندگی قلمروهای همه در مرد و زن بین کامل برابری. 3

 . یابد رسمیت باید داری خانه برای دستمزد پرداخت و همسری چند ممنوعیت طالق،

 به مشترک زندگی تشکیل و ازدواج آستانه در که کسانی کلیه جمله از جامعه، آحاد کل. 4

 امکانات و مسکن پوشاک، و خوراک و خورد معیشتی، امکانات تمامی از باید هستند شکلی هر

 نباید انسانی هیچ. باشند برخوردار دیگر رفاهی مایحتاج همه و آموزش و درمان و دارو رایگان

 خاطر به نباید انسانی هیچ و دهد دیگری با مشترک زندگی به تن اقتصادی مشکالت فشار زیر

 . گردد رفاهی و معیشتی تنگنای نوع هیچ اسیر خود همسر از جدایی
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 خورده شکست سفید غیر یا سفید هایازدواج حاصل کودکان کلیه جمله از کودکان کل. 5

 معیشتی، کامل و مطمئن تضمین پوشش زیر خود زندگی وجوه همه در و لحاظ همه از باید

 .گیرند قرار فکر و جسم سالمت و درمانی روان تربیتی، آموزشی، درمانی، رفاهی،

 تواندمی چگونه کارها این که است این حاضر بحث نکته آخرین و اساسی پرسش دومین و

 این پاسخ. باشد آنها انجام کار به دست است قرار فرایند کدام در و نیرویی چه و گیرد انجام

 است کارگر هایتوده ستیز سرمایه شورایی جنبش فقط و فقط. است شفاف بسیار نیز سؤال

 با را انتظارات این کل داریسرمایه دهشت و خون و گند جهنم همین در حتی تواندمی که

 نیرومند سنگر را انتظارات این تحمیل تواندمی. کند تحمیل دولتش و دارسرمایه طبقه بر قدرت

 شر از را بشریت راستا همین در تواندمی و سازد سرمایه علیه خود بیشتر و بعدی تعرضات

 . سازد رها داریسرمایه وجود
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