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  1396 جنبش کارگری ایران در سه ماهه سوم

 )مهر، آبان و آذر(

 مختلف یقشرها پراکنده مبارزات ریناپذ انیپا و یطوالن سلسله شاهد ما یکنون طیشرا در

 دیشد و وقفه بدون نقطع،یال اتمبارز نیا. میهست ینیمعهای خواست محور حول یکارگر

 کی به منجرای نقطه در ستیبامی آنان یسازمانده بدون و نظمیب اعتصابات و کارگران

 اعتصابات درون از یکارگر ریتسخ قابل ریغ و مستحکم ستاد جادیا و یکارمزد ضد یسازمانده

 نطفه از یکارگر پراکندههای جنبش آمدن رونیب از ریغ یزیچ آغاز نیا روشن نقطه. شود

 حاصل ستیبامی عطف نقطه نیا. ستین یدارسرمایه موسسه و کارخانه کی حدود ،یمحل

 متوسط. است انداخته شهیر رانیا یکارگر جامعه در یکاف اندازه به اعتراض و اعتصاب. گردد

 بوده روز در حرکت 5/4 از شتریب یکم 96 سال سوم ماهه سه در روز در یکارگر حرکات

 لذا. باشدمی (متوسط بطور روز در حرکت 7/4) قبل سال مشابه مدت با سهیمقا قابل که است

 یهمبستگ به منجر اعتصابات نیا که است نیا در بلکه ستین یطبقات تحرک نبود در اشکال

 کشور بزرگ عیصنا و شهر کی شتریب هرچه کارگران کارخانه، کی یکارگرهای بخش

 چیه بدون و جدا صورت به کارخانه کی کارگران مختلفهای بخش یموارد در. گرددنمی

 و شوندمی اعتراض و اعتصاب وارد گریدهای بخش با یهمراه و تیحما اعالم و یهماهنگ

 . است کارگران بودن خود الک در و یپراکندگ شکل نیبدتر نیا

 ،یخودروساز عیصنا اراک، هپکو تپه، هفت شکرین مجتمع رینظ یمیعظ موسسات کارگران

 به همت کمر یکارگر عاجل مسائل حل یبرا ستیبامی رهیغ و گاز و نفت عیصنا و معلمان
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 نیچن جهینت. باشد نداشته یروزیپ از ریغ یهدف که ببندند کپارچهی و ریگیپ ،یطوالن یاعتصاب

 و هیسرما زیرشیپ کوچکترهای حوزه کارگران ریسا یرویپ کارگر، طبقه نفس به اعتماد یعمل

 افتهی سازمان عمل رواج و یمزد کار ضد یکارگر سازمانهای هسته گیریشکل عاقبت

 .بود خواهد یکارگر

 

 یلیتعط به دیتهد و مانده کاریب موسسات وها کارخانه م،یزن باال راها نیآست دینبا خود ما چرا

 یبها گذاردن کنار از بعد را دیتول حاصل م،یکن آغاز را دیتول م،یآور در خود تصرف به را

 نیا به بستن لیدخ یبجا. میکن میتقس خود نیب ه،یاول مواد دیخر یبها و آالتنیماش استهالک

 به خود متحد یروین با و میشو عمل وارد فعال طوره ب خود آن دولت و هیسرما ندهینما آن و

 خانواده و خود سرنوشت و میزن دست موسسه و کارخانه تصرف یکارگر یشوراها جادیا

 سر یباال نهاد چیه و هیسرما دولت به یاجیاحت چیه ما روند نیا در. میریگ دست در را خود

 خود منافع یبرا را آن دهیآفر راها هیسرما انبوه که است ما پشتکار و تخصص نیا. میندار خود

 دست یخودگردانی تجربه کسب به روشنای ندهیآ جادیا یبرا راه نیا در و میریگ کاره ب

 یبازنشستگان عموما و بازنشستگان را فوق کنندگان تجمع و معترضان از یانبوه لیخ. میزن

 جوان یروین راها آن یجا تااند شده دیتول ترک به مجبور موقع از زودتر که دهندمی لیتشک

 جهت دیمف ییروین اما کنند اعتصاب توانندنمی اگر بازنشستگان. ردیبگ کمتر دستمزد با

 یروهاین نیا جمع. کنندمی تصرف شاغل کارگران که هستند یموسسات تیهدا و یاندازراه
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 و ینظام توان زانیم هر با هیسرما دولت هر بر که هستند یمیعظ قدرت بازنشسته، و شاغل

 اجیاحت ما. نمود خواهند غلبه کارگران یمغز یشستشو یشگردها انواع به مسلح و سرکوب

 .میندار امر نیا تحقق یبرا یانجیم چیه به

و نه حتی دولت سرمایه است! مسبب تمام آنچه  دار خاصمعضل و مشکل ما نه یک سرمایه

ام آنچه در ید اختیارش قرار دارد؛ از دولت و ارتش و سپاه بر سر ما رفته سرمایه است با تم

گرفته تا سرمایه دارانی که صورت تشخص یافته سرمایه هستند. باید به ریشه زد تا از شر تمام 

مسکنی، فقدان امکانات بهداشتی، هوای آلوده، مصیبت های پس از زلزله و همه فقر و بی

 یبرا عمل دانیم» نه مابالیای طبیعی، کار کودکان و نبود امکانات آموزشی و ... رها شویم. 

 میدار دولت از را انتظار نیا نه و طلب می کنیم هیسرما دولت از را «کارخانه اداره و نظارت

و یا این امکان و اجازه را به ما بدهد تا در یک انتخابات  «کند لیدخ کارخانه اداره در» را ما که

ریزی نظام مبتنی های مختلف سرمایه یکی را برای برنامهاز بین نمایندگان جناح« دموکراتیک»

 است ینظام کامل ینابود و محو میخواهمی ما آنچه بر سود و انباشت سرمایه انتخاب کنیم.

 .است سود هم باز و سود و سود آن اساس و اس که

 

 ندهیپا میابراه

 1396 دی
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 تظاهرات گسترده بازنشستگان

  در اعتراض به سطح نازل دستمزدها

کردند تا  هزاران کارگر بازنشسته در میدان بهارستان تهران اجتماعآذر  19در روز یکشنبه 

دگان علیه شدت استثمار و وضعیت وخیم معیشتی خویش فریاد اعتراض سر دهند. اعتراض کنن

رمایه در طول مدت اجتماع با ابراز بیشترین خشم و نفرت نسبت به دولتمردان و حاکمان س

 این شعارها را تکرار کردند.

 «حقوق بازنشسته زیر عباست امروز –عزا، عزاست امروز »

 «هزگز ندیده ملتی –این همه بی عدالتی »

 «دولت حمایت کرده –کاسپین دزدی کرده »

 «مالباختگان ایران، اتحاد، اتحاد اتحاد، اتحاد،»

 «فریاد، فریاد، از این همه بیداد»

 «ایمما همه همبسته –ایم خستهها از وعده»

 «دزد، مرگ بر دزدمرگ بر »

 «اش دروغ و تزویرهمه –نه تدبیر، نه امید »

 «دولت! مجلس! بس است فریب ملت»

 «آتش به اختیار است –روحانی! روحانی! این آخرین اخطار است »
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کنیم و به می تان بازنشسته خویش حمایزنجیرهمما با همه وجود و تمامی توان از مبارزات 

زمان آنان برخیزند. همهای خواهیم که به حمایت از خواستهمی سهم خود از همه کارگران

تا کنونی و کل های بینیم که چند نکته مهم را در رابطه با شعارها، کمپینمی بسیار مناسب

 ریم. ان با تک، تک آنها و با کل کارگران در میان گذازنجیرهممبارزات این بخش 

بازنشستگان و نه طبیعتا آخرین جلوه این آذر نه اولین نمود اعتراض  19تظاهرات روز 

در مقابل نهادهای ها اعتراضات خواهد بود. در طول این چند دهه، به کرات، این راه پیمایی

ی صورت گرفته است اما دستاوردها هیچ یا نزدیک به هیچ بوده است. چرا؟ دارسرمایهقدرت 

است که هیچ کدام ما به خود اجازه تواند بسیار متفاوت و متنوع باشد، اما بعید ها میپاسخ

و دولت  دارسرمایهدهیم بر روی یک واقعیت بسیار عریان پرده اندازیم. این واقعیت که طبقه 

ی قدرت دارد. به قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی، پلیسی، مهندسی افکار و کل دارسرمایه

ا ملزم به هیچ توجهی کند و خود رمی اشکال قدرت سرمایه متکی است. به این قدرت اتکاء

بیند. در مقابل این قدرت سهمگین و عظیم سرمایه و نمی و اعتراضات ماها در مقابل خواسته

از افراد متفرق و متشتت، یک ای ی، ما بازنشستگان، مجموعهدارسرمایهان و دولت دارسرمایه

دلیل نداشتیم.  آنها قدرت داشتند و ما گذاری بودیم.رجمعیت بدون قدرت و فاقد توان تأثی

شکست ما و عدم تحقق مطالبات ما هیچ چیز سوای این نبود و هر دلیل دیگری را که جایگزین 

در این شکی نیست  ایم.ان خود را فریب دادهزنجیرهماین عامل سازیم به طور قطع خود را و 

د هم آنست که آیا ما بازنشستگان واقعا و در اساس هستی اجتماعی خوتر اما سؤال اساسی

حکوم به چنین فالکت و زبونی و پراکنده بدون هیچ قدرت هستیم و مهای فقط مشتی آدم

حیاتی است که به زعم ما، باشیم. هسته اصلی بحث اینجاست و همین نکته کامال می قدرتیبی

ان بازنشسته قرار داشته و قرار دارد. شاید زنجیرهم مهری فاجعه بارتوجهی عمیق و بیمورد بی

کمی و شاید هم خیلی از ما بازنشستگان در نهایت ناآگاهی حاضر به قبول این حقیقت  عده

دهیم و می اندیشیم باز هم فقط خود را فریبمی عریان نباشیم که همگی کارگریم، اگر چنین

 ستیزانسان، به نفع نظام دارسرمایهالبته این فریبکاری رعب آور را به نفع استثمارگران دژخیم 

فریب  خود دهیم. اما مستقل از اینمی و دولتش انجام دارسرمایهمزدی و به نفع طبقه بردگی 
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انسان هایی که با فروش تنها  ایم،فروشنده نیروی کار بودههای ما انسان ها،یا ندادنها دادن

ما بخشی از طبقه کارگر ایران بوده و هستیم، همان  ایم.کردهمی کاالی مایملک خود ارتزاق

ها، بنادر، سدها، ها، راهبانک ها،ساختمان ها،ثروت ها،خانهتجارت ها،که کل کارخانهای طبقه

ان یا دارسرمایهمزارع، کل گوشت و پوست و رگ و پی و سرمایه و ثروت و رفاه و امکانات 

اقتصادی موجود و در یک کالم های دولتمردان و حاکمان و مراجع دینی سرمایه، کل ارزش

 حاصل کار و استثمار او است.ها هکل سرمای

 

و است، اکه کلید حیات سرمایه در الی انگشتان قدرت ای طبقه ایم،آری ما افراد این طبقه

قیچی  تواند شریان حیات سرمایه رامی هر گاه به صورت متحد و متشکل و مصمم اراده کند

ر موجودیت اتی خود را بی را به زیر کشد، قدرت عظیم و الیزال طبقدارسرمایهکند، دولت 

ی را دارسرمایهتواند می انه آن اعمال کند،ستیزانسانابراز حیات های سرمایه و بر همه عرصه

ر نابود سازد و جهنم گند و خون و دهشت و بردگی مزدی را با یک جامعه و جهان سراس

 نیاز و آگاه جایگزین کند.آزاد و مرفه و بیهای انسانی متشکل از انسان

ها است زیر فشار عسرت و اما سالایم به خاطر آورید که ما آحاد این طبقهای ای لحظهبر

های پراکنده، مفلوک، بی هیچ قدرت در مقابل فالکت و بدبختی و فقر به صورت انسان

خواهیم می یدارسرمایهشویم و از دولتمردان و حاکمان جنایتکار می دارالحکومه سرمایه جمع

سنار و سی شاهی پرداخت نشده های دیناری بر دستمزدهای ما بیافزایند، تا مستمریتا درهم و 
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ما را پرداخت کنند!! شعارهای ما نیز مظهر تام و تمام همین فالکت، بی قدرتی و ناآگاهی 

کدام ملت؟!! و بی عدالتی با کدام روایت؟ «!! هرگز ندیده ملتی –این همه بی عدالتی »است. 

پاشید؟؟!!! می ان خودزنجیرهماست؟!! چرا خاک در چشم خویش و « یرانملت ا»منظورتان 

سازند، تا به صورت یک می اندارسرمایهی، افسانه سیاهی است که دارسرمایهملت در عصر 

پتک کامال کوبنده پوالدین، بر مغز و شناخت و شعور طبقه ما فرود آورند، تا شعور ضد 

ما را به جاودانگی برده مزدی بودن خویش متقاعد گردانند. ی ما را در هم کوبند و دارسرمایه

چیزی به نام ملت وجود ندارد، سکنه ایران مثل ساکنان هر نقطه دیگر دنیا، یا کارگر و فروشنده 

نیروی کار و انسانهای استثمار شونده جدا از کار و سرنوشت کار و زندگی خود هستند و یا 

که « ملت». اینها نه عناصر تشکیل دهنده چیزی واحد به نام باشنددار میسرمایهفردی از طبقه 

دهند. آنچه شما می طبقات اجتماعی متضاد، متخاصم و در حال پیکار علیه همدیگر را تشکیل

نالید هم هیچ ربطی بی عدالتی در حق پدیده موهومی به اسم می نامید و از آنمی «بی عدالتی»

ای انهستیزانسانار بی نهایت وحشیانه، جنایتکارانه و بسیار ندارد!!! کامال بالعکس استثم« ملت»

کند. چرا همه چیز می علیه طبقه کارگر، طبقه شما اعمال کرده است و دارسرمایهاست که طبقه 

کنید و از این طریق می ان خود جاسازیزنجیرهمرا با روایت سرمایه در شعور خود و شعور 

 ی را بر روی خود و طبقه خوددارسرمایهتین طبقاتی ضد تمامی درها به سوی یک پیکار راس

کشید که نهایتا توسل به این یا آن بخش طبقه می پیشای بندید؟!! چرا همه چیز را به گونهمی

و حاکمان سرمایه تنها سرنوشت کار شما باشد؟؟!! چرا آب بر آسیاب مدافعان  دارسرمایه

 ریزید؟ می یدارسرمایه آرایش و پیرایش نظام گند و خون و بربریت

این سرمایه است که عبا بر تن و عمامه بر سر دارد. « حقوق بازنشسته زیر عبا است امروز»

کنید!!! می چرا به جای حمله آگاهانه طبقاتی به سرمایه فقط نوع پوشش سرمایه را مالمت

، لیبرال، چپ، «موکراتد»تواند معمم، مکال، دیکتاتور، می تواند هر لباسی بر تن کند،می سرمایه

طلب یا هر بختک و اختاپوس دیگر باشد، دیده و خواه، سلطنتراست، فاشیست، جمهوری

به درستی بشناسد و آماج تعرض ها بصیرت و بینش و شعوری باید که سرمایه را در همه لباس

ها زیباترین کالم« ایمما همه همبسته –ایم خستهها از وعده»گویید می واقعی طبقاتی قرار دهد.
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کنونی تاهای رانید؟ مسلما تالشمی است اما تا چه حد سنجیده و آگاه و حساب شده بر زبان

از بیخ و بن های آور بوده است. زیرا شما زیر فشار توهم، وعدهآمیز و خستگیشما شکست

کردید. می ی را باور کردید، کاری که نبایددارسرمایهمردان دروغ و بدون هیچ اساس دولت

جویانه و مماشاتهای انتظار است که خستگی شما در عین حال خستگی از خیال پردازی

آمیز رادیکال خود شما نیز باشد. اگر این احساس خستگی یک احساس انتقاد سازش کارانه

های و نوع فعالیتها پردازیتوهم ها،گیریست باید خود را در نقد تمامی جهتطبقاتی ا

ی، دخیل دارسرمایهسازد. باید به این نتیجه رسیده باشید که با آویختن به قانون  تاکنونی ظاهر

بستن به نهادهای قدرت سرمایه، جمع شدن در مقابل مجلس و کاخ رییس جمهوری و 

های خویش برسید. احساس خستگی از وعدههای توانید به خواستهنمی مشابههای سازمان

اس خستگی از رفرمیسم منحط راست را به خود گیرد. باید دروغ دولتمردان باید محتوای احس

این نتیجه را گرفته باشید که راه حصول مطالبات ما نه آویختن به نظم و قدرت سرمایه که 

طبقه خود و اعمال این های ی قدرت تودهدارسرمایهسازمان یابی سراسری، شورایی و ضد 

است. معنای زمینی رادیکال و طبقاتی قدرت علیه نظام بردگی مزدی و حاکمیت بورژوازی 

ان و دولت آنها این است، اما زمین و زمان کارهای دارسرمایهدروغین های خستگی از وعده

زند که بدبختانه تا استنتاج این نتیجه فاصله بسیار زیادی در پیش دارید. یک می روز شما بانگ

سرمایه است. ادامه تشکیل شاهد زنده و مهم این سخن همین تجمع شما در مقابل مجلس 

آموزی از مردان هیچ نشان درساجتماع در بربر دارالخالفه سرمایه و دل بستن به اعجاز دولت

ساالرانه یا تالش قانونهای دروغ، احساس خستگی از تکرار تجمع پردازیهای شنیدن وعده

ایم، همبسته» ا که برای یافتن راه مؤثر پیکار ندارد. درست بر همین اساس بخش دوم شعار شم

گویید؟ می آید؟ از کدام همبستگیمی نیز بسیار مریخی، توخالی و غیرواقعی به نظر« ایمهمبسته

جمع شدن مشتی بازنشسته که در محدوده تنگ موجودیت خود، به مثابه بازنشستگان، دارای 

سیاسی سرمایه  بر نظم تولیدی وای نیستند، هیچ ضربهای هیچ قدرت تأثیرگذاری تعیین کننده

های کنند، هیچ خطری متوجه چرخه ارزش افزایی و تولید سود سرمایه یا پایهنمی وارد

خواهند ماشین قدرت سرمایه را مجبور به قبول می سازند، چگونهنمی یدارسرمایهحاکمیت 
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ه کند؟!!! نفس جمع شدن در این یا آن خیابان کدام قدرت همبسته اثرگذار و قادر بها خواسته

 کند.می تعیین سرنوشت را ایجاد

 

همبستگی زمینی و جنبشی یعنی اینکه راه تبدیل شدن به یک نیروی قاهر سرنوشت آفرین 

ی و علیه کل دارسرمایهطبقاتی را پیش گیرید. یعنی به صورت یک طبقه علیه اساس استثمار 

ست در دست اشکال ستمگری، محرومیت آفرینی، بی حقوق سازی و آزادی کشی سرمایه د

راه خانه  تجمع در مقابل مجلس ارتجاع هار بورژوازی، به جایهم گذارید. یعنی اینکه 

کارگران هپکو و آذراب و هفت تپه و های را پیش گیرید. درب کومهزنجیر های همتوده

بکوبید. همراه و هم پیوند و همدل عسلویه و معلمان و پرستاران و بهیاران و سایر کارگران را 

ی خود را به وجود آورید. از درون این شوراها یک قدرت دارسرمایهآنان شوراهای ضد با 

ی و دولتش خراب کنید، دارسرمایهعظیم و الیزال طبقاتی شوید و این قدرت را بر سر نظام 

ی خود، دارسرمایههمبستگی واقعی یعنی اینکه با تکیه بر قدرت متشکل شورایی ضد 

حیات اجتماعی مجبور به عقب نشینی کنید، مطالبات های صهبورژوازی را در تمامی عر

ان و دولت آنها دارسرمایهبر تر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خود را هر چه بیشتر و گسترده

نمایید، همبستگی زمینی اثرگذار یعنی اینکه با  تحمیل کنید. شوراها را نیرومندتر و نیرومندتر
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را از کار فرو اندازید، نظم سیاسی و مدنی و حقوقی و داشتن قدرت، چرخه تولید سرمایه 

 امنیتی و پلیسی سرمایه را آماج تعرض طبقاتی خود قرار دهید. شیرازه این نظم را مختل کنید،

سازید خود را برای برپایی تر و زبونتر و بورژوازی را ضعیفتر جنبش شورایی خود را عظیم

دولت آماده کنید. معنای واقعی باور به همبستگی و  بدون کار مزدی، بدون طبقات وای جامعه

گیری به عتراضی خود هیچ سخنی از چنین جهتهمبسته بودن این است، اما شما در اجتماع ا

میان نیاوردید. نه فقط این کار را نکردید که حتی هیچ کالمی از پشتیبانی خود نسبت به 

نراندید. روزها پیش از تشکیل اجتماع  ان بر زبانزنجیرهماعتراضات و مبارزات جاری سایر 

شما در مقابل دارالحکومه سرمایه، هزاران کارگر هفت تپه همراه همه زنان و کودکان خردسال 

بردند. آنها چرخ تولید را از کار انداخته و بر حصول می خود در حال اعتصاب به سر

ان به حمایت از مبارزات کوبند. شما در اجتماع خود یک بار هم زبمی خود پایهای خواسته

بدبختانه گواه عدم درس آموزی از گمراهه ها باز نکردید. همه اینزنجیر هم این جمعیت کثیر

بقه خویش آنست که باید به تاکنونی است و حرف ما به عنوان آحادی از شما و طهای رفتن

وجود آورد. باید  پایان داد. باید دست در دست هم نهاد، شوراها را بهها راهه رفتناین بی

قدرت شد، باید قدرت شورایی طبقاتی خود را در مقابل نظام بردگی مزدی وارد میدان ساخت. 

 داران و دولت آنها تحمیل کنیم.سرمایهتوانیم مطالبات عاجل خود را بر می تنها از این طریق

 

 یدارسرمایهکارگران ضد 

1396دی 
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 زدگانزلزله هایخواست تحقق

 .است پذیر امکان شوراها طریق از تنها

 کثیری شمار نسازد، روان انسانی هیچ بینی از خونی قطره هیچ شدمی که ایلرزه زمین پیش ماه یک

 خود روزانه خالی نان حتا خود، آوران نان دادن دست از با بسیاری جمعیت. داد کشتن به را هاانسان از

 محقر هایخانه در روز آن تا که کارگر جوان و پیر و کودک و زن هزار دهها. دادند دست از هم را

 ترینابتدایی. گردیدند محروم آشامیدنی آب داشتن از. شدند پناه سر بی کردند،می زندگی نامطمئن

 و خود بدن و لباس شستن به مجبور. شد خارج آنها دسترس از حمام و نظافت و بهداشتی امکانات

 خوراک و خورد برای. گرفتند قرار هابیماری به ابتال معرض در و شدند زده یخ هایآب در کودکانشان

 .شدند تنگناها بدترین اسیر پوشاک و

 مشکالت حل برای نه طبقه این افراد تا گرفته دولت از دارسرمایه طبقه بار،فاجعه وضعیت این دل در

 مزدی کارگران زلزله دیدگان آسیب اغلب. شدند عمل وارد سرکوب و فریب برای فقط که زدگانزلزله

 عظیمی سهم دولتشان و دارانسرمایه این کرانبی هایسرمایه انباشت و اضافه ارزش خلق در و هستند

 کارگران دستمزد کنند،می زندگی کارگران ازاستثمار که کسانی همین سرمایه، صاحبان همین اما. دارند

 که دانیممی کارگران ما. اندنموده تحمیل کارگران بر را سرکوب و فالکت و اندداده تنزل شدت به را

 کمترین با هایکارگاه و هاکارخانه در کار شرایط و سیل و زلزله برابر در استحکام فاقد محرومان مسکن

 کاستن با بیشترسرمایه هرچه سود کسب در ریشه و خیزدمی بر سرمایه منطق از دو هر ایمنی تجهیزات

 سازیمقاوم برای سرمایه دولت نکردن هزینه و کارگران نازل دستمزد. دارد ما دستمزد از بیشتر هرچه

 مانند ایفاجعه وقوع زمان مختص فقط اما کارگران مرگ. است زلزله آفرینی فاجعه اصلی علت هاخانه

 و دوا تامین برای پولی بی کار، حوادث. فرستدمی مرگ کام به مدام را کارگران سرمایه. شودنمی زلزله
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 این به ایلحظه برای. است داریسرمایه ثمره نیز زمستان در خوابانکارتن مرگ خودکشی، درمان،

 که کارگرانی. هستند ایران کارگر طبقه هایتوده از بخشی زلزله دیدگان آسیب و آوارگان که اندیشیم

 و است ساخته کهکشانی هایسرمایه صاحب را ایرانی دارسرمایه هامیلیون آنها استثمار و کار حاصل

 نموده ترافزون دنیا صنعتی و مالی عظیم هایغول سرمایه از را آنها هایسرمایه ارتفاع و عرض و طول

 ترینعظیم از ماالمال را، ایران شهرهای نشین مرفه نواحی ها،آن استثمار حاصل که کارگرانی. است

 دریاچه خصوصی، شنای استخر جای به تا است داده امکان دارانسرمایه به. است کرده هاکاخ و ویالها

 آری. شوند عظیم خصوصی هایبانک صاحب پول از سرشار بانکی حساب جای به. سازند اختصاصی

 چنین دولتی و خصوصی دارانسرمایه به پناه سر بی و گرسنه و آواره کارگر زدگانزلزله استثمار حاصل

 داریسرمایه دولت. هستند زاوحشت جهنم این اسیر اینک کودکانشان و خود و است داده نعماتی

 تعلل مردم ضروری مایحتاج و کانکس رساندن در بغرنج شرایط این در نیز اکنون هم حتا اسالمی

 که است خوردگان زخم کردن آرام برای نیز روزها این در آنان انساندوستی بازی شب خیمه. کندمی

 به دوستانه انسان شمایل و شکل که مواقعی چنین در حتا دولت. گیرد سر شورشی یا و طغیان مبادا

 کندنمی فراموش دهدمی نشان طبقات ماورای را خود پردازی دروغ و کاری فریب برای و گیردمی خود

 خطر به را سرمایه ها،توده خشم مبادا تا کند مستقر منطقه در سرکوب هایارگان از عظیمی نیروی

 .اندازد

 نجات برای پیوست وقوع به فاجعه که روزی اولین از کارگر طبقه از عظیمی نیروی زمان،هم

 نیروی فروشندگان همگی که روست آن از کارگران حمایت و همبستگی. شتافتند گرفتار زنجیرانِهم

 سعی راهی هر از کارگران. است آورده آنان سر به سرمایه که است مشترکی رنج بنمایه از هستند، کار

 خوراکی مواد از کولباری رساندن و العبورصعب مناطق در شدگان گرفتار نجات برای. کنند کمک کردند

 سازماندهی را کوهستانی مناطق به آشنا و کوهنورد افراد خودجوش طور به ضروری لوازم و پوشاک و

 دیده آسیب کارگران روی پیش در ایسفره اگر شد، برافراشته منطقه در سرپناهی و چادر اگر. کردند

 آورده بیرون آوار زیر از دیدگانی زخم اگر رفت، مجروحان تن بر لباسی اگر شد، پهن آنها کودکان و

 تالش حاصل خود بخش ترینعظیم در شد، لرزه زمین اسیر کارگر توده به دیگری کمک هر یا شدند

 صورت هاکمک این. بود دنیا و ایران نواحی سایر در یا منطقه در آنها زنجیرانهم انسانی همیاری و

 سرمای در «نیست ما درد عالج نسخه این»: که دانیممی خوب همگی اما. دارد ادامه همچنان و گرفت

 هر وزش با که خوابید هاییخیمه زیر در تواننمی. نمود زندگی چادرها درون در تواننمی صفر زیر
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. داد ادامه ماندن زنده به سالم آشامیدنی آب داشتن بدون تواننمی. گردندمی ویران ساکنانش سر بر باد

 .کرد تحمل را اینچنین وضعیتی تواننمی. شکست را هارودخانه یخ کردن، حمام برای تواننمی

 و پوشاک و خوراک و خورد کامیون چند و چادر چند ارسال به تواننمی هاانسان این به کمک برای

 بعد یک. شودنمی مادی هایکمک به محدود صرفا کارگری همبستگی. کرد بسنده «دوستی نوع» ابراز

 زدهزلزله منطقه در که است جنبشی سازماندهی به کمک زدگان،زلزله به رسانی کمک و حمایت دیگر

 پیکار خود مطالبات گرفتن برای پراکنده صورت به بلکه همبسته صورت به نه که جنبشی. دارد حضور

 نمایش به را زدگانزلزله وضعیت که هایی کلیپ و اخبار به نظر با و زدهزلزله مناطق به گذری. کندمی

 دراز سرمایه حاکمان و دولت سوی به کمک دست فقط زدگانزلزله که دهدمی نشان گذارند،می

 .اندکرده سرمایه حاکمان چنگ در چنگ بارها بلکه اند،نکرده

 ایران سراسر وکارگران زدهزلزله کارگران

 که طور همان. دهدنمی جواب زدگانزلزله مطالبات به ترحم سر از و خودی به خود طور به سرمایه

 یا و حکومتی عوامل به نگاری نامه با بخواهیم که زمانی تا هم کارگری اعتراضات دیگر هایعرصه در

 تقویت در بیائید. ایمرفته راههبی به برسیم هایمانخواسته به چنینی این هایروش و خارجی هایرسانه

 داریسرمایه ضد شوراهای و شویم جمع هم دور. بکوشیم فعاالنه حاضر و حی جنبش این ارتقا و

 پخت بشویند، رخت صفر زیر دمای در داغدیده و زدهمصیبت مادران و زنان چگونه. کنیم برپا را خود

 دوشادوش کارگر مردان اکنون هم سرکنند؟ گرم آب و بهداشتی دستشویی و حمام بدون و کنند پز و

 عمومی هایخانهرختشوی و کودک مهد آشپزخانه، ایجاد خواهان توانندمی منطقه کارگر دار خانه زنان

 مجروحان و مصدومان و مانند دور به آموزش و تفریح و بازی از کودکان چگونه. شوند رایگان کامال

 اوضاع این با مقابله خواهان فکری تعلق هر و مرد و زن از مستقل کارگری هر شوند؟ فراموش

 موارد این در جمعی گیریتصمیم و کارگران اکثریت آزادانه و آگاهانه گریدخالت. است باردهشت

 مبارزه از حمایت آتش. است هائیکا چنین بستر شورا. است پذیر امکان سادگی به که است امری

 و دارخانه زنان پرستاران، معلمان، صنعتی، کارگران از. کنیم ورشعله را زدهزلزله کارگران شورائی

 یک با را دولتشان و دارانسرمایه. بپیوندند جنبش این به که بخواهیم کارگری هایخانواده دانشجویان

. شوند زدگانزلزله مطالبات به دادن تن و تمکین به وادار تا سازیم روبرو ستیز سرمایه شورایی جنبش

 :است اینها ترینشانمهم که مطالباتی
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 آشپزخانه، برق، و آب به مجهز ساختهپیش هایخانه با چادرها فوری جایگزینی -1 

 فاضالب و توالت حمام،

 کامال عمومی آشپزخانه و خانهرختشوی کودک، مهد مدرسه، درمانگاه، تاسیس -2

 رایگان

 افراد کلیه به بالعوض مکفی مستمری پرداخت -3

 زدهزلزله کودکان کلیه برای رایگان آموزش -4

 زدگانزلزله همه برای رایگان درمان و دارو و دکتر -5

 صورت در و کشور هایبیمارستان در زلزله مجروحان و مصدومان رایگان درمان -6

 کشور خارج به آنها اعزام نیاز

 در کافی مقاومت و باال امنیتی هایضریب با دائمی مسکن تأسیس فوری ریزیبرنامه -7

 افراد کلیه برای زلزله مقابل

  

 داریسرمایه ضد کارگران

1396 آذر
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 است نجات راه تنها «شورا»

 پا و دست وحشتناک عیفجا و هابتیمص از سرشار و بارفالکت شدت به اوضاع انیم در

 در. ماندمی بتیمص ذکر به آن مکرر انیب و میآشنائ آن با یخوب به یهمگ که یاوضاع. میزنمی

 کردنمسخره و یسازجوک ،ییگوراهیب و بد و فحش کارگران، از یاریبس ط،یشرا نیا دل

 و ینگارنامه تلگرام، بخصوص و یمجازهای شبکه در یحکومت یهاجناح و اشخاص

 یواقع مبارزه یجا به را "تو و من" و "کایامر یصدا" ،"یس یب یب" یبرا یگزارشگر

 باز است قرار که دهدمی نشان یروشن به حاصلیب! "مبارزات" و! "یافشاگر" نیا اند.نشانده

جناح زمان، امام به توسل. آورد کار سر به را گرید یحکومت بسا چه و یتیشخص و یجناح هم

 به رهیغ و طلبیسرنگون احزاب ،یخارج یهادولت عهد،یول ،یحکومت یهاتیشخص و ها

 به ،یناتوان به آشکار اقرار! یمبارزات یهاروش و! هایافشاگر نیا که دهدمی نشان یروشن

 از دستتان که یسروران یا و جنابانیعالای  :که است نیا به اقرار. است یبندگ و یبردگ

 اربابان عنوان به خودتان و دیده نجات یفعل اربابان شر از را ما دیائیب است کوتاه حکومت

 مبارزات مبتذل، و آورننگ اریبس کردیرو نیا کنار در!! دیشو سوار ما یهادوش بر دیجد

 مبارزات ،یخصوص یزندگ در حکومت دخالت با مقابله ،یاجبار پوشش با مقابله در شجاعانه

 دیگومی آمار. میشاهد را گرید مبارزه صدها و پرستاران، و معلمان هپکو، و آذراب کارگران

 یمبارزات. است انیجر در شتابان رشد با و گوناگونهای وهیش به اعتراضات و اعتصابات که
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 پر آن در البه و وعجز توسل از برداشتن دست کردیرو قبل، ازتر شجاعانه خوشبختانه که

 نگرفته قرار یکارگر افق و روش با یطبقات و یواقع لیر یرو بر هنوز اما شود،تر میرنگ

 .است

 ان،یدانشجو آموزان،دانش از یاریبس پرستاران، معلمان، کارمندان، ،یصنعت کارگران ما

 از بسا چه ماندن، زنده یبرا کارگر طبقه یتمام و دارخانه زنان بازنشستگان، کاران،یب سربازان،

 و دیتول لیوسا صاحبان به را خود یدی و یفکر کار یروین که میهست مجبور ،یکودک دوران

 یعنی کار یروین فروشایم کرده درک وجود تمام با ما همه. میبفروش ان،دارسرمایه به کار،

 یمبلغ افتیدر برابر در نکهیا یعنی کار، یروین فروش و دیخر یعنی هیسرما. خودمان فروش

 گانیرا به را کار ساعات هیبق شودمی حاصل ما کار ساعت دو یکی عرض در که دستمزد نام به

 کار ه،یسرما. است هیسرما گسترش و رشد راه تنها نیا و میکن دیتول اضافه ارزش هیسرما یبرا

 نکهیا درباره یریگمیتصم ه،یسرما طرهیس تحت کار روند در. بس و است کارگر نشده پرداخت

 است خارج ما اریاخت از یهمگ ،یشدت چه با و ساعت چند در مقدار، چه به شود، دیتول چه

 یزندگ و روند نیا رندهیگ میتصم و مطلق حاکم هیسرما انباشت و رشد مصالح و منافع و

 یمذهب بزرگ، و کوچک از اندارسرمایه تفکر و شعور دهنده شکل مصالح، و منافع نیا. ماست

 هیسرما یهمگ که یاگونه به هست زین یکائیآمر و یرانیا کرد، و ترک و فارس ک،یالئ و

. میهست هیسرما ضد جوشخود صورت به بودن کارگر حکم به ما اند.افتهی تیشخص

 سیپل ه،یقضائ و مقننه یقوا دانشگاه، و مدرسه قانون، اخالق، فرهنگ، کمک به زین اندارسرمایه

 کردیرو و درک نیا تا کوشندمی احزاب و کایسند مذهب، و نید سرکوب، و زندان و ارتش و

 قدرت با و کنند فرو ما ذهن در را یدارسرمایه بودن یشگیهم و یعیطب کنند؛ پاک ما ذهن از را

 .ندینما یپاسدار و محافظت تمام

 پرداخته و ساخته دروغ نیا حول یهمگ یمجاز یفضا در یجار "مبارزات" و "یافشاگر"

 زبان ورد متاسفانه که آنچه ،"یبیع ندارد خود ذات به هیسرما" که چرخدمی اندارسرمایه

 بتهایمص شهیر:  که دهندمی اشاعه را بیفر نیا نشیمتفکر و هیسرما. است کارگران از یاریبس
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 ،یکارندانم ،یعرضگ یب اقتصاد، بودن یدولت آخوندها، حکومت لیدل به ما ریبانگیگر عیفجا و

 یطلبجنگ ،یطلبانحصار ،یخواررشوه و اختالس ت،یریمد سوء تخصص، نداشتن ،یسوادیب

 تیفعال و یدموکراس نبود دولت، از نید نبودن جدا ت،یحاکم بودن کیدئولوژیا استمداران،یس

 ینگاه !!دیبدان یدارسرمایه از را مشکل مبادا! کارگران .است...  و احزاب و کاهایسند آزاد

 اوهی را،ها اوهی نیا بودن پوچ جهان، همه در یدارسرمایه جوامع و یدارسرمایه خیتار به گذرا

 جنگ، فقر، ،یکاریب آتش در ایدن یجا همه. کندمی اثبات اند، کاشته ما ذهن در که ییها

 موجود، جهان از ییها گوشه در هم اگر. سوزدمی یاجتماع ضاتیتبع و ستیز طیمح یآلودگ

 دراز انیسال یدارسرمایه ضد مبارزات با برخوردارند یآزاد و رفاه از یحداقل از کارگران

 دست به! بافرهنگشان یهادولت و! متمدن اندارسرمایه انهیوحش یهاسرکوب هیعل و کارگران

 کارگران یقبل یدستاوردها همه گرفتن پس مشغول نکیا هم غرب یدارسرمایه. است آمده

 یقائیافر و ییایآس یکشورها در اگر. است احزاب و کاهایسند و سمیونالیناس و مذهب کمک به

 هم میهست سرکوب و فالکت ریاس و امکانات حداقل از محروم کارگران ما ران،یا جمله از و

 مبارزات دارسرمایه طبقه دوشادوش راست و چپ سمیرفرم ابتدا همان از که است علت نیا به

 کوچک رزایم خان، رضا یحام سربازان به را ما و کشاندند انحراف به را ما یدارسرمایه ضد

 ،یروحان ،یرفسنجان ،یخاتم ،یلقاناط شرکا، و ینیخم توده، حزب ،یمل جبهه مصدق، خان،

 موفق واند کرده لیتبد اندارسرمایه طبقههای دسته و دار همه و طلبانسلطنت طلبان،اصالح

 . برهانند ما مبارزات ضربات ریز از را یدارسرمایه و هیسرما کهاند شده

. است جهان تمام در کارگران ماهای یبدبخت همه یبان و باعث یدارسرمایه و هیسرما

 شهیر هم هیسرما هیعل مبارزه وهیش و سبک جوشدمی ما یزندگ دل از یآگاه نیا که همانگونه

 میق. است نییپا و باال بدون و ییشورا خودجوش، ه،یسرما هیعل ما مبارزه. دارد ما یزندگ در

 نیا در متاسفانه. ردیگمی صورت ما تیاکثر حضور با که است آزادانه یتیفعال. ندارد رهبر و

 یستیرفرم یسینونسخه به و "کردمی تمنا گانهیب ز داشت خود آنچه" یکارگر جنبش هم عرصه

 به است قرار اگر. گذاشت گردن خود، ییشورا جنبش تیتقو یجا به حزب و کایسند جادیا

 یتشکلها م،یریبگ را گریکدی با اندارسرمایه یدعوا نیطرف از یکی جانب هیسرما با مبارزه یجا
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 کارگر از هیسرما. است یکارگر ضد هدف نیا متناسب حزب و کایسندای هیعار و یسفارش

. استوارند آن بر حزب و کایسند که ییالگو. طلبدمی راها یدست باال از یریپذ فرمان و اطاعت

 و کایسند به ازین بدون یدارسرمایه هیعل ما یاسیس و یاقتصاد مبارزات شهیهم و اکنون هم

 طور به یشورائ جنبش نیا اما. دارد و داشته انیجر خودمان یشورائ جنبش به اتکا با و حزب

 ضعف و یکاست نیا رفع یبرا. کندمی وجود ابراز هم با ارتباط یب و یگاه گاه خام، ،یانطفه

 .شد کار به دست دیبا

 

 هسته کی جادیا به دست توانندمی دارند هم با یداریپا نسبتا   روابط که یکارگر تعداد هر

 یاعضا دار، خانه سرباز، دانشجو، بازنشسته، کار،یب و شاغل کارگر شورا، اعضا. بزنند یشورائ

. هستند محل کی یاهال و یکار مرکز کی کارگران شاوند،یخو و دوست کارگران خانواده، کی

 شوراها، نیا گسترش. باشد فعال ییشورا هسته چند در همزمان طور به یکارگر هر بسا چه

 و شهر خانواده، و خانه در که بود خواهد یافق ارتباطات از یسراسر و دهیتن درهمای شبکه

بخش در ،یورزش یهاباشگاه و سربازخانه دانشگاه، و مدرسه در کارخانه، و مزرعه روستا،

 یجا در و یدولت و یخصوص بخش در ها،وزارتخانه و ادارات در ،یدیتول ریغ و یدیتول یها

 لیتشک شوراها، ریسا با یریگارتباط جزوات، پخش و ریتکث آموزش،. دارد حضور کشور یجا

 ،یاخراج کارگران کار به بازگشت و یزندان کارگران یآزاد یبرا مبارزه ،یتیحما یهاصندوق
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 تصرف و اعتصاب معوقه، یهاحقوق و دستمزد شیافزا یبرا یاعتراض تجمعات ییبرپا

 مبارزه ست،یز طیمح یآلودگ و بیتخر به اعتراض کارگر، و زن روز مراسم ییبرپا ها،کارخانه

 مبارزه کودکان، کار از ممانعت ،یخصوص یزندگ در دخالت و مرد و زن نیب ضیتبع هیعل

 چیه یب رانیپ و معلوالن از ینگهدار گان،یرا ذهاب و ابیا و درمان بهداشت، آموزش، یبرا

 و یاقتصاد زمانهم طور به یمبارزات. شوراهاست تیفعال یهاعرصه یهمگ... وای نهیهز

 یزیربرنامه شوراها در متشکل کارگران تک تک یگردخالت با همه نهایا. هیسرما هیعل یاسیس

 کمک آگاه کمتر و آگاه کارگران بهتر آگاه کارگران که است یهیبد. شودیم یریگمیتصم و

 مراتب، سلسله بدون رهبر، بدون یجنبش. برندیم شیپ را مبارزه یجمع ییجوچاره با و کنندیم

 و حزب به شده جدا خود طبقه صفوف از که یفعال کارگران به شوراها .نییپا و باال بدون

 یرو انهدارسرمایه جناح و دولت و نهاد و رسانه هر ای یدستک و دفتر هر و تهیکم و کایسند

 حضورای مبارزه در که هم یهنگام. داد خواهد نشان را هیسرما هیعل یواقع مبارزه راهاند آورده

 ابالغ قتیحق در و مذاکره مأمور و نییتع خود جانب از را یکسان شود، یالزام ما از یندگانینما

 از موقت طور به که هستند یماموران صرفا  آنها. میسازیم خود ییشورا یجمع ماتیتصم

 نه شورا قتیدرحق اند.عزل قابل لحظه هر البته و شوندیم گمارده یندگینما به کارگران یسو

 و هیسرما ضد است یجنبش شورا. است یدارهیسرما ضد متشکل جنبش کی بلکه تشکل کی

 یکارگر یگردان جامعه مناسبات اساس و شودتر بالغ وتر پخته رد،یگ قوام دیبا که حاضر و یح

 .بپروراند خود در نکیا هم از را

 

 ابراهیم زنوز

1396آذر 
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 شدن و نشدن!! و روایتِها رفرمیست

می گویند یک نفر از فردی که پشت فرمان یک خودرو بود پرسید شغل شما چیست؟ جواب 

دانم که شوفر هستی، اما پرسیدم که شغل شما می شنید که من شوفر هستم. سؤال کننده گفت

باشد؟! مرد راننده در نهایت متانت و نزاکت جواب داد، عرض کردم که شوفر هستم. می چه

دانم شوفر هستی ولی می ننده این بار با عصبانیت گفت که بسیار خوب! گفتم کهسؤال ک

با رویکرد ضد ها باالخره نفهمیدم شغل تو چیست؟! واقعیت آنست که مواجهه رفرمیست

پیش تنها ها ی نیز سرگذشتی از همین دست و البته بسیار طوالنی دارد. اینها از دههدارسرمایه

شما درست اما بگوئید که کارگران همین های همه حرف"این شد که و تنها حرفشان با ما 

ما صریح، توضیح چه باید های ؟ به آنها پاسخ دادیم که کل حرف"حی و حاضر چه کنند

 کردهای عاجل و فوری و روزمره است. پاسخ دوستان این بود که بسیار خوب، درست

گفتیم که به مبارزه برای حصول ها واب آنگویید اما کارگران همین حاال چه کار کنند؟! در جمی

دستمزدهای بسیار اندک ماهها به تعویق افتاده یا جدال برای افزایش مزدها نگاه کنید، عرصه 

کارگر با صاحبان سرمایه و های ترین حوزه جدال تودهترین و روزمرههایی که اینک رایج

نیز ها نست که حتا در همین عرصهآزنجیر های همی است. حرف ما با تودهدارسرمایهدولت 

رسیم. پس باید راه سازمان نمی خودهای بدون اعمال قدرت وسیع و مؤثر طبقاتی به خواسته

قدرت طبقه خویش را در پیش گیریم. ادامه دادیم که آویختن به این حزب و آن تر یابی وسیع

هم هیچ نشانی از متشکل  حزب یا دخیل بستن به چند آدم زیر نام سندیکا، کمیته یا اتحادیه

ساختن قدرت پیکار طبقاتی ما ندارد. باید شورایی متشکل گردیم. دوستان رفرمیست با شنیدن 
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این پاسخ غضبناک شدند و گفتند در درستی این حرف شکی نیست اما کارگران همین حاال 

   چه باید بکنند؟!!

کارگر همه جا در های ت. تودهبه آنها گفتیم که برپایی شوراها یک رسالت آخرالزمانی نیس

ی هستند، همه جا دارسرمایهحال اعتراض و مبارزه علیه استثمار، شدت استثمار و جنایات 

درگیر اعتصاب، راه پیمایی، تشکیل اجتماع، سر دادن فریاد و نشان دادن خشم خود علیه 

متن همین روند  توانند درمی باشند. آنها به صورت بسیار طبیعی و سادهمی جنایات سرمایه

شور و  ها،توانند گفت و شنودها، چاره اندیشیمی یابی شورایی خود پردازند.پیکار، به سازمان

خود برای پیشبرد مبارزات جاری های و همفکریها راه کار جستن ها،راه حل یابی ها،مشورت

نسازند و مختومه را به همان اعتصاب حی و حاضر یا همان راه پیمایی و راه بندان روز محدود 

همین رد و بدل افکار،  ها،اعالم ننمایند. ما این امکان را داریم که به همین گفتن و شنیدن

توانیم می دار و با قوام دهیم.شکلی پاینده و ادامه ها،و راه حل جوییها همین چاره پردازی

دهیم،  ی خود و محتوای این مراودات را عمق بخشیم، وسعتدارسرمایهمراودات ضد 

و سرمایه ستیزتر سازیم. شوراها این گونه تر دارتر نماییم، رادیکالکنیم، استخوانتر آگاهانه

گردند. عزیزان رفرمیست بدون اینکه حتا یک کالم می کنند و سراسریمی آیند، رشدمی پدید

را ما ها و فریاد کشیدند، که همه اینتر را گوش دهند ناگهان با خشمی افزونها از این حرف

جدید هم نیستند! اما ها ها لعنت! اصال این حرفهم قبول داریم، بر منکر درستی این بحث

 بگوئید که کارگران همین لحظه حاضر چه کار کنند؟!!! 

بدون هیچ عصبانیت و با صبوری کارگری خود در قبال خشم این دوستان سکوت کردیم و 

ال اسرارآمیز نیست. کارگران عسلویه، ایران ما اصهای سپس آرام و صمیمانه گفتیم، حرف

خودرو، نفت، لوله سازی، هپکو، آذرآب، معلمان، پرستاران، کارگران هفت تپه، معادن، بنادر، 

 کنند، همان گونه که کل خطراتمی راننده یا تمامی مراکز کار دیگر، همان گونه که مبارزه

اندازی یک اعتصاب روزهای زیادی از هم خرند، همان گونه که برای راهمی مبارزه را به جان

های نمایند، همان گونه که در این گفتگوها تمامی راهمی نظرخواهی و با همدیگر مشورت
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کنند، همان می خود را کندوکاوهای ان به قبول خواستدارسرمایهممکن برای مجبور ساختن 

 ها،ر فشار خسارترا برای کاهش ممکن و مقدوها گونه که همزمان تمامی پیچ و خم

توانند پروسه سازمان یابی می اندازند، آری همراه با همین کارهامی و کشتارها نظرها سرکوب

کردن تر یدارسرمایهنمودن، ضد تر شورایی جنبش خود و توسعه، تعمیق، استحکام، رادیکال

خاطرات خود را ساختن شوراها را هم پیش برند، ادامه دادیم که این کار قطعا متر و سراسری

اجتناب ناپذیر آن هم جزء های همراه دارد، اما چگونگی چالش این مخاطرات و تحمل بخش

به دوستان گفتیم که کارگران تر غیرقابل گریز مبارزه طبقاتی است. با صراحت و شفافیت افزون

اه توان این کار را دارند، معضل آنها به هیچ وجه فقدان این توانایی نیست. مشکل سر ر

ان ما چیز مهم دیگری است. مشکل واقعی آنان این است که در تمامی طول قرن زنجیرهم

دارای  دارسرمایهاز کارگران شستشوی مغزی شده یا ای بیستم و سالهای پیش و پس آن، الیه

که سندیکا سازید، حزب اند پوشش کارگری در میان آنها چرخ خورده و جنجال راه انداخته

شت سر اتحادیه و کمیته و احزاب به صف گردید، به سندیکا و حزب و تشکیل دهید، پ

صاحبان سندیکاها و مالکان احزاب دخیل بندید، آری این جماعت زمین و آسمان زندگی 

که به جای سازمان اند کارگران را با این حرفها بمباران نموده اند، توده کارگر را تحمیق کرده

ود به مشتی نیروهای فریب کار و دروغ گوی مدعی یابی شورایی سراسری جنبش جاری خ

های نجات طبقه کارگر تمسک جویند! ترجمه بسیار سلیس، زمینی، صریح و سرراست حرف

کارگر نباید یک قدرت طبقاتی متشکل، های این محافل، افراد یا نیروها آن بوده است که توده

های ذار در تعیین تمامی پیچ و خممتحد، آگاه، سرمایه ستیز، دخالت گر، تصمیم بگیر و اثرگ

پروسه پیکار و رقم زدن سیر تا پیاز سرنوشت مبارزه طبقاتی خود شوند. معنای از این هم 

و چندش بارتر راهبرد این جماعت آن بوده است که اصال رهایی کارگران تر زمخت تر،عریان

که محصول مستقیم، آنان هم های کار خود طبقه کارگر نیست.، ترجمان سوم نسخه پردازی

اول و دوم است این که کارگران های صد در صد، بدون قید و شرط و غیرقابل اجتناب توصیه

ی دارسرمایهبه هیچ وجه و هیچ زمانی نباید از شر نظام گند و وحشت و بربریت و سبعیت 

رومند از به مراتب نیهای نجات یابند. ما تمامی این دقایق را با بیشترین وضوح و با استدالل
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ریاضی برای دوستان عزیز رفرمیست باز گفتیم و تشریح کردیم، اما های بدیهی ترین استدالل

متین و معتبر هستند اما سؤال ما این است ها کل سخن آنها باز هم این شد که همه این حرف

   که کارگران همین امروز چه باید بکنند؟!!!!

یم، گفتیم: مبارزه طبقاتی جدال واقعی، گریز بدون احساس خستگی و بدون آنکه ناراحت شو

ناپذیر و همیشه جاری طبقات متضاد اجتماعی علیه همدیگر است. این مبارزه در مجرد 

خود و مقاومت استثمار کنندگان در مقابل این های پافشاری استثمار شوندگان بر خواست

ی، دفاع از دارسرمایهت برای دفاع از موجودی دارسرمایهشود. طبقه نمی خالصهها خواست

کارگر، های حریم مالکیت، قدرت و حاکمیت خود، برای تشدید مستمر فشار استثمار توده

چالش  ها،انباشت سرمایه، افزایش انفجاری نرخ اضافه ارزشهای برای گسترش بی امان حوزه

، یکه تازی هر گونه کاهش نرخ سود، برای همه اینها، بند، بند جامعه موجود را ساختار قدرت

و میدان داری خود کرده است. ارتش، پلیس، سپاه، بسیج، وزارت اطالعات و هزاران نهاد 

کارگر نموده است، تمامی سطوح های اختاپوسی دیگر را دست به کار سرکوب فیزیکی توده

علمیه و همه منافذ حیات های حوزه ها،تریبون ها،آموزش، پرورش، پژوهش، کل رسانه

های را پهنه شستشوی مغزی و سرکوب فکری کارگران ساخته است. تودهها اناجتماعی انس

کارگر در مقابل این استخوان بندی سراسری، فراگیر و همه جا حاضر سرکوب فیزیکی و 

 فکری سرمایه و برای مقابله با این غول عظیم وحشت و دهشت باید تالش کنند و حتما

ی و در حال جنگ دارسرمایهبقه، یک طبقه ضد توانند تالش نمایند تا به صورت یک طمی

سرمایه و علیه موجودیت نظام بردگی های و جنایتها یستیزانسانعلیه استثمار، علیه همه 

مزدی صف آرایی کنند و وارد میدان کارزار شوند. اضافه کردیم و گفتیم که ظرف این ابراز 

ضد بردگی مزدی، ظرف نمایش  وجود متحد و یک پارچه طبقاتی، ظرف این صف آرایی آگاه

ی هیچ دارسرمایهاین قدرت عظیم و سرنوشت ساز طبقاتی هم سوای شوراهای سراسری ضد 

چیز دیگر نیست. این را نیز افزودیم که هیچ کس، در هیچ کجای تاریخ و هیچ نقطه این دنیا 

جوامع انسانی  باشد، اساسا تاریخمی ثابت ننموده است که انجام این کارها نشدنی و غیرممکن

تاریخ مبارزه طبقاتی است و در دل این کارزار عظیم تاریخی فقط طبقه استثمار کننده، طبقه 
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انه کهن بوده است که هر گام ستیزانسانمسلط و حاکم، طبقه پاسدار مناسبات ارتجاعی و 

 اعالم را غیرممکنها مبارزه استثمار شوندگان و حصول هر پیروزی آنها ولو نازلترین پیروزی

روند ممکن ها کرده است. باز هم ادامه دادیم که اتفاقا مبارزه طبقاتی همواره و در همه دورهمی

سازی کل رخدادها و تحوالتی بوده است که طبقه استثمار کننده و حاکم و عوامل آنها محال 

غوغای  ترو بسیار حق به جانبتر دوستان رفرمیست ما این بار خشمگین اند.نمودهمی اعالم

اعتراض راه انداختند که هیچ کس منکر اهمیت و خوبی این کارها نیست، اما سؤال ما این 

 کارگر همین حاال چه کنند؟!!!!! های است که توده

 

شما های را هم اضافه نمودند. گفتند: گیریم همه حرفای این بار نکته تازهها رفرمیست

و حق اعتصاب و حق تشکل و حق تظاهرات  درست و حتما درست باشد اما بدون دموکراسی

توان انجام داد! ما به آنها بسیار دوستانه پاسخ دادیم که اوال، این نمی و انتخابات آزاد که کاری

های اعمال قهر خویش به ما است که با توسل به قدرت، دولت و دستگاه دارسرمایهطبقه 

های دن، مبارزه کردن یا بیان خواستهدهد که اعتصاب، اعتراض، تظاهرات، متشکل شمی اخطار

گوید و از می ما باید حتما قانونی باشد و حتما با مجوز قانونی صورت گیرد! آنچه بورژوازی

ی سرمایه است. طبقه ستیزانسانخواهد جزء غیرقابل تفکیک سبعیت، دیکتاتوری و می ما

یکار طبقاتی ما را در گورستان خواهد کل پویه پمی با ارتکاب این جنایت و بربریت دارسرمایه
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ان و دولت آنها دارسرمایهصدای همراه و همدل، هممایه مدفون سازد، چرا ما باید همنظم سر

شویم؟! چرا باید خاکسپاری قدرت طبقاتی خود در گورستان منافع بورژوازی را حصول 

جای غلتیدن در  و پیش شرط رهایی خویش تلقی کنیم؟! به جای این کار، بهها حقوق، آزادی

ارتجاع بورژوازی، راه اتکاء به قدرت  باتالق قانونیت و قانون ساالری و حق مداری و مدنیت

گیریم. شوراهای سرمایه ستیز می طبقه خود را پیهای ی و شورایی جنبش تودهدارسرمایهضد 

راها، شویم و بر فراز قدرت این شومی داریم، یک قدرت عظیم شوراییمی خویش را بر پای

اندازیم، چرخ کار و تولید سرمایه را در وسیع ترین میزان می کنیم، تظاهرات راهمی اعتصاب

کنیم می سازیم. بورژوازی را مجبور به عقب نشینیمی داریم. نظم سرمایه را مختلمی از کار باز

فقر، گرسنگی، ریشه  ها،سازیم. ثانیا ، مگر نه این است که ریشه کل بدبختیمی و سرانجام نابود

سیاسی های بی دارویی، بی آموزشی، کارتن خوابی، بی سرپناهی، ریشه دیکتاتوری، نبود آزادی

انه جنسی و قومی و نژادی، ریشه تمامی جنگ ستیزانسانو حقوق اجتماعی، تبعیضات 

دیگر در وجود سرمایه است. مگر های زیست محیطی و همه مصیبتهای آلودگی ها،افروزی

است که حق، مدنیت، قانون نظم، دموکراسی، آزادی، انتخابات، اخالق و همه چیز نه این 

ی و ساز و کارهای نابود سازی دارسرمایهسرمایه، عین قوای سرکوب سرمایه در خدمت بقای 

و ها قدرت پیکار طبقاتی ما هستند، پس چرا و با کدام منطق باید راه مبارزه علیه این فاجعه

یختن به قانون و نظم و دولت و مدنیت سرمایه جستجو کنیم؟! چرا نباید را در آوها مصیبت

به قدرت پرشکوه تاریخ ساز طبقه خویش رجوع نماییم؟ چرا نباید راه تبدیل شدن به یک 

ی را پیش پای خود قرار دهیم؟ چرا نباید به دارسرمایهقدرت طبقاتی سراسری شورایی ضد 

و  دارسرمایهخود را بر طبقه های یه ستیز، کل خواستهیمن این قدرت الیزال شورایی و سرما

دولت سرمایه تحمیل کنیم؟ چرا نباید از درون شوراهای متشکل از بیشترین آحاد طبقه خویش، 

شویم، آماده دخالت گری نافذ و آگاه و تر یدارسرمایهضد  تر،متحدتر، سازمان یافته تر،آگاه

وشت کار و تولید و زندگی اجتماعی خود گردیم؟ برابر و آزاد و شورایی در تعیین سرن

حیات اجتماعی به عقب رانیم، جنبش خویش را نیرومندتر و های بورژوازی را در کلیه عرصه

و مقهورتر سازیم، دولت سرمایه را از پای در تر فرسوده تر،نیرومندتر و بورژوازی را ضعیف
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گر راه مبارزه طبقاتی جز این است و مگر ی را برای همیشه نابود کنیم؟ مدارسرمایهآوریم و 

فرار از انجام این کارها و پیمودن این راه فرار از مبارزه طبقاتی و غلطیدن در باتالق تمکین به 

را به زبان آوردیم و بر قلم راندیم و توضیح ها ما همه این باشد؟نمی یدارسرمایهماندگاری 

زیبا و دلنشین و ها این بود که کل این حرف دادیم اما کالم آخر دوستان رفرمیست باز هم

جذاب هستند، مبارزه طبقاتی هم بر حق و درست است اما کارگران همین حاال چه باید 

 بکنند؟!!!!!! 

برای ها زدند که ادامه بحث بی معنا است. حرف اول و آخر رفرمیستمی همه شواهد فریاد

و دفن قدرت پیکار طبقاتی خود در طبقه کارگر این است که آنچه شدنی است فقط کفن 

گورستان سرمایه است. حق ساختن سندیکا، حق تشکیل حزب، حق اعتصاب با قبول 

ماندگاری نظام بردگی مزدی است. فقط این شدنی است و فقط این کار را باید کرد و البته 

ی هم حرف رداسرمایهمجاز هستیم که شعار سرنگون باد رژیم حاکم نیز سردهیم و از نابود باد 

بزنیم! سوای اینها هیچ کار دیگری شدنی نیست و پیش کشیدن هر سخن دیگر بالتکلیف 

 کارگر است!های نمودن توده
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