




1395سالجنبش کارگري ایران در نیمه اول
و درسهایی از کارگران چین

طور ه حرکت کارگري در ایران رخ داده است (ب700در حدود 1395نیمه اول سال در طول 
در مجموع شامل اعتراض کهمتوسط نزدیک به دو حرکت در روز، با احتساب روزهاي تعطیل) 

نویسی، اعتراض جمعی، داري ایران، نامه و عریضهفردي و قانونی در چارچوب نظم سرمایه
خانه، نهاد دولتی و نظایر آن، اعتصاب و قطع روند تولید ارزش تجمع و اعتراض در مقابل کار

اضافی و هم چنین مواردي از اعتصاب و تجمع جلو کارخانه و جلوگیري از ورود کارگران 
دیگر به خط تولید بوده است. تذکر یک نکته در این جا ضروري است و آن این که با وجودي 

هاي عمومی و اجتماعی یران محدود به رسانهکه منابع اطالعات مربوط به جنبش کارگري ا
حرکت کارگري 700همین دلیل این ه هاي وابسته به آن است و بتحت کنترل دولت و ارگان

در شش ماه اول سال فقط بازتاب بخش کوچکی از این جنبش است اما این مانع از آن نیست 
هاي مختلف، موفقیت و حوزهها و هاي جنبش، ارتباط بخشکه ما این ارقام، محتویات انگیزه

عدم موفقیت این حرکات و اعتراضات را، مورد تحلیل قرار ندهیم و یا ارزش این تحلیل و 
بررسی را مورد سئوال قرار دهیم. ما حتی قادریم این جنبش را در تمامی ابعاد آن با مشابهات 

خشونت پلیسی، مانند،شرایطی کامال نظیر کارگران ایراندرالمللی، با جنبش کارگري چین (بین
دستگیري و محاکمه فعاالن کارگري، نبود آزادي درج مسائل کارگري، نبود امکان رسمی 

آوري گزارشات کارگري و باالخره وجود یک ارگان کنترل دولتی در کارخانه)، اروپا و جمع
را که 1395جنبش کارگري ایران در نیمه اول هاي هند مقایسه کنیم. اما قبل از هر چیز ویژگی

:کنیمطور کوتاه چنین خالصه میه شامل موارد زیر است ب
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 ها در مناطق صنعتی و شهرهاي اند اما بیشترین تمرکز آنایران پراکندههاي استاندر تمامی
باشد.بزرگ که مرکز مهم تولید و گردش سرمایه و کاال هستند، می

گردد.چندین هزار کارگر میهایی از صنایع و خدمات از چند کارگر تا شامل حوزه
تحت کاالي ها، مراکز تولید و گردشاین جنبش در بخش خصوصی و دولتی (شهرداري

هاي درصد در نهاد39هاي دولتی) هر دو در جریان بوده است (کنترل سپاه و سایر نهاد
درصد دولتی)61خصوصی و 

 پرداخت دستمزدهاي انگیزه اصلی بخش اعظم این حرکات فشار اقتصادي ناشی از عدم
سازي خصوصیدرصد)، عدم امنیت شغلی و اعتراض به 11درصد)، اخراج (67چند ماهه (

مایت از حها و سازي دستمزددر زمینه تالش جهت همساننیز درصد) و مواردي 5(
کارگران اخراجی است. 

 4د، مور29مقابله با تجمعات کارگري پرداخته (به پلیس و دستگاه سرکوب به ندرت
ها بسیار گسترده بوده است.درصد) اما انعکاس اجتماعی آن

ي زمانی لزوم دیدي تقسیم بندي نوع حرکات و اعتراضات کارگران ایران در این برهه
را هاي سیاسی که خودکند (اکثر سازماناغراق را ایجاب میبینانه و در عین حال بیواقع

هایی مانند خانه کارگر با تمجید به هرگونه حرکت کارگري نامند و حتی ارگانچپ می
سازمانهاي حال آنکه .بینندمینگرند و آن را در حد استطاعت و قدرت طبقه کارگر ایرانمی

خانه دانند و میها سوسیالیسمطبقه کارگر را سکوي پرتاب به قدرت و آن چه که آنچپ،
وابسته به ارگان قدرت ،مشابه هر سندیکاي کارگري و بخصوص در این موردکارگر،

درسرمایه براي عجز و البه به درگاه سرمایه و دولت آن). از این رو حرف راست و رو
هاي زیر تقسیم و با کارگران این است که حرکات کارگري را در این نیمه سال به دستهر

هاي قانونی سرمایه، اعتراض قانونی که شامل اعتراضات فردي، مصاحبه با روزنامه) 1کنیم: 
نگاري به استانداري، دولت و غیره و خالصه عجز و البه براي دستمزد عقب افتاده، نامه

درصد از حرکات 26سازي و غیره است شامل خصوصیعدم امنیت شغلی، اعتراض به 
صورت کتبی و چه شفاهی اما به شکل جمعی ه ه باعتراض چ)2اند. کارگري شش ماهه

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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ي خواهش و عجز و التماس، عریضه نویسی و دخیل بستن به درگاه امنتها با همان محتو
تجمع ) 3درصد از تمامی جنبش کارگري بوده است. 29ها شامل داران و دولت آنسرمایه

جدیت بیشتر ر چند باهاي دولتی، کارخانه، شهرداري و غیره هو اعتراض در مقابل ارگان
ها نبوده پیگیري همراه است اما حامل هیچ تهدیدي علیه سرمایه و دولت آنبا و اغلب 
هر چند کوتاه و ناپیگیر اتی کهاعتصاب)4. شودمیدرصد از اعتراضات را شامل 24است و 

تیجه هاي توخالی بدون نقرارساخته دولتی با قول وهاي خوداست و اغلب با دخالت ارگان
اعتصاب و )5دهد میدرصد از جنبش کارگري ایران را تشکیل5پاشد فقط میاز هم

درصد از کل حرکات کارگري 4ی نیز کشیده شده نیز فقط یاعتراض که گاهی به راهپیما
گیرد.میرا در بر

 هاست. به ویژگی جنبش کارگري ایران در این مدت پراکندگی و عدم رابطه بین آنیک
هاي اعتراضی کارگري توان گفت که هیچ گونه ارتباطی بین حرکات و جنبشمیجرئت
اي وجود ندارد که نبوده و حتی نمونههمیک شهرو یاهاي مختلف در سطح کشور حوزه

ي خود دفاع توزیع در یک ناحیه معین از اعتراض واحد همسایه-کارگران یک واحد تولید
مواردي مشاهده شده است که کارگران یک واحد در یا پشتیبانی کرده باشند. در مقابل

ند.امقابل اخراج کارگران خودي دست به اعتراض زده
ها بر اساس تعداد کارگران در این مدت بندي درصدي حرکات کارگري در واحدتقسیم

از کل حرکات %49نفر 100ها و موسسات با تعداد کارگر حداکثر تا چنین است: کارخانه
از کل حرکات و اعتراضات و %38کارگر 1000موسسات تا حداکثر ،و اعتراضات
را داشته اند. از کل اعتراضات، اعتصابات و تظاهرات%11کارگر 10000موسسات تا 

ها بر حسب درصد تقسیم اگر بخواهیم کل حرکات کارگري در این مدت را به نوع آن
حرکات، اعتراضات و تجمعات کل این%24کنیم چنین خواهد شد که اعتراضات قانونی 

نسبت هر یک از .شوندمیشاملاز کل جنبش کارگري ایران را %11و اعتصابات 63%
.نمایش داده شده است1نمودارحرکات کارگري در 
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ها به نقاط ضعف و قوت آن توان در مقایسه بین جنبش کارگري ایران و سایر کشورمیکنونا
یعنی طبقه 2010ترین جنبش کارگري جهان بعد از سال پی برد. براي این منظور ما توفنده

گیریم.میکارگر چین را در نظر
میلیون در 60میلیون است و اگر جمعیت کارگري ایران را حدود 900جمعیت کارگري چین حدود 

هاي کارگران ایران ي فعالیتبا این وجود صحنهبرابر بیشتر کارگر دارد.15نزدیک به نظر بگیریم، 
حرکت بوده است در حالی که چین در طول 700شاهد حدود نخست سال،ماه6در عرض 
اعتراض، اعتصاب و غیره بوده یعنی چیزي کمی بیشتر 1455شاهد 2016ول سال شش ماه ا

از دو برابر کارگران ایران. در این جا ممکن است این سئوال مطرح شود که تعداد کارگران در 
هاي مشابه ایران است و به همین دلیل هر واحد تولید، توزیع و یا خدمات چین بیشتر از واحد

شوند بیش از موارد مشابه ایران است. ممکن میدارانارد نبرد با سرمایهکارگران فعال که و
کند و تعداد به نسبت بیشتر حرکات است چنین باشد اما این در مقایسه ما خللی وارد نمی

کارگران ایران نقطه قوت آن است. 

1395در شش ماه اول سال تعداد و نوع اعتراضتقسیم حرکات کارگري ایران بر اساس -1نمودار

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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ل سا6آن چه که ویژگی بارز جنبش طبقه کارگر چین است پیشرفت مبارزاتی آن در عرض 
با همه شدت اواخر 2016اعتصاب و اعتراض کارگران چین در شش ماه اول سال اخیر است. 

مبارزه کارگري 2013طوري که در طی این مدت بیش از تمامی سال ه سال قبل ادامه داشت ب
تعداد اعتصابات کارگري چین از تمامی 2016. هم اکنون یعنی تا نیمه سال استصورت گرفته

) و در 2014براي سال 1380در مقابل 1455بیشتر است (2014ول سال این حرکات در ط
که بیشترین اعتصابات تاریخ جنبش کارگري چین را رقم زده بود 2015مقایسه با نیمه سال 

1224در مقابل 2016اعتصاب نیمه اول سال 1455نیز افزایش چشمگیري داشته است (
).2015اعتصاب در مدت مشابه براي سال 

مهمترین و اینروندکارگران با عجز و تمنا به درگاه سرمایه و دولت آن نمیاعتراضات، ین ادر
،اصوال گزارشی از حرکات انفرادي، قانونیاست.ویژگی جنبش مستقل کارگري چین 

(شاید چنین حرکاتی نیز در آن جا وجود مشاهده نشدهنویسی، عجز و البه کارگران چین نامه
و ه مشخص جنبش کارگري چین اعتصاب، اعتراض و نبرد طبقاتی است)داشته باشد اما وج

رود. کارگران نه تنها شرط بازگشت به کار را پرداخت میتر به پیشاین روند هر چه توفنده
کارگران گذارند.میخودبرنامهدر نیز رادستمزد عقب افتاده بلکه حتی افزایش حقوق و مزایا

ها اکنون اند. آنمتوقف کردن چرخ تولید ارزش اضافی را فهمیدهچین تاثیر شگرف اعتصاب و 
اي بر اندام دانند که این عمل چه رعشهمیکار بردن این وسیله مهمه بعد از بارها و بارها ب

مهم این اعتصابات و تظاهرات از اواخر سال ویژگیاندازد. میهاداران و دولت آنسرمایه
ا تعطیل کار و از کار انداختن چرخ تولید ارزش اضافی و سود نه تنها باین است که2015
در گیري با پلیس، دستگیري کارگران و عدم عقب نشینی از جانب هر چه بیشتر با بلکه 

اعتصابات به دخالت پلیس و در مواردي به دستگیري %30کارگران همراه بوده است. در 
ها به دستگیري آن2016رگري در سال درصد از کل اعتراضات کا6کارگران نیز انجامیده (

ي نبرد دیگري که روي عالوه بر این تغییر صحنهگردد.انجامیده) اما باعث قطع اعتصابات نمی
هاي محلی در گذشته سعی داشتند نقش میانجی را دولت مرکزي و دولتداده این است که 

ولتی بازي کنند اما این بین کارگران و کارفرمایان و حتی مدیران دولتی و کارگران بخش د
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ها با تهدید و حربه به سرعت کارایی خود را از دست داده و اکنون صحنه عوض شده و آن
شوند. به طوري که در میفرستادن نیروي پلیس به تظاهرات وارد در گیري مستقیم با کارگران

ا میانجی گري از اعتصابات ب%50شد و میاعتصابات پلیس وارد عمل%15فقط در 2011سال 
از اعتصابات منجر به %6که جنبش جهش بزرگی کرد فقط 2014شد. در سال میدولت حل

از این %29از اعتصابات به برخورد با پلیس انجامید که در %26میانجی گري دولت شد و 
و تاکنون در %29به 2015ها به دستگیري کارگران منجر شد دخالت پلیس در سال برخورد

انجامد و دستگیري کارگران با میاز اعصابات به دخالت و درگیري با پلیس%30ي سال جار
هاي دولتی در حل اختالفات کارگران با گري ارگانشدت ادامه دارد. حال آن که میانجی

درصد از اعتراضات رسیده است. با وجودي که رژیم پلیسی بر سیستم 2داران اکنون به سرمایه
شود و به اطالع مییبا کاملی دارد اما دستآورد اعتصابات به سرعت منتشرارتباطات کنترل تقر

رسد. اعتصاب اکنون در چین یک پدیده روزمره میهاي دیگر تولیددیگر کارگران در حوزه
ایالت کشور اعتصابات بزرگی رخ داده است. 31شده و در تمامی 

سازمان رسمی اتحادیه سراسري کارگران ویژگی دیگر جنبش کارگري چین این است که 
All China Federation of Tradeچین که زیر پوشش مستقیم دولت و حزب است (

Unions, ACFTUباشد. این تشکل جزء الیتجزایی از بوروکراسی می) مورد نفرت کارگران
به درستی آن را ارگان صاحبان سرمایه و دارندگان داري چین است و تمامی کارگرانسرمایه
دانند. این اتحادیه از طریق قوانین دولتی براي به چالش کشیدن جنبش اخیر تالش میقدرت

کنند از طرق گوناگون میدارد خود را بر کارگران تحمیل کند. لذا فعاالن کارگري سعی
ریزي نمایند. این تفاوت سازمان، طرحهاي اعتصاب و تظاهرات را خارج از چشم اینبرنامه

ها تحت عنوان پر بزرگی است با شرایط کارگران ایران که هنوز به آن چه که دولت براي آن
ترین بندند. کارگران ایران حتی در پیشرفتهمیطمطراق خانه کارگر تهیه دیده است دخیل

هاي کاري به کاربردن حربهصنایع به قدرت خود در ایجاد سازماندهی مستقل و شورایی، در 
در مبارزه خود در مسائل روزمره، شک دارند.

*شورایی و ضدسرمایه داري متشکل شویم*
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هاي کوچک دیگر ویژگی هاي بزرگ به کارگاهپیشرفت جنبش طبقه کارگر چین از کارخانه
هاي بزرگ در اعتصابات خود شعله امید در دل خانهرهاي کارگران کاآن است. زیرا موفقیت

شوند چرا میها موفقگویند هنگامی آنمیهاد و آنکنهاي کوچک روشن میکارگران واحد
.نمایش داده شده است2نموداردر این مطلبما نتوانیم! 

اعتصاب در سراسر چین بود که از این تعداد 185شاهد 2011جنبش کارگري چین سال 
این تعداد کارخانجات بزرگی %12گردید و میکارگر100شامل کارخانجات با حداکثر %46

دست به اعتصاب زدند.10000تا 1000ها بین بودند که در آن
هاي مختلف که در که اعتصابات و اعتراضات دو برابر گردید نسبت کارخانه2012در سال 

ند و ها کارگران چرخ تولید ارزش اضافی را متوقف کردند به همان میزان سال پیش باقی ماآن
هاي با گردید نیز نسبت کارخانه2012برابر سال که اعتصابات نزدیک به دو2013حتی سال 

هاي پیش باقی ماند. اما تحولی عظیم در اعتصابات سال تعداد مختلف به همان میزان سال
هاي کوچک ها و کارگاهبوقوع پیوست که هنوز ادامه دارد و آن این که کارگران کارخانه2014
پیوندند. با وجودیکه تعداد مینفر) هر چه بیشتر به اعتصابات100کثر تعداد کارگران (حدا

هاي یابد اما این کارگاهمیپیوندد افزایشمیها اعتصاب بوقوعهاي بزرگی که در آنکارخانه

2نمودار
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شوند. از طرف دیگر میصحنه ي مبارزه کار و سرمایهوارد کوچک هستند که هر چه بیشتر 
طوري که در طی سال اخیر ه شوند بمیهاي بزرگ هستند که با پلیس درگیرن کارخانهکارگرا

این روند در اندهاي بزرگها کارخانهاعتصابات به دخالت پلیس انجامیده که اکثر آن%30
طوري که تمامی ه اعتصاب و اعتراض کامال روشن بود ب2775با تعداد کل 2015طول سال 

اعتصاباتی که در کارخانجات بزرگ و حتی متوسط صورت گرفت به زد و خورد با پلیس 
از این موارد موجب دستگیري کارگران شد.%22انجامید که در 

1جدول 
اند تولید یکی از مسائل حادي که کارگران چین نظیر کارگران ایران با آن دست به گریبان

خوبی ه مین دلیل جدول زیر بهاست. بهدداران بدون دستمزارزش اضافی و سود براي سرمایه
تري سال اخیر وضعیت اقتصادي هر چه اسفناكدهد که کارگران چین در طول ششمینشان

فکر شرایط بهتر کار و دستمزد ه ها نکاسته و حتی بی آنیاند. اما این از مبارزه جوپیدا کرده
بهتر نیز هستند هر چند این یکی دائما در حال افول است. ستون اعتصابات و بخصوص 

نوع عمل کارگران (به درصد از دالیل اعتصاب (در صد از اعتراضات)سال
کل عمل)

عدم دریافت 
دستمزد

سطح پائین دستمزدها، 
ساعات طوالنی روزانه کار 
و تالش براي شرایط بهتر 

کار

اعتصاب و توقف 
چرخ تولید

تظاهرات

2011%54%21%75%7
2012%37%28%72%17
2013%24%19%90%7
2014%52%12%69%31
2015%75%5%65%31
2016%74%7%53%37

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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ارگري چین با همان شدت ادامه دهد که غلیان جنبش کمیاعتصاب همراه با تظاهرات نشان
دارد.

حدود ،هاي طوالنیعالوه بر عدم دریافت دستمزد طی ماه،در ابتداي خیزش کارگران چین
ین دستمزد، ساعات طوالنی کار و تالش براي یاعتراضات و اعتصابات حول سطح پا%20

اعتراض و از کار انداختن چرخ تولید، 2014زد. اما از اواخر سال میشرایط کار بهتر، دور
شود کینه و نفرت میخورد با محافظان کارخانه و پلیسافزایش خشم طبقاتی که منجر به زد و

داري مدرن هنگامی که کارگران ابتدا در سرمایهباشد. میناشی از عدم دریافت دستمزد
شرمی تمام داران با بیسرمایهوسپسرا به سرمایه تقدیم کردندهاي انبوه ارزش اضافیتولید

بیشترین خشم را نزد کارگران ،کنندمیاز پرداخت حداقل بهاي نیروي کار کارگران اجتناب
هاي چینی شریکايرا با هم طبقهخود،اي است که کارگران ایراناین پدیدهنماید.میایجاد

باشد با این میگران چینی مشهود است درست نظیر کارگران ایرانبینند. خشمی که نزد کارمی
گیرند و منتظر سرنوشت میتفاوت بارز که کارگران چینی اقدام عمل را در دست خود

اندازند و به این ترتیب سرمایه و دولت آن را عاجز از تولید میچرخ تولید را از کار.مانندنمی
زنند و از درگیر شدن با پلیس ترسی به خود راه نمی میاتدست به تظاهر.نمایندمیسود

کند، درب دار از تولید ممانعت میدهند. شاید اقدام بعدي کارگران چین هنگامی که سرمایه
ی ینماید تسخیر کارخانه و ایجاد ارگان قدرت شورامیبندد و کارگران را اخراجمیکارخانه را

نشینی است. هنگامی گیرد نمایش قدرت و عدم عقبمیه انجامکارگران باشد. اما تاکنون آن چ
پیوندند دیگر صحبت میهاي کوچک به خیل عظیم اعتراضات و اعتصاباتکه کارگران کارگاه

از خیزش عظیم طبقه کارگر چین باید کرد.
در نوع عمل کارگران چین نیز تغییري حاصل شده است : اعتراضها کامال از محیط کار آغاز

کاري. شود و نه در روزها و ساعات غیرمیکشد. در ساعات کار انجاممیگردد و به خیابانمی
این نکات در مورد اعتراضات بدین معنی است که کارگران در عمل نه تنها تولید سود را 

کنند بلکه بخصوص بدین نحو همکاري و حمایت سایر اقشار کارگري دیگر میمتوقف
تر تر و عمومیها خواهان فشار گستردهکنند. آنمیهاي کارگر را طلبدهها و توکارخانه
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شوند. این به معنی پیشرفت مبارزه طبقاتی میدارانهاي کارگر بر دولت سرمایه و سرمایهتوده
کارگران چین از محدوده کارخانه به خیابان، موسسات بزرگتر و خالصه بعد سیاسی بر جنبش 

.طبقه کارگر چین است
آموزند به طوري که در همین مدت چند سال، میکارگران  چین از مبارزات خود درس
هاي مختلف سرمایه و هم چنین بین مناطق مختلف سیستم اطالع رسانی بین کارگران حوزه

چین رشد عظیمی یافته و این خود باعث رشد مبارزه جویی طبقاتی شده است. این عامل 
ید مبارزه طبقاتی است زیرا بدون حمایت از مبارزات یکدیگر هاي جدمهمی در پیشرفت راه

توان صحبتی کرد.میو بدون پشتیبانی طبقاتی نه از موفقیت و نه از جنبش طبقاتی

ابراهیم پاینده
1395مهر 

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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کارمرکزتصرفایاعتصاب
استمطالباتگرفتنراهگانهی

ي دارسرمایهدولتقدرتي نهادهامقابلدری اعتراضتجمعوي نگارضهیعرتحصن،
روزمرهمطالباتبهدنیرسي براکارگرانمبارزهمعمولکامالًومتداولشکلکهسالهاست

تای جویمطالبهواعتراضي هاوهیشنیاکاربردکثرتورواجوسعت. استدهیگردشیخو
خودذهنازی حتراي کارگرزیستوجدالگریدشکلهرباًیتقرکهاسترفتهشیپآنجا
ها تحصنکهگفتتوانمیتیقاطعبا. استساختهلیزاوکردهپاكی کلبههمکارگري هاتوده

ي روزچیهواستروزههمهها شرکتي مرکزدفاتروکاراداراتها،وزارتخانهمقابلدر
ي جاهاوتهرانمنطقهآناینیاشهر،آناینیادرکارگرانازي ریچشمگتیجمعکهستین
پهن» یدادخواه«وشکوهبساطونبرندپناههیسرماقدرتي نهادهاازي نهادآستانبهگرید

هیحاشورونیبودرون» يهاونیسیاپوز«وحاکمي باندهای تماممیبخواهراتیواقع. نکنند
استقبالکارگران» تظلم«واعتراضاشکالنیاازبازآغوشباایهمدارسرمایهطبقهتیحاکم

. نندیبنمیآنتوسعهوتداومتکرار،بای مشکلچیهحداقلایکنند،می
ي قباي کجاچیهها دادنسرادیفروها نالهوآهگونهنیا. استروشناریبسامرنیالیدل

وی نگرانگردچیهي دارسرمایهدولتمردچیهچهرهبردهد،نمیخراشراي دارسرمایهچیه
پرداختبهمجبوررای رنظامیغای ینظام،یدولت،یخصوصدارسرمایهچیه. پاشدنمیترس

هیسرماقدرتهاي هیپاي کجاچیهبرلرزشچیه.کندنمیکارگراني هاخواستهازی شاهچیه
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اما. سازدنمیآشفتهي اهیثانچیهي برای حترادارسرمایهطبقهبخشچیهخوابواندازدنمی
کارگران» یدادخواه«واعتراضاصطالحبهشکلنیا. شودنمیخالصهحدنیهمدرماجرا

رساندنمیشرفقطنهنظامنیاحاکماني براوي مزدی بردگنظامي براه،یسرماصاحباني برا
ی اسالمي جمهوری واقعانگذارانیبندستهودار. هستهمفرصتوبرکتی کلهیماومنبعکه
تجمعنیادارندتنبری گرائاعتدالوی طلباصالحي رداعموماً امروزکهآني بقاپاسدارو

ش،یخوی زنچانهي سکووقدرتپشتوانهی نوعرا» های دادخواه«وها تحصنوها ینیآفر
ازوشوندسوارها ینارضائموجبرتاکوشندمی.نندیبمییخارجوی داخلي رقبامقابلدر

وفورنشانهراآنهمی جهاني رقبابامواجههدررند،یگسهمقدرتساختاری دروني شرکا
موسوماناتیجر. زنندمیجاري دارسرمایهی اسالمي جمهوردر» بشرحقوق«و» یدموکراس«

راکارنیهمهمگریدي شرکاوآبادگر،یجیبس،یسپاهت،یوالروانیپسازنده،گرا،اصولبه
تمساحاشککارگراني براوخوانندمیاعتراضاتبروزی بانرافانیحری تیکفای ب. کنندمی
حیصر. دیآموزي آزادضیتفودرسماازودیائیبکهندیگومیهمی جهاني رقبابه. زندیرمی
کینفالبهراکارگرهاي توده» کردنمبارزه«شکلنیاهیسرماحاکمانکلم،یبگوئتر

،يکارگرجنبشنهیهزچیهبدونمهاردرخودتسلطبارزگواهراآناستمرارووجود. رندیگمی
وکارگرهاي تودهکاریپقدرتکاملدفنوکفندرشیخوي چراوچونبدوني روزیپ

وي دارسرمایهسرازکارگرانمبارزاتخطردردسرچیهبدونوسادهوسهلرفعباالخره
تمامبههمتیواقعرایزانگارندنیچنکهدارندحقمسلماآنها. کنندمییتلقآنحاکممیرژ
. استنیهمکمالو

هیسرمادولتودارانسرمایهحالبهفقطکارگرهاي تودهاعتراضاتمعمولوجیراي شکلها
ها،تهیکماحزاب،گروهها،،يبورژوازطبقهرنگارنگهاي ونیسیاپوزي برابلکهستیندیمف

نیادرونایکارگرطبقهبهزانیآوی ستیرفرممحافلی طوالنرهیزنجوها کایسندها،کانون
چپبهموسومجماعتجملهازکالًزینها نیا. داردي ریچشمگوعیوسنسبتاًمنافعهمطبقه

تهیکمبهخود،ي دستکهاودفتروجودبهاعتراضات،شکلنیهممنیبهي کارگرنیفعالای
صادرهیانیبدهند،میهیاطالع. بخشندمیرونقخودي کاغذوورشکستهاحزابوها کانونها،

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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سرپشتفراخوانکارگرتودهوکنندگانتحصنبهخطابند،ینمامیمیتنظمنشورکنند،می
استنادکاری جهانسازمانهاي نامهمقاولهبهکهآموزندمیکارگرانبه. ندینمامیمنتشرفراخوان

وکارقانونوی اساسقانوني بندهاحتماًي ریدستگصورتدرکهدهندمیادیآنهابهند،یجو
اریبسهاي تیجمعکشورخارجدر. آرندخاطربهراهیسرمادولتی حقوقستمیسمهمي بندها

ي کارگربزرگهاي هیاتحادسرانصحبتهماندازند،میراهتیحماجلبي صداوسرپر
کنندمیبرگزاراجالسمختلفي کشورهادرهیسرماچندمدستدولتمردانباشوند،میایدن
نامشدنشانلیتعطوآنهاابیغدرکهکهیی هاتیفعال. دهندمیانجامگریدي کارهای لیخو
ی منجاي یکارگربرجنبشآناني رهبري ادعاای یسازمانوی حزبتیموجودازی چنداننشانو

متضمنمطلقاًها حرفنیاکهمیکندیتأکجانیهمدر. ماندنمییباقي زیچبودنشانتیبشر
ي کارگرجنبشمدافعمحافلایافرادی برخصادقانهي تهایفعالتیاهملیتقلایاعتباری نف
تحصنشگریستاومبلغمروج،مشوق،کهاستی اناتیجرمشخصطوربهمنظور. ستین

ی اعتراضاجتماعاتي برگزاربهکارگرهاي تودهختنیآوتداوموها یسینوطومارها،ي پرداز
. باشندمیوزارتخانهآنوادارهنیامقابلدر

وی اسالمي جمهورقدرتساختاردرونهاي جناحهمه،يبورژوازهاي بخشی تمام
کفنازرانیاي کارگرجنبشتیحماوي رهبری مدغچپوراستی ستیرفرمهاي ونیسیاپوز

مبارزاتشانی کنونجیرااشکالدرکارگرتودهي دارسرمایهضدی واقعکاریپقدرتبودندفنو
» مبارزات«شکلنیادادهدستاززیچهمهوفروماندهمقهور،مفلوك،بازندهتنها. برندمیسود
نهکهباشندمینانیا. هستندکاري روینفروشندگانعیوستودهوهیسرماي مزدبردگانخود
گرسنهتر،سرخوردهتر،وسیمأتر،بازندهلحظهبهلحظه،کهآرندنمیدستبهزیچچیهفقط
نظربه. شوندمیترپوچوچیهوترفرسودهتر،سردرگمتر،آوارهتر،افقی بتر،زبونتر،

ي اآگاهگرانهکارایاستداللچیهازمندینمبارزهي آشناي شکلهانیای حاصلی بکهرسدنمی
گفتنبهازین». متابرخي وازدیبالتیدلگر–آفتابلیدلآمدآفتاب« ي:مولوقولبه. باشد

دنبالبهمعوقهي دستمزدهای متوالي ماههاازمزدماهکیگرفتن،ياعدهبساچهکهستین
زانیمنیبارترفاجعهخودکهي زیچ!! آرندحساببهی بزرگي روزیپرای نینشبستماهها
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اساساًونداشتهي دستاوردچیهاعتراضاتنیاکهاستنیاتیواقع. استصالیاستوی زبون
ها ستیرفرمنیدکاندارترونیتربیعوامفراندازهبهدیباي بورژواز. باشدداشتهتوانندنمی

وآوردفرودمیتسلسرکارگري اعدهمبارزهاصطالحبهشکلنیامقابلدرتاباشداحمق
. ستیناحمقحدنیاتاایدني کجاچیهي بورژواز! گرددآنانهاي خواستپرداختآماده
. داردخودي جارانیاي دارسرمایهی اسالمدولتودارسرمایهطبقه

ها،ی نینشبستها،ي بازتحصننیااگرکهسؤالنیا. دیآمیشیپنجایادرمهمسؤالکی
چراپسنداشتهي اجهینتچیهمیرژقدرتمراکزمقابلدراجتماعلیتشکوها ينگارضهیعر

ی مهماریبسپرسشنیا. زندیآومیآنبهشتریبهمروزهرودهندمیادامههمچنانکارگران
ی اصللیدلراکارگرانشناختوی آگاهنازلسطحها یلیخ. کردبحثآنبارهدردیباواست

باآنهانیترناآگاهی حتکارگرهاي توده. ستیننیااصالًموضوعمانظربه. دانندمیامرنیا
گونهنیاها کایسندوها تهیکمواحزابسرانازشتریببارصدهاخودی طبقاتزیتشمهمان
وی آگاهچیهازمندینها جوشوجنبنیای حاصلی بفهمبعالوه. کنندمیدركراها تیواقع

احساسفقطمبارزاتشکلنیابهکارگراني بندلیدخادامهی واقعلیدل. باشدنمییشناخت
دهندمیادامهرای مبارزاتروشنیاآنها. استصالیاستوی زبون،یافقی ب،یفروماندگعجز،

شکلچیهشبردیپتوانوگریدکارچیهانجامقدرتي زیآمفاجعهصورتبهبدبختانهرایز
استی بتیمصنیترکوبندهونیتربدفرجامونیبدترنیاو!. نندیبنمیخوددررامبارزهگرید

. کندنمیروشنراي زیچهنوزحرفنیاگفتناما. شودی مستولي کارگرجنبشبرتواندمیکه
لیذلوفروماندهگونهنیاراخودکارگرانچرااست؟شدهوضعنیادچارکارگرتودهچرا

دیکاودیبارای بدبختاحساسوصالیاستنیای واقعشهیرنند؟یبمیقدرتفاقدوریتأثی بو
قدربههم–دیکشنتواناگرراایدرآب«امااستبحثها کتابازمندینکارنیا. شناختو

کارگرتوده. دادحیتوضگونهنیاتوانمیکوتاهجملهچنددرراموضوع» دیچشدیبای تشنگ
سرپشتشکست،ی پدرشکست،ی طوالناریبسخیتارکیکهرایزاستافتادهروزنیابه

کهخودي دارسرمایهضدشوراییمستقلقدرتبانهامااستدهیجنگنسلهارایز. داردخود
ساقطراي بورژوازدرندهدولتکینکهیاي براها سازمانوها ونیسیاپوزواحزابسرپشت

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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بای متوالهاي دههوي متمادانیسال. بنشاندآني جابرراطبقهنیهمگریدتردرندهدولتو
« وبنشاندخودي جاسربررا» غارتگرسمیالیامپر«تااستکردهمبارزهاحزابفراخوان
هاي توده. گرداندمستقررا! هیسرما» کیدمکرات«و»  روابستهیغ«دولتو»! مستقلي دارسرمایه
تحملراشکستسرپشتشکستواندشدهها برهوتنیاسرگرداننسلازبعدنسلکارگر
صفوي دارسرمایهاساسهیعلمبارزهاندنکردهکهي کارتنهاها دورهنیای تمامدراند،کرده
بهگاهچیه. استبودهي مزدی بردگنظاممقابلدری طبقاتوي سراسرشوراییآگاهی آرائ

میعظقدرتنیااند،ننمودهاتکاءخودي دارسرمایهضدوی طبقاتافتهیسازمانمستقلقدرت
برآناعمالوقدرتنیاآگاهشوراییی ابیسازمان. اندنگرفتهکاربههیسرماهیراعلخسازیتار

آنی متوالهاي نسلوی طوالنانیسالکارنامه. اندنکردهنیتمروتجربهراي مزدی بردگنظام
گریدهاي میرژی برپائوها میرژنمودنساقطانقالبات،ها،شورشمبارزات،ازماالمالها،

نیاحاصل. استي دارسرمایهضدشوراییوآگاه،یطبقاتي سراسرمتحدجدالچیهبدون
،یسرخوردگ. میهستشاهدشکهاستنیهمقاًیدقهمی خیتارلیطووضیعراریبسکارنامه

،ینینشبستبهبستنلیدخالجرموروزافزونی بدبختصال،یاست،یفروماندگ،یزبوناحساس
ي نهادهاوقانونبهتوسل،ينگارضهیعره،یسرماقدرتمرکزآنونیامقابلدرستادنیا

وقیتشوموردي سوکیازکهی مبارزاتاصطالحبه. نهایانوعودارسرمایهطبقهتیحاکم
واستي کارگرجنبشدرونسمیرفرموونیسیاپوزچپوراستاحزابسیتقدوشیستا
تر،لیذلزبونتر،تر،خوردهشکستاریبسشیپلحظهازلحظههرراجنبشنیاگریدي سواز

. سازدمیترفرسودهوترمفلوك
قلم،چیهباآنفیتوصکهبارفاجعهچنانی تیوضع. استنیاي کارگرجنبشروزتیوضع

ارادهراچههرهیسرماکهاستروشنروزمثل،یطیشرانیچندر. ستینمقدوری توانوزبان
ها یگرسنگنیترسابقهکم. استآوردههیثانبههیثانکهگونههمانآورد،میکارگرانسربرکند

خوددولتمردانکهاستي حددرماجراابعادودامنه. استنمودهلیتحمماطبقهتودهبررا
هیسرمای رسمهاي روزنامهدر،یشرمی بتینهادرووقاحتنوعچیهاحساسبدونز،ین

بامیرژمتعددهاي رسانه. کشندمییگرسنگکارگراندرصد30ازشیبکهکنندمیاعالم
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گانه22ی نواحازی کیدرفقطخوابکارتونخانمانی بهزار200وجودازتمامي سربلند
ازي اریبسوآمدهدرصدابهکشورمدارسزنگکهاستروزچند. سندینومیتهرانشهر

ولباسوفیکوکفشوکتابوهیشهرپولنداشتنخاطربهي کارگرهاي خانوادهکودکان
کودکاننیاامااندکردهکاربهشروعمدارس. ستندینرفتنمدرسهبهقادرگریدي زهایچهمه

دارانسرمایهي براارزشاضافهدیتولنیآفرمرگومرگبارهاي غولهیبراهمدرسهي جابهدیبا
کردنریسي براماطبقهگرسنهزنهزاران. رندیگشیپرای نظامای یدولت،یخصوصازاعم

ي سودآورازینکهرای طیشراهروچههرهیسرما. هستندی فروشتنبهمجبورفرزندانششکم
ضدکارزاری واقعسنگرچیهدرکارگرانرایزسازدمیآوارکارگرانسربرباشدافزونترش

شبنیاقعردروانفسا،نیادرکهاستآنی اتیحوی اساساریبسسؤالوستندیني دارسرمایه
ودیبارای راهچهماستینوهستهیعلهیسرماخونیشبوتهاجمتعرض،تجاوز،کیتار
باگروههاوها سازمانواحزابوکاهایسندوها،کانونوها هیاتحاد. میریگشیپمیتوانمی

همان. اندنهادهسؤالنیامقابلدرراخودپاسخکهاستقرنچندمختلفهاي رسمواسم
انداختهروزبارفاجعهاریبستیوضعنیهمبهراماطبقههاي تودهکلکهی هائپاسخوپاسخ
ي بهای المللنیبکارگرطبقه. انددادهپسراخودآزمونی کافاندازهبهها پاسخنیا. است

وفالکتوی گرسنگوفقرمشتعلجهنمدرسوختنباامروزراجماعتنیاپاسخآزمون
. پردازندمیصالیاست

ضدکردیروحرف. جستگریدی پاسخدیباپساستروشناریبسنانیاپاسخفیتکل
ی طبقاتمبارزهوآوردي روی طبقاتی واقعمبارزهبهدیباکهاستنیاکارگرطبقهي دارسرمایه

طبقههاي تودهی واقعکارزارقدرتی تمامنمودنصفبهی طبقاتمبارزه. داردی مشخصي معنا
ي دارسرمایهتیموجودکلهیعلوهیسرمای اسیسقدرتهیعلدار،سرمایهطبقههیعلخود
،یسیپل،ینظام،یاسیسقدرتما،ساختني مزدبردهقدرتدارد،قدرتهیسرما. است

سرکوبوی دولتقدرت،يمغزي شستشووی نیدوکیدئولوژیا،یفرهنگ،یتیامن،یاطالعات
قدرتانسان،ونیلیمدهون،یلیمدهکشتارقدرتجنگها،نیترمیعظانداختنراهوقهراعمالو

دچاراماداردراها قدرتنیاهمههیسرماما،برها یبدبختوها يروزهیسی تماملیتحم

*شورایی و ضدسرمایه داري متشکل شویم*
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صورتبهکارگر،هاي تودهماقدرتکهمیبگوئقاطعاریبسورساي صدابااگردینشوتعجب
قدرتازسازترسرنوشتوترکنندهنییتعکرتر،یپغولتر،میعظاریبسي ریناپذوصف
دیتولراجهانهاي هیسرماکلکهماستی المللنیبطبقه.میاهیسرماخالقما. استهیسرما
تاراخودهیسرماازجهانآکندنباهمراهواستآکندههیسرماازراایدنسراسراست،کرده
تنهاونندهیآفرما. استکردهساقطی ئیشنیترارزشی بونیترزبونن،یترچیهن،یترنازل
میداری کافاندازهبهراقدرتنیابودن،هیسرماخالقلیدلبهدرستومیاهیسرمانندهیآفر
سودوهیسرمادیتولي مجارکهمیدارراقدرتنیام،یزیرهمدرراهیسرمای هسترازهیشکه
بنوخیبازراهیسرمای افزائارزشچرخهکهمیدارراقدرتنیام،یسازمسدودکامالًرا

نیام،یزیرهمبراساسوهیپاازراهیسرمای اسیسنظمکهمیدارراقدرتنیام،یکنمختل
تیموجودوقدرتساختارهمهودولت،یقانون،یحقوق،یمدننظمکلکهمیدارراقدرت
نیاداشتننفسامامیدارراکارهانیای تمامقدرتما. میکوبهمدرومضمحلراهیسرما

ایانهیجومسالمتازاعمآنی ستیرفرمزیآمبالهتي ریکارگبهرایزست،ینچیههنوزقدرت
نقطهنقطهدرخاًیتارماطبقهکهي کار. باشددهشتناكوزیآمفاجعهاریبستواندمیجنگنده

ی فعلروزوحالبهراخودانجامشباواستدادهانجاماریبسمختلفهاي دورهدروجهان
،یمدن،یاسیس،ياقتصادنظمدنیکوبهمدروساختنی متالشقدرتفقطما. استانداخته

اریبس. میدارقدرتنهایاازترمیعظوشتریباریبسمام،یندارراهیسرمای اجتماعوی حقوق
د،یتولچرخهساختنمختلفرودوفرازدره،یسرماهیعلکاریپپروسهدرمیتوانمیخوب
نمودنمسدودخموچیپدره،یسرمای هسترازهیشدنیپاشهمازندیفرادرارزش،اضافه
چههرراخودطبقههاي تودهقدرتها،دانیموسنگرهانیاهمهدره،یسرمادیتولي مجار

مثابهبهراقدرتنیامیتوانمی.میدهسازمانتري دارسرمایهضدوترشوراییتر،آگاهانه
نیاتیموقعدرمیتوانمی.میگردانرومندترینورومندیني مزدی بردگنظاملیبدی واقعقطب
دولتودارسرمایهطبقهوهیسرماسنگربهسنگر،قدرتریناپذشکستومیعظقطب

وی اسیسوي اقتصادمطالباتی تماممیتوانمی.میکنی نینشعقببهمجبورراي دارسرمایه
همبازمیتوانمیکارنیاموازاتبه. میکنلیتحمي مزدی بردگنظامبرراخودروزی اجتماع
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وجامعهسراسرنمیتوامی.میگردرومندینومتشکلتري دارسرمایهضدوترشوراییچههر
ي مزدبردگانجنگدار،سرمایهوکارگرطبقهطبقه،دوی واقعجنگدانیمراحاضرجهان

ضدی واقعکارزارپروسهدرونازراي دارسرمایهدولتمیتوانمیم،یکنهیسرماوجودهیعل
نیتری تحتاندرشهیهمي براراي دارسرمایهنظامکلمیتوانمی.میسازساقطي دارسرمایه

ي عاری انسانجامعهشالودهنظامنیاهاي رانهیوبرمیتوانمی.مینمائدفنخیتاری رسوبهاي هیال
راکارهانیاهمهخودطبقهقدرتباما. میسازبرپارادولتوطبقاتواستثماروجوداز

ی واقعها نیاست،ینالبافانهیخهاي آرمانست،ینقصهست،ینشعرنهایام،یدهانجاممیتوانمی
قدرتنیاکهمیکنمیدیتأکهمباز. استخیتارقتیحقنیترلمسقابلونیتري مادن،یتر
خیتاری تمام. میانکردهگاهچیهنادرموارددرمگرکهي کار. میریگکاربهراآندیبا. میداررا

خودروزي تقالهانیهمبه. میریگنمیکاربهونگرفتهکاربهراقدرتنیاماکهاستی حاک
بهاتکانه،یطبقاتمبارزهنهوزارتخانهآنونیامقابلدری اعتراضاجتماعلیتشکم،یکننگاه

گورستاندرقدرتنیاي خاکسپاربالعکسکههیسرماهیعلقدرتنیااعمالنهطبقه،قدرت
. استهیسرمامنافع
آگاهانهچههرراآنوجستجوراقدرتنیاگرفتنکاربهی واقعراهکهاستنیامسألهتمام

نیتری اصلواستفراوانبحثي جانهیزمنیادر. میریگکاربهکارسازتروترعیوستر،
قدرتنیامتحدی ابیسازمانراهي سازهمواربهکمکهم» هیسرماهیعلهینشر«تالشمحور

نیهمدرودارداختصاصروزخاصشرائطبهماحاضربحث. استهیسرماهیعلآناعمالو
. میکنمیخالصهریزی اساسنکتهچنددرراشیخومشخصشنهادیپراستا،

ابطالمهرشهیهمي براراي  دارسرمایهقدرتي نهادهاوهیسرمادولتقانونبهختنیآو. 1
وصالیاستوی زبونوذلتاشکختنیرفقطکهمطالباتحصولراهنهتکاپوهانیا. میبکوب

.استهیسرماتعرضوتجاوزآتششتریبچههراشتعالبهکمک
وی هوائ،ینیزمنقلوحملمؤسسهمارستان،یبمدرسه،صنعت،وکشتکارخانه،هردر. 2
دروی میپتروشوگازونفتمعدن،روزنامه،چاپخانه،بنادر،گمرك،ساختمان،وراه،یائیدر

کاملانسدادرا،اعتصابم،یکنمیکارماوچرخدمیدیتولوکارچرخکهکجاهرکالمکی

*شورایی و ضدسرمایه داري متشکل شویم*
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مبارزاتی واقعبرگوسازراکارچرخگستردهي کاراندازازرا،هیسرماوسوددیتولي مجار
فالکتها،ی گرسنگکرانی بي ایدنطبقهنیادولتودارسرمایهطبقه. میسازشیخوي جار
هیسرمادیتولراهنکهیاي براکنندمیلیتحممابرراها تیسبعوها تیبربرها،ی خانمانی بها،
ورندیگمیکاربهجانیهمدرراخودقدرتهمهآنها. کنندهمواروبازراترافزونچههر

دارانسرمایه. هستزینماقدرتاعمالکانوننیترحساسونیمساعدترجانیهمدرست
راماکنند،مییسالخهمبازوی سالخراماکاري رویننازلي بها. پردازندنمیرامادستمزد

پس. سازندخودبینصشتریبسودوهیسرمانکهیاي براسازندمیخاکستری گرسنگآتشدر
هیسرمادیتولسرچشمهومیاندازکاربهراشیخوکاریپي قوانیشتریبسنگرنیهمدرزینما
دادهنشانخیتار. نندیبنشعقبشدخواهندمجبوردارانسرمایهکارنیابا. میسازخشکرا

.  استریپذشکستمامقاومتوتعرضقدرتمقابلدرهیسرماسرکوبقدرتکهاست
دربهانههربهي دارسرمایهبنگاههروي تجاروي دیتولگریدمؤسسههرایکارخانهاگر. 3

توسطآنشوراییادارهوتصرفراهقدرت،همهبابالدرنگدیبادارد،قرارلیتعطآستانه
بهمن،امیقازپسي روزهادرشیپسال38. میآئمیبرکارنیاعهدهازما. میریگشیپراخود

ما. میدادانجامتیموفقباراکارنیامیبودترناآگاهوترتجربهکماریبسماکهی طیشرادر
دارسرمایهچیهدخالتبهازینچیهبدونروزهاومیکردتصرفرانویمکارخانهسالهماندر
ي فلزاسکلتکارخانهدر. میدادسازمانوي زیربرنامهرادیتولداران،سرمایهي ادیاوعواملو
نیادیبام،یآرمانیاخودقدرتبهدیباما. میدادانجامراکارنیهمزینگریدي جاچندو

. میکنمیماراکارهاکلمؤسساتوها کارخانههمهدرحاال،نیهم. میکنباوررامیعظقدرت
صاحبان. بردمیخواهشیپترروزمندانهیپوبهتراریبسراکارنیاداران،سرمایهوجودبدون
راهیسرماوسودپرخروشرودتاکنندمیآوارماسربررازمانونیزمآنهادولتوهیسرما

هستچههروساختمانوخامموادوکارابزاروآالتنیماشی تمامما. سازندترپرخروش
.میگردانمیخودی اجتماعرفاهنیتضموشتیمعنیتأمرادیتولهدفومیریگمیاریاختدررا

ي براماتالشهرومااعتصابهرآنهادولتودارانسرمایهکهاستروشنروزمثل. 4
کهنجاستیاوستینی شکچیهي جانیادر. کردخواهندبارانگلولهراکارخانههرتصرف
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مقابلدرکارگرطبقهوکارگرعیوستودهعنوانبهماشودمیداری معنمای واقعی طبقاتمبارزه
آنها. میجنگمیآنهاهیعلماوماهیعلآنها. میریگمیقراري دارسرمایهدولتودارسرمایهطبقه

عیوسآماجراهیسرماماوکنندحفظراهیسرماتاکشندمیآتشبهرامای زندگزمانونیزم
معاشامراربرگوسازراشیخوکارحاصلتام،یکنی زندگتامیدهمیقرارتعرضاتنیتر
ی تعالوپرورشبهترطیشراوستیزطیمحبهبودوآموزشودرمانودارووبهداشتو

هاي شکلخالفبراست،ی طبقاتنیراستمبارزهکینیا. میسازندگانیآي فکروی جسم
. استشدننابودوشیفرساوذلتوخفتگندابکهمبارزهروزجیرا

ي دارسرمایهضدشوراییی ابیسازمانازمندینی  طبقاتمبارزهنیادري روزیپزانیمهري برا. 5
در،يدارسرمایهي ایدنروزطیشرادر. میهستخودطبقهترمیعظوشتریبچههرهاي توده
،يکاریبفشارریزنیزمکرهاشتغالسندرکارگرتیجمعاردیلیم5ازاردیلیمکیکهی تیوضع

ی کیتاراعماقدرهستند،ی بهائهربهخودکاري روینفروشبهحاضری بدبختوی گرسنگ
چنگازکارربودني براکارگرانازي اریبسواستدهیچیپخوددرراماطبقهکهیی ها

ی کیتارنیادري آرباشند،میخودکاري روینگانیراشبهفروشبهحاضرشیخوریهمزنج
توحشبرغلبهي براکارمرکزوکارخانهکي یمرزهافاصلهدراتحادصرفتها،یبربرزار

تعداد،نیهمبادیباکهاستواضحاتحیتوض. دهدنمیکفافها،آندولتودارانسرمایه
ازمندینمامبارزاتواعتصاباتي روزیپنیتضمامازداعتصاببهدستکارمحلهردر

چههروتري دارسرمایهضدچههروترگستردهچههرشوراییی ابیتشکلوی همبستگ
دانیمرااعتصابهرومیکناعتصابدیبا. استماطبقهکاریپقدرتدارترافقوترآگاه

کارگرشتریبچههرهاي تودهترشوراییورومندترینوتري سراسری ابیسازماني براکارزار
. میساز
تصرفي پاکهی وقتشوراییرومندینی ابیسازماننیاتیاهموتیمبرمضرورت،. 6

عیسرشتر،یباریبسمانجایادر. گرددمیچندانصددیآمیشیپلیتعطحالدرهاي کارخانه
مواجهآنهادولتودارانسرمایههاي یسفاکوها تیسبعها،ی لشکرکشباتر،گستردهوتر

بهمحتاجآنهارفعودفعي براکهی هائی نیآفرعامقتلوها خونیشبها،تهاجم. میگردمی

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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آحادبام،یکشبرراها پاشنهم،یزنباالنیآستدیبا. میهستخودی طبقاتکارسازي قواشیآرا
ورنجهاودردهاازم،یکنبازدلدرددردیبا. مینیبنشگفتگوبهریزنجهمتودهرتریکثهرچه

راکارهانیادیبا. میگوئسخنخودطبقهمشتركي روزهیسمتنوعاشکالوها شدناستثمار
مرکزومؤسسهومجتمعومدرسهوکارخانههردرجا،همهنکهیاي برافقطامامیدهانجام
تصرفي براماتدارك. میگردمتحدهیسرماهیعلاریدوشهروروستاومحلههردرکار،

دیباکهمیکنحیتصر. گرداندخودي روزیپپشتوانهراماطبقهعیوستیحمادیباکارخانه
ي براامامینیبتداركم،یهستکهی تیوضعنیهمدررالیتعطحالدرهاي کارخانهتصرف

. میبپردازرانیهمزنجتیحماحلببهتیموفق
وها عرصهنیای تمامدرنکتهنیتری تیهوونیسازترسرنوشتن،یترکنندهنییتع. 7

مبارزهگریدشکلچیهوراکارخانهتصرفرا،اعتصابکهاستنیاکارمراحلوها تالش
آناینیابهی ابیدستي براهمباارتباطی بمبارزهکیعنوانبهراي دارسرمایهضدی واقع

چیهبدوني جارجنبشکالًوکارمرکزگرفتنواعتصاببهنگاهشکلنیا. مینینبروزمطالبه
ماندهی باقبعضاًونیشیپنسل57تا1352ي سالهاانیمفاصلهدر. استزیآمفاجعهاماواگر

ونیزمهیسرمااستثماروکارمراکزوها کارخانهی تمامدرخودمیعظاعتصاباتباماطبقه
دراعتصاباتنیهممنیبهکارگرانها سالآندر. کردخرابدارانسرمایهسربررازمان

روزدرتومان80ازباالتری حتو40،60بهتومان،10و3،5ازرامزدهاسطحسال3فاصله
ي سراسری ابیسازمانراهکهروشنلیدلنیابهی طوفانی اعتصابجنبشنیهماما. رساندند
ادهیپزدنهمبهچشمکیدرمود،ینپي مزدکارکاملامحاءي براوي دارسرمایهضدشورایی

ازبخشنیاقدرتابزاروشدي بورژوازی اسالمبخشمفلوكوزبونمنکوب،مقهور،نظام
تصرفي براماتداركهرما،اعتصابهر. دیگردی اسیسقدرتتصرفي برادارسرمایهطبقه

بهي دارسرمایهي نابودي براماطبقهي سراسرجنبشازی جزئدیبالیتعطحالدرکارخانههر
. دینمافاءیارانقشنیاودیآحساب

میانمودهی طستمیبقرنسراسردرکهاستهماناولراه. میندارشیپدرشتریبراهدو. 8
خفتازماالمالبارذلتي نابودبهشتابنیشتریبباآندرکهاستی وضعاشجهینتو



23

درومیکرداشارهترواریتولونجایادرکهاستی راهدوم،راه. میشومیترکینزدوکینزد
. کردمیخواهکاریپوتالشتحققشي براوبحثآنرامونیپبعدهاي شماره

خودطبقههاي تودهسري باالازراها حرفنیاماآنکهکوتاهنوشتهنیادرکالمنیآخر. 9
دفترچیه. میستیندستهوداروتهیکماتحاد،کانون،حزب،سازمان،گروه،ما. میسازنمیمطرح

گرانیدي برا. میزنمیحرفآنهاروزمبارزاتقعردروکارگرانانیمازم،ینداری دستکو
پردازانهینظروافاضلودانشورانازم،یندارقراررهبرانزمرهدرم،یکننمیفیتکلنییتع

واتیجناوها یدرندگی تمامم،یشومیاستثمار. میکارگري تعدادی خالوخشک. میباشنمی
نیاهیعلجزمعزمومصممارادهباما. استآوارسرمانبري دارسرمایهنکبتوها یگرسنگ

درونازومیهستترشوراییورتریفراگومؤثرترچههرمبارزهآمادهوکردهمبارزهتیوضع
ی همرزماتحاد،،ياریهمدستروزشي رخدادهابستردروخودطبقهي جاری واقعکارزار

. میکنمیدرازرانیهمزنجی تمامي سوبهی همدلو

انیزراعتسروش
1395مهر

شورا، ظرف اعمال قدرت توده وسیع طبقه ما علیه سرمایه است **
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کار کارگر ایرانی، کار کارگر اروپایی

ارزشی کار کارگر ایرانی در کمداران و نمایندگان فکري سرمایه، مدام از کمی بازده و سرمایه
گویند. میاز سوي دیگرارزش بودن کار کارگر اروپایییک سو و بازدهی خیلی انبوه، یا پر

یا آنها یکی از دالیل مهم پایین بودن سطح مزدها در ایران و بیشتر بودن آن در اروپاي غربی،
یکی از علل مقاومت طبقه خود در مقابل خواست افزایش مزدهاي کارگران در به بیان دیگر 

آنها در این مورد مثل کل داران و نمایندگان فکري !! سرمایهکنندایران را همین مسئله اعالم می
هاي طبقه افکنی میان بخشگویند و دست به شستشوي مغزي ما و تفرقه موارد دیگر دروغ می

زنند. ببینیم واقعیت چیست؟ما می
ها گرفته ها و تکنیکترین رباتهاي مجهز به مدرنما کارگران در همه جاي جهان، از کارخانه

کنیم و یا کارمان در خدمت پاسخ تقیماً سرمایه و کاال تولید میو شالیزارها، یا مستا جالیزارها
ها تولید به نیازهاي اساسی پروسه تولید سرمایه است. ارزش آنچه که ما در هر کدام این عرصه

دهیم. همین نکته را کمی بشکافیم. ارزش هر انجام میکنیم مساوي زمان کاري است کهمی
ته در آن است. این یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر کارگر ایرانی مثالً کاال فقط کار اجتماعاً الزم نهف

50کند اما کارگر مکزیکی همین دستکش را در دقیقه تولید می60یک دستکش ایمنی را در
دقیقه آماده 20کارگر آلمانی آن را در دقیقه و باالخره30دقیقه، روسی در 40دقیقه، چینی در 

ساز این چند کشور نیاز کل دنیاي روز را تأمین ارگران دستکش سازد و اگر فرضاً همین کمی
دقیقه را که 40دقیقه زمان کار خواهد بود. این 40کنند، آنگاه ارزش این دستکش دقیقاً معادل 

(شمار دستکش ها) است زمان کار اجتماعاً 5)  بر عدد 200ها (خارج قسمت مجموع این دقیقه
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برویم. دیگرحال به سراغ چند نکته مهمنامیم.یمنی میالزم براي تولید یک دستکش ا
اگر تولید یک اتومبیل بنز در مجموع و با محاسبه وقت صرف شده براي تهیه همه اجزا، )1

ساعت کار  اجتماعاً 50مصالح، قطعات، دانش فنی، تخصص و مونتاژ آن، در گرو اختصاص 
ساعت است.  50الزم باشد، ارزش نهفته در این بنز فقط معادل همین 

احل مختلف کاشت، داشت و برداشت هم نیازمند تن برنج در مر10فرض کنیم که تولید )2
ساعت کار اجتماعاً الزم گردد، در این صورت ارزش این حجم برنج دقیقاً برابر با 50همان 

ارزش بنز مورد مثال ما خواهد بود. 
کار زنده کنیم باید کل زمانوقتی از زمان کار اجتماعاً الزم نهفته در کاال صحبت می)3

ه مراحل تولید آن کاال را وارد محاسبات خود کنیم. یک موبایل را در نظر صرف شده در هم
گیریم. زمان کار زنده الزم در تولیدش فقط ساعاتی نیست که صرف مونتاژ قطعات مختلف 
آن شده است. براي تولید هر کدام این قطعات زمان کار اجتماعاً الزم معینی مصرف گردیده 

آوري منتهی به تولید این موبایل، دانش اکتشاف، اختراع، فن است. از این که بگذریم پروسه 
و تخصص پیش شرط کشف و ابداع آن، مدرسه و دانشگاه و معلم و البراتور و کل ساز و 
کارهاي دخیل در این فرایند، هر کدام مقادیر متفاوتی از کار اجتماعاً الزم انسانی را به 

د. هنگامی که ارزش این کاال را محاسبه میهاي گوناگون در درون خود نهفته دارنصورت
ها را بتوانیم کنار هم ردیف کنیم. چیزي کنیم، باید حاصل جمع زمان کار اجتماعاً الزم کل این 

گردد.که نه فقط هیچ آسان نیست. بلکه گاه حتی غیرممکن می
ي ماهیتی دوگانه است. از یک سوي جوهر عام موجود در تمامی کاالها کار انسانی دارا)4

است. کامپیوتر، اتومبیل، موشک، دارو، هر وسیله کار و تولید، برنج، لوبیا، پیراهن، کفش، کاغذ، 
فرش، قلم، کتاب، یا هر کاالي دیگر داراي حجم معینی از کار است. کار به این معنی، ذات 

کار موجود در تمامی کاالهاي دنیا است. این وجه از سرشت کار را مشترك و خمیرمایه واحد 
نامیم. خصلت دیگر یا جنبه دوم وجود کار، ارزش استفاده آن است. تمامی کاالهایی میمجرد

شوند و داراي نوعی ارزش ی مصرف مییکه در این جا نام بردیم هر کدام به شکلی و در جا

در شوراها، یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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باشند. و لباس، وسایل زنده بودن و زنده ماندن آدمها میاستفاده هستند. نان و گوشت و دارو
اتومبیل ابزار حمل و نقل است. کتاب وسیله آموزش و نیاز پرورش فکر است. موشک و انواع 

.شوندبه کار برده میمردمهاي داران براي قتل عام تودهها هم توسط سرمایهرنگارنگ سالح
به یاد داشته باشیم که منظور از ارزش استفاده، اصالً استفاده مثبت یا مفید نیست. دارو ممکن 

هاي است براي خودکشی باشد یا کتاب در خدمت گمراهی خواننده قرار گیرد. تکلیف سالح
ارزش کشتار جمعی بسیار روشن است. بحث بر سر مفید و مضر بودن نیست. سخن از 

تواند مفید و حیاتی و نیاز حتمی زندگی انسان باشد، یا ي که میااستفادهاست. ارزش استفاده
هاي انسانی به کار گرفته شود.ترین فاجعهبالعکس، در عظیم

گفتیم که کار مجرد بنمایه مشترك کل کاالها است. همین وجه از ماهیت کار است )5
راي اینکه صاحب ارزش یا ارزش کاال بکند.که ارزش مبادله یا ارزش کاالها را تعیین می

ارزش استفاده مبادله گردد باید حامل یک ارزش استفاده باشد. اما نکته اساسی آنست که این 
اي در بحث ارزش یا ارزش مبادلهباشد.حائز هیچ اعتبار و نقشی در تعیین ارزش کاال نمی

کار اجتماعًا زمانسانی و انکار مجردکاالها، حرف اول و آخر و بود و نبود و همه چیز را، 
کنیم که در اینجا، در حوزه تعیین ارزش، تأکید میزند. الزم مصرف شده در تولید کاال می

گردد.انجام آن خصلت نما میزمانکار مجرد همه چیز است. کار مجرد نیز با 
ي . کار مجردي که هر انسان عادارزش یک کاال بیانگر کار انسانی صاف و ساده است)6

دهد. کار پیچیده یا ماهر در واقع به طور متوسط بدون هیچ مهارت و تخصص معین انجام می
کار ساده فشرده شده و چند برابر شده است. به بیان دیگر حجم بیشتري از کار ساده به صورت 

گردد. یک کاال در غالب موارد و به طور معمول نتیجه پاره مقدار کمتري کار ماهر ظاهر می
ها یا کار پیچیده و ماهرانه است، اما آنچه منشأ و معیار ارزش آن است، همان کار اي مهارت 

یک کاال نماینده مقدار معینی کار ساده است.باشد. صریح تر بگوییم، ساده می
تفاوت میان ارزش کاال با قیمت فروش آنیک نکته بسیار مهم دیگر در این بحث، )7

نه تولید کاال و اضافه ارزش نهفته در آن است، اما دومی از جمع است. اولی حاصل جمع هزی
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مصرف سرمایه ثابتآید. فرض کنیم که ارزش به دست می»سود متوسط«کردن هزینه تولید با 
تومان، دستمزد کارگرانی که آن را تولید کرده اند 800000شده در تولید یک کاالي معین 

این کارگران با کار خویش به محصول افزوده اند نیز هزار تومان و اضافه ارزشی که200000
تومان خواهد شد. اما 1200000به اندازه دستمزد آنها باشد. در این صورت کل ارزش کاال 

داري آنست که کاالها مگر در موارد بسیار نادر، به ارزش خود روال متعارف تولید سرمایه
قیمت بازار و یک نرخ سود متوسطگر، یک شوند. آنها در جریان رقابت با همدیفروخته نمی

رسند و هر آنسان که همه کاالهاي همنوع با همین قیمت به فروش می)1(آورند. پدید می
دار به نسبت سرمایه خود سهمی از کل اضافه ارزش ها را به صورت سود دریافت سرمایه

آید. قیمت یک ط پدید میدارد. قیمت بازار کاال از هزینه تولید آن بعالوه این سود متوسمی
دار تواند کامالً بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی آن باشد، اما حتی اگر کمتر هم باشد سرمایهکاال می

داران تولید کننده و دارنده آن کاال سود  تواند به نسبت سرمایه خویش، به اندازه سایر سرمایهمی
برد.  

پسندي، زرق درجه مرغوبیت، مشتريبه این ترتیب و بر اساس آنچه تا حاال گفته شد، )8
و برق، قدرت رقابت، در یک کالم، هیچ کدام از خواص مصرفی کاال تعیین کننده چند و 

و درست در همین جا است که یک سؤال بسیار اساسی پیش روي ما چون ارزش آن نیستند
گیرد. این سؤال که اگر خواص مصرفی مذکور هیچ نقشی در تفاوت میان ارزش دو قرار می

لید کاالي همجنس داخلی و خارجی ندارند، اگر واقعاً چنین است، پس چرا قیمت کاالي تو
اي تهیه شده خود در ایران  بیشتر است؟ یک مان از همتلآوشده مثالً در انگلیس، فرانسه

سؤال دیگر هم البته هست که باید پاسخ گیرد. اینکه همین کیفیت یا میزان مرغوبیت کامًال 
جنس خارجی و داخلی که فاقد هر نوع تأثیر بر ارزش آنها است از کجا متفاوت کاالهاي هم

بسیار مهم است، باید حتماً آید؟ اینها و در بحث حاضر ما به صورت اخص پرسش نخستمی
هاي گمراه کننده به آن پرداخت زیرا که تشریح درست آن نیاز پرده برداشتن از جار و جنجال

نمایندگان فکري بورژوازي درباره کار کارگر ایرانی و اروپایی و تمایز دستمزدهاي آنان است. 

شورایی خود پاسخ گوییم *قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته*
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در این مورد به نکات اساسی زیر توجه کنیم. 
ی، انگلیسی یا فرانسوي در ساعت به طور متوسط یاندیناویاکمانی، اسلر آدستمزد کارگاول.
شود، خود عبارت از اي که در تولید هر کاال مصرف مییورو است. نیروي کار زنده20حدود 

مقدار معینی کار تجسم یافته یا زمان کار اجتماعاً الزم مجسم شده است. دستمزد کارگر اروپاي 
دارد، این دستمزد برابر دستمزدي است که کارگر ایرانی دریافت می10ل ی حداقیغربی یا کانادا

برابر کار اجتماعاً الزم  نهفته در دستمزد کارگر 10حامل کار اجتماعاً الزمی است که میزان آن 
باشد. کار زنده مورد مصرف در تولید کاالي خارجی به دلیل ترکیب ارگانیک باالي ایرانی می

اي است که در کاالي مشابه کار بسیار باالتر در آنجا قطعاً کمتر از کار زندهسرمایه و بارآوري
برابر بودن مزد کارگر اروپائی و کار 10این روشن است اما .رسدایرانی آن به مصرف می

اجتماعاً الزم معادل این دستمزد، تأثیر بسیار مهمی بر روي باال رفتن میزان کار اجتماعًا الزم 
گذارد.ین کاال بر جاي میمتبلور در ا

هاي ها و سیستمکارخانه تولید کننده کاالي مثالً آلمانی مجهز به باالترین تکنولوژيدوم:
صنعتی پیچیده است. درجه بارآوري نیروي کار در این شرکت ها باالست. این فاکتور، زمان 

زیرا هر چه توده محصولی گرداند،کار نهفته در استهالك سرمایه استوار براي هر کاال را کم می
شود بزرگتر باشد، مقدار ارزشی که از ماشین به که ارزش مصرف شده ماشین در آن توزیع می

گردد، کمتر خواهد بود. در این شکی نیست اما فراموش نکنیم که کل هر واحد کاال وارد می
رد و الجرم جزئی الت، کار اجتماعاً الزم انبوهی را در خود داآاین حجم تکنولوژي و ماشین

شود از این ارزش که به هر محصول یا به هر کدام از ادوات و ابزار تشکیل دهنده آن منتقل می
نیز کم یا بیش باال است.

هاي ایران از در قیاس با کارخانهواحد صنعتی تولید کننده کاالي آلمانی یا انگلیسیسوم:
باالتر گفتیم که کار آمیخته با تخصص، کند.نیروي کار ماهر و متخصص بیشتري استفاده می

مهارت و دانش در عالم واقع کار ساده در هم پیچیده و بر هم انباشته است. یک فرزکار ماهر 
یا یک برقکار، اپراتور خط تولید، معلم، پرستار یا مهندس تأسیسات که نیروي کار خود را 

ها تجربه یا لتی و گاه سافروشد، هر کدام اینها، براي کسب مهارت و تخصص خود مدمی
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اند. این تجربه و دانش از آسمان نیامده و مولود هیچ هوش و ذکاوت مریخی دانش اندوخته
خدادادي هم نیست!! هر میزان این تخصص و تبحر و چاالکی به نوبه خود نتیجه به هم آمیختن 

در خشت، .مقادیر زیادي کار است که در نهایت، به کار صاف و ساده قابل تحویل هستند
دانشکده اي که این تخصص ها در آنجا تدریس شده است ارزشهاي وخشت مدرسه، هنرستان

هاي کارگر هزینه گردیده است و سالیان متمادي زمان کار در خود پنهان انبوه حاصل کار توده
اند فتهاندازي این مراکز به کار ردارند. آب، برق، ابزار کار و علوم و فنونی که در ایجاد و راه

اند ها را یاد دادههمه تبلور زمان کار هستند. دستمزد معلمان و اساتیدي که این مهارتها و دانش
باشد. نیز با کار کارگران تأمین شده است و الجرم نماینده مقادیر زیادي زمان کار می

سازد که کار مرده مصرف شده در تولید کاالي آنچه تا اینجا گفتیم این را روشن میچهارم.
مثالً آلمانی بیشتر از کاالي ایرانی و بالعکس کار زنده مصرف شده در دومی بیشتر از اولی 
است. چرا؟ زیرا که بارآوري کار در مراکز تولید کاالهاي نخست بسیار باالتر از مؤسسات 

هاي اول با حداقل نیروي کار حداکثر تولید را دارد، رانی است. زیرا که کارخانهتولید کننده ای
زیرا نسبت سرمایه ثابت از جمله سرمایه استوار این شرکت ها به سرمایه متغیر آن چندین برابر 

این نسبت در واحدهاي صنعتی ایرانی است. 
کار مرده همان کار زنده متراکم شده است که به صورت بخشهاي مختلف سرمایه پنجم.

کند و هیچ اي ایجاد نمیثابت در آمده است. سرمایه ثابت یا همان کار مرده هیچ ارزش تازه 
افزاید. هر چه ارزش جدید است شود نمیی که ساخته مییمقداري به ارزش موجود در کاال

شود و بر ارزش ، توسط نیروي کار کارگران سازنده کاالي نو تولید میتوسط سرمایه متغیر
گردد. اضافه ارزشی که کارگران ایرانی به یک کاالي تولید شده کارهاي مرده پیشین اضافه می

زنجیران آلمانی آن ها، به مشابه آن کنند، نه فقط از اضافه ارزشی که همدر داخل پمپاژ می
تر است. به این دلیل که در ایران نیست که به گونه چشمگیري افزونافزاید، کمترمحصول می

تر است. کارگران سازنده جنس ایرانی بارآوري اجتماعی کار و ترکیب ارگانیک سرمایه نازل
ی خود ساعات کار اجتماعاً الزم بیشتري را صرف تولید یزنجیران اروپاکاال، در مقایسه با هم

دار ها نیز تبلور همین کار اجتماعاً الزم هستند. اینکه سرمایهفه ارزشکنند. اضاهر واحد کاال می

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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دهند کنند یا از دست میها را دریافت میآلمانی و ایرانی هر کدام چه بخش این اضافه ارزش
باشد.موضوع دیگري است و محتاج بحثی جداگانه می

بیان کار اجتماعاً الزم کل نکات باال در توضیح این واقعیت بود که ارزش هر کاالششم.
نهفته در آنها است اما قبال تأکید و تصریح شد که ارزش با قیمت بازار تفاوت جدي دارد. 

شوند. ما به هیچ هاي واقعی خود فروخته نمیکاالها مگر در موارد نادر و تصادفی به ارزش
قادیر ارزشی معینی دانیم که هر کدام از دو کاالي کارجی و ایرانی مورد اشاره چه موجه نمی

را با خود دارند یا چه مقدار کار اجتماعاً الزم در هر یک از آنها متبلور گردیده است. محاسبه 
این مقادیر بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد. یک چیز بسیار روشن است. اینکه قیمت باالتر 

عاً الزم افزون تر متبلور کاالي اروپائی در قیاس با معادل ایرانی آن، متضمن ارزش یا کار اجتما
داري، در پروسه رقایت میان این کاالها، نقش کاالها، در بازار سرمایهقیمتباشد. در اولی نمی

ها، در پهنه رقابت و تحت تأثیر مؤلفه هائی مانند عرضه و برتر و گاه انحصاري برخی تراست
باالتر از ارزش یا کار اجتماعاً الزم تواند به قیمتی بسیار گردد. کاالي آلمانی میتقاضا تعیین می

تواند در مورد کاالي ایرانی اتفاق تواند و البته فقط مینهفته در آن به فروش رسد، عکس آن می
داري است و در همین اي که امر کامالً طبیعی، متعارف و مسلط شیوه تولید سرمایهافتد. پدیده

ی باالتر از آنچه توده کارگر حوزه مستقیم یش هاتوانند اضافه ارزداران مختلف میراستا سرمایه
توانند مقادیري از اضافه ارزش تولید دارانی هم میاند به چنگ آرند. سرمایهانباشت آنها آفریده

شده توسط کارگران مورد استثمار مستقیم خود را از دست بدهند.  
توضیحات باال را آوردیم، تا ی این بحث آنکه ما تمامی نکات و یو به عنوان نتیجه نهاهفتم

زنجیر ارزشی کار همو بیاروپایییم که جار و جنجال پر ارزشی کار کارگر یبسیار صریح بگو
شرم و نفرین شده ایرانی او داستان کثیف و بسیار زشتی است که توسط نمایندگان فکري بی

خالصه است. ردیدههمبندي گها سرسازي واقعیتوقیح بورژوازي از طریق تحریف و وارونه
:کنیم

مرغوبیت و کیفیت باالتر و بازار پسندي و توان رقابت و مانند اینها هیچ نقشی در تعیین 
کنند. این عوامل هر کدام به تنهایی یا همه آنها با هم یک کار دیگر ارزش واقعی کاالها ایفا نمی
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که یک کاال بیش از ارزش گردند دهند. آنها در قالب قدرت رقابت، موجب میرا انجام می
واقعی یعنی بیشتر از زمان کار اجتماعاً الزم نهفته در آن به فروش رسد و کاالي دیگر بالعکس 
کمتر یا بسیار کمتر از ارزش واقعی و زمان کار اجتماعاً الزم متراکم در خود به دست مشتري 

توانند بر چگونگی دارند میرسد. این مؤلفه ها به همین اعتبار و بر پایه تأثیري که در رقابت
داران کشورها یا دنیا اثر بگذارند.    تقسیم اضافه ارزش ها میان سرمایه

ارزش هر کاال صرفاً معادل کار اجتماعاً الزم نهفته در آن است.
اي است که هر انسان عادي به طور متوسط بدون مهارت و ارزش یک کاال بیانگر کار ساده

دهد. تخصص معین انجام می
اي هیچ ارزش جدیدي نیست. سرچشمه اضافه ارزش فقط کار زندهيسرمایه ثابت آفریننده

گردد. ماشین آالت و مواد خام یا کمکی فقط ارزش سهم است که وارد پروسه تولید می
کنند. کل ارزش اضافه شده استهالك و بخش مصرف شده خود را به کاالي جدید منتقل می

فته در تولید یک کاال، صرفاً و صرفاً کار پرداخت نشده کارگران است.بر سرمایه به کار ر
داري که وارد فرایند میزان کار زنده کارگر ایرانی یا هر کارگر دیگر در هر گوشه جهنم سرمایه

تر و بارآوري کار اجتماعی شود با توجه به ترکیب ارگانیک نازلتولید یک کاالي معین می
زنجیر دیگر او، در یک مؤسسه صنعتی اي است که همشتر از مقدار کار زندهتر در اینجا، بیپائین

تر کار، وارد پروسه تولید همان ینیداراي ترکیب ارگانیک باالتر سرمایه و درجه بارآوري پا
دهد. همان زمان کاري که میزان کند. او ساعات بسیار بیشتري به این کار اختصاص میکاال می

عیین کننده ارزش کاال و الجرم ارزش اضافه آفریده شده در کاالي جدید اجتماعاً الزم آن ت
است.

قیمت یک کاال با ارزش آن تفاوت دارد و بهاي فروش باالتر یک محصول مرغوب متضمن 
تر بودن محصول ایرانی در قیاس با ارزش یا کار اجتماعاً الزم افزونتر در آن کاال نیست. ارزان

ی یزنجیر اروپاآفرینی کمتر کارگر ایرانی در قیاس با همآن هیچ ربطی به ارزشاروپاییهمتاي 
. ندارداو 

شورایی و ضدسرمایه داري متشکل شویم **
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زنجیر فرانسوي، امریکایی، انگلیسی و سوئدي او است، اگر دستمزد کارگر ایرانی کمتر از هم
کار وي ندارد. مسأله مطلقاً این نیست که او تر بودن ارزشکمو مطلقاً هیچ ربطی به چهی

تر است. سختی، هاي کمتري آفریده است. روزانه کار وي بسیار طوالنیها و اضافه ارزشارزش
زمان کار اجتماعاً در همین راستا ) 2(تر است.شدت و حدت کار او به گونه چشمگیري افزون

یار بیشتر است. حجم کار اضافی کارگر دهد، نه کمتر که بسدار میکه تحویل سرمایهالزمی
سازد، به بیان دیگر طول زمان کار اجتماعًا دار را میایرانی، کاري که اضافه ارزش و سود سرمایه

دهد و سود میالزمی که کارگر ایرانی به طور مفت و مجانی در اختیار صاحب سرمایه قرار
داران اري که کارگر اروپایی تحویل سرمایهکند، از حجم کار اضافی یا طول زمان کسرمایه او می

دهند، اگر خیلی بیشتر نباشد مسلماً کمتر نیست. می
ی در شرایط کار مناسب تر و تا حدودي کم یکایمرآاگر کارگر آلمانی، سوئدي، نروژي یا 

تر کار تر و فرسایندهشوند، اگر ما به رغم شرایط بسیار مرگبارتر و شاقخطرتر استثمار می
دلیل واقعی  ناچیزي و شبه رایگان بودن بهاي نیروي کار گیریم، یار کمتر از آنها مزد میبس

کارگر ایرانی را باید در جاي واقعی آن جست. این فقط و فقط موقعیت جنبش کارگري، درجه 
توفندگی و اعمال قدرت این جنبش است که سطح مزدها یا چگونگی وضع معیشت و امکانات 

اجازه ندهیم نمایندگان فکري شیاد و فریبکار زند.کارگران را رقم میو رفاه اجتماعی 
زنجیر ما در هر نقطه بورژوازي ما را تحمیق کنند و شستشوي مغزي دهند. ما و هر کارگر هم

هاي طبقه ما حقوقی آحاد تودهاگر شدت استثمار و بیشویم. این دنیا توسط سرمایه استثمارمی
دیگر احیاناً کمتر است تنها دلیلش وضعیت متفاوت گذشته و حال در جایی بیشتر و در جاي

مبارزه طبقاتی ماست.

مزدك کوهکن
1395مهر
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توضیحات:
ان هیچ رغبتی دارسرمایهشود. میي نرخ اضافه ارزش به نرخ سود تبدیلدارسرمایهدر نظام )1(

ارزش «ندارند. آنها عبارت ه آن کجاست به شنیدن واژه اضافه ارزش، به ویژه اینکه سرچشم
گیرند. سود را محصول زاد و ولد کل میرا هم در همین رابطه ابداع کرده و به کار» افزوده

بینند!!. در محاسبات خود به کل هزینه تولید کاالها، میسرمایه اعم از بخش ثابت یا متغیرش
نسبت این سود در قیاس با کل اند و باالخره به ینکه چه قدر سود بردهابه بهاي فروش آنها، به 

گویند و نرخ سود نتیجه تقسیم کل اضافه میان از نرخ سوددارسرمایهاندیشند. میسرمایه
10مجموعاً Aدارسرمایهارزش ها به کل سرمایه اعم از ثابت یا متغیر است. فرض کنیم که 

ح زیر شده است. گذاري کرده است و گزارش کار ساالنه او به شرمیلیون تومان سرمایه
میلیون تومان را به دستمزد کارگران اختصاص داده است.2)الف
،میلیون دیگر را صرف خرید ماشین آالت، اجاره بهاي ساختمان، هزینه آب و برق8)ب

سرمایه ثابت کرده است. هاي ایاب و ذهاب، مواد اولیه، قطعات نیم ساخته و سایر بخش
الك میلیون آن به صورت مواد خام، وسایل کمکی، هزینه استه5میلیون تومان8از این )ج

میلیون آن با 3ها در پروسه تولید محصول مصرف شده است و ابزار، آب و برق و مانند این
آالت یا ساختمان و زمین و شده اما دست نخورده به شکل ماشیناینکه در فرایند تولید دخیل 
تأسیسات باقی مانده است.

میلیون تومان به فروش رسانده است.13در پایان سال کاالهاي تولید شده خود را به میزان )د
میلیون سرمایه پیش ریز شده در یک سوي  و 10در ال به الي این داده ها به رقم دارسرمایه

بیند میکند ومیشود. اولی را از دومی کسرمیهمیلیون بهاي فروش در سوي دیگر خیر13
نماید و پیروزمندانه اعالممیمیلیون تقسیم10میلیون را به 3میلیون سود برده است. رقم 3که 
درصد بوده است. تفاوت میان نرخ اضافه ارزش و نرخ 30د که نرخ سود ساالنه وي دارمی

سود آنست که اولی حاصل تقسیم اضافه ارزش ها به دستمزدها است، در حالی که دومی 
ها به کل سرمایه است حتی آن بخش سرمایه که در پروسه تولید قسمت اضافه ارزشخارج 

اضافی است که کارگر بدون هاي اضافی و انبوه ارزشمصرف نگردیده است. اولی حدیث کار

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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ها دریافت هیچ مزدي تحویل صاحب سرمایه داده است. دومی بیان درصد همین اضافه ارزش
ریز کرده است. نرخ اضافه ارزش کیفرخواستی از سوي پیشدارسرمایهاي است که به سرمایه

به خورد کارگردارسرمایهست که کارگران علیه سرمایه و نرخ سود دروغی عظیم و زشت ا
گوید. نرخ سود داستان میدهد. نرخ اضافه ارزش از میزان استثمار کارگر توسط سرمایهمی

ان نه از استثمار مرگبار توده کارگر که دارسرمایهفریبی زهرآگین است که گویا سود این عوام
ی در این بحث برویم. اینکه از کل سرمایه فرا جوشیده است!! به سراغ یک نکته بسیار اساس

زمانی دارسرمایهي تولید براي سود است و دارسرمایهگردد. تولید مینرخ سود چگونه تعیین
یابد که کاالهاي تولید شده خود را در بازار به فروش رساند. به همین خاطر میبه سود دست

ه باشد. نرخ سود نه توسط تواند تعیین کند که نرخ سود وي چه اندازنمیيدارسرمایههیچ تک 
مختلف هاي میان سرمایهرقابتي و در پروسه دارسرمایهمنفرد که در بازار دارسرمایهاین یا آن 

تعدادي از دارسرمایهشود. مثال باال را به خاطر بسپاریم و این بار به جاي یک میتعیین
میلیون تومان را 10ن رقم ان را در نظر آریم. فرض کنیم که هر کدام آن ها همادارسرمایه
دهند و بخشی که میکنند اما نسبت میان بخشی که به دستمزد اختصاصمیگذاريسرمایه

نمایند با هم متفاوت است. میصرف خرید ماشین آالت، وسایل کار، مواد خام و نوع این ها
صورت مثالسرمایه مختلف به 5نامند و چگونگی آن در می»ترکیب ارگانیک«این نسبت را 

تواند به شرح زیر باشد. براي سهولت محاسبه نرخ اضافه ارزش را در همه حوزه ها معادل می
:کنیممیحساب%100

نرخ 
سود

نرخ اضافه اضافه ارزشارزش محصول
ارزش

ترکیب ارگانیک سرمایه

%2012،000،0002،000،000%1002،000،000–8،000،0001
%3013،000،0003،000،000%1003،000،000–7،000،0002
%4014،000،0004،000،000%1004،000،000–6،000،0003
%1011،000،0001،000،000%1001،000،000–9،000،0004
%510،500،000500،000%100500،000–9،500،0005
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افتد، اما براي روشن شدن موضوع نمیجدول باال فقط یک مثال است که در عالم واقع اتفاق
مجبوریم از آن استفاده کنیم. مارکس نیز همین کار را کرده است. در اینجا فرض بر اینست که 
سرمایه ها بدون رقابت با هم کل اضافه ارزشی را که کارگران حوزه استثمار آنها تولید نموده 

متفاوت و با درجات هاي گانیکاند به تصرف خود در آورده اند. این سرمایه ها با ترکیب ار
کامالً مختلفی از بارآوري کار اجتماعی وارد چرخه ارزش افزائی شده اند. نرخ استثمار واحدي 
دارند و باالخره کل سرمایه هر حوزه در پروسه تولید، مصرف و جذب محصول جدید گردیده 

ن سرمایه ها با توان انگاشت که همه ایمیاست. براي سهولت باز هم بیشتر فهم مسأله
واحد هستند. در چنین وضعی هر تک دارسرمایهانباشت متفاوت متعلق به یک هاي حوزه

ي نزدیک تر دارسرمایهسرمایه نرخ سود جداگانه اي نشان خواهد داد. حال به دنیاي واقعی 
شویم. قبل از هر چیز معلوم است که هیچ کدام این سرمایه ها کامالً در پروسه تولید مصرف

متفاوت و هاي گردند. آن ها داراي ترکیب ارگانیکنمیشوند و جذب محصول جدیدنمی
شود که مقادیري از سرمایه ثابت میدرجات بارآوري کار مختلف هستند. همین مؤلفه باعث

در گردد کم یا بیش با دیگران متفاوت باشد. این حالت میهر کدام که جذب محصول تازه
شده است:جدول زیر نمایش داده 

قیمت تمام 
شده

جذب شده ارزش
در کاال

نرخ 
سود

نرخ اضافه اضافه ارزش
ارزش

ترکیب سرمایه

7،000،0009،000،0005،000،000%202،000،000%1002،000،000–8،000،0001

8،100،00011،100،0005،100،000%303،000،000%1003،000،000–7،000،0002

9،100،00013،100،0005،100،000%404،000،000%1004،000،000–6،000،0003

5،000،0006،000،0004،000،000%101،000،000%1001،000،000–9،000،0004

1،500،0002،000،0001،000،000%5500،000%100500،000–9،500،0005

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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مختلف هاي تر شویم. تولیدات این حوزهواقعیت پیچ در پیچ سرمایه نزدیکدیگر بهیک گام
کند تا کاالهاي تولیدي میتالشدارسرمایهپردازند. هر میشوند و با هم به رقابتمیوارد بازار

خود را به قیمتی ارزان تر بفروشد، به این خاطر که سهم وسیع تري از بازار را به خود اختصاص 
دهد. دیگران را از میدان در کنند وً به هدف خود یعنی انداختن چنگ بر حجم عظیم تري از 

ند. در اینجاست که یکی بحوزه دست یا5حاصل استثمار کارگران هر هاي کل اضافه ارزش
هاي از مهم ترین مفروضات موجود در هر دو جدول باال یعنی تصاحب عین اضافه ارزش

ریزد. میخاص مالک آن حوزه، بر همدارسرمایههر حوزه توسط محصول استثمار کارگران
شوند و جاي خود را به میدر همین راستا نرخ سودهاي فرضی نخستین نیز دستخوش تغییر

سپارند. به جدول زیر نظر اندازیم. مییک نرخ سود واحد

ت تولیدي و رقابت محصوالت تولید شده، نخست یک قیمت بازار یا قیمفروشدر پروسه 
ان، کاالهاي خود را بر پایه آن به فروشدارسرمایهآید. قیمتی که همه میمشترك پدید

گردد. نقش اساسی میرسانند. این قیمت مشترك شالوده تشکیل یک نرخ سود متوسطمی
ي به وجود آوردن همین قیمت بازار و نرخ سود عمومی است. آنچه دارسرمایهرقابت در تولید 

) به کل سرمایه ها 10500000دهد این است که کل اضافه ارزش ها ( میدر عمل رخ
خارج قسمت همین دو رقم است. در پرتو )21%() تقسیم شده است و نرخ سود 50000000(

تفاوت
متقی-ارزش

نرخ 
سود

قیمت تمام قیمت کاال
شده

ترکیب سرمایهاضافه ارزشارزش کاال

100،000+%219،100،0007،000،00090000002،000،0002،000،000–8،000،0001

900،000-%2110،200،0008،100،000111000003،000،0003،000،000–7،000،0002

1،900،000-%2111،200،0009،100،000131000004،000،0004،000،000–6،000،0003

1،100،000+%217،100،0005،000،0006،000،0001،000،0001،000،000–9،000،0004

1،600،000+%213،600،0001،500،0002،000،000500،000500،000–9،500،0005
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اول، چهارم، پنجم که داراي باالترین ترکیب هاي رقابت و تشکیل نرخ سود عمومی سرمایه
تولید هاي بیش از اضافه ارزش1600000و 1100000، 100000ها هستند به ترتیب ارگانیک

دوم و سوم مجموعاً هاي شده در حوزه انباشت خود اضافه ارزش به دست آورده اند و سرمایه
همین میزان را از دست داده اند. درك عمیق و مارکسی قانون نرخ سود، عوامل مؤثر در تشکیل 

کند، به میجهانی ایفادارسرمایهآن و نقشی که در توزیع کل اضافه ارزش ها میان کل طبقه 
کسی این فرایند نوبه خود کمک بسیار مهمی بر ارتقاء آگاهی طبقاتی کارگران است. روایت مار

میان هاي ها و جنگ افروزيها، جنگیه کل مناقشات، قطب بنديدهد که پامینشان
ان دنیا و نیز شیرازه واقعی وحدت و یکپارچگی ارگانیک آنها در مقابل طبقه کارگر دارسرمایه

م خواهی اندازد سهمیدر کجا قرار دارد. تنها، تنها و باز هم تنها چیزي که آنها را به جان هم
کنند. آنها بسیار میافزون تر از توده عظیم اضافه ارزش هائی است که کل کارگران دنیا تولید

ها که کار مجسم کل وحشیانه تر و اختاپوسی تر از وحوش درنده بر سر این اضافه ارزش
کارگر یا به بیان دیگر گوشت و پوست و رگ و پی و حیات تجسم یافته کارگران هاي توده

. زنندمینمایند و به هر کاري دستمیکنند، همدیگر را لت و پارمیبا هم جنگاست 
المللی از هر جنس و سنخ و نژاد و مذهب و دار بینسرمایهان دنیا و همه آحاد طبقه دارسرمایه

ي در مقابل جنبش کارگري دارسرمایهملت و آیین که باشند، در همان حال به خاطر حفظ نظام 
المللی، به خاطر دفع و خاطر بقاي این نظام و حفظ آن از خطر پیکار طبقه کارگر بینجهانی، به 

کارگر دنیا علیه سرمایه، به خاطر مقابله با هر مطالبه و خواست کارگران هاي رفع هر تعرض توده
که به کاهش ریالی از اضافه ارزش ها منتهی شود، در یک چشم به هم زدن دست در دست هم

دهند. میو انجمن اخوت تشکیلگذارند می
اساس بحث ما در اینجا نقش کار مجرد انسانی در تعیین ارزش کاالها است. ما فقط )2(

خواستیم توضیح دهیم که کار اجتماعاً الزم نهفته در کاال به عنوان یگانه عامل تعیین ارزش آن، 
شناسد. مسائلی مانند شدت استثمار کارگران در جاهاي مختلف، نقش نمیایرانی و اروپایی

و فشار کار و بسیاري عوامل دیگر در این زمینه هر کدام بحث جداگانه اي الزم است روزانه کار 
آتی به آنها خواهیم پرداخت. هاي که در شماره

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **






