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1395سالماهديدرایرانکارگريجنبش

بامقابلهدرمدتاینطولدرایرانکارگرانکهچهآنازکوتاهینسبتاگزارشماههرما
کهباشدقراراگر.ایمکردهمنتشروتهیهکارگرانخودبرايانددادهانجامآندولتوسرمایه

سازماندهیدرپیشرفتکاستی،کمی،هیچبهآندرکهگرددتبدیلعادتکیبهرونداین
طبقکهشدخواهدکاريوبودنخواهدثمرمثمرهیچنشودپرداختهآندرجازدنوکارگري

کارگريجنبششورائیسازماندهیجهتدروگرفتهانجامسووسمتوهدفبدونعادت
مقایسهدرسالسومماههسهدراعتصاباترشدازماکههنگامی. استنداشتهبرقدمیهیچ

اعتصاباتاینسازماندهیازوکردیمصحبت) 71مقابلدراعتصاب76(سالاولماهششبا
کارگرطبقهسازماندهیضعفونبودازبلکهماکاريکمازفقطنهایننیاوردیممیانبهسخنی

فقطنهاعتصابازهدفیرازاستمهمواساسیبسیارنکتهاین. داردحکایتطبقهعنوانهب
باالترامنیتوکاربهترشرایطدستمزد،افزایشاحیاناومعوقهدستمزدهايگرفتنپسباز

بخورد،شکستچهوشودپیروزاعتصابکهاینازاعمترمهمهااینهمهازبلکهاستشغلی
جاستاینزیراکردصحبتکارگريجنبشزاتوانمیاستدادهرخاعتصابیکهقدرهمین

روزمرهمبارزاتکهسازمانیداشت،خواهدگرفتنشکلامکانکارگرانطبقاتیسازمانکه
بخشبینودرونیروابطبیند،میآموزشروندایندربرد،میپیشراسرمایهعلیهکارگران

مبارزههايراهشناسند،میبهترراکدیگریپیشروکارگرانگردد،میمستحکمآنمختلفهاي
شکلسازمانیچنانآنطبقاتیمبارزهآتشهايشعلهمیانازوکنندمیتجربههمباراطبقاتی

آنتواندنمینیزارتجاعینیرويجنایتکارترینوترینمخوفبدترین،حتیدیگرکهگیردمی
اریبسصورتبهراطبقاتینیروياینمجبورندحاکمطبقههايجناحيهمه. داردبرمیانازرا

اما.گردندهای نینشعقبآمادهآني داردانیمهراسازودکننمنظورخودمحاسباتدري جد

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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حقوقگرفتنپسبازبراياعتراضواعتصابتنگحلقهدرنومیدانهماجنبشوماکنونتا
طبقاتی،سازماندهیبرايامکانینهونهاییهدفبعنوانکاربهترشرایطاحیاناورفتهدستاز

هایمانخواستبهرسیدندرماکههنگامیبخصوصنداردخوبیسرانجاماین.ایمزدهدور
طبقاتیسازماندهیازکههنگامیکهاستمهموضروريبسیارنکتهاینذکر. بخوریمشکست
سرمایهومابیناستحایلیکههاسازمانسایرنظیراتحادیهکینهشودمیصحبتکارگران

حقوقسربراندارسرمایهوسرمایهدولتمسئولینبامانامهبآناداريسرکردگانکهان،دار
کهاستارگانیآنآوردنبوجود،سازماندهیازمنظوربلکهکنند،میمذاکرهماکارشرایطو
کهچنانسرمایهدولتجانبازايهدیهکهایننهباشدآمدهبیرونمادخوجنبشدروناز
افتهیدررانیاتجربهبهی حتایرانکارگرطبقهمهمتر،همهاز. گرددتقدیممابهبودهکنونتا

کجاچیهبهزیندستمزدشیافزاي برااشمبارزهی حتصالیاستوی زبونطشرایدرکهاست
ی طبقاتقدرتآنکهبدون.نمودقبولدیباکهاستي جداریبستیواقعکینیا. رسدینم

متحدقدرتنیاداشتنبدون. شدخواهدترمیوخروزبهروزماوضعمیکنمتشکلراخود
واردهیسرماقدرتارکانبهی خللچیماهمبارزاتواعتراضات،يدارهیسرماضدمتشکلو

. دیگردمیخواهترزبونروزبهروزماوبودخواهدماندگارهمچنانهیسرما. ساختنخواهد
نیعدردیباگریدمطالبههرایمزدهاشیافزاي براماروزمبارزه. استشدهکنونتانکهیاکما

تولنکسب. بادماي دارهیسرماضدکاریپرومندینی ابیسازماني راستادري امبارزهحال
بهاصراروتکیهلذاگیردقرارماسازماندهیاساسبایستهیسرماهیعلمؤثرترچههرتعرض

وشناختاینبهرسیدنبلکهاستشورابهاتحادیهنامتغییرنهکارگريشوراهايایجاد
کارگرطبقهسازمانتنهاکارگريشوراهايکهاستکارگرطبقهآحادمیاندرآنگسترش

مزديکارالغايبرايوطبقهاینجنبشدرونازبلکهکارگرطبقهسرفرازبرنهکهاست
چارچوبدرکارگريهاياتحادیه. استبودنسراسريوعمومیآنویژگیوگیردمیشکل
ونظامایندرونويدارسرمایهتولیدروابطاساسبرلذاوکنندمیعملسرمایهکارقانون

هستندآنتولیدروابطوسرمایهمقابلدرشوراهاکهحالیدرهستندآنقوانینازتبعیتدر
استعظیموبزرگبسکارياین. گیرندشکلبایستمیمزديکارنظامسرنگونیبرايو

. آوردخواهدهمراهبهنیزسازيتاریخوبزرگنتایجبزرگکاراینوشودآغازبایستمیکه
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همهتاکنون. گردیمبازخودطبقاتینیرويبهاتکاءعنییخوداصلیهايریشهبهبایستمیما
میتصمیمماطبقاتیمنافعرغمعلیوماسربااليازومابرايشدهساختههايدستگاهي

کهبینیممیرارونداینادامهاسفبارنتایجماوشدهسپريهاستمدتدورهاینگرفتند،
بهماههااعتصابتعدادکهوجوديبا. رودنمیپیشبهچیزهیچوزنیممیجادرماچگونه

واعترضاتنظیرکارگريحرکاتسایربانسبتدرماراآنانعکاسوگرددمیبیشترماه
دستمزدکار،شرایطبهکارگراننفريتکوفردياعتراض(قانونیاعتراضاتوتجمعات

کدیگریبهرامازیرانیستکافیاینامابینیممی)کارگراناخراجوکارخانهبستنمانده،عقب
خدماتوتوزیعوتولیدمختلفهايحوزهبینارتباطعدمازماجنبشهنوزوکندنمیوصل
انگیزهوجودبارامختلفهايبخشنیستیمقادرموسسهوشرکتکیدرحتیما. بردمیرنج

کیمختلفهايبخشکارگران. نمائیمآهنگهموهمزمانکدیگریبااعتصابوتجمع
جداگانهمشتركمسائلویکسانهايانگیزهباحتیکاريمحافظهوزبونیترس،ازکارخانه

نیستیمحاضرکهاستماپراکندگیوبدبختیمنتهاياین. زنندمیاعتصابواعترضبهدست
کاريدغلوفریبیعوامگري،حیلههیچازکهطبقاتیدشمنمقابلدرکدیگریبهاتحاددست

ازحالعیندراماگویندمیسخنپیشرويازماتحركهمهوچیزهمه. دهیمندارد،ابا
اعتصاب34شاهدسالاینماهديدرماکارگريجنبش. برندمیرنجبزرگبسیارضعفی

درودربود76آنقبلماههسهدورهدراعتصاباتکهحالیدراستبودهاعتراضباتوام
سطحازماجنبشارتقاوبزرگرشديازهااین. داشتیماعتصاب71سالاولماههششکل

توقفبهبهتر،سازماندهیوعملابتکاربهاستمنفعالنهحدوديتاکهتجمعواعتراض
يگیرندهتصمیموفعالنیرويتنهاکارگرانآندرکهحرکتیتنهابهسرمایه،سودوتولید

جنبشهايهستهورویمفراتررونداینازبایستمیما. کندمیحکایتاندسرمایهسرنوشت
بازیرا. رفتجلوبهبایستمیکرد،توقفنبایستجاایندر. گذاریمبنیانراخودشورائی
تفاوتفبلماهسهبهنسبتماهديدرروزنسبتبهکارگريحرکاتتعدادکهوجودي
نسبتبهکهاستاعتصاباتایناما) روزهردرمتوسطبطورحرکت4,7(نکردهچندانی
امابودیمآنشاهدنیزسالسومماههسهدرماکهاستروندياینواستافتهیافزایش
باهمراهاعتصابراماهديدرکارگريجنبشهمهچهارمکیکهبینیممیبوضوحاکنون

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



4

تواماعتصاب،اشتباهبه5شمارهسرمایهعلیهنشریهدرکهاينکته(دهدمیتشکیلاعتراض
میاصالحراآنترتیباینبهمنوبودکردهقلمدادقانونیاعتراضسطحهمرااعتراضبا

)کنم

)1(نمودار
آبانمهر،(سومماههسهسال،اولماهششدرجنبشوحرکتنوعاساسبرایرانکارگريحرکاتتقسیم

ماهديو) آذرو

ها،سایتازهاتحلیلایننمودارهايهايدادهوگزارشاتتمامیمنابعکهداشتتوجهباید
کلشدذکرنیزقبالچنانکهو. استسرمایهپراکنیسخنگوناگونموسساتوهاروزنامه
حوادثکههنگامیکهچناننیستاینبهمحدودایرانکارگرطبقهجنبشوکارگريحرکات
موسساتوهاروزنامهتوجهکهآننظایرواعیادپالسکو،ساختمانگرفتنآتشنظیردیگري

میمتوقفموقتااصوالایکارگرياخبارگزارشکندمیمشغولوجلبخودبهسرمایهرژیم
ایوروزآندرکارگرانکهنیستمعنیبدیناینامانمایندمیچشمگیريکاهشایوشوند
وتنظیمگزارشیاماداردجریانبلکهاستشدهتعطیلکارگريجنبشواندساکتروزها
.یابدنمیانتشار

صنایعکارگرانفقطاینکردیمبیاننیزسومماههسهکارگريجنبشبررسیدرکههمانطور
تولیدازاعمسرمایههايحوزهتمامیدراینبلکهنمایندمیاعتصابکهنیستندبزرگصنایعو
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شاملدرمانی،خدمات) شهرداريکارگران(شهريخدماتتاتجاريخدماتکاال،توزیعو
سادهشاملاعتصاباتترتیباینبه. گرددمینیزمحدودجمعحتیوکارگريعظیمهايتوده
تاپرستارانازهابیمارستانوهابهداريکارگرانصنایع،تکنسینکارگرانتاکارگرانترین

ابعادهمهدرکارمزديبهسرمایههجومزیراشودمیشاملراپزشکانعنییمتخصصکارگران
کارمحیطنبودنایمناستثمار،شدتافزایشکار،شرایطافتدستمزد،نپرداختناست،آن

چندینبهمواردبسیاريدرکهمعوقهدستمزدهاي. گرددمیایرانمزدينیروييهمهشامل
. کاراندحالدرروزشبانهمربوطهکارگرانکهاستجریاندرحالتیدرزندمیسرسالوماه
تولیدکاالهايایوکنندمیتولیدایجاهمهوشهرداريبیمارستان،اداري،موسسهکارخانه،در

کنندمیمراقبتآنازایودهندمیآموزشراکارنیرويرسانند،میمقصودسرمنزلبهراشده
ونمایندمیزیوررادیوارودروکنندمیتمیزراشهرمحیطگردد،بازسودتولیدروندبهتا

روسابینجابجاییدرراهاآنارقامماکهکالنسودهايوشدانجامهااینتمامیکههنگامی
میدبهسرمایهطمعوقتآنشدسرازیرهاآندولتواندارسرمایهجیببهکنیم،میمشاهده

کوهبهنیزراهادستمزداندارسرمایه. شودمیآغازنیزکارگرانزندگیحداقلبههجوموکند
کسبسربرکنونتااعتراضاتواعتصاباتاصلیحورم. افزایندمیخودنجومیسودهاي

.استبودهشبناننداشتندردکاهشوگرسنگیرفععنییزندگیحداقل
موردخودجايبهکهشدندانجامطوالنینسبتامدتیدرتظاهراتباتواماعتصاباتبرخی
تکاملاعتصاببهاخیرماهکیدراعتراضاتاینعمومااما. گیرندمیقرارجداگانهبررسی

تماماهااین. افتندیکاهشدرصدوتعدادنظرازگریختهجستهوفردياعتراضاتوافتندی
. دارداخیرماههچهارمدتایندرایرانکارگريجنبشرشدازنشان

پایندهابراهیم
1395بهمن

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*
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يدارسرمایهدولتوسرمایهجنایت،پالسکوساختمانحادثه

تمامقرننیم،!!»ترکوچک« اندارسرمایهآن،نقطهنقطه،درکهبرجیپالسکو،ساختمان
ترین فروماندهوترین مفلوكترین،ضعیفگردهبررااستثمارتشدیدهاي تازیانهترین کشنده

30روزصبحگاهدرانبازند،همبرراها سرمایهوسودهابیشترینتاآوردندمیفرودکارگران
کثیفموزهاین. یابددیگرسرنوشتیتوانستمیپالسکو. ریختفرووشدحریقطعمهدي

نمایشمحلاینمخوف،گاهشکنجهاینبورژوازي،توحشوبربریتهايشکلهمهیادمان
آتشدرآنکهجايبهتوانستمیکارگرانفکريوجسمیفرسایشهاي شیوههمهاعمالو
توانستمیافتد،مزديبردگانآگاهجنبشوکارگراندستبهسوزد،سرمایههاریسودجویآز
کدامهرتوانستمیپالسکو. گرددخراباندارسرمایهسربرکارگريجنبشنیرومنددستانبا

کهنبودندشرایطیدرکارگراننداد،رويدومحالت. ایستدآزمونبهراسرنوشتدواین
شاغلکارگراندامنگیرهاي فاجعهدنیايدادرخوقتیوافتاداتفاقدومشکلاما. کنندچنان

. ساختانفجاريلحاظهمهازوراندپیشانفجاراوجتاراخودسلولسلول،در
همآتیهايسالبرايزیاداحتمالبهکهنیستمعلومهنوزفقطنهپالسکوکشتگانآمار
تحریفواستتاردروغ،سازي،وارونهبابورژوازيهستیبنیاد. ماندباقیمُهربهسرومکنوم

آنهاقدرتوقهرهايدستگاهواندارسرمایه. استناپذیرتجزیهواندرونیعجینها واقعیت
افشاءوشدنبرمالهايراهتمامیتادوزندمیهمبهراکارگرانزندگیزمانوزمین

صرفاوصرفاگردند،نمیموفقکهکجاهردر. سازندسدآنهارويبرراسرمایههاي برابریت
بازروتینجنایتاینازراآنهاکهاستکارگرهاي تودهمقابلهقدرتویآرایصففشار

دولتذیربطنهادهايتمامی. استجاهمیندرنیزحاضرفاجعهمهمگوشهیک. داردمی
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ایندرکارگرتعدادچهکهدانستندمیخوببسیارفاجعهوقوعنخستلحظههمانازسرمایه
کلپالسکو،برجشاغلکارگرانامااست،شدهخاکسترسرمایهسوزيآدمکورهدرجا،

. نداشتندرابورژوازيتوحشاینافشاءوکشفیارايآنهاطبقهجنبشوهمزنجیران
امادارندراکشتگانآمارهمگیمشابههاي ارگانوینشانآتشسازمانکار،وزارتشهرداري،

آمارحتماًتااند کردهانباشتهمبرراخودتوانهمهماننديبیبسیارسبعیتبانهادهااینکل
کارگرانشماراینکهبرايچرا؟. دارندمخفیانظارازشدگانخاکسترودادگانجانواقعی
درندگی،باآنهاوباالستحدازبیشپالسکودرجملهازجا،همهدرسرمایهسودمعبدقربانی

رمزامیزواستتاررادهندهتکانبااليبسیارآماراینخواهند،میتمامدستیچیرهوتسلطبا
هاي تودهچیزهمهوفروماندگیضعف،خیال،بردباري،انتظار،احساس،خواهندمی.کنند

ودارندبازانفجارازراآنهاقهروخشمتانمایندمهندسینیرنگوفریبماشینباراکارگر
زیرکارگريجنبشوکارگرطبقهوکنندمیچنینآنهادولتواندارسرمایه. گیرندکنترلزیر

دولتوسرمایهصاحبانعلیهفشاربهقادرها فروماندگیوها استیصالمرگبارترینفشار
واقعیشماراعالمبهراسرمایهقدرتنهادهايکهنداردراآنیاراينیست،يدارسرمایه

بهکنندهمراجعههاي خانوادهشمارکهاستحاکیزیاديخبرهاي. سازدمجبورکشتگان
کهاستحالیدراینواسترفتهباالتر200ازمفقودینفرمکردنپربرايها کالنتري
سخنارقامنوعاینونفر19شدنکشتهازاي شرمانهبیفریبیعوامباسرمایهدولتنهادهاي

آنهادولتوسرمایهصاحبانبهکهماستطبقهجنبشزبونوفرسودهموقعیتاین!!! رانندمی
حتیآنفرازبرکهباررقتبسیارموقعیتی. بزنندها فریبکارياینبهدستتادهدمیفرصت

سوزيآدمهاي کورهدرخودهمزنجیرقربانیانشماراعالمبهرژیممجبورسازيتوان
. نیستیمدارارايدارسرمایه

تولیدي،کارگاه560ازبیشاند نمودهتصدیقبورژوازيرسمیهاي رسانهآنچهاساسبر
ایندرکارگر،4000حدود. استبودهمستقرپالسکوساختماندرکارمرکزوتجاريواحد

کارشان،نیرويفروشطریقازواند کردهمیتولیدسرمایهوسوداند،شدهمیاستثمارواحدها
اند شدهبیکارپالسکوریزشباکارگر4000یناهمه. اندنمودهمیارتزاقرایگانشبهبهايبا

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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اي نقطهفقطاین،امااند،شدهگرسنگیازناشیمرگجوخهتسلیماینکبیکاران،اینهمهو
4000اینفقطپالسکوبرجشدهبیکارکارگرانشمار. استماجراهولناكوعظیمپیکرهاز

دريدارسرمایهدرندههاي دولتوسرمایهآنچهبهبایدواقعیآمارداشتنبراي. نیستنفر
استدیريمزديبردگینظام. کردنگاهاند آوردهکارگرهاي تودهسربراخیردههچندطول

مسکونیهاي آلونکعمقبهراخودسودتولیدویافزایارزشچرخهازوسیعیبخشکه
ها، حصیرآبادآبادها،حلبیدرونهاي زاغهبهروستاها،وشهرهاهمهدرکارگرهاي توده

نفرینکارگرمیلیون19نمورهاي کومهتويپسهفتبهکپرآبادها،سفیدها،خاكزورآبادها،
مدفونزنکارگرمیلیونها. استدادهبسطکوچکوبزرگشهرهايحاشیهنشیندوزخشده

کنند،میرجوعتولیدمختلفمراکزوکارگاههابههفتههروروزهرخانگیکارگورستاندر
دیگرشاقکاردههاوکنیپاكسبزيبندي،بستهاتوکشی،برش،کاري،چرخدوخت،کارهاي

کارهاياینکلآنها. گیرندمیدوشبهمزدها،حقیرترینوترین نازلقبالدررا،واحدهااین
نفرینباکهاستها دههسرمایه. دهندمیانجامخودهاي زاغهدرکهها،کارکاهدرنهرافرساتن

بهرامیلیونیچندینکثیرجمعیتاین. کندمیچنینکارگرطبقهبخشترین شده
صرفهترین عظیمباراها آناستثمارپروسهونمایدمیاستثمارممکنشیوهترین بربرمنشانه

کردهقفلهمبهسودهاارقامنجومیافزایشراستاهمیندروکاالهاتولیدهزینهدرها یجوی
ودهدمیقرارسالخیموردمزدها،حقیرترینباراکارگرتودهعظیمشماراینسرمایه. است

وبرقآب،کارگاه،بهاياجارهبهمربوطهاي هزینهکلآنها،استثمارپویهدرحال،هماندر
وستگیبازنشدرمان،بیمهشکلهرهزینهکارگاه،بهکارگرذهابوایابهزینهکارگاه،گاز

اقامتمحلاجارهکمکواوالدحقوکارياضافهپرداختهزینهکارگر،اجتماعیتأمین
غیرقابلبشرستیزيباوساقطخوددوشازراکاالهاتولیددیگرهاي هزینهتمامیوکارگر

صورتبهکارگرکثیريجمعیتبگذریمکهاینهااز. اندازدمیکارگراندوشبرتوصیفی
سرمایهتوسطکارگرهاي تودهاستثمارددمنشانهتشدیدازدیگريشیوههمبازکهکاريقطعه
کارهابنگاهاینصاحباندارسرمایهبرايپالسکودرونمختلفهايکارگاهباارتباطدراست

ساختماندر.نیستمعلومهیچآنانشماربازهمکهجمعیتی. اندشدهمیاستثمارواند کردهمی
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ودارسرمایهطبقهایران،يدارسرمایهسبعیتیجادویوتويدرتويقلعهایندرپالسکو،
راهیراکارگر4000اینفقط. نمودندنمیاستثمارراکارگر4000فقطي،دارسرمایهدولت

مستأجردرندهاندارسرمایهومستضعفانبنیادصاحباندارسرمایه. اندنکردهبیکاريبرهوت
ها زاغهعمقدرفوقهشیوبههمرادیگرکارگرهزارانصنعتی،ومالیپیکرغولتراستاین

ازیکیدرشاغلناشناسکارگریکاند.نمودهمیسالخیواستثمارمسکونیهاي کومهو
هرکهاستکردهتصریحسرمایهدولتهاي رسانهباخویشگفتگويدرپالسکو،کارمراکز
خودسودتولیدچرخهبهراکارگر100حدودوحشت،واستثماربرجایندرمستقرواحد
کارگريجمعیتیکباکنیمضربواحدهاشماردررارقمایناگر. استکردهمیزنجیر
ونشانواسمگونههرفاقدکارگراناینکل. شدخواهیممواجهنفرهزاردهچندازبیش

تیغزیرراخودنیزها آنخانوادهافرادوها اینهمه. اندشدهبیکاراکنوننیزکارگريآدرس
. بینندمیگرسنگیسهمگین
کهاي موزه. بوديدارسرمایهبربریتمدرنوعتیقاشکالهمهموزهواقعیطوربهپالسکو
کارگر،هاي تودهپیکارساززندگیهاي شعلهنهوسرمایهیسودجویآزآتشباآنفروریزي

دريدارسرمایهنظام. استها بربریتهمانانفجارآمیزتعمیقوتوسعهتشدید،ادامههمباز
ترسفاکانهتر،درندهبسیار، اخیردههچندیندرروزافزونش،خیزيبحرانوانحطاطکنونیفاز
تاکشد،چالشبهراسودشافتبهرونرختااستافتادهکارگرانجانبهتر،آشامخونو

عنوانبهاسالمیجمهوري. آرددستبهسابقهبییطالیواي افسانههاي ارزشاضافهنرخ
خیزترینبحرانازیکیدرسرمایهدولتمکاندرودنیايدارسرمایههاي رژیمرتریناهازیکی

شروعاز. استکردهاعمالواجراوریزيبرنامهراها یورشاینکلجهانی،سرمایههاي حوزه
لباسراها شبیخوناینهمهنژاداحمديوخاتمیرفسنجانی،هاي دولتبعد،به70دهه

مطلقحقوقیبیلباسواندارسرمایهبالمعارضمطلقحقوقلباسکار،قانونلباسقانون،
بیمهنوعهرحقها، دولتاینمصوباتاساسبر. پوشاندندکارگرطبقهاعتراضهیچغیرقابل
حقساالنه،مرخصیحقتعطیل،روزهايداشتنحقبیکاري،ایامغرامتمیزانهربیماري،

پیکارهايیمنبهکارگريجنبشروزگاري،کهآنچهتمامیحقوشغلیامنیتگونههر

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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شاغلمیلیونهاازهمهوهمهبود،کردهتحمیلبورژوازيوحوشبرخوددرازسالیان
درندگیایناعمالمهممراکزازیکیپالسکو. گردیدسلبکمتروکارگر9دارايهايکارگاه

ازکمتردارايمراکزمجتمع،اینهايکارکاهغالب. بودکارگرانعلیهيدارسرمایهبربریتو
چرخهازعظیمیبخشکهدلیلاینبه. استسادهپاسخچرا؟!!! آمدندمیحساببهکارگر10
جمعیتکهدلیلاینبهبودند،دادهبسطکارگرزنانآلونکهايعمقبهراخودتولیدوکار

وآدرسونشانواسمهیچبدونشدهنفرینزنانآناناستثمارتیغزیرکارگرانازکثیري
. بودندکارگريشناسنامه
باکارگرانمعیشتوکارنیرويبهايعامقتلوسالخیپویهدرآنهادولتواندارسرمایه

باکهراکارگريوسیعتودهجایکدر. کردندمیتیربارانرامتعدديهاي نشانهتیریک
استثمارها زاغهدروندرانسانیاولیهحقوقوحقنوعهربدونومزدهامیزانحقیرترین

درشاغلکارگرانآماردیگرسويازوساختندنمیخودمزديبردگانلیستواردنمودندمی
تودهاستثمارتشدیدضرایبتمامیآنها. رساندندمینفر10زیربهوحداقلبهراهاکارگاه
کلضربحاصلوکرندمیضربهمدرخودهاي سرمایهوسودهاافزایشنفعبهراکارگر

کارگرانانداختنفالکتوفاقهوفقربهوکردنگرسنهفرسایش،بمبراها بربریتاین
اکنونوکردندمیچنینپالسکوتجاريوتولیديواحد600حدوداندارسرمایه. نمودندمی
کارگرانجرگهبهکارگرهزاردهچندکهکارگر4000نهپالسکوساختمانریزشدنبالبه

انسانیاولیهحقوقگونههروبازنشستگیحقوبیماريوبیکاريبیمهگونههرفاقدبیکار
700گویاجمعیتاینکلازکهاند نوشتهسرمایهدولتهاي روزنامه. اندشدهملحقدیگر

ازکارگرتودهفریادزمانهم. دارندقرار»اجتماعیبیمه«بهموسوممقرراتشمولدرکارگر
عدهنفر700اینمیاناز. استمحضدروغنیزرقمهمینحتیکهاستشدهبلندسوهمه

»اختیاري«آنهابیمهنوعامااند کردهپرداخترابودنبیمههزینهسالهاطولدراینکهباکثیري
!!! گیردنمیتعلقآنهابه»بیمهحق«وغرامتنوعهیچپایههمینبرو!!! گرددمیتلقی

اعمالومحکوکشفمرکزآوردگاه،نمایشگاه،موزه،فروریزي،لحظهتابناروزازپالسکو
وترین ضعیفعلیهيدارسرمایهبربرمنشانههاي سنتوها سیرهوفنونوها شیوههمه



11

سرشتیکارکردهايوسرشتکلسرمایهجاایندر. بودکارگرطبقههاي الیهترین فرومانده
بورژوازيدولترا،خودابتکارواندیشهوتدبیرویتوانایتمامیدارسرمایهطبقهرا،خود
کار،قانونقانون،افکار،مهندسیحقوقی،سیاسی،امنیتی،نظامی،پلیسی،هاي زرادخانهکل

خودتازوتاختظرفیتوقدرتهاي بنديصورتسایرازطویلیلیستیواخالقشریعت،
تحملازاینجادرسرمایه. گرفتندمیکاربهکارگرهاي تودهترفرسایندهچههرسالخیبرايرا

وعصیانقهر،صدايکهزیرابود،آزادآنهااعتراضشالقوکارگرانقدرتفشارمیزانهر
. شدنمیپژواكکجاهیچدرنفرهچندکوچکهايکارگاهتاریکزوایايدرکارگرچندخشم
. نداشتندمؤثرحضورسرمایهعلیهمتحدویافتهسازمانجنبشیارتباطهیچدرکارگراناینزیرا
بارابطهدررامهجورهاي جزیرهساکناننقشطبقاتی،کارزارپویهدرکارگاههرکارگرانزیرا

پیکارمیثاقبستنکاربهدستسطحیهیچدرآنهازیرا. کردندمیبازيخویشهمزنجیران
پالسکو،دراینجا،در. نبودندسرمایهعلیهخودطبقهآحادسایربایشورایوسراسريمتحد،
آوارکارگرهاي تودهسربرراها جنایتکوهخواستمیکهکجاهرتابالفراغباسرمایه

موهبتشتنهاامابودزمینیموهبتترین عظیمدارسرمایهطبقهبرايقطعاً،وضعایننمود،می
قانون،صورتبهاستسرمایههستیجوهرهدرکهراآنچههمهاینجادراندارسرمایه. نبود
قانونطویلبخشهايواحکاماصول،ها، پاراگرافها، تبصرهها، مادهها، مصوبهبندها،شکلدر
صنعتیتراستنهحواشی،ومبانیومندرجاتومواداینهمهمطابق. داشتنددستدرکار
وتولیديواحدهايمالکاندارسرمایهازیکهیچنهومستضعفانبنیادپیکرغولمالی–

تضمینبراياي هزینههیچقبولبهملزمپالسکودرموجود!! »خدماتی«بنگاههايوتجاري
وزارتخودسرمایه،دولتخوداصال. نبودندآنهااستثمارمحیطایمنیوکارگرانجانامنیت

واستثمارامنحریمایندرکهنداشتندقرارنیزبورژوازيترفندوفریبنهادهايخودکار،
بالعکس. باشندداشتههمباکارمحلایمنیپیرامونیگفتگویوجووپرسهیچسرمایه،جنایت

حساب،مفاصاومحاسبهگونههرازمعافدارمایهسرکثیرخیلاینکهبودآنفقطهمگیقرار
. دهندافزایشهمبازوافزایشراکارگراناستثمارشدتابعاد

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **



12

سرمایهصاحبانآزاربیبسیارمشغلهتنهاوتنهااالنوریختفروباالخرهپالسکوساختمان
ترین موفقبهراکارگرهاي تودهاحتمالیخشمبروزمجاريکهآنستيدارسرمایهدولتو

آنسانیزد،نخبراعتراضیفریادکجاهیچدرکارگريهیچازکهآنسان. کنندمهندسیشکلی
مبارزهنامبهکارزاريوکارگريجنبشنامبهجنبشیوکارگرطبقهنامبهاي طبقهگویاکه

ماجراپیروزاندارسرمایههمجاایندرکهاستآنگویايشواهدهمه. نداردوجودطبقاتی
. بودراهبهچشمبایدچیست؟کارگرطبقهحرف. هستند

کوهکندكمز
1395بهمن 
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و تاریکی هاها مبارزات کارگران هپکو، درخشش

ان دارسرمایهتوسط 1351سازي اراك (هپکو) در سال صنعتی و راههاي شرکت تولید ماشین
هاي اقتصادي خود را بسط داد، با شرکتهاي دامنه فعالیت1354داخلی تأسیس شد. در سال 

خارجی متعددي از جمله اینترتاش، پوکلین، ساکائی، رایتاپاك و لکوموتیو از کشورهاي امریکا، 
کت، داد و ستد و انعقاد قراردادهاي مختلف فرانسه، ژاپن، سوئد، فنالند و آلمان باب شرا

تکنیکی، صنعتی و بازرگانی گشود. طولی نکشید که هپکو به یک غول بزرگ صنعتی مرکب 
آموزشی و اطالعاتی، گروه هاي از گروههاي مختلف از جمله گروه صنایع، انرژي، تکنیک

ین آالت سنگین تولید ماشهاي ، بانک و بیمه و شرکت»خدمات رفاهی«بورس، ساختمان، 
به دنبال وقوع قیام بهمن و شکست فاجعه بار جنبش 57تبدیل شد  کارخانه هپکو در سال 

ان اسالمی منتقل گردید و اداره آن دارسرمایهان سابق آریامهري به دارسرمایهکارگري ایران، از 
کشور، از طریق بازار بورس 1386به دست دولت جمهوري اسالمی افتاد. این شرکت در سال 

صاحب غول مالی و صنعتی دارسرمایهدر معرض فروش قرار گرفت. علی اصغر عطاریان 
سهام آن را خریداري کرد و از این %73» بنیاد شهید«کوثر، شریک مقتدر سپاه پاسداران و 

جدید دارسرمایهسازي کشور شد. آالت راهطریق مالک دومین مجتمع عظیم تولید ماشین
ترین راي مراسم انتقال، بدون فوت وقت، دست به کار واردات عظیمکارخانه پس از اج

ماشین آالت کهنه و فرسوده با کمترین بها از کشورهاي مختلف دنیا شد. او به هاي محموله
کند. در شرایط مورد گفتگو، حلقه میدانست که چهمیبسیار خوبدارسرمایهعنوان یک 

شد. هپکو سواي بخش تولید وسایل تولید، سهم میترتهر روز از روز پیش سخها تحریم
وسایل مصرف، حجم قابل توجهی از قطعات یدکی و الت حوزه تولیدآقابل توجهی از ماشین

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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کرد. این میغول پیکر صنعتی خارجی خریداريهاي وسایل نیم ساخته خود را نیز از تراست
برد میباالاي تولید را به صورت تعیین کنندهاي ههزینهها،کار در وضعیت وخیم تشدید تحریم

ی را اگر نه زیاد اما تا حدودي مبهمانگیز حصول سودهاي طالیانداز هیچانو همزمان چشم
رخه تولید کارخانه، واردات ساخت. مالک دوراندیش هپکو چاره کار را در کند ساختن چمی

در بازار خالی از رقابت یافت. او ها باالترین قیمتالت کهنه ارزان بها و فروش آنها با آماشین
هاي در همان حال به این اندیشید که چند هدف را با یک تیر بزند.  خود را از شر تحمل هزینه

از کارگران را اخراج کند، با چرخش اي باالي تولید و احتمال کاهش سود رها سازد. عده
افزایش مزدها یا تحقق مطالبات دیگر را از فکر آنها شمشیر بیکارسازي بر سر کارگران انتظار 

نمود، در همان حال به طور همزمان ها خارج گرداند. عطاریان خود را آماده اجراي این نقشه
که در خرید هپکو اي تر از سرمایهاي کسب سودهاي سرشارتر و کهکشانیتمامی آفاق را بر

جدید کارخانه در این دارسرمایهش گرفت. ریز کرده بود کاوید و زیر ذره بین آز خویپیش
هکتار زمین قابل ساخت و ساز شرکت هم چشم دوخت. به 115به ها و واکاويها تجسس

تواند همه میاین اندیشید که با افراشتن بیرق نیرنگ تنگناها و معضالت سوددهی شرکت
متعلق هاي از محل فروش زمینتواند میاین مجتمع عظیم را به ورطه تعطیل اندازد.هاي بخش

هاي به این غول بزرگ صنعتی صاحب صدها میلیارد تومان گردد. رقمی که حتی به قیمت
جاري، از کل پول پرداختی عطاریان براي خرید هپکو افزون تر است. 

براي کسب سودهاي و دورنماها پروسه کار خودها صاحب هپکو با این طرحدارسرمایه
کارگر هاي از کرد. مطابق معمول در نخستین گام بنیان زندگی و زنده بودن تودهتر را آغنجومی

و کودکان و کل افراد خانواده آنان را نشانه رفت. بخش پیمانکاري شرکت با لیست کردن 
مطالبات خود را «و »وضع مالی مجتمع رضایت بخش نیست«دروغین از قبیل آنکه هاي بهانه

خت بهاي نازل نیروي کار کارگران خودداري کرد. این کار در ، از پردا»حصول نکرده است
هاي نخستین طالیه95ماه مهر 14هاي بعد تکرار شد و تعویق مزدها به طول انجامید. در ماه

ان پیمانکار با دارسرمایهاعتراض کارگران از دور شروع به رخ نمودن کرد. آنان که توسط 
ولی آن ها شدند آماده اعتراض شدند. مشکل اینمیتثماراسها شیوهترین و وخیمترین دردناك
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دیدند. کل این میهابود که خود را فاقد هر نوع توان مقاومت در مقابل کارفرمایان و دولت آن
شدند. وضعیتی که به میکردند و سالخیمیکارگران، با قراردادهاي رایج سفید امضاء کار

داد تا به محض شروع اعتراض، کل آنان را راهی برهوت بیکاري و میصاحبان سرمایه اجازه
در حالت سکوت به سرها مرگ ناشی از گرسنگی سازند. تا این زمان کارگران سایر بخش

ها بردند. تیغ تیز تعویق چند ماهه دستمزدها هنوز گلوي این همزنجیران و افراد خانواده آنمی
داد. آنها به یاري هم بندان کارگر خود نشنافتند و به مصداق نمیرا تا مرز مشاهده مرگ فشار

گفتند: ما که سفید امضاء نیستیم!! زمان به سرعت باد گذشت، تعویق » برشت« آن شعر معروف 
به لب ها چندین ماه هیچ مزدي دریافت نکردند، جانها مزدها فراگیر شد. کارگران همه بخش

شد. سراسر فضاي کارخانه باردار شورش و اعتراض و طغیان رسید. فریاد اعتراض همگان بلند
گردید توده کارگر آماده پیکار شدند و درست در همین جا بود که سر و کله مزدوران محجور 
و شستشوي مغزي شده سرمایه نیز از ژرفناي شرایط کار و زندگی و استثمار و پیکار کارگران 

هیأت دولت، کارگران دست به کار سازماندهی اعتراض ماه مهر، در آستانه سفر 28پیدا شد. در 
علیه تعویق چهار ماهه دستمزدها بودند که اعضاي شوراي اسالمی کار، به سرکردگی فردي با 

دارسرمایهنام لطیفی بساط معرکه پهن کردند. اینان، این کارگران مزدور این و آن جناح طبقه 
کارگر، مسأله هاي تالشی ساختن پروسه پیکار تودهو مأموران اندرونی باندهاي سرمایه، براي م

تعیین سرنوشت سهامدار اصلی شرکت را به عنوان معضل مهم و محوري روز کارگران پیش 
سویسی براي خرید شرکت خبر دادند. شواهد بانگدارسرمایهکشیدند!! و از آمادگی یک 

ه درون ساختار حاکمیت سرمایه از زد که مناقشات میان باندهاي مافیائی، کارگرکش و درندمی
شده است و باز دارسرمایهطریق شوراي اسالمی کار وارد مجاري جدال میان توده کارگر و 

کردند که کارگران هپکو، فاقد توان و تدارك کافی براي دفع این میهمین شواهد حکایت
گر گیرند، به جاي هستند. آنان به جاي آنکه حول مطالبات واقعی روز خویش سنها توطئه

اینکه به قدرت متحد و جمعی خود اتکاء کنند، به جاي آنکه دست در دست هم گذارند، 
، به جاي خود بر صاحبان سرمایه شوندهاي اعمال قدرت کنند و یکصدا آماده تحمیل خواسته

می شوراي اسال«هاي و مهم، تحت تأثیر گمراهه آفرینیی، اما ضرورياین کارهاي بسیار ابتدای

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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قرار گرفتند. چشم به راه سفر هیأت دولت سرمایه به اراك و شهرهاي دیگر استان مرکزي » کار
ماندند. راه توسل به یک دولتمرد مزور سرمایه و شکایت از دولتمرد جنایتکار دیگر را پیش 

یه و فرسود و از اعمال علیه سرمامیی که قدرت پیکار آنها راو گمراهه هایها گرفتند. کجراهه
داشت.   میي بازدارسرمایهو دولت دارسرمایه

در روز هشتم آبان هنگامی که اعضاي دولت روحانی راهی استان مرکزي بودند، کارگران 
به دولتمردان درنده » عرضحال«و تسلیم »!! دادخواهی«بخش پیمانکاري شروع به تهیه طومار 

سفید امضاء گفتند و خواستار، حق بیمه و امنیت بورژوازي کردند!! از ظالمانه بودن قراردادهاي
به بار نیاورد. چیزي که اي مطابق معمول هیچ نتیجهها اشتغال خود گردیدند. عریضه نویسی

است ابتذال و بیهودگی و چندش باري ها و همزنجیران جهانی آنها قرنها کارگران ایران نسل
ازمند آزمون مجدد آن نبود. زمان سپري شد، و هیچ عقل سلیم کارگري نیاند آن را آزموده

نیز ها و عرض حال نویسیها تعویق مزدها همگانی گردید و به درازا انجامید، طومارپردازي
م تهاجم تندباد گرسنگی هیچ لقمه نانی بر سر سفره خالی هیچ کارگري نیاورد. در اینجا، در کا

کو به چاره اندیشی پرداختند و راه کارزار ی کودکان بود که توده کارگر شاغل در هپو بی داروی
به طور یکصدا ها کارگران همه بخش1395واقعی خویش را پیش گرفتند. در یازدهم آذر 

خود مبارزه را ادامه خواهند هاي اعالم اعتصاب کردند.  آنان اعالم داشتند که تا حصول خواست
ند داشت. کارگران به وعده خود داد و چرخه تولید سود را به طور کامل از چرخش باز خواه

هفته ادامه دادند. 3وفا کردند و اعتصاب را تا 
و دارسرمایهعوامل مسخ و متحجر طبقه » شوراي اسالمی کار«در طول این مدت اعضاي 

آراماي خودفروختگان باندهاي مختلف حاکمیت بورژوازي در میان کارگران نیز دقیقه
روند و براي به انحراف کشیدن مبارزات توده کارگر دسیسه میرانشینند. اینها نیز راه خودنمی

گرکوبند، این تغییر را معجزهمیکنند. بر لزوم تغییر سهامداران پايمیپشت سر دسیسه ساز
شوند و مسأله بازگردانی شرکت مینامند!! خواستار فشار بر استاندار براي تحقق این هدفمی

ی مبارزات جاري کارگران اعالمدولت را عالج همه دردها و هدف غایصی به از بخش خصو
دهد. پروسه میکارگر را زیر فشار خود قرارهاي روند پیکار تودهها کنند. این فریبکاريمی
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تر ازد. دامنه اثرگذاري فعاالن آگاهسمیگري و راه حل اندیشی آنان را دچار آسیب جديچاره
کند، شک و تردید و ابهام را بیش از پیش بر کارگران میر پویه مبارزات را محدودکارگري ب

تررت سرمایه را در میان آنها سنگینسازد. کفه سازش و آویختن به نهادهاي قدمیمستولی
آذر کارگران بخش پیمانکاري 24گذارد. در میکند و تأثیرات بسیار بدفرجام دیگر بر جايمی

ترتیب دادند. همه اینها اي جددا شروع به عریضه نگاري کردند و نمایش اعتراضی جداگانهم
قدرت پیکار توده کارگر را جدي نگیرند، در مقابل ها ان و دولت آندارسرمایهسبب گردید که 

خود ادامه دهند و از پرداخت هاي کارگران مقاومت کنند، با فراغ بال به سبعیتهاي خواست
هاي طوالنی سر باز زنند. ا براي ماهدستمزده

فرساي زمینی قادر به تحمل دیرپاي باورهاي خرافی و مادي زندگیهاي اما سنگالخ واقعیت
باشد. کارگران گرسنه باید براي گرفتن مزدهاي معوقه پنج ماهه خود نمیاعتقادات پوسیده

راضی را در سطح شهر و در پیچ دي ماه، یک مارش عظیم اعت18کردند. آنها در روز میکاري
اراك سازمان دادند. مارش کارگران دولت سرمایه را دچار ترس کرد. هاي و خم خیابان

کردند. خطر توفیدن تندباد خشم نمیدولتمردان  فقط به اعتراض چند صد کارگر هپکو نگاه
کارگري که وضع ها دیدند. میلیونمیدیگر را نیز به چشمهاي کارگران خیلی از کارخانه

زندگی و کار و دستمزد آنان اگر نه بدتر از همزنجیران خویش در هپکو که هیچ بهتر از آنها 
اي قهر سرمایه هم نیست. حاکمان سرمایه از ترس وزش طوفان، دستور یورش صادر کردند. قو

ها در فاصله کارگر اعتراض را ادامه دادند. آنهاي ی بزرگ کارگران بست. تودهراه را بر راهپیمای
در محیط کارخانه دست اند.میان آن روز تا امروز به کرات چرخه تولید سود را متوقف نموده

ین عمومی اراك تشکیل اجتماع اند. در میاداند. در سطح شهر راهپیمایی نمودهبه تجمع زده
حمایت اند. مطابق آخرین خبرها از همزنجیران دیگر خویش استمداد نموده و خواستار داده
راه بردن براي به کجاند در این فاصله عوامل شوراي اسالمی نیز تا هر کجا که توانستهاند.شده

اینها که به رغم کارگر بودن، در نهایت تحجر اند.مبارزات کارگران توطئه تموده و نقشه چیده
قفل داررمایهسو بالهت نان خود و خانواده خود را به سرسپردگی و مزدورمنشی براي طبقه 

داشتند. نمین معترض نیز دست از اغواگري و توطئه برحتی در صفوف راهپیمایااند،کرده

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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خواندند که پرداخت مزدها مسأله مهمی نیست، باید کاري کرد که میمدام در گوش کارگران
به دارسرمایهمالکیت کارخانه به سازمان توسعه صنایع منتقل گردد یا در عالم واقع از این باند 

دیماه مدیرعامل شرکت هپکو اعالم 19در روز ها باند دیگر انتقال یابد!!! مطابق اخبار روزنامه
22آلمانی متقاضی خرید کارخانه به مبلغ –ایرلندي دارسرمایهداشته است که یک هیأت 

براي او در پاسخ چند صد کارگر معترض عاصی گفته است که بایداند.میلیون یورو شده
که تحقق آن به احتمال قریب اي دریافت مزدهاي معوقه خود منتظر فروش شرکت مانند. وعده

تر خواهد ساخت. به یقین وضعیت اشتغال و زندگی کارگران را از امروز هم وخیم
هاي اخیر در آنچه در باال آمد، گزارش تیترگونه حوادث و فعل و انفعاالتی است که طی ماه

اند داده است. در تمامی این مدت کارگران در حال اعتراض و اعتصاب بودهشرکت هپکو رخ 
اما این مبارزات تا لحظه حاضر به حداقل نتایج الزم نیز دست نیافته است. موضوعی که در 
جاي خود واجد بیشترین اهمیت است و باید مورد تحلیل و واکاوي ژرف طبقاتی قرار گیرد. 

کارگر ایران و هاي نیست. تمامی تودهها رفته است مطلقا خاص آنآنچه بر سر کارگران هپکو 
کل جنبش کارگري روز ما  اسیر این وضع است. هپکو فقط یک نمونه و مشتی از خروار 

مبارزات کارگران هپکو مثال بارز نقاط هاي و تاریکیها درخششها،و قوتها است. ضعف
ست به همین دلیل باید هر چه است. درقوت و کاستی کل جنبش طبقه ما در شرایط روز 

ي تر آنها را کاوید. این کاري است که باید همه ما، همه آحاد طبقه کارگر و جنبش کارگرعمیق
خویش را در هاي ی که به کارگران هپکو مربوط است حرفانجام دهیم. ما عجالتا و تا جای

کنیم. مینکات زیر خالصه
ها:و قوتها اول: درخش

، دارسرمایهتوسل به اعتصاب، از کار انداختن چرخه تولید و اعمال قدرت علیه سرمایه و 
ی در سطح خیابانها، تشکیل اجتماعی اعتراضی در میدان بزرگ شهر، تالش براي جلب یپیماراه

در شرایط ادامه اعتصاب و توقف پروسه تولید سود، ها حمایت ساکنان شهر و همه این
کرد. این میرا در پروسه کارزار کارگران ماشین سازي اراك تعیینها ه قوتنقطترین درخشنده

کارها اگر چه با تأخیر آغاز شد، اما به هر حال توده کارگر را تا حدود بسیار زیادي از حالت 
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ی داشت و ایرادهایها مفلوك و آلت فعل حوادث بودن خارج ساخت. اعتصابات مسلماً کاستی
باز هم زیباترین، ها به آنها خواهیم پرداخت اما حتی به رغم حمل این کاستیکه در ادامه بحث 

داد. اعتصاب فی میورق کارنامه پیکار این مدت را تشکیلترین و پر درخششترین آموزنده
بسیار متفاوت و حتی متضادي هاي ي تاریخا شاهد شکلدارسرمایهنفسه تقدسی ندارد. دنیاي 

اعتصابات تحت ترین و پرعظمتترین بوده است. در یک سوي گستردهاز اعتصابات کارگري
را به تماشا ایستاده است و در سوي دیگر اعتصاباتی چه بسا محدودتر و کم ها سیطره اتحادیه

تر و سرنوشت سازتر را در پرونده خود ثبت تر یا حتی کم دستاوردتر، اما بسیار مهمجنجال
سده بیستم به لحاظ 80ن ذغال سنگ انگلیس در شروع دهه کرده است. اعتصاب کارگران معد

میزان اثرگذاري بر چرخه تولید سود سرمایه، شمار کثیر اعتصاب کنندگان و طول زمان اعتصاب 
نهاد میکارگري جهان به نمایشهاي داري اتحادیهرخداد را در تاریخ میدانترین خیره کننده

رهبر بلندپایه اتحادیه، هموار » اسکارگل«از سوي تاچر به اما حاصل آن سواي اعطاي مدال لرد 
آلود بسیار فاجعه بار جنبش کارگري و عقب نشینی شکستها »بلر« شدن راه به قدرت رسیدن 

انگلیس چیز دیگري نبود. عکس این ماجرا در مورد شمار قابل توجهی از اعتصابات کارگري 
کند. در شکل نخست کل قدرت پیکار توده میخورشیدي در ایران صدق50و 30هاي دهه

درت کارگر به دار قانون و نظم سرمایه آویزان بوده است، اما شکل دوم بالعکس بساط نظم و ق
ی و و قدرت سرمایه ستیز بسیار ابتدایپیچیده استمیه در همو قانون سرمایه را یکسر

شکل اول حتی پیروزي کارگران و کرده است. درمیخودانگیخته کارگران را وارد میدان
دستاوردهاي این پیروزي نیز میثاق انجماد و کفن و دفن هر چه بیشتر جنبش کارگري در 

آوردند، حاصل میباتالق سازش با بورژوازي بود. در شکل دوم اما کارگران هر چه به دست
بالیدند، چگونگی به کارگیري میکردند، به قدرت خودمیپیکار و اعمال قدرت خویش تلقی

کردند. اعتصاب چند روزه میکردند و دستاوردهاي زیاد دیگر کسب میبهتر آن را تجربه
داري دوم بود. کارگران قدرت سرمایه از جنس میدانها کارگران هپکو نیز به رغم تمامی کاستی

یابانی آنها نیز در شعاع اعتصاب و تظاهرات خها یگفتند. راهپیمایمیرا با قدرت خود پاسخ
کرد.  میسرمایه را پیدارنگ و جالي ویژه نمایش قدرت در مقابل

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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ها و کاستیها دوم: تاریکی
. مماشات طلبی، تزلزل، فروماندگی و بی تفاوتی نسبت به مبرمیت اعمال قدرت متحد 1

ها پیش به طور خود، از سالکارگران بسان کل آحاد دیگر طبقهان:دارسرمایهعلیه سرمایه و 
و ها و شرارت صاحبان سرمایه براي بیکارسازيها چینیدسیسهها،ریزيمستمر شاهد برنامه

دیدند میتحمیل بدترین شرایط کار و استثمار بر خویش بودند، آنها به روال معمول اینها را
صبر و انتظار را ترجیح کار کردند، سیاست میدادند. سازشنمیاما هیچ واکنش مهمی نشان

دارسرمایهآویختند. این پروسه براي می»این ستون تا آن ستون«یافتند و به تئوري میخود
ان مدام و با هزاران چشم مسلح، قدرت دارسرمایههمواره گذرگاه آزمون و سنجش است. 

ر پروسه این رصد، بسیار کنند. دمیکارگران و نوع نگاه آنان به اعمال این قدرت را رصد
دارند. عکس قضیه بدبختانه در مورد ما و آحاد طبقه ما مینیرومند، سبعانه و آگاه گام بر

مصداق دارد. این یک بیماري بسیار مهلک طبقه ما و جنبش ماست. اساس کار را این قرار 
همیشه کارگر، برده ي سراي اول و آخر ماست،!! گویا بناست ما دارسرمایهکه گویا ایم داده

مزدي، استثمار شونده، فرودست، سیه روز، زبون و مستأصل  باشیم، گویا این سرنوشت مقدر 
گذاري شده غیر قابل تغییر، فقط اگر جانمان به لب رسید، گی مینماست  و در بطن این زند

ن نداشتند، ماان نیاز به نیروي کاردارسرمایهاگر امکان فروش نیروي کار از ما سلب شد، اگر 
توانیم میدان بیکاري و فقر و گرسنگی مرگبار انداختند، فقط در این شرایطاگر ما را به زباله

بارترین مصیبت دامنگیر همزنجیران ما در هپکو و در در شکوه و اعتراض باز کنیم!! این فاجعه
همه جا و کل جامعه و جهان است. سؤال اساسی پیش روي ما آنست که چرا نباید همیشه،

، طبقه حکومت شونده، طبقه آماج تمامی هدر همه شرایط خود را به عنوان طبقه استثمار شوند
ي، در حال جنگ علیه این نظام ببینیم و به دارسرمایههاي و بربریتها و درندگیها سبعیت

حساب آریم، چرا نباید همواره آماده کارزار و در حال ارتقاء قدرت پیکار خود علیه 
کار و محصول کار و پویه تعیین سرنوشت زندگی یی خود ازي باشیم. چرا باید جدادارمایهسر

ان و دولت آنها حق دهیم تا با قدرت دارسرمایهخود را حق طبیعی خود پنداریم و به سرمایه، 
قاهره خداگونه، کل کار و حاصل کار ما را ملک طلق خود دانند و بر بند بند زندگی ما فرمان 
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. این قانون و قرار از کجا نازل گردیده است و چرا ما باید مطیع کور و کر و بدون هیچ رانند
کنیم، چرا محصول میدنیا را ما تولیدهاي اراده آن باشیم!! مگر نه این است که کل سرمایه

ا به حساب آید؟!! از این ان و دولت آنهدارسرمایهمستقیم کار ما باید ملک یقینی و بالمعارض 
ین مناسبات گذار کل اعور، شناخت، عقل و زندگی خود صحهتر چرا ما باید با شوحشتناك

اینجاست و زمانی که چنین است چیزي که در شعور ها . بنیاد فاجعهموحش بشرستیزانه شویم
کند، ضرورت طغیان سازمان یافته متحد و آگاه علیه کل این نمیما مکان و موضوعیتی پیدا

تفاوتی در پایان آنست. مادام که ما اسیر بیاین شروع معضل و نه نقطه وضعیت است. اما
و آگاه طبقاتی علیه سرمایه هستیم، معلوم است که با اهمیت و مبرمیت پیکار متشکل رابطه

کنیم معلوم است نمیبراي هیچ میزان سازمانیابی و به صف نمودن قدرت طبقه خود هم تالش
طبقه ما در پروسه هاي کنیم. تودهمیموجودات را پیداترین نو زبوترین که سرنوشت مفلوك
توانند قدرت میي و سازمانیابی آگاه مبارزه خویش است کهدارسرمایهکارزار مصمم ضد

شوند. میگردند. به میزان بالندگی و بلوغ این پیکار است که آماده اعمال قدرت علیه سرمایه
مانیم و تا زمانی که مفلوکیم حتی قادر به دفع تهاجم سرمایه میلوكکنیم مفنمیوقتی ما چنین

شویم.نمیهم
آنچه در باال گفتیم زمینه یري کارگران از خودفروختگان شوراي اسالمی کار:. تأثیرپذ2

اي آورد. در همین جا باید نکتهمیکافی براي اثرپذیري توده کارگر از این مزدوران را هم پدید
ی که به فاصله میان ظهور این جنبش تا ر تاریخ جنبش کارگري ایران تا جایوضیح دهیم. درا ت

داري مهم خودفروختگان گردد ما شاهد هیچ میدانمیبه قدرت رسیدن جمهوري اسالمی بر
ي طبقه خویش نیستیم. واقعیت ریا عوامل سرمایه در اندرون کارزار جاها و جاسوسان دولت

ی در میان خته دولت قوام توانست هیچ جاي پایسندیکاهاي سیاه ساخته و پردااین است که نه 
خورشیدي هیچ 50کریه سندیکالیستی ساواك در دهه هاي کارگران پیدا کند و نه دکه

دستاوردي براي رژیم سلطنتی سرمایه داشت. این وضع اما به دنبال شکست فاجعه بار جنبش 
رژیم اسالمی سرمایه دستخوش تغییر جدي شد. و روي کار آمدن 57کارگري در سال 

ع کار خود، دست به کار سازماندهی فاشیستی عقب جمهوري اسالمی در همان نقطه شرو

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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کارگر و به ویژه و از همه بیشتر قشر هاي الیه تودهترین و شستشوي مغزي شدهترین مانده
يهاتمامی مفاسد و آلودگیاندیش ماجراجوي مسخ در نسبتا وسیعی از لومپن پرولتاریاي تنگ

ها و به ویژه کارخانهها اخالقی شد. رژیم این کار را در همه جا، در تمامی مراکز کار و محله
را همه ها ریزي و پیگیري تمام دنبال کرد، خانه کارگر و شوراي اسالمی کار و نوع اینبا برنامه

وران پلیس و جاسوس را که در از مزداي جا به جان کارگران انداخت. شبکه بسیار گسترده
عین حال کارگر بودند بر فضاي کار و زندگی و مبارزه طبقه ما مستولی ساخت. این شبکه در 
طول این چند دهه، به موازات رشد بی مهار نفرت و خصومت کارگران نسبت به رژیم، کم یا 

و تولید حضور هنوز هم آحادش در درون مراکز کارها بیش از هم پاشیده است. با همه این
گردند. رخداد سیاهی میدانشی توده کارگر سوارو اینجا و آنجا بر موج توهم و بیفعال دارند 

که در پروسه کارزار کارگران هپکو نیز شاهد وقوع آن بودیم. این دار و دسته مدام تالش 
لیه سرمایه سد داشتند تا بر راه درست مبارزه کارگران، بر جهتگیري آنان براي اعمال قدرت ع

منحل دارسرمایهبندند و خواستهاي توده کارگر را در مناقشات میان باندهاي جنایتکار طبقه 
تأثیرها سازند. چرا کارگران به رغم شناخت از پیشینه این جماعت رسوا، باز هم از آن

آرایی پذیرفتند، پرسشی است که پاسخ آن ساده است. وقتی که کارگران فاقد حداقل صفمی
تواند راه مبارزه آنها را کج میستیز خود هستند هر جمعیت شیاد و مزوريیافته سرمایهسازمان
سازد. 

در گزارش مختلف کارخانه:هاي . فقدان حداقل همبستگی الزم میان کارگران بخش3
دیدیم که کارگران بخش پیمانکاري به دلیل شدت هر چه بیشتر مشکالت دامنگیر خود در 

وضعیتی متفاوت با سایر همزنجیران خود ،سوي و موقعیت بسیار متزلزل اشتغال خویشیک
داشتند. از همه زودتر آماده شروع اعتراض بودند اما خطر اخراج را هم بیش از همه کارگران 

ی و تردید بود و این مدیدند. نتیجه معمول این وضع سردرگمیدیگر بر سر خود سنگین
دیگر باید به یاري آنهاهاي ی بود که توده همزنجیر آنها در بخشدرست همان بزنگاه

معیارهاي ترین یکارگران دیگر با نقض آشکار ابتدایشتافتند. انتظاري که محقق نشد و می
همبستگی طبقاتی از حمایت رفقاي خویش چشم پوشیدند. دلیل این امر نیز بسیار روشن 

بینند، مادام که ریشه فشار استثمار و نمییک طبقه واحداست. مادام که کارگران خود را آحاد 
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کاوند، مادام که هر کارگري نمیزندگی خود را در وجود سرمایههاي درد و رنج و مصیبت
آورد، نمیرا مصائب مشترك کل طبقه خود به حسابها روزيو سیهها کل این دردها و نداري

ه علیه سرمایه همه وجود توده کارگر را در کالف تا زمانی که نیاز به اعمال قدرت متشکل آگا
مایت از هم میان کارگران بیداد و حها پیچد، بی تفاوتی در مقابل مبرمیت همبستگینمیخود

خواهد کرد. 
باالتر به اعتصاب چند دوختند: می. کارگران فقط به چهاردیواري داخل کارخانه چشم4

وجوه قوت پیکار آنها اشاره کردیم. این باور ترین ششروزه کارگران به عنوان یکی از پردرخ
کنیم اما همزمان کاستی مهم این اعتصاب را هم باید گفت. در این زمینه میرا باز هم تأکید

بحثی طوالنی الزم است اما اگر نه همیشه، الاقل در اینجا کم گفتن بهتر از هیچ نگفتن است. 
مبارزه طبقاتی کارگران هاي و کارسازترین سالحترین هاعتصاب تا همین امروز یکی از  برند

است. در این شکی نیست اما چگونگی استفاده از این سالح در سیر رخدادهاي روز و در فراز 
ي دیري دارسرمایهتواند ثابت ماند. نمی،دارسرمایهو فرود آرایش قواي میان طبقات کارگر و 

یک کارخانه را محدود و محدودتر ساخته است. ی اعتصابات کارگري دراست که برد کارای
ي ایران یک دوره دارسرمایهشرایط امروز شرایط دهه پنجاه خورشیدي نیست. در آن زمان 

ان زیر فشار نیاز به نیروي کار، کارگران را از همدارسرمایهکرد. میاشتغال کامل را تجربه
بینیم میطویل توده کارگران بیکار راهاي فقاپیدند. امروز شاهد وضعی معکوس هستیم. صمی

تا جاي همزنجیران اخراجی خود را پر سازند. در چنین اند که در نهایت زبونی و ذلت ایستاده
وضعی امید به طول و عرض قدرت خود در محدوده یک کارخانه و داشتن انتظار باال به 

است. ها چشم بستن روي واقعیتحاصل اعتصاب چند ده نفري یا چند صد نفري خود عمالً
طبقه کارگر، همواره، در همه هاي ی کل آحاد و بخشالش براي سازمانیابی سراسري شورایت

وظیفه هر کارگر است. نکته مهم ترین و حیاتیترین لحظات و در کلیه شرایط تاریخی مبرم
هر مبارزه ما این است که این ضرورت مبرم جنبش ما اینک به شرط الزم و حتمی پیروزي 

براي حصول هر مطالبه ساده و اولیه تبدیل شده است. 
ما در کارگران از تدارك تصرف کارخانه:. چشم پوشی سازشکارانه و استیصال آمیز5

ان همه چیز را با قدرت، با به کارگیري کلیه اشکال دارسرمایهمحاصره شرایطی هستیم که 
کنند. آنها به میو بر ما و جنبش ما تحمیلس و جقدرت طبقه خود، به راحتی و بدون هیچ پر

خود را با فراغ هاي فروشند، سرمایهمیسودآورتر کارخانه خویش راهاي محض مشاهده حوزه

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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سازند. میکنند، فوج فوج ما را بیکارمیبال و در معیت دولت خود به قلمروهاي دیگر منتقل
کنند. میاندازند و هر بالي دیگري را بر سر ما آوارمیآوارگیما را به ورطه گرسنگی و فقر و 

شود میدر چنین وضعی حتی سالح اعتصاب ما نیز کارآمد نیست. وقتی که کل کارخانه تعطیل
گردد. تکلیف بست نشینی و عریضه نگاري نیز از دیرباز میتوسل به اعتصاب نیز بی معنی

بوده است. واقعیت پیشین طبقه ما نهاي حداقل در ایران رسم نسلروشن بوده است. این کار 
و ها نشینی و طومارنویسی ارمغان بسیار زشتی است که سندیکالیستاین است که بست

موضوع پردازیم. وقتی به اصلاند.راست و چپ هدیه زندگی ما نمودههاي رفرمیست
شوند ما فقط یک راه در پیش داریم. مینهان و دولت آنها دست به کار تعطیل کارخادارسرمایه

خواهد میبدون هیچ فوت وقت به هر کجا کهدارسرمایهباید با صداي بلند اعالم داریم که 
گور خود را براي همیشه گم سازد. کل ماشین آالت و زمین و هر چه به صورت سرمایه و 

یم یچ چون و چراي ماست. این مایدون هب» عین المال«کارخانه موجود است محصول کار ما و 
کنیم. شورا تشکیلمیگیریم. ما کارخانه را تصرفمیکه در باره سرنوشت چرخه تولید تصمیم

کنیم، همه میی کار و تولیدي خویش شروع به برنامه ریزي شورایدهیم. بر بام قدرت شورامی
قدرت داري حمایت و همبستگی و میدانسازیم. براي این کار نیازمندمیمشکالت را حل

اي ی طبقه خود هستیم. تصرف کارخانه و تشکیل شورا را حلقهمتحد و سازمان یافته و شورای
کنیم. جاي هیچ تردیدي نیست که میاز زنجیره تالش و پیکار خود براي حصول این هدف

سر خواهند داد اما فریاد محال است، محال استها اکثریت کارگران با شنیدن این حرف
انسانی تاریخ مبارزه طبقاتی است و اگر مبارزه طبقاتی عفراموش نکنیم که تاریخ تکامل جوام

گردد. باید حتماً طرح میممکن» غیرممکنات«ما راه درست و واقعی خود را پیش گیرد تمامی 
امی ساز و در حال تعطیل را دستور روز جنبش خود کنیم و باید تمهاي تصرف کارخانه

تحقق این مقصود را از ژرفناي قدرت جنبش خویش استخراج کنیم و به کار گیریم.  هاي برگ

کوهکندكمز
1395بهمن 
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ازتجربه تلخ قیام بهمن بیاموزیم

مطالببا جستجوي کوتاهی در فضاي مجازي ایم.شنیده57سالهاست از قیام بهمن ماه سال 
هاي پس از توان دید که در طول سالمینتی در رابطه با این رخداداینترهاي فراوانی در سایت

بررسی علل انقالب "، "57تحلیل قیام "مختلف تحت عناوینی نظیر هاي از سوي جریان57
تفسیر و ها این حجم از مطالب و دادهاند.و ... نگاشته شده"دالیل شکست اهداف قیام"، "57

چرا که در بررسی روند تاریخی جامعه ایران و ، دلیل نباشدمختلف شاید بیهاي و تحلیل
بدیهی است هر جریان بوده است.ها یکی از مهمترین رویداد57قیام ، مبارزات طبقه کارگر آن

ه این طبقپردازد. در این میان امامیاجتماعی در تناسب با منافع طبقاتی خود به تحلیل آن
بطور عام و آنچه در اياز هر پدیدهکارگر و فعالین آگاه آن هستند که اساس تحلیل خود را 

طبقه خود زندگی و هستی اجتماعیبه طور خاص گذشت از هاي منتهی به آنو سال50دهه 
و نقطه عزیمت خود در هر تفسیري از این موضوع را دالیل واقعی و مادي  کنندمیآغاز
یابند میگیري و نضج آن راواقعی شکلهاي و مولفهها فاکتوردهند.میقرارها آن سالایط شر

کنند و آن را میواقعی جستجوهاي و در نهایت دالیل شکست آن را نیز در دل همین مولفه
ر تحلیل ده و پذیرش این اصل که رویکرد ما با این مقدمکنند.میچراغ راه مبارزات آتی خود

، خارج از اصول فوق نیست57شکست قیام سال بالندگی و نهایتا، و بیان دالیل شکل گیري
پس از ي در ایراندارسرمایهدهه چهل خورشیدي زمانی است که پردازیم.میبه اصل موضوع

گیري آن گذشته بود به شیوه تولیدي کامال مسلط تبدیل شد.یک دوره طوالنی که از شکل
ي  به نظام ارباب و رعیتی شلیک دارسرمایهبود که از سوي اي اصالحات ارضی آخرین گلوله

هاي شمار کارگاهراند.میبه عقبها دالی را در همه زمینهروابط فئو، يدارسرمایهشد. مناسبات 
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با شتاب 50و نیمه اول 40زمان هم زیاد بود در دهه صنعتی که تا آنهاي تولیدي و کارخانه
ها افزایش یافت. موجی از کارگران کشاورزي که  فقر و فالکت زندگی در روستااي خیره کننده

ها زندگی زیر بار تازیانه اربابان را بر گرده خود داشتند، آنها را عاصی کرده بود و زخم سال
ي جهانی از دارسرمایهرو آوردند. ها شان به شهروي لقمه نانی براي خود و خانوادهدر جستج

پایین  هاي دستمزدکند. میاز سرمایه و کاال را به ایران صادراي سوي دیگر حجم گسترده
ویایی را اضافی ردورنماي سود و تولید ارزش، ر ایراننیروي کار و وجود منابع اولیه در بازا

ي  دارسرمایهات نیروي کار جدیدي که به  لطف اصالحدهد.میقراردر مقابل سرمایه جهانی 
اقل دستمزد ي را از کمیت نیروي کار با حددارسرمایهخیال شده ها روانه بازار کار در شهر

خود چه هاي بال و در جستجوي حداکثر سود به صدور سرمایهراغلطبع با فکند و بامیراحت
ایران طی این ي در دارسرمایهمبادرت میکند. رشد اي به شکل کاال و چه به شکل صنایع پایه

آسا بود. ي امپریالیستی غولدارسرمایههايچند سال به مدد تزریق سرمایه از سوي کشور
اي طور گستردهه سرمایه جهانی و شرکاي داخلی آنها آماده خرید نیروي کار ارزانی بودند که ب

که از قبل در توانست نیروي کاري را میيدارسرمایهدر بازار کار وجود داشت. در این دوران 
وجود داشت و کارگران آواره روستایی نیز به آن پیوسته بودند به کمک  وسعت سرمایه ها شهر

خوش سرمایه کم کم با شروع هاي . اما این تمام داستان نبود.روزهایش بکار گماردگذاري
ران یافت کارگمیهر چه سرمایه گسترشبحرانی که در ذات نظام سرمایه است شروع میشد.

تري از شدند موج فزونمیبر پابیشتريها شدند. هر چه کارخانهمیبه فالکت بیشتري گرفتار
هاي چندین طبقه سر بر آسمانو برجها میزان ساختمانهر شدند. به میترکارگران آواره

داشت طی شدند. این فاصله عظیم طبقاتی که از قبل وجود میترخانمانکارگران بی، ساییدمی
،ن روبرو بودنداین چند سال به اوج رسید. کارگران تضادهایی را که هر روز در زندگیشان با آ

کردند. فقر و گرسنگی و فالکت این میملموس تر از گذشته با رگ و پی و خون خود لمس
وارگی و فالکتی که بر سرشان آوار تاها در پی آنده نیروي کار که عمدتا از روستوده فروش

مقایسه زندگی خود با ثروت عظیم اجتماعی که خود آفریده ، شده بودندها شده بود راهی شهر
، یافتمیشیک تجسمهاي پوشاك، مدل سالهاي روخود، مجللهاي بودند و در ساختمان
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همگی انبار باروتی ، شدمیترزندگی روز به روز طویلشان که در متحقق نیافتهي لیست آرزوها
رسید. درد و رنجی که داشت به نفرت تبدیلمیداد که دیر یا زود به آستانه انفجارمیرا شکل

سوي دیگر قضیه یعنی شرایط نظام داد.میهاي پیش رو راشد و نوید طوفانی در سالمی
ي فارغ از هر روبناي سیاسی بحران دارسرمایهرا ببینیم. ذات نظام ها ي در آن سالدارسرمایه

، گیريطلبی مانع از شکلوري اسالمی یا فاشیسم و یا اصالحزاست. نظام سلطنتی یا دیکتات
ها از تولید اضافه ارزشهایی که رشد سرمایه و انباشتو توفندگی این بحران در دورانرشد 

و ها در دانشگاه، يدارسرمایهپردازان هاست که نظریهنخواهد کرد. سالجلوگیري ، پیشی گیرد
ادواري را بگیرند. هاي هاي مقابله با این بحرانپردازي راهکنند با تئوريمیمراکز تحقیقی سعی

گریزي ها ي در طول تاریخ نشان داده است که سرمایه را از این بحراندارسرمایهزندگی جامعه 
بحران ، ي در ایران در اواخر دهه چهل تا نیمه اول دهه پنجاهدارسرمایهدوران رونقنیست.

در زمان رونق و رشد و ي در ایراندارسرمایهدنبال آورد. ه به بعد را ب55ي هاعظیم سال
ها تقریبا بر مشکل بیکاري غلبه کرده بود. در این سال55تا 52هاي بالندگی خود در سال

. به عبارتی بیکاري عظیم انجام شده بطور کامل حکمفرما بودهاي گذاريمدد سرمایهاشتغال به
بسیار کم بود. اما در همین شرایط نیز  زندگی کارگران در همه سطوح از خورد و خوراك و 

در دل این بار است.مان و آموزش بسیار وحشتناك و رقتپوشاك گرفته تا بهداشت و در
شمار اعتصابات روز شوند.میایران وارد یک فاز تقریبا استثنایی مبارزهکارگر هاي شرایط توده

کارگران با توسل به قدرت پیکار خود سطح گردند.میاکثر اعتصابات موفق.شوندمیافزون
آنها زیر فشار کل محرومیت آتش خشم و نارضایی برند.میرا تا حدود زیادي باالها دستمزد
آوردن مطالبات ه دستبراي ببارزه کارگرانمشود.میترآماده اشتعال گستردهها يروزو تیره

گرفت. موج اعتصابات میتاریخی در پشت سر خود داشت روز به روز نضجاي خود که پیشینه
اعالم کرد که اي کارگري تا بدان جا پیش رفت که وزیر کار نظام سلطنتی سرمایه در مصاحبه

به بعد بحران 55حداقل سه مورد اعتصاب داشته است. از سال 53در سال ایرانیهر کارگر 
آورد میشود و مانند یک سونامی هر روز به بخشی از اقتصاد یورشمیبزرگ اقتصادي ظاهر

به اصطالح هاي آورد. پروژهمیرا از پاي درمختلف اي هو با هر موج خود یک به یک بخش

*متشکل شویمداريهسرمایشورایی و ضد*
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رفتند. امکان میپیشرفت و رشد در زمان رونق در یک محاق فروهاي ان نمادبه عنوعمرانی
شد. رادیو و میتهیه ارزاق عمومی با توجه به کاهش شدید قدرت خرید کارگران کم و کمتر

تلویزیون نظام در راستاي کاهش صوري اعتراضات کارگري و به اصطالح همسویی با موج 
کاري که تا آن زمان انتقادي در قالب طنز نمود.هاي د و پخش برنامهدست به تولی، اعتراضات

فشار نمود.میشد که عبور از آن ناممکنمیسابقه نداشت و به نوعی خط قرمزي محسوب
ي نیز بیشترین دارسرمایهمضاعفی که زندگی در شرایط بحران براي کارگرانی که در زمان رونق 

اعتراض هاي تقریبا غیر ممکن شده بود. یکی دیگر از عرصه، میشد سرشان آوار بر ها فالکت
وجود داشت  و باعث روند رو به تزاید اعتراضات 55تا 50هاي سالکارگري که در حد فاصل 

پلیس و مستقیم باهاي و تغییر شکل مبارزات از اعتصاب به اعتراضات خیابانی و درگیري
آوردن سرپناهی براي زندگی ه دستشد مبارزه براي بعوامل سرکوب نظام سلطنتی سرمایه

ترین گمان یکی از اصلینام گرفت بی"ساکنین خارج از محدوده"به مبارزهها بود. آنچه که بعد
ت شکل مبارزات را تغییر داد. کارگري که براي بدسهایی بود که اساسازه و مولفهاشکال مبار

شباهنگام که نزد خانواده ، در مبارزه دایمی با کارفرماآوردن حقوق اولیه خود در محیط کارخانه
بزرگ با هاي که خارج از تهران و دیگر شهراي گشت براي حفظ و صیانت از کومهمیباز

بایست با می،توان نام خانه بر آن نهادمیسختیه کمک همسر و فرزندان خود ساخته بود و ب
.در کارخانه کامال نابرابر بوداش نگید. جنگی که بسان مبارزهجمیعوامل شهرداري و پلیس

ت و کامال مسلح او عمله اکره سرکوب سرمایه با تجهیزدر یک سو پلیس و عوامل شهرداري 
و آماده رویارویی با کارگران و در آن سو کارگرانی با دستان خالی براي مقابله با تخریب 

هایی که نبرد فرزندان خود میافتند. جنگ و گریزسرپناهشان و تنها حامی خود را همسر و
کرد. لیست اعتصابات کارگري در این میرا تداعیقبل از میالدهاي بردگان رومی در سده

جیپ اصفهان، کاشی ایرانا،هاي داد. اعتصاب نساجیمیالتهاب جامعه را نشانالسالها کام
تر از دارمی و نفت و ... بطور مکرر و هر بار دامنهصنایع پتروشی، لندرور،جهان جنرال موتورز

ارتش عظیم بیکاران بود. ، نظام بود. سمت دیگر مبارزههاي در حال یورش به ساختارگذشته
انگاشتند که بیکاران برگ برنده میان به آن دلخوش بودند و چنیندارسرمایهزمانی آنچه که 
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اکنون و در این مقطع ، رگران و بویژه سطح دستمزدهاستزنی بر سر مطالبات کاآنان در چانه
زنجیرانشان آتش پیوندي با همآنان و در همدر مقابل خود به نیرویی بدل شده بود که، بحرانی

به بعد بحران را در مقابل خود55ي در ایران از سال دارسرمایهکردند. میورمبارزه را شعله
بایست میاز یک سو ناشی از ذات و ماهیت خود بود و از سوي دیگربحرانی کهببیند. می

شد. بحرانی باشد که از سوي سرمایه جهانی به وي و ساختارش تحمیل میمتحمل بخشی از
هایی که به منظور کنترل جنبش نشینی کند. آن سیاستتوانست عقبنمینظام دیگر بیش از این
، و مطالبات کارگرانها تا با پذیرش بخش کوچکی از خواستهساخت میکارگري وي را وادار

دیگر پاسخگو نبود. همین امر سطح، شکل خود را بر این جنبش از دست ندهدبه نوعی کنترل
و برخورد ها به خیابانها برد و از درون کارخانهمیو درجه تعرض جنبش کارگران را باال

ز ااي کشاند. کارگران که تا دیروز با سالح اعتصاب پارهمیمستقیم با پلیس و ارتش حکومتی 
بینند. بیکاري شروع به رشدمیاین سالح را اندك اندك کند، گرفتندمیمطالبات خود را

کند.میبورژوازي در داخل و در خارج خطر را لمسگردد.میتراوضاع وخیم.کندمی
هویدا، آموزگار و شریف امامی هاي تی سرمایه و تغییر پیاپی دولتسیاسی نظام سلطنهاي رفرم

هایی از این دست آمریکا بدلیل داشتن تجربهویژههي غرب  و بدارسرمایهداد. نمینیز جواب
کردند و میسیا شرایط را بهتر دركدر امریکاي التین، افریقا و شرق آمختلف هاي در کشور

ترین یکی از آرامچنان به ه بود و آماده بود تا آنکه شکل گرفتموج سهمگینی رااز دورست
پیرامونی و حتی بسیار ها ي در بسیاري از کشوردارسرمایههاي سرمایه بتوفد که بنیانسواحل 

ي جهانی با شاه ایران بر سر کوتاه آمدن نظام در دارسرمایهتر را به لرزه در آورد. مذاکرات دور
نتیجه ماند. تجربه رِفرم سلطنتی در بیمشخصا طرح سندیکا سازي عمالو ها برخی زمینه

ان جوابگو نخواهد هایی نظیر ایردر کشورها گذشته به وي آموخته بود که این ابزارهاي سال
در عرصه جامعه شکل گرفته بود یک سر آن جنبش عظیم کارگرانی بود که رنج بود. نبردي که 

ي داخلی و دارسرمایهکشانده بود و سر دیگر آن به میدان مبارزهبدبختی آنها راها فقر وسال
نچنان نیرویی آتواند میها نشان دادجهانی آن بود. جنبش کارگري در این سالهاي همپالگی

ترین دژهاي آن ویران کند. اما سوي را حتی در یکی از محکمي دارسرمایهرا به میدان آورد که 
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افق و دورنماي مستقل ، ه جنبش کارگري علیرغم داشتن این پتانسیلدیگر واقعیت این است ک
گیري از تشکیالت مستقل خود در غالب توانست با بهرهمیجنبشی کهخود را نداشت.

کشی انسان آورده بود طومار نظام بهرهنزمان به میدان آدخالتگر با اتکا به نیرویی که هاي شورا
عظیم را عمال تمام نیروي آن موج ، از جهان در هم پیچداي گوشهاز انسان و کار مزدي را در

ي هار دارسرمایهناین جریاي واگذار کرد.دارسرمایهبخش ترین و فاشیستیترین به هار
ود سرمایه و نیز سازي خود براي سهیم شدن در سمادهدور در راه آي هااسالمی بود که از سال

یا کرده بود. جریان اسالمی مهکرد و ساز و برگ این دورخیز رامیتالشقدرت سیاسی حاکم
بردن از غیبت جنبش آگاه کارگري و طرح کامال دروغین و گمراه کننده مطالباتی با حداکثر بهره

در راستاي عدالت اجتماعی توانست از ضعف سایر جریانات نهایت بهره را برده و سوار موج 
ها فقر و فالکت آنان را به میدان بر دوش کارگرانی بود که سالجنبشی گردد که بار اصلی آن 

مبارزه کشانده بود. کارگرانی که به امید پایان دادن به دوران بیچارگی خود و در آرزوي دست 
ها یافتن به زندگی انسانی و امکانات آموزشی و بهداشتی براي فرزندانشان مبارزه را از کارخانه

ي هار اسالمی که دارسرمایهجریان ها ریخته بودند.در ادامه به خیابانهایشان شروع و و کومه
رو و پس پرده هاي دید و از سوي دیگر از حمایتنمیاز یک طرف نیرویی در مقابل خود

رامی و دور به آهاي از سال، نظام شاهنشاهی برخوردار بودهایش در ساواك و پلیس پالگیهم
،فوق ارتجاعی نظیر انجمن حجتیههاي در غالب انواع تشکلبه اصطالح با چراغ خاموش 

از ارزش بري خود راکرد تا سهممی.. خود را آماده.مذهبی وهاي تهیا، خیریههاي بنیاد
گنجید که روزي تمام نمیهماش تولیدي کارگران بیشتر کند و شاید در مخیلههاي اضافه

طبقه کارگر ایران بود که بسان ، ت بازنده واقعیقدرت سیاسی را قبضه کند. در هر صور
ه در چگذشته چه در ایران و تاریخ هاي هاي نه چندان دور گذشته و بسیاري از واقعهسال

بسیاري از یاران خود را از دست ، جنگید، اخراج شد، با تمام قوا به میدان آمد، سطح جهانی
کرد که در کمتر از چند ي واگذاردارسرمایهبه جریانی از شکنجه شد و در انتها همه را، داد

ي جهان دارسرمایههاينظامترین و سفاكترین یکی از سیاهخود را محکم کرد وهاي ماه پایه
توانست تالش و مبارزه چندین ساله خود را وثیقه برقراري میرا بنیان گذاري کرد. طبقه کارگر
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ارگران میتوانستند تولید اجتماعی باشد. کور ریز و بهرهمی نوین کند که در آن خود برنامهنظ
از قیام خود دفاع کنند و با  ایجاد شوراهاي ، از مبارزات خود،گري شوراییبر اساس دخالت

ر آنتوان ایجاد هیچ خللی داي ي و نه هیچ گمراههدارسرمایهپی افکنند که نه ايخود  قلعه
داشت. نمی

فصل هفتم و هشتم نوشته ناصر پایدار مراجعه »تاریخ جنبش کارگري«براي مطالعه بیشتر به کتاب * 
شود.

پرویز همراه
1395من به

رمایه شویم *در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد س*
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)2(کار دستمزدي

توضیح:
دهقان و ویراسته اثر مارکس، ترجمه م.» ي و سرمایهکار دستمزد« مطلب زیر از کتاب 

ت همین ساستخراج شده است. در شماره قبل نیز، بخش نخ» ماکزیما–آلفابت «انتشارات 
ی و روانی هر چه یدر یکی، دو جا صرفاً با هدف گویااز همین کتاب را درج کردیم. ، بحث

به خاطر این کار و نیز به ایم.قل اصالحات نگارشی الزم دست زدهبیشتر جمالت، به حدا
هم از دوست مترجم و هم از انتشارات الفابت پوزشها،خاطر چشم پوشی از نقل پانویس

بینیم. این نکات عبارتند میخواهیم. یادآوري چند نکته را در مورد محتواي مقاله نیز الزممی
از:
اي بادلهچگونه مقداري کاال یا ارزش مپردازد که: میبه طرح این سؤال. مارکس در اینجا 1

نیروي این مجموعۀ کاالها به مثابه یک «دهد میشود و بالفاصله پاسخمیبه سرمایه تبدیل
، از طریق مبادله با نیروي کار زنده و بخشی از جامعهمستقل، یعنی به مثابه نیروي اجتماعی

ه جز قدرت کار که چیز دیگري باي دهد، وجود طبقهمیرا حفظ کرده و رشدبالواسطه خود 
شرط ضروري وجود سرمایه است. تنها سلطۀ کار انباشته شده و انجام کردن را صاحب نیست

کارِ انباشته شده سرمایه به وجودپذیرفته و مادیت یافته بر کاِر بالواسطه و زنده است که از 
کند. میمارکس در اینجا به طور ساده و در قالب چند جمله کوتاه مطرحآنچه . »آوردمی

تصویر از وجود واقعی سرمایه است. یک نیروي اجتماعی مستقل، یک رابطه ترین شفاف
کار مستقیماست، مولود کاراجتماعی قاهر که وجودش، وجود رابطه خرید و فروش نیروي

رشد و بقایش وجود طبقه کارگر است. در همان و استثمار کارگر است. شرط موجود بودن، 



33

حال مستقل، مسلط و قاهر بر تولید کنندگان خود، جامعه و جهان حاضر است. قدرتی چنان 
مستولی و فائق و بتواره که به قول مارکس (در بحثهاي دیگرش) کل جامعه موجود از آن 

دشکافانه مارکس چند نکته مهم شود. از این تعریف بسیار درست و کالبمیشروع و به آن ختم
قابل استنتاج است. اول: سرمایه در همان حال که رابطه تولید ارزش اضافی، تولید، بازتولید و 
رشد مستمر سرمایه، رابطه جدا ساختن کارگر از کار، محصول کار و تعیین سرنوشت زندگی 

و پمپاژ سیاست، زاد آي و رابطه دارسرمایهاوست، در همان حال شالوده واقعی وجود جامعه 
مدنیت، دولت، حقوق، فرهنگ، افکار، اخالق، قراردادها و کل فراساختارهاي پاسدار 

باشد. دوم: وقتی که سرمایه چنین است الجرم مبارزه طبقه کارگر میموجودیت سرمایه نیز
اي اند مبارزهتونمیعلیه استثمار، شدت استثمار یا هر فرم بی حقوقی خود در این نظام نیز،

ی سرمایه باشد. این نکته ماهوي مرز یي و منحل در چرخه ارزش افزادارسرمایهآویزان به نظم 
میان پویه واقعی کارزار طبقاتی کارگران با همه رویکردهاي رفرمیستی راست و چپ است. 

اي گونهاین ذات مبارزه طبقاتی پرولتاریاست که اعتصابش براي بهاي بیشتر نیروي کار باید به
در حال اي ی او علیه اساس بردگی مزدي نیز باشد. باید به عنوان طبقهیانداموار تجلی صف آرا

ي ظاهر گردد، فضاي پیکارش باید فریاد بلند این پیام دارسرمایهجنگ بر سر بود و نبود کل 
روند باشد که خواستار کفن و دفن پروسه تبدیل محصول کار خود به سرمایه خواستار نابودي 

پیوسته از اي براي افزایش دستمزد حلقهاش باشد و مبارزهمیسرمایه شدن حاصل کارش
زنجیره سراسري این پیکار است. کارگر تنها در این صورت، نیروي زنده درگیر در مبارزه 
طبقاتی است. تنها در این حالت راه واقعی ارتقاء سرمایه ستیزي خودپوي خویش به سرمایه 

رود، تنها به این شرط سلول پویاي جنبشی است که خود را براي میه طبقاتی راستیزي آگا
کند، در غیر این صورت، در شرایطی که به قانون، نظم، مدنیت و میمحو بردگی مزدي آماده

حقوق نسخه پیچی شده سرمایه آویزان است، وقتی که کل هستی اجتماعی و طبقاتی خود را 
سازد، میطلبی فراطبقاتی و به قدرت رساندن یک حزب باالي سر خودساز و کار سرنگونی 

کند، میي خود را در گورستان سندیکالیسم دفندارسرمایهزمانی که تمامی قدرت کارزار ضد 
روي کار، تبعیضات جنایتکارانه جنسی، کار کودك، علیه بهاي نازل نیاش موقعی که مبارزه

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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زادیهاي سیاسی، علیه کشتار عام آکتاتوري، خفقان، قتلزیست محیطی، دیهاي آلودگی
ی و اعمال قدرت او علیه یعلیه هر کدام اینها، تجلی صف آراحقوق انسانی، ترین ییابتدا

باشد. وقتی نمیي وي نیز در میاندارسرمایهي نیست، دیگر سخنی از مبارزه ضد دارسرمایه
پوي خویش را در قبرستان رفرمیسم ز خودکه چنین نیست او کل وجود طبقاتی سرمایه ستی

دفن کرده است. بر روي این رراست سندیکالیستی یا رفرمیسم میلیتانت چپ نماي حزب ساال
ي بیع  و شري نماید، حالتی که دارسرمایهقدرت پل بسته است تا با مالکان و حاکمان دوزخ 

همین اش پوسد و نتیجهمید،فرسایمیجنبش کارگري صد سال و چند دهه است در باتالق آن
است که در برابر دیدگان خیره و مبهوت خود داریم. 

. مارکس در تشریح فهرست وار رابطه خرید و فروش نیروي کار، دستمزدي که کارگر2
دار زمین و کارگر روزمرد را کند، مثال اجارهمیدریافتدارسرمایهگیرد و اضافه ارزشی که می

قروش سود صاحب 5قروش بهاي نیروي کار و 5کشد. او در این مثال، به ارقام میپیش
نماید. شبیه این مثال با ارقامی ناظر بر همین قیاس و نسبت تقریباً در سراسر میسرمایه اشاره

و مزد، بها، سود گرفته تا ها نوشتهمتون نقد اقتصاد سیاسی مارکس، از فقر فلسفه و دست
نرخ ها و مجلدات مختلف کاپیتال به وفور قابل مشاهده است. در غالب این مثالگروندریسه

چرخد. چرا مارکس همه جا این میدرصد100اضافه ارزش مورد رجوع محاسبه حول محور 
ه فقط مثال است کند، شاید بتوان دو دلیل برایش آورد. نخست اینکمینسبت و رقم را مطرح

آید، تطابق میترتر و واقعیدلیل دوم که به نظر مهم». ه نیستمثل مناقشدر«و به قول معروف 
مستولی بر پروسه هاي نسبی این رقم یا شاخص با سطح بارآوري نیروي کار و سایر مؤلفه

دانیم، اما با مراجعه به شواهد نمیي در آن شرایط معین تاریخی است. دقیقادارسرمایهتولید 
در آن زمان واقعا هم حول این محورها حدس زد که متوسط نرخ اضافه ارزشتوان میمختلف

چرخیده است. هدف ما از باز کردن باب این گفتگو هم اتفاقا توضیح همین نکته مهم است. می
سال، با سیر صعودي انفجارآلود 150ي در فاصله میان آن روز تا امروز، در طی این دارسرمایه

وند خیره کننده افزایش متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه، با ایجاد شرایطی که بارآوري کار، با ر
گیري از کند، به بهرهمیدر آن حداقل نیروي کار حداکثر سود و سرمایه را تولید
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ا به کارگیري کل دستاوردهاي عتی، تکنولوژیک و اطالعاتی و بانقالبات صنترین محیرالعقول
را ها و تولید و باز هم تولید سرمایه، متوسط نرخ اضافه ارزشدانش بشري در خدمت تولید

توان نمیانفجاري باال برده است. هیچ آمار دقیقی از این رقم در هیچ کجاي دنیااي به گونه
راه جستجوي این ارقام است. بند بند خود مین سرپیدا کرد زیرا دیوان محاسبات بورژوازي در 

در سطح ها زنند که متوسط نرخ استثمار یا نرخ اضافه ارزشمیانگبا همه اینها تمامی شواهد ب
زند. نرخ اضافه ارزش میبین المللی نه فقط چندین برابر زمان مارکس که سر به چند ده برابر

خاص اقتصادي این یا آن کارخانه بتوان محاسبه کرد. به گفته هاي چیزي نیست که با داده
حوزه مستقیم انباشت و ارزش حاصل استثمارهاي اضافه ارزشفقطها مارکس تک سرمایه

تولید شده توسط طبقه هاي کنند، آنها سهمی از کل اضافه ارزشنمیی خود را تصاحبیافزا
منتشر شده از سوي مراجع رسمی هاي سازند. با همه اینها، همین دادهمیکارگر را نصیب خود

زنند که متوسط نرخ ارزش اضافی در جامعه ما از میرژیم جمهوري اسالمی سرمایه فریاد
کند فقط میتومان که تولید10درصد افزون است. کارگر ایرانی در بهترین حالت از هر 1000

گردد. ارقام مورد میدارسرمایهگیرد و مابقی سرمایه و سود مییک تومان را به عنوان مزد
ی که به نرخ اضافه ارزش یمتون نقد اقتصاد سیاسی او تا جاهمهاشاره مارکس در این مقاله یا 

ط هر دوره مورد کندوکاو قرار گیرد. یا نگاهی تاریخی و با رجوع به شرامربوط است باید ب
یک نکته دیگر را هم همین جا و در ارتباط تنگاتنگ با این بحث اضافه کنیم. نرخ اضافه 

ساید، اما آهنگ شتاب میتوسط سرمایه، سر به آسمانیا نرخ استثمار کارگران دنیا ها ارزش
ان و دارسرمایهدل درهیچ قندي راها این نرخ در مقابل نرخ افزایش بسیار کهکشانی سرمایه

ها،نفجاري نرخ اضافه ارزشاکند. به موازات سیر صعودي نمیي آبدارسرمایهمالکان جهنم 
خیزي سرشتی سرمایه در مهار پهنه بحرانبیما شاهد سیر رو به افت نرخ سودها و گسترش 

ي در شرایط روز دارسرمایهمختلف واقعیت چرخه تولید هاي رویهها سراسر جهان هستیم. این
جهان است.

ان، به ویژه اقتصاددانان و نمایندگان فکري دارسرمایه. در پایان مقاله، مارکس از چهره کریه 3
و دارسرمایهگویند که منافع میآنهاهاي تصاددانبورژواها و اق«دارد. میفریبکار آنها پرده بر

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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شود و سرمایه میشغلی به کارگر ندهد، او به بدبختی کشیدهدارسرمایهکارگر یکی است... اگر 
که به تولید اي گراید... هرچه سرمایهمینیز اگر به استثمار نیروي کار نپردازد به نابودي

داشت و هرچقدر ده افزایش یابد، به همان اندازه صنایع رونق بیشتري خواهنداختصاص داده ش
احتیاج به کارگران بیشتري دارند و همانقدر دارسرمایهتر شود به همان اندازه بورژوازي ثروتمند

نقل به اختصار) مارکس اینجا به روایتی از »!!! ( تر خواهد فروختهم کارگر خود را گران
کند میکارگر توسط سرمایه اشارههاي وازي و شکلی از مهندسی افکار تودهفریبکاري بورژ

هاي ي به صورت گلوله مرگ به شعور، شناخت و مغز تودهدارسرمایهکه در تمامی طول تاریخ 
کارگر شلیک شده است. اقتصاددانان و نمایندگان فکري سرمایه در سراسر جهان، از جمله در 

کنند  میی خاص طبقاتی خود تالش کرده و تالشیاعت و درنده خوجامعه ما همواره با شن
دارسرمایهي نقطه پیوند منافع طبقه کارگر و طبقه دارسرمایهتا به کارگران القاء کنند که گویا 

گیرد!!! میاست!!! گویا اولی کارآفرین است و دومی هم در قبال انجام دادن کار مزد خود را
:گویا
»!!!گر راچه منت داشت باید یکد--–ن زور خواهی من ز تو زر تو از م« 

ترین شرمانهگویند، بدون هیچ شک، یکی از بیمیآنچه این عوامفریبان درنده صفت
سازي کارگر استوار شده است. شالوده هستی سرمایه بر نیستتاریخ زندگی بشر هاي دروغ

کارگر است. کل آنچه در جهان زیر نام سرمایه است. سرمایه مولود، مخلوق و حاصل استثمار
آفریده و محصول کار و هاي وجود دارد توسط کارگران دنیا تولید شده است. کل این سرمایه

استثمار کارگر به جاي آنکه در خدمت زندگی، رفاه، آسایش، آرامش و تعالی جسمی و فکري 
ترین،، ویرانگرترین، هولوکاست سازجنگ آفروزترینترین،وي قرار گیرد، به غدارترین، درنده

و تباهگرترین قدرت قاهره مسلط بر زندگی و زنده بودن و کل بود و نبود او ترین خون آشام
تبدیل شده است. به آنچه همین لحظه حاضر در نقطه، نقطه جهان در مقابل چشم ما است 

قتصاددانان و نمایندگان ابعاد انفجاري این دروغ کثیف اها،نگاه کنید، سلول، سلول واقعیت
هاي که آفریده کار و محصول استثمار نسلاي زنند!! سرمایهمیفکري طبقه بورژوازي را فریاد

کند؟ پاسخ ساده است. کل میطبقه چه کرده و چهمتوالی طبقه کارگر جهانی است با این 
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بهداشتی و و بیجهان و تاریخ را به صورت بمب گرسنگی و فقر و فالکت و بیکاري و جنگ
خانمانی بر سر و روي آنها فرو باریده است. آنها را به موجوداتی مفلوك، اسیر، مسکنی و بیبی

زبون، جدا از کار و حاصل کار و پروسه تعیین سرنوشت زندگی خود ساقط ساخته است. 
است. دنیاي آکنده از تبعیضات جنایتکارانه جنسی، قومی و نژادي را بر سر آنها آوار کرده

صدها میلیون کودك را در عمق سیاه چالها به دار تولید سود حلق آویز نموده است. اختاپوسی 
مختلف دیکتاتوري هار و دموکراسی فریبکار به جان آنها انداخته هاي به نام دولت را در قواره

را قهرآمیز، دموکراتیک و فاشیستی نوع دینی و ناسیونالیستیهاي سرکوبترین وحشیانهاست.
وز اول و بر هر نفس کشیدن آنان مستولی ساخته است. جنگهاي امپریالیستی جهانی و بشرس

ساز امریکا در ویتنام، کره، جنگ هولوکاستها،ور میان دولتدوم، جنگهاي همیشه شعله
هاي درنده ایران و عراق، جنگ امریکا در افغانستان و عراق، جنگهاي بالکان، جنگ دولت

و سودان و اتیوپی و کنگو، جنگهاي موحش امپریالیستی انگلیس و فرانسه و سوریه و لیبی 
مختلف و رشته طویل تهاجمات نظامی دیگر را بر هاي سایر کشورهاي اروپاي غربی در قاره

منافع «آکنده است. سخن از ها سر بشریت آوار کرده است. کل کارنامه سرمایه از این برگ
اراتی کوتاه از مارکس در مقاله لیدترین دروغ تاریخ است. به عبپ» و کارگردارسرمایهمشترك 

کند و محصوالتش از میهر چه کارگر ثروت بیشتري تولید«نظر اندازیم. » کار بیگانه شده«
آفریند میبیشتريگردد. هر چه کارگر کااليمیشود، فقیرترمیلحاظ قدرت و مقدار بیشتر

شود، افزایش ارزش جهان اشیاء نسبتی مستقیم با کاستن از میتري تبدیلخود به کاالي ارزان
کند باید کمتر میهر چه کارگر بیشتر تولید«کند میمارکس اضافه» ارزش جهان انسانها دارد...

گردد، هر چه میترارزشبهاتر و بیآفریند خود بیمیمصرف کند. هر قدر ارزش بیشتري
تر، شود. هر چه محصوالتش متمدنمیترتر پرورانده شده باشد خود کژدیسهتش بهمحصوال

تر و تر خود کودنتر، هر چه کار هوشمندانههر چه کار قدرتمندتر خود ناتوانتر،خود وحشی
وجود دارد تیر دارسرمایهاین سخن که گویا نقطه اشتراکی میان منافع کارگر و » ...تربرده

ي از سوي اقتصاددانان و نمایندگان سرمایه به دارسرمایهزهرآلودي است که در طول تاریخ 
مغز کارگران شلیک شده است و آنچه توده کارگر با گوشت و پوست و رگ و پی خود لمس 

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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متضاد و دقیقاً رویه اند،یا  به ویژه با سر بیدار و هشیار طبقاتی خود تشخیص دادهاند،کرده
است.     ها معکوس این خرافه بافی

]خرید نیروي کار=[سرمایه
سرمایه مرکب است از مواد اولیه، وسائل کار و انواع وسائل معیشت که براي تولید مواد اولیه 

گیرند. تمام این اجزاِء میجدید، وسائل کار جدید و وسائل معیشت جدید مورد استفاده قرار
اند.کار انباشته شدهبه وسیلۀ کار به وجود آمده و محصول کار هستند، یعنی متشکلۀ سرمایه

رود. این میبراي تولید مجدد به کاراي پس سرمایه کارِ انباشته شده است که به عنوان وسیله
نظر اقتصاددانان است.

ت از نژاد سیاه و توان به اشکال گوناگون پاسخ داد. مثالً انسانی اسمییک بردة سیاه کیست؟
شود. یک ماشین پنبه ریسی، ماشینی است براي ریسیدن میتنها در شرایط معینی تبدیل به برده

شود. اگر از این شرایط معین خارج شود، میسرمایهپنبه و تنها در شرایط معینی تبدیل به 
ت شکر نیست.دیگر سرمایه نیست. همان طوري که طال به خودي خود پول نیست و شکر قیم

ها گذارند. انسانمیدر امر تولید نه تنها به روي طبیعت بلکه به روي یکدیگر نیز تاثیرها انسان
نمایند، میخود را مبادلههاي کنند و متقابالً فعالیتمیتنها به دلیل اینکه به شکل معینی همکاري

شوند و میو مناسبات معینی با یکدیگرقادر به تولید هستند. و به منظور تولید وارد روابط 
مناسبات اجتماعی انجامعمل آنها به روي طبیعت، یعنی تولید، تنها در درون این روابط و 

دهد، و میرا در رابطه با یکدیگر قرارها پذیرد. مسلماً این روابط اجتماعی که تولید کنندهمی
خود را با هم مبادله کرده و در مجموعۀ عمل هاي این شرایط که آنها در چارچوب آن فعالیت

کند. با اختراع یک وسیلۀ میکنند، برحسب خصوصیات وسائل تولید تفاوتمیتولید شرکت
جدید جنگی، مانند سالح آتشین باالجبار تمام سازمان درونی ارتش تغییر یافت؛ یعنی روابطی 

توانستند به مثابه ارتش عمل کنند و میدادند ومیکه افراد بر مبناي آن ارتشی را تشکیل
مختلف نیز تغییر نمود.هاي همچنین روابط بین ارتش
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پردازد، یعنی مناسبات میدر نتیجه آن روابط اجتماعی که افراد در چارچوب آنها به امر تولید
عۀ وسائل مادي شوند؛ و به عبارت دیگر با دگرگونی و رشد و توسمیتولیدِ اجتماعی، عوض

ابند. مناسبات تولیدي در مجموع خود چیزي را به وجودیمیتولید و نیروهاي تولید، تغییر
که در سطح معینی از رشد اي گیرد؛ جامعهمیآورند که روابط اجتماعی و یا، جامعه ناممی

، جامعۀ کهنجامعۀ دد.گرمیاز دیگر جوامع متمایزاي تاریخی قرار داشته و با خصوصیت ویژه
هایی از مناسبات تولید بوده و هر یک از این این چنین مجموعهییبورژواۀ  و جامعفئودالی

باشند.میمشخص کنندة یک مرحلۀ ویژه از رشد تاریخی بشریتها مجموعه
رابطۀ ی تولید، یعنی یک یباشد. این یک رابطۀ بورژوامیسرمایه نیز یک رابطۀ اجتماعی تولید

که سرمایه از آنها اي ی است، وسائل معیشتی، وسائل کار و مواد اولیهیتولیدي جامعۀ بورژوا
تشکیل شده آیا در یک شرایط معین اجتماعی و تحت روابط معین اجتماعی، تولید و انباشته 
نشده اند؟ آیا اینها براي تولید جدید در شرایط اجتماعی معین و تحت روابط معین اجتماعی 

روند؟ و آیا درست همین خصوصیت اجتماعی معین نیست که محصوالت مورد نمیه کارب
کند؟میسرمایهلزوم براي یک تولید جدید را تبدیل به 

سرمایه تنها مرکب از وسائل معیشتی، وسائل کار و مواد اولیه، مرکب از محصوالت مادي 
ام محصوالتی که سرمایه از آن تشکیلباشد. تممیمبادله نیزهاي نیست، بلکه شامل ارزش

باشند. بنابراین سرمایه مقداري محصوالت مادي نیست؛ بلکه مقداري کاال، میشود، کاالمی
است. اجتماعیهاي کمیتارزش مبادله و 

براي مثال: اگر پنبه را به جاي پشم، برنج را به جاي گندم، کشتی بخاري را به جاي خط آهن 
به شرط اینکه پنبه و برنج و کشتی بخاري، یعنی جنس سرمایه همان ارزش مبادله، بگذاریم؛ 

یعنی همان قیمت پشم و قیمت گندم و خط آهن را دارا باشد؛ در چنین حالتی سرمایه تغییري
تغییري گردد، دائماً تغییر ترین تواند بدون اینکه سرمایه دچار کوچکمیکند. جنس سرمایهنمی

اي، مقداري کاال یعنی ارزش مبادله است؛ برعکس، هر مقدار کاال یا گر هر سرمایهکند. ولی ا
ارزش مبادله، سرمایه نیست.

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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هر مقدار از ارزش مبادله، یک ارزش مبادله است؛ هر ارزش مبادله، منفرداً یک مقدار ارزش 
مارك 1000به مبلغ ارزد، یک ارزش مبادلهمیمارك1000که اي باشد. مثالً خانهمیمبادله

است. هر تکه کاغذي که یک فنیگ ارزش دارد، مقداري ارزش مبادله به مبلغ صد صدم فنیگ
نامند. رابطۀ معینی میتوان با محصوالت دیگر عوض کرد کاالمیباشد. محصوالتی را کهمی

آنها و یا اگر برحسب پول باشد، قیمت ارزش مبادلهشوند،میرا که تحت آن، این کاالها مبادله
یا ارزش مبادلهتواند در کاال بودنشان، و اینکه داراي نمینامند. کمیت این محصوالتمیآن

باشند تغییري به وجود آورد. یک درخت هر چقدر بزرگ یا کوچک باشد، یک میمعینقیمت
و یا به تن، با محصوالت دیگر مبادله گرم ـ م]28\35[درخت است. اگر آهن را به اونس

تغییري حاصلاش کنیم؛ آیا در خصوصیت کاال بودن و خصوصیت ارزش مبادله داشتن
ارزش آن بیشتر یا کمتر و اش هم این آهن کاالست که برحسب کمیتشود؟ خیر! بازمی

ه به سرمایه تبدیلپس چگونه مقداري کاال یا ارزش مبادلتر خواهد بود. قیمتش  باالتر و پائین
شود؟می

مستقل، یعنی به مثابه نیروي نیروي اجتماعیبه این خاطر که: این مجموعۀ کاالها به مثابه یک 
، از طریق مبادله با نیروي کار زنده و بالواسطه خود را حفظ کرده و رشدبخشی از جامعه

صاحب نیست، شرط ضروري که چیز دیگري به جز قدرت کار کردن رااي کند، وجود طبقهمی
تنها سلطۀ کار انباشته شده، انجام پذیرفته و مادیت یافته، بر کارِ بالواسطه وجود سرمایه است.

.آوردمیو زنده است که از کارِ انباشته شده سرمایه به وجود 
واقعیت سرمایه در این امر نیست که جهت تولید مجدد، کارِ انباشته شده توسط کار زنده به

شود که کارِ زنده در خدمتِ کارِ [انباشته میرسد؛ [بلکه] واقعیت آن در این خالصهمیمصرف
گیرد.میبراي حفظ و رشد ارزش مبادلۀ خویش، قراراي شده] به مثابۀ وسیله

کارگرافتد؟میو کارگر مزد بگیر چه چیزي اتفاقدارسرمایهحال ببینیم که در امر تبادل بین 
در مقابل این وسائل دارسرمایهکند؛ ولی میدر ازاء نیروي کارش وسائل معیشتی دریافت

را دریافتاي پردازد)، کار و فعالیت تولیدي کارگر و نیروي خالقهمیمعاش که به کارگر
ارزشی بیشتر ،کار انباشته شدهسازد، بلکه به میکند که نه تنها آنچه که مصرف کرده مجدداًمی
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تنها قسمتی از وسائل معیشتی دارسرمایه، کارگر از دهدمیاستاز آنچه که در ابتدا داشته
خورد؟ به درد مصرف فوري. ولی به میگیرد. این وسائل معیشتی به چه درد اومیموجود را

این وسائل مرا کنم، اگر از مدت زمانی که میمحض اینکه من این وسائل معیشت را مصرف
دارند، به منظور تولید وسائل جدید معیشت استفاده ننمایم؛ یعنی اگر در طی میزنده نگه

مصرف شده و از هاي جدیدي را به جاي ارزشهاي مصرف این وسائل، با کار خود، ارزش
مین اما درست هاند.ناپذیري از دست رفتهجود نیاورم براي من به طرز جبراندست رفته به و

تسلیمدارسرمایهنیروي فوق العادة تولید مجدد است که کارگر در ازاء وسائل معیشت به 
کند. بنابراین به خودي خود آنرا از دست داده است. مثالی را در نظر بگیریم؛ یک اجاره دار می

قروش5دهد. کارگر روزمزد براي این میقروش نقره در روز5زمین به کارگر روزمزدش 
قروش براي او تضمین 10نقره تمام روز را در روي زمین اجاره دار کار کرده و درآمدي برابر 

کند؛ نمینموده است. اجاره دار تنها برابر آنچه را که به کارگر مزدبگیر داده است، دریافت
ده به طرز را که به کارگر مزدبگیر دااي قروش نقره5ستاند. بنابراین او میبلکه دو برابر آنرا

قروش نقره، کار و نیروي کارگر مزدبگیر را 5سودآور و ثمربخشی به کار برده است. در ازاي 
قروش نقره خود را 5آورد و میبرابر محصول از زمین بدستخریده، توسط آنها به اندازه دو

آنرا به سازد. برعکس مزدبگیر به جاي نیروي تولیدي خود که ثمرات میقروش تبدیل10به 
کند، که آنرا با وسائل معیشت که کم و بیش به میقروش دریافت5اجاره دار واگذار کرده 

قروش نقرة مورد بحث ما به دو گونه به 5کند. بنابراین میشوند، مبادلهمیسرعت مصرف
قروش با 5این کند، چرا که میتولید مجدد: به نحوي که دارسرمایهبراي اند.مصرف رسیده

قروش تولید کرده است؛ و براي کارگر: به نحوي 10] که 21[شودمینیروي کار مبادله
قروش را با وسائل معاش یعنی وسائلی که براي همیشه از بین 5غیرتولیدي، زیرا او این 

اجاره دار [به دنبال مصرف آنها ـ م]، عوض کرده است و تنها با تکرار مبادلۀ سابق با اند رفته
تواند مجدداً آنها را به دست آورد.میاست که کارگر

باشد. این میکار مزدوري، مفروض بر سرمایهمزدوري؛ ون سرمایه، مفروض بر کاربنابرای
آیا کارگر در یک آورند.میاین دو متقابالً یکدیگر را به وجوداند،دو متقابالً به هم وابسته

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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نماید؛ او میکند؟ خیر! او سرمایه نیز تولیدمیتولیداي پنبههاي ها پارچهکارخانۀ پنبه تن
ی خواهند داشت؛ چرا که به وسیلۀ آنها یآورد که بر کار او حکمفرمامیی را به وجودیهاارزش
آیند.میجدیدي به وجودهاي ارزش

یابد. میارِ مزدوري تولید کند، افزایشاگر سرمایه تنها با نیروي کار مبادله شود، و اگر تنها ک
نکه سرمایه را افزایش دهد و تواند با سرمایه مبادله شود، به شرط ایمینیروي کار مزدبگیر

بنابراین افزایش سرمایه، افزایش پرولتاریا، یعنی ی را که بندة آن است تقویت نماید. ینیرو
افزایش طبقۀ کارگر است.

و کارگر یکی است. در واقع هم دارسرمایهگویند که منافع میآنهاهاي اقتصاددانبورژواها و 
شود و میشغلی به کارگر ندهد، او به بدبختی کشیدهدارسرمایههمینطور است؛ زیرا اگر 

را گراید و براي استثمار کردن باید آنمیسرمایه نیز اگر به استثمار نیروي کار نپردازد به نابودي
شده ـ یعنی سرمایه تولیدي ـ که به تولید اختصاص داده اي خریداري کند. هرچه سرمایه

داشت و هرچقدر تر افزایش پیدا کند، به همان اندازه نیز صنایع رونق بیشتري خواهندسریع
تر شود و داد و ستدهاي او وضعیت بهتري پیدا کند، به همان اندازه نیز بورژوازي ثروتمند

تر و همانقدر هم کارگر خود را گراناحتیاج به کارگران بیشتري خواهد داشتاردسرمایه
خواهد فروخت.

تر امکان افزایش هرچه سریعشرط اجتناب ناپذیر براي وضعیتی قابل تحمل براي کارگر، 
سرمایه تولیدي است.

شته شده بر این به معنی افزایش قدرت کار انبااما افزایش سرمایه تولیدي به چه معنی است؟
روي کار زنده است، به معنی افزایش سلطۀ بورژوازي بر روي طبقه کارگر است. هنگامی که 
کارِ دستمزدي ثروتی بیگانه را که بر او تسلط دارد، قدرتی که دشمن اوست، یعنی سرمایه را

سرمایه آفریند؛ وسائل اشتغال یعنی وسائل معیشت ـ به شرطی که او نیز مجدداً به جزئی ازمی
آیند.میو به اهرمی که مجدداً با حرکتی سریع آنرا رشد بدهد، بدل گردد ـ مجدداً به سوي او

گفتن اینکه منافع سرمایه و منافع کارگر یکی هستند، تنها بدین معنی است که سرمایه و کار 
طوري که باشند؛ هر کدام وابسته به دیگري است، همانمیمزدوري دو جزء یک رابطه واحد

اند.رباخوار و مفلس متقابالً به هم وابسته
باشد، میوابسته به سرمایهاش کارگر مزدبگیر تا زمانی که کارگر مزدبگیر است، سرنوشت

.دارسرمایهفع معروف بین کارگر و اینست آن اشتراك منا




