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1395جنبش کارگري ایران در بهمن ماه سال 

خوشبینی به آینده وضعیت شود و این موجب امیدواري ومیشمار اعتصابات هر ماه بیشتر
پرداخت نشده است. طبقه کارگر ایران است. تقریبا تمامی اعتصابات حول محور دستمزد هاي 

یعنی کارگران کار کرده اند، ارزش اضافی انبوهی ایجاد کرده اند که در بازار به سود تبدیل 
است چیزي براي خورد و خوراك، پوشش، دوا و دارو، رفع حداقل ها شده است اما خود ماه

هر روز که داران در حالینکرده اند. سرمایهاحتیاجات مدرسه کودکان خود و غیره دریافت 
دهند که گویا در میهمه جا عربده سراما سازندمیاقالم سرمایه و سود خود را نجومی تر

پردازند. بحال ضرر دادن هستند و گویا هیچ آهی در بساط ندارند که با آن دستمزد کارگران را 
خام فکري است که تصور کنیم زندگی کارگران در این دور باطل خالصه خواهد شد. مبارزه 

سرمایه، هر کجا که کارگران مزدي گردش کاال،ریان دارد و به هر نقطه تولید، توزیع و کالًج
ي، براي چالش فشار استثمار سرمایه، دارسرمایهکار مشغولند بنگریم نبرد و مبارزه علیه ه ب

براي بهبود شرایط کار و زندگی و براي رفع تعرض سرمایه ادامه دارد. ما این را در تمامی 
یابد در حالی که میکه چگونه اعتصابات هر ماه افزایشایم و دیدهایم سال دنبال کردهمدت

یابد.میاعتراضات افزایش-یابد تعداد اعتصاب میفردي کارگران کاهش-اعتراضات قانونی
آن به نگاه بهامامهمترین مسله روز کارگران دستمزد، پرداخت آن و مقدار کمی آن است 

ما که علیه نظام مزدي و براي شود.میانجامگوناگون یجه گیري نتباوناگون وشیوه هاي گ
فقر، نه با احتساب تورم ساالنه بلکه فقط و خطبر مبناي نه کنیم آن را میسرنگونی آن مبارزه

نمائیم. شاید گفته شود میکند محاسبهمیفقط بر اساس آن چه کل طبقه ما در طی سال تولید
ر مبارزات کارگري بر حول و محور کسب کنیم در حالی که اکثمیین جا شروعکه چرا از ا

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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اشتباه است زیرا نه مقدار و کمیت آن. این کامالًزند ومیدستمزد و داشتن قوت الیموت دور
خیل عظیم ارزش اما وقتی همهنماید ها میادار به قبول حد اقلورا سرمایه همواره مااگر چه 

کسب حد گیرد دیگربه چه دلیل خود ما هم باید به میما کارگران صورتهاي تولیدي توسط
بایست ایم میبرعکس محصول اجتماعی ساالنه که تولید کردهرضایت دهیم.اقل نیاز زندگی 

ان که خواهان انباشت همه تولید دارسرمایهعکس ه مبناي دستمزد ما قرار گیرد. ما درست ب
ي از سرمایه شدن این محصول و تبدیل تمامی آن به امکانات اجتماعی هستند، خواهان جلوگیر

آفرینیم و حق مسلم ماست میمعیشتی و رفاهی خود هستیم. مائیم که کل این محصوالت را
وکه همه آن پس از کسر آنچه نیاز بازتولید وسایل تولید است صرف زندگی و رفاه ما شود

ان مبارزهدارسرمایهتولید خود از چنگان براي خارج ساختن سهم هر عظیم تر حاصل کار و
کنیم و با تکیه بر میشویم، سازمان متحد شورائی خودرا بنامیکنیم. دراین نبرد آبدیدهمی

مستلزم هوشیاري امروز ها بینیم. اما کسب همه اینمیتجربه خود مقدمات نبرد نهایی را تدارك
افتن راه ارتباط با هم زنجیران خود است. زیرا ما به منافع طبقاتی، تکیه بر قدرت طبقاتی و ی

توان دست روي دست گذاشت و منتظر ماند که یک روز آفتاب قیام کارگري طلوع نمیاوال
توانیم امروز زیر نمیوقوع نخواهد پیوست و ثانیا ماه . چنین چیزي هرگز اتفاق نیافتاده و بکند

فقر و درماندگی، بدون يي، در منتهادارسرمایهسخت ترین نا هنجاري هاي ناشی از روابط 
کوچکترین تاثیر گذاري بر سرنوشت خود، زیر شالق مرگ و گرسنگی، جنگ، بیکاري، بی 
خانمانی و در محیطی مملو از کثافات و آلودگی هاي زندگی بر انداز محیط زیستی زندگی 

ي زنیم. دارسرمایهرا تحمل نمائیم و در عین حال دم از مبارزه ضد ها کنیم و همه ي این
مقدمات جامعه انسان هاي اجتماعی آزاد از هم اکنون در همین جامعه فقر زده، بیگانه شده، 
جنگ زده و مملو از کثافت سرمایه باید آغاز گردد. راه دیگري، راه میانبري وجود ندارد. از 

ه در همین را بنا کنیم. این بدین معنی است کبایست قدرت تاثیر گذار خودمیهم اکنون
ي آبدیده شویم، آگاهی و شعور ضد دارسرمایهپروسه جنگ روزمره طبقاتی و نبرد با 

باال بریم و داراي چنان قدرتی شویم که در هر نبرد، دشمن را ي خود را مرتباًدارسرمایه
م که این تازه آغاز کار و نیسنگرها به عقب رانیم و خود سنگرها پیش تازیم. فراموش نک
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کنیم. میو نبرد نهائی و سرنگونی نظام مزدي آمادهها را براي نبرداست و ما خودآموزش ما
اما بدون این آمادگی، بدون ارتقاء به مراحل باالتر آگاهی طبقاتی و آماده شدن در تجربه روزانه 

توان  کرد. آري ما نمیمبارزه صحبتی از امکان سرنگونی نظام مزدي، نظام جور ستم طبقاتی
ان و دولت دارسرمایهان متحد و متشکل در شورا هاي متشکل از همه  آحاد طبقه خود به کارگر

دهیم. در این نبرد هر قدر قدرتمند تر، سازمان یافته تر و متحد تر عمل میآنها اعالم جنگ
بیشتر و بهتري کسب خواهیم کرد. این روش ما در مقابل سرمایه و دولت آن در موفقیتکنیم 

هاي زندگی، محیط زیست و کار، محله، مدرسه، بیمارستان و هر آن جائی که تمامی عرصه
باشد.میکنند،میکارگران مزدي کار و زندگی

تقسیم حرکات کارگري ایران بر اساس نوع حرکت و جنبش در شش ماه اول سال، سه )1نمودار 
(بر حسب درصد)1395ماهه سوم (مهر آبان و آذر)، دي و بهمن ماه 

71تعداد اعتصابات از نظر قدر مطلق نیز افزایش یافته است بطوري که در شش ماه اول سال 
اعتصاب در ماه)، 25اعتصاب (76اعتصاب در ماه)، در سه ماه هه سوم 12اعتصاب (تقریبا 

اعتصاب در ماه بهمن صورت گرفته است. این در حالی 37اعتصاب در ماه دي و اکنون 34
باشد. میزان حرکات کارگري در میکاهشدر حالفردي دائماً -قانونیاست که اعتراضات

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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حرکت در روز بوده است در حالی که همین حرکات 5تا 4,5پنج ماه اخیر بطور متوسط بین 
حرکت کارگري در روز بود. اعتراضات توام با اجتماع کارگران 3,6در شش ماه اول سال حول 

اجتماع اعتراضی بدون ها است. اکثر این اعتراضات ادامه  ماههمان میزان سابق باقی مانده ه ب
گوئیم  زیرا مینتیجه مشخص در رابطه با هدف هاي آن بوده است. این نکته را مخصوصا

تواند  موجب نتیجه گیري هاي اشتباه گردد. این اجتماعات و اعتراضات مینادیده گرفتن آن
به دالیل معینی امکان اعتصاب به حد اقل رسیده ها دهد که در آنمیو مراکزي رخها در مکان

قصد دارسرمایهکار خوابیده است و یا است از جمله این که در این واحدهاي تولیدي اکثراً
موسسه را تعطیل و کارگران را اخراج کند. چنان ،دارد به محض تهدید کارگران به اعتصاب

گذشته نیز شاهد رشد و ارتقاء نسبی بوده است شود مبارزه کارگران ایران در ماه میکه دیده
رود که مر حله هاي جدیدي را تجربه کند. میدهد که جنبش کارگري ایرانمیاینها همه نشان

ان و دولت سرمایه دارسرمایهاز جانب نکته دیگري که همواره در مبارزه ما کارگران عموماً
واره در میدان نبرد طبقاتی بین دو طبقه اصلی شود مسئله حق و قانون است. اینها هممیعنوان

نیز در همین رابطه تعیینها گردند و محتواي آنمیان و کارگران مطرحدارسرمایهجامعه یعنی 
دارسرمایهدانیم و می. نبرد این دو طبقه در تعیین میزان آن چه که ما کارگران حق خودشودمی
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و قانون است. حق ما از دید گاه ما همه آن چیزي نامد تعیین کننده محتواي حقمیسهم سود
ان و دارسرمایهبایست صرف زندگی بهتر ما گردد. تمامی شگرد میوایم است که تولید کرده

را در چنبره قوانین ساخته و پرداخته خود اسیر کنند، بطوري که ما دولت آنها این است که ما
حرکت نمائیم. شالوده ها ید منافع طبقاتی آنخواهیم از حق خود صحبت کنیم از دمیهر وقت

قانون و قرار و عرف آنان این است که ما هر چه طوالنی تر و سخت هر و فرساینده تر کار 
با تمامی قدرت و به ها کنیم سرمایه و باز هم سرمایه شود. آنمیکنیم. هر چه کار و تولید

ار و همه اهرم هاي دیگر خویشو پلیس و قواي سرکوب و مهندسی افککمک دولت و ارتش
حتی دستمزدهاي ما را پرداخت وکوشند تا بهاي نیروي کار ما را به حداقل ممکن برسانندمی

نکنند. ما هیچ چاره اي سواي مبارزه و احراز آمادگی بیشتر براي مبارزه مؤثر علیه سرمایه 
يدارسرمایهائی ضد نداریم. قدرت سرمایه را فقط با قدرت متحد و سازمان یافته و شور

توان به چالش کشید، شکست داد و سرنگون نمود. می

ابراهیم پاینده 
1395اسفند 

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*
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سرمایه، هواي خوزستان و طغیان کارگران

را طغیان قهر توده کارگر علیه سرمایه نامید. ها شیلیسیا به ماشینمارکس حمله کارگران 
هاي گفت. اعتراضات و خشم سرکش تودهمیواقعیت نیز عینا همین بود و دقیقا همین را

کارگر اهواز علیه ریزگردها، اما بدبختانه و با تأسفی به عمق تمامی تأثیرات فاجعه بار صد ساله 
گوید. پیش از هر چیز ببینیم که ماجراي نمییست و چنینرفرمیسم راست و چپ، چنین ن

ریزگردها چیست؟ ریزگردها غبار متراکم، نفس گیر و کشنده پروسه تولید سودند. سرمایه 
فسیلی، بستن سدهاي پرشمار بر هاي روزافزون بی مهار در قلمرو تولید انرژيهاي گذاري

برده مزدي بی بها، در وجب به ها لیونسود و کار اضافی میکسببا هدف ها روي رودخانه
در سراسر ها و تاالبها رودخانهها،مردابها،خوزستان، خشک کردن دریاچههاي وجب زمین

اصلی پمپاژ ریزگردها هاي غربی کشور، سرچشمههاي ایران، به ویژه فارس و همه استان
ان خصوصی و دارسرمایهعظیم صنعتی و مالی متعلق به هاي هستند. سپاه پاسداران، تراست

و آب اي اخیر، در هر کجا که رودخانههاي ، در طول دههدارسرمایهدولتی و در یک کالم طبقه 
به سرمایه و رونق بازار انباشت ها روانی یافته اند دست به کار احداث سد، مهار آب، تبدیل آب

بلعد، جزء الیتجزاي میاشده اند. آب یک پدیده طبیعی موجود در طبیعت است اما سرمایه آن ر
ان دارسرمایهسازد. میکند و ساز و برگ ارزان سازي هر چه بیشتر هزینه پیش ریز خودمیخود

را خشک کردند. به این نیز اکتفاء ننمودند، تا هر کجا که ها با بستن سدها، دریاچه و تاالب
هاي عمیق شدند. آبکرد، دست به کار حفاري چاههاي میکارها چشم کنجکاو سودجوي آن

را نیز محدود و محدودتر کردند. همه اینها ها زیر زمینی را هم کاهش دادند، منابع آب تاالب
و ریزگردآفرین زا گرد و خاكهاي با هم موجب بیابان زائی گردید و گسترش روزافزون بیابان
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ی و زنده بودن از تهاجم سبعانه فاشیستی سرمایه به زندگاي شد. اما همه اینها فقط گوشه
بود.  تر کرد. ابعاد واقعی ماجرا دهها بار افزونمیرا تعیینها انسان

عظیم جهان است که در منطقه مرزي مشترك ایران و عراق هاي هورالعظیم یکی از تاالب
قرار دارد. بخش ایران آن دو درصد کل خوزستان را پوشانده است و این فقط یک سوم 

دهد. میدان نفتی آزادگان، سومین حوزه نفتی بزرگ میتشکیلمساحت کل این مرداب را
جهان حاضر، در زیر همین تاالب قرار گرفته است. از زمان رژیم شاه خشک کردن تاالب با 
هدف بهره برداري از ذخایر نفتی زیر آن، دستور کار بورژوازي شد، با پایان جنگ دولتهاي 

، استخراج نفت آغاز شد و در 1376ت. از سال عراق و ایران پروسه پیشبرد طرح شتاب گرف
شرکت ملی نفت چین مقاطعه کار اصلی این پروژه بزرگ گردید. با خشک کردن این 1389

ها و نخلستانها تاالب، مرز آبی میان ایران و عراق خشکی زار شد. مراتع، علف زارها، چراگاه
آبادي و  آب و علف داند. شمار بدون هیچ هاي جاي خود را به شوره زارهاي خشک و بیابان

و حیوانات آبزي را ها و تأسیسات عظیم نفتی جاي خالی نی زارها، بیشهها کثیر چاهها، دکل
آنچه ما دیدیم این بود که شرکت سال در طول این هشت « پر کردند. به گفته اهالی منطقه: 

جودش را از کرانه موهاي نفت جلوي وارد شدن آب به هور را گرفت و همزمان تمامی آب
غربی آن خارج ساخت. هورالعظیم خشک شد تا راه استخراج  نفت هموار گردد. آنچه باقی 

عظیم ریزگرد را به هاي ماند برهوت تفتانی است که با گرم شدن هوا و وزش بادها، توده
کند. سرمایه نقش خود را به تمام و میفضاي زندگی و نفس کشیدن و اندرون جان ما پمپاژ
ان به عظیم ترین ارقام اضافه دارسرمایهکمال ایفاء کرد. نفت به حد وفور استخراج شد، 

و مصفاتر گردید و در سویه تر نفتی دست یافتند، زندگی آنها تابناك تر، رخشندههاي ارزش
کارگر خوزستانی و کارگران نواحی دیگر در میان تراکم سرکش ریزگردها ها دیگر آن ما میلیون

». توان یک متر جلوتر را دیدها بسیار به زحمت میشتیم. در تابستانمدفون گ
و کمپانی نفت چین تا حال بر حوزه  شمالی »  شرکت ملی نفت«فعالیت ها مطابق گزارش

حلقه چاه نفت حفاري شده و در حال بهره 59تاالب متمرکز بوده است. فقط در همین ناحیه 
میدان نفتی به « گوید: اي میدر مصاحبهملی نفتبرداري است. یکی از کارشناسان شرکت

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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متر کمتر 4ترین نقاط از طور کامل در داخل هور واقع شده است . ارتفاع آب تاالب در عمیق
است، به همین دلیل مقرون به صرفه نیست که براي استخراج نفت دکل نصب کنیم. با صرفه 

سرمایه بسیار صریح و بی نیاز از هر ن کارشناس نفتی خس» ترین راه همین خشک کردن است
تولید با هدف افزایش هر چه هاي گونه تعبیر و تفسیر است. آنچه اهمیت دارد، کاهش هزینه

است. در همان حال آنچه که هیچ محلی از اعراب ندارد و ها حجم اضافه ارزشتر نجومی
نواحی هم مرز با آن کارگر ساکن این استان و ها واجد هیچ پشیزي ارزش نیست جان میلیون

. منابع و نهادهاي دولت سرمایه نداردوجوداي نهیزمچیهدری قیدقآمارچیهدر ایران است. 
بینند، همان ها دریاي سود سرمایهفورانهر چه را که صالح بقاي حاکمیت بورژوازي و نیاز 

همین رژیم هاي سازند. با همه اینها حتی ارگانمیرا اعداد و اقالم گزارشات آماري خود
صنایع نفتی به دلیل ": کهدر گزارش خود نوشتند 1390اسالمی بورژوازي، در پاییز سال 

هاي آتش، انتشار سوزاندن مقادیر عظیمی از گازهاي حاوي سولفور و مایعات زاید در گودال
انتشار زیست محیطی وهاي هآالینده مونوکسید کربن  و ذرات، بیشترین سهم را در تولید آالیند

در رتبه بعدي بیشترین « : کهدادمیادامهگزارش» ها در فضاي اطراف اهواز به عهده دارندآن
بودهبار آلودگی ناشی از آالینده دي اکسید گوگرد در صنایع برق و به ویژه نیروگاه رامین 

کرده است، در مورد میهاي فسیلی سنگین در آن نقش اساسی بازيمصرف سوختکهاست 
تشار آالینده ذرات معلق بیشترین سهم متعلق به کارخانجات فوالد و بیشترین درصد انتشار ان

بر » استبودههاي تولیدي صنایع کانی غیرفلزي ها هم متعلق به فعالیتآالینده هیدروکربن
هاي سرد و مرطوب سال (دي و بهمن) میزان گرد و اساس همین مطالعات هر چند در فصل

ی دارد، اما تولید گاز مونوکسید کربن، دي اکسید گوگرد و اکسیدهاي غبار کاهش محسوس
ومضراریبسپیموده است. موادي که میازت به صورت بسیار چشمگیري روند صعودي

نیافشارریزاهوازي هوای آلودگزانیمکهکنندمیحیتصرگزارشگران. هستندنیخطرآفر
به گاه ها این آالینده.حداقل دو برابر حد مجاز استحتی در بهترین شرایط باز هم ها ندهیآال

شیمیایی هاي شوند. انها مجموعهمیپراکنده شدن در هوا در بسیاري موارد با هم ترکیب
این اعضاهاي کنند که هنگام عبور از مجاري ریوي و بینی به جدارهمیایجاداي پیچیده
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رکیبات پیچیده قادرند در آب حل شوند گردند. این تمیچسبند و موجب عوارض گوناگونمی
توانند جریان الکتریسته را از جائی به جاي دیگر منتقل میو وارد دستگاه گوارش گردند.

نمایند درست به همین دلیل است که اینک شاهد از کار افتادن سیستم برق رسانی و 
وش سرکش ناشی از حرص و جهاي ترانسفرموتورهاي برق در خوزستان هستیم. آالینده

ي براي خروش هر چه بیشتر دریاهاي سود و سرمایه، با سیستم دارسرمایهان و دولت دارسرمایه
کند نیازمند نگاشتن میچهها کند. اینکه با جسم و جان و زندگی انسانمیبرق رسانی چنین

از آنست. اي بینیم فقط گوشهمیکتابها است. آنچه اکنون در خوزستان

شبکه برق رسانی استان زیر فشار ریزگردها و عوارض و آثار آن دچار اختالل روزها است که
برند. هیچ هواي قابل میشده و از کار باز ایستاده اند. اهواز و برخی شهرها در خاموشی به سر

ها دبیرستانها،محبوس است. دبستانها در سینهها تنفسی براي استنشاق باقی نمانده است. نفس
انسان ساکن شهرها و روستاها، به برزخ دهشتناك ها لی استان تعطیل شده اند. میلیونو مراکز عا

و بلیه هائی است که ها میان مرگ و زندگی سقوط کرده اند. کل این رخدادها فقط فاجعه
روي توده کارگر آوار کرده است. وسرمایه صرفاً در جبهه آلوده سازي محیط زیست بر سر

بی بهداشتی، بی داروئی، ها،نیاي عظیم بیکاریها ، فقر، گرسنگی، انواع بیماريرا به دها این بلیه
اولیه هاي بی آموزشی، آوارگی، بی مسکنی، گورخوابی، اعتیاد، فحشاء، سلب هر گونه آزادي

بشري، فاشیسم سرکش اسالمی و دنیاي انسانی، قتل عام هر شکل حق و حقوق ابتدائی

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

helium
Rectangle
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شتی و همه جا حاضر و همیشه سرکش سرمایه اضافه کنیم. و جنایات دیگر سرها بربریت
را ها و سیه روزيها و فالکتها کارگر خوزستان و ایران اینک بار کل این مصیبتهاي توده

و سبعیت هاست که از چند روز پیش ها بر سینه خود سنگین دارند. زیر فشار کل این جنایت
اعتراض، راهپیمائی و عصیان هستند. کارگران در کارگر خوزستانی در حال ها تا امروز میلیون

آخرین ساعات روز به مراکز دولتی سرمایه هجوم برده اند و با پرتاب کوکتل مولوتف و مواد 
آتش زا، تا آستانه جنگ علیه جمهوري اسالمی سرمایه پیش رفته اند. معضل کارزار جاري 

و راهها و ساز و کارهاي کارساز پیکار واقعی فاجعه هاي کارگران اما نوع نگاه آنان به ریشه
براي غلبه بر آن است. نکته، نکته آنچه در باال آوردیم فریاد رساي این حقیقت بود که بانی، 

کارگر ها باعث و سرچشمه تمامی آلودگیها و کل مصیبت هائی که اینک بر سر و روي میلیون
است. ریزگردها دارسرمایهو طبقه ي دارسرمایهخوزستانی آوار است فقط و فقط سرمایه، نظام 

صرفاً ارمغان ها ارمغان سرمایه اند، نبود برق و آب و فضاي قابل تنفس و همه این بدبختی
بوده است که سپاه پاسداران و همه تر و سرمایه کهکشانیتر سرمایه اند. جستجوي سود افزون

بر ما ها و بربریتها عیتي را به سوي تحمیل این سبدارسرمایهصنعتی و مالی هاي تراست
سوق داده است. براي رهائی از شر ریزگردها، براي حصول هر میزان هواي قابل استنشاق و 

و نی ها براي حفظ هور العظیمها،و گندابها آب سالم، براي داشتن کارون پالوده از فاضالب
قل مایحتاج زنده براي دسترسی به حداها،براي حفاظت از جان ماهیها،زارها و نخلستان

ماندن، براي همه این ابتدائی ترین مطالبات، باید حتماً علیه سرمایه جنگید. سؤال اساسی و 
با کدامین ها،حیاتی نیز دقیقا در همین جاست که رخ خواهد کرد. چگونه، در کدام میدان

ها این جنایتتوان سرمایه را ازمیبه کمک کدام ساز و کارها، با کدام ارتش و قدرتها،سالح
توان وارد میزیست محیطی اش باز داشت.هاي ، جنایتمشخصو در اینجا به صورت بسیار 

ي براي رفع خطر  آلوده سازي روزافزون محیط زندگی و آب و دارسرمایهکارزار اساسی با 
ان را عقب راند، بر سرمایه دارسرمایهتوان سرمایه و میفضاي تنفسی و خورد و خوراك شد،

فائق آمد. سؤال یا سؤاالت اساسی اینها هستند و ها نظام بانی و باعث تمامی این سیه روزيو
پردازیم. ها باشند. به پاسخنمینیز چندان مبهم و ناآشناها پاسخ
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. مقدم بر هر چیز و به عنوان پیش شرط حصول هر وجب موفقیت، باید دست به کار 1
طبقه هاي ي تودهدارسرمایهابی شورائی قدرت ضد متشکل شدن خویش، دست به کار سازمانی

خود گردیم. بدون داشتن این تشکل، قادر به انجام هیچ کار مهمی نیستم. قدرت سرمایه را 
توان به چالش کشید، عقب راند و نابود ساخت. ما میيدارسرمایهتنها با قدرت متشکل ضد 

ش از جمله مطالبات زیست محیطی براي دفع هر تهاجم دشمن، براي تحمیل هر مطالبه خوی
باشیم. نیازمند تشکلی هستیم میان و دولت آنها نیازمند سازمانیابی شورائی خوددارسرمایهبر 

که همه آحاد طبقه ما در آن افراد دخالتگر، تأثیرگذار، آموزنده و آموزگار، تصمیم گیرنده و 
اشند. تشکلی شورائی که کل بها مجري تصمیمات، سیاستگذار و فعال جنبشی نمودن سیاست

قدرت طبقه ما را در مقابل سرمایه به صف کند و ظرف پیکار سراسري طبقه ما علیه 
ي باشد.   دارسرمایه

نفتی در هاي تولید انرژي فسیلی در دشت آزادگان و حوزههاي . چرخ کار در کلیه پروژه2
دست احداث  را از چرخش باز داریم. 

بع نفت و گاز توسط سرمایه کالً و در سراسر کشور، مخل زنده بودن . بهره برداري از منا3
شدن فضاي تنفسی، غذا، آب، پوشاك و زا ما، باعث آلودگی محیط زندگی ما، موجب بیماري

و پرشمارتر ماست. تولید این تر کل مایحتاج حیاتی ما و باالخره مسبب مرگ و میر انبوه
دانیم که رفع کامل میطیل گردد. ما به روشنی روزباید یکسره و براي همیشه تعها انرژي

ي است و براي حصول این هدفدارسرمایهآلودگیهاي زیست محیطی در گرو امحاء کامل 
و دولت سرمایه است که باید کل دارسرمایهي هست. این طبقه دارسرمایهجنگیم اما تا می

را متقبل تر سالمهاي ی با انرژيجایگزین سازي نفت و گاز و همه انرژیهاي فسیلهاي هزینه
گردند. 

. براي تحمیل خواست مهم و اساسی زیست محیطی باال باید اعمال قدرت کنیم. باید از 4
کشف و حفاري و استخراج و پاالیش و بارگیري و حمل و نقل نفت یا هاي درون کل حوزه

ان و دولت دارسرمایهگردیم. به ها گاز دست به کار مختل سازي چرخه ارزش افزائی سرمایه
فواصل زمانی معین چرخ کار و تولید ي اخطار دهیم که تا حصول کامل هدف دردارسرمایه

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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از کار خواهیم انداخت و مجاري تولید سود و سرمایه را متوقف خواهیم ها را در کل این حوزه
ساخت.  

و ها خشک سازي تاالبها،آفرینیبیابانها،سد سازيها،سرمایه گذاريها،. تمامی پروژه5
ان دارسرمایهاخیر توسط هاي که در طول دههها و شوره زار زائیها جنگل زدائیها،رودخانه

ي با هدف دارسرمایهیا دولت دارسرمایهعظیم صنعتی و مالی و کل طبقه هاي سپاهی و تراست
گرفته است باید به نفع توسعه بی مهار انباشت سرمایه و حصول سودهاي کهکشانی صورت

و حیوانات، تأمین بهداشت اهالی ها بهسازي محیط زیست، تضمین هر چه بیشتر سالمت انسان
منطقه و پاسداري از طبیعت خوزستان و سراسر کشور، گور خود را گم سازند یا دستخوش 

تغییرات کامال بنیادي قرار گیرند. 
به دست گرفتن سرنوشت کل سرمایه . هر گام موفقیت در تأمین هدف فوق نیازمند6

صورت گرفته و مؤسسات ایجاد شده در خوزستان به دست خویش و شوراهاي هاي گذاري
توانند با توجه میکارگري سرمایه ستیز خویش است. این کارگران و شوراهاي آنها هستند که

ا نگه به تضمین تحقق تمامی انتظارات عاجل و درازمدت زیست محیطی خود این سدها ر
و دریاها کنند. ها را مهار یا راهی رودخانهها دارند یا ویران سازند، آب

ورودي آب باید هاي . هورالعظیم باید به طور کامل احیاء گردد. تمامی مجاري و کانال4
هاي خروج آب از تاالب باید به صورت کامل مسدود شود. براي این کار مجدداً باز و همه راه

ي خویش عمال این دارسرمایه. باید متشکل شویم و با قدرت شوراهاي ضد اعمال قدرت کنیم
کار را انجام دهیم.

مورد نیاز براي هاي علف زارها، مراتع و باغستانها،. خوزستان باید زیر پوشش جنگل5
قرار زا تضمین هواي سالم منطقه و سد راه تولید هر میزان ریزگرد و مواد آالینده و بیماري

اید اعتصاب و از کار انداختن چرخ تولید و کار در سراسر خوزستان را ساز و برگ گیرد. ب
مجبورسازي دولت سرمایه به تأمین این هدف کنیم.
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. کلیه امکانات و مایحتاج بهداشتی براي مصونیت از مخاطرات ریزگردها و سایر مواد 6
مین گردد. براي حصول این آالینده معلق در هوا براي تمام ساکنان استان و مناطق مجاور تض

خواست نیز باید راه اختالل در چرخه تولید سرمایه و سود را پیش گیریم.   
در ها و سایر آلودگیها دیگر از فاضالبهاي . پاالیش آب رودخانه کارون و همه رودخانه7

نیازمند به و قلمروهاي دیگر ها سریع ترین زمان آغاز شود. در این زمینه نیز بسان همه زمینه
صف کردن قدرت متحد خویش هستیم. باید در تمامی مراکز کار راه اعتصاب و از کار انداختن 

چرخ تولید و کار را پیش گیریم.
فسیلی باید از شبکه هاي و وسائط نقلیه داراي سیستم سوختها اتوبوسها،. اتوموبیل8

ترافیک درون شهرها و کل حمل و نقل عمومی خارج گردد. 
و مراکز کار باید به ها ها، کارخانهمسکونی، مدارس، بیمارستانهاي مجتمعها،کلیه خانه.9

دستگاههاي مولد انرژي خورشیدي و بادي مجهز گردند. انرژي همه این اماکن و مؤسسات 
باید از این طریق تأمین شود. 

کز شهرهاي با مراعبور و مرور اتومبیل در. تأسیس مترو در شهرهاي بزرگ، ممنوعیت 10
ها،هزار نفر، احداث مسیرهاي خاص دوچرخه و عابر پیاده در کنار خیابان50جمعیت بیش از 

باید با برق و سیستم حرارت مرکزي ها،انتقال گاز و وسائل گازسوز خانههاي . شبکه11
مطمئن جایگزین گردد. 

لوله کشی بهداشتی ئی از آب . همه شهرها به سیستم فاضالب  و کلیه مراکز شهري و روستا12
برخوردار شوند.

. استقرار سیستم مدرن جمع آوري، انتقال و بازگشت زباله به طبیعت در کلیه مناطق شهري 13
.و روستائی

همزنجیران و همرزمان کارگر! 
انتظارات فوق نه تنها قابل تحقق هستند که به طور قطع نازل ترین سطح مطالبات روز ما را 

ي دارسرمایهو دولت درنده دارسرمایهبر طبقه هاي دهند. ما براي تحمیل این خواستهمیتشکیل
ي ماست. بدون این دارسرمایهشورائی ضد باید قدرت داشته باشیم. قدرت ما در سازمانیابی

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **



14

قدرت سازمان یافته متحد سرمایه ستیز قادر به پیشبرد موفق اعتراضات و حصول انتظارات 
ن واقعیتی بسیار صریح است که تمامی تجارب تاریخی جنبش طبقه ما و خویش نیستیم. ای

زنند. میلحظه، لحظه کارزارهاي طبقاتی ما در سراسر جهان درستی آن را فریاد

همزنجیران و همرزمان
ارتجاعی هاي ونیي درون ساختار قدرت سیاسی سرمایه و اپوزیسزمختلف بورژواهاي بخش

ما را مرکب هاي کوشند تا موج سرکش مبارزات و طغیانمیج کشوربورژوازي در داخل و خار
سودجویانه و قدرت طلبانه خود علیه همدیگر سازند. باندهاي هاي راهوار تسویه حساب

موسوم به اصالح طلب و اعتدال گراي بورژوازي از مشکالت آفریده شده توسط رقباي 
همراه بر طبل بی کفایتی دار و دسته اخیران سپاهی و طیف دارسرمایهگویند و میاصولگرا

کوشند تا شاید از مبارزات ما براي مینیز هر کدامدارسرمایهون طبقه یکوبند. محافل اپوزیسمی
سهم خواهی خویش از رقباي حاکم بهره برداري سودجویانه کنند. باید بر سینه همه اینها دست 

هاي پاي داریم و با قدرت شوراها خواستهي خود را بردارسرمایهرد گذاریم. شوراهاي ضد 
.خود را بر دشمن طبقاتی تحمیل کنیم

يدارسرمایهکارگران ضد 
1395اسفند 
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رانیایاسالميدارسرمایهجهنمدر
گورخوابهزاردهچندساالنه،دیتولتومانونیلیتر200

وخواندهدرسجوان،نسلازنفرهزارانهاي لیموبانیدورب. ستیندوتا،یکیها فاجعه
ه،یسرماحاکمانومالکاننیمنفورترازیکیجنازهعیتشمراسمازران،یاکارگرطبقهیدانشگاه

ها نیدوربنیا!. سازدمینترنتیایراهمفتخراریبسوردیگمیعکس،یرفسنجانيخاکسپاراز
يسوبهکارگر،شدهنینفرتودهوگرسنگانمعتادان،گورخوابان،يسوبهندرت،بهاریبساما

هستند،ها خواندهدرسنیهمشاوندانیخوومادرانوپدرانکهاي شدهنینفرونیلیمدهها
ويموسواعتباروارجيبراجماعتنیایصفتبردهوينثارجانيشعارها!! خوردمیچرخ
درریزنجهمشدهنینفرکارگرونیلیمدههاازسخناماد،یسامیکهکشانبهسریکروب

کهیوقتواستنیچنکارگرطبقهخواندهدرسهیالنیارفتار. گنجدنمیزینالشانیخ
است،يدارسرمایهقدرتوهیسرماصاحبانازيارجگذارمشتاقتنهاوتنهاآنانهاي نیدورب

یزندگبارفاجعهتیوضعویخوابکارتنویگورخوابمشاهدهيبراکارگرهاي تودهما
شدگاننینفرنیاریتصودیبا. میبرودشمنهاي روزنامهوها بونیترسراغبهدیبارانیهمزنج
بیرقهاي بخشانیممشاجراتوها کشمکشدرزيالازراخوابگورونینشدوزخ

در: کهمیابیدرآنجادرتامیکنرجوعاعتمادروزنامهبهدیبايآر. میستیاتماشابهيبورژواز
نیا. داردناممارزکهاستیدهستانکرمان،استاندرگنج،قلعهشهرستانيلومتریکصد

انیمدر،یزندگنامریزکارگرخانوار650دهاتنیادروندر. داردروستاچهلدهستان
یب،یبهداشتیب،یزبونحقارت،فالکت،،یآوارگخفت،ذلت،،یگرسنگفقر،هاي شعله

. شوندمیخاکستروسوزندمیخیتارشدهشناختههاي بتیمصوها تیمحرومکلویآموزش

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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مارند،یبیهمگ. هستندنیکپرنشدهساکنانکل. دیگومیمانکماهيروستاازاعتمادخبرنگار
لحاظبه. استکپرکیهمدهمدرسه. نانندلقمهکیيجستجودرگرسنهشکمباآنهایتمام

. شودمیلیتعطبارانشروعبا. استکردهدیسفراوسطاقرونهاي خانهمکتبيروامکانات
اهیستختهندارد،زیمندارد،یصندل. گرددمیغباروگردازماالمالآموزاندانشرفتنراهبا

دهستانيروستاهاریسا. ندارندقلمودفتروکتابمحصالنازیلیخ. استیرآشنائیغنام
ازدرمان،امکاناتازکیچیهوداروازپرستار،ودکترويبهداراز. دارندراوضعنیهم
وفوروهندیشبدانزبالهبهروستاها. کنندمیدادیبها يماریب. ستینيخبرها نیاکدامچیه
پررایزندگيکمبودهاوکسروحتاجیماهیکلیخاليجازايماریبهاي يباکتروها کربیم

ند،یآمیایدنبهلویک2ریزدهستانکودکانیتمامدیگومیمحلیسنتيماما. استکرده
جیرايغذا. ندیزامیناهنجاروماریبوزن،یبالغر،ف،یضعکودکانمعلول،وگرسنهمادران

وندارندهمرانیهمیحتيادیزعده. استقاتقچیهبدونیخانگنانروستاهایاهال
نیاساکنانوباشندمیتوالتچاهفاقدها کومه. گذارندمینیزمبرگرسنهسرشبهاکودکانشان

نند،ینشمیکهجاهماندردرستکنند،میاستفادهها آلونکنیزمازحاجتيقضايبرادهات
دورهاي گذشتهاقیسبهها کومهیروشنائ. دهندمیانجامراخودروزمرهيکارهاوخوابندمی
نیاویمکشیسوبرقوالمپ. گرددمینیتأمنفتيمقدارولهیفتيدارايبطرباخیتار

حمامرایز. نداردوجودیحمامچیه. هستندناآشناهمهاریدنیایاهالهاي گوشيبرایاسام
. استداغجاهمهیگدائبازار. داردایمیکحالتجانیادرشستشوآبواستآبازمندین

يتکددستواندنشستهها جادهکنار،یگرسنگازگودرفتهاي چهرهبافالکت،تینهادرزنان
کیباخودمصاحبهنقلبهسپساعتمادروزنامهخبرنگار. کنندمیدرازیابانیبرانندگانشیپ

کهاستبودهآنزنپاسخوخوردمیگوشتکهاستدهیپرسزننیاازاو. پردازدمیزن
واستکردهسؤالیمهمانلباسازروزگاران،طولدریحتاستدهیندهرگزيزیچنیچن
يپاخبرنگار. داندمیيزیچافتیضلباسازنهورودمییمهماننهکهاستدادهجوابزن

نیا. دیگومیپاسخخودپرسشبارااوسؤالروستازنوکشدمیانیمبهرادیعمراسم
،یسمهاي عقربوماردنیگزاثربرها انسانازيادیزعدهسالهر»؟هیچدیع«کهپرسش
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درمادرانمفرطضعفویجسمیناتوانلیدلبهکودکانسقط. دهندمیدستازراخودجان
اززنانتوسطکهشودمیهیتهها دستدورازروستاهانیاشربآب. استجیرااریبسنجایا

.گرددمیحملها کومهبهیکیپالستهاي بشکهوگالنقیطر
داستانآمد،يبورژوازیرسمبونیترکیخبرنگارزبانازمضمونبهنقلبانجایاتاآنچه
يداربردهعصرهاي آدم،یسنگنهیپارعهديانسانهاروزگاروحالیبازگوئقصدنبود،

هاي جنگآوارگانوينازياردوگاههارانیاسافرا،یبنانینشدوزخ،باستانرومویهخامنش
650یزندگثیحدها حرفکلمهبهکلمه،. مینداشتهمراهیسرمایمحلویجهانبشرسوز

جهنمازاي گوشهفقطواي گوشهدريمزدبردههزارانشتیمعوحالقصهکارگر،خانوار
فقطآنهایزندگوضعکهیکارگران. استرانیایاسالميدارسرمایهتیجناودهشتوگند

یاسالمیائیآر»هنیم« سرتاسر. کنندمیيبازراانوسیاقيبراقطرهوخرواريبرامشتنقش
کرج،اریشهردرکههستندها نیهم. استماالمالکارگرشدهنینفرتودهنیاوجودازهیسرما

در. خوابندمیگورهادره،یسرماکشورمرزتامرزدر،یاسالميجمهوريقبرستانهایتمامدر
استها کارتنآنهاهاي خانهمعتادند،ونیلیمون،یلیمکنند،میتوتهیبو» یزندگ« ها گورستان

وها جادهومعابرکناردر. هستندها ابانیخهیحاشوها پاركدرونهاي خوابکارتنآنانو
باکردستاندرباشند،مییفروشدستمشغولمحالتدرونودانهایموها کوچهوها ابانیخ

پاسدارانسپاهيرگبارهاآماجیخالنانلقمهکیافتنیيبرا»کولبر« تیهوونشانونام
کنند،میکارتمامفتیشدوگوناگون،هاي شکلبهروز،شبانههردر. رندیگمیقرارهیسرما
نیترمیعظصاحبانيکاالها. رسانندمیفروشبهرایحکومتاندارسرمایهمخدرمواد

ندینمامیحملها کوچهوها ابانیخکناربهکنند،میبارشیخودهیلهگردهبررافروشگاهها
هیسرماینظاميقواشکارها،شدناستثماروکارهانیهمنیحدر. دهندمیانیمشتربهو

ها،قبرستانوقبرهاوها کارتندرشبها. شوندمیيبورژوازمرگهاي جوخهمیتسلوگردندمی
زنندمیخیسرمافشارازشهرها،یعمومهاي توالتوها یدستشوئدراده،یپعابرهاي پلریز
هیسرماشهريشوراسیرئامروزنیهم. شودمیکشفعابرانتوسطآنهاهاي جنازهصبحو

درشیخواستیرکارنامهازیبخشعنوانبهيتکاریجناویشرمیبووقاحتتینهادر

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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یبمردگاناجسادافتنیيبرامأمورانفعالتالشازيدارسرمایهتیحاکموقدرتساختار
اعالميسرافرازبا. گفتمیقبرستانهاوها پلریزوها پاركکنارکاروکسچیهبدونونام
رایگرسنگازمردهگورخوابوخوابکارتونصدجنازهحداقلصبحگاههرکهداشتمی

يجمهوروهیسرماارمغانفالکتوفقرهاي جوخهدرربارانیتکارگران. کنندمیکشف
شهرهادوردستایمجاوردهاتدرکوچک،وبزرگيشهرهاهمهدرکهيدارسرمایهیاسالم

وماندنزندهيوارهایدفاصلهقه،یدقبهقهیدقدولتش،وهیسرما. فراوانندکندکارچشمتا
آنهادنیخوابازیحتریاخيماههادر. سازدتر میتنگشدگاننینفرنیابررادنیکشنفس

توتهیبوزهرابهشتبهها آنورودوندیآمیحساببهنجس. کنندمیيریجلوگهمگورهادر
اعالمها گورستاننیاحرمتنقضراهیسرمامالکانوحاکمانمدفنجواريقبرهادرها آن
خوابندمیغاردرمردوزن. شوندمیها کوهستاندرغارهاپناهندهها شبزیتبردر. کنندمی
ازيآحادعنوانبهصورتنیاریغدر. کننددیتولرااندارسرمایهسودوهیسرماروزهاتا

فروشقابلهاي زبالهوکیپالستيآورجمعمشغولکارانیبیونیلیمنیچندریکثتیجمع
خانوار650حالشرحنکتهنکته،. رسانندشیخوگرسنهشکمبهینانلقمهدیشاتاشوند،
خراسانهاي استاندريکارگرنفوسونیلیمدههاشتیمعوحالثیحدکرمانمارزيکارگر
بوشهر،خوزستان،الم،یاکردستان،ستان،یسبلوچستان،،یانیمخراسان،یجنوبخراسان،یشمال
سراسردرکارگرطبقهبخشنیترمیعظروزگاروحالقصهوها استاننیايشهرهایتمام

انها،طبقهکهاستيکارگرونیلیمدههاحالویزندگوصفنیا. استيدارسرمایهرانیا
يدارسرمایهبحرانسرکشهاي موجانیمدرگذشتهسالنیهمطولدرها آنریهمزنجتوده

خودمرگباروندهیفرساوشاقکارباهمبازها کوتیباتوسطها بحراندیتشدتالطمدرو
استدهیآفرهیسرماتومانونیلیتر200. استکردهدیتولکاالوهیسرماتومانونیلیتر200

کهاستاي طبقهیزندگشرحنیا. استدادهيدارسرمایهدولتودارسرمایهطبقهلیتحوو
طلب،اصالحاندارسرمایهدهیکشفلکبهسريسودهااشبربرمنشانهاستثماروکارحاصل

اء،یاالنبخاتمقرارگاهامام،ادیبند،یشهادیبنمستضعفان،ادیبن،يرهبرتیبیاهال،یجیبس،یسپاه
. استشدهگریدیخصوصویدولتیمالویصنعتکریپغولتراستهزارانوقدسآستان
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بحرانکلوهیسورجنگنهیهزاستثمارشوکارمحصولکهاستطبقهروزگارفیتوصنیا
فقططولدرکارگرهاي توده. استشدهدولتشورانیايبورژوازطلبانهادتیزهاي ینیآفر

نیاازخودشانبینصواندکردهدیتولثروتوهیسرماتومانونیلیتر200ازشیبسالکی
قلببهکیشلداغهاي گلوله،یخوابکارتن،یگورخوابها ارزشهمهنیاازدات،یتولهمه

. استبودهفالکتوفقرویگرسنگوینانیبفشارازهزارهزار،مردنکولبران،
هاي بونیتروها رسانهنیدوربیحت. استنیاماطبقهتیموقعوخوراكوخورد،یزندگ

باکهیمناقشاتومجادالتدرزانیمازحداقلکنند،نمیانکارراوضعنیازینهیسرمایرسم
. کندمینشترونیببهریتصاونیادارند،ها قدرتوها هیسرماوسودهاتصاحبسربرهم

دوزخشدگاننینفريسوبهرارسانهنیدوربیعدسسمتکهگرددمیدایپيخبرنگارکارگر
نیهمیدانشگاهخواندهدرسهزارانوجودابرازاستنیآگشرمچهاما. چرخاندمیهیسرما
تیسبعوتیبربروتوحشهمهنیاهیعلاعتراضيجابهکهطبقهنیهمفرزندانطبقه،

یآگاهوخشمخروشنکهیايجابهدولتش،وهیسرماکل،دارسرمایهطبقهکلان،دارسرمایه
يدارسرمایهضدیشورائیابیسازمانرقیبنکهیايجابهباشد،هیسرماهیعلخودطبقهکاریپو

ومالکاننیترمنفورازیکیجنازهپشتکارهانیاهمهيجابهيآربرافرازد،رااشطبقه
»یکروب،یکروب«و»يموسو،يموسو«شعارتا! کند؟چهتاگرددمیصفبههیسرماحاکمان

وانگذارانیبنازتیحمابرگوسازراشیخوآورچندش»یطلبیدموکراس«تا. دهدسر
يدارسرمایهخیتارهاي دولتنیکارگرترضدازیکیاکرهوعملهومعمارانوانیحاموانیبان

خودباختهومنجمدومسخخواندگاندرسنیاوجودازایدنورانیاکارگرطبقه. سازد
خوداتیحخیتاردریننگلکهراآنهاامهکارنيکارگرجنبشوکردخواهدشرماحساس
.افتیخواهد

انیزراعتسروش
1395اسفند 

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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)3کار دستمزدي (

توضیح:
ترجمه » کار دستمزدي و سرمایه« مقاله زیر بخش دیگري از کتاب معروف مارکس زیر نام 

است. مارکس در این قسمت بر نکات » ماکزیمال –آلفابت «و ویراسته انتشارات » م. دهقان« 
بسیار مهمی از جمله رابطه میان توسعه انباشت سرمایه با انکشاف فزاینده تقسیم کار 

رقابت در اردوگاه فروشندگان ها،ر کل این فرایند بر رقابت میان سرمایهي، تأثیدارسرمایه
گذارد. مینیروي کار، کاهش مستمر مزدها، پویه تمرکز سرمایه و مسائل مرتبط دیگر انگشت

کارگر است و ثانیًا هاي موضوعاتی که اوالً شناخت ژرف آنها نیاز بالندگی آگاهی طبقاتی توده
اخت در گرو تعمق مارکسی پروسه تغییراتی است که هر کدام این حصول این آگاهی و شن

ي و به ویژه از اواخر قرن نوزدهم به این طرف، پشت دارسرمایهدر طول تاریخ تکامل ها مؤلفه
سر نهاده اند. در این رابطه و به ویژه در همین زمینه معین اخیر است که توضیح بسیار مختصر 

بینیم. مینکات زیر را الزم
دروغها و برداشتن پرده از جعلیاتیها،. مارکس مقدم بر هر چیز به افشاء وارونه پردازي1
پیرامون نسبت مستقیم میان توسعه دارسرمایهپردازد که اقتصاددانان و نمایندگان فکري طبقه می

بافند و در ذهن میانباشت سرمایه، افزایش شمار کارگران و سیر صعودي مزدها!!! به هم
دهد که میبسیار آگاه گرانه توضیحاي کنند. او به درستی و به گونهمیکارگر القاءهاي دهتو

گویند متضاد با سرشت سرمایه است و نظام بردگی مزدي عمالً و تاریخاً میآنچه این جماعت
کند که روند گسترش انباشت میدهد. مارکس تصریحمیعکس آن را انجام داده است و انجام

با توسعه تقسیم کار و رشد پرشتاب بارآوري کار اجتماعی همراه است. این امر تشدید همواره
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آورد. میبیشتر استثمار کارگر و تولید حداکثر محصول توسط حداقل نیروي کار را به دنبال
و چه بسا صد برابر سابق سرمایه تولید50، 40، 30و در شرایط روز جهان 15، 10، 5کارگر 

دهد میانجامدارسرمایهاین راستا کفه کار الزم وي در قیاس با کار اضافی که براي کند و در می
یابد. میرسد. همزمان نیاز سرمایه به نیروي کار متخصص کاهشمیبه پائین ترین میزان ممکن

ان با فراغ بال و بدون دارسرمایهدهند. میکارگران ساده  کار همزنجیران ماهر خود را انجام
از افت تولید، کودکان خردسال را هزار، هزار و در عصر ما میلیون، میلیون به کارهراس 

پردازد و کل افراد میکنند. سرمایه به استثمار وسیع و مرگبار زنانمیگیرند و سالخیمی
کارگري از زن گرفته تا مرد، از پیر و میانسال گرفته تا کودك خردسال همه را هاي خانواده

ي از این راهها و به کمک همه این دارسرمایهسازد. نظام میلید سرمایه و سودوارد چرخه تو
ي است که هر دارسرمایهدهد. این سرشت میدستمزدها را تا نازل ترین سطح تنزلها شیوه

رود، کارگر بیشتر کارمیکند، به هر میزان که بارآوري کار اجتماعی باالترمیچه تکنیک رشد
گردد و در عوض سرمایه میاز هستی خود ساقطتر فرساید، وحشتناكمیترکند، عمیقمی

تسلط سرمایه هاي کند، پایهمیشود. هر چه کارگر بیشتر کارتر میفربه تر، نیرومندتر و عظیم
سازد. تر میو مفلوكتر و در مقابل، خود را زبونتر بر خویش را محکم

فشارد رابطه میان توسعه انباشت سرمایه میآن پاي. نکته دیگري که مارکس در این جا بر 2
دهد که میدر یک سو و گسترش چشم انداز بیکاري کارگران در سوي دیگر است. او نشان

بر خالف نظر اقتصاددانان عوامفریب بورژوازي گسترش دامنه پیش ریز سرمایه، به طور عام 
کند، نه فقط نمیشتر را تضمینموقت یا موارد خاص، نه فقط اشتغال بیهاي و سواي دوره

و ها نماید که قهرًا بر طول و عرض بیکارينمیادامه کار کارگران شاغل را ضمانت
ي با دارسرمایهافزاید. ماحصل کالم وي در این زمینه آن است که شیوه تولید میها بیکارسازي

کند. میرگر را کمگسترش روزافزون دامنه استفاده از ماشین آالت مدرن صنعتی نیاز به کا
دهند، به مراتب از شمار میجمعیت انسانی هائی که به این طریق کار خویش را از دست

کنند، بیشتر و میگردند و امکان فروش نیروي کار خود را پیدامیکسانی که وارد بازار کار
خود ت. سرمایه است که بنا بر سرشت شود. فراموش نکنیم که عیب از ماشین نیسمیبیشتر

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



22

گیرد. آنچه مارکس در اینجا میماشین را فقط در خدمت تولید سود و افزایش خود به کار
دهد، اینک، در شرایط حاضر، به صورت یکی از هولناك ترین و فاجعه میمورد تأکید قرار
ي، شیرازه زندگی بشریت را در هم کوبیده است. کران دارسرمایهمولود هاي بارترین مصیبت

بیکار در جستجوي کار است. کثرت این جمعیت هاي ي آکنده از انساندارسرمایهیاي تا کران دن
با » سازمان جهانی کار« ي مانند دارسرمایهبه حدي است که دولتها و نهادهاي بین المللی 

دهند. میها از بیکاري تحویل رسانهاي هدف استتار آمار و ارقام آن، هر روز تعریف تازه
دش بار و ابتذال آمیزي که بر پایه آنها هر که در طول هفته فقط چند ساعت تعاریف سراسر چن

دیگر هاي آید. با همه اینها و به رغم دنیاي فریب و دروغ پردازيمیکار کند شاغل به حساب
این نهادها باز هم بر پایه گزارشات خود این مؤسسات  بالغ بر یک میلیارد نفر از جمعیت 

رند. کارگر سکنه زمین بیکا
ي نکته دیگري است که مارکس در اینجا به طور دارسرمایه. نقش رقابت در شیوه تولید 3

پردازد. او این موضوع را در جاهاي دیگر، به ویژه در جلد سوم کتاب میبسیار گذرا به آن
کند. شناخت درست مارکسی از مکان و موضوعیت این پدیده میکاپیتال به اندازه کافی تشریح

کارگر واجد کمال اهمیت است. رقابت در همان حال که نقش بسیار تعیین هاي تودهبراي 
ي داشته است، اما به هیچ وجه دارسرمایهدر فرایند انکشاف، تمرکز و گسترش اي کننده

ي را کار مزدي و رابطه دارسرمایهباشد. بنمایه نمیشاخص هویتی این شیوه تولید نبوده و
، جدائی کارگر از کار و ابزار کار و محصول کار خویش، تسلط تام خرید و فروش نیروي کار

و تمام کار مرده بر کار زنده و سقوط کامل کارگر از هر نوع دخالت آزاد در تعیین سرنوشت 
نماید. رقابت فقط ساز و کار سرمایه براي تشکیل میکار و زندگی اجتماعی خویش تعیین

می، چگونگی توزیع شرایط تولیدي و حصه اضافه تولیدي، تشکیل نرخ سود عموهاي قیمت
ي بودن و نبودن جامعه به هیچ وجه توسط دارسرمایهمختلف است. هاي میان سرمایهها ارزش

شود. نمیرقابت، آزادي یا انحصاري بودن رقابت و باالخره افت و خیز پویه رقابت تبیین
و آنارشی تولید، ها انفرادي سرمایهي از طریق رجوع به نقش رقابت، مالکیتدارسرمایهتحلیل 

هاي یک سالح سهمگین دست بورژوازي و رویکردهاي رفرمیستی براي مهندسی افکار توده
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ي به جاي شکل دیگر بوده است. دارسرمایهکارگر و متقاعد نمودن آنها به قداست شکلی از 
ان مبارزه طبقاتی تمامی احزاب سوسیال دموکرات بین الملل دوم به کمک همین سالح، آتشفش

ي روز کارگران اروپا و امریکا را باتالق آشتی طبقاتی و تمکین توده کارگر به دارسرمایهضد 
نظم بردگی مزدي کردند. حزب سوسیال دموکرات روسیه، بلشویسم و حزب کمونیست 

ي را ساز و دارسرمایهشوروي سابق، کمینترن و احزاب لنینی نیز همین شیوه تحلیل و آناتومی 
برگ فکري و تئوریک خط مشی خود براي قربانی نمودن عظیم ترین بخش جنبش کارگري 

ي اردوگاهی، موسوم به سوسیالیسم ساختند. توسل بورژوازي دارسرمایهجهانی در پاي معبد 
و رفرمیسم به روایت باژگونه از نقش رقابت براي مهندسی افکار طبقه کارگر، به همین اندازه 

ي دارسرمایهي سالهاي آخر قرن نوزدهم به بعد با دارسرمایهنماند. کشیدن مرز میان محدود 
قبل، تأکید بر خصلت نمایی رقابت در این تقسیم بندي و ارائه تصویري بغایت هاي دوره
ي، ساز و کار دیگري براي گمراه ساختن دارسرمایهي از شرایط امپریالیستی تولید دارسرمایهغیر

رگر و تبدیل جنبش سرمایه ستیز آنها به ارتش یک بخش بورژوازي براي مفاصا کاهاي توده
و بیشتر از همه تئوري لنینی امپریالیسم، ها حساب با بخشی دیگر شد. بر اساس این نظریه بافی

سوداگر هاي با شروع این دوره، مشتی فینانیست غارتگر، انحصارات مالی تنزیل خوار و تراست
کردند!!. انحصارات ربح اندوزي که دنیا را میان خود تقسیممیسابق را پري دارسرمایهجاي 

ورزیدند!!. پروسه مینمودند!!، به بقایاي نظام فئودال در مستعمرات و نیمه مستعمرات عشقمی
کردند، گویا هیچ میسوزاندند!! در یک کالم هر چهمیانکشاف کاپیتالیستی این جوامع را

نمود!! گام بعدي میدانداري بورژوازي و رویکردهاي نمیي پیدادارسرمایهربطی به شیوه تولید
کارگر هاي بستن سد بر سر راه مبارزه طبقاتی تودهها،رفرمیستی متوسل به این اندیشه پردازي

، انقالبی گري »!!بود. از درون این تحلیلها امپریالیسم ستیزي خلقی، قداست بورژوازي ملی
انقالب « ، جبهه متحد ضد امپریالیستی متشکل از همه طبقات!!، دارسرمایهقه طبتر اقشار پائین

و »!!! ي مستقل و ملیدارسرمایهدموکراتیک ضد امپریالیستی هموارساز راه انکشاف و توسعه 
ي دولتی اردوگاهی زیر بیرق کمونیسم، مثل نقل و نبات دارسرمایهنهایتاً برپائی و استقرار 

ردید. رخدادهائی که کل قدرت گمیدر پیش پاي جنبش کارگري پهنشد ومینسخه پیچی

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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ارتجاع هاي کارگر دنیا را در گورستان مطامع، انتظارات، اهداف و افقهاي پیکار طبقاتی توده
ساخت و آثار ویرانگر و فاجعه بار آن را امروز بیش از هر زمان دیگري میبورژوازي مدفون

بینیم. با این توضیحات فشرده به سراغ اصل مقاله مارکسمیاربر زندگی طبقه کارگر جهانی ب
رویم. می

تقسیم کار، رقابت و دستمزد
افزایش سرمایه تولیدي و کنند، میبورژوائی ادعاهاي ولی آیا حقیقتاً آنطوري که اقتصاددان

جدائی ناپذیري به هم مربوط هستند؟ ما نباید حرف آنها را بپذیریم. افزایش دستمزد به طور
شود، باور تر میباشد، برده اش فربهتر حتی نباید این حرف آنها را که سرمایه هرچه شکوفان

که به زرق و برق ها کرد. بورژوازي خیلی باهوش است و در موافقت با معتقدات پوچ فئودال
فروختند، خوب محاسبه کرده است. شرایط موجودیت میاتخدمتکاران خود فخر و مباه

نماید. بنابراین باید مسئله زیر را از نزدیک مورد بررسی میبورژوازي او را وادار به حسابگري
قرار دهیم:

افزایش سرمایه تولیدي چه تاثیري بر روي دستمزد دارد؟
عمومی کند، انباشت مییدااگر سرمایه تولیدي جامعۀ بورژوازي در مجموعِ خود افزایش پ

ان و به میزان سرمایه آنها افزودهدارسرمایهآید، یعنی اینکه به تعداد میاز کار به وجودتري
ابعاد در حال افزایش دهد. میرا افزایشآنهارقابت بینان دارسرمایهافزایش تعداد شود. می

ز کارگران با ابزارهاي جنگِی پر قدرت تري اهاي وسائلی را براي کشیدن ارتشها،سرمایه
کند.میغول آساتري، به میدان جنگِ صنایع ایجاد

تواند دیگري را از میدان بیرون رانده و از طریق ارزان فروختن، سرمایۀ او دار میسرمایهیک 
را به سادگی صاحب شود. براي اینکه به قیمت ارزان تري بفروشد و در ضمن ورشکست هم 

تولید کند؛ یعنی نیروي [بارآورِ] تولید را هرچه بیشتر افزایش دهد. اما تر نشود، باید ارزان
و گسترش استفاده از ماشین تقسیم کار بیشترافزایش نیروي تولیدي کار، قبل از هر جیزي با 

باشد. هرچقدر ارتش کارگرانی که کار بین میتولید و تکمیل دائمی آن، ممکنهاي در بخش
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باشد و هرچقدر استفاده از ماشین در مقیاس غول آساتري انجام بگیرد، آنها بیشتر تقسیم شده
گردد.تر میتولید به تناسب کاهش یافته و کار ثمربخشهاي به همان اندازه هم هزینه

عمومی به منظور افزایش ماشین آالت و تقسیم کار و اي ان مسابقهدارسرمایهبنابراین بین 
آیدمیبه وجودتر مقیاسی هرچه وسیعبهبود بهره برداري از آنها در 

نو و با هاي ي با یک تقسیم کار گسترده تر، با استعمال و تکمیل ماشیندارسرمایهحال اگر 
سازمان داد که] اي از نیروهاي طبیعی، نحوة تولید [را به گونهتر و وسیعتر استفادة ثمربخش

انباشته شده به میزان بیشتري از محصول و نسبت به رقبایش، در ازاء مقدار مساوي کار یا کار 
کاال دست پیدا کرد؛ یعنی اگر به عنوان مثال در مدت زمان معینی از کار که رقباي او نیم ذرع 

کنند، او بتواند یک ذرع تولید نماید، چگونه رفتار خواهد نمود؟میپارچه تولید
براي از اي بفروشد، اما این وسیلهتواند نیم ذرع پارچه را به قیمت قبلی بازار میاو همچنان

که تولید او گسترش یافته، اي گردد. ولی به همان اندازهنمیبین بردن رقبا و افزایش فروش
و پرخرج تري که او به تر احتیاج او به فروش نیز افزایش پیدا کرده است. وسائل تولیدي قوي

بفروشد؛ ولی [واقعیت تر االهایش را ارزاندهد که کمیکار انداخته، این توانائی و امکان را به او
کند، می[مفروض] را مجبوردارسرمایهاین ست که افزایش نیروي بارآور تولید] در عین حال 

اي و بازاري را که [می بایست] براي کاالهایش به طور غیرقابل مقایسهکاالي بیشتري بفروشد
تر مورد بحث ما نیم ذرع پارچه را ارزاناردسرمایهباشد، به تصرف درآورد. در نتیجه تر وسیع

از رقبایش خواهد فروخت.  
فروشند، میتمام یک ذرع پارچه را به همان قیمتی که رقبایش نیم ذرع رادارسرمایهاما این 

به فروش نخواهد رساند؛ هرچند که هزینۀِ تولید تمام یک ذرع پارچه براي او بیش از هزینۀ 
برد و تنها هزینۀ اي نمینباشد. چرا که در غیر اینصورت نفع فوق العادهتولید نیم ذرعِ دیگران

آورد. در چنین حالتی درآمد بیشترِ احتمالی او ناشی از به گردش انداختن میتولید را بدست
خواهد بود، نه اینکه او بیشتر از دیگران ارزش سرمایه خود را [از طریق تر افزوناي سرمایه

ري از سود] افزایش داده است. به عالوه اگر قیمت کاالهایش را تنها چند تصاحب درصد باالن
ف خود خواهد رسید. [بدین ترتیب] او از قیمت کاالي رقبا تعیین کند، به هدتر درصد پائین

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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، رقبایش را از با فروش کاال به قیمتی کمتر از هزینۀ تولید[در مقایسه با دیگر تولید کنندگان] 
آورد. و سرانجام خاطر مید و الاقل بخشی از بازار را از دست شان بیرونکنمیمیدان خارج

سازیم برحسب اینکه فروش یک کاال در فصل مساغد یا نامساعدي براي صنایع انجام مینشان
رار خواهد گرفت. قتولیدهاي از هزینهتر باالتر و یا پائینگیرد، قیمت رایج آن در بازار همیشه 

تولیدي معمولی (نسبت به هاي از هزینهتر پارچه در بازار باالتر یا پائینبرحسب اینکه قیمت
تولیدي را به کار برد، نسبتی تر و ثمربخشتر ي که وسائل جدیددارسرمایهگذشته) باشد، براي 
کند.میرساند، تغییرمیتولیدي واقعی به فروشهاي که او در باالي هزینه
ان رقیب نیز شروع دارسرمایهمورد بحث طوالنی نیست. سایر دارسرمایهولی عمر این امتیاز 

کنند و این کار را در همان مقیاس یا مقیاس میو همان تقسیم کارها به استفاده از همان ماشین
جدید رایجهاي دهند. و به این ترتیب استفاده از تقسیم کار و ماشینمیبزرگ تري انجام

از تر تولید سابق، بلکه پائینهاي از هزینهتر پائینقیمت پارچه نه تنها گردد؛ تا جائی که می
گیرد.میتولید جدید نیز قرارهاي هزینه

از رواج وسائل قبلگیرند که میان نسبت به هم در همان شرایطی قراردارسرمایهبنابراین 
بر محصول گذشته را به اگر با وسائل بتوانند دو براحالجدید تولیدي در آن قرار داشتند و 

از تر پائینقیمت واحدي به بازار ببرند در عوض مجبورند این محصول دو برابر را به قیمتی 
شود؛ تقسیم میتولید، مجدداً بازي از سر گرفتههاي قیمت قبلی بفروشند. بر مبناي این هزیه

ماشین آالت. و در قبال بهره برداري از تقسیم کار و تر بیشتر کار، ماشین بیشتر، مقیاس بزرگ
بینیم که شیوة میآورد. بنابراینمیرا به وجودها این نتایج، باز هم رقابت همان عکس العمل

تقسیم کار بینیم که مییابند.میتولید و وسائل تولید دائماً دگرگون شده و تحولی انقالبی
بیشتر از آن گشته و یک ضرورتاً سبب تقسیم کار بیشتر و استفاده از ماشین موجب استفادة 

آورد.میکار در مقیاس وسیع، کار در مقیاس وسیع تري را به همراه
و این است آن قانونی که تولید بورژوائی را دائماً خارج از مسیر قدیمی خود قرار داده و 

کند تا باز هم بیشتر نیروهاي تولیدي کار را گسترش دهد. زیرا سرمایه میسرمایه را مجبور
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بار این نیروها را گسترش داده بود. این قانونی است که به او هیچ مهلتی نداده و دائماً به یک 
گوید: به پیش! به پیش!میاو

تجاري ضرورتًا هاي این قانون چیزي نیست مگر آن قانونی که در محدودة نوسانات دوره
ئل تولیدي که دهد. هرچند هم وسامیتولیدش سوقهاي قیمت یک کاال را به سمت هزینه

برد پر قدرت باشد؛ رقابت، این وسائل تولیدي را در سطح عمومی میبه کاردارسرمایهیک 
رواج خواهد داد و از لحظۀ رواج، تنها امتیاز بارآوريِ بیشتر سرمایه در این است که اکنون باید 

دارسرمایهولی برابر گذشته، کاال به بازار عرضه کند. 100و یا 20، 10به همان قیمت سابق 
رساند، پائین بودن میباید هزار بار بیشتر بفروشد تا با حجم بیشتر محصوالتی که بفروش

قیمت فروش را جبران کند.   
هاي اکنون یک فروش بیشتر نه تنها براي به دست آوردن سود بیشتر بلکه براي جبران هزینه

تر نیز همانطوري که دیدیم گرانتولید هم الزم است. در چنین شرایطی خودِ وسیلۀ تولید
مسئلۀ بلکه به دارسرمایهشود، زیرا فروش در مقیاس وسیع نه تنها به مسئلۀ مرگ و زندگی می

لید به همان اندازه که وسائل توبه همین جهت بدیل شده است.مرگ و زندگی رقباي او نیز ت
و در نتیجه تقسیم شودمیتهاز سر گرفتر ق هم شدیدباشند، مبارزة سابتر کشف شده ثمربخش

کار و استفاده از ماشین آالت به گسترش هر روز بیشتر خود در مقیاس دائماً بزرگ تري ادامه 
خواهند داد.

کند تا میبنابراین قدرت وسائل تولیدِ به کار رفته هرچه باشد، به هرحال رقابت کوشش
تولید هاي اال را به سطح هزینهثمرات طالئی این قدرت را براي سرمایه ربوده و قیمت ک

برساند.
تولید نمود یعنی تا آنجا که تر بایست ارزانمیتاثیر رقابت آنچنان است که حتی االمکان

تواند [باید] با [زمان] کار مساوي بیشتر تولید کند. [بدین سان] تولید ارزان تر، می]دارسرمایه[
ازاء قیمتی واحد؛ به صورت یک قانون بی ارائۀ حجمی بیشتر و روزافزون از محصوالت، در

خود چیز دیگري جز هاي با کوششدارسرمایهآید. به این ترتیب میرحم و اجتناب ناپذیر در
جز شرایط از کار و به عبارت دیگر هیچ چیزي به اجبار تولیدِ بیشتر در مدت زمانی برابر

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*
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. در حالی که رقابت ده استسخت تري براي باال بردن ارزش سرمایه خویش به دست نیاور
کند و هر سالحی که وي میتوقف او را با قانون مخارج تولید خویش تعقیباي بدون لحظه

کوشد بر رقابت میبه طور مداومدارسرمایهگردد، میسازد، علیه خود او برمیعلیه رقباي خود
کهنه و تقسیم کار هاي ماشیننو و تقسیم کار نوینی را به جاي هاي چیره گردد و دائماً ماشین

جدیدِ او به دنبال رقابت، کهنه شوند. هاي شود تا ماشیننمیکهن قرار دهد و در این امر منتظر
شوند، ولی میبوده و مخارج بیشتري را موجبتر و تقسیم کار جدید اگر چه گرانها ماشین

توانند به قیمت ارزان تري کاال تولید کنند.میدر مقابل
بنگریم خواهیم دید که در سرتاسر بازار جهانیاین هیجان تب آلود را در زمان واحدي اگر 

چگونه نتیجۀ افزایش ، انباشت و تمرکز سرمایه، یک تقسیم کار دائمی است که خودش را 
هاي گیرد و ماشینمینوینی را به کارهاي شکند و هر روز در مقیاس عظیم تري ماشینمیدرهم

حال به بینیم که این اوضاع که نسبت به افزایش سرمایۀ تولیدي جدائی کند. میکهنه را تکمیل
گذارد.میناپذیر است، چگونه بر روي دستمزد اثر

کارگر را انجام دهد. 20، 10، 5دهد تا کارِ میبزرگ تر، به یک کارگر توانائی آنراتقسیم کار
برار افزایش خواهد داد. کارگران 20، 10، 5در نتیجه، این تقسیم کار رقابت بین کارگران را 

خویش نسبت به دیگري باهم به رقابت برخواهند خواست. به همان تر از طریق فروش ارزان
که به وسیلۀ تقسیم کاريدهد و میکارگر را انجام20، 10، 5که یک کارگر کار اي اندازه

شوند. به میها به این گونه رقابتیابد، کارگران مجبور میسرمایه به وجود آمده دائماً افزایش
شده و مهارت مخصوص تر یابد، کار سادهمیکه تقسیم کار افزایشاي عالوه به همان اندازه

شود، که در میدهد. او تبدیل به یک نیروي تولیدي سادهمیکارگر نیز ارزش خود را از دست
هیچ گونه فشار بدنی و یا دهد و احتیاج به اینکهمیجریان کار حرکاتی یک نواخت انجام

فکري به خود وارد نماید، نخواهد داشت [از اینرو] کارِ او براي همه قابل دسترسی و انجام 
شویم که میشوند؛ و به عالوه یادآورمیاست. بنابراین از هر سمتی رقبا به طرف اش سرازیر

مخارج تولیديِ کمتري شود و هرچقدر هم میهم آموختهتر باشد، آسانتر هرچقدر کار ساده
آید؛ زیرا دستمزد هم مانند قیمتِ هر میبراي آموختن الزم باشد، همان قدر هم دستمزد پائین
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بنابراین به همان اندازه که کار خسته شود.میکااليِ دیگري بر مبناي مخارج تولید، تعیین
افزایش یافته و دستمزد نیز نماید، به همان اندازه نیز رقابت نمیکننده شده و ایجاد خرسندي

یابد.میکاهش
کوشد حجم دستمزد خود را با کار کردن بیشتر چه از لحاظ ساعات کار و چه از میکارگر

لحاظ تولید بیشتر در یک ساعت کار حفظ کند. او تحت فشار احتیاج، اثرات نامیمون این 
کند دستمزد میه بیشتر کارهرچسازد. نتیجه اینکه: تر میتقسیم کار را [براي خویش] وخیم

که او با رفقاي کارش رقابتاي دلیل این امر بسیار ساده است؛ به همان اندازهگیرد.میکمتري
کند، به همان اندازه هم این رفقا را به رقبائی تبدیل خواهد ساخت که با همان شرایط بدي می

ر تحلیل آخر با خودش به مثابۀ زیرا ددارند. میدارد، خویش را عرضهمیکه او خود را عرضه
کند.میعضوي از طبقۀ کارگر، رقابت

آورند؛ زیرا کارگران بی مهارت را مینیز همین نتایج را در مقیاس وسیع تري به بارها ماشین
دهد. به هر میرا به جاي بزرگساالن قرارها به جاي کارگران ماهر، زن را به جاي مرد و بچه

عظیمی از کارگران به خاك هاي افتد تودهمیبار اول ماشین به کارروي، هر جائی که براي
پر هاي بهتر شوند و تکمیل گردند و با ماشینها شوند؛ در حالی که اگر ماشینمیسیاه نشانده

کارگران خواهند گشت. کوچک تري ازهاي وجب برکناري گروهبازده تري تعویض شوند م
خصوصیت ان را ترسیم کرده ایم. دارسرمایهصنعتی بین تا اینجا در خطوط کلی، صحنۀ جنگِ

نوینی از هاي ویژة این جنگ در این است که امکان پیروزي در نبردهاي آن با فراخوان ارتش
ان در برکنار دارسرمایهکارگران کمتر از حالتی است که آنها را برکنار سازند. فرماندهان یعنی 

پردازند.میایع، باهم به مسابقهکردن تعداد هرچه بیشتر سرباز از صن
گویند، کارگرانی که به علت وجود ماشین میاقتصاددانان برایمان به داستانسرائی پرداخته و

صنعت کار پیدا خواهند کرد.جدیدهاي به صورت زائد درآمده اند، در بخش
فاع جدیدِ کار دهاي ولی آنها جرات ندارند از تز پناه یافتن کارگران برکنار شده در بخش

کشد. آنها تنها به بیان این میاي بلندي علیه این دروغ فریادکنند. [چرا که] واقعیت با صد
بقۀ کارگر (مثالً براي بخشی که از کارگران دیگري از طهاي کنند که براي بخشمیموضوع اکتفا

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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) مشاغل ویران شدة صنایع هستندهاي شوند و آمادة ورود به بخشمینسل جوان تشکیل
جدید به وجود خواهد آمد. روشن است که این موضوع، دلخوشیِ بزرگی براي کارگران اخراج 

ان هیچ گاه دچار کمبود گوشت و خون تازه براي بهره کشی دارسرمایهشده است. [اما] آقایان 
و نخواهند بود. [بدین ترتیب، روند شتاب یابندة تقسیم کار، استفادة روزافزون از ماشین آالت

است که اي وامی گذارد؛ و این مقابلهها خویش را به مردههاي رقابت] وظیفۀ دفن کردن کشته
دهند تا به کارگران.میبورژواها بیشتر به خودشان اختصاص

اگر همۀ طبفۀ مزدبگیران به وسیلۀ ماشین نابود بشوند براي سرمایه چیز وحشتناکی خواهد 
دي، دیگر سرمایه نخواهد بود.بود. زیرا سرمایه بدون کارِ دستمز

مستقیماً از کار برکنارشان کرده اند، به همراه تمام آن ها ولی فرض کنیم کارگرانی که ماشین
کار جدید [تازه] هستند، هاي گروه هائی از نسل جوان که در انتظار پذیرفته شدن در بخش

شود، مین کار [جدید] پرداخت. ولی آیا شما قبول خواهید کرد دستمزدي که به ازاء ایپیدا کنند
چنین چیزي با تمام همانند دستمزدي است که به ازاء کارِ از دست رفتۀ قبلی داده خواهد شد. 

قوانین اقتصاد در تضادي [انکار ناپذیر] قرار دارد.
اي دیدیم که چگونه صنعت جدید تمایل دارد تا به جاي یک کار مرکب و پیچیده، کار ساده

چیدگی] در سطح پائین تري است، قرار دهد. بنابراین تودة کارگرانی که به که [به لحاظ پی
دیگر، حتی هاي توانند در بخشمیوسیلۀ ماشین از بخشی از صنایع اخراج شده اند؛ چگونه

با دستمزدي بدتر و در سطح پائین تر، پناه بیابند؟ 
کنند. [آنها میستثناء قلمدادکنند امیکارها کارگران را که در ساختن خودِ ماشینها بعضی

بیشتري تقاضا و مصرف هاي دارند که]: به محض اینکه در صنعت، ماشینمیچنین اظهار
و همینطور هم اشتغال کارگرانی که در ساختن ها و بنابراین ساختن ماشینها شوند، ماشین

ر این بخش از صنعت کنند، به ناچار باید افزایش یابد؛ [چرا که] کارگرانی که دمیماشین کار
کنند، کارگران ماهر و یا بهتر بگوئیم متخصص هستند. [اما حقیقت این است که] از میکار

این استدالل که قبالً تنها نیمی از آن درست بود، از هرجهت اعتبارش را از دست 1840سال 
انند ساختن داده است. زیرا براي ساختن ماشین هر روز به طور تعمیم یافته تري، کم و بیش م
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هاي شود. و [به واسطۀ تقسیم کار دائم التزاید و استفاده از ماشینمینخ پنبه، از ماشین استفاده
هاي ماشین سازي به کار مشغول هستند، بیشتر جاي ماشینهاي جدید] کارگرانی که در کارخانه
گیرند.میکامالً تکمیل شدههاي کامالً ناقص را در مقابل ماشین

جاي مردي که توسط ماشین برکنار شده آیا در کارخانه سه بچه و یک زن به کار ولی به 
بچه کافی باشد؟ مگر حداقل سهزن ویکبایستی براي نمیشوند؟ مگر دستمزد مردمیگرفته

بایستی براي بقاي نسل [کارگران] و افزایش آن کافی باشد؟ پس آن نظریه که نمیدستمزد
کند؟ این مطلب جز اینکه هم مینقدر است، چه چیزي را ثابتاراینچنین براي بورژواها گ

ند، بایست براي تامین خانوادة چهار نفرة خویش چهار برابر گذشته کار کمیاکنون هر کارگري
رساند.نمیچیزي را به اثبات

هرچه سرمایۀ تولیدي بیشتر افزایش یابد، به همان اندازه هم تقسیم کار و کنم: میخالصه
و هرچه تقسیم کار و استفاده از ماشین توسعۀ بیشتري .یابدمیمال ماشین آالت گسترشاستع

پیدا کند، همانقدر هم رقابت بین کارگران افزایش پیدا کرده و به همان اندازه هم دستمزد آنها 
.کاهش خواهد یافت

اي کشد. تودهمیدبه عالوه طبقه کارگر از میان باالترین اقشار نیز [گروه هائی را] به درون خو
کردند، سرانجام جزئی از میکم زندگیهاي از صاحبان صنایع کوچک و افرادي که با بهره

طبقه کارگر خواهند شد. این افراد چیزي ضرورتر از بلند کردن بازوان خویش در کنار بازوان 
باشند، میکارکه با التماس و زاري طالب اي کارگران ندارند. بدین طریق جنگل بازوان افراشته

گردند.میشده و خود بازوان نیز الغرترتر هر روز انبوه
موضوع کاهش سرمایه در جنگلی که یکی از شرایط آن [بقاي] تولید در مقیاس هر روز 

است، یعنی اینکه بایستی صاحب صنایع بزرگ بود و نه کوچک، به خودي خود قابل تر وسیع
فهم است.

که اي و [همچنین] رشد آنها، به همان اندازهها تعداد سرمایهمسئلۀ [دیگر] اینکه حجم و 
دهند. و بنابراین میکنند، بهرة سرمایه [را نیز] کاهشمییابند و] افزایش پیدامی[گسترش

تواند با این بهره به زندگی خود نمیدیگرکرد، حاالمیکوچک زندگیهاي کسی که با بهره

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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ادامه دهد. وي اکنون بایستی به کار صنعتی بپردازد و بدین ترتیب به بزرگ شدن صفوف 
صاحبان صنایع کوچک یعنی کسانی که در آینده تبدیل به پرولتر خواهند شد، کمک نماید. 

این مسئله دیگر احتیاج به توضیح ندارد. 
ان به خاطر حرکتی که تاکنون تصویرش کردیم؛ مجبور داریهسرماو باالخره به همان میزانی که 

هستند، به همین دلیل نیز تر به بهره برداري از وسائل تولید عظیم موجود در مقیاسی بزرگ
هاي اعتباري را به حرکت درآورند و به همان اندازه هم زمین لرزههاي مجبورند تا تمام اهرم
جهان تجارت تنها با قربانی کردن بخشی از ثروت و (که در طی آن ها صنعتی، یعنی بحران

تواند خود را حفظ میمحصوالت و حتی نیروهاي تولیديِ خود در پاي خدایان خشمگین
یابد. و چون به همان نسبتی که حجم تولید (یعنی احتیاج به بازارهاِي میکند) نیز افزایش

تر زارهايِ جدیدِ بهره برداري کمیابشده و باتر شود، بازار جهانی نیز تنگمیوسیع) بیشتر
گردند. زیرا هر بحران قبلی سبب شده که میمکررتر و حادترها شوند؛ در نتیجه این بحرانمی

تجارت جهانی آن بازاري را که تاکنون تسخیر نکرده بود و یا به طور سطحی از آن بهره برداري
نیست زیرا سرمایه اربابی ابسته به کاروسرمایه تنها حیاتکرد، به تصرف خود درآورد ولی می

از میان رفته اند ها است هم بربر و هم عظیم الشان، که اجساد بردگانی که در قتل عام بحران
بینیم که اگر سرمایه رشد کند رقابت کارگران هم به میبنابراین ماکشاند.میبا خود به اعماق

یابد، یعنی اینکه میزان اشتغال و میافزایشطرز سریع تري که اصالً با آن قابل مقایسه نیست
یابند. به عبارت دیگر افزایش سریع میوسائل معاش طبقه کارگر همیشه به طور نسبی کاهش

سرمایه بهترین شرایط براي [بقاِي] کار دستمزدي است.
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2016سالدرنیچيکارگرجنبش

سال اخیر 6آن چه که ویژگی بارز جنبش طبقه کارگر چین است پیشرفت کمی آن در عرض 
2015با همه شدت اواخر سال2016سال طولدر چیناعتصاب و اعتراض کارگراناست.

7،3(2663نزدیک تعداد اعتصابات و تظاهرات کارگري چین از مرز2016در سال .ردادامه دا
اعتصاب و تظاهرات در سال 2775حرکت بطور متوسط در روز) گذشت که البته در مقایسه با 

سط در روز) که بیشترین اعتصابات تاریخ جنبش کارگري چین حرکت بطور متو7,6(2015
ماه بطور متوسط شاهد 9را رقم زده بود کمی کمتر است (جنبش کارگري ایران در این مدت 

برابر ایران است). 15حرکت در روز بوده است، البته با توجه به این که تعداد کارگران چین 4
تا کنون این است که نه تنها با تعطیل 2015خر سال ویژگی دیگر اعتصابات و تظاهرات از اوا

کار و از کار انداختن چرخ تولید ارزش اضافی و سود بلکه هر چه بیشتر با درگیري با پلیس، 
دستگیري کارگران و عدم عقب نشینی از جانب کارگران همراه بوده است. این که کارگران با 

وند مهمترین ویژگی جنبش مستقل کارگري رنمیعجز و تمنا به درگاه سرمایه و دولت آن
رود. کارگران چین تاثیر شگرف اعتصاب میچین بوده و این روند هر چه توفنده تر به پیش

اکنون بعد از بارها و بارها به کار ها و متوقف کردن چرخ تولید ارزش اضافی را فهمیده اند. آن
ها ان و دولت آندارسرمایهبر اندام دانند که این عمل چه رعشه اي میبردن این وسیله مهم

اندازد. عالوه بر این کارگران نه تنها شرط باز گشت به کار را پرداخت دستمزد عقب افتاده می
گذارند. در مورد شدت برخورد دولت میبلکه حتی افزایش حقوق و مزایا را در پالتفرم خود

ها و جادهها رات و بلوکه کردن راهپلیسی سرمایه چین با کارگران معترض در خیابان ها، تظاه
توان گفت که آیا شدت خشونت دولت پلیسی نمیاز جانب کارگران خشمگین به وضوح

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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ان چین به پایان ذخیره هاي خود جهت پاسخگویی به خواست هاي کارگران، رداسرمایهو کال 
توان از جدول زیر در افزایش هرچند ناچیز اما ممتد عدم دریافت میشوند. این رامینزدیک

اعتصابات به دخالت %201627تاکنون دید. به همین دلیل در سال 2011دستمزد از سال 
با پلیس به دستگیري ها درصد درگیري17کارگران انجامیده (پلیس و در مواردي به دستگیري 

گردد. بیشترین اعتصابات و اعتراضات در سال نمیانجامیده) اما باعث قطع اعتصاباتها آن
درصد از تمامی جنبش کارگري چین) باید 36در بخش ساختمان سازي روي داد (2015

تولید ناخالص چین را در این سال توجه داشت که رشد صنعت ساختمان سازي  یک چهارم 
بر گرفت. این ناشی رشد باالي بارآوري کار در این حوزه پیش ریز سرمایه در مدت نسبتا 
طوالنی است. نتیجه آن تلنبار شدن ساختمان هاي به فروش و اجاره نرفته بود. دیگر صنایع 

ات کارگري بوده درصدي اعتصابات و اعتراض32تولیدي چین نیز به همین دلیل شاهد رشد 
اند. رابطه کامال نزدیکی بین توقف و کاهش رشد اقتصادي چین و افزایش اعتصابات و 

با بار آوري کار باالیی است که ها تظاهرات کارگري وجود دارد و نیز رابطه نزدیک هر دو این
ید در سال هاي اخیر رخ داده است. به این صورت که افزایش بار آوري کار به رشد عظیم تول

ذغال سنگ، فوالد و سایر مواد اولیه و کمکی منجر شده و هم زمان به مازاد نیروي کار عظیمی 
ارزش واحد پول را در اثر ادامه 2015گردد. به همین دلیل دولت مرکزي در آگوست میمنجر

همه نتایج بحران هستند و نه خود ها دهد. اینمیبحران و سقوط بورس هاي چین، کاهش
گردد. هنگامی که مییابد که موج عظیم بیکاري آغازمیود بحران در آن جا نمایشبحران. خ

سرمایه هاي بزرگ و پیشرفته دیگر نیازي به نیروي کار میلیونی کارگران ندارند. فقر، بی 
یابد (به این نکته بار دیگر جوع میحقوقی، بی سر پناهی و هزاران مصیبت دیگر افزایش

تولید صنعتی چین با سقوط عظیمی روبرو شد که بیشتر در میان 2016خواهم کرد). در سال 
شرکت هاي متوسط و کوچک نمود کرد. یکی از علل ظاهري سقوط تولید در چین کاهش 
صادرات و کوچک شدن بازار خارجی کاال هاي چینی بود. کاهش رشد اقتصاد چین در این 

ت. بخشی از نبرد طبقاتی و جنبش سال گذشته سابقه نداش25سال به آن حد رسید که در 
میلیون کارگر مهاجر (مهاجرت موقت و دائمی کارگران 260کارگري چین بر شانه هاي 
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کنند، استوار است. میکشاورزي به شهر ها) که بطور عمده در حوزه صنایع ساختمان کار
دنبال را ها ) که توسط عده اي دانشجو که برخی از این  جنبشChina on Strikeکتاب (

کرده اند و بعضا مصاحبه با کارگران در حال نبرد انجام داده اند، فراهم شده و بر جنگ و گریز 
سر دستمزد، نان شب و جایگاهی براي شب را به روز رساندن کارگران، اشاره دارد. آن چه 

کنند دستمزد هاي پرداخت نشده، کاهش دستمزد، افزایش میکارگران در این کتاب عنوان
کار، روز هاي طوالنی کار و محیط سخت و غیر انسانی کار است که توان زندگی را از شدت 

بایست بیکاري سرسام آور و ها میگیرد. بر تمامی اینمیانسان بخصوص از جوانان مهاجر
ترس از بیکاري را افزود. این کتاب بطور مشروحی به توصیف شکل گیري اعتصابات و 

دهد که چگونه  اعتراضات بطور خود بخودي و ناگهانی بر میپردازد و نشانمیتظاهرات
گیرند و با میانگیزه هایی نظیر دستمزد هاي عقب افتاده، اخراج، بیکاري، فقر و بیجائی شکل

یابند. این اعمال که خود نتیجه بی افقی و عدم میاعمال کوتاه مدت و اغلب بدون نتیجه پایان
شوند که هیچ میود و کوتاه بودن عمر خود باعثسازماندهی است بدلیل محتوي محد

سازماندهی ثابت، پابر جا و قدرتمندي پا نگیرد. این بنوبه خود نیز به عدم تجربه اندوزي
گوید که هر میرود و در جا میزند. اما همین کتاب به روشنینمیانجامد و جنبش پیشمی

یابد. کارگران میموسسات دیگر گسترشو ها شود و به کارخانهمیحرکتی به سرعت منتشر
شوند میدر سالن هاي غذا خوري، سالن هاي خواب و بیغوله هاي استراحت دور هم جمع

گیرند. جنبش کارگري چین میکنند و براي حرکات بعدي تصمیممیو تجربیات خودرا مبادله
می دارد. میپیش بربا همه ابعاد عظیمش با همه هیبت غول آساي خود کورمال کورمال قدم به

بعنوان نمونه  اعتصاب و تظاهرات هزاران کارگر معدن ذغال سنگ در شمال شرقی کشور 
میلیون کارگر معادن عمدتا  ذغال سنگ 6تا 5گیرد بین میاست. دولت سرمایه چین تصمیم

) و Heilongjiangمعدن در استان (40و آهن را طول مدت معینی اخراج کند. کارگران 
درصد 40هزار تن (100شوند که می) مرکز استان با خبرShuangyashenگران شهر (کار

اخراج و بیکار خواهند شد. البته پروسه مبارزه کارگران بر سر دستمزد ها نیروي کار) از آن
هنگامی که دولت صاحب معدن از 2014ال هاي پرداخت نشده بسیار طوالنی است و از س

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



36

کند شروع شده است. اعتصابات و اعتراضات پشت سرهم رخمیخود داريها پرداخت آن
کند که دولت محلی هیچ بدهی به کارگران ندارد. میدهد تا هنگامی که فرماندار شهر اعالممی

شوند و به او میهزار کارگر معدن همراه با خانواده هایشان راهی فرمانداري10در این هنگام 
ر حضور آنان عذر خواهی نکند و حرف خودرا پس نگیرد کنند که اگر همین جا دمیگوشزد

کند. کارگران بعدا مینمایند. فرماندار سرمایه عاجزانه عذر خواهیمیفرمانداري را کن فیکون
یابند که دولت محلی در خفا نیروي عظیم نظامی جهت سرکوبی فراهم کرده بود. میدر

باز پس گرفتن دستمزد هاي عقب افتاده و مبارزات کارگران چین مانند کارگران ایران براي
حتی براي حفظ سطح دستمزد هایشان تالش هایی است فقط براي حفظ ارزش کارشان، تالش 
هایی است بر علیه فقر، گرسنگی، بی داروئی و بی سر پناهی که ضرورتی است در مبارزه 

هیچ تکانی بر اندام ها دروزمره با سرمایه. اما این حتی در صورت ادامه ي مبارزه بر سر دستمز
کنند و علت را که سرمایه است به حال میمبارزهها دهد زیرا کارگران با معلولنمیسرمایه

خود رها کرده اند. هنگامی که نظام کار مزدي از دل مبارزه روزمره و پراکنده کارگران سالم و 
در مقابل ها ند زیرا آنآید در واقع این کارگرانند که شکست خورده امیبدون خدشه بیرون

دهند و این چاره اساسی هیچ مشکلی نیست. میتغییرات بازار کار و تولید عکس العمل نشان
کارگران چینی مانند همرزمان ایرانی خود با سر سرمایه ستیزي و مبارزه با نظام کار مزدي به 

ود و در وجود خود و روند. اشتباه نشود کارگران با وجود این در بطن خنمینبرد با سرمایه
در هر حرکت خود سرمایه ستیزند. صحبت بر سر سازماندهی سرمایه ستیز، سازماندهی که 
بتواند و قادر باشد حد اقل برنامه ریزي اعتصاب، گسترش آن، تماس با سایر کارگران و حفظ 
روحیه و ادامه کاري را تضمین کند. دور باطلی که کارگران چین در مدت شش سال طی

گردد که کمترین اعتماد و اتکاء به نیروي میکنند موجب سرخوردگی آن بخش از کارگرانیمی
طبقاتی دارند. به نتیجه نرسیدن و عدم ارتقاء مبارزات کارگري در چین باعث گردیده که پدیده 
خودکشی و تهدید به خودکشی در شکل تهدید به سقوط از ساختمان و خودکشی از جانب 

ده، بی خانمان و بدون کوچکترین ممر اقتصادي رشد باالیی داشته باشد. رشد کارگران بیکار ش
2016درصد در سال 6به 2015درصد نسبت به کل اعترضات در سال 1,8این پدیده از 
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دالیلی هستند بر عدم سازماندهی قدرتمند کارگري، خال نبود سازماندهی ها رسیده است. این
را ها به سرمایه را سازماندهی کند، تجربیات آنها طبقاتی آنشورائی کارگران که بتواند خشم 

جمع آوري و بکار بندد و نیروي پر توان این توده عظیم انسان هاي کارگر را تبدیل به قدرت 
طبقاتی تاریخ ساز نماید و از این طریق نور امید بر بخش کم تجربه و جوان آن بتابد که بجاي 

س غرور و قدرت نماید.عجز، استیصال و درماندگی احسا

1نمودار

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

کارگري دست به اعتصاب زدند. رشد جنبش 10000تا 1000بین ها بزرگی بودند که در آن
آغاز شد و هنوز ادامه دارد. باید توجه داشت که با وجود 2014در صنایع کوچک از سال 

درصد کم صنایع متوسط و بزرگ در دو سال اخیراز آن جا که تعداد این اعمال کارگري افزایش 
افزایش داشته ها وز ادامه دارد، قدر مطلق (تعداد) آنداشته اند و هن2014عظیمی بعد از سال 

است.

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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2نمودار

دهد که میتجزیه جنبش کارگري چین در نوع عمل آن یعنی اعتصاب بوضوح نشان
در مجموع رشد چند درصدي نسبت به سال گذشته 2016موسسات بزرگ و متوسط در سال 

داشته اند. اما در کل اعتصاب در سال اخیر کمتر از سال گذشته وسیله مبارزه و نشان دادن 
و اعتراضات کانال هاي ها طبقه کارگر بوده است در عوض تظاهرات، بستن جادهقدرت ابتکار 

نشان دادن خشم کارگران چین شده اند. مقایسه این ارقام با جنبش کارگري ایران نتایج ارزنده 
اعتصاب بوده 147دهند. کل حرکات کارگران ایران در طول این نه ماه شاهد میاي بدست

رصد جنبش کارگري ایران در این مدت است. در حالی این در چین د13است  که این حدود 
درصد از کل جنبش کارگري این کشور 49، 2016درصد و درسال 58حدود 2015در سال 

است. اما نبرد کارگران در خیابان با رژیم سرمایه و کاهش هرچند ناچیز اعتصاب نشانه پیشرفت 
سود یکی از بارزترین شاخص هاي قدرت در جنبش کارگري نیست زیرا توقف چرخ تولید

بخصوص صنایع کوچک استفاده ها طبقاتی است. امکان دارد چنین نیز باشد که در برخی جا
از این حربه به علت خطر اخراج محدود شده باشد.
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سال
دالیل اعتصاب (در صد از اعتراضات)

عدم دریافت 
دستمزد

ساعات طوالنی روزانه ها،سطح پائین دستمزد
و تالش براي شرایط بهتر کارکار

2011%54%21
2012%37%28
2013%24%19
2014%52%12
2015%75%5
افزایش دستمزد%3+2016%76%7

1جدول

یکی از مسائل حادي که کارگران چین نظیر کارگران ایران با آن دست به گریبان اند تولید 
بخوبی نشان1ان بدون دستمزد است. بهمین دلیل جدول دارسرمایهارزش اضافی و سود براي 

دهد که کارگران چین در طول شش سال اخیر وضعیت اقتصادي هر چه اسفناك تري پیدا می
نکاسته و حتی به فکر شرایط بهتر کار و دستمزد بهتر ها ن از مبارزه جوئی آنکرده اند. اما ای

در صدي داشته 3رشدي 2016نیز هستند هر چند این یکی دائما در حال افول اما در سال 
است. در ابتداي خیزش کارگران چین عالوه بر عدم دریافت دستمزد طی ماه هاي طوالنی 

حول سطح پائین دستمزد، ساعات طوالنی کار و تالش اعتراضات و اعتصابات%20حدود 
اعتراض و از کار انداختن چرخ 2014زد. اما از اواخر سال میبراي شرایط بهتر کار، دور

شود کینه میتولید، افزایش خشم طبقاتی که منجر به زد وخورد با محافظان کارخانه و پلیس
ي مدرن هنگامی که کارگران دارسرمایهدرباشد. میو نفرت ناشی از عدم دریافت دستمزد

با بی شرمی تمام از اندارسرمایهابتدا تولید هاي انبوه ارزش اضافی را به سرمایه تقدیم کردند 
و این بیشترین خشم را نزد کارگران دنکنمیکارگران اجتناببهاي نیروي کارپرداخت حداقل

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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ران، خود را با هم طبقه اي هاي چینی شریکنماید. این پدیده اي است که کارگران ایمیایجاد
باشد با این میبینند. خشمی که نزد کارگران چینی مشهود است درست نظیر کارگران ایرانمی

مانند، نمیتفاوت بارز که کارگران چینی اقدام عمل را در دست خود میگیرند و منتظر سرنوشت
رمایه و دولت آن را عاجز از تولید سوداندازند و به این ترتیب سمیچرخ تولید را از کار

دهند. نمیزنند و از درگیر شدن با پلیس ترسی به خود راهمینمایند. دست به تظاهراتمی
کند، درب کارخانه میاز تولید ممانعتدارسرمایهشاید اقدام بعدي کارگران چین هنگامی که 

نه و ایجاد ارگان قدرت شورائی کارگران نماید، تسخیر کارخامیبندد و کارگران را اخراجمیرا
باشد. 

رشد اقتصادي جهان سرمایه توضیح مختصر اما نامکفی وضع اقتصادي چین چنین است که 
تا امروز علیرغم تمامی تالش هایی که از جانب دولت 2009-2008بعد از بحران سراسري 

ي جهت دارسرمایهگیرد و علیرغم تمامی توهم سازي هاي موسسات میهاي قدرتمند سرمایه
وانمود کردن این که بحران پایان یافته و دوره رونق اقتصادي فرا رسیده است تا امروز تمامی 
شان از واقعیت، کیلومترها به دوراند و رشد واقعی بسیار ضعیف و ناچیز است. دراین بین 
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ي ندارد که هیچ به دارسرمایههتري از سایر کشور هاي اقتصاد  و تولید در چین هیچ وضع ب
جهت ابعاد تولید و ورود و خرج کاال کاهش رشد آن تاثیر بس وخیمی بر اقتصاد کل جهان 

د. سقوط قیمت فلزات، ذغال سنگ و انواع کاالهاي معدنی سرمایه اي که در اثر دارسرمایه
این حوزه هاي پیش ریز سرمایه صورت رشد عظیم این صنایع، تحت سیطره رشد بارآوري کار 

گرفته خوراك مناسبی براي مفسران اقتصاد عامیانه ایجاد کرده و از آن میان کسانی که خود را 
کنند و توهم دارند که سرگرم انتقاد میتحت عناوین سوسیالیست و طرفدار طبقه کارگر قلمداد

و بخصوص ها افت و خیز قیمت کاالي هستند، بطور ابتدائی و بچه گانه اي به دارسرمایهبه 
شوند و تمامی تفسیر هاي خودرا بر مبناي سقوط میاین کاالهاي سرمایه اي در بازار خیره

مبناي بحران ها دهند که گویا سقوط اینمیقیمت آهن، چدن، ذغال سنگ و نفت و غیره قرار
ند که بتوانند بفهمند قیمت ي نداردارسرمایهاست. اینان این قدر درك از مبانی اقتصاد سیاسی 

رود و ظاهرا نا متعادل است مبنائی اساسی در میکاال که در رابطه عرضه و تقاضا باال و پائین
شود. این مبنا در شرایط میارزش کاال دارد که آن نیز بر حسب زمان کار اجتماعا الزم تعیین
ي معین کار، ثابت است و معین تولید یعنی درجه تکامل نیروهاي مولد اجتماعی و بارآور

اینطور نیست که تحت همین شرایط روزانه تغییر کند. تغییرات قیمت کاال چیز دیگري است 
رسد که انعکاس ارزش میکند اما در جائی به قیمت نسبتا ثابتیمیو پیرو عرضه و تقاضا تغییر

که به نسبت آن است. این ارزش کاال است که با رشد بارآوري کار و کاهش نیروي کاري 
یابد. ارزش کاال کامال وابسته به میگیرد کاهشمیسرمایه ثابت به کار رفته مورد استثمار قرار

کند و هنگامی که سرمایه هرچه کمتر از نیروي کار براي مینیروي کاري است که آنرا تولید
ت پایه نزول شود. این اسمینماید به کم ارزش کردن هر واحد تولید منجرمیتولید استفاده

در این روند این است که هر چه بیشتر از همان کاال تولید نماید دارسرمایهارزش کاال. چاره 
تا به سود بیشتري از طریق فروش کاال هاي بیشتر نایل آید و این چالش سرمایه از جمله 

خودرا در ي  است که دارسرمایهنام بردیم است. این عامل بحران ها صنایعی که در باال از آن
شود در حالی که دید محدود و میدهد. بحران در پروسه تولید آغازمیسقوط نرخ سود نشان

وط قیمت کاال، عدم مصرف آن و از این قبیل تنگ منتقدین بورژوائی سرمایه  آن را در سق

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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سقوط کند اما نشانه اي از بحران در تولید ها کند. ممکن است قیمت کاالمیجستجوها معلول
نباشد. سقوط ممتد قیمت نفت نه فقط از تولید مازاد آن است بلکه رشد بارآوري کار در این 
حوزه سرمایه که از نظر ابعاد سرمایه و پیشرفت در تکنیک هاي تولید قابل مقایسه با سایر 
حوزه هاي پیش ریز سرمایه نیست شرایط را براي تولید کنندگان آن آنچنان فراهم کرده که هر 

توانند دست به تولید انبوه زنند و رقبا را از میدان بدر کنند، این عامل اصلی میاهندآن بخو
سقوط ارزش واحد نفت و بالطبع سقوط قیمت آن است. تکنیک هایی همچون فراکینگ با نیاز 

کنند. از این گذشته تکنیک میکم تر به نیروي کار این نقش را در تعیین قیمت نفت بازي
دهد میگردد ارزش سرمایه هاي ثابت کهنه را کاهشمیبار آوري باالتر کارجدیدي که باعث 

شود نیز کاهشمیو لذا از این طریق نیز ارزش کاالي سرمایه اي که به کاالي تولید شده منتقل
یابد. سرمایه راهی جز این ندارد زیرا این جزئی از وجودش است که اگر از حرکت باز می

کنند و به همین دلیل است که کنگره حزب به اصطالح میزنده پوستایستد رقبا اورا زنده
این کشور است در سال گذشته تصمیم گرفت که دارسرمایهکمونیست چین که بزرگترین 

بایست مدرن و مجهز به تکنیک هاي ربات و پیشرفته گردند. این پایه میصنایع معدنی چین
معدنی چین است. مقابله با این اخراجها نیزاز میلیون کارگر صنایع 6تا 5و علت اخراج 

وظایف جنبش طبقه کارگر چین است که تازه قدم هاي اول و ابتدائی را در اعتالي خود بر
دارد. راه طوالنی و پر نشیب و فرازي پیش روست.می
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