
  در ايرانسرمايه  اسالمیفاشيسم  تازه خيز

. سخن ط و آنچه در درون آن می پيچد نيازمند بازکاوی استباردار پاره ای حوادث است. اين شراي جامعه شرائط روز

راست، چپ، عنوان، غربی، شرقی،  کل بورژوازی زير هر نام وکار از جا به جائی جناحها در ساختار قدرت نيست. 

چه آناست.  چه انبوه تربرای سودسازی هر آدم سوزی سرمايه پاسداری از کوره های ، فاشيست،دموکراتالئيک، دينی، 

تازه فاشيسم برای ها و باندهای حاکم بورژوازی که آرايش قوای ها را مهر می کوبد، نه تعويض طيفسير حاضر رخداد

ماجرا به همين حد محدود نيست. ر است. توده های کارگ زندگیاعمال قهر و سرکوب در کليه عرصه های  تازهدور 

ون های ارتجاعی بورژوازی نيز از داخل تا خارج کمپين جديدی را برای دست اندازی به حريم قدرت پيکار ياپوزيس

طبقه کارگر، فريب کارگران و تبديل دستاوردهای اين فريب به سکوی سهم خواهی از شريکان و رقيبان آغاز کرده اند. 

  در مورد نخست: ا بايد با هشياری کاويد و اين واکاوی را صيقل سالح جنگ ضد سرمايه داری ساخت.هر دوی اينها ر

الگوی ويژه برنامه ريزی نظم سرمايه داری ايران برای دور زدن تحريم های بين المللی که تا امروز کم يا بيش  – 1

 در باره اين الگو قبالاز دست داده است.  را اين نقش اينک بخش عظيم ظرفيت خود برای استمرار ،ه استبودپاسخگو 

کوشيد تا پروسه کار، توليد و چرخه سامان پذيری سرمايه رژيم از دهه ها پيش . های مختلف توضيح داده ايم به مناسبت

لی لبر نيازهای اساسی طبقه سرمايه دار به دور زدن تحريم های کوبنده و گسترده بين الم حتی المقدوراجتماعی ايران را 

محاسبات ممکن، برای پاره ای حوزه ها، به لحاظ حجم پيش ريز سرمايه،  تمامیدر اين راستا برپايه منطبق سازد. 

د ها دست يازيد و هيچ غيرواقعی نخواه بيشترين اولويت ها را تعيين کرد. در اين قلمروها به نجومی ترين سرمايه گذاری

جدول رشد  ز به دست آورد. به عنوان شاهد مدعا کافی است بهی نيچشمگيرنسبتا بود اگر بگوئيم که موفقيت های 

ند چپيش ريز انبوه سرمايه در  نظر اندازيم. صادراتی که بالندگی پرشتاب آن ها حکايت محصوالت پاره ای صادرات

  است.قلمرو معين صنعتی 

  (کيلوگرم)  1394تا  1375حجم صادرات کشور در فاصله 

  1394  1375  نوع کاال  رديف

  000 914 599 3  000 345 884  فراورده های نباتی   1

  000 136 797  000 831 339  محصوالت غذائی  2

  000 554 346 115  000 786 071 3  امالح و مواد معدنی  3

  000 731 562 12  000 218 472  کاالهای شيميائی  4

  000 923 358 142  000 071 200  توليدات پالستيکی  5

  000 669 647 4  000 267 549  محصوالت فلزی  6

  1394مأخذ: سالنامه آماری جمهوری اسالمی  

های رژيم و طبقه سرمايه دار ايران در حوزه پتروشيمی، کشاورزی، حالت نمونه دارند. سرمايه گذاري بيشتر ،داده های باال

ها گزارشجدول بوده است. در برخی معادن و صنايع نظامی بسيار غول آساتر از قلمروهای مورد اشاره خودروسازی، 

 صنعتميليون تن بر ظرفيت توليد اين بيست و پنج بيش از  1398سال طول حاکی است که در پتروشيمی فقط در 

 در دل ،صنعتی حوزه همين، 1399ميليون تن باال رفت. در سال  35افزوده شد و حجم فراورده های قابل فروش آن تا 

هی به هيچ را به دليل شدت تحريم، نه بالغ بر يک ميليون بشکه نفت خام را کهروزا ،ها و سونامی کروناطوفان تحريم

انباشت سرمايه بخش های ديگر  يا ميليون تن مواد مورد نياز صنايع مرتبط 40صادرات نداشت، مالط و مصالح توليد 

يه داری چرخه توليد سرمای ميليارد دالر در سال گذشت و در وانفسای فروپاش 6ها از مرز  . توليداتی که ارزش آننمود

  ه بحران بازی کرد. کوبنداوجگيری  مشکالت مالی جمهوری اسالمی و ايران نقش مؤثری در چالش



لی وجود دارد. احتمانيز اين ظرفيت در طول چهارسال آينده تا سقف دو و نيم برابر  ارتقاءگزارش می افزايد که احتمال 

 رطبقه سرمايه داثمار طبقه کارگر و عايد های حاصل است نه اضافه ارزشساالپوشد حجم  لباس واقعيت احيانا که اگر

   در سال افزايش خواهد داد. دالر ميليارد  15ايران را تا 

ايه از کل سرم سنگينی، حجم بسيار در حوزه های فوقدر طول اين چند دهه، در کنار توسعه مدام پيش ريز سرمايه رژيم 

تاجيکستان، ارمنستان، آذربايجان، ، مانند عراق، ترکيه، امارات، پاکستان ممالک مجاور راهی را نيز ايراناجتماعی 

هدف از انتقال يا صادرات اين حجم غول آسای سرمايه به اين کشورها آن  ،ساخت چين، هند يا جاهای ديگرازبکستان، 

داخل، اما با مالکيت ها و هويت های  سرمايه ها در بازتوليد و ارزش افزائیچرخه  با مفصل بندی ارگانيک بود که در

با استمداد از اين فاشيسم اسالمی را محقق گرداند. برای دور زدن تحريم ها  تمامی مساعی ممکن مجعول غيرايرانی،

 صادیاقت تی االمکان از غلطيدن به ورطه فروپاشیکه به رغم فشار سهمگين و روزافزون تحريم ها ح امکان يافتالگو 

 تا همين اواخر نقش چاره گر بازی به هر حال سرمايه زاد،پاشنه آشيلهای قهری  تمامی الگوئی که به رغم  در امان ماند.

سنگين چرخش و اجرای هزينه های بسيار  و در يک سو سرمايه داریبحران طغيان آلود حدت  زير اما اکنونکرد، 

 ادیهمسان تمامی بار بحران اقتص يکجا و يکسره،طبيعتا  هزينه های کهکشانی اين طرحاز نفس افتاده است.  خود، وسيعا

   بر معيشت توده های کارگر سرشکن گرديده است.

 ها،تحريم آن توسط و تشديد اين الگو ديگر قادر به پاسخگوئی حتی در همان حد انتظار رژيم نيز نمی باشد، طوفان بحران

را به گونه کامال کم سابقه ای دچار اخالل کرده است.  چرخه ارزش افزائی سرمايه داری ايراندر طول دو سال اخير 

 650هزار ميليارد تومان می چرخيد، امروز مرز  100حول محور  1392بدهی دولت به سيستم بانکی که در سال 

هزار ميليارد تومان بدهی به سازمان تأمين  400هزار ميليارد تومان را پشت سر نهاده است. بر اين رقم بيش از 

سخن  کشور درصد ظرفيت صنايع 90 حدود نيز افزوده شده است. سازمان برنامه و بودجه رسما از تعطيلی اجتماعی

اول جهان قلمداد می شد،  اتوموبيل سازیفقط صنعت خودروسازی که تا همين چند سال پيش، يکی از هفده می گويد. 

هزينه  ،اخلی ساعت به ساعت کاهش می يابدارزش پول دافت توليد گرديد.  %40سال قبل متحمل  نسبت به 97سال  در

توليد کاالها به رغم نيروی کار شبه رايگان دهها ميليون کارگر، با شتابی فزاينده باال می رود. قيمت تمامی کاالها به 

می فرسايد، در ارزش کار الزم توده های کارگر را زير چرخ خود  مسير اوج می پيمايد وويژه مايحتاج اوليه معيشتی 

هزار  180رژيم  1400بودجه سال  .می گردددستخوش موحش ترين سالخی ها معاش روزانه کارگران  ين راستاهم

قر مح کمبودی که لایر به لایر آن، در ابعادی مضاعف و شايد چند برابر از هست و نيست ميليارد تومان کسری دارد.

گزارش گمرکات جمهوری اسالمی حاکی است که ميزان صادرات قطعی کاالهای غيرنفتی  طبقه کارگر کسر خواهد شد.

کرده است. اين رقم حتی سقوط  1399در سال  حدود نصف اين ميزان به  1394ميليارد دالر در سال  52ايران از 

از کمانه واقعی توليد ايه های آزاد خارج حجم نقدينگی يا سرم .افت داشته است %38نزديک  ،سال پيشيک در قياس با 

عبور تريليون تومان  1200مرز از اضافه ارزش که تا چند سال پيش از چند ده ميليارد تومان تجاوز نمی نمود اينک 

است. ليست اين داده ها بسيار طوالنی است. ليستی که در بند، بند خود حديث سقوط بسيار خرد کننده چرخه توليد  کرده

   ها است.رطه ويرانگرترين بحرانو به کشور اجتماعیسرمايه 

سيع تعطيلی وهستی آن، به پيچش متعارف توفان بحران در شيرازه  به آنچه گفته شد، معضل سرمايه داری ايران – 2

حادتر و خرد کننده تر، زنجيره طويل  دود نيست. مشکلالگوی دور زدن تحريم ها مح رعب انگيزهزينه های  صنايع،

فاشيسم اسالمی بورژوازی در طول اين چهار دهه به بارآورده  نسخه پيچی و الگوی خاصبرنامه  فرسايش هائی است که

رخ ن مرگبارترينکهکشانی ترين اقالم سودها از طريق تحميل  فزاينده بر حصول ،ها و برنامه هاشالوده اين طرح است. 



درمان، ده های معاش، دارو، ين ته مانچه جنايتکارانه تر آخرر گرده توده های کارگر، سالخی هرها باضافه ارزش

انهدام سرمايه و سود نمودن همه آبها، دشتها، کوهها، جنگلها، رودخانه ها و هست و نيست کارگران،  وآموزش، سرپناه 

وضعی است که از ديرباز تا الگوها حاصل اجرای اين پروژه ها و بی دريغ محيط زندگی انسانها، استوار بوده است. 

ادامه  امکان هر ميزانليون نفوس طبقه کارگر ايران را در کالف خود پيچيده و تا مرز سقوط کامل از حال دهها مي

گونه هويت رسمی اشتغال هستند، با اين وجود ت در سن اشتغال اين طبقه فاقد هرجمعي %70هستی پيش رانده است. 

کمترين خورد و خوراک برای ادامه امروز و اما قادر به تهيه  ،هر شبانه روز دو شيفت يا حتی بيشتر کار می کنند

درصدی و باالتر  1500درصدی طبقه کارگر نرخ استثمارهای موحش  70اين خيل کثير فردای زندگی خود نمی باشند. 

را تحمل می کنند، زير فشار اين استثمار هول انگيز، نان ندارند، آب ندارند، از دارو و درمان نصيبی نبرده اند، سرپناه 

  د، خرابه نشين، گورخواب و کارتن خوابند.ندارن

با سماجت سرسختانه بر اجرا، بسط و قوام بخشيدن به الگوی همزمان سرمايه با کارگران چنين کرده است.  دينیفاشيسم 

بسيار پرهزينه دور زدن تحريم ها در يک سو و امتناع از پذيرش هر ميزان افت سود ساالنه سرمايه ها در سوی ديگر، 

ضر به ترميم يا بازسازی متعارف بخش استوار سرمايه اجتماعی، در بسياری از حوزه های پايه ای اقتصاد نيز حاحتی 

فروپاشی شبکه های  خطر ،آبرسانی کشور تأسيسات نشده است. عوارض قهری اين کار اکنون در شکل انحطاط کامل

کهنگی روزافزون ماشين آالت در خيلی از حوزه ها، مهمتر از همه اختالل فزاينده ناوگان حمل و نقل،  سراسری برق،

فرسودگی و عقب ماندگی سهمگين تکنيک کشف و استخراج در قلمروهای نفت و گاز بر سر چرخه توليد و بازتوليد 

  آوار گرديده است.   و از اين طريق باز هم بر زندگی طبقه کارگرسرمايه داری 

 عصياندر حال طغيان، شورش، اعتصاب، اعتراض و  در سرتاسر اين جهنم سوزان،کارگر  ودهدر چنين وضعی ت –3

هر چه از عمق وجود انسانها زبانه » هيچ چيز برای از دست دادن نداريم«همه از همه جا فرياد می زنند که: هستند. 

سه های خيزش های طاق و حما می کشد و بر زبان آنها جاری می گردد، خروش گرسنگی، تشنگی، بيماری، طاقت

رخدادهای خوزستان، اصفهان، آذربايجان، تهران، کرج، خراسان، برای پس راندن آوار فالکت ها و بدبختی ها است. 

رو به گسترش و کامال  ، زمين لرزه های98، خيزش پرشکوه آبان 96رش سراسری ديماه کهکيلويه در اين اواخر، شو

   حران توفانی اندرونی می باشد. گريزناپذير فروماندگی سرمايه داری از چالش ب

سرمايه داری ايران رژيم اسالمی از لحظه پيدايش عزم جزم داشته است که تمامی پاشنه آشيلها و تنگناهای خاص  – 4

رقابت در بارآوری کار اجتماعی، قدرت موجود  مانند ميانگين ،های بين المللی در عرصه سهم برای از اضافه ارزش

عمومی و  ودنرخ س تعيين قيمت متوسط توليدی، توان اثرگذاری بر پويه تشکيل ظرفيت ايفای نقش در، بازارهای جهانی

منطقه و جهان جبران کند. بحران، پشت سر  در فاجعه بارتر چه شاخص های مشابه را با بحران آفرينی های هر ساير 

يلی خی مانند سوريه، لبنان، عراق، يمن و جزء اندرونی ساختار قدرت سياسی، نظامی، پليسی کشورهائبحران آفريند، 

 ن،ميوفاط ، حشد الشعبی، سپاه قدس،لبنان، سپاه بدر، گردان ابوالفضل، حزب هللا سوريه جاهای ديگر شود. حزب هللا

حزب هللا عراق و زنجيره طويل اين نوع نيروها را  عصائب اهل حق، کتائب اميرالمؤمنين، زينبيون، ،کتائب سيدالشهداء

تمامی هزينه های کهکشانی سازماندهی اين شبکه ها و نيروها را بر دوش توده های کارگر ايران بار کند، ن دهد. سازما

را دچار  خود های مخالفهای رقيب يا قطب  نظم نسخه پيچی دولت دنيادر هر نقطه و هر کجای شبکه ها، به کمک اين 

ر ددست و پا نمايد. رويکردی که  جهانیقدرت سياسی سرمايه اختالل کند، از اين طريق سهم عظيم تر در استخوانبندی 

 و به ويژه با تغيير پاره ای شرايط، داشته است اما همزمان برای رژيم بارآوردهای زيادیشرايطی خاص، بدون شک، 

کوه عظيم مخارج تشکيل و پرورش همسان  ئی که باز همها هزينهاست.  آوردهدر پی نيز سهمگين ترين هزينه ها را 



فزاينده  تعميق شده است. آوار ايران درمان و آموزش کارگران بر خورد و خوراک، پوشاک، دارو،يکسره اين نيروها، 

و انفجارآميز بحران همراه با تشديد تناقضات درونی الگوی چالش تحريمها، رژيم را به وضعی انداخته که قادر به تحمل 

  نيست.  همبحران آفرينی ها و  ين نيروهاهزينه های حفظ ا

کشت، داشت و درو فاجعه در منطقه به ويژه در  خود در دنيا و چهل و چند ساله سياه کارنامهجمهوری اسالمی با  – 5

پديد آورده است.  خودآخرين دهه، بلوک بندی نيرومندی را در خاورميانه، حوزه خليج و در سطح بين المللی عليه 

اعمال بربريت سرمايه بر توده های کارگر، سالخی جنبش کارگری و درهم کوبيدن تاريخا در منطقه که  دولتهای عرب

وری جمه کارنامه هر جوانه اعتراض راديکال و سرمايه ستيز کارگران فلسطينی گوی سبقت از هم ربوده اند، مدتهاست

 ائتالفی .اسرائيل کرده اند درنده قتل عام آفرينيم رژبا و همپيوندی ژرف تر  بنای اتحاد مستحکم تردستاويز  را اسالمی

ژاپن جانبداری می گردد. اين  ی سرمايه داری جهان، به ويژه امريکا، اتحاديه اروپا،هاکه توسط طيف وسيعی از دولت

  ف تر و آسيب پذيرتر ساخته است.يبورژوازی در ايران را ضع دينیرويداد، به نوبه خود موقعيت فاشيسم 

بخش در ايران، منطقه و جهان  طول دهه های متمادی،در  ،رژيمجنايت ها، بشرستيزی ها و بربريت های طومار  – 6

 عاصی و از پيش تربسيار بيشدر عراق، لبنان، نواحی کردنشين کشورها، را، عظيمی از طبقه کارگر خاورميانه 

وشت بورژوازی حاکم بر سرن جنگ افروز میاست. کارگران اين جوامع جمهوری اسالمی را متحد و حا کردهخشمگين 

های زيی، بی آبی، بدبختی ها و سيه روخويش و شريک بسيار مؤثر و صاحب نقش تمامی سبعيت ها، فقر، فالکت، گرسنگ

موده ن شهرها را ميدان نمايش قهر خويش عليه اين رژيم های می بينند، در همين راستا سنگفرش خيابان مستولی بر خود

ا هارگران دنيا عليه جنگ افروزيهمان رويکردی را پيش می گيرند که زمانی ک حاکمان سرمايه داری ايرانمقابل و در 

  گرفتند.پيش می امريکائی  درنده های و بربريت های امپرياليست

 تارتجاعی هم پيمان هر روز که گذشته است، نسبمتحدين تا ديروز رژيم در منطقه، از دولت ها گرفته تا نيروهای  – 7

اگر روزی استقرار، ماندگاری، ميدانداری يا هر ميزان دلسردتر و مرددتر شده اند.  ه آينده همپيوندی خود متزلزل تر،ب

استراتژی منطقه ای  های مالی، حمايت های نظامی يارا به دخالتگری منطقه ای، کمک وجود خودگسترش نفوذ و ابراز 

را  ورژوازی عراق راه خودب حدود زيادی شکل معکوس يافته است.رژيم می آويختند اينک ديری است که ماجرا تا 

و ميثاق های داغ عهد پيشين را نه لقمه نان که قاتل جان می بيند. مصمم و راسخ در تدارک پيوند با  است کردهجدا 

زل ترديد و تزلحتی حزب هللا لبنان چشم انداز مناسبی برای تداوم اين همراهی نمی بيند.  سعودی ها و طيف اقمار است.

  رژيم اسد از حزب هللا بيشتر است. 

تمامی تالش های جاری رژيم در يک سو و قطبها و قدرت های عظيم سرمايه داری دنيا در سوی ديگر برای احياء  – 8

های منطقه يا حتی کل بورژوازی جهانی بر می گردد، بازپردازی  بی ثمر مانده است. تا جائی که به دولت» برجام«

موشکی،  برنامه رارداد بدون حصول اطمينان به عقب نشينی چشمگير جمهوری اسالمی از راهبردهای منطقه ای،اين ق

موضوعی که در شرايط ديگر عمال ناممکن گرديده است.  برنامه ها و جهتگيری هایهسته ای و بسياری سياست های 

ری رژيم را بازی می کند. هر تالش جمهوری روز نقش تشديد و الينحل سازی ساير بحرانها يا تناقضات سرکش و جا

بازسازی چرخه توليد سرمايه داری  غلبه بر بحران ها، شورش ها، مقابله بااسالمی برای چالش وضع وخيم اقتصادی، 

تحريم ها است. کمترين موفقيت در اين کار نيازمند احياء برجام است، بازسازی تفاهم نامه  حتی المقدور در گرو تعديل

ی به انصراف فاحش رژيم از کل زيادت جوئی ها و انحالل در نظم نسخه پيچی بورژوازی امريکا و متحدانش هسته ا

انصراف، پسگرد و تمکينی که رژيم برای قبول آن با سرکش ترين تعارضات برای منطقه و جهان گره خورده است. 

  دست به گريبان است. درونی



و پرونده بيش از حد سياه و ماالمال از جنايت و توحش رژيم  19سانی کوويد فاجعه سهمگين انبه تمامی آنچه گفتيم  – 9

م. پرونده ای که خود به تنهائی برای طغيان قهر و خشم مهارناپذير دهها ميليون توده کارگر در اين گذر را هم اضافه کني

نچه کل بورژوازی و نهادهای سراسر جامعه از قهر و نفرت و اعتراض نسبت به آعليه حاکمان سرمايه کفاف می دهد. 

دولتی، نظامی، واليتی، فقاهتی آن به ويژه مفتی اعظم کشتارها در اين حوزه انجام داده است، آکنده و در حال اشتعال 

  است. واقعيتی که نيازمند تشريح و توصيف نيست.

، به رغم در استکهلم »نوری حميد«نمی توان از آوردن اين تکمله نيز چشم پوشيد که ماجرای موسوم به دادگاه  – 10

يکی از عامالن  رخدادهای حاضر، در شرايط جلوس کنار همهدر  به هر حال،های سرمايه زاد آن،  توخالی بودن تمامی

بر تخت رئيس جمهوری اسالمی دژخيم تمامی کشتارهای دهه شصت و بعد و يکی از درنده ترين وحوش دولتمرد، 

   نخواهد بود.بی تأثير سرمايه، در تشديد وخامت وضع رژيم 

 وسرمايه داری ايران و فاشيسم اسالمی سرمايه با کل اين تناقضات سرکش اقتصادی، سياسی، اجتماعی، بين المللی 

دست به گريبان است، برای چالش اين بحران ها، تنگناها و مخاطرات، دستش به گونه ای بی سابقه يا حداقل کم داخلی 

در اختيار ندارد. در چنين وضعی به صورت هيستريک، بدون هيچ چشم انداز  یچندانسابقه بسته است و گزينه های 

ارهای کشت مهرههم تعطيل و کثيف ترين خاص خود را شورای نگهبانی » انتخابات«مضحک موسوم به  نمايش ،توفيق

کای صاحب آب و می نشاند. دور تازه پااليش ساختار قدرت از شر را بر کرسی رياست جمهوری اش چهل و چند ساله

ز خير ااختاپوسی اسالمی را بيش از پيش و با تمامی توان لباس اجرا می پوشاند. رژيم گل و دارنده قباله بنيانگذاری 

اين ه هممی گذرد، نزديک ترين محارم ديروز را اجنبی می خواند، » انتخابات«توهم آفرينی آويزان به سناريوی فريب 

چندان ؟ پاسخ چشم اندازبا کدامين  ؟گری اما کدام چارهبقای خود چاره جديدی انديشد.  کارها را انجام می دهد تا برای

ندارد. درست به همين دليل دست به آرايش قوای مجدد  در اختياررژيم برگ باقی مانده ای برای بازی غامض نيست. 

پيکار توده های کارگر آماده نگه دارد.  مقابله با امواج هر چه سرکش تر، نيرومند و مشتعل ترمی زند تا خود را برای 

کاری که جمهوری اسالمی در تمامی اين چهار دهه انجام داده است، اما امروز بيش از هر زمان ديگری به اجرا و 

   نيازمند است.انجام سبعانه تر آن 

 بقای سرمايه داری فروماندگی و زبونی فاشيسم اسالمی از ايفای نقش قادر، برای حفظ پايه هایروند حاضر اوضاع، 

های ونياپوزيس مرده و خشک بزاقدر يک سو و آتشفشان رو به گسترش پويه پيکار توده های کارگر در سوی ديگر، 

 زني اين جماعتبرای سوداگری قدرت به تراوش انداخته است. نيز راست تا چپ، داخل يا خارج کشوری بورژوازی را 

و طغيان توده  دريای خشم و قهربر  جازه می دهد کهمی داند و به خود ا وقيح و شرم آور همچنان حق خود کرکس وار،

سلطنت طلب از  سر دهد. در اين ميان صدای نبش قبر شدگان» انا شريک«و عربده  سفينه سهم خواهی راند  کارگر

 عميقا، منحط و زدن رؤياهای کهنهنيز در جار » مجاهدين«همه مهيب تر است و صد البته بقايای دار و دسته موسوم به 

  بشرستيزانه خود از هيچ کوششی فروگذار نمی کنند.  

    جنبش کارگری، وضعيت روز

ا هی سرمايه با حادترين بحراند که سرمايه داری ايران و رژيم اسالماين واقعيت را بانگ می زن همه آنچه گفته شد فقط

جامعه قطعا نه توسط شاخص ها و  آينده اوضاع وفرجام حوادث جاری . اما می باشدتأمين بقای خود رو به رو برای 

فقط توسط جنبش کارگری ايران رقم خواهد خورد. برد تأثير مؤلفه های اجتماعی باال که  اقتصادی، سياسی و  داده های

مذکور در اثرگذارترين و تعيين کننده ترين حالت می تواند کمک به هموارسازی راه در فراز و فرود ميدان داری ها و 



طبقه کارگر تعيين خواهد کرد و معضل بسيار بنيادی نيز ابعاد مسلما  را  ؟قش بازيهای توده کارگر باشد. چه خواهد شدن

ظرفيت و توان حاضر جنبش کارگری برای اين ميدانداری يا ايفای نقش است. کارگران ايران در سال های اخير گامهای 

ار اعتصاب در يک سال، از کارانداختن سيستم حمل و نقل کشور برای مهمی به جلو برداشته اند. بيش از چهارهزبسيار 

راه اندازی شورش روزهای متوالی، مختل ساختن چرخه ارزش افزائی سرمايه در بخش های وسيعی از جامعه، 

، تبديل سراسر خوزستان به آتشفشان اعتراض و 98خيزش نيرومند و پرعظمت آبان ، 1396سراسری پرشکوه دی 

 ها، شهرها و نواحی کشور، زلزله گون آن به ساير استانبرای هفته های طوالنی و گسترش  سال جاری پيکار در

انجام  مرکز کار و توليد، 114اعتصاب اخير کارگران پيمانی در مناطق نفت و گاز و گسترش بسيار پرشکوه آن به 

ه بدون دخيل بندی ب ه قدرت خودجوش طبقاتی،با اتکاء ب ، به ويژههايزش ها، ميدان داريها، صف آرائيپردرخشش اين خ

روع هر ش نويد هيچ ترديدبدون مدعيان ناجيگری ، بدون هيچ اتکاء به حزب نشينان، سنديکاچيانهيچ نيروی باالی سر، 

  چند لنگ لنگان عصری تازه در تاريخ مبارزه طبقاتی توده های کارگر است. 

با توجه به پروسه فراز و فرود يا مارپيچ خاص بسط و  نفت پيمانی در ميان اين رويدادها، اعتصاب طوالنی کارگران

ای ها آکنده از کاستی ها، پاشنه آشيلها و ضعفادامه اش، از همه قابل تعمق تر و اميدسازتر می باشد. اين اعتصاب قطع

، روند اعتصاب به سهم خويش در واکاوی انتقادی ،اساسی بوده است. در اين شکی نيست و کارگران ضد سرمايه داری

انجام دادند. ما همراه با نقدهای ريشه ای هر راه چاره و راه حلی نيز که برای غلبه بر هر چه از دستشان بر می آمد 

معضالت به فکرمان می رسيد پيش کشيديم و در ميان نهاديم. بحث مطلقا بر سر استتار کاستی های بنيادی نيست. اما 

ود حمل می نمود که در جنبش کارگری ما پيشينه نداشت و برای نخستين بار وارد اين اعتصاب يک شاخص مهم را با خ

حظه ای، ل شعله کشيدنرگران پيمانی نفت شالوده کار خود را بر اعتصاب کاتاريخ مبارزات طبقه کارگر ايران گرديد. 

 استنباط ما واقعی است. دپی پيروزی يا شکست قرار ندادست کشيدن از کار، طرح مطالبه و اعالم پايان اعتصاب در 

ه برای خواست های اوليکارگران عزم جزم داشتند يا نيست قادر به صدور حکم قطعی نيستيم، اما شواهد حاکی است که 

در اين يا  ی خودمعيشتی روز خود وارد ميدان شوند. در اين ميدانداری و مبارزه، مجرد حصول خواست يا خواست ها

ختم پيکار تلقی ننمايند. بالعکس ضمن ابراز خشنودی از هرميزان موفقيت همزنجيران  نقطهآن واحد معين صنعتی را 

روند کارزار همچنان در حالت بالندگی، تداوم، تعميق و توسعه باقی ماند. حتی کارگران ظاهرا  ،در يک چند مرکز کار

زه ساير کارگران بينند. اگر هم موفق در يک کارخانه، سکو، حوزه، خود را در حال ادامه پيکار برای پيروزی مبار

اين راستا شاهد وجود يک جنبش قطه ديگر بساط آغاز پهن کند و دراعتصاب به هر دليل در نقطه ای پايان يابد، در ن

مطالبات جمعيت هر چه کثيرتری از  حتی المقدوربا تعهد به تحقق  پيشرویحال افت و خيز اما مصمم به در ادامه دار،

   توده کارگر باشيم.

به قانون، حقوق، اعتصاب در همان حال به درستی و با رويکردی راديکال اصرار می ورزيد که تحت هيچ شرائطی 

آويزان نخواهد شد، نکته مهم ديگر آنکه عمال راه سنديکاسازی و آويختن به اين مدنيت، نظم يا نهادهای دولتی سرمايه 

رگران پيمانی نفت با احراز اين ويژگی ها هر چند نمادين، کم حزب يا آن نيروی باالی سر را پيش نگرفت. مبارزه کا

متمايز ساخت. باور ما آنست که همين اندازه  خويشاز گذشته قرن بيستمی خود را  ،کم عمق، به گونه ای کم رمق، سو،

تر و هر چه بيش هرا بايد ارج نهاد و ارج نهادن آن فقط يک راه دارد. اينکه دست به کار بالندگی، تحکيم، تعميق و توسع

 تا اين حد پيش تاخته است و اينجنبش کارگری ايران ها در پروسه پيکار روز کارگران گرديم.  شاخص اين روزافزون

مؤلفه های مهم را خصلت نمای وضع حاضر خود ساخته است. با همه اينها کماکان در موقعيتی زمينگير، ضعيف، زبون 

معضل کليدی و بنيادی اين جنبش کدام است. قرار دارد و قادر به حداقل ميدانداری در پهنه تعيين سرنوشت نمی باشد. 



شمداشت و پراکسيس حال و گذشته يا از ژرفنای جهتگيری حاکم بر تحليل، چ» ز سر خيال«هر کس و هر جمعيت، 

. خيلی ها از متشکل نبودن توده کارگر می گويند، عده ای پيش می کشدچيزی می گويد و پاسخ خاص خود را  خويش

کافی نيروهای رهبری کننده کمبود رهبران و وجود ناعزادار و ماتم بان ناآگاهی کارگران هستند!! اکثريت چشمگيری 

و اس و اساس تمامی دردهای عالم هستی می بينند!! عده ای عقب ماندگی کارگران به دليل  یرا مادر کل امراض تاريخ

ها لمفروضات، تحلي ها، کشند!!، سايرين نيز تئوریراسی را خيلی شديد درد می محروميت از وصال هستی آفرين دموک

  رند. ديگر دا» ريشه يابی های«و 

آنچه جنبش کارگری ايران ندارد، نداشتن آن بانی کل فاجعه دامنگير ها است. اوت با اين نظرها و نظرپردازيما متفحرف 

است.  »سراسری ضد کار مزدیقدرت سازمان يافته، شورائی، «طبقه کارگر و داشتنش نياز رهائی اين طبقه است يک 

ا، حول تئوری ه متشکل شدناستقبال از مانيفست ها، آگاه گرديدن ها، فراخوان دادن ها، اين قدرت چيزی نيست که با 

در وزی ، پيری طلبیسرنگونطوفان  تحزب ايدئولوژيک، تبيين استراتژی، صيقل کاری تاکتيک، معماری اتحاديه،

نبش مالط و مصالح و سنگ و ساروج و همه چيز اين قدرت در همين ج شورش و نوع اينها به دست آيد يا ظهور کند.

تغييرات و تحوالتی که در اين چند دهه و به طور اخص چند سال جاری روز کارگران بيش از حد الزم وجود دارد. 

يا حتی  یبعضا کاريکاتور ، به رغم  دنيای کاستی ها،نيز و در باال اشاره شد اخير، طبقه کارگر ايران پشت سر نهاده

صف آرائی همين قدرت معنی می يابند. دل کندن نشو و نما، بالندگی و در راستای ظهور،  ا، به هر حالهوارونه بودن

آويختن خود به دار قانون و نظم و  هر بی اعتباری بر مبارزه قانونی يااز بستن دخيل به جناحهای بورژوازی، کوبيدن م

ری ظرفيت ميداندا ی و حزب بازی، اتکاء هر چه بيشتر بهدن بساط سنديکاسازی، اتحاديه گرائدولت سرمايه، جمع کر

تعلق به يک جنبش  احساسرويش ولو حلزونی  ،در مبارزات جاری رساتر شدن همصدائيها و حمايت ها جنبش خود،

طبقاتی سراسری در مقابل سرمايه داری، همه اينها، يک به يک، شاخص های قابل تعمق و مهم پويه گذار به برپائی و 

ها اشنه آشيلپمؤلفه ها را بايد ديد و در کنار آنها کوهسار سر به فلک کشيده استقرار يک قدرت متحد شورائی هستند. اين 

خن س» قدرت سازمانيافته، شورائی، سراسری ضد کار مزدی« جنگيد. وقتی از رفعشانرا نيز چراغ انداخت و برای 

 به طور ن شاخصاست. اگر ايبه روايت راديکال مارکسی آن » کار مزدی ضد«می گوئيم آنچه بنيادی و هويتی است 

. هيچ همپيوندی ضد می گرددشاخص های ديگر اجتناب ناپذير  ، اجماع ارگانيک، همزاد و همگنباشد واقعی تضمين

، نمی تواند تالش برای سراسری شدن خود را تعطيل کند، اما برای اينکه جنبش جاری نباشدسرمايه نمی تواند شورائی 

کارها  بايد به بسياریبپيمايد، سازمان يافته شورائی و ضد سرمايه داری را  راه واقعی صف آرائی کارگر توده های طبقه

  عبارتند از: اين کارها است.پيش نگرفته را پيش روی قرار دهد که تا حال دست زند و راهی 

ن ميزامبارزه برای مزد، معاش، دارو، درمان بهداشت، رفاه، هر پيوند زدن انداموار  اولين کار يا نخستين گام – 1

کار کودک، دستگيری،  عليه تبعيضات جنسيتی، آلودگيهای زيست محيطی، آزادی، هر مقدار حقوق انسانی، مبارزه

مبارزه واقعی  همپيوندی هويت نمایاست. اين  دگی مزدیبراعدام، همه چيز به محور جنگ عليه اساس  شکنجه، زندان،

، حفظ، رشد، پرورشرگری بدون جنبش کاا تولد طبقه کارگر متولد می گردد و ب. است سرمايه داری عصردر  طبقاتی

در رفرميسم و مدفون در برنامه ريزی  ضد سرمايه داری، منحلآن جنبشی فاقد هويت  رساندنبه بلوغ  ،شکوفا ساختن

از شروع قرن بيستم تا امروز فاجعه باری که وضعيت  است. سرمايه و فرهنگی حقوقی مدنی، سياسی، اقتصادی،نظم 

جزا، جزء اليتاحياء، ارتقاء و شکوفائی هر چه نيرومنتر اين همپيوندی بايد  است. مستولیبر جنبش کارگری جهانی 

هويت، بيرق و همه چيز پويه پيکار جاری ما در کليه حوزه های زندگی اجتماعی گردد. چگونه؟ و از کدام مجاری؟ 

      پاسخ اين پرسش بسيار ساده است. 



ی ويلزنجيره ط ، ضرورت اشراف بر چند و چون چرخه ارزش افزائی سرمايه وازی به عنوان نياز برنامه ريزی وبورژ

 ، ازمؤسسات. از درون اين دارددولتی يا خصوصی  بات و شبکه های تو در توی پژوهشینهاد، سازمان، ديوان محاس

ديگر عربده سر می دهد  نهادها، اتاق بازرگانی ها و دهها  سازمان برنامه و بودجه، مجلس، وزراتخانه ها، بانکطريق 

  اين کارها و توليدها چه گرديده است. که در سال چه توليد شده، چه حجم کار صورت گرفته و سرنوشت 

دولت سرمايه هر چه می گويد پيرامون توليدات و کارهای ما است. سؤال اساسی و حياتی از تمامی آحاد توده همزنجير 

ثروت ها و ارزش ها، انسان هائی  اين سرمايه ها،همه راستين  خالقانيگانه  اين کارها،انجام دهندگان که چرا ما  آنست

 هازشارو  امکانات دارائی ها، سرمايه ها،، اين کوهساران سر به فلک کشيده فرسايش، استهالک و نابودسازی خودکه با 

کار و حاصل کار خود هيچ کالمی بر زبان سرنوشت  آنچه انجام داده ايم، در باره  چند و چون ازنبايد  را توليد می کنيم 

را به مخيله خويش راه ندهيم!! سرچشمه  آندر باره  و تجسس گفتگوداشتن  حقحتی  ،، از اين هم فاجعه بارتر؟!رانيم

 نزمينی ايمعنای  ايان داد.به اين وضعيت پانسانی تاريخ در همين جا قرار دارد. بايد  های عظيم ترين فاجعهيکی از 

، م، کارگريم، بايد کارگر بمانيمبرده مزدی همج الرعاع آفريده شده ايآنست که ما  ذلت زاو  تمکين آميز ،تباهی آور وضع

شود، محصول کار ما خدای قاهر سرمايه طبقه سرمايه دار و توليدمان  کل حاصل کاربه دنيا آمده ايم تا فقط کار کنيم، 

يت و کل عين مانيمتا ابد از هر نوع دخالت در سرنوشت کار و زندگی خويش ساقط فرمانروا بر هست و نيست ما گردد، 

نفس اين نوع نگاه به جامعه، جهان و سرنوشت خود دقيقا همان چيزی  زندگانی خود بينيم.ستيز روز دنيا را تقدير بشر

 سرمايه، آموزش و پرورش، فرهنگ کل ساختار قدرتاست. کرده  است که سرمايه بر زندگی، شناخت و شعور ما تلنبار

نگاه،  بايد بنياد اينکارگری ما ديکته و تحميل می کند. جنبش هندسی افکار سرمايه داری آن را برو ددستگاههای عظيم م

ه موجود است، ما به عنوان طبقه توليد کننده کل سرمايه ها، ثروت ها و هر چه در جامع ور را در هم بشکند،شناخت و با

بقه طاز چنگال  ،کار خويش محصولاستار خارج سازی کل خوبايد ، و افزون تر بهتر ، رفاهمعيشت به گاه مطالبه مزد،

رک و عريان فصل های متنوع سالنامه آماری دولت سرمايه را جلوی چشم کور دولتمردان و مالکان سرمايه دار شويم. 

 توسط عمله و اکره خود آنها تنظيم شده استاين فصل ها را که ر، بيشته جای استغاثه يک لایر مزد بها باز کنيم،  شرکت

 که داريماعالم  فرياد خروشان ترينبيم و با ها فرو کو پتک وار بر مغز منجمد، شرارت آفرين، قتل عام پرداز آن

در هيچ  و خواستار تعيين تکليف کل اين کار و توليد توسط خويش هستيم. جنبش ما اگر وارد اين ميدان نشود، هيچ گاه

خود را بر عرش جنبش و صدای شورائی شدن  ريمها شورا برپا دا اگر ميليونضد سرمايه داری نخواهد شد.  شرايطی

. هر گام سازمانيابی شورائی انداخته ايمو هر چه ژرف تر به ورطه گمراهه ها يم فقط خود را فريب داده ا فرو کوبيم،

ها در پرتو اين شاخص است که واقعی و ظرف پيکار ضد سرمايه داری ما خواهد بود. ضد کار مزدی بودن نما تنها و ت

  می يابند.هويت  مبارزه طبقاتی در پرتو آنيگر است که کل شاخصه های د اکسيری

 عليه تبعيضات برای پيروزی در هر ميزان مبارزهعجين شود.  اکسيرنيز بايد با همين  همه عرصه های ديگر پيکار

خواستار امحاء کامل شرايطی شويم که را ماهيت ضد کار مزدی بخشيم. بشرستيزانه جنسيتی مجبوريم مبارزه روزمره 

اسا و شکل اسکار خانگی  را بر زنان تحميل می کند. ، ستم و بی حقوقیاشکال استثمار سرمايه به يمن آن وحشيانه ترين

عليه بورژوازی و تباهسازترين سالحی است که  ، مسموم ترينصورت اخصبه  شاق و سفاکانه بدون هيچ مزد آن،

 1500نرخ اضافه ارزش به کار گرفته و می گيرد.  ها زن و دختر کارگر در ايراناردها کارگر زن در دنيا و ميليونميلي

به آشوب درصدی که سرمايه داری ايران به يمن آن سراسر اين دوزخ را از سرمايه آکنده و تمامی منطقه و جهان را 

ً  می کشد، يا حتی مجبور ساختن طبقه سرمايه دار و  . الغاء کامل کار خانگیاستمديون همين کار خانگی زنان  قسما

وقوع زلزله، هر چند با ريشتری نازل، در شيرازه خانواده مردساالر متضمن  ،بهای آن کامل تربه پرداخت هر چه  دولتش



مورد نياز چرخه توليد سرمايه داری در يک سو و ارتقاء مؤثر نقش زنان در پهنه پيکار ضد بردگی مزدی است. فاجعه 

 م با راهبرد لنينی مبارزه طبقاتی زير بيرق پيکار عليه ستمکشیاست که نيمی از طبقه ما در سراسر قرن بيست یسهمگين

زير  است. شدهچپ نمای بورژوازی  وون راست يو بی حقوقی زن، عمال سياهی لشکر سهم خواهی اين يا آن اپوزيس

 سينه زده و برای نقش بازی بيشتر ،سرمايه نظم جامعه يا در واقع مناصب و مدارج واالی مقامات،ه زنان ب علم راهيابی

 »کاتوليک تر از پاپ«تحميل اين اختاپوس بر طبقه کارگر،  دار در ماندگارسازی سرمايه داری يازنان طبقه سرمايه 

 مدر جنگ عليه تبعيضات جنسيتی بايد جار و جنجال ابتدال آميز تغيير قانون و اصالح ساختار نظ سر داده است.فرياد 

برپا کرد، بايد  حجابیيع بی سرمايه داری را دور انداخت. به جای داد و قال برای لغو قانون حجاب بايد جنبش وس

ريشه هر نوع وابستگی اقتصادی زن به مرد را از جا کند و تحقق اين امر را با اعمال قدرت بر طبقه سرمايه دار و 

د مادر جان می گيرن زهدانورش کودکان از نخستين لحظاتی که در اعالم داشت که کل هزينه پردولتش تحميل کرد. بايد 

تا زمان والدت، رشد، تحصيل، دارو، درمان، معاش و همه چيز آنها بر عهده بورژوازی است و بايد از محل کار اضافی 

نگرها، مبارزه کنيم بايد سطبقه کارگر پرداخت شود. اگر بناست به طور واقعی عليه تبعيضات بشرستيزانه جنسيتی 

ها، ستمکشی ها و تبعيضات را در حمله  هر ميزان کاهش اين بی حقوقی بنيادی سازيم. ميدانها را دستخوش تغيير

  جستجو کنيم.  داری راديکال به اساس موجوديت سرمايه

های زيست محيطی اتخاذ نمود. کل آلودگی ها از چرخه ارزش افزائی  عين همين رويکرد را بايد در جنگ عليه آلودگی

ر ت که هه اسسرمايه، از نيازهای فاجعه زای ضد انسانی سرمايه داری به سودهای کهکشانی تر نشأت می گيرد. سرماي

، هر ميوه هر درخت، هر حجم اندک هوای تنفسی، هر سبزی و بوته و چمن و جنگل، همه چيز و قطره آب آشاميدنی

خروش سود خود را طغيان آميزتر سازد. مبارزه برای بهبود همه چيز را از مهلک ترين سموم آکنده است تا رودهای پر

ميدان جنگ حول چه توليد شود و چه توليد نشود، چه ميزان توليد گردد و فرجام توليدات چه  بهمحيط زيست را بايد 

  . دنگيجه انسانها نيست منبعث از اراده شورائی همتوليد هر چه نياز سنجيده  باخواهد شد منتقل نمود. بايد استوار و مصمم 

مبارزه برای هز اندازه حقوق انسانی بيشتر و آزادی های سياسی افزون تر نيز بايد لحظه ای، گامی و سنگری از جنگ 

با تکدی مدنيت و تضرع برای آزادی فقط بندهای رقيت سرمايه سراسری ما عليه بنياد موجوديت سرمايه داری گردد. 

گتر و پايه های ديکتاتوری هار بورژوازی را مستحکم تر می سازيم. قانون، حقوق، مدنيت، اخالق، را بر گردن خود تن

ر تليد سرمايه داری هر کدام دهشتناککل مالک ها و ارزش های روئيده از چرخه تودموکراسی، حقوق بشر، نظم، دولت، 

ادی های واقعی ما هستند. از ديگری سالحهای اين نظام برای کشتار هر ميزان حقوق انسانی و بمباران هر اندازه ها آز

برای هر حق و  بايد شالوده نظم سرمايه را در تمامی عرصه های حيات اجتماعی آماج تعرض گرفت و ميدان مبارزه

  منتقل نمود.  جارا به اين  حقق و آزادی

برای پيشبرد پيکار در هر کدام از قلمروهای باال يا قلمروهای ديگر، بايد قدرت داشت. اين قدرت قرار نيست آفريده  – 2

شود، بنا نيست از جائی در اختيار ما قرار گيرد، پديده نا آشنائی برای پويه شناخت، تشخيص و شعور ما نيست. ما اين 

ن را آ مسأله کليدی و حياتی اين است که، استثمار و پيکار خود داريم، قدرت را همين حاال در بطن شرايط کار، زندگی

ها، فلسفه ها، نظريه پردازان و فيلسوفان نرويم.  . وقتی از شورا صحبت می کنيم به سراغ تئوریسازمان دهيمشورائی 

مقام ردهای سران احزاب يا منجيان عاليبرای داشتن يک قدرت شورائی چشم ها را به نسخه پيچی ها، الگوها و راهب

ازمند رجوع به رساله عمليه ايدئولوگ ها و ورق زدن فصول مربوط به حالل و حرام بودن شوراسازی . خود را نيندوزيم

 ماناررا پروسه پيک نيست. خود را، زندگيمان الزمنها در شرايط اعتال و رکود نبينيم. برای برپائی شوراها هيچ کدام اي

در  خود را، طوفان مبارزات خويش 98بان و آ 96خيزش دی مرکز کار و توليد،  114اعتصابات جاری خود در را، 



ها،  شورشکدام اين اعتصابات،  هرها است، در  ت ما در اين ميدانرهای ديگر را نظر انداريم. قد خوزستان و استان

 »اقات دارطب«استفتاء از هيچ مرجع حزبی، هيچ رئيس اتحاديه، هيچ نظريه پرداز و دانشور بدون ها، طغيانها،  خيزش

شورائی وارد ميدان کارزار شده ايم. شورا همين جا است. هر اعتصاب يک شورا است. در تدارک آفرينش شورا نباشيم. 

هر اعتراض، اعتصاب، خيزش، طغيان ما اگر آويزان به اراده دشمنان ما نباشد، طبيعتا و به حکم هستی اجتماعی طبقه 

شود، بحث بر سر خلق شوراها نيست. بايد اين کارزار شورائی ضد سرمايه را در درون خود هر ما شورائی آغاز می 

  استخواندارتر و نيرومندتر سازيم.چه مستحکم تر، آهنين تر، هشيارتر، آگاه تر، چاره انديش تر، ضد سرمايه داری تر، 

دوام همزمان برای مبارزه و برای به پيروزی رساندن  خويش ، آگاهی، چاره گریبايد هر فرد ما بر ميزان دخالتگری

عله ما نبايد امری زودگذر، مقطعی و ش شورشاين پيروزی تقال کند. اعتصاب يا  مورد نيازو استحکام همبستگی پشتوانه 

 رابطه خريد و فروش نيروی تا به اين انديشيم که تا سرمايه داری هست ما الجرم در جنگ هستيم،مستعجل تلقی گردد. 

ر باقی است، تشديد لحظه، لحظه استثمار، ستمکشی، فرودستی، بی حقوقی و نفرين شدگی ما نيز قهری و بدون ترديد کا

تا بردگی مزدی به بقای خود ادامه می دهد، گرسنگی، فقر، فالکت، زبونی، بيخانمانی، گورخوابی، بی بهداشتی، است. 

درحال تعميق، توسعه و انفجارآميزتر شدن است. برهمين مبنا تا تمامی سيه روزی های ديگر ما  وبی آبی و بی داروئی 

آخر روز بقای اين نظام ما مجبور به کارزار، مبارزه طبقاتی، جنگ عليه سرمايه داری هستيم. پس اعتصاب، خيزش، 

مبستگی، ها همين راست، در حال گسترش به حساب آريم. درشورش خود را عاجل و موقتی نبينيم، هميشگی، فزاينده، بالنده

به هم جوش خورد، سازمان رشد کند،  مدام اتحاد و همسنگری خودجوش شورائی خويش را نطفه ای تلقی کنيم که بايد

ختم هراعتصابی  و استخواندارتر گردد. تر سازد، آگاه ترست آرد، قدرت تشخيص خود را افزونشناخت ژرف تر به ديابد، 

ا، هغلط انگاريی کمبودها، بررسها برای که لحظه شروع دنيای فعاليتهمسنگری و همرزمی  همجوشیرا نه نقطه پايان 

تحکيم هر چه بيشتر همبستگی و  ا بهدر همين راست کنيم، يافتن راه چارها و راه حلهای راديکال تر مبارزهاشتباهات، 

 مانزجنبش روهائی برای ارتقاء هر برهه کار ما بايد آنات و فرصتهر لحظه زندگی، هر گام پيکار،  پردازيم،  همپيوندی

  داری شود.  ضد سرمايه فته، شورائیيابه يک قدرت متحد، سازمان 

برپائی شوراها نيازمند مرامنامه، اساسنامه، آيين نامه، مانيفست، منشور يا پالتفرم نيست. تابع هيچ زمان و مکان ويژه 

ندارد. جنبش هميشه و همه جا جاری ما است  احتياج هيچ اصول و فرامين و احکام ماوراء پويه پيکار مابه نمی باشد، 

يافته تر، شورائی تر و نيرومندتر  هر چه ژرف تر بنمايه رايکال ضد کار مزدی احراز کند. ثانيا سازمان که بايد اوال

بر دوش گيرد، امروز ما را بسيار تواناتر، چاره گرتر و خالق تر دانشگاه و مرکز آموزش يکايک ما را  رسالت. گردد

سرمايه و تمامی گنديدگی ها و بشرستيزی های سرمايه داری باشد. سه شناخت مارکسی ما از ر، مداز ديروزمان سازد.

  اپذير ما عليه سرمايه شود. جنگ تعطيل نسنگر 

کارخانه ها را برای هميشه جمع کنيم. اعتصاب کارگران پيمانی محصور در چهارديواری بساط اعتصابات پراکنده و – 3

بيرون آئيم اين تصور  مرداب تباهی زای موجود،از مرکز کار در اين گذر يک درس است.  114نفت و توسعه آن به 

هستی آگاه خود سازيم که يک طبقه ايم، از کارگر هستيم. باور کنيم و اين باور را ن اين يا آن مؤسسه که ما کارگرا

بهيار، تکنيسين، نظافتچی، مدرس دانشگاه،  پست، صنعتی تا کشاورزی، معدن، معلم، پرستار، هتل، رستوران، راننده،

ديگر فروشنده نيروی کار و ساقط از هر گونه دخالت در تعيين سرنوشت توليد، های زنامه نگار و مترجم تا همه انسانرو

م. ريشه کل فقر و بدبختی و فرودستی و ذلت همه ما در يزندگی، همه و همه آحاد يک طبقه واحد اجتماعی هستکار و 

ه صورت يک طبقه وجود سرمايه است. برای رهائی از اين وضع هم بايد عليه وجود بردگی مزدی جنگ کنيم. بايد ب

  چرخه نظم سرمايه را در سراسر جامعه از چرخش فرو اندازيم. همزمان .وارد ميدان شويم



آفريننده بی بديل کل سرمايه ها هستيم و از تمام توان الزم سالح پيکار ما عليه سرمايه بسيار برنده و کارساز است.  – 4

برای خشک ساختن چشمه توليد سرمايه ها نيز برخورداريم. اين قدرت را داريم که هم کل چرخه توليد سرمايه را از 

ی، مدنی، حقوقی، دولت و همه چيز جامعه سرمايه داری را بر سر مالکان کار فرو اندازيم و هم کل نظم اقتصادی، سياس

  سرمايه و حاکمان اين نظام ويران کنيم. اين قدرت در وجود اجتماعی ما طغيان دارد، بايد آن را به کار اندازيم. 

ضعيف و ضعيفه و خويش، از اينکه خود را مشتی  انگاری و پوچ بينیبيائيم يک بار هم که شده است از هيچ  – 5

شناخت و قدرت تشخيص پنداريم، اينکه خود را افراد محتاج  های فاقد شعور، فکر، عقل،ناينکه خود را انسامفلوک بينيم، 

نيازمند رهبری منجيان، محکوم به تبعيت از دستورات و نسخه پيچی های فيلسوفان و اکابر نشينان، انديشه پردازی باال

اين کار را انجام دهيم قفل فروماندگی رقت بار روز خود را شکسته ايم. ما مشتی عقب مانده،  پنداريم دست برداريم. اگر

فل کل کليد واقعی قفاقد ظرفيت آگاه شدن نيستيم. کامال بالعکس  توان از يادگيری و تجربه اندوزی،ناآگاه، محجور، نا

ندگی بشر عصر در دستان ماست. احزاب،  بدبختی ها و سيه روزی های مستولی بر زندگی روزمان و مستولی بر ز

ايدئولوژی آفرين، اسوه های  ، گردنکشان نامدارصاحب جاهنظريه پردازان، فيلسوفان، رهبران، انديشمندان، دانشوران 

ين تدوين استراتژی، به ا نظر، باف، کاشفان نافروتن شوکران رهائی انسان، استادان پرجالل تحليل، تئوریورجاوند 

پرورده دردها، رنجها،  روشن که علی العموم از جنس ما، از هستی اجتماعی ما، از زمين زندگی طبقه ما، دليل بسيار

فالکت های ما نيستند، از اين هم فاجعه بارتر به اين دليل که باز هم علی العموم شستشوی مغزی شدگان نظام بشرستيز 

ين راه و چاه پيکار ما ندارند که بالعکس گفته ها، نظرات سرمايه داری هستند، نه فقط هيچ صالحيت و کفايتی برای تعي

و رهنمودهايشان سخت گمراه کننده و فاجعه آفرين بوده است و می باشد. آنها واقعيت زندگی، کار، استثمار و پيکار ما 

 دکامال باژگونه، تحريف آميز و منحرف کننده خورنياز واقعی جنگ رهائی آفرين ماست، بلکه  مقتضا و را نه آنسان که

ما داده اند و می دهند. بايد به خود، به تعميق و بسط هر چه نامتناهی تر آگاهی خود، به افزايش بدون هيچ مهار توان 

ا از ياد نبريم. مارکس مطلقهم مهم را خود اتکاء کنيم، در اين گذر يک نکته، يک موضوع بسيار  و چاره گری تشخيص

نبود، هيچ انسان استثنائی در تاريخ متولد نشده است اما او انسانی  و به هيچ نحوی از انحاء در زمره جماعتی که گفتيم

زندگی  فنایکه در اينجا اشاره شد. مارکس انسانی از ژر استدستجاتی  کل افراد، شخصيت ها و از بيخ و بن متفاوت با

زندگی و مبارزه طبقه ما بوده است و با اينکه استخوانهايش پوسيده است، همچنان آگاه ترين انسان تاريخ  از جنس ما، ما،

با ما است. اشتباه نشود، منجی، زعيم، مراد، رهبر، اسوه و پيشوای ما نيست، همرزم، همسنگر، همراه و همگام ما در 

ا حداقل تکاسته نمی گردد يا  از نياز ما به او انسانی که هر چه تاريخ به جلو می تازد ای پيکار است. تمامی ميدان ه
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