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»کارقانون«وکارگريجنبش

کهراآنچهتاکوشیدمیقواتمامیباگردد،سیاسیمسلططبقهاینکهازپیشدارسرمایهطبقه
جامعهپوشاند،قانونلباساستهاسرمایهحداکثرسودآوريوسرمایهانباشتگسترشالزمه
اجتماعیهايارزشونظمومدنیتوقانوناینوگذاردنامبشرزندگینظمخواند،مدنی

تقالهاهمهبههمزمان. سازدکلیساوسلطنتباجدالپیشین،نظامباخودمبارزهپرچمرا
قبولدرنیزآنهامنافعگویاکهکندالقااستثمارشوندگانسایروکارگرانبهتازدمیدست
خودسودوازدورهآندربورژوازي. استمدنییاحقوقیهايکلیشهوقوانینقرارها،همین

اینوجودزیراداشتاختالفحاکمنظمنهادهايوسیاسیقدرتبا. دیدمیفشارزیررا
درنیزپرولتاریابا. دیدمیخودهايسرمایهانباشتتوسعهراهسربرمانعیراقدرتونهادها
هايدستگاههمهازکارگرتودهکشیدننفسهرسرکوببراي. داشتقرارناپذیرآشتیتضاد

باحسابمفاصاوزنیچانهبرايهمزمان. گرفتمیکمککلیساوسلطنتنظامسرکوب
وراستاحزابهمهتقریباً. دیدمیکارگرانهمگامیوهمراهینیازمندراخودروز،حاکمان

کارگرتودهودارانسرمایهمیانمنافعاشتراكبرهالنینیستهمهازبیشورفرمیسمطیفچپ
دقیقااستداشتهجریانتاریخدرآنچهوطبقاتیمبارزهواقعیت. دارنداشارهدورهآندر

بهبورژوازيعروجازپیشدورانجملهازايدورههیچدرپرولتاریا. گویدمیرااینخالف
رخدادهايتمام. استنداشتهبورژوازيبخشهیچبامشتركمنافعهیچسیاسی،قدرتعرش
همسوییوهمراهی. استمدعااینشاهد1848تا1789انقالبمیانفاصلهدرفرانسهجامعه

در. استتوهموسردرگمیفروماندگی،ضعف،سرازصرفاًاستثمارگرانبااستثمارشوندگان
علیهجنگحالدرطبقاتینیرويترینرادیکالاوالًفرانسهپرولتاریاياشاره،مورددورههمین
بهرابورژوازيخودقدرتضربباکهبودپرولتاریا. بودکلیساوسلطنتوفئودالینظام
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علیهکارگرانجنگثانیاً. دادمیهلروزحاکمهايدستگاهومالیاشرافیتباجدالسمت
هممسلط،قدرتنهادهايعلیهآنهاجنگتوفندگیهمانبهسرمایهنمایندگانودارانسرمایه

کهکجاهرثالثاً. داشتجریانجامعهسطحوهاخیاباندرهموکارمراکزوهاکارخانهدر
ضرباتترینکاريحتماًوبودسردرگمیوضعفسرازشدمیهمراهبورژوازيباپرولتاریا

فریادصدارساترینباحقایقاینوهستندتاریخعریانحقایقهااین. کردمیتحملهمرا
. نداردوجوددارسرمایهطبقهباکارگرطبقهمنافعاشتراكواجماعبرايقانونیهیچکهزنندمی

جامعهحاکموجاريقوانینکهدارنداصرارهالنینیستویژهبهرفرمیستاحزاب
منافعمبارزاتشکمکبهاخیرطبقهواستبودهپرولتاریاقدرتفشارزیرهموارهداريسرمایه

مبارزهجریاندرپرولتاریااینکه. استکردهتحمیلقوانیناینمحتوايبرراخودانتظاراتو
بهمجبورگذاريقانونحوزهجملهازهاحوزهازايپارهدررابورژوازيخویش،طبقاتی

کامالًرویههمآنسکه،رویهیکفقطاینامااستواقعیتیکاست،کردهنشینیعقب
. گویدمیدیگريچیزماجراستبنمایهبیانکهدیگرشرویه. آنستکنندهگمراهوفریبنده
سرمایهتسلیمباالخرهراخودقدرتدستاوردهايتمامیپرولتاریاکهآنستدومرویهحرف
وترتوفانیجنگقصددستاوردهایشوخویشمبارزاتبهتکیهباآنکهجايبه. استنموده

نامهسازشاینمفاداست،کردهامضاطبقاتینامهسازشکند،سرنوشتتعیینجنگسرانجام
قانونراخودبودنمزديبرده. استگردیدهپذیراخودزندگیطبیعیقانونعنوانبهرا

بایدشوندگاناستثمار. استکردهطبقاتیمبارزهجایگزینراطبقاتیسازشواستخوانده
هیچالجرمونیستموجودهمگنیومشتركمنافعهیچاستثمارگرانوآنهامیانکهدریابند
فقطنهنیزکارقانون. باشدکارگرانمنافعمتضمنتواندنمیداريسرمایهحامیوحافظقانون
تفاهمسوء. استهاقانونسازترینگمراهوترینکارگريضدبدترین،جملهازکهاستچنین
وسلطنتیهايرژیممصوبکارقانونوایرانداريسرمایهجهنمسربرصرفامابحثنشود،

دموکراسیبلندهايقلهعنوانونامکهممالکیدرحتیکارقانون. نیستبورژوازياسالمی
باشوندهاستثمارمصالحهقانونکارقانون. استحکمهمینمشمولنیزاندکردهاحزاررا

کارگريجنبشکوبیدنهمدررايببورژوازيقانونطبقاتی،مبارزهتعطیلقانوناستثمارگر،

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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بورژوازي. استکارگرهايتودهافکارمهندسیباهمراهمزورانه،فریبنده،بسیارايشیوهبه
وبسیجواطالعاتوزارتوسپاهوارتشازفقطماستیزسرمایهآرائیصفسرکوببراي
چههرسودآوريملزوماتپیازتاسیر. کندنمیاستفادهسرکوبقوايدیگرنهادهايوپلیس
صورتبهراخودبشرستیزانهحاکمیتبقايشروطومصالحکلوخودهايسرمایهبیشتر
. کنیمنگاهتاریخبه. کندمیتحمیلمابرهمقانون
کارگرينامهآییننخستینداريسرمایهتولیدشیوهبلوغوبالندگیمهمگهوارهاینانگلیسدر
میرومرگبهبزرگیطاعون. شدنگاشتهسومادواردسلطنتدورهدرمیالدي1349سالدر

شد،کمیابگذشتهباقیاسدرکارنیرويانجامید،کشورسراسردرانسانیهايتودهگسترده
راخودامروزي،دارانسرمایهقبلیهاينسلدار،سرمایهدارانمزرعهومانوفاکتورهاصاحبان

کمکبهوشدندگذاريقانونکاربهدستآنها. دیدندکارنیرويفروشندهکمبودمعرضدر
کارقانونیاکارگرينامهآییناولیناستثمارگران،همهمشکالتحاللیاروزسیاسیقدرت

عهددر1496سالنامهآییندربعدهاکهقانوناینمهمنکته. کردنداالجراالزموتصویبرا
وورانپیشهکلیهبرايکارروزانهکهکردمیتصریحشد،تکرارهمهفتمهانريپادشاهی
شب7تاصبح5ساعتازسالهرسپتامبرتامارسماهازبایستیمیکشاورزيکارگران

همکهچیزي. شدتعیینقانونقهریهقوهبامارکسگفتهبهنیزدستمزدهاجاهماندر. باشد
نامهآیینکهاستگفتنینیزاین. استحاکموجاريایرانداريسرمایهجهنمدرنیزامروز

شدتصویبکارنیرويگستردهکمیابیو1349سالبارفاجعهمیرومرگشرایطدرمذکور
فقطنه. ماندباقیخودقوتبهسالسالیانتامزدهامیزانوکارروزانهمورددرآنمفاداما

. کردابقاوتأکیدراآننیز1562سالدرالیزابتعهدکارگرينامهآیینکه1496سالقانون
فریادانگلیسدارانسرمایهتوسطکودکاناستثمارآمیزفاجعهابعادکهزمانینیز1833سالدر

بهتوجهنامزیربورژوازيپارلمانکرد،بلندراکارگرهايتودههمهومادرانوپدرانخشم
. جستتوسلگذاريقانونوقانونبهکارگرانهاخشمبرغلبهبرايواقعدرو!! کودکانحقوق

در!! نباشدباالترساعت12ازخردساالناینکارروزانهکهکردندتصویبسرمایهنمایندگان
ازراايتازهکارقوانینوهانامهآیینانگلیسپارلمانودولتبارهابعدبه1833سالهاي
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سرمایهتوسطکارگرمرگباروکنندهخردفرسایشمصوبات،اینپایهبر. گذراندندتصویب
سطحترینوسیعدرراسال13زیرکودکان. پوشاندندقانونلباسرا»کارينوبت«نامزیر

هايمصوبهوهانامهآیینمارکس.  دادندقرارسالخیواستثمارشدتشکلترینوحشیانهآماج
استیاليعهددر»ارگانیک«بهموسومقانونباراکارگرانمورددربورژوازيپارلماندورهاین

وپردازيقانونریشهبرخویشخاصموشکافیباوکندمیمقایسهفئودالیمناسبات
داران،سرمایهمدافعسیاسیقدرتکهگویدمیاو. نهدمیتأکیدانگشتبورژوازينگاريقانون

جنبشاوالً کهگذراندپارلمانازراکارروزانهکردنطوالنیمهارقانونخاطراینبهتنها
تحمیلبرايزیاديآمادگیکارگرانبود؛کردهتنگسرمایهصاحبانبرراعرصهکارگري
فراربرايراهیراقانوناینتصویبپارلمانودادندمینشانبورژوازيبرتربیشمطالبات
ساعت80تا70شاقکاروطوالنیکارروزانهثانیاً. یافتمیفشارهااینتحملازدارانسرمایه

حاملحیوانیفضوالتکهکردمیهمانآنهاآتیهاينسلحتاوکارگرهايتودهباهفتهدر
بورژوازيکهاستاینمارکسسخنجوهر. کردمیوبانوعازواگیردارهايبیماريباکتري

بزرگترینقانوناینتصویبکهدلیلآنبهصرفاداد،میرضایتهفتهدرساعت70قانونبه
کندمیاضافهجاهمیندرمارکس. نمودمیرفعدارسرمایهطبقهوسرمایهسرازرامخاطرات

او. دیدنمیهمقانونهمینرعایتبهملزمراخودمطلقاًبورژوازيهااینهمهوجودباکه
همینچگونهسرمایهصاحبانکهدهدمینشانوپردازدمیکاربازرسیکازگزارشینقلبه

هايکالسازراکودکان. رساندندمیبیشتروکمتریاساعت11بهراساعته10کارروزانه
راآنهابیشتروساعته70هفتگیکارباآوردند،میکارخانهبهکشیدند،میبیروندرس

برایشانکهساختندمیمجبورراآنهامعلمانهمزمانوآوردندمیدرپايازوفرسودندمی
.بنمایندصادرمدرسهدرحضورگواهی
این. بودچیزیکهاقانونگذاريوهانویسیقانوناینکلمورددربنیاديومشتركنکته
مجبورمشخص،زمینهآنیاایندررابورژوازيطبقهکارگران،مبارزاتفشاروقتیکهنکته

بهدادنتنجايبهکارگر،تودههايخواستاجرايجايبهبورژوازي. کردمینشینیعقببه
وضعجدیديقانونونامهآیین. گرفتمیپیشقانونگذاريراهآنان،عاجلمطالباتقبول

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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اینازراجامعهسراسر. انداختمیراهجنجالدنیائیقرارهاوهاقانوناینحولکرد،می
لباسرامطالباتاینهمهواستگفتهپاسخکارگرانهايخواستبهکهسازدمیپرتبلیغات

سالسرپشتسالاماانداختمیراهراهیاهوهااینتمامیبورژوازي. استپوشاندهقانون
کارگرانیکثیرتوده!! پوشیدنمیعملجامهکارگرانهايخواستازکدامهیچوشدمیسپري

قانونیمصوبهاجرايبرايبایدحالجنگیدند،میکارساعاتکاهشبرايمثالً،آن،ازپیشکه
وحشتبهرابورژوازيخود،قدرتاعمالباکهايطبقه!! کردندمیمبارزهسرمایهپارلمان
قانون،گفتنکارش،همهاکنونبودکردهمجبورقانون،سپرپشتدرگیريپناهبهوانداخته

طبقه. داشتبرندهیکفقطشرایطیهردروجاهمههمیشهکهدردناکیبازي!! شدمیقانون
طبقاتیمبارزه. رفتمیقهقرامسیرتاریخ. بودکارزارهاچرايوچونبیفاتحدارسرمایه
هردربورژوازي. بردمیداريسرمایهوباختمیپرولتاریا. سپردمیقانونیمبارزهبهراجایش

در. دادمیرضایتهاپیروزيایناندكهايهزینهتحملبهیافتمیمجبورراخودکهکجا
حالت،بهتریندرکارگرطبقهقانونی،هايزدنچانهوچکوهاییگراقانوناینخموپیچ
ترینعظیمبورژوازياماآوردمیدستبهرادوامهیچبدونوثباتبیمعیشتیحداقلیک

خروشازفقطنهراپرولتاریاپیکارقدرتکلبورژوازي. ساختمیخودنصیبرافتوحات
ماندگارسازيبرگوسازراآنکهکردمیتهیخودعلیهضدیتازراآنفقطنهداشت،میباز

نامهتسلیمکارگران. ساختمیپرراطبقاتیمبارزهمانیفستجايکارقانون. نمودمینیزخود
راخویشدرمانودارونازلبهايونمیروبخورنانعوضدروکردندمیامضااستراتژیک

همبینیپیشبورژوازيبرايراسودآورچنینايمعاملهمطلقاداري،سرمایهتاریخ. گرفتندمی
کارگريجنبشوبریتانیاخاصبعدبهنوزدهمقرن80دههازویژهبهرونداین!! نمودنمی

جنبشخونواستخوانوپوستوگوشتکلآور،مرگسرطانیصورتبه. نبودانگلیس
خورد،میجوید،میراکانادومتحدهایاالتوشمالیوغربیاروپايکشورهايهمهکارگري

مبارزهسندیکالیسم،پارلمانتاریسم،مدنیت،قانونیت،نامباركبناي. ساختمیتباهوپوساندمی
ریلازتاریخلکوموتیو. شدمیدایروبرقرارجاهمهکارقانونشدنالخطابفصلوقانونی
بازخروشازدیگري،ازپسیکیطبقاتیکارزارخروشانسنگرهايگردید،میخارج
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کلنگاینکگردد،داريسرمایهگورکنطبقاتیمبارزهسالحبابودقرارکهايطبقه. ایستادمی
قدرتگوررا،خویشقدرتگوردست،درقانونیمبارزهوکارقانونوقانونوقانونشوم
سوسیالکارنامه. سپردمیخاكبهسرمایهمعبدپايدروکندمیراخودطبقاتیپیکار

. دادمیخبرراکارشروعفقطهمهاینامابوداینکارگرطبقهبرايسندیکالیسمودموکراسی
بهراالزمهايزیرساختهمهاینها. کردندتکمیلرافوقنیروهايکارلنینیسموبلشویسم

جنبشکلبودنگرااتحادیه. گرفتندمیتحویلدموکراسیسوسیالازآمادهوحاضرصورت
درپرولتاریاقدرتکاملانحالل،!قانونیمبارزهواتحادیهبهجنبشاینحتمینیاز! کارگري

. بودندفراهمهمهوهمهدیگر،زیرساختیمهمکارهايوسازسایرو! حزبسکاندارانوجود
وشکلوبودبدقیافهروزدنیايازبخشیداريسرمایهاوالً. داشتوجودمشکلچنداما

ایندرهمعصرفئودالیمستبدهايرژیمثانیاً!! نداشتراغربداريسرمایهدلربايشمایل
طریقازسیاسیقدرتبهدسترسیوآزادپارلمانتاریسمتحزب،سندیکاسازي،اجازهبخش،

راحزبتوسط! آنارشیبدونداريسرمایهیااقتصادکردنسوسیالیستیوپارلمانتاریسم
المللیبین! بگیرتنزیلمالیوانحصاريتراستمشتیاینکهبارترفاجعهاینهاهمهاز. دادندنمی

وبلشویسم!! دادنمیراداريسرمایهییاروپانوعوآزادرشداجازههمجهانیامپریالیسمیا
توسطشدهمعماريمحکمهايزیرساختفرازبردنیابخشاینهايلنینیستکلولنینیسم

سويدرباالمشکالتکردنپائینوباالوسويیکدرغربیدموکراتسوسیالقطارانهم
راههموارسازيهدفباامپریالیستیضددموکراتیکانقالبپیچینسخهدرراچارهراهدیگر،

بدونداريسرمایههمانیاخویشآرمانی!! »کمونیسم«گذاريبنیانوداريسرمایهگسترش
نوشتنددموکراتیکانقالببرنامهدنیابخشاینممالکهمهبرايآنها. دیدندآنارشیورقابت

مشعشعالگوياینمطابق. دادنداختصاص»کارقانون«بههمراخاصیجايبرنامهایندرو
قدرتباید. نمودمیساقطراروزحاکمهايرژیمبایدکرد،میانقالببایدپرولتاریا!! تاریخی

قدرتاینباید. سپردمیخودراستین»کمونیست«حزبوامپریالیستضدبورژوازيبهرا
وکردمیراکارهااینهمهباید. نامیدمیپرولتاریااقتدارزیردهقانان،–پرولتاریاحکومترا
. کردمیکاربیشتریاسابقمثل. شدمیکارکزمراوهاکارخانهراهیبالدرنگحالهماندر

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*
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برايوگذاشتمیارجبسیارراکارقانونباید. نمودمیتولیدترانبوهبسیارهايارزشاضافه
ازناشیکارقانون. نمودمیرجوعقانوناینبهخودمعیشتیمشکالتهمهفصلوحل

ایندر!!. داشت»کمونیستی«ویژهقداستوحرمتامپریالیستیضددموکراتیکعظیمانقالب
حزبجنگندهارتشگردند،حزبعضوسازند،سندیکاکهشدمیدادهحقکارگرانبهقانون
طولکنند،اعتصابحزبموافقتصورتدرزنند،تظاهراتبهدستحزبفرمانبهشوند،
دارانسرمایهبازنیچانهدکهراقانونهمینوسازندمشخصقانونهمیندرراخودکارروزانه
. سازند

رادیکالدموکراسیاردوگاهدرکهشدآنرخدادهاایننتیجهودادرخباالحوادثتمامی
بردگیقانون»کارقانون«هم،لنینیستیقهرآمیزانقالبوطلبیسرنگونیاردوگاهدر!! کارگري

بردگینظامعلیهکارگرطبقهجنگطبقه،علیهطبقه،پیکار. شدکارگرتودهسهمیگانهمزدي
کهآنچههمهوستیزسرمایهطلبیسرنگونیسرمایه،علیهکارگرتودهوسیعسازمانیابیمزدي،

پرولتاریاشدقرار. رفتتاریخبایگانیبهداشتکارگرطبقهداريسرمایهضدجنبشنشانونام
نصیبکارگريبرحقبسیارودموکراتیکبسیارعادالنه،بسیارکارقانونیکتاکندانقالب

وقتیاینکهجملهاز. داشتهمدیگرهايحرفمعینرابطههمیندرالبتهلنینیسم!! سازدخود
اقتصاديامورکلریزيبرنامهحزبسیاسیدفتروقتیکرد،یکسرهبورژوازيباراکارپرولتاریا

آن!! شدمستقر»کمونیسم«کهوقتیگرفت،دستبهراچیزهمهوتولیدوکاروسیاسیو
همینپایهبرکنند،حفظراخودمقدسکارقانونوهااتحادیهوسندیکاهاکارگرانهموقت
تشکیلییسندیکامتحدقدرتاینبلندبامپشتبرمانند،متحدسندیکاهادروندرقانون

. دارنداعالمجهانسراسربهراحزبرکابدرجنگیدنبرايخودآمادگیودهنداجتماع
حریمآشکارنقضراقانوناینازتخطینوعهروبشمارندمقدسهمچنانراکارقانون

درپرولتاریاطبقاتیمبارزه! آرندحساببهبورژوازيبرايمزدورمنشیعینوسوسیالیسم
بیستمقرناوایلتانوزدهمسدهاواخرازدهه،چندفقطفاصلهدردراز،چنداننهمدتیطول
.دیدآوارخودسربرراماجراهااینهمه
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رخدادهاهمیندامنازایدندیگرکارگريهايجنبشازخیلیمثلنیزایرانکارگريجنبش
نطقپايشنید،امپریالیستیضددموکراتیکانقالبفریادیافتشنیدنگوشتا. شدمتولد

بسیارکارقانونیکبرايکهگفتنداوبهشد،سندیکاسازيبهدعوتنشست،حزبیرهبران
کارگريجنبش. بیاویزدقانوناینبهراخودجاريپیکارنداروداروکندمبارزهدموکراتیک

محضبهولی. بودستیزسرمایهکردمیمبارزهرفرمیستیيهاجریاننفوذازفارغکهآنجاایران
. کردمیگمراخودستیزيسرمایهوتوفندگیشدمیهارفرمیستپیچینسخهمطیعاینکه

سربااليرارفرمیستیرویکردسایهکرد،سربلندتاکهبودآنایراندرماطبقهمهممعضل
"عامیوناجتماعیون"شد،نوشتهبورژوازيمحافلسويازبارنخستینکار،قانون. دیدخود

مشاجراتفصلوحلکهییبندها. بودندآوردهکارگرانبارابطهدربندچندینخودبیانیهدر
کارگر،تودهماندنمزديبردهبربندهااینهمه. نمودمیدنبالرادارانسرمایهوکارگرانمیان

استثمارقبولضمنبایدهادومیکنند،استثمارراکارگراندارندحقدارانسرمایهاینکهبر
خودمیاناختالفاتبایداستثمارشوندگاناینکهدهند،رضایتنمیروبخورنانداشتنبهشدن

تأکیدانگشتاینهانوعونمایندبرطرفقانونوقراردادبهرجوعطریقازرااستثمارگرانو
انتظارکارگرانازدارانسرمایهوسرمایهکهراآنچهدرست"عامیوناجتماعیون".نهادمی

اینبهکهخواستندمیکارگرتودهازهمزمان. نمودندمیفرمولبنديخودبرنامهدرداشتند
نامزیرکهبودندجریانیاولینشاید"عامیوناجتماعیون". باشندبندپايهاقانونواصول

دررارفرمیسمبساطزحمتکشانحقوقوحقازدفاعودموکراسیسوسیالیسم،خواهی،حق
. پرداختندمیرفرمیستیغلیظوشدیدهايموعظهبهونمودندمیپهنایرانکارگريجنبش

وفالکتوگرسنگیفشارزیرایرانکارگرانکهکردندمیراکاراینشرایطیدردرستآنها
شورشعمالًزنجانوگیالنمانندمناطقیدروبودندخیزشآستانهدرهاروزيسیهانواع
پاختوساختومعاملهبرايراجاهمهرفرمیستیدستهوداراین. بودندکردهآغازراخود

.گذاشتندمیپازیراستثمارگرطبقاتکلونوپاصنعتیدارانسرمایهتاجران،ها،فئودالبا
. استشنیدنیایراندرکارقانونپیشینهبگذریم،که"عامیوناجتماعیون"نگاريقانوناز
قانون«!! کردتوشیحقاجارشاهمظفرالدینرايکارگرنامهآییننخستینتاریخی،متونبهبنا

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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آنهامالکانکههاییکارخانهدرنیستمأذونکارگرزنهیچ«کهگفتمیسلطانحضرت»کار
به«: کهکردندمیپیشنهادصنایعاینمالکانبهسلطان»کندکارهستندغیرمسلمانوخارجی

درکارنوناقوکارگريهاياتحادیه(»کننداستخدامراساله12تا10پسرکانزنان،جاي
جنگشروعسال) میالدي1914(خورشیدي1293سالدرترطرفاینکمی) 106صایران

نهادعنوانبهسازماناینوشدملحق(ILO)کارجهانیسازمانبهایراناول،امپریالیستی
کارگرطبقهبرجهانیسرمایههايگذاريسیاستوهايریزبرنامهاعمالیالمللبینمتمرکز

کرمانایالتدرمستقربافیقالیهايکارگاهبرايکهنمودتوصیهایرانروزدولتبهی،المللبین
مذکورسازمان»قانونکتاب«درزمانهماندرنامهآییناین. نمایدتهیهکارگرينامهآیینیک
پاسدارشاهنشاهیدولتوسرمایهترتیباینبه. شدمنتشروچاپ»ایرانکارقانون«نامزیر

کرمانفقطقانونایننفوذقلمرو. شد»کارقانون« صاحبایراندرداريسرمایهتوسعهپروسه
قانوناینچونوچندیاوجودازکرمانیکارگرکمترهاگفتهوهانوشتههمهاساسبرامابود،

. بودماجرانیمهیکفقطاینامازدند،بازسرآناجرايازدارانسرمایه. کردحاصلاطالع
اینازخیريانتظارهیچسرمایه،وخودمیانرابطهواقعیتبهرجوعبانیزکارگرهايتوده

سالدر. ندادندنشانهاعوامفریبیاینبهنسبتحساسیتیهیچونداشتندهانگاريقانون
جهانی،بورژوازيمزدورعنصرطباطبائیالدینضیاءسید) میالدي1921(خورشیدي1301
جالد،رضاخانسردارسپهیایاموزیرنخستوطبقهاینهايفریبکاريوهاشیاديهمهمظهر

شوراي«تشکیلبساطکارگران،میاندر»ایرانکمونیستحزب«نفوذازجلوگیريهدفبا
کهداشتاعالمخویشخاصبازيشعبدهوترفندباضیاسید!!. کردپهنرا»کارگرانمشاغل

معاش،مستمريکار،یافتنازعاجزکارگرانبرايکار،بیکاران،براياستقرارمذکورنهاد
برايوايحرفههايآموزشگاهساده،کارگرانبرايساالنه،وهفتگیمرخصیشاغالن،براي
گونههماننیزضیاسیدکارقانون!! آردفراهمحوادثازایمنیوبهداشتکارگرانکارمحل

سرنوشتبهبودداريسرمایهتوسعهپروسهپاسداردولتودارانسرمایهمیثاقوقراروقولکه
بندهیچاجرايازنشانیهیچکارگريهیچوگردیدمبتالکارجهانیسازمانپیشنهاديقانون

یا»ملیشورايمجلس«نمایندهچندبعدسالیک. ننمودمشاهدهکشورکجايهیچدرآن
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کارخانهتأسیسامتیازاعطايهنگامروز،ودالهايئفبادارانسرمایهاتحادوائتالفنهاد
شرکتمالکانالزامپیرامونايمادهتصویبازآذربایجاندرخوئیبرادرانبهسازيکبریت

شدیدمخالفتموردطرحاین. راندندسخنمصدومکارگرانبهخسارتپرداختبراي
توقفخواستاردارانسرمایهازحمایتبیرقافراشتنباآنها. گرفتقرارويباندو»مدرس«

بورژوازينمایندگانازبرخیپافشاريبامذکورمادهوجوداینبا. شدندموردایندرگفتگو
گفتنسخنهروانداختنددورراآندارانسرمایهوجوداینبا. شدتصویب»بهار« جملهاز

تازهکهکارجهانیسازمانسالهاایندر. گفتندپاسخهامجازاتايپارهباراآنازکارگران
نیرومندترینوجهانیسرمایهبخشترینعظیمسويازرابزرگرسالتیبودشدهتأسیس

آزادهاياتحادیهفدراسیونوسازماناین. کشیدمیدوشبریالمللبینبورژوازيقطب
اردوگاهاقمارکارگريهاياتحادیهواحزابروزافزوننفوذبایالمللبینسطحدربایدکارگري
پروسهنقش،همینایفايراستايدرکارجهانیسازمان. کردندمیمقابلهسابقشوروي
صدر. داشتخودبینذرهزیرنیزراایرانکارگريجنبشدرونجاريتحوالتورخدادها

بستنبرايکهخواستندرضاخانازوشدندگفتگوواردسپهسرداردولتباسازماننشینان
آنها. اندیشندايچارهکارگريجنبشدر»هاکمونیست«افزونروزاثرگذاريراهسربرسد

مذاکراتاینمتعاقبوکردندمطرحنیزراپیشنهاداتیانگلیس،خارجهوزارتعناصرباهمراه
کارگرانبارابطهدرخوداقداماتکلیخطوطرضاخانیدولتیماشینکهبودهاپیچینسخهو

رژیمدستورالعملکلیخطوط. رساندبریتانیاخارجهوزارتاطالعبهراکرمانقالیباف
. بودزیرشرحبهایرانروزبورژوازيکارقانونواقعدریارضاخان

.باشدآزادهاکارخانهدراستخدام. 1
. نگیرندکاربهساعت8ازبیشراکارگرانهاکارخانهمالکان.  2
.نکننداستخدامراسال10زیرکارگران. 3
. روندکارخانهازخارجبهقواتمدیدبرايکهدهنداجازهکارگرانبهظهرها. 4
. گرددرعایتبهداشتینکاتونباشدنمناكکارخانه. 5
. گیردقرارکودکانوزنانتیاراخدرکارحینمناسبهاينیمکت. 6

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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امپریالیستیبورژوازيکارکشتهمیسیونریکرارضاخانیکارقانوناجرايوتنظیمپروسه
برايدارانسرمایهبهتوصیهضمناو. کردمیکنترلوهدایت»لینتوناسقف«نامبهانگلیس
ازکودکانکارساعاتاینکهجملهاز. افزودآنهابررامعینینکاتنیزخودفوق،مفاداجراي

.باشدسال10دخترانوسال8نیزپسراناستخدامبرايسنحداقل. نرودباالترساعت8
1302سالدر. یافتادامهوشدآغازگونهاینایرانکارگرانبرايبورژوازينگاريقانون

جایگزینیامکملعنوانبهراجدیديدستورالعملرضاخانرژیم) 1923(خورشیدي
بافقالیهايکارگاهفقطنیزقانونایناجرايقلمرو. نمودتنظیمپیشینکارگرينامهآیین
.بودزیرشرحبهآنمفادوشدتعیینکرمانشهر
.نرودباالترساعت8ازکارروزانه. 1
.باشندتعطیلجمعهروزهايدرکارگاهها. 2
سال18زیردخترانوسال8زیرپسراناستخدامممنوعیت. 3
.باشدمجزاپسرانودخترانیامردانوزنانکارمحل. 4
.گردداستخدامزناستادکاردخترانبراي. 5
مسريهايبیماريبهمبتالبیماراناستخدامممنوعیت. 6
.نباشندزابیماريونمناكها،زیرزمیندرمستقرکارگاههاي. 7
.گیرندقراربازرسانبازدیدموردباریکماهیکارگاهها. 8
کارآنهابابتوانندخردساالنتاباشندباالترزمینسطحازمتریکبافندگیهايماشین. 9

. کنند
در. نمایدپرداختجریمهریالپانصدتاصدبایدشودتخلفمرتکبکهکارگريهر. 10
.شودزندانوسیاهچالراهیروز30تا1صورتاینغیر
قانونجملهازدیگرکارگرينامهآیینچندخورشیدي1320تا1300سالهايمیانفاصلهدر

. گذشتداريسرمایهتوسعهدورانکارگزاررژیممجلساز1307سالقانونو1305شهریور
سازمان. بودچیزیکهامصوبهاینهمهتصویبوتنظیممحركنیرويواساسیشاخص
وجنایتکارانههايسیاستپیشبردبراي»کارگريآزادهاياتحادیهکنفدراسیون«وکارجهانی
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اردوگاه«همانیاجهانیسرمایهدیگربخشمقابلدرجهانیسرمایهازبخشیککارگريضد
اقمارهايدولت. داشتنداحتیاجهاپردازيقانونوهانویسینامهآییننوعاینبه»سوسیالیسم

مهندسیبرايسرمایهفریبهايزادهامامایناحتیاجاتبهبایدجهانیسرمایهقدرتقطباین
توسطکارقانونتصویبوتهیهجنجالوجار. گفتندمیپاسخجهانیکارگرطبقهافکار
. شدمیناشیجاهمینازقطباینهايسرمایهانباشتوصدورحوزهجوامعدرهادولت

دردیگرشکلیبهاردوگاهوشوروياقماراپوزیسیوننیروهايواحزابراکارهمینعین
واحزاباین. دادندمیانجامکشورهااینکارگريجنبشبارابطهدروجوامعهمیندرون

صورتبهبودکارگرانمیاندرخودنفوذدامنهگسترشالزمهکهراآنچههرنیزجریانات
واساسیآنچهمیانایندر. نمودندمیلیستتشکیالتیوحزبیهايبرنامهکارگريبخش
سرمایهباکارگر،هايتودهجاريجنبشباهانگاريقانوناینکدامهیچکهبودآناستواقعی
سازمانیافتهآگاهجنبشبهستیزيسرمایهاینارتقاءنیازهايباوجنبشاینخودپويستیزي

تقالهايهمه. نمودنمیپیداارتباطیوتجانسهیچکارگرطبقهداريسرمایهضدقدرتمندو
بهتودهحزببعدهاودورهآنکمونیستحزبحاشیهودرونکارگريفعاالنقانونگرایانه

بارهمینواستبودهسرنوشتهمیندچارهمبازکارگراناینازبرخیخیرنیتهررغم
وهمدستیمحصولکارقانون. استداشتهخودباراهاآفرینیگمراههوهارفتنگمراهه
بودهقماشهمینازدقیقاًنیزکارجهانیسازمانوامامیشریفوافتخاريیوسفهمیاري

سپسومرداد28کودتايتارضاخانسقوطمیانفاصلهدرهانویسیقانونایننوع. است
مصدقزمامداريدورانجملهازسالهااینهمهدر. یافتادامهنیزبورژوازيارضیرفرم

جنبشبامقابلهبرايبورژوازيتدافعیگاهوسرکشتالشیاراهاپردازيقانونکلبنمایه
تعیینجنبشایندرترافزوننفوذبرايچپوراستهاياپوزیسیونکوششیاوکارگري

فشارزیر»ساعدمحمد«صدارتزماندردوره،اینکارقانونپیشنویسنخستین. نمودمی
این. شدمطرحسرمایهمجلسدرتودهحزبو»کارگريهاياتحادیهمرکزيمتحدهشوراي«

وکارجهانیسازمانوساطتبااقبالمنوچهروزیرينخستدورهدربعدسال4پیشنویس
. گذشتمجلستصویبازانگلیسوایراننفتشرکتمساعدنظر

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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اوجبهروموجکهوقتی55تا52سالهايدرویژهبهخورشیدي،50دههاولنیمهدر
امپریالیستهايکرد،غرقخوددرراداريسرمایهجهنمکرانتاکرانکارگري،اعتصابات
دورهایندر. جستندتوسلسیاستهمینبهکارگرانمبارزاتمهاربرايساواكوامریکایی

حلپروسه»کردنقانونمند«کارجهانیسازمانوسیاسازمانپیچینسخهباساواكنیز
خواستدارانسرمایهاز!! نمودخودکاردستورراسرمایهصاحبانوکارگرتودهمیاناختالف

تعییننمایندهکارگرانبراي!! گردندکارگريهاياتحادیهوسندیکاهاتشکیلکاربهدستکه
تودهوبیاویزند»کارقانون«بهسازند،»وحشیاعتصابات«جایگزینراقانونیمبارزاتکنند،

!!کنندکارقانونرعایتبهملزمراکارگرعاصی
سرمایه،اسالمیدولتاستقراروداريسرمایهسلطنتیرژیمسقوط،57بهمنقیاموقوعبا

درستیبهجنبشاین. شدخودتاریخیحیاتتازههايدورهازیکیواردکارگريجنبش
. دیدمیشاهرژیمسرنگونیجملهازرخدادهاکلباعثوبانیوجنبانسلسلهنیرويراخود

ازیکی. یافتمیتحوالتاینمفلوكخوردهشکستوواقعیبازندهراخودحالهماندر
هماندردرستامابودکشیدهزیربهقدرتازراداريسرمایهتاریخهايرژیمتریندرنده
برراکارگرضدوبورژواییعیارتمامرژیمیکچنگالسازي،سرنگوناینرونددرولحظه
تمامیبهوسرمایهتوسطخوداستثماربهتابودجنگیده. دیدمیفشارحالدرخودگلوي

تودهمشتیصورتبهاینکوبخشدپایانخویشعلیهسرمایههايتوحشوهابربریت
مصیبتیهروآویختمیجاهمهبهخویشکارنیرويفروشبرايبایدبیکارخوردهشکست

صورتبهیافتند،میموقعیتیچنیندرراخودکارگرهايتوده. گردیدمیخریدارجانبهرا
معیشتیامکاناتحداقلخواستارودادندمیادامهپیکاربهانسجامبیوپراکندهلشکریک

کردمیلمسوجودهمهباراجنبشاینخطرسرمایهحاکماسالمیرژیم. گشتندمیخویش
پردازيقانونونویسیقانونبهخطراینرفعبرايبورژوازيسیرهوسننوعرفمطابقو

.آوردمیروي
وسرمایهشاهنشاهیرژیم1327سالکارقانونپایهبراسالمی،جمهوريکارقانوناولین

جنبشترکوبندهچههرسرکوببرايداريسرمایهاسالمیمضامینباآمیختهکهالبتهصد
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خودوگرفتانجامصدربنیجمهوريریاستزماندرکاراین. شدتدوینوتهیهکارگري
کابینهکاروزیرتوکلیاحمدراکارقانوندومطرح. داشتجدينقشآنتنظیمدروي

ممنوعراکارگريتحصنواعتصاباجتماع،اعتراض،گونههرقانوناین. نوشتموسوي
دسیسهورژیمامنیتعلیهتوطئهراکارگرانغیردولتیتشکلوگردهمائینوعهر. نمودمی

نشدهاعالمنظامیحکومتیکسلطهزیرعمالًراکارگريجنبش. خواندمیهاکمونیست
وبطالنخطنیزهاآدمکارگريهویترويبرمذکورقانون. دادمیقرارآوررعببسیار
موجوداتراکارگرانوکردمیعطاکارآفرینیافتخارمدالرادارانسرمایه. کشیدمینیستی
. هستنددارسرمایهبخشزندگیهاينعمتولیمدیونراخودبودنزندهکهنامیدمیزبونی

. کردندپیداتعلیقحالتظاهردرکارگر،هايتودهاعتراضموجفشارزیرباالطرحدوهر
بازسازيبراياسالمیبورژوازيجزمعزموعراقوایرانهايدولتمیانجنگپایانهايسال

هستعلیهاقتصاديفشارجدیدهايموجاندازيراهضرورتداري،سرمایهفروپاشیدهاقتصاد
درتهاجماتاین. دادمیقراردولتهایشودارسرمایهطبقهپايپیشدرراکارگراننیستو

درجهانیسرمایهکل. پوشیداجرالباسکمالوتمامبهرفسنجانیجمهوريرئیسدورهدو
وجهانیبانکجملهازنظام،اینیالمللبینمالینهادهايوزدمیپاودستبحرانسونامی
بهرادنیاکارگرهايتودهسالخیاشکالتمامیسرمایه،نجاتبرايپولیالمللبینصندوق

ترینزدهبحرانزمرهدرایراناجتماعیسرمایه. کردندمیتوصیهودیکتهکشورهابورژوازي
مالینهادهايکهراآنچههمهرفسنجانیدولتوبودجهانیسرمایهنقاطخیزترینبحرانو

طبقهسربرجایکبودندکردهبنديبستهساختاريتعدیلوتوسعهطرحهاينامزیرباال
فشارهايوتهاجماتهمهاصالحاتجنبشکتلوعلمباخاتمیدولت. نمودآوارایرانکارگر
کارگاه81سالدر. ساختکارقانونمختلفهايبخشوموادوبندهامحتوايراخودسلف
خارجسرمایهکذائی»کارقانون«همانشمولدایرهازحتیراکمتروکارگر10دارايهاي

درراکارفرمایاندست. دادقرارمعیشتیسالخیوهابیکارسازيترینوحشیانهوآماجساخت
جنایتهریااخراجبهاعتراضگونههرحق. دکربازحدازبیشآنهادلیلهیچبدوناخراج

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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ملغاراآنهاساالنهوهفتگیتعطیالتحق. نمودسلبکارگرانازراهاکارگاهصاحباندیگر
ماشینباداشتوجودکهمیزانهربهاجتماعی،بیکاري،درمان،بیمهنامزیرآنچه. ساخت
ایناستثماروکارمحیطبهراوسطائیقروناحکاموقوانینتمامی. کردمحوسرمایهتوحش

اینهمهاصالحاتکارگرضددولت. گرداندبازکارگرمیلیونیچندینعظیمجمعیت
ایناجرايواصالحوتنظیمخاطربهوکردتنکارقانونلباسراهادرندگیوهابربریت
قانونیمنبهایرانبورژوازي. گرفتمشروعیتومقبولیتمدالجهانیسرمایهازقوانین

موردودولتاینمصوبقانونیکارهايوسازازگیريبهرهباواصالحاتدولتکار
بسیاري. بخشیدوسعتراکارگرانزندگیعلیهتعرضترینوسیعجهانی،سرمایهکلحمایت

وهاشرکتتجزیه این شرکت ها به بامختلف،هايحوزهبزرگهايشرکتسرمایه داراناز
اخراجبهشروعودادهافزایشراکارگرانبرفشارشدتکوچکتر،پیمانکاريهايکارخانه

نمیروبخورنان	کارگران زیادي را از داشتنکاراینباآنها. نمودندکارگرهايتودهفوجفوج،
وکردندجمعسطحترینوسیعدررااستخدامنامبهايپدیدهطومار. ساختندساقطروزانه

کاري . کردندآنجایگزینراامضاءسفیدوروزهچندهفته،چندماهه،چند	موقتقراردادهاي
تمامسرعتبه.که از دوره ریاست جمهوري رفسنجانی شروع و در این دوره تکمیل گردید

یاامضاسفیدقراردادهايباکارگرانوحشیانهاستثماروریختنددورهمراقراردادهاهمین
جهنموجببهوجبدر. کردنداعالمسرمایهچرايوچونبیقانونراقراردادهیچبدون

. نمودندتأسیسدیگرنامهریاپیمانکاريبهموسومفروشیآدمهايشرکتداريسرمایه
آناناختیاردرممکنبهايتریننازلبارادارانسرمایهنیازموردکارنیرويکههائیشرکت

کارگراندرمانوبیماريوبیکاريبیمهگونههرپرداختازراسرمایهصاحبانوگذاشتمی
همبازنژاداحمديجمهوريریاستهايدورهدرخاتمیدولتکارقانون. نمودمیمعاف

هربهتواندمیسرمایهصاحبتغییراتایناساسبر. گردیدتربربرمنشانهوترکارگريضد
: جملهازیازددستکارگرانعلیهجنایتی

)  21ماده. (کنداخراجراکارگرانبخواهدکهتعدادهربهوکجاهرتاتولیدکاهشبهانهبه-
)  مادههمینطبند. (نمایدبیکارکارازدستور،مقابلدرتمردجملهازدلیلهربهراکارگرهر-
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) کارقانوناصالحیه. (سازدبیکارراکارگرانوريبهرهکاهشبهانهبهکهاستمجازدارسرمایه-
مسائلوآناناخراجکارگران،مزدتعییندر»تجاريآزادمناطق«بهموسومهايحوزهدارانسرمایه-

.برخوردارندتاماختیاراتازکارگرانسالخیواستثمارتشدیدواستثماربهمربوطدیگر

*****

کارقانوننامبهايپدیدهکهاستحقیقتاینشفافوسادهبیانگفتیماینجاتاآنچهتمامی
برايسرمایهکاروسازسوايخوداساسدربودنشکارگرضدابعادزیاديوکمازمستقل
داريسرمایهضدجنبشاخصطوربهوکارگريجنبشکوبیدنهمدروکارگرانسازيگمراه
چپوراسترفرمیسمطیفدوهرکهاستواقعیتیاین. نیستدیگرچیزهیچکارگرطبقه

توسطکارگرهايتودهمغزيشستشويدرطریقاینازوکشندمیفریبپردهآنرويبر
استسرمایهوسودتولیدچرخهنیازکهراآنچهتمامیدارانسرمایه. گردندمیشریکسرمایه
ونامندمیقانونراهاآنکنند،میاعالمجامعهآحادکلمنفعتآفرینش،ذاتطبیعت،قانون
پاسدارنیروهايسرکوب،قوايوپلیسارتش،دولت،کناردرراسیاستونظموقانونهمین

. استقوانیناینازیکیهمکارقانون!!. خوانندمیهاانسانهمهجانآسایشوامنیتحقوق،
جانکاهوفرساتناستثماربرايکارگر،بودنمزديبردهبرايخودشروطهمهسرمایهاینجادر

حاکمسرمایهاینکهبرايکند،تولیدراسرمایهوارزشاضافهحداکثرکارگراینکهبرايکارگر،
ها،تبصرهبندها،مواد،قالبدرباشد،بشرکلنیستوهستهربرقاهرمسلطقدرتومطلق

.کندمیفرمولبندياحکامواصولها،پاراگراف
وایرانکارگريجنبشدروندروکارگرطبقهمیاندرجملهاززیاديمحافلورویکردها

البتهواینان. دارنددیگريهايروایتوهاتعریفدیگر،قوانینهمهیاکار،قانونبرايدنیا
ونفیونهوآرياما،واگرازلیستیاماکنند،نمیردراباالحرفاساسهاآنترینرادیکال

آنهاترینرادیکالکهکنیممیتأکیدهمبازوجماعتاینکالمچکیده. افزایندمیآنبهاثبات
کارگرانبیشترچههراستثماربرايدارانسرمایهپیچینسخهفقطکارقانونکهاستاین

نکاتآنها. باشدمینیزسرمایهوکارمیانرمستمجدالوطبقاتیمبارزهمحصولنیست،

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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هايتودهدفاعخاکریزیککارقانوناینکهجملهازافزایند،میخودبحثبههمرادیگري
توانندمیخاکریزهمیندرونازکارگران!!. استبورژوازيروزمرهتهاجماتمقابلدرکارگر

جنبشچههر!!. سازندبهترراخویشزندگیوکارشرایطوآرندفشارسرمایهصاحبانبر
کفهدهدتغییردارانسرمایهزیانبهوخودنفعبهراکارقانونازبیشتريبندهايکارگري

برآوردهاهمینحدیثهمگیکهدیگريمسائلو!! سازدمیسنگینخودسودبهراقواتوازن
آنهاهايروایتفریبايوآراستهظاهربشکافیم،راجماعتاینهايگفته. هستندهاارزیابیو
چه!! کارگرنمایانهثناخوانیوپیرایشوآرایشهمهاینپسدرکهببینیم. زنیمکناراندکیرا

. استخوابیدهفریبیکارگرازتعابیري
آنها،ازبسیاريحتایاداريسرمایهجوامعبرخی»کارقانون«کهنیستیماینمنکراصالما

توضیح. داردخودجبینبررادارانسرمایهوکارگرانمیانجاريجدالآثاروعوارض
همینحتاکارگر،هايتودهمبارزاتغیابدرآنهادولتوسرمایهصاحبانکهاستواضحات

ترجنایتکارانهوبدتربسیارهست،االنآنچهازهمرامزديبردگیمیثاقیا»قانون«اصطالحبه
هیچبهخودهايسبعیتبرايونوشتندنمیناماینزیرچیزهیچاصالیاکردند،میتنظیم
همیندرامانیستشکیایندرخوب،بسیار. دادندنمیتنايمحدودهومرزومداروقرار
کهکنیمفرض. گرددمیمطرحاساسیبسیارمسألهچندیننکته،یکهمینبارابطهدروجا

نهپساست؛چنیناگراست،کارگرهايتودهمبارزاتدستاورراستی،راستی،»کارقانون«
وطبقاتیمبارزهخودکهسرمایه،دولتمصوبفروعواصولها،تبصرهمواد،ازايمجموعه
کهاستداريسرمایهنظامکالًودولتسرمایه،صاحبانعلیهکارگرانقدرتاعمالظرفیت
رادولتشودارسرمایهطبقهکهاستبودهکارگرانکارزارقدرتاین. استحیاتیواساسی

زندگیوکارشرایطدررا! »بهبود«آنیااینوزندنشینیعقببهدستتااستساختهوادار
آنهم»کارقانون«آتشهچندطرفدارانظاهراً کهاستچنیناگر!!. کندقبولکارگرهايتوده

اعمالحالدرکارزار،حالدرکارگريجنبشچراکهاستآنمامهمسؤال!! دارندقبولرا
داري،سرمایهدولتوسرمایهصاحبانبرخودمطالباتازسطحاینتحمیلبهقادروقدرت

مصالحومالطراپیکاراینروزدستاوردهايکلپیکار،قدرتاینکلپیکار،اینکلباید
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مزديبردگیپنداريجاودانهودیدنجاودانهمیثاقوعجزآمیزبار،خفتايعهدنامهانعقاد
ضرورتسرسختمدافعانمگرکنند؟چنینکارگرهايتودهبایددلیلچهبهوچرا! سازد؟
وهاقهرمانیوخونومبارزهوجنگحاصلقانوناینمحتوايکهگویندنمیکارقانون

اینجايتانیزداريسرمایهضدرویکردواستچنینکهوقتیاست،دنیاکارگرانهايرشادت
پیکاردرگیرکارگرتودهاینچرا. استاینماحیاتیوجديبسیارپرسشدارد،قبولراماجرا

نهایتدربایدداري،سرمایهدولتودارانسرمایهوسرمایهعلیهقدرتاعمالتواندارايو
تعظیمسرزند،زانورساند،سرمایهقدرتبارگاهبهراخوددواندوان،زبونی،وضعفخفت،
وانسانیوعادالنه!! استتاریخآخرمنزلگاهمزديبردگینظام: کهکندواذعانآردفرود

!! »کارآفرینان«راستیبهقدرت،وسرمایهخداوندگارانشمادار،سرمایهطبقهشما،!!استبرحق
!! باشیممینعمتولیکارآفرینانشما»کاربگیر«مشتیکهکنیممیافتخارماوهستیدبشردوست

شعور،باخداداديذکاوتونبوغوهوشصاحبعالیجاهانسانهايشماکهکنیممیاعترافما
قبولدلصمیماز!!. ایدآفریدهرادنیاهايسرمایهکلخویشمتفکرمغزودانشخالقیت،

سرمایهیعنیخود،شایستگیوکاردانیوفکروتعقلوتدبیرتمامیحاصلشماکهکنیممی
غذاوداشتننانوکردنکارامکانراکاربگیرانماو!! ایددادهقرارمارفاهخدمتدررا

مابهکههانعمتهمهاینشکرانهبهوپذیریممیراهااینهمهما!! ایدفرمودهعنایتخوردن
مطابقکهکنیممیتعهد. باشیمفرمانبرداريومطیعبردگانکهسپاریممیتعهداید،داشتهارزانی

قصوريهیچمرتکبکنیم،کارنفسآخرینتاکارقانونیعنیشمابخشزندگینظامنامه
»وحشیاعتصاب«. نسازیمواردخراشیهیچسرمایهوسودتولیدچرخهکجايهیچبهنشویم،

کندارادهسرمایهراچههروباشیمقانونهمبازوقانونتابع. نیاندازیمراه»غیرقانونی«و
!! خوانیمآفرینشناموسوخویشزندگیقانون

واصولومحتواومفادمگرکهاستاینکارقانونضرورتطرفدارانازمااساسیسؤال
شومپارهورقاینمگر. آوردیمباالدرماکهنیستچیزهائیهمانعینقانونایناحکام
خوداعترافبربناکهکارگريتودهچراپساست؟اینهاسوايچیزيسرمایهپیچینسخه

توانستهخودطبقاتیمبارزهزوربهکهکارگرانی؛اندشدهسرمایهعلیهقدرتاعمالبهقادرشما

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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اینچراکنند،تحمیلسرمایهودارانسرمایهبرراکارشرایطوزندگیبهبودازسطحیاند
پهنمزديبردگیبودنانسانیوجاودانگیاعتبار،بهبنديپايبساطافتند،راهبایدکارگران

کلوکنندتنظیمخویشبودن»کاربگیر« ودارانسرمایهبودن»کارآفرین« عهدنامه. نمایند
مسألههمینآیا. بیاویزندمنحوسمتعفنعهدنامهاینداربهراسرمایهوخودمیانمناسبات
زند؟نمیفریادراکارقانونمدافعانشماگوئیدروغوپردازيوارونهبافی،تناقضحداکثر

وستمواستثمارفشارزیروخویشطبقاتیواجتماعیهستیحکمبهکهکارگرانیچرا
مداردرکهکارگرانیاند،سرمایهعلیهجنگبهمجبورداريسرمایهبربرمنشانهمظالموجنایات

کمترینتحمیلودارانسرمایهراندنعقببهقادرطبقاتیکارزاروهماوردياینازمعینی
وجنگهمهبایدچراکارگران،اینها،ایناند؛شدهدارسرمایهطبقهبرخویشهايخواست

اینروزدستاوردهايهمهوخودطبقاتیکارزارپروسهتمامیخویش،سرشتیوقهريستیز
وتمکینگورستاندرفوق،مضمونومحتواباسنديدرکار،قانوننامبهچیزيدرراپیکار
وکوتاهچندهربرجبلندايبرنبایدکارگراناینچرا! نمایند؟دفنسرمایهقدرتبهتسلیم

وآنهادولتداران،سرمایهبهخطابسرفرازومندقدرتبسیارخود،روزمبارزاتقوامبی
بنوبیخازاجتماعیطبقهدومیانرابطهشماومارابطهکهدهنداخطارمزديبردگینظام

مستقیممحصولجهانهايسرمایهکلکهدارنداعالمنبایدچرا. استناپذیرآشتیومتخاصم
فقطشماومامیانرابطهکهدهنداخطارنبایدچرا. استمایالمللبینطبقهاستثماروکار

عقبتحمیلبرايماجنگتوفندهسنگرماروزدستاوردهاي. استطبقاتیپیکارپروسه
دستبهراحداینوجنگیدیماینجاتا. استسرمایهبرترگستردهوترافزونهاينشینی

ماکهبگویندنبایدچرا. دادخواهیمادامهداريسرمایهکاملنابوديتاراجنگاینوآوردیم
اینباوگونهاینرا»کارقانون«کارگرانچرا. داریمجنگسرداريسرمایهنبودوبودسربر

سینهعشاقوشیفتگانوطرفدارانوحامیانشماپاسخ! نکنند؟دیکتهوننویسندمضمون
راهااینکارگراناگرکهگفتخواهیدحتماً. استروشنبسیارماسؤالاینبهقانونچاك

»کارقانون«نهنامشدیگرآنگاهسازند،خودجنگوزندگیجریانورانندزبانبروبنویسند
عیندرکهپاسخی. استدرستهمبسیارکهجوابی. بودخواهد»کمونیسممانیفست«که
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آنهادفاعدالیلوکارقانونمدافعاندهشتووحشتراز. بردخواهدباالرااسرارپردهحال
پروسهکارگراناگر. ساختخواهدبرمالراقانوناینازحمایتکمپینوقانونیمبارزهاز

درراخودطبقاتیپیکارقدرتاگررانند،بیرونسرمایهکارقانونحریمازراخودپیکار
ومتحدصورتبهراقدرتایناگرنکنند،دفنسرمایهنظمومدنیتوقانونیتگورستان

هايتبصرهومواداصول،بهرجوعجايبهاگرنمایند،اعمالسرمایهعلیهشورائیومتشکل
انجامراکارهاایناگرکنند،اتکاخویشداريسرمایهضدطبقاتیمبارزهقدرتبهکار،قانون
هماندرستاینوگردیدخواهندستیزسرمایهرادیکالواقعیجنبشیکدارايدیگردهند،
.دارنددهشتآنازکارقانونچاكسینهوشیفتهمدافعانکهاستچیزي

دستاویزيحداقلیاسندسنگر،قانون،اینکهگویندمیکارقانونشیدايحامیانودوستان
دولتوبورژوازيتهاجماتمقابلدرخود»حقوقوحق«ازکارگرهايتودهدفاعبراي

وجهاناینکجايدرپرسیممیآنهااز. استدروغهابدترینزمرهدرنیزاین! استسرمایه
وانتظاراتبهبنابورژوازيکهداریدسراغرامورديداريسرمایهتاریخگوشهکدامدر

صرفاً کارگرهايتودهوباشدشدهکارگرانمبارزاتدستاوردهايبههجومآمادهاحتیاجاتش
! باشند؟کردهدفعراسرمایهتعرضخطرقانونیمبارزهبهتوسلکالًیاکارقانونبهاستنادبا
قانوننامزیراسکاندیناوي،کشورهايدرزمانیآنچهدنیا،چپوراستمحافلهمهاذعانبه

کشوریککارگرتودهکهبودانتظاراتیومطالباتکلآخرقلهشد،پیچینسخهکار
دردرستآنها. سازندخارجبورژوازيچنگازمزديبردگینظامسیطرهدرتوانستندمی

سندیکالیستیمدارانهسرمایهتوقعاتوهاخواستهايقلهفاتحانراخودکهايلحظههمان
پایهبرالبتهوواقعدرعالملحظه،هماندردرستآريدیدند،میدموکراتیکسوسیالو

بخشترینخوردهشکستوترینذلیلترین،فروماندهترین،مفلوكطبقاتی،مبارزهمعیارهاي
پیکارقدرتندارودارتمامیاینکهبرايچرا؟. بودندداريسرمایهمقابلدردنیاکارگرطبقه
هايحداقلآنقبالدرتادادندتحویلسرمایهبهاخالصطبقدرراخودداريسرمایهضد

آماجوقتیترطرفاینسالچندوکردندچنینآنها. دارنددریافتراممکنرفاهیومعیشتی
درمدفونکارگرطبقهیکباکهکردحاصلیقینسرمایهوقتیگرفتند،قرارسرمایهتهاجمات

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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فشارزیرسرمایهوقتیاست،مواجهمدارسرمایهساالريقانونومدنیتقانونیت،گورستان
بقايالزمهراکارگرهامیلیوننداروداربههجومسراسرييریزبرنامهها،بحرانسرکشموج
نهکارقانونچاكسینهودلسوختهحامیاندفاعموردمشعشعقانونروزآندر. دیدخود

داريسرمایهايهستهبمبکهسرمایهمقابلدرآنهادفاعسالحنهکارگر،تودهمقاومتخاکریز
طوربهامروزتابیستمقرننوددههاوایلوهشتاددههاواخرازرارونداین. گردیدآنهاعلیه
بخشکارگراناخراج: کنیممشاهدهدموکراسی،چاكسینهعشاققبلهسوئد،کشوردرمثال

بودجهتنزلبیمارستان،ورودیهبهايافزایشبخش،اینشاغالنکارشدترفتنباالودرمان
ومعلمانسازيبیکار،پیرانالزمهايجراحیبرخیکاهشیاتعطیلیدرمان،وبهداشت
آموزاندانشتعدادافزایشمدارس،شدنکشیدهتعطیلبهشاغل،معلمانکارشدتافزایش
رایگانتغذیهحذفیادگیري،وتدریسکیفیتوآموزشیفضايکاهشنتیجهدروکالسها

وجنگلوچوبپوشاك،وکفشغذایی،موادمعدن،کارگرانسازيبیکار. دبیرستانهادر
. اقتصادبخشهايازبسیاريکارگراندستمزدکاهش. بیکاريبیمهچشمگیرکاهش. ساختمان
کارترشاقشرایطبهدادنتنبرعالوهخودزندگیحداقلوکارحفظبرايسوئديکارگران

مرخصیگرفتنازخودکارحفظخاطربهواخراجترسازنیزبیماريروزهايدرحتی
جانووقتازگذاشتنمایهوفرديتقالهايبهبیشترچههر. کنندمیخوددارياستعالجی

کشورهاایندولتهاي. گردندمیمتوسلکارفرمایانمطالباتبهتمکینچهارچوبدرخویش
دارانسرمایهاختیاردروسنگینهايوامدریافتباهاسرمایهسودکاهشازجلوگیريبراي

کارگران!. کنندمیثبتکارگرطبقهبدهکاريحساببهرادولتیدیونعمالگذاشتن،
سوسیالتربیتازناشیسکوتوتمکینتاواناسکاندیناويوغربیاروپايکشورهاي
شعورحداقلدارايکارگرهررااین. دهندمیراسندیکالیسمومداريقانونودمکراسی

قانونبهتوسلباصرفاًکارگرطبقهزمان،هیچوکجاهیچدرکهداندمیخوببسیارطبقاتی
ازرادولتشودارسرمایهطبقهنهواستکردهتحمیلبورژوازيبرراايمطالبههیچنهکار،
بسیارصدايباتاریخبرگبرگ،. استداشتهبازخودزندگیومعیشتعلیهتعرضیهیچ

عرضوطولاندازهبهقدرت،داشتنبافقطکارگرهايتودهکهزندمیبانگرساوکوبنده
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راآنهادولتودارانسرمایهتهاجمخطرسرمایهعلیهقدرتایناعمالمیزانبهوقدرتاین
هايحرفدرستیگواهاما. داریمشاهدراتاریخلحظهلحظه،کاراینبرايما. اندکردهدفع

این. استمگوهابگو،اینازترايریشهوترمهمبسیارموضوع. نیستندشاهدهااینفقطما
درتسلیموتمکیننوعهیچبهحاضرکهاستداريسرمایهقدرتسرشتوسرمایهذات

قدرتآنکهازپیشسرمایهقدرتهارفرمیستسازینیستقانونیودادقراروقرارهیچمقابل
قدرتیکباشداعداموشکنجهشالق،ببند،وبگیرنظامی،پلیسی،یاحقوقیمدنی،سیاسی،

:اندازیمنظرمثالچندبهموضوعسازيروشنبراي. استاقتصاديمسلط
دنیاکارگرانمبارزاتتوفانشاهدمامیالديبیستونوزدهو18هايسدهطولتمامیدر
احزابهايبرنامهتمامیصدردرکارساعاتکاهشخواست. هستیمکارطوالنیروزانهعلیه

غربیاروپايدرجو،مسالمتچپرفرمیسمطیفودموکراسیسوسیال. استهااتحادیهو
بیشترسهماحرازبرايکارگرانآراءشکارکاربهدستمطالبههمینتبلیغوطرحباشمالیو

روزانهکاهششعارجریاناتهمینترجنگندههمتایان. شوندمیپارلمانهايکرسیدرخود
طیفویالمللبینکارگريجنبشقرنچندطولدر. سازندمیطلبیسرنگونیچاشنیراکار

کاهشخواستبهنسبتآن،بهآویزانیاجنبشاینبرحاکمچپوراستهايرفرمیست
استدههچندینازبیشدیرزمانی،اینکامابود،چنانوضع. داشتندنگاهیچنینکارروزانه

وعظیمهايجنبشازکار،روزانهکاهشخواستارتوفندهسنگرهايازشعارها،اینازکه
مطالبهاینآوردنازهفته،درکارساعت40خواستازحتاروز،درکارساعت6سراسري

ازدموکرات،سوسیالوچپاحزابانتخاباتیفریبندهودروغینهايوعدهصدردر
اینهاکدامهیچازلنینی،احزابدموکراتیکانقالبوحداقلبرنامهدرشعاراینصدرنشینی

طوالنیکارروزانهبرفضیلتدنیاکارگرانآیااست؟دادهرخچهچرا؟. نیستخبريهیچ
کارهايآسايمعجزهتأثیرمورددرنوینیکشفبهپزشکی،علم! اند؟کردهپیدانظراجماع

بهاحزابنیاز! است؟آمدهنائلکارگرمیلیاردهاسالمتیرويبرروزدردوشیفتفرساینده
داند،میروزروشنیبهکارگريهرراواقعیجواباست؟گردیدهمنتفیورفعکارگرانآراي
بانهسرمایه. کندمیاحساسخویشپیورگوپوستوگوشتبرراآنفشارکهزیرا

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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هايتلهطریقازفقطنهمغزي،شستشويمجردبانهسیاست،ضرببانهحتاقانون،چوب
ازبیشکهها،اینبهاکتفابانهنظامی،وپلیسیسرکوبصرفطریقازنهمدنی،وحقوقی

مستقیممحصولکهخوداقتصاديسلطهقاهرهقدرتبااینها،تمامیبرمقدموچیزهر
ازراضروريوحیاتیمطالبهایناست،کارگريجنبشفروماندگیواستیصالوفرسودگی

بهکارگر،میلیاردیککهشرایطیدر. استساختهخارججهانیکارگريجنبشکاردستور
کهزمانیدر. بازندمیجانوسوزندمیبیکاريازناشیفقرآتشدروبیکارندکاملصورت
بهاکمترینباخویشکارنیرويفروشآمادهسرپناه،نوعهرفاقدآوارهکارگرمیلیونصدها

دغدغهترینعظیماشتغال،روزبهروزحفظکهوضعیتیدرهستند،جهانایننقطههردر
! افتد؟میترکوتاهکارروزانهیادبهکارگرکداموضعیچنیندراست،دنیاکارگرانکلزندگی
ازبودنشاساسیوحیاتیهمهبارانیازيچنینخویشاقتصاديسلطهقدرتباسرمایه
همهکارساعاتکاهشجنبشکهبینیممیاگر. استکردهجراحیهاانسانشعورومغزپیکره

دادنسردیگرنیز،چپوراستهايرفرمیستکههستیمآنشاهداگر. استکردهافتجا
هايسرکوبتشدیدخاطربهصرفاًبینند،نمیخودهدفهايحصولمناسبسالحراشعاراین

برکند،میکارچشمتا. استدادهافزایشراخودسرکوبتوانمسلماًسرمایه. نیستپلیسی
اینها. استافزودهخودقهردستگاههايواطالعاتیهايسازمانوارتشوپلیسهايبودجه

داشتهبازتوفشازراکارروزانهکاهشبزرگهايخیزشامروزآنچهاماهستند،بدیهیات
حیرتارتقاءباداريسرمایهنظام. استسرمایهاقتصاديقدرتهمه،ازبیشکهاینهانهاست
دستاوردهايتمامیتبدیلباسرمایه،ارگانیکترکیبنجومیافزایشباکار،بارآوريانگیز
مرده،کاربهزندهکارآورسرسامتبدیلباسود،وسرمایهافزایشکاروسازبهبشريدانش

وهاارزشکاالها،حجمآساترینغولتولیددرفاتحانهتحوالتاینتمامیازگیريبهرهبا
نیرويبهخودنیازدایرهاینهاهمهکمکبهآريکار،نیرويمقدارتریننازلباهاارزشاضافه

یمنبهسرمایه. استساختهمحدودترومحدودها،سرمایهبیکرانجهانباقیاسدرراکار
رويپیشرا،تاریخبیکارانارتشترینعظیمکهاستیافتهدستشرایطیبههاپیروزياین

جايبهراهاپیروزياینکلکهمقهورحدازبیشوزبونبسیارارتشی. داردصفبهخود
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خودکهورشکستهوسردرگمذلیل،ارتشی. استداشتهدشمنارزانیسازد،خودنصیبآنکه
ارتشی. استبردهباالاقتدارآسماناوجتارادشمنعوضدرواستفرسودهنابوديحدتارا
قدرآناست،کردهدارانسرمایهبرايسرمایهراخودهستیسلولسلول،نسل،بعدنسلکه

تاسازدجاريارزشاضافههاآمازوناشپیادهسربازهربایداکنونکهاستآفریدهسرمایه
بیکاراکنونارتشاین!! برساندسوديقطرهخویشاستثمارحاصلهايسرمایهکوهسارانبه
تاریخهايمناقصهترینسابقهبیخویشکارنیرويفروشبراي. استسرمایهنیازبرزایدو
چنین. نیستکارشنیروينیازمندزیرادهدنمیکاراوبهکارفرمائیهیچاماکند،میمنتشررا

دادنسربرايجسارتیوجرأتهیچدیگرارتشیاناینشاغلهمزنجیرمیلیاردهاوارتشی
کردهپاكخویشحافظهازراشعاراین. دهندنمیخویشبهکارروزانهسازيکوتاهشعار

!!.پندارندمیمعنابیومریخیوآمیزسفاهتکاريراآنکشیدنپیشواند
ماهیتهمانباسندیکالیسمواياتحادیهجنبشبیستمقرنطولدر. کنیمنگاهرادوممثال

طبقهداريسرمایهضدجنبشجایگزینساالرسرمایهنیرويیکعنوانبهوخودارتجاعی
راخودقدرتکاخکهجنبشی. داشت! »هیبتی«و! »عزت«موقعیت،مقام،خود،برايکارگر،

مالطبارابنااین. بودکردهبناکارگرهايتودهداريسرمایهضدپیکارقدرتهايویرانهبر
وامدارراخودبقايکلجهانیسرمایه. ساختمیترآبادپیشازروزهرکارگرهايتودهتوهم

نیازونذربساطپایشپیشدرکارگران. خوردمیآخورازهمتوبره،ازهمدید،میوجودش
آنمسیحائینفسبهراخویشنظامماندگاريسالهردارانسرمایهوکردندمیپهن
جنوبیوشمالیوغربیاروپايدرحداقلبیستم،قرندراياتحادیهجنبشوضع. آویختندمی
. نیستچنینکهاستدههچندیناکنوناما. بودچنیناقیانوسیهقارهوشمالیامریکايو

وکنندمیتركراآنکارگرانکهاستشدهتبدیللجنیسردوهرچوببهسندیکالیسم
نیزخودشبدتر،هاایندويهراز. بینندمیدارهزینهوزایدراوجودشنیزدارانسرمایه

آویزهرا»رازنگزنگییارومرومییا« موعظهبیند،نمیسودآورراسابقشیوهبهکاسبکاري
ازعظیمیجمعیترويپیشحداقلرا»کارگرنمایندگی«تسبیحوخرقه. استکردهگوش

رادارسرمایهطبقهبهخود! »غیرمنافقانه«الحاقوانداختهدوردارند،عقلیاندكکهکارگران

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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باسرمایه. استسادههمبازپاسخ. استشدهچنینچرا. زندمیدادبرزنوکويهرسربر
زبونوفروماندهوفرسودهموقعیتمشاهدهوسويیکدرخوداقتصاديقدرتبهتوسل
. بیندنمیاياتحادیهجنبشوهااتحادیهوجودبهنیازيهیچدیگر،سويدرکارگريجنبش
آورندمیفرودتسلیمسرسرمایهتعرضموجهروشبیخونهرمقابلدرکارگرانکهوقتی

امامزادهاینهزینهبایدچراکهپرسندمیخودازسرمایهصاحبانواستهااتحادیهبهنیازيچه
. گردندمتحملرا

وبیستمقرنهماندر. اندازیمنظرکارگرياعتصاباتسرنوشتبهتوانیممیسوممثالبراي
درحتابورژوازي،برخویشمطالباتتحمیلبرايکارگراناعتصابآنازپیشهايدوره

چندفقطبساچههزار،چند. داشتکارائیکافیاندازهبهکارخانهیکداخلیمرزهايفاصله
ازراکارگاهیکیامتوسطعظیم،کارخانهیکتولیدچرخکارگردهچندهمشایدصد،

بمبقالبدرراخودقدرتکردند،میخشکراسودتولیدسرچشمه. داشتندمیبازچرخش
خویشمطالباتقبولبهمجبورراسرمایهصاحبوکوبیدندمیدارسرمایهسربرتولیدتوقف

نمودمیایفارانقشایندنیاسراسردرقدرت،کارسازسالحیکعنوانبهاعتصاب. ساختندمی
درما،جامعههمیندر. کردندمیتسلیمبهمجبوررادارانسرمایهآن،شلیکباکارگرتودهو

حاضروباقیهمشایدوسلفنسلسرمایه،شاهنشاهیارتشوپلیسوساواكقدرتزیر
مزدهايسطحسالحهمینباخورشیدي50دههنخستنیمهسالچنددرفقطما،طبقه

اعتصاب. دادندافزایشروزدرتومان100حتاو30،50تاتومان10و5ازراخودواقعی
چنینمطلقاکهاستدیرياماداشتتأثیريچنینکارخانهیکچهاردیواريدروندرحتا

پدیدسرمایهکهبشرستیزيشدهشناختهمرزهايماوراءوجهنمیفوقشرایطمتندر. نیست
هزارچندونفريصدچندحتایانفريچندکوچکاعتصاباتاثرگذاريظرفیتاستآورده
اندکشیدهصفجاهمهبیکارکارگرانکثیرشمارکهوقتی. استدادهکاهشبسیاررانفري

وقتیکنند،خویشخردسالکودکانگرسنگیمایهراخودشاغلهمزنجیرانخالینانلقمهتا
وقتیمشغولند،خودهمزنجیرانشغلشکاربههامونودشتوروستاشهر،درکارگرمیلیونها

وجراتاوالًاست،محدودکارخانهیککارگرانشماربهاعتصابعرضوطولکلکه
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سرمایهصاحبمهمتر،آنازوثانیاگردد،میفاحشافتدچاراعتصاببرايکارگرانجسارت
کارگرهزاران. دهدنمیراهدلبهمحدودوکوچکاعتصاباتگونهاینازچندانیهراس

بیکارانکثیرجمعیتباراآنهاجايوکندمیاخراجزدنهمبهچشمیکدررامعترض
. نمایدمیپرترپائینمزدهايبهراضی
اشتغالسرنوشتحاضر،حالدر. آریمنظربهرااینهاهمهازفراگیرتروترمهمتري،مهممثال

گرفته،سرمایهفاشیستیهاردیکتاتوریهايقدرتقلمروازدنیا،سراسردرراکارگرمیلیاردها
آدمهايشرکتفقطوفقطبورژوازي،هايدموکراسیپرصداترینداريمیدانهايحوزهتا

هايشرکتکارگران،باکارقراردادگونههرانعقادازمعافهايشرکت. کنندمیتعیینفروشی
هايشرکتکارگر،تودهاستثمارتشدیدوسطائیقرونماقبلقوانینتمامیتحمیلبهمجاز
کارنیرويکههستندهاشرکتاینآريکارگر،طبقهاولیهحقوقنوعهرومعیشتعامقتل

ها،شرکتاین. دهندمیقرارآنهااختیاردرممکنبهايتریننازلبهرادارانسرمایهنیازمورد
توسعهروئیدند،بادسرعتبهنداشتند،وجودقبلدههچندهمینتااختاپوسیدستگاههاياین

اینکهآنستسؤال. زنندمیرقمراکارگرمیلیاردهابیکاريوکارسرنوشتاکنونویافتند
میدانمجوزکارگرانزیستاولیهامکاناتومعیشتخونحمامعظیمهايشبکهایننهادها،
همباز. اندنمودهدریافتکجاازراخویشمشروعیت. اندکردهاخذکجاازراخودداري
سنگرهايآخرینجهانیکارگريجنبشوداردقدرتسرمایه. استعریانوسادهپاسخ

. استدادهدستازسرمایهقدرتفشارزیرواستکردهتسلیمیاراقدرت
ازمحلیهیچآنچهتغییراتوانفعاالتوفعلاینکلوقوعپهنهدرموارد،اینتمامیدر

زند،میراآخرواولحرفکهآنچهواستکارقانونوپردازيقانونوقانونندارد،اعراب
بازوقدرتفقط،استهاسرنوشتتعیینوهامحکمهتمامیقطعیالخطابفصلکهآنچه

دنیاداريسرمایهدولتهايویالمللبیندارسرمایهطبقهجهانی،سرمایه. استطبقاتیقدرتهم
بهتوسلراهکارگرانزندگیعلیهجنایتکارانههايجنگاینتعرضات،اینازکدامهیچبراي
قانونیهماگراند،ندیدهساالريقانونیتونگاريقانونبهنیازي. اندنگرفتهپیشراقانون
راخوداقتصاديسلطهقدرتهمه،برمقدموقدرتاشکالهمهقدرت،صرفاًاندنوشته

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **



28

ازچپوراستمنحطرفرمیسم. اندنمودهتنبهقانونلباسواندبخشیدهقانونیتشخص
یاجومسالمتازاعملنینیاحزابوسیعطیفتاگرفتهاياتحادیهجنبشوسندیکالیسم

این. اندازندفریبوجهلپردهواقعیتاینرويبرتااندکردهتالشقواهمهبامیلیتانت،
هرسطح،هردردار،سرمایهطبقهوکارگرطبقهمیانجدالسرنوشتکهشفافکامالواقعیت
کلبورژوازي. گرددمیتعیینطرفینبالفعلوحاضروحیقدرتبافقطشرایطهرحوزه،

فرهنگی،حقوقی،مدنی،سیاسی،دولتی،اقتصادي،قدرتدارد،دستدرراقدرتسالحهاي
پرولتاریاعلیهراهااینهمهواخالقعادت،عرف،اطالعاتی،پلیسی،نظامی،افکار،مهندسی

است،برخوردارهاقدرتاینهمهفوققدرتیازکارگرطبقهها،اینهمهبا. گیردمیکاربه
حقوقیومدنیوسیاسینظمکوبیدنهمدرقدرتسرمایه،تولیدمجاريکاملانسدادقدرت

تاریخینابودسازيقدرتسرمایه،هستیچرخهکارانداختنازقدرتسرمایه،فرهنگیو
طریقازفقطکارگريجنبش. استآنبامقابلهظرفیتفاقدبورژوازيکهقدرتیداري،سرمایه

علیهسرمایه،هستیبنیادعلیهآناعمالوسازماندهیمیزانبهوقدرتاینکردنصفبه
اینباوراهاینازفقطاجتماعی،زندگیحوزههردرسرمایهوجودابرازوقدرتمظاهرهمه

معدومسرانجامودرآوردپايازسنگربهسنگر،راند،عقببهراداريسرمایهتواندمیراهبرد
بورژوازيقدرتکمندفقطکهپرولتاریادستسالحنهکارزاراینپهنهدرکارقانون. سازد

طبقهازهائیالیهگرائیقانون. دانندمیخوبرااینکارگرهايتوده. اوستپايودستبر
حلهايراهوافکارفشارحاصلصرفاًکهآنهاطبقاتیخودپويوخودجوشروشنهکارگر
چپوراستزشتهیأتدوهردرنیزرفرمیسمتاریخیرسالت. آنهاستبربورژوائیمنحط

بازرابحث. استبودهکارگريجنبشبرراهکارهاوهاحلراههمینسموم،همینتزریقآن
.  دهیمادامههم

ادايودوستیکارگربهراداريسرمایهقانونیتازخوددفاعکارزارکار،قانوندلباختگان
خودگویندمیآنها!!. سازندمیمنتسبهمکارگرانحرمتومرتبهوشأنبهویژهاحترام

ازیکیهماین. هستندقانونیمبارزهپاسداروقانونگرادوست،قانونبسیارکارگرهايتوده
بهتاریخاًایرانکارگران. کنندمیکارگرطبقهنثارجماعتاینکهاستهاتهمتترینشنیع
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. استبودهمبارزهنبودنوبودنقانونیاندنکردهفکرآنبهوندادهنشانرغبتکهچیزي
اندازيراهوسندیکاسازيدنبالايدورههیچدروگاههیچآنهاکهسیاقهمانبهدرست

بهآویختنباکهدریافتظهورروزهمانازایرانکارگرطبقه. اندنبودهقانونیسندیکاهاي
کارگران. دادیادآنهابهسرمایهرااین. آوردنخواهددستبهچیزهیچبورژوازيقانونطناب
وکارشرایطبهبودمیزانهرکهکردنددركخویشاستخوانوپوستوگوشتباوعمال

جمعیقدرتبهتوسلنیازمنددشمنتهاجماتدفعدرآنهاموفقیتاندازههریاآنهازندگی
اعتصابکشورهاغالبدرخویشزنجیرانهمازبیشترایرانکارگرهايتوده. استخویش

زمانوزمینستیزهاوجنگوهاخیزشواعتصاباتهمینبازیاديهايدورهدر. اندکرده
هاشورشواعتصاباتاینکدامهیچبرايکارگران. اندنمودهخراببورژوازيسربررا

یاجتماعابرايسرمایهدولتاجازهخواستارنیزکجاهیچدرننمودند،قانونیجوازمطالبه
وجاهمهدرکهکارگرتودهحرفنهقانونیمبارزهگفتگوي. نگردیدندخویششدنمتشکل

بحثکهاندبودهاینان. استبودهچپوراستهايرفرمیستزشتسخنها،دورههمه
کشیدهمیپیشراشدنمتشکلبرايمجوزکسبوکارقانونحرمتازدفاعقانونی،مبارزه

کارگرانتفاوتیبیوبیزاريآیا. انددادهمینسبتکارگرانبهراخودمنحطرفرمیسمواند
بیداريوآگاهیازناشیقانون،برمبتنیتشکلهايساختنوقانونیمبارزهوقانونبهنسبت

درآنچه. استطوالنیبحثیکنیازمندسؤالاینپاسخ. استبودهآنانطبقاتیهشیاريو
دیارایندردارسرمایهطبقهکهاستاینآوردتوانمیجملهچنددرفقطواختصاربهاینجا
هیچبدونتشدیددرراهایشسرمایهکهکشانیافزایشونجومیسودهايحصولراهتنها
بیگرسنگی،کارگران،انسانیاولیهحقوقوحقنوعهرسلبکارگر،طبقهاستثمارمهار

دیدهمیکارگريجنبشقهرآمیزسرکوبوکارگرتودهآموزشیبیوبهداشتیبیمسکنی،
کهآنستسخناینمعنی. کندمیچنینواستبودهچنینبورژوازياستراتژي. است

وهازنیچانهمعامالت،انجامبرايايبرنامههیچطبعاًنهوظرفیتهیچنهایرانداريسرمایه
حقوقیبیاستثمار،موحشتشدید. استنداشتهکارگرطبقهباگرایانهقانونبستانهايوبده

چنیندر. استبودهحاکمیتشواستیالبقايبرگهايوسازتنهامستمر،سرکوبومطلق

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*
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انحاللوداريمیدانفرصتاستثنائیشرایطدرمگرنیزسندیکالیستیراسترفرمیسمفضائی
ماجراسويآندر.  استکردهنمیپیداراسرمایهباسازشگورستاندرکارگريجنبش
قدرتبهتوسلاهلوستیزسرمایهجنبشیخودطبقاتیبنمایهحکمبههمکارگريجنبش

بودهسرکوبآماجمستمرطوربهوقتیجنبشاین. استسرمایهعلیهخویشپیکارسرکش
دیدنمیسنگینخویش،سربرهمراسندیکالیستیراسترفرمیسمسایهکهزمانی. است

زورشاگروکردمیاعمالدارسرمایهطبقهعلیهداشتقدرتاگر. رفتمیراخودراهالجرم
بیاینکهکالمماحصل. استبسیارگذرایندربحث. گرفتمیپیشسکوتراهرسیدنمی

.  دادربطعواملاینبهبایدراکارقانونوقانونیمبارزهازایرانکارگرانبیزاريورغبتی
بهقانون،اگرکهکشندمیپیشراسؤالاینویژهبهروزهااینکارقانونمدافعانسرانجامو
هامدتتاچراوکوبدمیآنتغییرطبلبرداريسرمایهدولتچراپسنیستکارگرانمانفع
بسیارراسؤالاینجوابنهاد؟نمیوقعیتغییر،اینعلیهماکمپینبهواعتراضاتبهحتا

قانونکهنیستیماینمنکراصالماکهگفتیم. آوردیمخودقبلیتوضیحاتدرشفافوصریح
کهافزودیمبالفاصلهامادارد،خودجبینبرراکارگرهايتودهمبارزاتعوارضوآثارکار،

رسوائیطشتوکنندمیراخویشدفاعگورحرفاینگفتنباکارقانونچاكسینهعشاق
کنندمیاعترافبخواهنداینکهبدونآنها. اندازندمیزمینبربامازراقانونبهخودبنديپاي
. استکارگرهايتودهقدرتاعمالوطبقاتیمبارزهحاصلصرفاًهستدستاوردياگرکه

متحدکارزاراین. استآوردهارمغانبهکارگرزندگیدررابهبودکمترینکهنیستقانوناین
زندگیشدنبهترپشتوانهآنچهپس. استکردهنشینیعقببهمجبوررابورژوازيکهاوست
بورژوازيچرااما. اوستداريسرمایهضدپیکارقدرتصرفاکهکار،قانوننهاست،کارگر

قراراینازاولنکتهاست؟کشیدهپیشراکارقانوناصالحبحثمشخص،شرایطایندر
بحران. استپاشیدههمازسالهاستایرانداريسرمایهافزائیارزشوتولیدچرخه. است

سرمایهخودگستريوبازتولیدشیرازهساله،چندینتحریمهايمعیتدراقتصاديکوبنده
هستهتوافقاتانعقادوهاتحریمحلزونیکاهشبا. استکردهزلزلهاسیرراکشوراجتماعی

اقتصادبازسازيکاربهدستکهاستکردهجزمعزمدولتشودارسرمایهطبقهاي،
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لقمهآخرینعلیهبورژوازيتهاجماتتشدیدنیازمندقهراًوالجرمکاراین. گرددداريسرمایه
دستپیشازبیشگذاشتنبازنیزتهاجماینحلقهنخستین. استکارگرهايتودهنان

دارانسرمایهکلرااین. استآنانواقعیمزدهايکاهشوکارگراناخراجدردارانسرمایه
بانکایران،داخلیبازاردرسرمایهریزپیشبهمتمایلخارجیدارانسرمایهتمامیداخلی،
وبنیادهاکلداري،سرمایهدنیايمالیمؤسساتهمهوپولیالمللبینصندوقجهانی،
یکدرورهبريبیتوپاسدارانسپاهودولتینهادهايبهمتعلقصنعتیعظیمهايتراست

بهمسأله،اینکهکنیممیتأکید. خواهندمیخویشدولتازسرمایهصاحبانهمهوهمهکالم
وشرطاستسرمایهانباشتبرايداخلیدارانسرمایههمهحتمیشرطپیشکهاندازههمان

اهمیتواجدگذرایندرکهدومینکته. باشدمینیزخارجیدارانسرمایهکلقطعیشروط
سازيآمادهکند،میبازيرارژیمسويازکارقانوناصالحمحركنقشخود،نوبهبهواست

. استکارگرهايتودهروزمبارزاتترجنایتکارانهچههرسرکوببرايالزمشرایطتمامی
مبارزات،»هپکو« اراكسازيماشینکارگرانمدتطوالنیگستردهتظاهراتواعتصابات

شهرمختلفنواحیدراکریلپلیکارگرهايتودهخیابانیمکررهايپیمائیراهباهمراهوسیع
جهنمسراسروجامعهجايهمهدرکارگرانمبارزاتروزبهروزتوسعهاصفهان،استانو

هردرکارگراناعتصاباتشمارسابقهبیشایدوسابقهکمبسیارافزایشویژهبهداري،سرمایه
دولتهمهوهمه،95سالطولدرکارگريجنبشاوجبهروروندکالمیکدرروز،

فراهممبارزات،اینروزافزونرشد. استکردههراسدچاررادارسرمایهطبقهوبورژوازي
دادهقرارداريسرمایهدولتکاردستوردررابیشترقهراعمالوسرکوبهايزمینهسازي
.است

چیزهیچ. نیستکارقانونابقايیااصالحمطلقاواقعی،بحثکهآنستاساسیبسیارنکته
وصله،کارقانونتغییرگفتگويبهراوقوعشرفدرحوادثکهباشدنمیاینازترمایهبی

الزمتمهیداتهمهانجاموکارگرطبقهروزمعاشبهافزونترهمبازتهاجمازسخن. کنیمپینه
. استطبقهاینروزهايکارزاروکارگريجنبشکوبیدنهمدربراي

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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! کارگررفقاي
وحقایقعینبلکهواقع،خالفنهشعاربافی،نهی،ینمارادیکالنهگفتیماینجاتاآنچه

فریادماطبقهزندگیزمینسنگسنگ،. استماگذشتهوحالزندگیلمسقابلهايواقعیت
قدرتاگر. ایمراندهعقبراآنهادولتودارانسرمایهایمداشتهقدرتاگرماکهزندمی

ایمداشتهقدرتاگر. ایمنمودهخودروزمطالباتقبولبهمجبوررابورژوازيایمداشته
بندبندحالهماندر. ایمکردهمنعخویشفرزندانخالیسفرهبهتهاجمازرادارانسرمایه
سرکوبفقطقدرتاینغیابدرکهکندمیتصریحجهانسراسردرماطبقهزندگیتاریخ
قانون. ایمگرفتهقراربورژوازيتهاجموتعرضآماجفقطایم،خوردهشکستفقطایم،شده
نیمروزآفتابازپاسخچرا؟. کندنمیتضمینمابرايايزمینههیچدرراحقیهیچمطلقاکار

نظاماینزیراداريسرمایهازپیشگوئیممی. استترتابناكهمداريسرمایهازپیشدوره
سرتاسر. استکردهسدهمرابشرزندگیبرخورشیدنورتابشراهحتاوحشتودهشت

همینبه. استساختهتاروتیرهسرمایهانباشتغباروگردفشاردروسودسیاهمهدررادنیا
مثالراپیشیناستثمارگرانتوحشودرندگیازماالمالهمبازطبقاتیجوامعنیمروزخاطر

قانونکار،قانون. استترتابناكهمزمانآننیمروزآفتابازباالسؤالپاسخآري. گیریممی
جوشوجنبهرآنطریقازتاخواهدمیراقانوناینبورژوازي. استمابودنمزديبرده

ما،بردگیسیاهسندایندراگرآنهادولتودارانسرمایه. بشکندهمدرراماستیزسرمایه
بساچهآنها. استمحضعوامفریبیآنهاگفتنحقحق،اوالًگویندمیحقآنیااینازمثال

بینند،سودتولیدچرخهنظممخلرامااعتصاباینکهمحضبهاما!! گوینداعتصابحقاز
هماندقیقااعتصابحقاینبندند،نمیگلولهبهکههمکجاهردرثانیاًبندند،میگلولهبه

نظامدرهاحقوقوهاحقکلمعناي. استداريسرمایهضداعتصابگونههرمطلقممنوعیت
دردهند،میاعتصابحقمابهدارانسرمایهاگر. استاینکارگرتودهمابرايداريسرمایه
بهمابودنمؤمنوبودنمقیدبودن،موظفبودن،ملزمبهراحقاینبالدرنگوجاهمان
داريسرمایهضدپیکارقدرتتماموتامبودندفنوکفنوداريسرمایهامنیتحریمحفظ

ناحقیمابراينامدمیحقسرمایهراآنچه. کنندمیآویزحلقسرمایهحاکمیتگورستاندرما
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تکراروتبلیغرابورژوازيخواستکهماحرفنهپندارندمیاینجزکهآنان. استمطلق
سرمایهکارقانونازدفاعکمپیناندازيراهوسرمایهقانونبهآویختنماکارچاره. کنندمی

داريسرمایهضدمتشکلقدرتبافقطراسرمایهقدرت. داریمراهیکفقطما. باشدنمی
بشناسیمراآنباید. داریمراقدرتاینما. راندسرنگونیسويبهوکشیدچالشبهتوانمی
تمامیماطبقه. استزمینیهايواقعیتترینبدیهیفریاداین. نیستشعاراین. سازیممتحدو

تاپیکاراینادامهواجتماعیزندگیهايحوزههمهدرسرمایهعلیهجنگبرايالزمقدرت
شورائیگرفت،کاربهکرد،بازشناسیرارتقداینباید. استدارارامزديبردگیامحاء

. نموداعمالسرمایهعلیهوساختمتشکل

1396فروردین
داريسرمایهضدکارگران

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **






