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ت اسهي سرماهيجنگ ما فقط عل  
  ١٣٨٨اد خرد ٣٠شنبه                                                                                                         ی جنبش لغو کار مزدنيفعال

  
ه  در سراسر جهنم سرمايی مختلف های شهرها ميليون ها انسان در خيابان.موج خشم و اعتراض در سطحی وسيع طغيان کرده است

از آنچه در خيابان ها جاری است به هيچ وجه امتداد مبارزات توده های کارگر نيست، اما شمار زيادی . داری ايران به راه افتاده اند

 و گان، کارگرزاددقرار می گيرد، کارگر انسان هائی که سينه هايشان آماج گلوله های داغ يا شرکت کنندگان در تظاهراتمعترضان و 

اولين سؤال پيش روی اين . توده جوانانی هستند که در صورت بقای نظام بردگی مزدیً  فروشندگان فردای نيروی کار خواهند بود

آيا به !!! ؟ آيا مشکل آنان فقط تقلب در انتخابات است؟وارد ميدان مصاف شده اند است که برای چه رض اينمعتجمعيت عظيم بخش از 

سينه خود را هدف راستی برای نشاندن يک جالد تبهکار سرمايه به جای جالدی ديگر بر مسند رياست جمهوری نظام سرمايه داری 

يافتن پاسخ برای  !!هار و برای حصول دموکراسی است؟عليه ديکتاتوری  آنان اعتراض و جنگ و ستيز همهآيا !!!  می سازند؟گلوله

همه می .  مشتعل کارگرکش سرمايه داری است جهنمواقعيت خود درجامعه ای که .  راهی نيست جز اينکه به جامعه رجوع کنيمسؤال

. ه استغرق کرد را در خود کارگروس توده های  ميليون نف۵٠ گرسنگی و فقر و فالکت و بيکاری و فحشاء و اعتياد، زندگی دانند که

آنان که کار دارند ماه های متوالی به سفاکانه ترين شکل استثمار می شوند و هيچ حقوقی دريافت نمی .  بيکارندکارگرده ها ميليون 

صدای هر . نی نيستندملزومات اوليه زندگی انسابی مسکنی و بی داروئی و محروميت از و   فقط اسير بيکاری و فقرآنان. دارند

 که به دليل کارگر بودن، به دليل برده مزدی فرين شده داغ لعنت خورده ای هستنددوزخيان نگلوله پاسخ می گيرد،  با اعتراضشان

ذلت و نفرين شدگی می سوزند و مبودن، به دليل فقر و بی حقوقی و ستمکشی ناشی از فروشنده نيروی کار بودن در آتش حقارت و 

 و  از درس و تحصيل و رشدرا زير فشار فقر شانجوانان طبقه ، نظام سرمايه داری گرسنه اند و هيچ ندارند. ی گردندخاکستر م

 تمام توحش جوانی با عنفوانت و همين کودکان را در را کارتون خواب کرده اس کودکانشان .بالندگی شايسته انسانی محروم ساخته است

مجبور به تن فروشی کرده است و آنگاه با شالق فقر  را زنان طبقه شان. دام قرار داده استه اعدر مقابل جوخ!! »شرارت«  به اتهام

هيچ نوع حق و حقوق و . س کشيدن را از ما سلب نموده استامکان هر نفسرمايه . همين زنان را به جرم فحشاء سنگسار ساخته است

در تمامی تار و پود حيات بربرمنشانه ترين اشکال مردساالری را .  استآزادی اوليه انسانی در هيچ زمينه ای برای ما باقی نگذاشته

 اگر ما به . استتحميل کردهما   را برجوان و پير و خردسالپوشش اجباری ماقبل قرون وسطائی. اجتماعی شهروندان حاکم نموده است

ا بايد در اين ميان چند نکته ر. باشدها و درندگی ها  اين جنايت ها، بربرمنشی علی االصول بايد واکنشی در مقابلخيابان ها می ريزيم 

نخست اينکه ريشه کليه مصائب و . دادصورت بسيار درشت و پررنگ در برابر ديدگان تيزبين و عقل هوشيار طبقاتی خود قرار به 

گی و بيکاری و فقر و سرمايه داری است که گرسن. سيه روزی های فوق به طور مستقيم در موجوديت نظام سرمايه داری قرار دارد

شايد .  را بر ما تحميل کرده استو حق  و حقوق انسانی و اجتماعی فالکت و فحشاء و ديکتاتوری هار عريان و فقدان هر نوع آزادی 

گفته شود که کل دنيای موجود دنيای سرمايه داری است اما جناياتی نظير اجبار به پوشش اسالمی و اشکال گسترده توحش عليه زنان 

 نيست، اين حرف درست است اما اساس سخن ما را زير سؤال نمی مشهودر پاره ای ممالک ديده نمی شود يا حداقل به شدت ايران د

 فراموش نکنيم که مذهب در اينجا صرفًا سالح با اين همههمه دولت های سرمايه داری جهان طبيعتًا دولت های مذهبی نيستند، . برد

سرمايه دار است که از آن برای تحکيم پايه های قدرت و ادامه استيالی نظام بردگی مزدی سود می بشرکش هولناکی در دست طبقه 

 انقالب وسيع توده های کارگر و وان يک رژيم سارق و قاتل و نابود کنندهجمهوری اسالمی در بنياد شکل گيری خود به عن .جويد

مذهبی . مامی زرادخانه های توحش برای ثبات و بقای خود استفاده کندفرودست پا به صحنه ظهور گذاشت و الجرم مجبور بود که از ت

مذهب از آغاز تا امروز زرادخانه سرمايه برای  در صرف باورهای عقيدتی اسالمی مشتی آخوند محدود نمی شود،بودن اين رژيم 

دانی که سال هاست قافله اصالح طلبی به همين جال.  است که جلو چشم ماستهامدتشاهد زنده اين امر. تثبيت حاکميت خود بوده است



 ، سال پيش در شرائطی که نجات دولت اسالمی سرمايه از مهلکه قهر توده های کارگر و ساير نيروهای معترض٣٠ راه انداخته اند

 همه گشت زينب و پاشيدن اسيد به صورت زنان و اجرای حکم قصاص و سنگسار وسازمان دهندگان اصلی مسأله اصلی آن ها بود، 

حال اين نظام  سرمايه داری و طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه است که توحش مذهبی و از جمله در هر. بودنداشکال سبعيت دينی 

نکته دومی که  . استکردهينها را سالح استمرار حاکميت خود اهرم پوشش اسالمی و اشکال ماقبل قرون وسطائی مردساالری و نوع ا

جنايت مطمح نظر باشد نقش هر دو بخش مسلط و اصالح طلب طبقه سرمايه دار در تحميل تمامی درندگی ها، بسيار مهم است و بايد 

رهای کشتا.  سبعيت های کارگرکشانه و بشرستيزانه سی ساله بوده اند و هستندساير، بی حقوقی ها، شدت استثمار، گرسنگی و فقر و ها

 بعالوه  ساله٣٠اعمال شده برای مستقر ساختن رژيم اسالمی و کل انسان کشی های  هزار نفری زندانيان سياسی، تمامی سبعيت های ٧

 يا در واقع با مشارکت مستقيم هر دو بخش است، همه و همهخراب شده قارت و ذلتی که بر سر زندگی ما تمامی کوه فقر و بيکاری و ح

  . کل بورژوازی صورت گرفته است

 آنچه در اساس ما را به عصيان رسانده .به خيابان ها ريخته است  از طبقه ما نيز در اين روزهابخشی. نکات باال را کنار هم قرار دهيم

. گرسنگی و فقر و شدت استثمار و محروميت از دارو و دکتر و مدرسه و فشار کشنده حقارت و ذلت است. و دچار اشتعال ساخته است

همه بخش های طبقه سرمايه دار به اندازه هم در انداختن . حميل کرده است ت ماهمه اين ها را نظام کارگرکش سرمايه داری است که بر

 که چرا ما در سيل پرخروش جنبشی که به راه خواهد بودحال سؤال اساسی بعدی اين . ما به اين جهنم و مسلخ با هم همدست بوده اند

 از اين هم بدتر و فاجعه بارتر، به راستی ! نمی گوئيم؟ودانداخته ايم هر چيزی بر زبان می آوريم اما هيچ کالمی از مطالبات واقعی خ

ها بر ما بوده ی چرا در پشت سر کسانی صف کشيده ايم که خودشان بخش پيوسته و درونی تحميل کنندگان کليه مصائب و سيه روز

که مشغول چه کاری هستيم؟؟ اوباش و  آيا قرار نيست به اين جدی ترين مسائل اندکی فکر کنيم؟ اصًال برای ثانيه ای انديشيده ايم !!اند؟

اراذل و لباس شخصی ها و خدم و حشم پليسی و اشرار نظامی و انتظامی سرمايه پشت سر احمدی نژاد و خامنه ای و يک بخش از 

 موسوی و جالدان و تبهکاران و خون آشامانی مانندآيا قرار است فرق ما با آنان اين باشد که پشت سر . سرمايه داران به صف شده اند

 اگر اين چنين نيست چرا مطالبات و شعارها و اهداف !!ن همقطار آن ها به صف باشيم؟خاتمی و رفسنجانی و مافيای سرمايه دارا

راه می افتيم که دشمن تا مغز چرا پشت سر نيروهائی  کنيم؟؟واقعی و اصلی خود را در اين اعتراضات عظيم و گسترده مطرح نمی 

 با همان شعارها و ترجيع بندهائی حرکت می کنيم که در طول سی سال تمام سالح ميکربی هارترين و چرا! ! ما هستند؟؟استخوان

چه می به راستی آيا هيچ از خود پرسيده ايم که . درنده ترين ديکتاتوری دينی سرمايه برای قتل عام هر نفس کشيدن آزاد ما بوده است

اگر حتی در نازل ترين، فرومانده ترين و مفلوک ترين سطح انتظار  چيست؟  هاجنگيدنخواهيم، عليه چه می جنگيم و هدف ما از اين 

خواستار برچيدن بساط ديکتاتوری و قهر عريان و توحش هار دينی دولت سرمايه داری باشيم باز هم سؤال اين است که چرا بايد شعار 

مين ديکتاتوری سراسر توحش و هولوکاست هر نوع حقوق اوليه چرا بايد با رنگ سبزی که نماد ه!!! سر دهيم؟؟» ...نصر من اهللا « 

يونی خود حتی يک کلمه از آزادی، از مطالبات اوليه انسانی، از  چرا در راه پيمائی های ميل!!! گرديم؟انسانی است وارد ميدان جدال

، از کارتون خوابی  ميليون انسان فروشنده نيروی کارمعيشت برباد رفته توده های کارگر، از بهداشت و دکتر و دارو و درمان ده ها

، از اشکال عديده بی حقوقی ها و ن وسطائی ماقبل قروميليون ها کودک، از فاجعه تن فروشی زنان زير فشار فقر، از پوشش اجباری

حتی از اعتراض به کشتار کسانی که در همين تظاهرات ها همراه از سرنگونی هر نوع دولت سرمايه، ستمکشی های مضاعف زنان، 

فوس توده های  ميليون ن۵٠؟ ما از شما به طور بسيار جدی سؤال می کنيم که اساسًا برای رانيم هيچ چيز بر زبان نمی ،ما بوده اند

آيا توده کارگرزادگان و نسل فردای فروشنده ! !مطالبات معنا دارد؟اين کارگر ايران شرکت در هر نوع اعتراض و تظاهرات بدون 

انه مشاجرات سودجويانحالل کامل خود را درنمی رانند، هيچ کالمی از اين مطالبات بر زبان وراه می افتند خيابان ها  در کهنيروی کار

 ننگ آور و ميليون ها بار ننگ آور نيست که موج خشم و  واقعًارار سرمايه دار به نمايش نمی گذاردند؟؟ آيامايه پرستانه مشتی اشو سر

  اعتراض ما توده های عاصی کارگر وثيقه تسويه حساب های ميان دژخيم ترين و درنده ترين سرمايه داران دشمن طبقه ما گردد؟   

  !کارگران



تلخ و دردناک اگر از تمامی تجارب . بايد شرائط روز را به ميدان جنگ عليه سرمايه تبديل کنيم.  استبسيار فاجعه بار ادامه اين وضع

به  کافی است تا ما را نسبت به وضعيتی که در حال حاضر به خود گرفته ايم عميقًا ۵٧فقط تجربه انقالب بهمن  تاريخی صرفنظر کنيم،

يست که ما تاريخًا گوشت دم توپ مردارخواران سفاک سرمايه دار عليه تمامی هست و نيست توده های قرار نبوده و ن. فکر فرو برد

 ميدان دار واقعی گشايش صحنه پيکار عليه شدت استثمار و پاره ای بی حقوقی ۵٧در سال های پيش از قيام بهمن . طبقه خود باشيم

 گسترده و جدال عظيم توده های طبقه ما با سرمايه داران و نظام سرمايه اعتصابات. های منبعث از حاکميت نظام بردگی مزدی بوديم

ما اين کارها را کرديم اما زير فشار بی .  را فراهم آورد۵٧داری بود که در کنار مؤلفه های ديگر شرائط ظهور جنبش سراسری سال 

 بسيار سريع در موج ،سی خود، ناآگاهی و توهمافقی، در غياب صف مستقل طبقاتی، عدم سازمانيابی حول مطالبات پايه ای و اسا

 کارگر نفت ما زير فشار .مجادالت بخش های مختلف طبقه سرمايه دار غرق شديم و کل جنبش و انقالب خويش را از بيخ و بن باختيم

 نفت را بست شير. توهم وحشتناک به بخش هائی از بورژوازی تمامی قدرت خود را وثيقه پيروزی دشمن و شکست طبقه خود ساخت

 را جايگزين دولت سرمايه داری ديگریاما نه برای اعمال قدرت طبقاتی شوراهای خود عليه سرمايه بلکه کامًال بالعکس برای آن که 

 ما شکست خورديم و سی سال تمام است که دليل  و به همينکل طبقه ما نيز به ميزان زيادی چنين کرد. دنرژيم سلطنتی سرمايه ساز

اينک زير فشار فقر و گرسنگی و بيکاری و . ين ناشی از آن شکست را در تمامی تار و پود زندگی خود زجر می کشيمفاجعه سهمگ

کارتون خوابی و تمامی مصائب سی ساله ناشی از آن شکست و جنايات و سبعيت های بدون هيچ مرز سرمايه داران سارق و قاتل 

  راه افتيمين کمال زبونی و شرمساری و ذلت نيست که باز هم پشت سر همان جالدانانقالب آن روز است که دچار موج عصيانيم، آيا ا

 اشتباهات و پيرامونما در نوشته های متعدد  !!وار سرمايه دار قربانی گرديم؟؟و در پای معبد رقابت و مجادالت همان کرکسان مردارخ

بارها به تفصيل تصريح نموده ايم که . اريخی بحث کرده ايمدوره های گذشته تجنبش خود در  کمبودهای بسيار عميق و سرنوشت ساز

و مهمتر از همه در سال های پيش و پس قيام بهمن زير فشار همان کاستی های  ١٣٣٢ تا ١٣٢٠در دوره مشروطيت، در سال های 

ار فاجعه بارتری از سير آنچه در شرائط موجود جريان دارد فصل بسي. بنيادی و تعيين کننده متحمل شکست های فاحش تاريخی شديم

جوشان برای بلوغ و گسترش و را به زمينه ای سير رخدادهای روز يد با. اين وضعيت را عوض کنيماشتباهات پيشين است بايد 

هيچ نوع و هيچ  جريان دارد ی شهرهاآنچه اينک در خيابان ها. سازمانيابی و آگاهی و افق يابی جنبش ضد سرمايه داری مبدل سازيم

انتخابات رئيس جمهوری يا هر .  ما ندارد طبقه و هيچ ربطی بهکند انتظارات و اعتراضات ما را منعکس نمی ز خواست ها،سطحی ا

تحکيم بندهای کل اين خيمه شب بازی ها ساز و کار طبقه سرمايه دار برای .  مسأله ما نمی باشدنظام بردگی مزدینوع انتخابات ديگر 

 بخش بسيار رايج مشاجرات درونی آن ها ،های مختلف اين طبقه بر سر چگونگی برگزاری آنبردگی مزدی ماست و کشمکش بخش 

ين دعوا به يک اندازه دشمن تا مغز استخوان طبقه ما و هر نوع طرف.   استمابرای چگونگی ادامه استيالی سرمايه بر هست و نيست 

 به همزنجيران کارگر ات روشن و شفاف ما در وضعيت حاضرپيشنهاد. تخفيف در تشديد استثمار و بی حقوقی و ستمکشی ما هستند

  : اين است کهخويش

، در همه مراکز کار و توليد و شوراهای ضد سرمايه داری خود را در سراسر جامعه. شورائی و ضد سرمايه داری متشکل گرديم. ١

 همگی ما کارگران از شاغل گرفته تا بيکار، زن يا هم پيوند زنيم، در اين شوراها به آوريم، شوراها را به وجود تمامی محالت مسکونی

 يک جنبش عظيم مرد، کارگر صنعتی يا معلم و پرستار و افراد هر بخش ديگر طبقه کارگر دست در دست هم گذاريم و در اين راستا

  . شورائی ضد سرمايه داری برپا سازيم

 دستمزدها بر  سطح تعيين. شورائی و ضد سرمايه داری کنيمسکوی عزيمت خود برای سازمانيابیشفاف طبقاتی روز را مطالبات . ٢

 سال، پرداخت حقوق کامل يک کارگر شاغل به کليه ١٨محصول کار و توليد ساالنه، تعلق حقوق کافی به کليه افراد زير اساس کل 

 زنان خانه دار تا روزی امیتمآحاد کارگران بيکار، برنامه ريزی محو کار خانگی و پرداخت حقوق مکفی معادل کارگران شاغل به 

که کار خانگی محو نشده است، تأمين کليه مايحتاج معيشتی و رفاهی سالمندان و نگهداری از آنان به صورت رايگان، ممنوعيت مطلق 

سر  روز بيست و پنجم هر ماه، دکتر و دارو و درمان و بهداشت سرازدها و مستمری ها در دستم پرداخت کليۀقراردادهای موقت کار،

رايگان و مدرن و مکفی، آموزش رايگان در کليه سطوح از ابتدائی تا باالترين مراحل دانشگاهی، مسکن مدرن رايگان با کليه وسائل و 



ممنوعيت   سال، ١٨امکانات الزم، اياب و ذهاب رايگان، مهد کودک رايگان برای کليه کودکان، ممنوعيت مطلق کار کودکان زير 

 و شرط سياسی، لت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد، دختر و پسر يا نوع پوشش، آزادی بدون هيچ قيدمطلق هر نوع دخالت دو

    .قرار گيردخواسته های فوری ماصدربايد در ...اعتراض و راه پيمائی و تظاهرات واعتصاب و تجمع و مطبوعات وآزادی کامل بيان و

کارخانه ها را تعطيل کنيم، دست به اعتصاب .  از کار فرو اندازيممامی مراکز کار و توليد، در تچرخ کار و توليد را در همه جا. ٣

 سالح قدرت خود برای تحميل کل مطالبات ضد سرمايه داری بر طبقه تعطيل چرخ توليد و کار راسراسری زنيم و اين اعتصاب و 

  . سرمايه دار و دولت سرمايه داری نمائيم

 داری خويش کليه هزينه ه يا در معرض تعطيل را تصرف کنيم و با اتکاء به قدرت شوراهای ضد سرمايهکارخانه های تعطيل شد. ۴

  . اندازی آن ها را بر نظام سرمايه داری تحميل نمائيمهای الزم راه 

د دست همراه با تالش برای گسترش جنبش شورائی ضد کار سرمايه داری و سازمانيابی سراسری طبقاتی و ضد کار مزدی خو. ۵

  .و توليد را مستقر سازيمم و حاکميت کامل شوراهای خويش دربرنامه ريزی کارو توليد کوتاه کنيمراکز کاريه داران و دولت را ازسرما

 دولت و استقرار قدرت شوراهای ضد کار مزدی طبقه د سرمايه داری خود خواستار سرنگونیدر جريان توسعه و تداوم جنبش ض. ۶

، آحاد  خويش و آگاه و افق داريافته شورائی و ضد سرمايه داری نچه نيرومندتر خود، با جنبش سازماسازمانيابی هر با . خود گرديم

توده های طبقه خود را برای استقرار سازمان شورائی برنامه ريزی کار و توليد، برای محو کار مزدوری و برای پايان دادن به 

  .موجوديت نظام سرمايه داری آماده سازيم

  

  

 فعالين جنبش لغو کار مزدی

  ١٣٨٨ حرداد ٣٠ -٢٠٠٩ ژوئن ٢٠

  

  
    

 


