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هيرماس ی بخش خصوصندهي نماکي یوارونه پرداز  
 

  ١٣٨٧آذر  چهارم بيستيکشنبه                                                                                      ی هماهنگتهيکم
 

 
درمورد مشکالت اقتصاد ايران و زمينه های واقعی بيکاری، گرسنگی، سطح بسيار  بازار گمراه سازی کارگران

اين که چرا . شود دستمزدها، بی حقوقی و سيه روزی طبقه کارگر هميشه داغ بوده است و هر روز داغ تر می نازل

هر چه صدای اعتراض . ناروشنی نيست ول و عرض و وسعت اين گمراه سازی افزوده می شود، موضوعمدام بر ط

توده های کارگر در سطح وسيع تری وارد ميدان مبارزه با اين  کارگران به ستم های سرمايه بلندتر می شود، هر چه

 ی از طبقه کارگر را جان به لب ترشرايط معيشت و کار و بيکاری و فقر، جمعيت عظيم تر ستم ها می شوند، هر چه

بازار وارونه پردازی  می کند و، در يک کالم، هر چه خطر انفجار جنبش کارگری حادتر و بالفعل تر می شود،

تالش برای گسترش اين گمراه . داغ تر می شود درمورد زمينه های واقعی بدبختی و فالکت و گرسنگی کارگران هم

. سرمايه و شمشير هميشه آخته و خارج از غالف نظام بردگی مزدی است ديده ذاتیسازی ها و وارونه پردازی ها پ

خريد و  واژگونه سازی ها اين است که سرمايه يعنی رابطه توليد ارزش اضافی و نظام مبتنی بر بنياد تمامی اين

اشکال ها به عواملی چون ايرادها و  فروش نيروی کار از هر نوع عيب و ايراد و اشکالی مبرا و منزه نمايانده شود و

! »رشد ناکافی صنعت ملی« و يا » بيش از حد دولت دخالت«يا، برعکس آن، » خصوصی سازی بی رويه صنايع«

اين هدفی است که نمايندگان فکری و سياسی . نظاير آن ها ربط داده شود و» ضعف مديريت«! »واردات بی رويه«

دولتمرد انتقاد  آن ها در صورت لزوم به اين يا آن. ی دست می زنندرسيدن به آن به هر وارونه پرداز سرمايه برای

ها و راهبردهای شکست خورده اعتراض می  می کنند، اين يا آن طرح اقتصادی را به نقد می کشند، به برخی سياست

يبراليسم به راه می اندازند، روز بعد شال و قبای مخالفت با نئول نمايند، يک روز علم و کتل حمايت از جهانی سازی

موی  به نمايندگی از سرمايه داران بخش خصوصی فرياد می زنند که اقتصاد بايد از ناخن پا تا روزی. تن می پوشند

داران دولتی در توصيف مالکيت  روز بعد سخنگويان سرمايه. سر به سرمايه داری بازار آزاد نوع غربی تبديل شود

همه اين : جزئيات اين راه حل ها يک نکته کامال روشن است از محتوا ومستقل . دولتی سرمايه ها سينه چاک می دهند

البته سرمايه . داری و طوالنی کردن عمر رابطه توليد ارزش اضافی انجام می گيرد ها برای حل مشکالت سرمايه

و می !! ندمی دان و نمايندگان آن ها حل مشکالت کارگران را درگرو حل مشکالت سرمايه داران و دولت آن ها داران

مثال می گويند اگر سود سرمايه داران !! شود گويند اگر بازار سرمايه رونق بگيرد زندگی کارگران نيز بهتر می

ما به . اما اين دروغی آشکار است که همه جا بايد آن را افشا کرد!! می يابد افزايش يابد دستمزد کارگران نيز افزايش

هستند و حل  افع سرما يه داران و کارگران درست نقطه مقابل يکديگرهای مختلف نشان داده ايم که من مناسبت

کامال برعکس، سرمايه داران و دولت آن  مشکالت سرمايه داران نه تنها به معنی حل مشکالت کارگران نيست بلکه،

ی افزايش مثال آن ها برا. هرچه بيشتر کارگران می توانند حل کنند ها مشکالت خود را فقط و فقط با بدبخت کردن

کامال آشکار  بنابراين، اين يک وارونه پردازی. کارگران را به شيوه های گوناگون کاهش می دهند سود خود دستمزد
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نتيجه ای که از اين وارونه پردازی  .است که گويا افزايش دستمزد کارگران درگرو افزايش سود سرمايه داران است

تا سود و سرمايه سرمايه داران هرچه بيشتر شود تا در اين ميان  نندگرفته می شود اين است که کارگران بايد کمک ک

و  افزايش واقعی. اما اين راه افزايش دستمزد سراب و گمراهه ای بيش نيست!! افزايش يابد دستمزد خودشان نيز

درگرو اعمال قدرت  راستين دستمزد نه تنها درگرو افزايش سود سرمايه داران نيست بلکه، درست برعکس،

نمايندگان فکری سرمايه انجام می دهند  آنچه. ارگران برای فشردن گلوی سرمايه با هدف کاهش سودآوری آن استک

وارونه پردازی ها و کورکردن شناخت آنان از ماهيت ضدکارگری و  دقيقا برای جلوگيری از آگاهی کارگران به اين

  سياسی و نهادهای برنامه ريزی يا دستگاه هایاز ديد صاحبان سرمايه و قدرت. داری است ضدبشری نظام سرمايه

از ديد . بمباران شود مجری نظم سرمايه، بايد نطفه هر نوع شناخت واقعی نظام سرمايه داری در وجود کارگران

استثمار خويش، شناخت کارگران از روند کار و  اينان آگاهی توده های کارگر به واقعيت استثمار و ابعاد شدت

بردگان مزدی به نقش خويش در توليد کل سرمايه های جهان موجود،  ماعی کارشان، تعمقسرنوشت حصول اجت

 خداگونه نيرويی که مخلوق کار و توليد خود آنان است يعنی سرمايه و فراوان موضوعات اشراف کارگران به نقش

گان فکری و سياسی و نمايند .ديگر از اين قبيل همه و همه مخاطرات بسيار جدی برای حيات سرمايه داری هستند

وارونه پردازی ها پر می کنند تا کارگران در   انواع  اقتصادی و فرهنگی سرمايه به همين دليل زمين و زمان را از

سرمايه داری هيچ ترديدی به خود راه ندهند، به طوری که حل مشکالت خود را نه  تقدس و مشکل گشا بودن نظام

   .  تصور کنندروش نيروی کار بلکه در گرو حل مشکالت سرمايه دارینابودی سرمايه و رابطه خريد وف درگرو

 واقعيت شيوه توليد سرمايه داری و رابطه توليد ارزش اضافی برای سرمايه داران و اما اگر وارونه پردازی درمورد

 جاودانگی گشايی و قداست و نمايندگان فکری سرمايه تا اين حد اهميت دارد، اگر معماری توهم کارگران به مشکل

که واقعًا هم مهم است، پس پاره کردن پرده های دروغ  سرمايه برای مدافعان بردگی مزدی تا به اين درجه مهم است،

تعميق و بسط خودآگاهی ضدسرمايه داری توده های کارگر نيز يک ضرورت  و وارونه بافی اينان و تالش برای

امان  توده های طبقه ما به طور بی. داری طبقه کارگر استبسيار اساسی برای جنبش ضدسرمايه  اجتناب ناپذير و

مطبوعات و رسانه های خبری و  هيچ روزی نيست که.  قرار می گيرند آماج اين تحريف ها و وارونه نمايی ها

دنيا امکانات مالی و تدارک و برنامه ريزی و صرف  سازمان های پژوهشی و جمعيت های دانشگاهی سرمايه با يک

استثمار ما ذره ذره فضای تنفسی ما کارگران را با اين تحريفات و وارونه  عظيمی از حاصل کار وبخش بسيار

خبرگزاری  در گفتگو با» کنفدراسيون صنعت ايران«به سخنان آقای رضا خاکی دبير کل . مسموم نسازند پردازی ها

سطح پائين دستمزد و ساير سيه روزی  یاو بر اين عقيده است که مشکل اقتصاد ايران و عامل اصل. ايلنا توجه کنيد

 سيستم توليد در ايران به «: می گويد. در دست دولت است سرمايه ها% ٨٠های طبقه کارگر اين است که مالکيت 

اين دليل رقابتی نبودن صنايع  اند و  لحاظ دولتی بودن مستقل نيست و صنايع ايران همواره از سوی دولت پشتيبانی شده

وری و ايجاد رکود در صنايع کشور شده   افزايش بهره ن عدم وجود رقابت، موجب کاهش تالش برایهمي. ايران است

آقای رضا خاکی مالکيت دولتی در اقتصاد ايران باعث از بين رفتن رقابت در ميان  به اين ترتيب، از نظر» .است

  .  استق اقتصادی انجاميدهداران شده و فقدان رقابت نيز به کاهش بهره وری و ازميان رفتن رون سرمايه

بيشتر  می گويد کامًال نادرست و بی پايه است، سير متمرکز شدن سرمايه، محدود شدن هر چه آنچه رضا خاکی
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حرص . تمامی اشکال آن است رقابت و روند جايگزينی رقابت توسط انحصار يک پديده ذاتی نظام سرمايه داری در

سرمايه مستلزم حذف مالکيت انفرادی سرمايه های کوچک  نباشت بی وقفهبی پايان سرمايه برای سودجويی و لزوم ا

در فضای . غول های عظيم صنعتی و مالی است انحصاری های بزرگ و تسلط و بلعيده شدن آن ها توسط سرمايه

 وحشيانه تر استثمار ستيزهای بی امان سرمايه ها برای تسلط هر چه بيشتر بر بازار، برای تشديد هر چه جنگ و

توليد شده توسط طبقه کارگر جهانی، امکان  کارگران و برای سهيم شدن هر چه غول آساتر در اضافه ارزش های

سرمايه های اخير در همين راستا سرمايه های . وجود ندارد رقابت سرمايه های کوچک با سرمايه های بزرگ

د مثال سرمايه دار کوچکی که می خواه. نددارند، آن ها می بلعند و در خود هضم می ساز کوچک را از سر راه برمی

يکری چون جنرال پ در زمينه توليد خودرو سرمايه گذاری کند چگونه می تواند با تراست های انحصاری غول

هيچ کدام دولتی به بخش خصوصی هستند و رقابت کند؟ اين تراست ها همه متعلقو مرسدس بنزکرايسلروموتورز

علت آن ربطی به دولتی بودن آن ندارد وصنعتی ايران خورو نيز صاری بودن مثال گروهبه همين سياق، انح. نيستند

درهمان حال  رژيم پيشين در مالکيت دولتی نبود اماجستجو کرد، چنان که همين گروه درسرمايه  ذات پديدهرا بايد در

بحث . نندانستند با آن رقابت کتو يک گروه صنعتی انحصاری بود که توليد کنندگان کوچک خودرو به هيچ وجه نمی

اين لحاظ با سرمايه داری کشورهای غربی تفاوت آن ازاقتصاد سرمايه داری ايران وسر نقش مسلط دولت دربر

آن با هم رقابت سرمايه ها در داشت بازداری ايران حتی اگر اين ويژگی را هم نمی بحث اين است که سرمايه. نيست

به اين ترتيب .  بودهمراه نی مالکيت انفرادی سرمايه ها توسط مالکيت های عظيم انحصاریجايگزيوتمرکزمستمرسير

   .ربطی به دولتی بودن و نبودن مالکيت سرمايه ها ندارد اقتصاد ايرانفقدان يا محدودشدن رقابت دروپديده انحصار

اين دروغ   کارگران و با هدف القایآقای رئيس کنفدراسيون صنعت ايران برای خاک پاشيدن به چشم وارونه پردازی

او . معلول شکل دولتی مالکيت آن است انجام می گيرد که گويا مشکالت اقتصاد ايران نه ناشی از ذات سرمايه بلکه

سقف معيشت زندگی و نرخ صعودی با توجه با باال بودن  « :در بخش ديگری از مصاحبه خود با ايلنا می گويد 

و مشکالت اقتصادی موجب شده است که کارفرما هم  دغدغه ها. گوی نياز آن ها نيستتورم، حقوق کارگران پاسخ

های باال   کارگران دارای مهارت در صورتی که .های توليدی کارگر استفاده کند  ظرفيت نتواند به طور صحيح از تمام

   » .دشون  نمی  مواجه... باشند، هيچ گاه با معضالتی همچون بيکاری و

هر  بينيم که اين سخنگوی بخش خصوصی چگونه برای تطهير سرمايه و تقدس نظام سرمايه داری به در اينجا می

صرفا به سرمايه داری دولتی  او تورم و پايين بودن سطح زندگی و حقوق کارگران را. وارونه پرداری دست می زند

می زند که همين دوسال پيش بود خود را به فراموشی  کرده است و بهتر است بگوييم» فراموش«او . نسبت می دهد

 حداقل دستمزد کارگران قراردادی را کمی بيشتر از کارگران رسمی تعيين -  درواقع برای عوام فريبی-که دولت 

دولت نيز  امر با موج مخالفت گسترده و متحدانه تمام سرمايه داران بخش خصوصی رو به رو شد و کرد، اما اين

کرد، توافقی که نتيجه اش از همان  افق سرمايه داران و کارگران قراردادی موکولعقب نشست و حل مسئله را به تو

خاکی که بگذريم، وارونه پردازی ديگری که در سخن اين نماينده   از اين دروغ آشکار آقای رضا .ابتدا معلوم بود

 تی چون بيکاری مواجهاست که گويا اگر کارگران دارای مهارت های باال باشند با معضال سرمايه وجود دارد اين

سرمايه داری است و هيچ ربطی به  ما در جاهای ديگر به اين نکته نيز پرداخته ايم که بيکاری پديده ذاتی!! نمی شوند
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اساسی بيکاری گرايش سرمايه به سودجويی هرچه بيشتر  علت اصلی و.باال و پايين بودن تخصص کارگران ندارد

دآوری هرچه عظيم تر، تشديد استثمار کارگران از طريق استفاده از آخرين و سو يک راه اساسی سرمايه برای. است

جايگزينی  امری که طبيعتًا به. ماشين آالت و تکنولوژی ها برای افزايش بهره وری نيروی کار است مدرن ترين

ور مستمر همه سرمايه به ط. شود کارگران با ماشين و درنتيجه به بيکاری بيش و بيشتر توده های کارگر منجر می

 را توليد کند، بهای   کاالها با حداقل نيروی کار حداکثر دستاوردهای علمی و تکنيکی موجود را به کار می گيرد تا

 دهد، قدرت رقابت خود با سرمايه های ديگر را باالببرد، بخش وسيع تری از بازار را در تمام شده کاالها را تنزل

سرمايه . نصيب خود سازد ری از اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر راعظيم ت اختيار گيرد و نهايتًا سهم 

دهد اما محصول گريزناپذير روند فوق به هر حال  طبيعتًا حوزه های انباشت خود را نيز به طور مدام توسعه می

ش نيروی کار را در پديده ای که به نوبه خود رقابت برای يافتن کار و فرو .پيدايش يک ارتش ذخيره نيروی کار است

چه  دامن می زند و نظام سرمايه داری از آن به عنوان سالحی مؤثر و مرگبار برای تنزل هر صفوف کارگران

   .وحشتناک تر دستمزد توده های کارگر سوء استفاده می کند

سرمايه داران رئوف و کارگردوست بخش خصوصی را در  مشکل مالکيت دولتی دست خاکی از نظر آقای رضا

و بازدهی کار آن ها برای سرمايه !! کارگران بی تخصص هستند!! است استفاده از ظرفيت نيروی کار بسته

و لذا سرمايه داران توان پرداخت !! بخش خصوصی سود چندانی به بار نمی آورد دارمستضعف و بيچاره

دولتی  قيد و بند مالکيتاز منظر فکر و تشخيص ايشان اگر !! مورد رضايت کارگران را هم ندارند دستمزدهای

خصوصی واگذار گردد، هر تک  سرمايه ها برداشته شود و اگر تمامی مراکز کار و توليد جامعه به سرمايه داران

تأمين رفاه کارگران زمين و زمان را معجزه باران  سرمايه دار برای حل معضالت اقتصادی موجود، رفع بيکاری و

سرمايه ها سيالب رفاه کارگران را در همه جا به راه خواهد انداخت و جامعه  بازار رقابت داغ صاحبان. خواهد کرد

عمومی شدن  همه کارگران، متخصص خواهند شد و با!! داری بهشت موعود توده های کارگر خواهد شد سرمايه

    !!!تخصص کارگران بيکاری هم محو خواهد شد

آخر تعيين   که حرف سرمايه را به عنوان حرف اول ونماينده فکری سرمايه است و وظيفه خود می داند رضا خاکی

قوای فکری و دانش اقتصادی و کل  او بايد از هستی سرمايه با تمامی. سرنوشت زندگی انسان ها برکرسی بنشاند

در نگاه وی وجود سرمايه يا رابطه توليد ارزش اضافی . کند توانايی های آکادميک خويش به هر شکل ممکن استفاده

است و اعتبار و قداست و ابدی بودن اين رابطه نبايد مورد هيچ گونه شبهه يا حتی   و هدف غائی آفرينشرمز خلقت

آنچه . گريبان است اما او با تناقضی بسيار وحشتناک دست به. رضا خاکی اين چنين می انديشد. قرار گيرد پرسشی

حی و حاضر خود را به صورت  رتايشان آن را همچون بهشت موعود به تصوير می کشد هم اکنون و به صو

آقای رضا خاکی در روزهايی اين افاضات . دهد سوزان ترين، شکنجه بارترين و کشنده ترين دوزخ ها نشان می

به توده های کارگر تحويل می دهد که دو دهه تمام است کارخانه پشت  دانشگاهی را با ايلنا در ميان می گذارد و

دولتی  او درموقعيتی همه مشکالت را به. ی به مالکان خصوصی اهدا می شوددولت سرمايه دار کارخانه از سوی

حسين کمالی نماينده مجلس  بودن مالکيت سرمايه ها رجوع می دهد که به اعتراف همين خبرگزاری ايلنا از قول

 اخراج خصوصی سرمايه ها کليه کارگران خويش را  کارخانه متوسط و بزرگ متعلق به مالکان۵٠٠سرمايه بيش از 
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او زمانی ريشه مشکالت موجود کارگران را به دولتی بودن صنايع . اند و رهسپار برهوت بيکاری و گرسنگی ساخته

 می دهد که سرمايه داران خصوصی تمامی کارخانه های واگذار شده به خويش را به صورت و مراکز کار حواله

را بيکار و تسليم جوخه  ل کرده اند، کارگران آن هامائده های آسمانی و انفال زمينی اهدايی دولت يکراست تعطي

گذاری های غول پيکرتر خود در اين يا آن  و تمامی سرمايه های آن ها را برای سرمايه  مرگ گرسنگی نموده 

رضا خاکی و همانندانش در روزهايی از زيان های ناشی از . برده اند عرصه سودآور تر تجارت بين المللی به يغما

به روند سودآوری سرمايه ها و از تأثير سوء بی تخصصی بر معيشت توده های کارگر سخن  ارگرانبی تخصصی ک

ايشان . دانشگاهی هستند رانند که جمعيت بسيار وسيعی از کارگران بيکار دارای تخصص های هنرستانی و حتی می

ثيه می خوانند که کارخانه های زندگی کارگران مر زمانی برای مشکل دولتی بودن کارخانه ها و تأثير سوء آن بر

سبعيت بسيار هم نظير و هماهنگی در بيکارسازی کارگران، درتحميل انسان  دولتی و خصوصی به اندازه هم و با

در امحای  قراردادهای سالخی نيروی کار بر توده های کارگر، در کاهش دستمزدهای واقعی کارگران، ستيزانه ترين

ديگری به هر شرارت و جنايتی  با هم رقابت کرده و هر يک برای پيشی گرفتن ازتمام امکانات معيشتی کارگران 

به اين افاضات عميق علمی و ترويج دانش های مهم  و باالخره رضا خاکی در برهه ای از تاريخ. دست می زنند

وعود سرمايه ديرپای بحران اقتصادی ساختاری سرمايه، تمام بهشت های م اقتصادی اهتمام می ورزد که طغيان موج

و  آری، اقای رضاخاکی. آمريکا، اروپا و سراسر جهان را در آستانه فروپاشی قرار داده است داری ايشان در

که تمام دولت های سرمايه  همتايانش زمانی به خود اجازه اين عوام فريبی ها را با اين صراحت و عريانی می دهند

دقيقه به دقيقه، نه ميليارد ميليارد بلکه صد ميليارد، صد  نی ايشانداری دنيا در جوامع سرمايه داری دلخواه و آرما

روزانه، امکانات دارو و درمان و آموزش و همه هست ونيست شهروندان کارگر را سالخی  ميليارد دالر آمريکا، نان

  .  دهندکنند و به شريان حيات سرمايه تزريق می کنند تا فقط و فقط بار بحران آن را کاهش می

انجام می  دانشگاهيان و اقتصاددانان و نظريه پردازان همانندانش وظيفه طبقاتی خاص خويش را خاکی و همهرضا 

هدف همه اين . پردازی دست يازند آن ها وظيفه خود می دانند که در دفاع از نظام کار مزدی به هر وارونه. دهند

ريق و به هر شکلی از سازمانيابی متحدانه و از هر ط تحريف ها و واژگونه پردازی ها اين است که کارگران را

 نمايندگان فکری طبقه سرمايه دار از. شالوده هستی اين نظام يعنی کارمزدی باز دارند آگاهانه عليه سرمايه داری و

بيکاری و گرسنگی و فالکت  هر دار و دسته و مسلک و مذهب، چپ يا راست تالش دارند تا ريشه های واقعی فقر و

ها و برنامه ريزی های اين يا آن دولتمرد يا اين و آن  ارگر را به اين يا آن ايراد خاص در سياست گذاریتوده های ک

نظام سرمايه داری و رابطه خريد و فروش نيروی کار را از تيررس هر اعتراض  دولت رجوع دهند و از اين طريق

وارونه سازی ها و  م می کوشند تا از طريق اينآنان هر کدا. خيزش راديکال توده های کارگر دور سازند و مبارزه و

طبقه کارگر محکم ترکنند و ثانيًا خيل عظيم  عوام فريبی ها اوًال طوق بردگی مزدی را برای هميشه بر دست و پای

عدالت «روان کنند، روز ديگر به خدم و حشم » اصالح طلبان«کتل  بردگان مزدی را يک روز به دنبال علم و

» آبادگران«کنند، روز چهارم آلت دست » کارگزاران سازندگی« ملعبه دست  روز سوم زند،،مبدل سا» خواهان

کارگرکش قدرت دولتی  و در يک کالم هر چند وقت يک بار کارگران را به دنبال بخشی از نمايندگان هار و نمايند

ين است که کارگران به جاری هدف همه آن ها ا .سرمايه يا اپوزيسيون های فريبکار طبقه سرمايه دار روان سازند
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آن جناح قدرت سرمايه برای تحکيم هر چه بيشتر طوق بردگی و استثمار  مبارزه عليه سرمايه داری در رکاب اين يا

 فحشا بر دست و پای خويش، برای ماندگارسازی نظام بردگی مزدی و برای استحکام پايه های و گرسنگی و فقر و

   .ر بيگاری کنندقدرت اين يا بخش طبقه سرمايه دا

خوب بداند  نمايندگان فکری سرمايه و امثال آقای رضا خاکی انجام می دهند، هر کارگری بايد بسياردرمقابل آنچه که 

معضل ما کارگران به . ها ندارد که مشکل ما توده های کارگرهيچ ربطی به دولتی بودن يا خصوصی بودن سرمايه

. انباشت شده اند يا در حوزه صنعت سرمايه گذاری شده اند در قلمرو تجارتهيچ وجه اين نيست که سرمايه ها بيشتر 

 معضل ما کارگران. داران شناسنامه ايرانی دارند يا متولد فالن نقطه ديگر دنيا هستند مشکل اصًال نيست که سرمايه

ما همگی بردگان . دندار هيچ ربطی به مارک تجارتی ماشين آالت صنعتی و اين که آن ها در کجا توليد شده اند،

سرمايه است . سرمايه است که ما را استثمار می کند اين. مزدی سرمايه و توده عظيم قروشندگان نيروی کار هستيم

نفس هستی سرمايه است که متضمن استثمار، شدت استثمار، بيکارسازی، فقر  .که عامل تمام سيه روزی های ماست

اضافی  سرمايه رابطه توليد ارزش. يابان خوابی توده های طبقه ماستفروشی، اعتياد، آوارگی و خ و گرسنگی، تن

استثمار کردن و توليد سود و  سرمايه، نيروی کار ما را صرفًا برای. رابطه خريد و فروش نيروی کار است. است

می خرد سرمايه نيروی کار ما را . ماندگارساختن خود می خواهد عظيم ترکردن و فربه ترکردن و قدرتمندترکردن و

آن نياز داشته باشد و درغيراين صورت نمی خرد و ما را در برهوت گرسنگی تسليم تيغ  اگر برای توليد سود به

نيروی کار ما ارزان تر  سرمايه نيروی کار ما را به ارزان ترين بهای ممکن می خواهد، زيرا هر چه. می کند مرگ

سرمايه . قدرتمندتر شدن سرمايه ميسرتر خواهد بود  وباشد سود سرمايه عظيم تر، فربه شدن سرمايه مقدورتر

ماست، زيرا از اين طريق راه خويش را برای ايجاد رقابت مرگبار در ميان  خواستار امحای هر گونه تضمين اشتغال

. می کند گرسنگان طبقه ما و بدين سان خريد هر چه ارزان تر و بی حقوق تر نيروی کار ما هموارتر بيکاران و

سرمايه است . بر ما تحميل می کند  است که قراردادهای موقت را در همين راستا و برای نيل به همين اهدافسرمايه

برای سرمايه گذاری های ديگر و سوداندوزی های بيشتر خود به  که دستمزد ما را ماه ها پرداخت نمی کند و آن را

مشکل زندگی . يی ناپذير هستی سرمايه استها ناشی از سرشت سرمايه و جزء جدا آری، همه اين. کارمی گيرد

کنند که  مالکان خصوصی سرمايه با ما همان می. اصال در دولتی يا خصوصی بودن سرمايه ها نيست کارگران

کار توده های طبقه ما مستولی  سرمايه می خواهد و مالکان دولتی سرمايه عين حکم سرمايه را بر شرايط زندگی و

قانون، مجلس، قرارداد، ديوان ساالری، سيستم قضائی،  سرمايه دولت،. طه اجتماعی استسرمايه يک راب. می سازند

اين سرمايه است که در لباس دين . بسيج، لباس شخصی، فرهنگ و آئين است مذهب، مسلک، ارتش، پليس، سپاه،

جامه   است کهسرمايه. سرمايه است که درپوشش قانون سرنوشت ما را رقم می زند. حکومت می کند ومذهب برما

بحث . نيست ما حکم می راند سرمايه است که بر هست و. قضاوت بر تن ما را راهی زندان يا جوخه اعدام می کند

بحث ما که صرفًا جدال ميان بخش های مختلف طبقه  دولتی بودن يا خصوصی بودن سرمايه ها و نوع اين مباحث نه

اين ها نکات . محصول استثمار توده های طبقه کارگراستبيشتر خويش از  سرمايه دار بر سر سهم بری هر چه

 مشکل ما نه دولتی و خصوصی بودن سرمايه بلکه نفس وجود. کدام از ما بايد خوب بدانيم الزمی است که هر

داری، عليه شدت اين استثمار،  ما فقط و فقط به ميزانی که عليه سرمايه، عليه استثمار سرمايه. خدايگان سرمايه است
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سرمايه، عليه همه آثار وجودی سرمايه مبارزه کنيم می توانيم   قانون و قرارداد و احکام سرمايه، عليه دولتعليه

سرمايه  ما هيچ چاره ای جز پيکار متشکل عليه سرمايه و عليه همه مظاهر هستی. بيشتر کنيم شانس زندگی خويش را

عليه استثمار سرمايه داری، عليه  در دست هم گذاريم واگر می خواهيم همچون انسان زندگی کنيم بايد دست . نداريم

    .و برای نابودی کامل نظام بردگی مزدی مبارزه کنيم تمام بی حقوقی و ستم های ناشی از تسلط سرمايه داری

  

  !متشکل شويم کارگران عليه سرمايه
  یايجاد تشکل کارگر کميته هماهنگی برای

  ٨٧ آذر ٢٣
www.hamaahangi.com  

hamaahangi@gmail.com  

 


