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 جھانگير محبی: فرستنده

  یفعاالن جنبش لغو کار مزد :نگارش

  ٢٠١١ سپتمبر ٢٠

  

  !ی اسالمی باد جمھورسرنگون

   کارگرانی شورائیزنده باد جمھور
  

به که  ري اما کامالً چشمگعي است کھنه چندان وسی شود، موضوعدهي کشري به زدي بایالم اسی جمھورکه نيا

  . شده استلي ازساکنان جامعه تبدی روز بخش قابل توجھۀ مبارزی واقعیمحتوا

 که ني تا ایاسي سمي رژکي از ی تنفر عمومی حتانزجار اني در اوج بوده است اما مشهي ھمميموج نفرت از رژ

  . وجود داردیادي جامعه باشد، تفاوت زۀ ھا سکنونيلي میجار  مضمون اعتراضیمي رژني چنیسرنگون

 ی حاکم را منعکس میاسيلزوم سقوط قدرت س  و باور آنان بهی ناراضی اول فقط موج خشم و قھر توده ھاحالت

 یاعمال را آشکار م آماده ی و اجتماعی قدرت مادکي ھا به ینارضائ ني و استحاله الي تبدۀ پروسیسازد، اما دوم

و   کمتي ماجرا واقعینجايتا ا.  استوم روشن عبور حالت نخست به شکل دري دارد تصوانيآنچه امروزجر. کند

 اني پاۀ شدن به نقطیمنتھ  با فرضی گذار با فرض وقوع، حتني آن است که ایادي است اما معضل بنی مشھودشيب

 دھد که در ی نمراني ای دارهي درصدساکنان دوزخ سرما٧٠ ی برایروزي سطح پچي از ھی نشانچيخود، نه فقط ھ

 حالت چه بسا ني و در بدتری طبقاتی جنگ واقعۀ توسعی برایچي تندپتواند ی ملت حاني ترروزمندانهي و پنيبھتر

  .  باشدني وحشت نومي عظی سونامکي ۀ به ورطراني کارگر اۀطبق دنيتسرآغاز غل

 که در ی از توده انسانھائیعي که بخش وسمي ادکردهي گوناگون تأکیسبت ھا مختلف و به منای تر در جاھاشي پما

 کارگر و از جوانان پرشور ختندي ھا راباني به خی جمھورسي رئانتخابات یوي بعد از سناری و در روزھا٨٨سال 

 ھا، یکاريب  ھا،ی دردھا، رنج ھا، گرسنگاديفر ی براتي جمعني که امي بودند، بارھا گفته ایکارگر یخانواده ھا

 ناني که امي کردحي تصردند،يگرد داني خود وارد مۀ طبقی خود و توده ھااني پایحقارت ھا، ذلت ھا و مصائب ب

.  سوزندی نمی نژاد به موسویعشق انتقال قدرت از احمد  و در آتشستندي نی اصالح طلبچي ھیعاشق چشم و ابرو

 ی با گذشته ھااسي در قی کارگری جوانان خانواده ھاني ھم کارگران،نياست که ھم  بودهني ما ای کالم بعدهيتک
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 سونياز اپوز  آنانی اجتماعی گسست خودپوۀ به جلو برداشته اند، درجی مھمی گام ھاشي جنبش خوکيدور ونزد

 تي ھا ھمه واقعنيا.  استدهي آنان افزونتر گردی باالتر رفته است و سطح شعور و شناخت و آگاھی بورژوازیھا

 کدام ھنوز چي ھا ھني آن است که ای اما باز ھم معضل اساسميفشار ی می بر صحت آن ھا پاشي از پشيما بدارند و 

شعارھا .  سازدی ساطع نمی کارگر آگاھچي در دل ھی جاریدادھاي روۀندي به آیبخش ی روشنی کورسوچيھ

 چي ھزي شود نی ماديامروز فر  اما آنچه. فاصله گرفته اندزي انگم وھن آلود و شری ھای اند و از خرافه بافافتهيرييتغ

مرگ «شعار .  کندی کارگر را منعکس نمی توده ھایطبقاتۀ  انتظار و اراده و خواست آگاھان سطحچي از ھینشان

 .ت اسی کارگری آگاھزاني مني ربط به نازل تری باري و بسی و اجتماعی فاقدبار طبقات،یخي مری سخن»کتاتوريبرد

 طبقه ی دارهي جنب و جوش ضدسرماۀ موحش، رعب آور و ضد ھر نوع جوان»یراني ایرجمھو« مانند یشعارھائ

 چي کارگر ھۀ طبقی دارهي ضد سرماکاري دارد ازپی شعارھا ھم ھر چه ھست و از ھر کجا نشانريسا .کارگر است

  .  رساندی نمیکارگر  انسان دردمند جنبشچي به مشام ھی و رنگیبو

 اش با ی تا کنونجي کوشش ھا و نتاني اما افتندين ی حکومتاديا در دام اصالح طلبان ش کوشند تی و مدهيکارگران کوش

 ی ماديھنوز ھر چه فر.  مدفون استیخي تارۀ توھمات انباشتمي عظی آوارھاري که دارند باز ھم درزیتيھمه اھم

 حيتوض . کندی مرآبي را سهي سرمات است که کشتزار قدری و آبی به نفع بورژواز،یبورژواز شود از آن

 از ی ناشی ھا و دردھاحقارت ات،ي ھا، تبعضی از ستمکشیگري دیاي ھا، دنی فرمولبندنيواضحات است که پشت ا

 ما ی ھا و ھمه مصائب زندگتيرنج ھا، محروم  ھا مستور است اما آن دردھا،ی حقوقی امان استثمار و بی بديتشد

 که آن ھا را به عنوان ی اساس تا زمانني ھمهب.  جوشندیم هيسرما ی و ھستش اضافه ارزدي تولۀاز زھدان رابط

 یبردگ  و به عنوان آثار و آالم بالفصل مناسباتهي استثمار ما توسط سرماۀ مثابه فاجعبه ه،يعوارض وجود سرما

 براز موجود اتيوضع هيخود علرا  ۀ و اعتراض طبقمي را نگفته اشي خوۀ طبقی حرف واقعم،ي نکنادي فریمزد

 ھا و تي ھمه، مصائب، محروماني می واقعیبند  برمفصلحي و انگشت نھادن صرحي تشرازمندي کار نني ام،ينکرده ا

 نظام تي بودن ما و با موجودی با برده مزده،يارزش، با استثمار ما توسط سرما  اضافهدي تولۀ ھا با رابطیکل بدبخت

  . استیدار هيسرما

 هي سرماهيخود علۀ  طبقکاري پیواقع داني می کجاچيباز ھم ھنوز در ھ مي روشي پنجاي تا ای تازه با فرض آنکه حت

 چگونه و با کمک کدام راھکارھا م،ي کنی چه مبارزه مهي که علميدبدانيبا.  استی طوالناريراه بس. ميقرار نگرفته ا

 ی ما برالي بد؟ ھستندھا ظرف اعمال قدرت ما کدام است؟ مطالبات روز مان کدامم؟ينمائ  مبارزهمي خواھیم

 ني ای برام؟ي سازنيگزيجا مي خواھی مزي و با چه چمي برداراني را از مزي قرار است چه چست،ي موجود چتيوضع

 چگونه و از کدام ق،ي خود را از چه طرکاري پی قوام،يتاز شي به پدي باري از کدام مسم،ي چه کار کندي بایجا به جائ

  کارزار را چگونه و در دل کدامني ایداري و بی و شناخت و آگاھنشدا م،ي کشکارزار داني به ممي توانیراه ھا م

 جنبش ما به گر،ي دیاساس  سؤاالت و صدھا سؤالني به ای بدون پاسخ شفاف و عملم؟يروند قرار است به دست آر

 هي سرماۀ مصلوب بر دار قدرت طبقه،ي سرماۀديآفر  در توھماتني شمع آج،ی به بورژواززاني آویطور قطع جنبش

  . و محکوم به شکست خواھد بوددار

 در یفي تخفچي است ھیباق  نظامني مادام که ام،ي کشی است که می مزدی و نظام بردگهي از سرمامي کشی ماھر چه م

 نکرده ی کارچي ھمي طلبان را جا به جا کناصالح ی شعارھانکهيصرف ا.  نخواھد آمددي ما پدی از دردھاکي چيھ

 ۀدي است که اصالح طلبان و پدني ای معضل اساسم،يفتي طلبان راه ناصالح نبالکه د ستي نني مشکل فقط ام،يا

 خود باز گردد و درکنار جناح مسلط گاهي تر به جاعي ما ھر چه سرۀ طبقکاري از ھراس و وحشت پديبا یاصالح طلب
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 مطلقاً ین جناح بورژواز جناح و آنيما اۀ  طبقیبرا. ردي ما قرار گی ضد کار مزدکاري پمي آماج مستقیاسيقدرت س

 سقوط ما به ري در مسی گامیاسي مسلط قدرت سیايطلبان و ماف  اصالحاني مکي ھر نوع تفکست،يموضوع بحث ن

 حول مطالبات مشخص دي ما بایمبارزات روز توده ھا.  استی طبقاتکاري پی و گسست ازمعبر واقعی گمراھۀورط

 دي بام،يروز خود ساز  مطالبات را پرچم جنگني امي کجا که ھست در ھرديبا. ردي سنگر گی دارهيوشفاف ضد سرما

 را هي سرماهي کارساز اعمال قدرت علیواقع ی راھکارھاديبا. ابدي شي آرایجنبش ما با افق روشن ضد کار مزد

م  مادام،ي به جنگ کشی مزدی در درون شوراھا در مقابل نظام بردگجا کي  خود راۀ طبقی بخش ھاهي کلم،ياتخاذ کن

 که ی تا روزم،ي شعارھا دل خوشداری و فراطبقاتیخي مری که به جا به جائی تا زمانم،ي نزده انکارھايکه دست به ا

 به مي کنی می فاجعه بار روی کارھاني که به ای تاوقتم،ي بری پناه مسميونالي به مرداب نفرت ناسنياز باتالق تعفن د

مطالبات روز ما .  بودمي خواھگري دی بخشمقابل در یبورژواز از ی بخشلشکر یاھي سدي تردچيھر حال، بدون ھ

  : ھا استني احيو صر  سادهاريبس

 است و تا آن روز که ھنوز سخن دستمزد در دهينگرد  از سر ما کوتاهی دارهي نفرت بار نظام سرماهي مادام که سا-

 ۀ طبقی دارهي ضد سرمای شوراھاميتق مان با دخالت مسۀ ساالنديکار و تول  بخش محصولني ترمي عظدي است باانيم

  .  کار به ما پرداخت گرددیروي نیبھا مان به عنوان

 کارگر کيحتماً کار حساب شود و دستمزد کامل   که وجود داردی به طور کامل محو شود و تا روزی کارخانگ-

  .  آن منظور شودیشاغل برا

   دارندافتي دری کافی کارساالنه مستمری ما از محصول اجتماعۀ سال طبق١٨ ري افراد زهي کل-

 اي بازنشسته، معلول کار،ي کنند، از نوع بی کار نمو ستندي قادر به انجام کار نلي آحاد جامعه که به ھر دلهي کل-

  . را کسب کنند  کارگر شاغلکيمصدوم حقوق کامل 

   باشد ی در سراسر کشور مجانی و ذھاب عمومابي ا-

   برخوردار شوندالزم ی با ھمه امکانات رفاھگانين را کل ساکنان جامعه از مسک-

   خارج گرددی مبادالت پولۀطري آحادجامعه از سهي کلی بھداشت و دارو و درمان به طور کامل و برا-

   مند باشندبھره ی مجانیدبستان شاي پی ھمه خردساالن از مھد کودک و دوره ھا-

   شودگاني آموزش و پرورش در ھمه سطوح را-

   سال ممنوع اعالم گردد١٨ ريکودکان ز کار -

   مجازات ھا باشدنيشتري قدغن و مستوجب بزاني زن و مرد در ھر سطح و به ھرماني مضي اعمال ھر نوع تبع-

   دختران و پسران به طور کامل ممنوع شوداي زن ومرد اني روابط م،ی نوع زندگنيي ھر شکل دخالت دولت در تع-

  دغن گردد سال ق١٨ ري ازدواج افراد ز-

 و یابي قلم، اجتماع، تحصن، سازمانان،ي ب،یاسيس ی ھای آزادهي از کلی و شرطدي قچي آحاد جامعه بدون ھهي کل-

   برخوردار باشندی دارهي کامل نظام سرمای نابودیبرا  متحد و متشکلۀمبارزه از جمله مبارز

   شونددهي زندان ھا برچی تمام-

 ،ی آموزش،ی مراکز مجھز علمی دارهيزسرماي نظام بشرستیاليل است محصویئ ھمه خالفکاران حرفه ی برا-

  دي مناسب به وجود آی و درمانیتيترب

   مجازات اعدام به طور مطلق الغاء گردد-

   معتادان درمان شوندهي کل-
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  . نزندی مشکل دست به تن فروشني بار اري و زنباشد ی مشکل اقتصادچي ھري جامعه اسۀ نقطچي در ھی انسانچي ھ-

 نيا. ردي مقدم کارزار روز قرار گۀ خود در جبھیئ هيپا  وهي خواست ھا به مثابه مطالبات اولني با ادي ما باجنبش

از مراکز   حمل و نقل، ھر کدامی ھا، شبکه ھامارستاني کارخانه ھا، مدرسه ھا، بیدر  تمام  ھمه جا،ديمطالبات با

 درون کارخانه ھا، در جنب و جوش ی اعتصابات و تحصنھار د،یاباني ھا و تظاھرات خیمائي در راه پد،يکار و تول

  .  گرددادي اززبان ما فر،مي کنی میدرون محله ھا و در ھر کجا که زندگ

.  در برابر انظار کل ساکنان جامعه باز سازدارشفافي خود را به صورت بسکاري پی ھمزمان دورنمادي ما باجنبش

 ی ما برام،ي ھستی دارهي سرماتي بساط موجوددني و برچی کامل کار مزدوری بدانند که ما خواستارنابودديھمه با

 کار محو خواھد یروين  و فروشدي خرۀ که در آن رابطمي کنی مکاري پی نظام موجود با جامعه و جھانینيگزيجا

 ديو تول کار یزي برنامه ری و د خالت آگاه ونافذ خود در شوراھایرگذاري قدرت تأثیشد، کل انسان ھا با تمام

 چه باشد به صورت دي نشود و سرنوشت کار و تولدي شود و چه تولديچه تولۀ ھمه آحاد در بار. حضور خواھند داشت

داوطلب به   ھر کس به صورتد،ي خواھند گرفت، کار داوطلبانه خواھد گردميکامالً برابرنظر خواھند داد و تصم

 ی اجتماعدي از محصول کار و تولشيخو اجي احتزانيد به م وسع و توان دلخواھش کار خواھد کرد و ھمه آحازانيم

 آزاد ھمگان در گرو رشد رشد شود، ی داده ماني شھروندان پاسر یبھره خواھند داشت، به وجود ھر نوع دولت باال

 و یاتيح  برابر ھمه امکاناتقاً ي و عمیستيالي سوسعي خود را به توزیداد و ستد جا. آزاد ھر انسان قرارخواھد گرفت

 یما برا.  ھا محو خواھد شدانسان اتي آحاد ساکنان جامعه خواھد داد و پول از صفحه حی تمامی برایرفاه اجتماع

 لي تحمی ما براکاريظرف پ.  راستا باشدني در ای گامديروزمان باۀ  و ھر گام مبارزمي جنگی میائي دنني چنجاديا

جنبش .  استی ضد کار مزدی سراسریشکل شورائ تی دارهي داران و دولت سرماهيمطالبات باال برسرما

 نسازد متشکل ی و ضد کارمزدی که خود را شورائی نباشد و ھر جنبش کارگری تواند شورائی نمی دارهيضدسرما

  . استی مزدی نظام بردگیماندگارساز  و منحل و مضمحل در باتالقی بورژوازستراتيژی ھای به زاني آویجنبش

 مختلف ی بخش ھااني می حساب درونهيتسوۀ لي ما وسۀ و قدرت کارزار طبق قرار است مبارزات روزاگر

 راستا سالح کشنده نظام ني با ھم و در ھمهي سرمایاسيقدرت س  مختلفی جدال جناح ھاري  شمش،یبورژواز

 یب ز و در ھمه قلمروھا اجا خود را ھمه ی طبقاتکاري پۀ پروسدي ما نشود بایضد کار مزد  جنبشهي علی دارهيسرما

 اعتصاب در ديبا. مي جداسازهي سرمایاسي ستي حاکمروني درون و بی ھاسوني شده توسط اپوزی حفاریراھه ھا

 مبارزه را در گري و ھمه اشکال دیاباني ختظاھرات ل،ي در معرض تعطی تصرف کارخانه ھاد،يمراکز کار و تول

. مي با ھم ھمراه گردانی محو کار مزدی دورنمایو دار و تاختن به سهي سرماۀ شده برطبقادي مطالبات لي تحمیراستا

 وحدت انسان با درفش ،ی کار مزدورۀطري انسان از سی که پرچم رھائمي و در کنار آن بجنگمي برافزاریپرچم ديبا

 ی باالدي و ھر قشي ھر قدرت ماوراء خودي انسان ازقی آزادرقي کارش، بی و محصول اجتماعشي و کار خوشيخو

 مطالبات و ني اکار،ي پی قواشي حاضر آرایو با توجه به مؤلفه ھا  موجودتيکار باشد، ما دروضع دي قیسر او حت

 ی شورائیزنده باد جمھور. مي کنی شعار خالصه مني موعود را در ای تحقق دورنمایکاربراي تداوم پگانيطال

  : کهمي زنی مادي ما فرگري دانيب به! کارگران

   سر انسان ھا،ی ھر نوع دولت باالو ی دارهيگون باد ھر دولت سرما ، سرنی اسالمی باد جمھورسرنگون

   کارگرانی شورائی و برقرار باد جمھورزنده

 کرده في آن را تحری است که بورژوازیلفظ »یجمھور«. مي دھحي شعار توضني اۀجز در بارؤ مختصر و ماريبس

 منافع خود خي در تاری مسلط اجتماعۀ که ھر طبق استني اتيواقع. است  وارونه به کار بردهاري بسیتياست و با روا
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 ميعظ ی باژگونگني ای است و بورژوازده طبقات اعالم کری خود را حکومت تمامتيمردم و حاکمۀ را منافع ھم

 ۀ و قدرت او منافع و قدرت ھمیو  است که منافعخي تنھا طبقه در تارايپرولتار.  را به اوج رسانده استزي آمتيجنا

 که امحاء کامل گري دۀ با طبقی طبقه اتي حاکمینيگزيجا  نهکارشي پی که دورنمایطبقه ا. ھا استآحاد انسان 

گونه  از استثمار در گرو محو ھری وی که رھائیطبقه ا.  استی طبقاتادتيس  نوعھر اني پاۀطبقات و نقط

انھدام ھر نوع   موکول به اوني راستی ھر گام رھائراي زستي دولت نلي که در تدارک تشکیاستثماراست، طبقه ا

 ھر شکل الغاء نجات او منوط به رايز  خواھدی نمی اژهي حق وچي که ھی سر شھروندان است، طبقه ایدولت باال

 سخن راند، ھمه ی کارگراست که حق دارد از عبارت جمھور و جمھورۀ تنھا طبقلي دلنيبه ھم.  استژهيحقوق و

 تي است که ظرفخي تاری اجتماعیروي تنھا ناي و پرولتاررندي گیر م به کاني و وارونه ودروغی لفظ را جعلنيا

 سازمان م،ي بپردازیشورائۀ به واژ.  استفاده قرار دھدمورد ی و واقعی آن را داراست که آن را به درستیستگيوشا

 دار،ي بار،يشو آگاه، ھم،ي و کانون دخالت مستقیسراسر ،ی شورائاري تمام عی کارگر ظرفی توده ھاديکار و تول

 یجمھور.  استشي کار خوی و محصول اجتماعیدر سرنوشت کار و زندگ خالق و آزاد ھمه آحاد انسان ھا

 وحدت آحاد انسان ھا ،ی امحاء دولت طبقات،ی بودن آن شرط الزم محو کار مزدی وشورائست ایکارگران شورائ

که ھمه آحاد   استی کارگران ظرفی شورائی است، جمھورشي خود و با محصول کار خوشتني با خوش،يباکار خو

 و في کنند، ھمزمان که  کار را تعریکار م  در آن به طور داوطلبانهاي ھمه ساکنان دنی المللنيجامعه و در سطح ب

 را ی ھمگانستي و زی ھمه نظم زندگند،ي نمای منيي کنند، ھمه سرنوشت کارو محصول کار را تعی میزيبرنامه ر

 انسان ازروند کار، ھر ی ھر نوع جدائنجاي در اند،ي نمای نظم را اجراء مني که ای حال درکنند، ی می گذاراستيس

 ۀدر بار.  استی ملغیکله خود ب  سرنوشتنيي تعۀ انسان از پروسیئ ھر شکل جدا،ی گذار از مجراستي سیجدائ

  :مي گوئی رسا می صدا و بامي کنی بسنده مني داد،عجالتاً به ھمحي توضشتري باري بساري توان بسی موضوع منيا

  هي سرمای اسالمی باد جمھورسرنگون

   کارگرانی شورائی باد جمھورزنده

  ی جنبش لغو کار مزدنفعاال
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