
 

  افق روشنیت کارگريسا

 خالصی ما کارگران از مشقات نظام سرمايه داری در گرو چيست 
 

 ور ماه هشتاد و پنجيشهررم چهاست يب                                                                 جعفرعظيم زاده 
 
  

  سايت شورا

  

رفاه و آسايشی است که توسط کارگران توليد دنيايی که ما در آن زندگی ميکنيم مملو از ثروت، نعمت و وسائل 

ثروت و نعمت و کل سرمايه ی فی الحال موجودی هم که امروزه در اختيار بشر است در انتهای خود . ميشوند

محصول نيروی کاريست که انسان کارگر چه در نظام سرمايه داری قبل از نسل ما و چه در قامت  برده و 

اگر نظری به دور و بر خود بيافکنيم . ريخی زندگی بشر توليد کرده استرعيت در طول دوره های مختلف تا

از کم اهميت ترين وسائل مورد نياز . ران توليد شده باشندهيچ چيزی را يافت نميکنيم که بدون نيروی کار کارگ

بشر تا حياتی ترين وسائل رفاه و زندگی انسانها و خالصه هر آن چيزی که ميتوان آنها را برای ادامه ی حيات 

ازماشينهای . بشر الزم دانست محصول کار کسانی است که در نظام سرمايه داری به آنها کارگر گفته ميشود

دل با باالترين امکانات ايمنی و رفاهی تا کاخهای پر زرق و برق و مراکز تفريحی مدرن تا خوراک و آخرين م

پوشاک و نوشاک و وسائل زينتی و هر آنچه که ما از آنها به عنوان ثروت و نعمت نام ميبريم، با نيروی کار 

يعت و فراهم آوردن اينهمه امکانات اما آيا با توجه به غلبه اعجاب انگيز بشر بر طب. کارگران توليد ميشوند

برای يک زندگی کم مشقت در دنيای امروز، خود کارگران به عنوان توليد کنندگان کل ثروت اجتماعی موجود، 

کم ترين بهره ای از توليد اينهمه ثروت و نعمت دارند؟ آيا کارگران از يک زندگی متناسب با استانداردهای 

نسان است برخوردارند؟ سهم ما کارگران از خلق اينهمه ثروت و نعمت در امروزی بشر آنگونه که در شان ا

 نظام سرمايه داری و بطور ويژه تری در کشوری مانند ايران چيست؟

   

  چه چيزی در چرخه کار و توليد ثروت در تحت مناسبات  سرمايه داری  نصيب ما کارگران ميشود؟
م کارگر از توليد ثروت تعيين ميشود و از اسفند ماه يعنی  از دستمزدها که در نظام سرمايه داری طی آن سه

هر ساله در اين ماه عده ای در شورای عالی کار دور هم . فصل تعيين دستمزد کارگران در ايران آغاز ميکنيم

می نشينند و برای مقدار دستمزدی که قرار است به کارگر پرداخت شود تصميم ميگيرند، اين عده شامل نماينده 

و يک نماينده ی ديگر تحت عنوان ) در ايران بزرگترين کارفرما خود دولت است( فرمايان، نماينده دولت ی کار

نماينده ی کارگر است که خود بزک کرده و آنجا گذاشته اند، طوری که اگر از کارگران ايران سوال شود نماينده 

ا مسئله تعيين دستمزدها هر ساله حضور ای که تحت عنوان نماينده ی  کارگر در شورای عالی کار در رابطه ب

  پيدا ميکند چه کسی است و چگونه توسط شما کارگران انتخاب شده است کارگران از اين موضوع اظهار بی 



  

  .  اطالعی کامل خواهند کرد

بواقع در چنين ترکيبی از تشکيل دهندگان نهادی که دستمزدها را تعيين ميکند، از کارگر يعنی فروشنده نيروی 

ر و از نماينده هايش که توسط خود آنها بطور داوطلبانه و آزادانه ای انتخاب شده باشند خبری نيست، کارگر کا

حق اظهار نظری را برای تعيين قيمت نيروی کار خود ندارد، ميزان دستمزدها را جهت دستيابی به باالترين 

  . سطح نرخ سود، خود ميبرند و خود ميدوزند

ستمزد کارگران موقت را کمی بيشتر از دستمزد کارگران دائمی تعيين کنند و چند ماه يکبار تصميم ميگيرند د

کسی از کارگر به عنوان يک طرف معامله . ديگر دوباره خود تصميم ميگيرند که دستمزدها يکسان سازی شود

دوران برده يعنی فروشنده نيروی کار حتی سوالی هم نميکند چرا که کارگر در نظام سرمايه داری به مانند 

داری، جزو مايملک صاحبان سرمايه است و طبيعی است که کسی از موجودات زنده تحت مالکيت خود حتی 

اين مالک است که بنا بر منفعت خود تصميم ميگيرد توليد کنندگان زير  .برای زنده ماندنشان نيز سوالی نکند
  . ه مصرف برساننددستش، چه مقدار از مواهبی را که خود بدست خويش می آفرينند ب

 تازه کل مسئله فقط اين نيست  که کسی از کارگر بپرسد که چقدر در قبال فروش نيروی کارش دستمزد 

  .ميخواهد

 پس از اين مرحله يعنی تعيين دستمزدهای زير خط فقر و تحميل يک زندگی فالکتبار به توليد کنندگان اصلی 

ريده و دوخته اند به موقع پرداخت نميکنند و حتی در برخی ثروت در جامعه، همين دستمزدها را هم که خود ب

مراکز توليدی و خدماتی، کارفرما، کارگر را به شرطی به کار ميگيرد که کارگر قبول کند تا دستمزد خود را 

گذشته از اينها در اکثر کارهای پروژه ای که امروزه در ايران ميليونها کارگر . هر چند ماه يکبار دريافت نمايد

در آنها مشغول بکارند دو ماه اول دستمزد کارگر را با فريب کارگر، تحت عناوين مختلف پرداخت نکرده و 

صاحب سرمايه بدون اينکه ککش بگزد و يا مجبور به پاسخ گويی به . بطور ثابتی آنرا تا آخر کار نگه ميدارند

  قبل از هر چيز هزينه های ا ميزنند،عنوان دولت،  نماينده منافع عموم مردم جکسانی باشد که خود را به 

ميليونی زندگی خود را از ثروتی که توسط کارگران توليد شده است به کناری ميگذارد و اگر از مبلغ سودی که 

به دليل بحران اقتصادی موجود در جامعه عايدش ميشود کم شده باشد و يا نياز به سرمايه گذاری جديدی برای 

انگار نه . د باز هم قبل از پرداخت دستمزد کارگر در پی جبران و تحقق آن بر ميايدافزايش سود خود داشته باش

انگار که اينهمه ثروت توسط انسانی خلق شده است که در بدترين شرايط و برای زنده ماندنش از جسم و جان 

ريافت دستمزد زير اين کارگر است که بايد با د .خود مايه گذاشته  و شبانه روز برای توليد آن جان کنده است

خط فقر شرمنده همسر و فرزندان خود باشد و با عدم دريافت بموقع همين دستمزد زير خط فقر، با شرمساری 

مضاعفی دست نياز به سوی اين و آن دراز کرده و با درماندگی از پرداخت ديون خود، در زير فشار خرد کننده 

  .ای به مرز خودکشی و اعتياد برسد

ط جهنمی ای به نام کار و توليد و چنين شکل تعيين دستمزد و نحوه ی پرداخت آن، اين کارگر  تحت چنين شراي

  است که در مواردی در اوج درماندگی و نبود کوچکترين روزنه ای برای برون رفت  از فشارهای جانگاه 



  

  .ليه ی  خود ميزندمالی، جهت تامين پيش پا افتاده ترين هزينه های زندگی همسر و فرزندانش  دست به فروش ک

 اين کارگر است که در اوج نا اميدی برای گذران زندگی، بناچار دست به کارهايی ميزند که سر از گوشه ی 

زندان در مياورد، اين بخشی از همين طبقه کارگر است که در زير آواری از خروارها فشار خرد کننده در دام 

  .اعتياد گرفتار شده و از چاله به چاه ميافتد

اين برخی از خانواده های کارگريست که فرزندانشان به جای شادی و تفريح آواره کارگاهها و خيابانها جهت  

تامين گوشه ای از هزينه های  زنده ماندنشان ميشوند و جگر گوشه های برخی از آنان در عنفوان جوانی به 

ر دام اعتياد گرفتار آمده و در گوشه ی دليل انواع فشارهای روحی و روانی ناشی از فقر موجود در خانواده، د

  .  خيابانها جان ميسپارند

 اين کارگر است که با پايين آمدن سود صاحب سرمايه و تعطيلی کارخانه ای قربانی شده و به خيل ساير هم 

 ی طبقه ای های بيکار خود می پيوندد و در نتيجه ی عدم تامين معيشت در ايام بيکاری، با استفاده از اندوخته

ناچيزش که از شکم همسر و فرزندانش زده، و در موارد بسياری با قرض و بدهی و با استفاده از پول بهره ای  

آواره کشورهای ديگر ميشود و در آنجاها با تحمل يک زندگی تحقير آميز در بی حقوقی مطلق برای رهايی 

 زمانی ميسر ميشود که در دام مافيای خانواده ی خود از گرسنگی، به هر ذلت و خواری تن ميدهد، تازه اين

  . قاچاق انسان و تبهکاران گرفتار نشده و جانش يا کل هستی ناچيزاش  را بر باد ندهد

و باالخره اين کارگر است که زندگی اش و جايگاه اجتماعی اش در نظام سرمايه داری با فقر و بدبختی و بی 

ترجمه ی عرفی و جا افتاده ی نام و زندگی کسانی که کارگر يعنی فقير، اينست . تامينی به  يکسان است

  . کوههای ثروت و مکنت را در نظام سرمايه داری توليد ميکنند

که هيچ بنی بشری را اينها و صدها مصيبت ديگر سهم کارگر از توليد ثروت و نعمت در نظام سرمايه داريست 
  .يارای انکار آن نيست

  
   بر زندگی ما کارگران وجود دارد؟آيا راهی برای خالصی از مشقات حاکم

سوالی که در ذهن هر کدام از ما  با انديشيدن به چنين سهم خانمان براندازی برای کارگر  از توليد ثروت در 

نظام سرمايه داری  ايجاد ميشود، اينست که چرا چنين است؟  آيا ما کارگران شايسته چنين زندگی جهنمی ای  

 لحظه ی تولد داغ فقر و فالکت را کوبيده اند؟ آيا فرزندان و نوادگان ما هم بايد چنين هستيم؟ آيا بر پيشانی ما از

زندگی جهنمی ای را تجربه کنند؟ آيا اين وضعيت فالکتبار همانگونه که بسياری از مبلغان برخی رسانه های 

   تن در دهيم؟ جمعی تبليغ ميکنند سرنوشت ما اکثريت عظيم انسانهاست و بايد بی هيچ تقاليی به آن 

به آن  وآيا براستی ما قادريم بعنوان ميليونها انسان در برابر اقليتی ناچيز به حقوق انسانی خود دست پيدا کرده  
  . اندازه از نعمت و رفاه و آسايش در جامعه بهره مند شويم که از خود برای توليد آن مايه ميگذاريم

يرغم ميل باطنی خود و اميد دائمی برای داشتن يک زندگی شاد  چه بسيار کسانی از هم طبقه ای های ما که عل

  و مرفه، به دليل فشار خرد کننده ی حاکم بر زندگيشان به اين سوال جواب منفی ميدهند و اظهار ميدارند که دنيا 



  

  . تا بوده همين بوده

سبات حاکم بر آن، به يکباره اما بايد گفت که چنين نيست و تا بوده چنين نبوده،  چرا که زندگی امروز بشر و منا

سر از زمين در نياورده و در انتهای خود محصول زندگی تاريخی بشر است و در طول دوره های مختلف 

در روزگارانی توليد کنندگان ثروت در . تاريخی همواره با دخالتگری انسانها دستخوش تغيير و تحول گشته است

شدند و کشتار آنها توسط همديگر در امپراطوری رم يکی از قامت برده به مانند حيوانات خريد و فروش مي

تفريحات و سرگرميهای برده داران بود، اگر مبارزه بی امان  بردگان نبود و قيامهايی مانند قيام اسپاتاکوس در 

دوران برده داری شکل نميگرفت بدون شک بطور خود بخودی نظام برده داری از تاريخ زندگی بشر رخت بر 

و اگر مبارزه بی امان دهقانان  و پيشه وران در دوران فئودالی نبود و انقالب کبير فرانسه به رهبری نمی بست 

بورژوازی شکل نميگرفت بشريت بخودی خود از زير چکمه امپراطوران و حاکميت کليساها، که انسانها را 

االخره اگر مبارزه بی امان طبقه زنده زنده به دليل اظهار نظرشان در آتش می افکندند خالصی پيدا نميکرد و ب

کارگر در اروپا درقرون نوزده و بيست نبود کارگران امروزه نميتوانستند در اروپا از يک زندگی نسبتا خوبی 

چنين تحوالت عظيمی در زندگی بشر . که قابل قياس با دوران اوايل سرمايه داری نيست برخوردار شوند

 انسانها بوده اند که با دخالتگری خود در سرنوشتشان کشتی بشريت را هيچگاه بخودی خود رخ نداده است و اين

به شکلی که امروزه ما ميبينيم تا بدينجا آورده اند و ديگر در اروپا و ساير نقاط جهان از کشتار انسانها توسط 

 ساعت و ١۶از همديگر به عنوان يکی از تفريحات برده داران، سوزاندن زنده زنده انسانها به دليل عقايدشان و 

  .   پس زندگی بشر تا بوده، همين نبوده.  ساعت کار در اروپا خبری نيست١٨

از اينرو بايد گفت که کارگران نه تنها در جايگاه يک فرد، بلکه به ويژه به عنوان يک طبقه ميليونی در برابر 

هميشه به کل اين زندگی اقليتی ناچيز که کل ثروت جامعه را در چنگ خود گرفته اند، هم ميتوانند برای 

  .فالکتبار پايان دهند و هم ميتوانند فالکت موجود را به حداقل ممکن برسانند

زندگی پدران ما آينه ای است .  بی شک بدون چنين رويکردی زندگی فالکتبار ما کارگران پايانی نخواهد داشت

ی که سی سال پيش وارد بازار  کار شده و با کارگر جوان. که ميتوانيم در آن آينده ی خود و نوادگانمان را ببينيم

اميد دائمی برای بهبود شرايط زندگی اش به هر دری زده، هيچگاه مشکالت و مصائب زندگی اش پايانی نداشته 

تا به خود جنبيده، به سن ازدواج رسيده و اندک اندوخته خود را به همراه  وام يا قرض از اطرفيان، . است

شترکش نموده است،  آنهم نه آنگونه که در شان انسان امروزيست بلکه با اجاره يک هزينه ی  شروع زندگی م

اطاق يا يک زيرزمين و يا حداکثر در صورت خوش شانسی، کنار خانواده پدری اش، در اطاقی پناه گرفته و به 

مر شکن بدنبال آن هزينه های ک. اين ترتيب موفق به فراهم کردن سرپناهی برای خود و همسرش شده است

. زندگی خانوادگی و فشارهای طاقت فرسای روحی ناشی از فقر موجود، لحظه ای وی را آسوده نگذاشته است

با اينهمه با اميد مهيا کردن يک زندگی نسبتا آبرومندانه تری،  با زدن از شکم خود و همسر و فرزندانش تالش 

 اما هزينه کمر شکن بزرگ شدن فرزندان و نموده تا به گوشه ی کوچکی از آرزوهايش جامه ی عمل بپوشاند

  باال رفتن هزينه های زندگی و نيازهای جديد متناسب با آن، باز هم دور شديدتری از فشارهای طاقت فرسا را



  

 بر زندگی وی مسلط کرده است و دست آخر با وجود تالش دائمی  تا آخرين لحظات زندگی و با اميد برای 

وران پيری خود را با هزار و يک بدبختی تا لحظه مرگ سپری کرده است داشتن يک زندگی شاد و مرفه، د

اين سرنوشت همه . بدون اينکه در هيچيک از لحظات زندگی ذره ای احساس خوشبختی و بهروزی کرده باشد

زندگی به پايان ميرسد اما فقر و فالکت . ی کارگران از دوران جوانی تا دوران پيری و پايان زندگی است

فقر و فالکت و انواع فشارهای روحی و روانی ناشی .  به همراه فشارهای روحی و روانی پايانی نداردکارگران

از آن، بختکی است که لحظه ای طبقه ی کارگر را در نظام سرمايه داری ترک نميکند، بطوريکه پس از مرگ 

  .  ميکندنيز به همراهش است و خود را در بهای مکان دفن کارگر بر تن بی جان وی ديکته

  
  چه بايد کرد؟

بواقع اين سوال قدم اول و راهگشای قدمهای بعدی ما در جهت پيدا کردن ابزاری برای خالصی مان از شرايط 

طرح جدی و عملی چنين سوالی به عنوان اولين قدم، به خودی خود سوال ديگری . دهشتبار زندگی موجود است

ه سرمايه داری و مناسبات حاکم بر آن، بويژه در کشوری مانند  را پيش پای ما ميگذارد و آن اينست که در جامع

  . ايران چه امکانات و يا قوانينی  برای دفاع از زندگی و معيشت ما کارگران در اختيارمان قرار دارد

واقعيت اينست که در نظام سرمايه داری دست ما کارگران از همه جا کوتاه است و همه روزنه هايی که به 

  . در يک جامعه انسان قادر ميشود در پی اسيفای حقوقش بر آيد بر روی ما بسته استتوسط آنها 

در نظام سرمايه داری ظاهرا دو انسان تحت عنوان کارگر و کارفرما وارد يک معامله داوطلبانه و آزادی 

و .  کارآن چيزی که به ظاهر ديده ميشود اينست که شخصی ابزار توليد دارد و شخص ديگری نيروی. ميشوند

اما اگر قدری به عمق اين . باز هم ظاهرا هر دو طرف برای استخدام يا فروش نيروی کارشان صاحب اختيارند

رابطه ی ظاهرا آزاد و داوطلبانه بنگريم در می يابيم که فقط يک طرف معامله يعنی کارفرما در اين معامله 

ف کارگر يعنی فروشنده  نيروی کار ابتدا به به اين معنی که صاحب ابزار توليد بر خال. صاحب اختيار است

نا گفته پيداست که . ساکن از يک قدرت اقتصادی بااليی برخوردار است و مانند کارگر نيازمند نان شبش نيست

خود اين وضعيت  يعنی محتاج بودن کارگر به نان شب و احتياج وی برای زنده ماندنش، درجه مختار بودن 

از طرف ديگر قدرت باالی . ه و وی را از همان اول مغلوب اين معامله ميگرداندکارگر را پيشاپيش رقم زد

اقتصادی کارفرما و عدم نيازش به پيش پا افتاده ترين هزينه های زندگی، وی را ناچار نميکند که با هر 

ش وی کارگری و به قيمت دلخواه وی  برای فروش نيروی کارش وارد معامله شود چرا که قدرت برتر اقتصادي

را قادر ميسازد تا با در نظر داشتن حداکثر منفعت برای خود در اين معامله ی به ظاهر اختياری، از موضع 

تازه صاحب ابزار توليد با بکار گيری اينگونه ی . قدرت و با حوصله ارزانترين نيروی کار را بکار گيرد

عايدش ميشود دهها و صدها برابر کارگر است کارگر و با استفاده از نيروی کار او در پايان معامله چيزی که 

مثال در يک کار توليدی معين در طول يکسال، کارفرما عالوه بر حفظ سرمايه ی اصلی خود و گذران زندگی 

  به بهترين شکلی، به سرمايه اش نيز افزوده ميشود و به ثروتی بيش از آنچه در شروع کار داشته است دست 



  

افزوده نميشود بلکه حتی دستمزدی که ميگيرد !! گر نه تنها به دارايی نداشته اشمی يابد اما در اين ميان کار

نيروی کار وی را نيز که در پروسه کار از دست داده است باز توليد نميکند و از اين رو هر سال نسبت به سال 

  .پيش فرسوده تر ميشود

ن انسانها در نظام  سرمايه داريست که عمال  اين ذات  آزادی انسانها و مخير بودن آنها در پس پرده مختار بود

در واقع نظام سرمايه . يک طرف را به دليل نداشتن قدرت اقتصادی و ابزار توليد برده ی طرف ديگر ميسازد

، کل ثروت اجتماعی نتيجه کار اجتماعی انسانهاستداری با حاکم کردن مالکيت خصوصی بر وسايل توليد که 

ز ميگذارد و همين امر باعث ميشود تا اين اقليت نا چيز با قدرت باالی اقتصادی خود را در اختيار اقليتی نا چي

در يک معامله به ظاهر داوطلبانه با کارگر پيروز ميدان شود و با افزودن بر سرمايه خود به قدرت مطلق در 

طبقه حاکم قادر شود جامعه تبديل گشته، سرنوشت کل جامعه را بدست خود گيرد  و بدين ترتيب با مبدل شدن به 

برای حفظ وضع موجود که به نفع آنهاست همه ی ابزارهای اعمال قدرت در جامعه را در دستهای خود متمرکز 

، هم قانون گذار بشود و هم با جا زدن خود در هيبت دولت به عنوان نماينده منافع کل جامعهنمايد و در نهايت 

هی برای اکثريت افراد جامعه برای دفاع از زندگيشان در چهار و بر اين  سياق است که هيچ را.  مجری قانون

اگر هم در کشورهايی ميبينيم که کارگران در حدی ابزارهای . چوب مناسبات سرمايه داری باقی نمی ماند

قانونی برای دفاع از زندگيشان در اختيار دارند اين امر قبل از اينکه ناشی از اراده سرمايه داران و مناسبات 

م در دادن حقی به کارگران باشد محصول مبارزه خود کارگران و فشار آنها بر روی کليت نظام سرمايه حاک

  .  داری بوده است

عمق اين  مناسبات نابرابر را ما کارگران هر روزه با گوشت و پوست خود لمس ميکنيم و همه ما بيش از 

يست، نه قانون به نفع ماست که به آن متوسل هرکس ديگری ميدانيم که هيچ چيزی در اين جامعه به نفع ما ن

مثال طبق . شويم و نه حرف ما در قبال نقض همين قوانين که علی العموم به نفع کارفرمايان است خريداری دارد

قانون کار جمهوری اسالمی در جاهايی بايد کارگر بصورت موقت بکار گرفته شود که ماهيت آن کار موقتی 

اما همه ی ما ميدانيم  که مثال . مانی که پس از شش ماه يا يکسال، کار آن به اتمام ميرسدباشد مانند کار در ساخت

در ايران خودرو يا ساير مراکز توليدی با ماهيت کار دائمی که طبق قانون بايد کارگران در آنها بصورت دائم 

 استناد به قانون هم نميتواند به استخدام شوند از استخدام دائمی خبری نيست، نه تنها خبری نيست بلکه کارگر با

از طرف ديگر زمانی هم که کارد به استخوانمان ميرسد و در قبال زور گويی های . اين مسئله اعتراضی بکند

  .کارفرما دست از کار ميکشيم  بالفاصله با نيروهای امنيتی و پليس مواجه ميشويم

ت نميکند و کشمکش ميان کارگر و کارفرما باال  دستمزد ناچيز کارگر را کارفرمايی با ماهها تاخير پرداخ

ميگيرد کارگر به نهادهای مسئول شکايت ميکند، طومار ميفرستد، اما خبری از رسيدگی به اين وضعيت نميشود 

و يا اگر در موارد معدودی  در نتيجه آگاهی کارگر به همين قوانين ناقص و سماجت وی برای رسيدن به 

مانند رای هايی که در اداره کار سنندج به نفع (  صادر شده باشد به اجرا در نميايدحقوقش، به نفع کارگر رايی

  دست آخر کارگر تالش ميکند از طريق تجمع يا اعتصاب به ). کارگران شاهو صادر شده بود و اجرا نميشد



  

.  و زندان استبديهی ترين حقوق  خود دست پيدا کند، اما چيزی که عايدش ميشود، باتوم، نيروی امنيتی و پليس

کسی به کارفرما کاری ندارد و هيچ کارفرمايی هر چقدر هم که بر کارگر ستم کرده باشد با باتوم و زندان 

  .  اين ترجمه واقعی مختار بودن انسانها در تحت مناسبات نظام سرمايه داريست. مواجه نميشود

 به تمرکز ثروت در دست اقليتی ناچيز و بنا براين بايد بطور خالصه گفت که در نظام سرمايه داری با توجه

... دقيقا به همين دليل، تملک همه ابزار های اعمال قدرت در جامعه از قبيل دولت و نيروی پليس و زندان و 

توسط سرمايه داران، طبقه کارگر اساسا از ابزارهای موثر قانونی برای دست يابی به يک زندگی انسانی به 

از اينرو تنها وسيله و سالحی  که در تحت مناسبات ظالمانه . ران برخوردار نيستويژه در کشوهايی مانند اي

سرمايه داری و جهت خالصی از آن، برای کارگر باقی می ماند اعتراض و فشار متحدانه طبقه کارگر با 

اجداد ما در قامت برده و رعيت با اتکا به همين سالح، . صفوف ميليونی خود بر کليت اين نظام است

مپراطوران قدرتمند دنيای کهن را بر انداختند و برای هميشه به وضعيتی  که توليد کنندگان ثروت و نعمت با ا

  چرا ما نتوانيم؟ . قل و زنجير خريد و فروش ميشدند پايان دادند

 اين آن ما کارگران ميليونها انسانيم در برابر اقليتی نا چيز، اين آن نقطه قوتی است که بايد بر آن اتکا کنيم،

سالحی است که هيچ قدرتی را يارای مقاومت در برابر آن نيست، اين آن نيروی عظيمی است که اگر به حرکت 

در آيد همچون سيلی بنيان کن قادر است کل معادالت به ظاهر مستحکم جهان امروز را بر هم بريزد و جهانی 

  .  شايسته شان انسان بسازد

  

  بولتن شوراادامه مطلب در شماره بعدی 

  جعفرعظيم زاده
  

  


