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 يورش بی امان سرمايه بحرانی و راه مقابله با آن
بحران کنونی سرمايه بدون شک در زمره گسترده ترين، کوبنده ترين و 

نمايندگان . يه داری استويرانگرترين بحران ھای تاريخ شيوه توليد سرما
فکری نظام بردگی مزدی و تمام دولت ھای سرمايه داری دنيا با تمامی قوا 
تالش می کنند تا واقعيت بحران را وارونه نشان دھند، ريشه ھای واقعی 
بحران را به طور کامل از انظار توده ھای کارگر پنھان سازند، ابعاد بحران 

مای خارجی بحران را با ھزاران را غيرواقعی ترسيم کنند و حتی سي
. دستکاری باب طبع و مورد نياز سرمايه در پيش چشم کارگران قرار دھند

تمامی دولت ھا، تمامی طبقه سرمايه دار جھانی، تمامی نھادھا و مراکز عظيم 
برنامه ريزی نظم توليدی و ارزش افزايی سرمايه در دنيا دست به کار 

ا بسيار شيادانه و مزورانه دروغ مشترکی مديريت بحران ھستند و ھمه آن ھ
اين که اعجاز خواھند کرد و با : را به توده ھای کارگر دنيا تحويل می دھند 

قدرت مديريت و راه حل يابی و چاره پردازی خويش بحران را رفع خواھند 
در اين جا نيز برخی نکات عام . ما پيشتر در باره بحران بحث کرده ايم!! کرد

اما محتوای واقعی بحث تکرار حرف ھای . يادآوری می کنيم را به ضرورت
کل صحبت بر سر تشديد فقر و فالکت و گرسنگی قريب الوقوع . قبل نيست

ناشی از بحران سرمايه برای طبقه کارگر بين المللی ازجمله چند ده ميليون 
نفوس خانواده ھای کارگری ايران و ضرورت يورش متقابل کارگران به 

درجه نخست برای زنده ماندن و سپس تعيين تکليف تاريخی با سرمايه در 
دولت ھای سرمايه داری در ھمه جا مشغول . نظام بردگی مزدی است

سرشکن : يک معنا دارد  اما مديريت بحران فقط و فقط. مديريت بحران ھستند
کردن برنامه ريزی شده، سازمان يافته و سنجيده تمام بار و تاوان و عوارض 

ا آخرين دينار بر گرده توده ھای کارگر به گونه ای که در عين حال بحران ت
اين . با کمترين ميزان مقاومت و مبارزه بردگان مزدی سرمايه مواجه شود

تنھا معنای مديريت بحران از سوی متوليان و حاکمان روز سرمايه در ھر 
  . گوشه اين دنيا است

توليد افراطی سرمايه پديده  پيشتر به مناسبت ھای مختلف تشريح کرده ايم که
دقت شود که توليد افراطی سرمايه چيزی . ذاتی شيوه توليد سرمايه داری است
سرمايه به طور مستمر و از درون ھر دور . غير از توليد افراطی کاال است

به بيان ديگر، کوه عظيم اضافه ارزش . بازگشت خود سرمايه توليد می کند
مزدی را به سرمايه ھای الحاقی جديد تبديل  ھای حاصل از استثمار کارگران

سرمايه مدام بزرگتر و بزرگتر و کوه پيکرتر می شود و در اين . می کند
راستا نسبت ميان بخش ثابت آن شامل ماشين آالت و مواد اوليه و وسايل 

در قياس با بخش متغير آن يعنی نيروی کار خريداری شده توسط ... کمکی و 
اين واقعيتی است که ھر . ظيم تر و عظيم تر می شودسرمايه دار بسيار ع

کارگری می تواند با انداختن گوشه چشمی به کارخانه ای که در آن کار می 
سرمايه است و ھمين  اين چيزی است که در نھاد. ببيند کند آن را به وضوح

روند در عين حال زمينه ساز سير رو به افت نرخ سود سرمايه و در شرايطی 
 چرا؟. يدن نظام سرمايه داری به ورطه ھولناک ترين بحران ھا استمعين غلت

ماشين آالت، مواد اوليه و وسايل کمکی يا زمين و . دليل آن روشن است
ساختمان و وسايل حمل و نقل و مانند اين ھا ھمگی نيازھای حتمی توليد 

يالی سرمايه و کاال ھستند، اما ھيچ يک از آن ھا در درون فرايند توليد ھيچ ر
اين ھا فقط ارزش موجود خود را به کاالھايی که . ارزش جديد توليد نمی کنند

فرض کنيم بھای . به يک خودرو نگاه کنيد. ساخته می شود منتقل می کنند
مواد اوليه و وسايل نيمه ساخته و پول آب و برق و گاز و تلفن و کامپيوتر و 

ک ساختمانی که توليد در استھالک ماشين آالت و ھزينه حمل و نقل و استھال
فرض کنيم مجموع کارگرانی که . ميليون تومان باشد ۴آن انجام گرفته است 

به . اين خودرو را ساخته اند ھم يک ميليون تومان دستمزد دريافت کرده باشند
حال اگر سرمايه . ميليون تومان می شود ۵اين ترتيب، بھای تمام شده خودرو 

ميليون تومان سود برده  ۵ليون تومان بفروشد، مي ١٠دار ھمين خودرو را به 
سرمايه دار کل ھزينه مربوط به . در ھمين محاسبات خوب تعمق کنيد. است

بھای مواد اوليه و وسايل کمکی و مصالح نيم ساخته و استھالک ساختمان و 
 ١٠پول آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل و ھمه را که خرج کرده بود از 

به عبارت روشن تر، اين . بھای فروش خودرو کم می کند ميليون تومان
کاالھا يا اجزای متشکله سرمايه ثابت که البته خودشان ھم از سير تا پياز 
محصول کار و استثمار طبقه کارگرند ھر کدام در اينجا بھای خود را 

در اين ميان باقی می ماند نيروی کاری که صرف ساختن . برداشتند و رفتند
ميليون تومان ارزش جديد  ۶ھمين نيروی کار است که . و شده استاين خودر

ميليون تومان دريافت  ١به خودرو توليد شده اضافه کرده اما درعوض فقط 
ميليون تومان از ارزش آفريده توسط کارگران را  ۵سرمايه دار . کرده است

اين محاسبه ساده را . به صورت ارزش اضافی يا سود نصيب خود کرده است
گفتيم که توليد افراطی . ر نظر داشته باشيد تا به بحث بحران بازگرديمد

سرمايه در ھر دور واگرد . سرمايه پديده ذاتی شيوه توليد سرمايه داری است
خود درقياس با دور قبل با حجم بيشتری به کار می رود، و در اين روند بخش 

يدی نيست به ثابت سرمايه يعنی ھمان بخشی که منشأ توليد ھيچ ارزش جد
طور غول آسا رشد می کند، در حالی که بخش متغير آن يعنی نيروی کاری 
که برای توليد کاالھا استثمار می شود يا کاھش پيدا می کند يا ھمان اندازه 
باقی می ماند و يا اگر ھم رشد کند باز به صورت نسبی است يعنی در قياس 

اگر بخواھيم . می يابد با رشد بخش ثابت سرمايه به صورت چشمگير کاھش
ميليون  ۵اين مسئله را به زبان مثال فوق بيان کنيم بايد بگوييم که بخش اعظم 

تومان سودی که از توليد يک دستگاه خودرو به دست آمده صرف خريد 
ايجاد ساختمان ھا و سالن ( ماشين آالت جديد، مواد اوليه بيشتر، وسايل کمکی 

، قطعات نيمه ساخته ...)ديد حمل و نقل وھای جديد توليد و خريد وسايل ج
بيشتر و دريک کالم افزايش سرمايه ثابت می شود، درحالی که سرمايه متغير 
يعنی نيروی کاری که اين يک دستگاه خودرو را توليد کرده است نه تنھا 
افرايش نمی يابد بلکه چه به صورت مطلق و چه به شکل نسبی کاھش می 

يه خود به حکم طبيعت و درونمايه ذاتی خود به سخن ديگر، سرما. يابد
سرچشمه واقعی رشد ارزش اضافی و سود را در قياس با نرخ پرشتاب و 

نتيجه محتوم اين . غول آسای رشد انباشت خود محدود و محدودتر می کند
روند آن است که توده انبوه اضافه ارزش ھايی که توسط کارگران توليد می 

ه گونه ای کامالً جھشی رشد می کند اما قادر به شود با اين که پيوسته و ب
تأمين و تضمين نرخ سودھای الزم برای بازتوليد کوھساران سر به فلک 

شيوه توليد سرمايه داری در ذات خود با اين تناقض . کشيده سرمايه ھا نيست
. از يک سو، سرمايه می خواھد ببالد و فربه و فربه تر شود. رو به رو است
حداقل نيروی کار حداکثر کاالھا را توليد کند و حداکثر سود را  می خواھد با
می خواھد با کمترين ميزان نيروی کار بيشترين ماشين آالت . به چنگ آورد

می . را به چرخ اندازد و عظيم ترين حجم مواد اوليه را به محصول تبديل کند
شانی و خواھد رقم سود خود را نجومی و نجومی تر سازد و حجم خود را کھک

از سوی ديگر، در درون ھمين روند، سرچشمه واقعی توليد . کھکشانی تر کند
ارزش اضافی و سود يعنی نيروی کار را به نسبت بخش ثابت خود يعنی 

ھمين . بخشی که توليد کننده ھيچ ارزش جديدی نيست، کمتر و کمتر می کند
 منشا سود ھمانروند به سير کاھش نرخ سود سرمايه می انجامد، زيرا منبع و 

نيروی کار يا سرمايه متغيری است که مقدار آن نسبت به سرمايه ثابت دم به 
قبل از اين که به بحث ھای ديگر برسيم بايد بر اين نکته . دم کاھش می يابد

تأکيد کنيم که ما در صحبت از سرمايه اصالً به اين يا آن سرمايه و به 
از کل سرمايه يک کشور و از  .طورکلی به تک سرمايه ھا نگاه نمی کنيم

سرمايه جھانی و يا به عبارت دقيق تر و صحيح تر و رساتر از سرمايه به 
با توجه به اين توضيحات بسيار مختصر، کامالً . صورت عام سخن می گوييم

مشخص است که سرمايه در طبيعت خود به طور مستمر با سير رو به کاھش 
ويکرد يا گرايش يا پويه ذاتی نرخ سود دست به گريبان است و ھمين ر

. سرمايه است که قھراً به بحران و بحران ھای حاد ويرانگر منتھی می شود
البته شيوه توليد سرمايه داری در درون خود مکانيسم ھا و اھرم ھای مؤثری 
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پيوسته بر شدت استثمار کارگران می . برای خنثی کردن اين گرايش ھم دارد
ت تالش می کند تا بھای تشکيل بخش ثابت سرمايه به کمک ھمه امکانا. افزايد

در دوران . زمان کار روزانه کارگران را طوالنی تر می کند. را پايين آورد
معاصر به ويژه به کمک اھرم ھايی مانند اوراق سھام و بازار بورس می 

سرمايه از ھمه اين . کوشد اثرات اين گرايش نزولی نرخ سود را خنثی کند
. رھا برای جلوگيری از غلتيدن به ورطه بحران بھره می گيردراه ھا و ابزا

اما دامنه اثرگذاری اين عوامل محدود است و بر ھمين اساس غرق شدن 
  . سرمايه در گرداب ھائل بحران امری کامالً اجتناب ناپذير و حتمی است

تا اينجا در واقع بيان ھمان نکات عام مربوط به بحران بود که بازگويی آن ھا 
اما بحث اصلی و مشخص ما تا جايی که به موضوع و . رورت داشتض

سير طبيعی . می شود ھدف اين نوشته مربوط می شود از اينجا به بعد شروع
وقوع بحران ھا آن است که سرمايه ھای بسيار زيادی و گاه عظيم ترين بخش 
سرمايه ھای يک کشور و کل سرمايه جھانی امکان بازتوليد و ارزش افزايی 

صاحبان اين سرمايه ھا يا تراست ھای بزرگ . ود را از دست می دھندخ
اين بخش از سرمايه ھا معموالً . صنعتی و مالی اعالم ورشکستگی می کنند

توسط کارتل ھا و کمپانی ھايی که وضع بھتری دارند و به دليل تسلط بر 
ر واقع شرايط توليدی برتر ضربات بحران را کمتر تحمل کرده اند، بلعيده يا د

ً در سرمايه ھای . به ثمن بخس خريده می شوند سرمايه ھای کوچک عموما
روند تمرکز سرمايه در مقياس کل سرمايه ھای يک . بزرگ ادغام می شوند

اين طور بگوييم که . کشور و کل سرمايه جھانی ھر چه بيشتر شدت می يابد
اين  سرمايه در سطح سراسری دست به پااليش خود می زند و در جريان

پااليش سرمايه ھای فراوانی ورشکسته می شوند و موجوديت مستقل خود را 
در اين ميان نکته اساسی يا اساسی ترين نکته آن است که . از دست می دھند

روند مقابله سرمايه با بحران در واقع روند سرشکن شدن کل عوارض، تاوان 
در طول دوره . ستھا و ھزينه ھای بحران بر زندگی توده ھای طبقه کارگر ا

بحران بخش ھای بسيار عظيمی از طبقه کارگر بيکار می شوند و کل ھزينه 
معاش آنان بر دوش بخش شاغل طبقه آنان يعنی پدر و مادر و خواھر و برادر 

رقابت ميان توده ھای کارگر . و پسر و دختر و افراد ديگر خانواده می افتد
اوج می گيرد و سرمايه داران و بيکار برای يافتن کار به صورت وحشتناکی 

به دار و ندار  دولت ھای سرمايه داری با اغتنام فرصت ھمچون کرکس
معيشتی بردگان مزدی ھجوم می برند و سطح دستمزدھا را تا سرحد مرگ 

تمام امکانات اجتماعی و حداقل . کارگران و فرزندان آن ھا کاھش می دھند
. عانه ترين تھاجمات واقع می شودزيست توده ھای کارگر آماج ھارترين و سب

مدرسه ھای زيادی را تعطيل می کنند و معلمان کارگر شاغل در آن ھا را 
شمار دانش آموزان درون ھر کالس را به حداکثر می . اخراج می نمايند

. نيازھای آموزشی کودکان را به طور کامل سالخی می کنند. رسانند
ادی را مانند ھمه بخش ھای ديگر پرستاران زي. بيمارستان ھا را می بندند

شمار پزشکان و بھياران و کادر . طبقه کارگر راھی برھوت بيکاری می کنند
بيماران بسيار . پزشکی و درمانی را در ھمه جا تا حد ممکن کاھش می دھند

در جاھايی که پيش . زيادی را از ھمان حداقل دارو درمان بی نصيب می کنند
وجود  کانات رفاھی برای سالمندان يا کودکاناز وقوع بحران اثری از ام

ھر کجا اثری از . داشته است، اين امکانات با تيغ تيز سرمايه سالخی می شود
بيمه بيکاری، بيمه بيماری و درمان و مانند اين ھا وجود داشته است با 
بيرحمی و قساوت تمام قربانی حفظ سود سرمايه و ايجاد شرايط الزم برای 

در يک کالم، سرمايه به ھر آنچه . يه ھای دچار بحران می شودبازتوليد سرما
که نشانی از دار و ندار معيشتی و نيازھای اوليه زندگی توده ھای کارگر 
دارد يورش می برد تا از اين طريق راه خروج خود از بحران را ھموار 

  .سازد

ه پيشتر در يکی از نوشته ھای ھمين سايت و ھمين ستون خاطرنشان کرديم ک
بحران کنونی دنيای سرمايه داری به ھيچ وجه يک حادثه ابتدا به ساکن، 

سرمايه داران و دولت ھا و مراکز بين . فاقد پيشينه نبوده و نيست. ناگھانی 
المللی برنامه ريزی اقتصادی نظام سرمايه داری در اين مورد نيز زمين و 

. لساعه روز نيستبحران پديده خلق ا. زمان را از عوام فريبی پرکرده اند
شيوه توليد سرمايه داری چند دھه است که در سطح بين المللی موج بحران را 

يک نکته بسيار مھم و . به گونه ای حاد در شريان حيات خود لمس می کند
قابل تعمق اين است که دولت ھای سرمايه داری در تمامی اين دوره بحران را 

ديريت بحران توسط سرمايه و سرمايه مديريت کرده اند و ما پيشتر گفتيم که م
اين که چگونه کل بار بحران بر : داران و دولت ھا فقط و فقط يک معنی دارد 

زندگی توده ھای کارگر سرشکن شود به طوری که امکان مبارزه، مقاومت و 
بايد اين واقعيت . خيزش ھای عظيم و انقالبی بردگان مزدی به حداقل برسد

ظام سرمايه داری در طول دوره مورد بحث تا حد تلخ را قبول کنيم که ن
سرمايه داران و دولت ھای سرمايه داری . زيادی در اين کار موفق بوده است

اين موفقيت شرربار بشرستيزانه را در کشورھای مختلف دنيا به شکرانه دو 
وجود اتحاديه ھای کارگری : عامل اساسی و تعيين کننده به چنگ آورده اند 

بردگی مزدی در کشورھای غربی و دستگاه ھای نيرومند  مزدور نظام
شايد بتوانيم يک تفاوت مھم . سرکوب و حمام خون در کشورھايی مانند ايران

ميان چگونگی برخورد نظام سرمايه داری به بحران ھای ذاتی و ساختاری 
اين شيوه توليد در حال و گذشته را در ھمين نحوه برنامه ريزی انتقال و 

. دن کل بار بحران بر زندگی توده ھای کارگر مشاھده کنيمسرشکن کر
واقعيت اين است که سرمايه داری برای چگونگی تحقق ھمين ھدف يعنی 
سرشکن کردن ھر چه ھولناک تر و گسترده تر بحران بر زندگی توده ھای 
کارگر بسيار سازمان يافته تر از گذشته ھای دور عمل کرده است و در اين 

ی مانند سازمان يافتگی نيرومند دولتی، ھماھنگی و برنامه گذر از عوامل
ريزی مشترک در سطح قاره ای و جھانی، سرکوب وحشيانه جنبش کارگری، 
مزدوری اتحاديه ھای کارگری و نقش اين اتحاديه ھا در کفن و دفن ھر جنب 
و جوش ضد سرمايه داری کارگران و نوع اين ھا حداکثر بھره برداری را به 

سرمايه داری از ھمه اين امکانات و عوامل استفاده کرده . رده استعمل آو
است تا، از يک سو، بار بحران ھا را در گسترده ترين سطح بر شانه 
کارگران بيندازد و، از سوی ديگر، امکان مھار و کنترل مقاومت توده ھای 
. کارگر را به حداکثر و شانس بروز خيزش ھای کارگری را به حداقل برساند

کارگران  برای اين که ببينيم چگونه کل بار بحران در اين چند دھه بر گرده
به وضعيت زندگی و کار و حال و روز توده  بار شده است کافی است فقط
در ھمه کشورھای اروپايی و آمريکای شمالی و . ھای طبقه کارگر نگاه کنيم

در ھرکجای جھان که به يمن خيزش ھای ضدسرمايه داری جنبش کارگری 
دوره ھای گذشته سطحی از امکانات رفاھی وجود داشته ھمه اين امکانات 

در اين کشورھا به طور مثال . آماج حمالت وحشيانه سرمايه قرار گرفته است
بيمه بيکاری يا ساير امکانات رفاھی به ھيچ وجه آن چيزی نيست که چند دھه 

ھر کارگری  ٧٠در کشور سوئد در طول دھه . پيش از اين وجود داشته است
که بيکار می شد در تمام مدت بيکاری کل حقوق ايام اشتغال خود را دريافت 

و سپس در دھه % ٩٠به  ٨٠اين پديده يعنی غرامت بيکاری در دھه . می کرد
تا  ۶۵و سپس در دھه نخست قرن جاری به چيزی ميان % ٨٠تا  ٧۵به  ٩٠
ری نيز دچار ھمين در ھمين کشور، بيمه ايام بيما. کاھش يافته است% ٨٠

کرون بيشتر  ٢۵٠کرونی بيمارستان ھا تا  ٣٠وروديه . نوع سالخی شده است
غذای رايگان دانش آموزان دبيرستانی به طور کامل قطع شده . شده است

شمار تخت ھای بيمارستانی به نصف رسيده است و تعداد پرستاران . است
افزايش جھش وار شمار بيمارستان ھا به رغم افزايش اندک جمعيت و به رغم 

در طول . از گذشته کمترشده است% ٣٠بيماران و مراجعان بيمارستان ھا 
مجتمع آموزشی مرکب از کالس ھای ابتدايی تا راھنمايی  ٢٠ھر سال حداقل 

به طور کامل تعطيل شده و تعداد دبيرستان ھای تعطيل شده نيز بسيار باال 
مرخصی استعالجی برای ھر ھر کارگر مريضی که مجبور به گرفتن . است

چند روز شود در روز اول آن ھيچ حقوقی دريافت نمی کند و در روزھای 
اين امر سبب . بعد نيز درصدی از حقوق روزھای اشتغال خود را می گيرد

شده است که تمامی کارگران بيمار حتی االمکان از گرفتن مرخصی دوره 
جويی مستقيم سرمايه بيماری چشم پوشی کنند و بر اساس آمارھا صرفه 
ھزار کارگر در  ٣٠٠داران سوئد در ھر سال فقط از ھمين طريق معادل کار 
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  ١٣٨٧آذر  ٢٩جمعه     ٣۴ سال اول ـ شمارٔه 

به بيان ديگر، صاحبان سرمايه از اين طريق در ھر سال . سال بوده است
ھزار کارگر کار رايگان و بدون ھيچ دستمزد نصيب خود  ٣٠٠معادل کار 
ی از نيروی کار مورد نياز در تمامی اين چند دھه بخش قابل توجھ. کرده اند

سرمايه داران به صورت کامالً رايگان از سوی نھادھای دولتی سرمايه در 
فھرست اين جا به جايی ھا يا در واقع سالخی . اختيار آنان قرارگرفته است

معيشت و امکانات کارگران بسيار طوالنی است و ھمه اين ھا را بايد فقط 
نچه در مورد سوئد گفتيم به صورت آ. مشت نمونه خروار به حساب آورد

بسيار ھولناک تری در مورد بسياری از کشورھای ديگر و بيش از ھمه در 
مورد عظيم ترين قطب ھای صنعتی نظير آمريکا، آلمان، کانادا، ژاپن و 

  . جاھای ديگر صدق می کند

و زندگی توده ھای طبقه خودمان  راه دور نرويم و به سراغ جامعه خودمان
. در اينجا زبان از بيان ماجرا عاجز است. که زندگی می کنيم بياييم در جايی

سال پيش ما در زير سلطه يکی از ھارترين و جالدترين و تبھکارترين  ٣٠
دولت ھای سرمايه داری برای سرمايه داران کار می کرديم و استثمار می 

رقت  شرايط زندگی ما چنان. شديم و سرمايه و ارزش اضافی توليد می کرديم
بار بود و فشار بی حقوقی ھا و ستمکشی ھا چنان کل توده ھای طبقه ما را در 
خود له کرده و از ھستی ساقط کرده بود که برای رھايی خويش انقالب 

اما انقالب ضدسرمايه داری ما به . ما سلسله جنبان انقالب بوديم. کرديم
شديد استثمار ی برای تحکيم پايه ھای لرزان سرمايه داری و ت» انقالب«

ھرچه بيشتر ما تبديل شد که خود حديث ديگری دارد و پرداختن به آن مجال 
ما در آن . فعالً داريم در باره بحران حرف می زنيم. ديگری را می طلبد

روزھا زير فشار وخامت وضع معيشتی و خفقان حاکم بر جنبش خويش 
با زندگی ای که االن اما واقعيت اين است که زندگی آن روز ما . انقالب کرديم

سطح دستمزدھای واقعی امروز ما حتی به . اصال قابل قياس نيست می کنيم
سرمايه از بيخ و بن » قانون کار« . مزدھای آن روزمان نمی رسد% ٣٠

قانون بردگی مزدی است و در جامعه ايران قانون حداکثر توحش سرمايه 
اين ھمه، عظيم ترين بخش  با. برای تشديد ھر چه وحشيانه تر استثمار ما است

توده ھای طبقه مان را حتی از شمول ھمان مزايای بسيار ناچيز اين قانون 
ھيچ اثری از حق بيمه و يک روز تعطيل در ھفته . خارج و محروم کرده اند

و تعطيالت ساالنه و غرامت بيکاری برای ميليون ھا کارگر ھمزنجير ما باقی 
جمعيت . ی طبقه مان سر به فلک کشيده استشمار کودکان خيابان. نمانده است

زنان طبقه مان که برای يک لقمه نان فرزندانشان مجبور به تن فروشی ھستند 
کودکان در سن آموزش طبقه ما به جای % ٣٠. از ميليون ھا گذشته است

مدرسه و درس و آموزش روزھا در سياھچال ھای سود سرمايه فرسوده می 
ده ميليون از . ان ھا روی کارتون می خوابندشوند و شب ھا در کنار خياب

بردگان مزدی ھمسرنوشت ما بيکارند و ھر روز ما را ھزارتا ھزارتا بيکار 
ھيچ تضمينی در . ماه پرداخت نمی کنند ۶ ماه ۶دستمزدھای ما را . می سازند

تعويق طوالنی مدت دستمزد به . ھيچ کجا برای اشتغال فردای خود نداريم
قراردادھای دائمی درازمدت کار . ايه داران تبديل شده استرسم متعارف سرم

. به تاريخ پيوسته و جای آن ھا را قراردادھای موقت سفيد امضا گرفته است
سال پيش از  ٣٠ما . شرح اين قصه سراسر رنج و درد به زبان درنمی آيد

فرط بی حقوقی و گرسنگی و ستم کشی و شدت استثمار دست به انقالب زديم 
ک در وضعی زندگی می کنيم که ھزار بار وحشتناک تر از آن دوره و اين
  . است

فراموش نکنيم که ھر چه می گوييم از بحران سرمايه داری و در باره رمز و 
در طول چند دھه گذشته بحران اين . راز مديريت بحران توسط سرمايه است

ت شده سان که گفتيم توسط سرمايه داران و دولت ھای سرمايه داری مديري
يعنی اين که کل بار آن ھمان گونه که اشاره کرديم و يا در واقع به . است

سياق مشت نمونه خروار بر زندگی طبقه ما در سراسر دنيا سرشکن شده 
ميليارد نفوس  ٣. امروز يک ميليارد از ھمزنجيرانمان در دنيا بيکارند. است

کا در روز زندگی دالر آمري ٢کارگری سکنه کره زمين با درآمدی کمتر از 
يک و نيم ميليارد کارگر و افراد خانواده ھای کارگری آب آشاميدنی . می کنند

. ندارند و ھمين ميزان فاقد ھر نوع امکانات آموزشی و درس و مدرسه ھستند
کودک از از جمع کودکان خردسال و نوزاد طبقه ما از  ٢٠ھر يک دقيقه 

و مصاديق عريان مديريت  ھمه اين ھا مظاھر بارز. گرسنگی می ميرند
 اما کل اين حوادث که شرح کامل آن ھا مسلماً . بحران توسط سرمايه ھستند

من خواھد شد فقط و فقط مربوط به دھه ھای گذشته است، دھه  ٧٠مثنوی 
ھايی که در طول آن دولت ھای سرمايه داری اساساً از پديده ای به نام بحران 

ان را کفر و شرک و الحاد تلقی می حرف نمی زدند و ھر نوع سخن از بحر
بحران اينک از ھمه سو به . تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. کردند

حادترين شکل و در گسترده ترين سطح و با سرکوبگرترين و کوبنده ترين 
دولت ھا مرحله تازه ای از مديريت بحران را با . حالت طغيان کرده است

امروز فرياد . دستور کار خود ساخته اند ھمان تعبير و تعريفی که گفتيم
بحران، بحران از ھر تريبون سرمايه در سراسر فضای زندگی انسان ھا 

در پارلمان ھا، وزارتخانه ھا، ساير مراکز دولتی، نھادھای . طنين انداز است
تا ھمين . بين المللی سرمايه، دانشگاه ھا و ھمه جا بحث بحران داغ است

کارگر را در اروپای غربی و آمريکای شمالی راھی  امروز چند ده ميليون
صد ميليارد صد ميليارد دالر آمريکا به صورت . کوير گرسنگی ساخته اند

کاروان بی انتھای کمک ھای دولتی از ھر گوشه نظام سرمايه داری برای 
رھايی عظيم ترين تراست ھای صنعتی و مالی و بانکی جھان به سوی اين 

کمک ھايی که تا آخرين لایر بايد از محل نان بخور  مؤسسات سرازير است،
در جھنم سرمايه داری . و نمير فرزندان خانواده ھای کارگری پرداخت شود

ايران تمامی اقتصاددانان سرمايه، شمار کثير دولتيان، کليه صاحبان کارخانه 
ھا و بنگاه ھای عظيم سرمايه گذاری شب و روز از ضرورت کمک به 

ی اجتناب از غلتيدن در ورطه بحران سخن می رانند و ھمه آن سرمايه ھا برا
ھا بدون ھيچ کم و کاست تاراج مستقيم آخرين بازمانده ھای معيشتی ما 

ھمه اصرار دارند که . کارگران را برای رھايی سرمايه ھا نشانه می گيرند
ميليارد دالری سرمايه داران به بانک ھای دولتی مورد  ٣٠تمام بدھی ھای 

ش قرار گيرد تا دولت سرمايه در قبال آن قتل عام سراسری معيشت ما را بخش
برنامه ريزی کند، تا سطح دستمزدھای شاغالن طبقه ما را باز ھم بسيار 
ھولناک تر از امروز کاھش دھد، تا بازھم ميليون ھا تن از توده ھای طبقه ما 

ند، تا کودکان را بيکار سازد و به جمعيت بيکاران ده ميليونی ديگر ملحق ک
به مرز دو برابر برساند، تا ھر نوع % ٣٠محروم از آموزش طبقه ما را از 

امکان دارو و درمان را از ھمه بخش ھای طبقه ما سلب کند و در يک کالم تا 
کل توده ھای ھمزنجير ما را در گرداب ھائل بحران سرمايه از ھستی ساقط 

  .ان را ھموار سازدکند و از اين طريق راه خروج سرمايه از بحر

  ! ھمزنجيران 

سال گذشته لحظه به لحظه آماج تعرض مرگبار نظام بردگی  ٣٠ما در تمامی 
مزدی بوده ايم و زير فشار اين تعرضات ھمه چيز خويش را از دست داده 

. ما اساساً جز زنجيرھای دست و پايمان ھيچ چيز نداريم که از دست دھيم. ايم
سال تعرض بی امان سرمايه به  ٣٠ويژه در پی اما در روزگار فعلی و به 

ھم به طور » ھيچ چيز نداشتن« سطح معيشت نازل و ناچيز ما حتی ھمين 
ما نه فقط ھيچ چيز برای از دست دادن . واقعی معنای ديگری يافته است

آری، ما در چنين موقعيتی . نداريم بلکه اصالً ھيچ چيز برای زنده مان نداريم
ھنوز بايد امواج بسيار . روز از نو روزی از نو تازه قرار گرفته ايم و

ھولناک تر و مصيبت بارتر و مرگ آفرين تر تھاجمات ناشی از طغيان 
در ماه ھای آينده بی گمان کارخانه . بحران سرمايه داری را ھم تحمل کنيم

. کارخانه تا کنون تعطيل شده اضافه خواھد شد ۵٠٠ھای بسيارزيادتری به 
ارزش ھا و سرمايه ھای نفتی دولت سرمايه داری تا ھمين  ميزان اضافه

سال قبل کمتر شده است و معنای زمينی % ٣٠امروز زير فشار بحران از 
اين کاھش آن است که بخش اعظم پروژه ھای صنعتی در دست اجرا يکسره 

در نظر داشته باشيم که کل عايدات . تعطيل و کارگران آن بيکار خواھند شد
اضافی و سرمايه ای است که توسط ما و ھمزنجيران ما در  نفتی، ارزش

طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری کل اين . سراسر جھان توليد می شود
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اضافه ارزش ھا را به صورت سرمايه در قلمروھای مختلف و البته زير 
عناوين مختلف سرمايه گذاری می کنند و برای بازتوليد کل سرمايه اجتماعی 

درصدی اين حجم عظيم سرمايه به ناچار تعطيل  ٧٠کاھش . ی گيرندبه کار م
بسياری از مراکز کار و توليد و بيکاری انبوه توده ھای طبقه ما را به دنبال 

کاھش ميزان اين سرمايه ھا آثار خود را ھر چه سريع تر بر . خواھد داشت
کز مرا. روی روند بازتوليد کل سرمايه ھای موجود برجای خواھد گذاشت

بزرگ و کوچک صنعتی امکانات ارزی الزم برای واردات ماشين آالت و 
مواد خام و وسائل نيمه ساخته و به طورکلی بخش ثابت سرمايه خود را تا حد 

اين امر به نوبه خود بيکاری را بازھم ھر . بسيار زيادی از دست خواھند داد
شکيل و به سرمايه داران برای تھيه و ت. گسترش می دھد چه سھمگين تر

کارگيری بخش ثابت سرمايه ھايشان ھزينه ھای بيشتری پرداخت خواھند 
 ھزينه توليد کاالھا باال خواھد رفت و سود آن ھا در معرض کاھش جدی. کرد

يک چيز بسيار روشن است و ما بارھا بر آن تأکيد کرده . قرارخواھد گرفت
ودھايشان را نيز با صاحبان سرمايه و دولت آن ھا آخرين لایر کاھش س :ايم 

سالخی معيشت و آخرين لقمه ھای بازمانده نان فرزندان ما جبران خواھند 
سيالب قھر و خشم انسان ستيز سرمايه از زمين و آسمان و از ھمه . کرد

تشديد انفجارگونه گرسنگی و فالکت توده ھای . طرف به سوی ما پيش می آيد
خطر درھمه جا برای ما به  زنگ. طبقه ما امری بسيار واقعی و حتمی است

  آيا به راستی تحمل چنين وضعيتی امکان دارد؟ . صدا درآمده است

پاسخ به اين پرسش دقيقا به چگونگی برخورد ما کارگران با يورش انسان 
اگر به آن تن دردھيم و تسليم آن شويم، آری . کش سرمايه بحرانی بستگی دارد

انقالب عليه سرمايه برای . ر استتحمل آن و حتی بدتر از آن ھم امکان پذي
رھايی طبقه کارگر امری جبری و محتوم نيست که در تاريخ حتما و لزوما 

يک شق ديگر درمقابل يورش ستمگرانه سرمايه اين است که ما . اتفاق بيفتد
اين که ما کارگران کدام . سرمان را بر زمين بگذاريم و بميريم و دم برنياوريم

رخواھيم گزيد به برايند دوعامل بستگی دارد، يکی يک از اين دو شق را ب
عمل اجتماعی تاريخ ساز خود ما و ديگری چھارچوبی تاريخی که از پيش 
تعيين شده است و ما بی آن که در ايجاد آن نقشی داشته باشيم به درون آن پا 

بسته به اين که در اين برايند کدام يک . گذاشته ايم و به اسارت آن درآمده ايم
اين دوعامل بر ديگری چيره شود ما يا از ستم سرمايه رھا خواھيم شد و به  از

پيش تاريخ انسان پايان خواھيم داد يا ھمچنان درمانده دراسارت اين رابطه 
بنابراين، اگر می خواھيم از دست سرمايه . انسان ستيز فروخواھيم ماند

ا از عرش اعالی درامان بمانيم و، از آن باالتر، به آن يورش بريم و آن ر
فرمانروايی اش به زير کشيم تنھا يک راه داريم و آن عبارت است از تبديل 

به يک طبقه ) طبقه درخود(طبقه خودمان از يک طبقه درخدمت ديگران 
به منصه ظھوردرآوردن عمل  با ھدف) طبقه برای خود(درخدمت خود 

ب تاريخی که رھايی طبقه کارگر و غلبه برچھارچو اجتماعی تاريخ ساز خود
اما تمام مسئله بر سر . ما را احاطه کرده و برسرنوشت مان حاکم شده است

تمام مسئله اين است که طبقه کارگر، که با . ھمين تبديل و چگونگی آن است
ھمه مبارزه ای که عليه سرمايه می کند بازھم درخدمت طبقه سرمايه دار و 

ی درخدمت خود تبديل شود؟ دولت آن قراردارد، چگونه می تواند به طبقه ا
برای پاسخ به اين پرسش بايد ببينيم که چه عاملی طبقه کارگر را درخدمت 
طبقه سرمايه دار و دولت آن قرار داده و چگونه می توان اين عامل را ازميان 

کارگر کسی است که جز فروش نيروی کارش ھيچ راه ديگری . برداشت
ه فروش نيروی کار برای زنده ماندن برای زندگی ندارد و دقيقا ھمين نياز ب

قرار می ) طبقه سرمايه دار(است که طبقه کارگر را درخدمت طبقه ديگری 
دھد، طبقه ای که بر بستر ھمين نياز می تواند نيروی کار طبقه کارگر را 

ارزش (بخرد و ارزشی بيش از آنچه صرف توليد آن شده از آن بيرون بکشد 
اصلی که طبقه کارگر را درخدمت طبقه سرمايه بنابراين، آن عامل ). اضافی

دار و دولت آن قرار می دھد و درواقع علت اصلی ضعف و ناتوانی و ذلت و 

درماندگی و سيه روزی طبقه کارگر ھمين رابطه خريد و فروش نيروی کار 
ھمين رابطه است که تمام قدرت طبقه کارگر را از درون وجود او . است

ر قالب سود وسرمايه و دولت و تمام مظاھر نظام بيرون می کشد و آن را د
اين چنين طبقه . بر سرنوشت او تبديل می کند به قدرت حاکم سرمايه داری

کارگر ضعيف و ناتوانی برای قدرتمند شدن و درخدمت خود قرارگرفتن فقط 
و فقط يک راه دارد و آن بازپس گرفتن قدرتی است که از وجود او بيرون 

بی ترديد، شکل نھايی اين بازپس گيری . و حاکم گشته استکشيده شده و بر ا
قدرت و احاله آن به تمام جامعه مستلزم شرايطی است که به آن اوضاع 
. انقالبی گفته می شود و در ھر زمانی، ازجمله زمان کنونی، مھيا نيست

پرسش اين است که تا پيدايش آن اوضاع چه کار بايد کرد؟ تمايز رويکرد ما 
فعاالن ضدسرمايه داری طبقه کارگر در ھمين جاست که خود را  به عنوان

ما می گوييم طبقه کارگر برای مبارزه با سرمايه داری منتظر . نشان می دھد
اوضاع انقالبی نمی ماند و درواقع حتی در اوضاع غيرانقالبی نيز چاره ای 

اند و دراوضاع کنونی، طبقه کارگر می تو. جز مبارزه با سرمايه داری ندارد
بايد با راھکارھای ضدسرمايه داری بر قدرت ربوده شده از خود اعمال فشار 
کند و به نسبت قدرت متحد و متشکل خود کفه اين قدرت را به سود کارگران 

ما می گوييم ظرف اين اعمال فشار نه تشکل ھای رفرميستی از . سنگين کند
ران را در اين مبارزه نوع سنديکا و اتحاديه بلکه شورايی است که آحاد کارگ

ما می گوييم در مراکز کار و توليدی که داير . ضدسرمايه داری دخالت دھد
ھدف ضدسرمايه داری اعمال  ھستند و تعطيل نشده اند راھکاری که بتواند

اما . فشار بر شريان حياتی توليد ارزش اضافی را برآورده کند اعتصاب است
ی ندارد و راھکار مناسب برای در مراکز درمعرض تعطيل، اعتصاب کارآي

اين مراکز تصرف آن ھا به قصد اداره کار و توليد توسط شوراھای کارگری 
بدين سان، قدم اول و درواقع پيش شرط راھکارھای فوق برای اعمال . است

قدرت عليه سرمايه ايجا د شورای کارگری در ھر مرکز کار و توليد حول 
پس، سخن بر سر صرف متحد و . استمنشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر 

اما . بسياری از اتحاد و تشکل کارگران حرف می زنند. متشکل شدن نيست
اتحاد و تشکل مورد نظر آنان نه ظرف و ابزار مبارزه عليه سرمايه بلکه، 
کامالً برعکس، ظرف کفن و دفن جنبش طبقاتی ما در گورستان سازش با 

زی و مبارزه قانونی و حلق آويز کردن با سنديکاسا. نظام سرمايه داری است
خود به دار اتحاديه ھای مزدور سرمايه جھانی و دولت ھای حامی آن ھا، با 
نوشتن نامه فدايت شوم به گای رايدر و نوع اين کارھا نمی توان با سرمايه 
داری مبارزه کرد و نمی توان ھيچ مقاومتی را در مقابل تھاجمات سرمايه 

اتحاديه ھای کارگری ھم اکنون در سراسر . سازمان داد داران و دولت آن ھا
جھان با تمامی قوا در رکاب سرمايه برای تحميل تمامی بار بحران بر گرده 

چگونه می توان با سنديکاسازی باب طبع اين . طبقه ما شمشير می زنند
اتحاديه ھا و با دخيل بستن به اين امام زاده ھای حامی سرمايه با تعرضات 

رمايه داری مقابله کرد؟ بايد به پا خيزيم و به صورت سراسری و نظام س
شورايی حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر عليه سرمايه متشکل شويم 

 .و با افق الغای رابطه خريد و فروش نيروی کار به پيش رويم

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

برای جلوگيری از بيکاری، 
ض تعطيل را کارخانه های درمعر

 !به تصرف خود درآوريم 

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ٨٧آذر  ٢٧
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 بيکارشدگان ماه دسامبر در سوئد
در نيمه اول ماه دسامبر شمار کارگران بيکار شده در سوئد 

پس . نفر بوده است ١٠٠٠٠بر اساس آمارھای رسمی قريب 
از انتشار اين آمار، اخبار تازه ای در مورد گسترش بيکاری 

کارگر  ٣٠٠٠اخراج . ھا و بيکارسازی ھا انتشار يافته است
. تکارگر الکترولوکس از جمله اين خبرھا اس ۵٧٠٠از 

شمار قابل توجھی از کارگران در معرض اخراج اين شرکت 
آمار . در جامعه سرمايه داری سوئد استثمار می شوند

بيکارشدگان نيمه اول دسامبر بر پايه آنچه که از سوی اداره 
  : به شرح زير است  کار سوئد اعالم شده

   ٢٠٠٨دسامبر 

  

 

 

 

 گسترش سرسام آور بيکاری در انگليس
ن بيکار در کشور انگليس از مرز شمار کارگرا

ماه  ٣فقط در طول . ميليون نفر فراتر رفت ٢
نفر به شمار بيکاران  ١٣٧٠٠٠گذشته بيش از 
آمار کارگرانی که فقط در ماه . افزوده شده است

 نوامبر کار خويش را از دست داده اند بيش از
بحران سرمايه ثانيه به . نفر بوده است ٧۵٠٠٠

موج . کارگر قربانی می گيرد ثانيه از توده ھای
بيکاری به گونه ای بسيار رعب آور از ھمه سو 
در حال گسترش است و اتحاديه ھای کارگری 
نيز ھمه جا در ھمکاری ھمه جانبه با سرمايه 
داران و دولت ھای سرمايه داری برای تحميل 
ھمه مصائب بحران بر شانه ھای طبقه کارگر 

خدمتی به می کوشند و در اين گذر از ھيچ 
سرمايه داران و ھيچ خيانتی به کارگران 

   .فروگذار نمی کنند

 ٢٠٠٨دسامبر 

  
  

پيروزی کارگران در و پنجره ساز در شيکاگو به دنبال تصرف 
 کارخانه

درخبر قبلی در اين مورد به اطالع رسانديم که 
کارگر خشمگين کارخانه در و پنجره  ٣٠٠

در  در شيکاگو Republic)(سازی ريپابليک 
اعتراض به اخراج و عدم پرداخت دستمزد خود 

دليل . کارخانه را به تصرف درآورده اند
کارفرما برای عدم پرداخت دستمزد کارگران 
اين بود که بانک آمريکا او را از اين کار منع 

تصرف کارخانه توسط کارگران تا . کرده است
ادامه داشت و در اين روز  ٢٠٠٨دسامبر  ١١

گران اطالع داد که بانک با دادن کارفرما به کار
وام به او برای پرداخت مطالبات کارگران 

  .موافقت کرده است

ھمان گونه که بارھا گفته ايم، راھکار تصرف 
کارخانه اگرچه نافی رابطه سرمايه و استثمار 
کارگران نيست اما می تواند بر شريان حيات 
سرمايه يعنی ارزش اضافی توليد شده توسط 

ما به تصاحب درآمده توسط سرمايه کارگران ا
داران فشار وارد کند و بخشی از اين ارزش 

بديھی است . اضافی را به کارگران بازگرداند

که ھرچه اين فشار با اعمال قدرت بيشتری توام 
باشد، مقدار اين بخش از ارزش اضافی نيز 
بيشتر خواھد بود و به ھمان نسبت کفه توازن 

سود کارگران سنگين  قوا در مبارزه طبقاتی به
پيروزی کارگران کارخانه . تر خواھد شد

ريپابليک در شيکاگو صحت اين گفته ما را 
پيش از آن که کارگران کارخانه . نشان می دھد

را به تصرف درآورند، کارفرما مدعی شده بود 
که بانک او را از پرداخت مطالبات کارگران 

اکنون و پس از تصرف . منع کرده است
، می خوانيم که بانک با دادن وام به کارخانه

کارفرما برای پرداخت مطالبات کارگران 
آيا ھمين توافق نشان نمی . موافقت کرده است

دھد که تصرف کارخانه توسط کارگران اضافه 
به تصاحب کارفرما و بانک درآمده  ارزش ھای

را درمعرض تھديد قرار داده و اينان را به 
  داشته است؟پرداخت مطالبات کارگران وا

اين پيروزی ھمچنين ضرورت فراتررفتن 
مبارزات کارگران از ساختار سرمايه دارانه 

اتحاديه . اتحاديه ھای کارگری را نشان می دھد
ھای کارگری به ويژه در شرايط کنونی که 
بحران اقتصادی سرمايه داری بيکاری ھرچه 
گسترده تر و يورش ھرچه سبعانه تر سرمايه به 

ارگران را درپی آورده است و سطح معيشت ک
می آورد، ماھيت ضدکارگری خود را عريان 
تر و درعين حال عوام فريبانه تر از ھر زمان 

اتحاديه ھای کارگری . ديگری نشان می دھند
عامل جلوگيری و مھار مبارزه کارگران عليه 

از آنجا که دستيابی کارگران به . سرمايه ھستند
سرمايه داری مطالباتشان درگرو مبارزه با 

است، کارگران بايد اتحاديه ھای کارگری را از 
سر راه خود بردارند يا مبارزات خود را به 
خارج از اتحاديه ھا منتقل کنند و شوراھای 

پيروزی . ضدسرمايه داری تشکيل دھند
کارگران در و پنجره ساز شيکاگو ضرورت اين 

  .امر را آشکارا نشان می دھد

عليه اضافه ارزش ھايی  اعمال فشار قدرتمندانه
که به تملک سرمايه داران درآمده و کنارزدن يا 

AB Stockholms Län 1 414 O Västra Götalands Län 1 679

C Uppsala Län 134 S Värmlands Län 238 

D Södermanlands Län 411 T Örebro Län 765 

E Östergötlands Län 310 U Västmanlands Län 371 

F Jönköpings Län 610 W Dalarnas Län 477 

G Kronobergs Län 120 X Gävleborgs Län 145 

H Kalmar Län 424 Y Västernorrlands Län 299 

I Gotlands Län 10 Z Jämtlands Län 135 

K Blekinge Län 154 AC Västerbottens Län 156 

M Skåne Län 947 BD Norrbottens Län 439 

N Hallands Län 281  Riket 9 519
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فرارفتن از مبارزه رفرميستی اتحاديه ھا دو 
مولفه مرتبط به يکديگر از يک موضع 

به عبارت . ضدسرمايه داری را تشکيل می دھند
ديگر، مبارزه خودانگيخته کارگران شيکاگو 

و برای اعمال قدرت مستقيم عليه کارفرما 

تصرف کارخانه مبارزه ای ضدسرمايه داری 
اين مبارزه بايد سراسری، متشکل و . است

خودآگاھانه شود و افق لغو کارمزدی را پيش 
چشم خود گذارد تا بتواند ماشين دولتی سرمايه 

را درھم کوبد و برای ھميشه به ستم سرمايه 
 .داری پايان دھد

 ٢٠٠٨دسامبر 

 

 اوهاعتصاب کارگران صندوق نسوز ک
کارگران صندوق نسوز کاوه ماه ھا است که در 

آنان چندين ماه . حال مبارزه و اعتراض ھستند
است که دستمزدھای خويش را دريافت نکرده 

کارگران به ادامه اشتغال خويش در . اند
روزھای آتی ھيچ اميدی ندارند و ھيچ نوع 

مبارزات چندين . تضمينی احساس نمی کنند

. ز به نتيجه ای نرسيده استماھه آن ھا تا امرو
آنان بارھا اعتصاب کرده اند، به ھمه نھادھای 
دولتی سرمايه رجوع نموده اند و به ساير کارھا 

کارگران در ادامه اين مبارزات . دست زده اند
برای بار ديگر دست اعتصاب کرده اند و از 

آذر چرخ کار و توليد را از  ٢۴روز يکشبنه 

خواستار پرداخت فوری  آنان. کار بازداشته اند
   .ھمه مطالبات و تضمين اشتغال خود ھستند

  ٨٧آذر  ٢۶

  

  

 و مرگ يک کارگر» صنايع فلزی سازه های سنگين«تعطيل 
کارخانه صنايع فلزی سازه ھای سنگين از جمله واحدھای صنعتی است که 

قرار داشت و بعدھا » سازمان گسترش و نوسازی صنايع«سال ھا در تملک 
، در ١٣٨۴در سال . درآمد» شاھد« کيت شرکت سرمايه گذاری به مال

قانون اساسی دولت سرمايه، اين کارخانه نيز  ۴۴چھارچوب اجرای اصل 
ھمچون کارخانه ھای فراوان ديگر از سوی دولت به صاحبان خصوصی 

» حاج آقا بابايی« و » فردمنش« سرمايه اھدا شد و دو سرمايه دار به نام ھای 
سرمايه داران مذکور پس از تملک . يم دولتی را دريافت کردنداين عطيه عظ

قبل از ھر چيز . کارخانه بی درنگ دست به کار اجرای نقشه خود شدند
بخشی از اموال کارخانه را به بھای گزاف فروختند و عوايد ناشی از آن را 

تا اينجا ھمه چيز بر وفق مراد . ھزينه نقل و انتقال مالکيت شرکت کردند
آنان کارخانه ای عظيم با توليد انبوه، . بان تازه کارخانه پيش رفته بودصاح

دارای وسيع ترين بازارھای فروش با سودھای سرشار، نيروی کار شبه 
رايگان و در يک کالم ھمه امکانات الزم برای رشد بيشتر سرمايه ھای 
ب اھدايی را بدون ھيچ ھزينه ای و در قبال پرداخت ھيچ ريالی يک جا صاح

کارخانه صنايع فلزی سازه ھای سنگين مؤسسه ای با سرمايه کالن . شده بودند
اسکلت ھای فلزی سنگين . است که توليدات عظيمی را در کارنامه خود دارد

پاره ای از طرح ھای آبرسانی، حفاری ھا، پل ھا، نيروگاه ھا و پروژه ھای 
به . ه و می شودمھم اقتصادی ديگر توسط کارگران ھمين کارخانه توليد شد

طور مثال، داربست ھای مھم فلزی مورد استفاده در پروژه ھای نواب، پل 
ميرداماد، پل آھنگ، ميدان مرکزی تره بار تھران، نيروگاه ھای رجائی و 
خوی و يزد، پل خيبر برای استفاده در جنگ با عراق و بسياری جاھای ديگر 

ارگران آن توليد و در اختيار در ھمين کارخانه و با نيروی کار شبه رايگان ک
با توجه به . سرمايه داران مقاطعه کار دولتی يا خصوصی قرار گرفته است

ھمه اين نکات بسيار روشن است که تصاحب چنين بنگاه بزرگ صنعتی با 
سفارشات بسيار سنگين و پرسود نھادھای دولتی يا صاحبان خصوصی 

ليدی و سودھای نجومی ناشی سرمايه ھا، با بازار گسترده فروش کاالھای تو
از استثمار کارگران، آن ھم بدون ھيچ ھزينه سرمايه گذاری، مائده ای آسمانی 
عظيمی بود که دولت سرمايه داری بسيار سخاوتمندانه نصيب عناصر 

  . نورچشمی طبقه خود می کرد

مالکان جديد اين مؤسسه به دنبال اقدامات باال شروع به اجرای بخش ھای 
آنان تمامی آن بخش از دستمزد کارگران را که . مه ھای خود کردندديگر برنا

در عرف سرمايه داران و دولت سرمايه داری ايران زير نام ھای عيدی و 
پاداش و نوع اين ھا پرداخت می شود يکجا قطع کردند و در ھمان سال 

به  گام بعدی. نخست بيش از نصف اين بخش از دستمزدھا را اصالً نپرداختند

سه ماه حقوق ھمه کارگران در ھمان . ادره کل دستمزدھا اختصاص يافتمص
به طور کامل توسط صاحبان خصوصی شرکت مصادره شد و به  ٨۵سال 

الزم به يادآوری است که تمام اين . کوه عظيم سودھای آنان اضافه گرديد
يورش ھا به سفره خالی کارگران و فرزندان آنان در شرايطی انجام می 

توليد کارخانه در باالترين سطح خود بود، بازار سفارشات کامال گرفت که 
داغ بود و ارقام نجومی سود ھوش و حواس را از سر صاحبان جديد کارخانه 

  . می ربود

به پايان نرسيده  ١٣٨۶ھنوز سال . سرمايه داران به آنچه گفتيم بسنده نکردند
از کارخانه اخراج  کارگر مشمول قراردادھای موقت کار را ١٨٠بود که آنان 

اين کارگران را روانه ديار بيکاری و گرسنگی و فالکت ساختند و کل . کردند
کمی بعد، . کارھای آن ھا را بر شانه ھمزنجيران باقی مانده آنان بار کردند

فرستادند و بازھم  کارگر نخست ١٨٠کارگر ديگر را نيز به دنبال  ۶٠
به اين ترتيب، ھمه سالح ھا . داختندکارھای آنان را بر دوش بقيه کارگران ان

قطع . برای قتل عام بدون خون و خونريزی توده ھای کارگر به کار گرفته شد
بخش قابل توجھی از ھمه دستمزدھا، مصادره ماه ھای متوالی کل حقوق ھا، 

کارگر و اضافه کردن بھای نيروی کار آنان به سودھای سرشار  ٢۴٠اخراج 
د کارخانه به يمن تشديد استثمار کارگران تا سرحد سابق، افزايش توليد و سو

مرگ، ھمه و ھمه ھمراه يکديگر عليه کارگران و به نفع افزايش سود سرمايه 
مالکان خصوصی کارخانه، يعنی ھمان کسانی که نمايندگان . انجام گرديد

بخش خصوص سرمايه آنان را فرشته نجات طبقه کارگر از مصيبت بيکاری 
دند در صورتی که سرمايه ھا به مالکيت آن ھا درآيد زمين و می دانند و معتق

زمان به بھشت رفاه کارگران تبديل خواھد شد، تمامی اين شرارت ھا و 
توحش ھا و درندگی ھا را برای سالخی زندگی و معاش کارگران انجام دادند، 
اما نه تنھا حرص سودجويی شان ارضا نشد بلکه حاصل تمام اين تھاجم ھا به 

. ره خالی کارگران را نردبانی برای شروع تعرض ھای بعدی کردندسف
سرمايه غول پيکری که مفت و مجانی در قالب کارخانه از سوی دولت به آن 

سال از  ۴ھا پيشکش شده بود، به عالوه دنيای سودھای کالنی که در اين 
کارگر به تيغ تيز  ٢۴٠طريق تشديد مرگبار استثمار کارگران و تسليم 

گی و مرگ برھم انباشته بودند، چشم انداز سرمايه گذاری بسيارگسترده گرسن
سرمايه داران صاحب کارخانه اينک در چنين . تر را پيش چشم آنان باز کرد

. توليد بسيار انبوه است. ھمه چيز بر وفق مراد آنان است. نقطه ای قرار دارند
اما . نجومی است سودھا. سفارشات برھم انباشته اند. بازار مشتری داغ است

انباشت گسترده تر، سرمايه گذاری . بازھم رضايت خاطرشان حاصل نيست
ھای عظيم تر، نيروی کار ارزان تر و سودھای بسيار کالن تر مورد انتظار 
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در چنين وضعی است که آنان تعطيل کارخانه را در دستور کار خويش . است
پيش در اجتماع دارند و بر اساس ھمين دستور کار است که چند وقت 

  . کارگران اعالم کردند که کارخانه تعطيل خواھد شد

. شنيدن خبر تعطيل کارخانه برای توده ھای کارگر ناقوس شوم مرگ بود
 موج وحشت ھمه کارگران را فراگرفت و در اين ميان جمال عباس زاده

کارگری که سال ھا است در اين جا استثمار می شود، کارگری که گوشت و 
استخوان و تمامی ھستی انسانی اش در طول اين سال ھا قطره قطره  پوست و

به جويبار خروشان سود سرمايه پيوسته است با شنيدن خبر تعطيل کارخانه و 
سکته کرد و در راه  اخراج و بيکاری خود و گرسنه شدن فرزندانشان در دم

  . بيمارستان جان باخت

ران و فاجعه بيکاری و تمام بخش ھای مختلف سناريوی توحش سرمايه دا
گرسنگی و فالکت کارگران در کارخانه صنايع فلزی سازه ھای سنگين مو به 

حرف ھا، نتيجه گيری ھا و راھکار  مو اسناد محکم و موثقی بر درستی
است که ما از مدت ھا پيش آن ھا را با توده وسيع کارگران کارخانه  معينی

سال پيش دولت سرمايه داری  ۴. ھای درمعرض تعطيل در ميان گذاشته ايم
مستقيم کار و استثمار  کارخانه ای بزرگ و سرمايه ای عظيم را که محصول
در  اين سرمايه داران. کارگران بوده است به دو سرمايه دار اھدا کرده است

ھمان کارخانه و با ھمان سرمايه اھدايی ھر باليی را که خواسته اند بر سر 
ريق تشديد استثمار مرگبار آنان سرمايه خود را و از ط توده ھای کارگر آورده
درمقابل اين جنايات صاحبان سرمايه، کارگران می . ھرچه عظيم تر کرده اند

و  آنان می توانستند به صرف اعتراض. توانستند به کارھايی دست بزنند
می توانستند دست اتحاد به ھم دھند و . اعتصاب خشک وخالی بسنده نکنند

می توانستند از درون . سرمايه داری خود را بنا نھند شورای کارگری ضد
اين شورا فرياد خويش را به گوش ھمه کارگران ھمزنجير خود در ھمه 

می توانستند با قدرت شورای خويش و با جلب . مناطق ايران و جھان برسانند
حمايت توده ھای عظيم طبقه شان کارخانه را به تصرف خويش درآورند و 

ما اصال ادعا نمی کنيم که کارگران در صورت انجام . داره کنندخود توليد را ا
اين کارھا حتماً پيروز می شدند و از تعطيل کارخانه و بيکاری خود جلوگيری 

حرف ما اين است که ميان ما و سرمايه داران و دولت آن ھا يک . می کردند
 سرمايه داران و نظام. جنگ اجتناب ناپذير مرگ و زندگی جريان دارد

سرمايه داری به طور مستمر و بدون اين که فرصت نفس کشيدن به ما دھند 
به ما تعرض و حمله می کنند، بر شدت استثمار ما تا سرحد مرگ می افزايند، 
صدتا صدتا و ھزارتا ھزارتا از کارخانه اخراج و به ورطه بيکاری و 

قاومت و ما درمقابل اين جنايت ھا مجبور به م. گرسنگی پرتابمان می کنند
نتخابی اين يک امر ا. مبارزه و تبديل مبارزه تدافعی به مبارزه تھاجمی ھستيم

اين، اجبار زندگی درزير حاکميت نظام . و يک گزينه ترجيحی زندگی نيست
ما برای زنده ماندن راھی نداريم جز اين که با سرمايه . سرمايه داری است

داری مبارزه کنيم و مبارزه ما بايد متشکل و حامل راھکار متناسب برای دفع 
ز کارخانه ھا بيرون را به صورت دسته جمعی ا وقتی ما. حمله دشمن باشد

می اندازند و ھمه راه ھای اعمال قدرت عليه سرمايه را بر ما می بندند ما 
ھيچ راھی نداريم جز اين که کارخانه را که محصول کار و استثمارمان، محل 
فروش نيروی کارمان و کانون اعتراض و مبارزه و اعمال قدرت مان است 

سرمايه داران . خود در آوريم از دست صاحبان سرمايه بگيريم و به تصرف
مفت و مجانی ميلياردھا تومان حاصل استثمار ما را به صورت سرمايه و 

اينک . کارخانه از دولت خود تحويل گرفتند و ھمه بالھا را بر سر ما آوردند
ما ھمگی بيکاريم و رفيق ھمزنجيرمان از وحشت گرسنگی و مرگ بچه 

چرا ما نمی توانستيم کارخانه را از . تھايش سکته کرده و از ميان ما رفته اس
دست سرمايه داران خارج سازيم و خود اداره کنيم؟ واضح است که اگر اين 

نيروھای انتظامی و امنيتی و سپاه و . کار را می کرديم به ما حمله می کردند
بسيج و ارتش و ھمه ماشين سرکوب دولت سرمايه ما را در محاصره خود و 

اما سؤال . اين ھا ھمه در زمره بديھيات ھستند. گرفتند زير بمباران خود می
می : اين است آن ھا برای چه اين کار را می کردند؟ جواب روشن است 

خواھند ھر چه ما کار می کنيم به سرمايه سرمايه داران و دولت آنان مبدل 
می خواھند ما ھميشه از . می خواھند ما برای ھميشه برده مزدی باشيم. شود

اين ھا خواسته ھا و اھداف آن . حق و حقوق انسانی محروم باشيم ھر نوع
سؤال بعدی اين است که تکليف ما چيست؟ جواب اين سؤال نيز . ھاست

اگر نمی خواھيم از گرسنگی بميريم بايد با اين وضعيت مبارزه : روشن است 
 بايد از مطالبات پايه ای خود شروع کنيم و حول مبارزه برای تحقق آن. کنيم

بايد بر دشمن طبقاتی خود اعمال قدرت کنيم و قدرت . ھا متحد و متشکل شويم
. ما عليه سرمايه نھفته است ما نيز فقط و فقط در اتحاد متشکل شورايی

مبارزه ما بايد تجلی به کارگيری قدرت طبقه مان عليه سرمايه باشد و در 
صرف کارخانه و شرايطی که ما را گله وار از کارخانه ھا بيرون می ريزند ت

  . تبديل آن به سنگر مقاومت عليه سرمايه تنھا راه اعمال قدرت ماست

منبع خبری که نوشته خبری باال براساس آن نوشته شده کميته ای :  توضيح
ما اين . »کميته ھمبستگی برای ايجاد اتحاديه کارگران ساختمان«است به نام 

نتشرشده توسط آن استناد کميته را ھيچ نمی شناسيم و صرفا به متن خبر م
اما از آنجا که گزارش اين کميته حاوی تحليل و رھنمودی نادرست . کرده ايم

اين کميته به دنبال گزارش . است ذکر نکاتی را در اين مورد الزم می دانيم
وضعيت کارگران و جنايات کارفرمايان می نويسد ھدف سرمايه داران صنايع 

لبرز، نيشکر ھفت تپه و ساير مراکز کار فلزی سازه ھای سنگين، الستيک ا
مشابه اين است که تمامی کارخانه ھای ايران را تعطيل کنند تا از اين طريق 

اين کميته با چنين تحليلی از رويکرد . کارگران را بيکار و اسير فقر سازند
سرمايه داران و آينده کارگران خواستار وحدت و سازمانيابی ھمه کارگران 

ه از نامش پيداست الگوی سازمانيابی مناسب برای مقابله با اين است و چنان ک
حرف ما دراين مورد اين است که ھدف . ايجاد اتحاديه می داند اوضاع را ھم

سرمايه دار . واقعی سرمايه داران فروپاشی صنايع و تعطيل کارخانه ھا نيست
. استيعنی صاحب سرمايه، يعنی سرمايه ای که به صورت آدميزاد در آمده 

سرمايه رابطه توليد ارزش اضافی است، رابطه استثمار کارگر و توليد سود 
سرمايه دار کارخانه می سازد و نيروی کار کارگر را می خرد و . است

استثمار می کند تا سودھای ھر چه کالن تر به دست آورد و سرمايه اش را 
منی با کارخانه او اگر کارخانه را می بندد به خاطر دش. عظيم و عظيم تر کند

نيست بلکه برای اين است که به استثمار عظيم تر کارگران و دستيابی به 
در تدارک سرمايه گذاری انبوه تر و برپايی . سودھای نجومی تر می انديشد

سرمايه را . بسيارعظيم تر با نيروی کار ھرچه ارزان تر است کارخانه ھای
چه بسا به جای مبارزه با بايد به درستی شناخت، زيرا بدون اين شناخت 

سرمايه به آلت دست سرمايه و به ابزار جدال ھای درونی ميان سرمايه داران 
درھمين راستا توضيح نکته . بر سر استثمار شديدتر طبقه خود تبديل شويم

ما، چنان که در نوشته ھای خويش تصريح . ديگری را نيز الزم می بينيم
کل . م و عنوان تشکل کارگری نداريمکرده ايم، ھيچ حساسيتی به اسم و رس

حرف و حديث ما عبارت است از مبارزه ھرچه آگاھانه تر، افق دارتر و 
سازمان يافته تر توده ھای طبقه مان عليه سرمايه و برای نابودی نظام سرمايه 

اين کميته از تالش خويش برای ايجاد اتحاديه کارگران ساختمان سخن . داری
سازمانيابی اتحاديه ای کارگران در دنيای کنونی و از اتحاديه يا . می گويد

اين کميته خواستار . ديرباز تا امروز معنای بسيار روشن و معينی دارد
اما بايد بداند اتحاديه به معنای رايج فوق به ھيچ . مبارزه عليه سرمايه است

اتحاديه در بخش مھمی از دنيای سرمايه . وجه ظرف چنين مبارزه ای نيست
ابزاری برای گفتگوی صميمانه و ھمدالنه با صاحبان سرمايه بر سر  داری

تضمين بقای سرمايه داری، برده مزدی ماندن ھميشگی کارگران و چگونگی 
پرداخت بھای نيروی کار اين بردگان در چھارچوب تأمين ھمه شرايط 

اين کاری است که اتحاديه ھا در اروپا و . سودآوری حداکثر سرمايه ھا است
در جامعه ايران اتحاديه حتی ھمين . يکا و کشورھايی از اين دست می کنندآمر

شانس را نيز ندارد، زيرا گذشته از اين که به علت ناتوانی در پاسخگويی به 
راديکاليسم جنبش کارگری نمی تواند مورد اعتماد کارگران قرارگيرد بخت و 

ای صنفی را نيز اقبال قانونی شدن ھمچون شوراھای اسالمی کار و انجمن ھ
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برای نمونه می توان به وضعيت سنديکا ھای . ندارد و سرکوب می شود
نگاه کرد و آينده اتحاديه سازی را در آينه حی  شرکت واحد و نيشکر ھفت تپه

اين به اصطالح تشکل . و حاضر اين به اصطالح تشکل ھای کارگری ديد
حتی درحد ھمان ھای کارگری تا امروز ھيچ گرھی از ھيچ مشکل کارگران 

. سخن خود را خالصه کنيم. چانه زدن بر سر ميزان دستمزد ھم بازنکرده اند
از ھدف » کميته ھمبستگی برای ايجاد اتحاديه کارگران ساختمان«ما تحليل 

سرمايه داران در مورد تعطيل کارخانه ھا را درست نمی دانيم و در ھمان 
رفی برای مبارزه عليه سرمايه حال الگوی سازمانيابی سنديکايی آن را نيز ظ

ً سازمان دادن جنبش ضدسرمايه داری . تلقی نمی کنيم اگر ھدف واقعا
کارگران و دراين مورد خاص کارگران ساختمانی است، بايد ظرفی ايجاد 
کرد که ابزار اعمال قدرت متحد و سراسری آحاد توده ھای کارگر عليه 

ه داری و شورايی اين ظرف چيزی جز تشکل ضدسرماي. سرمايه باشد
  . کارگران نيست

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

   ٨٧آذر  ٢۴
 

 محروميت کارگران سد البرز سوادکوه از بيمه بيکاری 
کارگر اخراجی سد البرز سوادکوه  ١۵٠

) پروژه شرکت سابير، وابسته به وزارت نيرو( 
اين محروميت . از بيمه بيکاری محروم شدند

ھم نامه بين وزارت کار و سازمان براساس تفا
طبق يکی . تامين اجتماعی صورت گرفته است

از مواد اين تفاھم نامه، کارگران فصلی مشمول 
وقتی از بيمه . دريافت بيمه بيکاری نمی شوند

سخن گفته می شود قاعدتا ھر کارگر بيکاری 
ی، مستقل از ماھيت ونوع کاری که قبال بيکار

د تا زمان يافتن کار از انجام می داده است، باي
اما قانون کار دولت سرمايه . اين حق استفاده کند

داری ايران بخش بزرگی از کارگران را 
نام نھاده و کار آنان را » فصلی«کارگران 

اعالم کرده است تا در موارد » غيردائمی«
مقتضی بتواند دقيقا به ھمين بھانه آنان را حتی 

ران از ھمان حقوق ناچيزی که به کارگ
تعلق می گيرد محروم » دائمی«و » غيرفصلی«
تقسيم بندی کارگران به فصلی و غيرفصلی . کند
در قانون کار دولت سرمايه داری ايران ... و

دقيقا با ھمان ھدفی انجام گرفته است که دستمزد 
کارگران را به بخش ھايی مختلفی چون حق 
اوالد، حق مسکن، حق اوالد، حق خواروبار، 

تقسيم کرده ... ليد، آکورد، رکورد و افزايش تو
دستمزد عبارت است از بھای نيروی کار . است

اما . کارگر که شامل تمام اين حق ھا می شود
سرمايه داران و دولت آن ھا ھمين بھای نيروی 
کار را به صورت تکه تکه به کارگران می 

برای آن که به !!) تازه اگر بپردازند(پردازند 
ند آن را ھر چه قدر که می ھر بھانه ای بتوان

مسئله قانونی تازه اين شکل . خواھند کاھش دھند
جامعه سرمايه  واقعيتآنچه در عرصه . است

داری می گذرد بمراتب وحشتناک تر و 
ستمگرانه تر از چيزی است که در قانون آمده 

در واقعيت نظام سرمايه داری به طور . است
ر اعم و سرمايه داری ايران به طور اخص ھ

سرمايه داری، ھر صاحب کارخانه ای، ھر نھاد 
دولتی صاحب سرمايه، ھر دولتمرد و ھر فرد 
متعلق به طبقه سرمايه دار خود قانون ناطق، 
قانونگذار، شارع، مفتی، مجتھد، مخير بی ھيچ 
قيد و شرط و مختار تام است که به ھر شکلی، 
با ھر شدتی، با ھر درجه از توحش، تا ھر 

و سبعيت و با ارتکاب ھر نوع  سطحی از ھاری
جنايتی تا ھر کجا که دلش می خواھد استثمار 
کارگران را تشديد و آخرين لقمه ھای نان 
فرزندان آن ھا را به نفع افزايش سود سرمايه 

سرمايه داران شب و روز . خويش سالخی کند
اين کار را می کنند و در ھيچ کجا منتظر نمی 

قانون فقط . ته استمانند که ببينند قانون چه گف
سالحی در کنار ھمه سالح ھای مرگبار و 
کارگرکش ديگر برای ھموارسازی راه ھمان 
کارھايی است که ھر سرمايه داری ھر گونه که 

رابطه قانون . قدرتش اقتضا کند انجام می دھد
سرمايه داری با واقعيت سرمايه داری ھمان 

به عبارت ديگر، . رابطه تب و مرگ است
اری به مرگ می گيرد تا کارگران به سرمايه د

افق و دورنمای مرگ از . تب راضی شوند
گرسنگی را پيش چشم کارگران می گذارد تا آن 
ھا از ترس چنين مرگی به قانون ھمان سرمايه 

اما درمورد محروميت . داری متوسل شوند
کارگران سد البرز حتی قانون سرمايه ھم جای 

اقی نگذاشته ھيچ گونه توسلی برای کارگران ب
در اينجا ديگر عالوه بر واقعيت سرمايه . است
قانون سرمايه داری نيز چشم انداز مرگ  داری

از گرسنگی را پيش چشم کارگران گذاشته 
به اين ترتيب، خود نظام سرمايه داری . است

ھمه راه ھای زندگی را بر روی کارگران می 
و آن راه مبارزه متحد و ، بندند جز يک راه

اين که آيا . با اين نظام ضدبشری استمتشکل 
کارگران می توانند بر مرگ از گرسنگی ناشی 

فقط و فقط به اين  پيروز شوند يا نه از بيکاری
مبارزه متحد و متشکل با نظام سرمايه داری 

اين قدرت متحد و متشکل . بستگی دارد
ضدسرمايه داری است که اکنون کارگران را 

يرند تا سرمايه به مرگ بگ قادر می سازد که
يعنی افق و دورنمای . داران به تب راضی شوند

مرگ سرمايه را درمفابل چشم سرمايه داران و 
دولت آن ھا بگذارند تا آنان به پرداخت حقوق 
کارگران از جمله حق بيمه بيکاری برای 

در غياب چنين . کارگران فصلی راضی شوند
قدرتی و بر بستر ضعف و ناتوانی طبقه کارگر 

ت که نھادھای دولت سرمايه داری می توانند اس
تفاھم نامه امضا کنند و کارگران فصلی از جمله 
کارگران اخراجی سد البرز سوادکوه را از بيمه 

  .بيکاری محروم کنند

 ٨٧آذر  ٢۴

  

 ادامه اعتراض کارگران بازنشسته ذوب آهن
کارگران بازنشسته ذوب آھن چند روز است که 

مبارزه به سر می در اعتراض و تحصن و 
سطح نازل حقوق بازنشستگی، وضعيت . برند

رقت بار معيشتی، فشار گرانی نيازھای اوليه 
زندگی و اشکال مختلف محروميت ھا و 
معضالت زندگی ادامه حيات اين کارگران 

مشکالت . بازنشسته را بسيار دشوار کرده است
اين کارگران مشکالت ھمه ھمزنجيران آنان و 

. وشتان بازنشسته شان استازجمله ھمسرن
درست به ھمين دليل در طول سال جاری 
مبارزه کارگران بازنشسته در بسياری از 

کارگران . شھرھای کشور شدت گرفته است
بازنشسته ذوب آھن چند روز پيش با اراده ای 
مصمم و استوار بزرگراه ميان اصفھان و 

آن ھا به . کارخانه ذوب آھن را تصرف کردند
برزگراه را بستند و عبور و مرور طور متحد 

. وسايط نقليه را به طور کامل متوقف کردند
بازنشستگان در ھمان جا از تريبون اتحاد خود 
اعالم کردند که خواستار افزايش فوری و بی 

مبارزه  .قيد و شرط مستمری ھای خويش ھستند
بازنشستگان ذوب آھن برای دستيابی به اين 

   .خواست ھمچنان ادامه دارد

  ٨٧آذر  ٢۴
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 وارونه پردازی يک نماينده بخش خصوصی سرمايه
بازار گمراه سازی کارگران درمورد مشکالت اقتصاد ايران و زمينه ھای 
واقعی بيکاری، گرسنگی، سطح بسيار نازل دستمزدھا، بی حقوقی و سيه 

اين که . روزی طبقه کارگر ھميشه داغ بوده است و ھر روز داغ تر می شود
م بر طول و عرض و وسعت اين گمراه سازی افزوده می شود، چرا مدا

ھر چه صدای اعتراض کارگران به ستم ھای . موضوع ناروشنی نيست
سرمايه بلندتر می شود، ھر چه توده ھای کارگر در سطح وسيع تری وارد 
ميدان مبارزه با اين ستم ھا می شوند، ھر چه شرايط معيشت و کار و بيکاری 

ظيم تری از طبقه کارگر را جان به لب تر می کند و، در و فقر، جمعيت ع
يک کالم، ھر چه خطر انفجار جنبش کارگری حادتر و بالفعل تر می شود، 
بازار وارونه پردازی درمورد زمينه ھای واقعی بدبختی و فالکت و گرسنگی 

تالش برای گسترش اين گمراه سازی ھا و . کارگران ھم داغ تر می شود
ی ھا پديده ذاتی سرمايه و شمشير ھميشه آخته و خارج از وارونه پرداز

بنياد تمامی اين واژگونه سازی ھا اين است . غالف نظام بردگی مزدی است
که سرمايه يعنی رابطه توليد ارزش اضافی و نظام مبتنی بر خريد و فروش 
نيروی کار از ھر نوع عيب و ايراد و اشکالی مبرا و منزه نمايانده شود و 

خصوصی سازی بی رويه «دھا و اشکال ھا به عواملی واھی چون ايرا
رشد ناکافی « و يا » دخالت بيش از حد دولت«يا، برعکس آن، » صنايع

و نظاير آن ھا ربط » ضعف مديريت«! »واردات بی رويه«! »صنعت ملی
اين ھدفی است که نمايندگان فکری و سياسی سرمايه برای رسيدن . داده شود

آن ھا در صورت لزوم به اين يا . ارونه پردازی دست می زنندبه آن به ھر و
آن دولتمرد انتقاد می کنند، اين يا آن طرح اقتصادی را به نقد می کشند، به 
برخی سياست ھا و راھبردھای شکست خورده اعتراض می نمايند، يک روز 
علم و کتل حمايت از جھانی سازی راه می اندازند، روز بعد شال و قبای 

روزی به نمايندگی از سرمايه داران . لفت با نئوليبراليسم به تن می پوشندمخا
بخش خصوصی فرياد می زنند که اقتصاد بايد از ناخن پا تا موی سر به 

روز بعد سخنگويان سرمايه . سرمايه داری بازار آزاد نوع غربی تبديل شود
. ھندداران دولتی در توصيف مالکيت دولتی سرمايه ھا سينه چاک می د
ھمه : مستقل از محتوا و جزئيات اين راه حل ھا يک نکته کامال روشن است

اين ھا برای حل مشکالت سرمايه داری و طوالنی کردن عمر رابطه توليد 
البته سرمايه داران و نمايندگان آن ھا حل . ارزش اضافی انجام می گيرد

ن ھا می مشکالت کارگران را درگرو حل مشکالت سرمايه داران و دولت آ
و می گويند اگر بازار سرمايه رونق بگيرد زندگی کارگران نيز بھتر !! دانند

مثال می گويند اگر سود سرمايه داران افزايش يابد دستمزد !! می شود
اما اين دروغی آشکار است که ھمه جا بايد آن !! کارگران نيز افزايش می يابد

ه ايم که منافع سرما يه داران ما به مناسبت ھای مختلف نشان داد. را افشا کرد
و کارگران درست نقطه مقابل يکديگر ھستند و حل مشکالت سرمايه داران نه 
تنھا به معنی حل مشکالت کارگران نيست بلکه، کامال برعکس، سرمايه 
داران و دولت آن ھا مشکالت خود را فقط و فقط با بدبخت کردن ھرچه بيشتر 

 آن ھا برای افزايش سود خود دستمزد مثال. کارگران می توانند حل کنند
بنابراين، اين يک وارونه . کارگران را به شيوه ھای گوناگون کاھش می دھند

پردازی کامال آشکار است که گويا افزايش دستمزد کارگران درگرو افزايش 
نتيجه ای که از اين وارونه پردازی گرفته می شود . سود سرمايه داران است
بايد کمک کنند تا سود و سرمايه سرمايه داران ھرچه  اين است که کارگران

اما اين راه !! بيشتر شود تا در اين ميان دستمزد خودشان نيز افزايش يابد
افزايش واقعی و راستين . افزايش دستمزد سراب و گمراھه ای بيش نيست

دستمزد نه تنھا درگرو افزايش سود سرمايه داران نيست بلکه، درست 
عمال قدرت کارگران برای فشردن گلوی سرمايه با ھدف برعکس، درگرو ا

آنچه نمايندگان فکری سرمايه انجام می دھند دقيقا . کاھش سودآوری آن است
برای جلوگيری از آگاھی کارگران به اين وارونه پردازی ھا و کورکردن 

از . شناخت آنان از ماھيت ضدکارگری و ضدبشری نظام سرمايه داری است
مايه و قدرت سياسی و نھادھای برنامه ريزی يا دستگاه ھای ديد صاحبان سر

مجری نظم سرمايه، بايد نطفه ھر نوع شناخت واقعی نظام سرمايه داری در 
از ديد اينان آگاھی توده ھای کارگر به واقعيت . وجود کارگران بمباران شود

استثمار و ابعاد شدت استثمار خويش، شناخت کارگران از روند کار و 
شت حصول اجتماعی کارشان، تعمق بردگان مزدی به نقش خويش در سرنو

توليد کل سرمايه ھای جھان موجود، اشراف کارگران به نقش خداگونه 
نيرويی که مخلوق کار و توليد خود آنان است يعنی سرمايه و فراوان 
موضوعات ديگر از اين قبيل ھمه و ھمه مخاطرات بسيار جدی برای حيات 

نمايندگان فکری و سياسی و اقتصادی و فرھنگی . تندسرمايه داری ھس
وارونه پردازی ھا پر می  سرمايه به ھمين دليل زمين و زمان را از انواع

کنند تا کارگران در تقدس و مشکل گشا بودن نظام سرمايه داری ھيچ ترديدی 
به خود راه ندھند، به طوری که حل مشکالت خود را نه درگرو نابودی 

طه خريد وفروش نيروی کار بلکه در گرو حل مشکالت سرمايه سرمايه و راب
   .داری تصور کنند

اما اگر وارونه پردازی درمورد واقعيت شيوه توليد سرمايه داری و رابطه 
توليد ارزش اضافی برای سرمايه داران و نمايندگان فکری سرمايه تا اين حد 

و قداست و اھميت دارد، اگر معماری توھم کارگران به مشکل گشايی 
جاودانگی سرمايه برای مدافعان بردگی مزدی تا به اين درجه مھم است، که 
ً ھم مھم است، پس پاره کردن پرده ھای دروغ و وارونه بافی اينان و  واقعا
تالش برای تعميق و بسط خودآگاھی ضدسرمايه داری توده ھای کارگر نيز 

ضدسرمايه داری يک ضرورت اجتناب ناپذير و بسيار اساسی برای جنبش 
توده ھای طبقه ما به طور بی امان آماج اين تحريف ھا و . طبقه کارگر است
ھيچ روزی نيست که مطبوعات و رسانه . قرار می گيرند وارونه نمايی ھا

ھای خبری و سازمان ھای پژوھشی و جمعيت ھای دانشگاھی سرمايه با يک 
خش بسيارعظيمی از دنيا امکانات مالی و تدارک و برنامه ريزی و صرف ب

حاصل کار و استثمار ما ذره ذره فضای تنفسی ما کارگران را با اين 
به سخنان آقای رضا خاکی . تحريفات و وارونه پردازی ھا مسموم نسازند

. در گفتگو با خبرگزاری ايلنا توجه کنيد» کنفدراسيون صنعت ايران«دبير کل 
عامل اصلی سطح پائين او بر اين عقيده است که مشکل اقتصاد ايران و 

% ٨٠دستمزد و ساير سيه روزی ھای طبقه کارگر اين است که مالکيت 
سيستم توليد در ايران به لحاظ « : می گويد. سرمايه ھا در دست دولت است

دولتی بودن مستقل نيست و صنايع ايران ھمواره از سوی دولت پشتيبانی 
ھمين عدم وجود رقابت، . استاند و اين دليل رقابتی نبودن صنايع ايران   شده

وری و ايجاد رکود در صنايع کشور   موجب کاھش تالش برای افزايش بھره
به اين ترتيب، از نظر آقای رضا خاکی مالکيت دولتی در اقتصاد » .شده است

ايران باعث از بين رفتن رقابت در ميان سرمايه داران شده و فقدان رقابت 
  . رفتن رونق اقتصادی انجاميده استنيز به کاھش بھره وری و ازميان 

آنچه رضا خاکی می گويد کامالً نادرست و بی پايه است، سير متمرکز شدن، 
محدود شدن ھر چه بيشتر رقابت و پروسه جايگزينی رقابت توسط انحصار 

حرص بی پايان . يک پديده ذاتی نظام سرمايه داری در تمامی اشکال آن است
انباشت بی وقفه سرمايه مستلزم حذف مالکيت  سرمايه برای سودجويی و لزوم

انفرادی سرمايه ھای کوچک و بلعيده شدن آن ھا توسط سرمايه ھای بزرگ و 
در فضای جنگ و . غول ھای عظيم صنعتی و مالی استانحصاری تسلط 

ستيزھای بی امان سرمايه ھا برای تسلط ھر چه بيشتر بر بازار، برای تشديد 
ار کارگران و برای سھيم شدن ھر چه غول آساتر ھر چه وحشيانه تر استثم

در اضافه ارزش ھای توليد شده توسط طبقه کارگر جھانی، امکان رقابت 
سرمايه ھای اخير . سرمايه ھای کوچک با سرمايه ھای بزرگ وجود ندارد

در ھمين راستا سرمايه ھای کوچک را از سر راه برمی دارند، آن ھا می 
مثال سرمايه دار کوچکی که می خواھد در . ازندبلعند و در خود ھضم می س

زمينه توليد خودرو سرمايه گذاری کند چگونه می تواند با تراست ھای 
انحصاری غول پيکری چون جنرال موتورز و کرايسلر و مرسدس بنز رقابت 
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کند؟ اين تراست ھا ھمه متعلق به بخش خصوصی ھستند و ھيچ کدام دولتی 
نحصاری بودن مثال گروه صنعتی ايران خورو نيز به ھمين سياق، ا. نيستند

ربطی به دولتی بودن آن ندارد و علت آن را بايد در ذات پديده سرمايه جستجو 
کرد، چنان که ھمين گروه در رژيم پيشين در مالکيت دولتی نبود اما درھمان 
حال يک گروه صنعتی انحصاری بود که توليد کنندگان کوچک خودرو به 

بحث بر سر نقش مسلط دولت در . توانستند با آن رقابت کنندھيچ وجه نمی 
اقتصاد سرمايه داری ايران و تفاوت آن از اين لحاظ با سرمايه داری 

بحث اين است که سرمايه داری ايران حتی اگر اين . کشورھای غربی نيست
ويژگی را ھم نمی داشت باز ھم رقابت سرمايه ھا در آن با سير مستمر 

زينی مالکيت انفرادی سرمايه ھا توسط مالکيت ھای عظيم تمرکز و جايگ
به اين ترتيب پديده انحصار و فقدان يا محدودشدن . انحصاری ھمراه بود

رقابت در اقتصاد ايران ربطی به دولتی بودن و نبودن مالکيت سرمايه ھا 
  . ندارد

وارونه پردازی آقای رئيس کنفدراسيون صنعت ايران برای خاک پاشيدن به 
شم کارگران و با ھدف القای اين دروغ انجام می گيرد که گويا مشکالت چ

اقتصاد ايران نه ناشی از ذات سرمايه بلکه معلول شکل دولتی مالکيت آن 
با توجه با باال « : او در بخش ديگری از مصاحبه خود با ايلنا می گويد . است

سخگوی قف معيشت زندگی و نرخ صعودی تورم، حقوق کارگران پابودن س
که  دغدغه ھا و مشکالت اقتصادی موجب شده است. نياز آن ھا نيست

ھای توليدی کارگر استفاده   کارفرما ھم نتواند به طور صحيح از تمام ظرفيت
ھای باال باشند، ھيچ گاه با   در صورتی که کارگران دارای مھارت .کند

   ».دشون  مواجه نمی... معضالتی ھمچون بيکاری و

بينيم که اين سخنگوی بخش خصوصی چگونه برای تطھير  در اينجا می
او . سرمايه و تقدس نظام سرمايه داری به ھر وارونه پرداری دست می زند

تورم و پايين بودن سطح زندگی و حقوق کارگران را صرفا به سرمايه داری 
کرده است و بھتر است بگوييم خود را » فراموش«او . دولتی نسبت می دھد

درواقع برای عوام  - می زند که ھمين دوسال پيش بود که دولت به فراموشی 
حداقل دستمزد کارگران قراردادی را کمی بيشتر از کارگران رسمی  -فريبی 

تعيين کرد، اما اين امر با موج مخالفت گسترده و متحدانه تمام سرمايه داران 
بخش خصوصی رو به رو شد و دولت نيز عقب نشست و حل مسئله را به 

افق سرمايه داران و کارگران قراردادی موکول کرد، توافقی که نتيجه اش تو
از اين دروغ آشکار آقای رضا خاکی که بگذريم،  .از ھمان ابتدا معلوم بود

وارونه پردازی ديگری که در سخن اين نماينده سرمايه وجود دارد اين است 
تی چون بيکاری که گويا اگر کارگران دارای مھارت ھای باال باشند با معضال

ما در جاھای ديگر به اين نکته نيز پرداخته ايم که بيکاری !! مواجه نمی شوند
پديده ذاتی سرمايه داری است و ھيچ ربطی به باال و پايين بودن تخصص 

علت اصلی و اساسی بيکاری گرايش سرمايه به سودجويی .کارگران ندارد
آوری ھرچه عظيم تر، يک راه اساسی سرمايه برای سود. ھرچه بيشتر است

تشديد استثمار کارگران از طريق استفاده از آخرين و مدرن ترين ماشين آالت 
امری که طبيعتاً به . و تکنولوژی ھا برای افزايش بھره وری نيروی کار است

جايگزينی کارگران با ماشين و درنتيجه به بيکاری بيش و بيشتر توده ھای 
ر مستمر ھمه دستاوردھای علمی و سرمايه به طو. کارگر منجر می شود

را  کاالھا تکنيکی موجود را به کار می گيرد تا با حداقل نيروی کار حداکثر
توليد کند، بھای تمام شده کاالھا را تنزل دھد، قدرت رقابت خود با سرمايه 
ھای ديگر را باالببرد، بخش وسيع تری از بازار را در اختيار گيرد و نھايتاً 

ز اضافه ارزش ھای حاصل استثمار طبقه کارگر را نصيب عظيم تری ا سھم
سرمايه طبيعتاً حوزه ھای انباشت خود را نيز به طور مدام توسعه . خود سازد

می دھد اما محصول گريزناپذير روند فوق به ھر حال پيدايش يک ارتش 
پديده ای که به نوبه خود رقابت برای يافتن کار و . ذخيره نيروی کار است

روی کار را در صفوف کارگران دامن می زند و نظام سرمايه داری فروش ني
از آن به عنوان سالحی مؤثر و مرگبار برای تنزل ھر چه وحشتناک تر 

  . دستمزد توده ھای کارگر سوء استفاده می کند

مشکل مالکيت دولتی دست سرمايه داران رئوف و  از نظر آقای رضا خاکی
اده از ظرفيت نيروی کار بسته کارگردوست بخش خصوصی را در استف

و بازدھی کار آن ھا برای سرمايه !! کارگران بی تخصص ھستند!! است
و لذا !! دارمستضعف و بيچاره بخش خصوصی سود چندانی به بار نمی آورد

سرمايه داران توان پرداخت دستمزدھای مورد رضايت کارگران را ھم 
و بند مالکيت دولتی سرمايه از منظر فکر و تشخيص ايشان اگر قيد !! ندارند

ھا برداشته شود و اگر تمامی مراکز کار و توليد جامعه به سرمايه داران 
خصوصی واگذار گردد، ھر تک سرمايه دار برای حل معضالت اقتصادی 
موجود، رفع بيکاری و تأمين رفاه کارگران زمين و زمان را معجزه باران 

يه ھا سيالب رفاه کارگران را در بازار رقابت داغ صاحبان سرما. خواھد کرد
ھمه جا به راه خواھد انداخت و جامعه سرمايه داری بھشت موعود توده ھای 

ھمه کارگران، متخصص خواھند شد و با عمومی شدن !! کارگر خواھد شد
   !!!تخصص کارگران بيکاری ھم محو خواھد شد

رف رضا خاکی نماينده فکری سرمايه است و وظيفه خود می داند که ح
سرمايه را به عنوان حرف اول و آخر تعيين سرنوشت زندگی انسان ھا 

او بايد از ھستی سرمايه با تمامی قوای فکری و دانش . برکرسی بنشاند
. اقتصادی و کل توانايی ھای آکادميک خويش به ھر شکل ممکن استفاده کند
ف در نگاه وی وجود سرمايه يا رابطه توليد ارزش اضافی رمز خلقت و ھد

غائی آفرينش است و اعتبار و قداست و ابدی بودن اين رابطه نبايد مورد ھيچ 
اما او . رضا خاکی اين چنين می انديشد. گونه شبھه يا حتی پرسشی قرار گيرد

آنچه ايشان آن را ھمچون . با تناقضی بسيار وحشتناک دست به گريبان است
و حاضر خود  بھشت موعود به تصوير می کشد ھم اکنون و به صورت حی

را به صورت سوزان ترين، شکنجه بارترين و کشنده ترين دوزخ ھا نشان 
آقای رضا خاکی در روزھايی اين افاضات دانشگاھی را با ايلنا در . می دھد

ميان می گذارد و به توده ھای کارگر تحويل می دھد که دو دھه تمام است 
مالکان خصوصی اھدا کارخانه پشت کارخانه از سوی دولت سرمايه داری به 

او درموقعيتی ھمه مشکالت را به دولتی بودن مالکيت سرمايه ھا . می شود
رجوع می دھد که به اعتراف ھمين خبرگزاری ايلنا از قول حسين کمالی 

کارخانه متوسط و بزرگ متعلق به  ۵٠٠نماينده مجلس سرمايه بيش از 
ج و رھسپار مالکان خصوصی سرمايه ھا کليه کارگران خويش را اخرا

او زمانی ريشه مشکالت موجود . برھوت بيکاری و گرسنگی ساخته اند
کارگران را به دولتی بودن صنايع و مراکز کار حواله می دھد که سرمايه 
داران خصوصی تمامی کارخانه ھای واگذار شده به خويش را به صورت 

ه اند، مائده ھای آسمانی و انفال زمينی اھدايی دولت يکراست تعطيل کرد
و تمامی سرمايه  کارگران آن ھا را بيکار و تسليم جوخه مرگ گرسنگی نموده

ھای آن ھا را برای سرمايه گذاری ھای غول پيکرتر خود در اين يا آن 
رضا خاکی و . عرصه سودآور تر تجارت بين المللی به يغما برده اند

به  ھمانندانش در روزھايی از زيان ھای ناشی از بی تخصصی کارگران
روند سودآوری سرمايه ھا و از تأثير سوء بی تخصصی بر معيشت توده ھای 
کارگر سخن می رانند که جمعيت بسيار وسيعی از کارگران بيکار دارای 

ايشان زمانی برای مشکل . تخصص ھای ھنرستانی و حتی دانشگاھی ھستند
خوانند  دولتی بودن کارخانه ھا و تأثير سوء آن بر زندگی کارگران مرثيه می

که کارخانه ھای دولتی و خصوصی به اندازه ھم و با سبعيت بسيار ھم نظير 
و ھماھنگی در بيکارسازی کارگران، درتحميل انسان ستيزانه ترين 
قراردادھای سالخی نيروی کار بر توده ھای کارگر، در کاھش دستمزدھای 

رقابت کرده واقعی کارگران، در امحای تمام امکانات معيشتی کارگران با ھم 
و ھر يک برای پيشی گرفتن از ديگری به ھر شرارت و جنايتی دست می 

و باالخره رضا خاکی در برھه ای از تاريخ به اين افاضات عميق علمی . زنند
و ترويج دانش ھای مھم اقتصادی اھتمام می ورزد که طغيان موج ديرپای 

رمايه داری بحران اقتصادی ساختاری سرمايه، تمام بھشت ھای موعود س
ايشان در آمريکا، اروپا و سراسر جھان را در آستانه فروپاشی قرار داده 

آری، اقای رضاخاکی و ھمتايانش زمانی به خود اجازه اين عوام فريبی . است
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ھا را با اين صراحت و عريانی می دھند که تمام دولت ھای سرمايه داری 
ان دقيقه به دقيقه، نه ميليارد دنيا در جوامع سرمايه داری دلخواه و آرمانی ايش

ميليارد بلکه صد ميليارد، صد ميليارد دالر آمريکا، نان روزانه، امکانات 
دارو و درمان و آموزش و ھمه ھست ونيست شھروندان کارگر را سالخی 
می کنند و به شريان حيات سرمايه تزريق می کنند تا فقط و فقط بار بحران آن 

  . را کاھش دھند

ھمه دانشگاھيان و اقتصاددانان و نظريه پردازان ھمانندانش  رضا خاکی و
آن ھا وظيفه خود می دانند که . وظيفه طبقاتی خاص خويش را انجام می دھند

ھدف ھمه اين . در دفاع از نظام کار مزدی به ھر وارونه پردازی دست يازند
به تحريف ھا و واژگونه پردازی ھا اين است که کارگران را از ھر طريق و 

ھر شکلی از سازمانيابی متحدانه و آگاھانه عليه سرمايه داری و شالوده ھستی 
نمايندگان فکری طبقه سرمايه دار از ھر . اين نظام يعنی کارمزدی باز دارند

دار و دسته و مسلک و مذھب، چپ يا راست تالش دارند تا ريشه ھای واقعی 
ا به اين يا آن ايراد فقر و بيکاری و گرسنگی و فالکت توده ھای کارگر ر

خاص در سياست گذاری ھا و برنامه ريزی ھای اين يا آن دولتمرد يا اين و 
آن دولت رجوع دھند و از اين طريق نظام سرمايه داری و رابطه خريد و 
فروش نيروی کار را از تيررس ھر اعتراض و مبارزه و خيزش راديکال 

وشند تا از طريق اين وارونه آنان ھر کدام می ک. توده ھای کارگر دور سازند
سازی ھا و عوام فريبی ھا اوالً طوق بردگی مزدی را برای ھميشه بر دست 
و پای طبقه کارگر محکم ترکنند و ثانياً خيل عظيم بردگان مزدی را يک روز 

روان کنند، روز ديگر به خدم و حشم » اصالح طلبان«به دنبال علم و کتل 
کارگزاران «ملعبه دست  روز سوممبدل سازند،، » عدالت خواھان«

نمايند و در يک کالم ھر » آبادگران«کنند، روز چھارم آلت دست » سازندگی
چند وقت يک بار کارگران را به دنبال بخشی از نمايندگان ھار و کارگرکش 
قدرت دولتی سرمايه يا اپوزيسيون ھای فريبکار طبقه سرمايه دار روان 

که کارگران به جاری مبارزه عليه سرمايه ھدف ھمه آن ھا اين است . سازند
داری در رکاب اين يا آن جناح قدرت سرمايه برای تحکيم ھر چه بيشتر طوق 
بردگی و استثمار و گرسنگی و فقر و فحشا بر دست و پای خويش، برای 
ماندگارسازی نظام بردگی مزدی و برای استحکام پايه ھای قدرت اين يا بخش 

  . ی کنندطبقه سرمايه دار بيگار

درمقابل آنچه که نمايندگان فکری سرمايه و امثال آقای رضا خاکی انجام می 
دھند، ھر کارگری بايد بسيار خوب بداند که مشکل ما توده ھای کارگرھيچ 

معضل ما . ربطی به دولتی بودن يا خصوصی بودن سرمايه ھا ندارد
و تجارت انباشت کارگران به ھيچ وجه اين نيست که سرمايه ھا بيشتر در قلمر

مشکل اصالً نيست که . شده اند يا در حوزه صنعت سرمايه گذاری شده اند
. سرمايه داران شناسنامه ايرانی دارند يا متولد فالن نقطه ديگر دنيا ھستند

معضل ما کارگران ھيچ ربطی به مارک تجارتی ماشين آالت صنعتی و اين 
مگی بردگان مزدی سرمايه و توده ما ھ. که آن ھا در کجا توليد شده اند، ندارد
اين سرمايه است که ما را استثمار می . عظيم قروشندگان نيروی کار ھستيم

نفس ھستی سرمايه . سرمايه است که عامل تمام سيه روزی ھای ماست. کند
است که متضمن استثمار، شدت استثمار، بيکارسازی، فقر و گرسنگی، تن 

سرمايه . وابی توده ھای طبقه ماستفروشی، اعتياد، آوارگی و خيابان خ

. رابطه خريد و فروش نيروی کار است. رابطه توليد ارزش اضافی است
ً برای استثمار کردن و توليد سود و عظيم  سرمايه، نيروی کار ما را صرفا
. ترکردن و فربه ترکردن و قدرتمندترکردن و ماندگارساختن خود می خواھد

اگر برای توليد سود به آن نياز داشته باشد سرمايه نيروی کار ما را می خرد 
و درغيراين صورت نمی خرد و ما را در برھوت گرسنگی تسليم تيغ مرگ 

سرمايه نيروی کار ما را به ارزان ترين بھای ممکن می خواھد، . می کند
زيرا ھر چه نيروی کار ما ارزان تر باشد سود سرمايه عظيم تر، فربه شدن 

سرمايه . مندتر شدن سرمايه ميسرتر خواھد بودسرمايه مقدورتر و قدرت
خواستار امحای ھر گونه تضمين اشتغال ماست، زيرا از اين طريق راه 
خويش را برای ايجاد رقابت مرگبار در ميان بيکاران و گرسنگان طبقه ما و 
بدين سان خريد ھر چه ارزان تر و بی حقوق تر نيروی کار ما ھموارتر می 

قراردادھای موقت را در ھمين راستا و برای نيل به  سرمايه است که. کند
سرمايه است که دستمزد ما را ماه ھا . ھمين اھداف بر ما تحميل می کند

پرداخت نمی کند و آن را برای سرمايه گذاری ھای ديگر و سوداندوزی ھای 
آری، ھمه اين ھا ناشی از سرشت سرمايه و جزء . بيشتر خود به کارمی گيرد

مشکل زندگی کارگران اصال در دولتی يا . ير ھستی سرمايه استجدايی ناپذ
مالکان خصوصی سرمايه با ما ھمان می . خصوصی بودن سرمايه ھا نيست

کنند که سرمايه می خواھد و مالکان دولتی سرمايه عين حکم سرمايه را بر 
سرمايه يک . شرايط زندگی و کار توده ھای طبقه ما مستولی می سازند

سرمايه دولت، قانون، مجلس، قرارداد، ديوان ساالری، . اعی استرابطه اجتم
سيستم قضائی، مذھب، مسلک، ارتش، پليس، سپاه، بسيج، لباس شخصی، 

اين سرمايه است که در لباس دين ومذھب برما حکومت . فرھنگ و آئين است
. سرمايه است که درپوشش قانون سرنوشت ما را رقم می زند. می کند

جامه قضاوت بر تن ما را راھی زندان يا جوخه اعدام می  سرمايه است که
بحث دولتی بودن يا . سرمايه است که بر ھست و نيست ما حکم می راند. کند

خصوصی بودن سرمايه ھا و نوع اين مباحث نه بحث ما که صرفاً جدال ميان 
بخش ھای مختلف طبقه سرمايه دار بر سر سھم بری ھر چه بيشتر خويش از 

اين ھا نکات الزمی است که ھر . ستثمار توده ھای طبقه کارگراستمحصول ا
مشکل ما نه دولتی و خصوصی بودن سرمايه . کدام از ما بايد خوب بدانيم

ما فقط و فقط به ميزانی که عليه . بلکه نفس وجود خدايگان سرمايه است
و سرمايه، عليه استثمار سرمايه داری، عليه شدت اين استثمار، عليه قانون 

قرارداد و احکام سرمايه، عليه دولت سرمايه، عليه ھمه آثار وجودی سرمايه 
ما ھيچ چاره ای . مبارزه کنيم می توانيم شانس زندگی خويش را بيشتر کنيم

اگر . جز پيکار متشکل عليه سرمايه و عليه ھمه مظاھر ھستی سرمايه نداريم
ھم گذاريم و عليه می خواھيم ھمچون انسان زندگی کنيم بايد دست در دست 

استثمار سرمايه داری، عليه تمام بی حقوقی و ستم ھای ناشی از تسلط سرمايه 
   .داری و برای نابودی کامل نظام بردگی مزدی مبارزه کنيم

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ٨٧آذر  ٢٣

  

 ايه داران کردستانميليارد تومانی دولت به سرم ۶٠کمک 
در طول دو سال اخير شاھد وحشيانه ترين 
تھاجمات سرمايه داران صاحب کارخانه ھای 
کردستان به وضعيت زندگی و کار توده ھای 

مالکان کارخانه . کارگر در اين منطقه بوده ايم
ھايی مانند شاھو، نساجی کردستان، پرريس، 
غرب بافت، شرکت ھای مقاطعه کاری سد 

شت و صنعت ھا و و فراوان مراکز سازی، ک
کار ديگر فوج فوج کارگران خويش را بيکار 
ساخته اند، بر شدت استثمار کارگران شاغل ھر 
چه بيشتر افزوده اند، بھای واقعی نيروی کار 
کارگران را بيش از پيش کاھش داده اند، ھر 
نوع تضمين اشتغال توده ھای کارگر را از بين 

ديگر را بر سر بردگان برده و بسياری بالھای 
اين . مزدی سرمايه در اين منطقه آورده اند

سرمايه داران اينک در قبال اين جنايت ھای 
و ھديه ای از دولت  خويش ھر کدام جايزه
بر اساس مصوبه جديد . سرمايه دريافت می کنند

جرائم ناشی از ديرکرد % ٨٠تا  ۵٠دولت 
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و بدھی ھای اين سرمايه داران به مراکز مالی 
سرمايه . بانکی به طور کامل بخشوده می شود

 ۶٠داران کردستان از اين طريق رقمی معادل 
ميليارد تومان مفت و مجانی از دست دولت 

به اين ترتيب صاحبان . خويش دريافت می کنند
سرمايه در کليه جبھه ھا پيروز شده اند، درست 
ھمان گونه که کارگران در ھمه ميدان ھا متحمل 

سرمايه داران ھزاران کارگر . اندشکست شده 
را اخراج کرده و کل کار آنان را بر دوش 

آن ھا در . ھمزنجيران شاغل آن ھا بار نموده اند

قبال امحای تضمين اشتغال کارگران، 
بيکارسازی وسيع آن ھا، کاھش مزدھای آنان 
ارقام سود خود را باالتر و باالتربرده اند و 

ميليارد  ۶٠ات اينک به دنبال ھمه اين اقدام
کارگران متحمل . تومان پاداش نيز می گيرند

شکست شده اند، زيرا به ھيچ يک از خواست 
آنان برای گريز از تحمل . ھای خود نرسيده اند

اين شکست يک راه بيشتر در پيش پايشان نبود 
با تشکيل شوراھای ضسرمايه داری : و نيست 

د خود و با استمداد ازھمه توده ھای ھمزنجيرخو

کارخانه ھا را تصرف کنند و با تکيه برقدرت 
شوراھای خويش برنامه ريزی کار و توليد را 

اين نکته ای بوده است که ما . به دست گيرند
بارھا و به ھر مناسبت با کارگران در ميان 
گذاشته ايم و امروز نيز بسيار مؤکدتر از گذشته 

  . آن را تکرار می کنيم

 ٨٧آذر  ٢١

  

 ن شهرداری خرمشهراعتصاب کارگرا
ماه است که  ۴کارگران شھرداری خرمشھر 

آنان در . دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند
تمامی اين مدت به اين وضعيت اعتراض کرده 
و خواستار پرداخت فوری مطالبات خود شده 

اين مبارزات تا امروز به ھيچ نتيجه ای . اند
کارگران به ھمين دليل به . منتھی نشده است

صورت متحد و دسته جمعی دست از کار کشيده 
و تصريح کرده اند که تا پرداخت ھمه حقوق ھا 

با شروع . به اعتصاب ادامه خواھند داد
اعتصاب وضع نظافت و بھداشت شھر 

بسيار رقت  خرمشھر که ھميشه رقت بار بوده
توده کارگر اھالی شھر از . بارتر شده است

ی می کنند مبارزات کارگران شھرداری جانبدار
و ادامه اعتصاب تا دستيابی به ھمه مطالبات را 

   .حق مسلم و قطعی ھمزنجيران خود می دانند

  ٨٧آذر  ٢١

  
  

يک سال زندان تعليقی برای عضو هيئت مديره سنديکای شرکت 
 واحد

دادگاه سرمايه در تھران داود رضوی  ١۴شعبه 
فعال سنديکاليست وعضو ھيئت مديره سنديکای 

را به يک سال زندان، که به مدت  شرکت واحد
. سه سال معلق می شود، محکوم کرده است

جرم رضوی در کيفرخواست محاکم سرمايه 
داود !! اقدام عليه امنيت کشور اعالم شده است

رضوی و ھمه سنديکاليست ھای شرکت واحد و 
 ٣تمامی سنديکاليست ھای ديگر در طول اين 
رسی سال در ھمه جا، در تمامی مراحل بازپ

سيستم قضائی سرمايه، در کليه رسانه ھای 
جمعی و در تمامی تارو پود تالش ھای 
سنديکاليستی خويش تاکيد کرده اند که از 
وفاداران سفت و سخت قانون اساسی جمھوری 

دولت سرمايه داری ايران حتی . اسالمی ھستند
و سرمايه پسند اين » اصالح طلبانه«حرف ھای 

ما بارھا و به . رنمی تابدسنديکاليست ھا را نيز ب
مناسبت ھای مختلف اعالم کرده ايم که روند 

سنديکاسازی و مبارزات سنديکاليستی در ايران 
معصيت بدون «مصداق مثل معروف ارتکاب 

بی آن که ھيچ خاصيتی برای . است» لذت
کارگران ازجمله خود اين کارگران سنديکاليست 

ر اخراج داشته باشد، بانيان و فعاالن آن را دچا
سنديکاليسم ھيچ چيز . و دادگاه و زندان می کند

جز بستن راه بر سازمانيابی جنبش ضدسرمايه 
داری طبقه کارگر به نفع ماندگاری سرمايه 

بديھی است که اين امر به سود . داری نيست
دولت سرمايه نيز اين  .سرمايه و دولت آن است

آنچه سرمايه داران و دولت . را خوب می داند
ھا را به مخالفت با سنديکاسازی و تعقيب و آن 

محاکمه و زندان سنديکاليست ھا وا می دارد نه 
ترس از فعاليت سنديکايی بلکه وحشت و ھراس 
واقعی از موج سرکش مبارزات کارگران عليه 
. استثمار سرمايه و نظام سرمايه داری است

دولتمردان سرمايه در ھر دوره بسيار خوب می 

قھر ضدسرمايه داری کارگران  دانند که سيالب
قابل مھار در داربست پوسيده سنديکاليسم 
نخواھد بود و درھمين راستا نگران بھره گيری 
جنبش کارگری ايران از ھر نوع عقب نشينی 
نيروی سرکوب سرمايه حتی عقب نشينی در 

به . مقابل رفرميسم راست سنديکاليستی ھستند
اين دليل است که دولت سرمايه تالش 

ما البته . نديکاليست ھا را ھم تحمل نمی کندس
مثل ھميشه ھر نوع حکم صادره از سوی 
نھادھای سرمايه عليه ھر فعال جنبش کارگری 
حتی فعاالن سنديکاليست را قاطعانه محکوم می 
کنيم و بر ضرورت الغای حکم زندان تعليقی 

   .داود رضوی پای می فشاريم

  ٨٧آذر  ٢١



ه  ه ر ک ل کار ر ک جاد  ای ا ی  ل کار ھما جاد  ای ا ی    ییھما

 
١٤ 

  ١٣٨٧آذر  ٢٩جمعه     ٣۴ سال اول ـ شمارٔه 

 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک . می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی رانده 
شکاف طبقاتی اکنون به چنان . ياسی بی سابقه ھستيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مق

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است
بستن جاده . ع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيمروزی نيست که شاھد چندين تجم. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

  .ھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود

و يکی از . نند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می ک
پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای . علت ھای به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جست

گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی . د کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جايی نخواھند بردمطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نياب
تاکيد بر پايه ای بودن مطالبات در اين . امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر است

ثانيا و مھم تر  نشور از آن رو ضروری است که اوال کارگران ايران در اوضاع کنونی حتی از پايه ای ترين حقوق متعارف کارگران دربخشی ازجھان محرومند و،م
مقابل سرمايه در شرايط کنونی که خود شرط الزم مقاومت در  - از آن، الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آن

  . نه طرح مطالبات اين يا آن بخش از کارگران بلکه طرح مطالبات کل طبقه کارگر در عمومی ترين و پايه ای ترين بيان آن است - است

مطالبه اعم از پايه ای و غيرپايه ای به  نفس طرح ھرگونه. اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند
طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران . معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارند

بات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را بنابراين، کارگران با طرح مطال. کرده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند
کارگر در . بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشند. از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند

مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا بايد تمام ثروت جامعه لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای 
آن ر حاضر را برمبنای را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشو

  . تدوين کرده ايم

  :مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از 

  . ھزار تومان باشد ۶٠٠حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد  -١
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . ی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگ - ٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۴
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد - ۵
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری است - ٧
  . دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود از ساختمان ھای تحت مالکيت -  
  . دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . در تمامی سطوح بايد رايگان شود آموزش و پرورش - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١٢
  .مل الغاء گرددسال بايد به طور کا ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

  . زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گرددھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن  -  
  . تشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  

 .طبقه کارگر بايد آزاد باشدايجاد ھرگونه تشکل کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری  -١۵
 

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  



ه  ه ر ک ل کار ر ک جاد  ای ا ی  ل کار ھما جاد  ای ا ی    ییھما

 
١٥ 

  ١٣٨٧آذر  ٢٩جمعه     ٣۴ سال اول ـ شمارٔه 

  
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  

  

  

  

  

  

  
 

ی ه ھما یر ک ه ھما یر ک ه ھما ی ر ک ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  را  را  را  ای ا
ید سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار    ...د

  
ل هماهنگی برای ايجاد تشکسايت کميته 

طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری
اخبار جديد کارگری در آن منتشر 

 .گردد می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای تماس با ما نامه الکترونيکی 
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

  

hamaahangi@gmail.com   
  

برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس 
در . وارد کنيد" خبرنامه سايت"الکترونيکی خود را در قسمت 

توانيد در ھمين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می
  .يدقسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شو


