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 :اين شماره در
  با پرچم مطالبات ضدسرمايه داری خود در تظاھرات خيابانی شرکت کنيم ٢
  !و ھم پياز را ميليون ھا رأی دھنده ھم چوب را خوردند ٣
  واستار حمايت ھمزنجيران خود ھستندکارگران انبار فروش مشروب در سوئد  خ ۴
  دو مصاحبه با دو کارگر پرستار ۴
  ناآرامی در پرو و کشتار سرخ پوستان ۵
  انتخابات و ضعف و ناتوانی فاجعه بار طبقه کارگر ۵
  انتخابات و راھکار ضدسرمايه داری در مقابل راھکارھای رفرميستی ٨
 !انتخاب بين بد و بدتر ١٠
  کارگران و انتخابات ١٢
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با پرچم مطالبات ضدسرمايه داری خود در تظاهرات خيابانی 
 شرکت کنيم

 )٦ -به مناسبت انتخابات ( 

 فضای مخالفت ٨٨خرداد  ٢٢فضای روزھای پيش از انتخابات روز جمعه 
. با نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی در پوشش مخالفت با احمدی نژاد بود

مخالفتشان تاکتيک شرکت در انتخابات با  در واقع، مخالفان نظام برای بيان
ما در . را اتخاذ کردند» بدتر« در مقابل گزينه » بد« ھدف انتخاب گزينه 

نوشته ھای پيشين خود به مناسبت انتخابات دوره دھم رياست جمھوری 
اسالمی در مورد اين راھکار رفرميستی و بستر عينی آن يعنی ضعف و 

ل سخن گفته ايم و در اينجا نمی خواھيم آن ناتوانی مخالفان نظام به تفصي
خوانندگان را به اين نوشته ھا در سايت و خبرنامه . سخنان را تکرار کنيم

آنچه می خواھيم در اينجا بر آن تأکيد کنيم اين . ھای کميته ارجاع می دھيم
خرداد  ٢است که فضای روزھای پيش از انتخابات چيزی شبيه به انتخابات 

پيش . را تداعی می کرد - روحيه انتقادی تر و تندو تيز مخالفانالبته با  -٧٦
برای انتخاب  ٧٦خرداد  ٢بينی می شد که رأی دھندگان ھمان گونه که در 

به خاتمی رأی ) کانديدای جناح اصلی و قدرتمند حاکميت( نشدن ناطق نوری 
رده دادند، در انتخابات جاری نيز برای انتخاب نشدن احمدی نژاد به طور گست

اما نتيجه . ھمين طور ھم شد. در انتخابات شرکت کنند و به موسوی رأی دھند
ظاھرا گردانندگان !! ای که اعالم شد پيروزی احمدی نژاد بر موسوی بود

قدرتمند خيمه شب بازی انتخابات در پشت صحنه آن، از دو گزينه اعالم 
رون شدن فضای جامعه از يک سو و بي» اصالحاتی«پيروزی موسوی و 

آوردن احمدی نژاد از صندوق با تقلب از سوی ديگر گزينه دوم را ترجيح 
درواقع، آنان نيز ھمچون رأی دھندگان فکر می کردند که دارند برای . دادند

يعنی فکر می کردند . را انتخاب می کنند» بد« گزينه » بدتر«پرھيز از گزينه 
سال اداره  ٤ست کم يا د ٨ھم مشکالت ناشی از  اعالم پيروزی موسوی باز

قوه مجريه توسط اصالح طلبان را برای آنان به وجود خواھد آورد، در حالی 
که تقلب و بيرون آوردن احمدی نژاد از صندوق ھای رأی ھزينه کمتری 

زيرا اين اقدام اگرچه ممکن است در روزھای اول اعالم نتيجه . برايشان دارد
وب اين مخالفت ھا غائله پايان می مخالفت ھايی را به وجود آورد اما با سرک

مخالف به نتيجه اعالم شده تن می » خس و خاشاک« يابد و اين ميليون ھا
قدرتمداران گرداننده اين خيمه شب بازی چندان از درستی اقدام خود . دھند

مطمئن بودند که نه تنھا نيازی نديدند که فاصله آرای دست چين شده احمدی 
بيعی تر کنند تا پذيرش آن را از سوی رأی نژاد و موسوی را اندکی ط

دھندگان به موسوی آسان تر کنند بلکه از موضع قدرت کامل آرای احمدی 
معترضان به نتيجه ( نژاد را حدود دو برابر آرای موسوی اعالم کردند 

انتخابات اين روزھا در تظاھرات خيابانی خود اعتراضشان را به اين فاصله 
تقلب يه درصد، دو درصد، نه پنجاه و سه « : کنند آرا اين گونه بيان می 

و نيز برای درھم شکستن و روکم کنی کروبی و اطرافيان او ) » !درصد
اعالم ) از آرای باطله نيز کمتر( آرای او را کمتر از يک درصد کل آرا 

به او گفتند که در ميان  کردند و با تمسخر و دھن کجی به کروبی در واقع
  !! ده استنفر پنجم ش چھار

اما حوادث پس از اعالم نتيجه انتخابات نشان داد که طراحان و گردانندگان 
را انتخاب » بدتر« ، برعکس، گزينه »بد« اين تقلب انتخاباتی به جای گزينه 

در واقع تنور انتخابات چندان گرم شد که حتی قبای خود اين !! کرده اند
ر می رسد که آن ھا در به نظ!! طراحان و گردانندگان را نيز سوزاند

نخست آن . محاسبات خود از درنظرگرفتن حداقل دو عامل مھم غفلت کردند
که ضعف و ناتوانی و درماندگی توده رأی دھندگان و پناه بردن آنان از دست 
يک جناح از حاکميت به جناح ديگری از آن را بيش از آنچه که ھست تصور 

ليون ھا انسان را به عروسک ھای آنان می پنداشتند که می توان مي. کردند
خيمه شب بازی بدل کرد، از آنان برای ھرچه گرمتر کردن تنور انتخابات 

انتخاب آنان را به بيرحمانه ترين شکل ناديده  سوء استفاده نمود و بعد ھم
گرفت و خيلی راحت به آن ھا ھمچون افرادی مورد سوء استفاده و تجاوز 

اکنش اين ميليون ھا رأی دھنده مورد سوء اما و. قرارگرفته دھن کجی کرد
استفاده و تجاوز قرارگرفته نشان داد که آنان ھنوز تا حد مورد نظر طراحان 

خطای ديگری که در . و گردانندگان تقلب انتخاباتی درمانده و بيچاره نشده اند
محاسبات اين طراحان و گردانندگان خود را نشان داد اين بود که آنان موقعيت 

. يکسان گرفتند ٧٦خرداد  ٢جناح اصالح طلب را با موقعيت آن در  کنونی
واقعيت اين است که در شرايط کنونی، مبارزه جناح سرمايه داری اصالح 
. طلب برای حضور در قدرت سياسی برای او حالت مرگ و زندگی را دارد

به عبارت ديگر، به دنبال آشکارشدن ناتوانی اصالح طلبان در مقابل جناح 
چه برای توده مردمی که  - سال رياست جمھوری خاتمی  ٨ر در جريان ديگ

اگر آنان در  –به او رأی داده بودند و چه برای سرمايه داران اصالح طلب 
از قدرت سياسی حذف  اوضاع کنونی نيز از جناح رقيب شکست بخورند و

خود را از صحنه  مرگ سياسی يا دست کم غيبت طوالنی شوند در واقع
در  ٧٦خرداد  ٢در حالی که اصالح طلبان در مقطع . قم زده اندسياست ر

نبودند که ھمچون اکنون به قيمت به  مجبوريعنی . چنين وضعيتی نبودند
خيابان آوردن ميليون ھا انسان مخالف جمھوری اسالمی بر حضور خود در 

  .قدرت سياسی پافشاری کنند

تخابات اشتباه از کار به ھر تقدير، تحليل طراحان و گردانندگان اصلی ان
به طوری که اينک جناح اصلی و قدرتمند جمھوری اسالمی به . درآمد

يعنی رياست جمھوری احمدی  اگر بر نتيجه اعالم شده: مخمصه افتاده است 
نژاد پافشاری کند در واقع نفت بيشتری بر آتش شعله ورشده می پاشد و چه 

نه از  د که نه از تاک نشان بماندبسا ادامه اين پافشاری کار را به آنجا بکشان
درعين حال، اگر عقب نيز بنشيند و تن به ابطال انتخابات بدھد . تاکنشان

و اين به مراتب  -شکست سنگينی خورده است، نه تنھا از اصالح طلبان بلکه 
. از ميليون ھا انسان مخالفی که از حکومت آن به جان آمده اند -مھم تر است 

جناح اصلی و قدرتمند سرمايه داری جمھوری اسالمی صرف نظر از اين که 
کدام يک از اين دو شق را انتخاب کند در يک نکته ھيچ ترديدی نيست و آن 

مذکور در اين مورد نيز  البته جناح. ھزينه ای است که اين جناح بايد بپردازد
را انتخاب » بد« گزينه » بدتر« و » بد« چاره ای ندارد جز اين که از ميان 

« گويا در جھنم سرمايه داری ايران سرنوشت ھر چيزی به انتخاب بين ( ند ک
به نظر می آيد که جناح حاکم دارد به اين !!). گره خورده است» بدتر« و » بد

سير حوادث روزھای اخير . نتيجه می رسد که گزينه دوم ھزينه کمتری دارد
روز دوشنبه  به ويژه پس از راه پيمايی ميليونی معترضان در تھران در

بوی سازش بين دو جناح از يک سو و سرکوب خونين مخالفان  ٢٥/٣/٨٨
نفر  ٧پس از اين تظاھرات ميليونی و کشتار . نظام از سوی ديگر را می دھد

نفر از مردم معترض، تجمعات بعدی از تالش حاميان  ٢٩و زخمی شدن 
راض موسوی و خاتمی و کروبی و ھاشمی رفسنجانی برای کاھش حدت اعت

» اله اکبر« ھا، مھندسی آن ھا به سوی سکوت و سياه پوشی و عزاداری و 
گفتن و محدود کردن شعارھای معترضان به صرف تقلب در انتخابات و 

از سوی ديگر، اين گفته سخنگوی . خواست ابطال انتخابات حکايت می کند
ويت اين گمان را تق» دور از ذھن نيست ابطال انتخابات« شورای نگھبان که

. پيش می رود می کند که جناح اصلی قدرت سياسی دارد به سمت گزينه دوم
با اين ھمه، در اين مورد نيز احتمال اشتباه اين جناح يعنی انتخاب گزينه اول 

  .نيست دور از ذھن به جای گزينه دوم
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ما کارگران در کجای اين : اما ھمه اين ھا را گفتيم تا به اينجا برسيم که 
بديھی است که جنگ بين دو جناح اده ايم و چه کار بايد بکنيم؟ اوضاع ايست

طبقه سرمايه دار و نمايندگان سياسی آن ھا برای گرفتن سھم بيشتری از 
قدرت نه تنھا جنگ ما نيست بلکه دقيقا برای تشديد استثمار و سرکوب بيش از 

فاوتی اما از اين نکته درست به ھيچ وجه نبايد بی ت. پيش ما صورت می گيرد
ما می توانيم و بايد اين وضعيت . ما را نسبت به اوضاع پيش آمده نتيجه گرفت

را به عرصه ديگری برای مبارزه در جھت تحقق مطالبات ضدسرمايه داری 
عرصه ھای اصلی تاکنونی اعتراض ما يکی عرصه مبارزه . خود تبديل کنيم

نھادی ما برای با بيکارسازی ھا و تعويق دستمزدھا بوده، که راھکار پيش
مراکز کار و توليد درمعرض  کارخانه ھا و به طورکلیتصرف مقابله با آن 

تعطيل است، و ديگری اعتراض و مقاومت در برابر شکل ھای مختلف تشديد 
. استاعتصاب استثمار و سرکوب، که در اين مورد نيز راھکار پيشنھادی ما 

 سراسری کردنيد بر لزوم اکنون و با توجه به اوضاع پيش آمده، ما ضمن تأک
دو راھکار فوق به ويژه در شرايط کنونی، راھکار ديگری را نيز در کنار 

حضور فعال و سازمانيافته در راھکارھای فوق پيشنھاد می کنيم و آن 
« است، که در  تظاھرات خيابانی با پرچم مطالبات ضدسرمايه داری کارگران

مستقل از اين که  -ما  .آمده است» منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران
کدام جناح طبقه سرمايه دار بر ديگری پيروز می شود و با پرھيز از تبديل 

می توانيم و بايد با تشکيل شوراھای  - شدن به سياھی لشکر اين يا آن جناح 
ضدسرمايه داری خود در محل ھای کار و زندگی و پيوند اين شوراھا برای 

قه کارگر ايران سه راھکار فوق را به گونه ای ايجاد شورای سراسری طب
تا از حالت ضعف و ناتوانی و انفعال  سنجيده و ھوشيارانه باھم تلفيق کنيم

کنونی و بستر به قدرت رساندن يک بخش از طبقه سرمايه دار در مقابل 
بخش ديگر بيرون آمده و مطالبات خود را قدرتمندانه بر کل طبقه سرمايه دار 

حميل کنيم و بدين سان راه را برای مراحل بعدی برچيدن تمامی و دولت آن ت
  .بساط نظام بردگی مزدی ھموار سازيم

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨خرداد  ٢٨

  

  

  

  !ه هم چوب را خوردند و هم پياز راميليون ها رأی دهند

 )٥ -به مناسبت انتخابات ( 

خيابان ھای تھران و چند شھر ديگر به صحنه جنگ و گريز معترضان به 
شعار . نتيجه انتخابات رياست جمھوری با نيروھای سرکوبگر تبديل شده است

است که اکنون » مرگ بر ديکتاتور«اصلی معترضان به تقلب در انتخابات، 
قط ديگر با وضوح و روشنی بسيار بيشتری می توان ديد که منظور آنان ف

خبرھای تأييد نشده ای از کشته شدن چند نفر از مردم در . احمدی نژاد نيست
حتی اگر اين خبرھا نيز صحت . جريان اين جنگ و گريزھا شنيده می شود

نداشته باشند، در يک نکته ھيچ ترديدی نيست و آن ضرب و شتم و دستگيری 
وحشت و سرکوب وحشيانه تظاھرکنندگان ھمراه با ايجاد فضای رعب و 

از سوی ديگر، تظاھرکنندگان چندين پاسگاه پليس، بانک، اتوبوس . است
را به آتش کشيده و تخريب ... ايستگاه اتوبوس، کيوسک تلفن و شرکت واحد،

آنان ھمچنين در مواردی با سنگ و چوب به سرکوبگران حمله . کرده اند
شھرداری،  کرده اند و، با ساختن باريکاد و آتش زدن الستيک و ظروف زباله

خيابان ھای ولی عصر، فاطمی، تخت طاووس، ( منطقه وسيعی از تھران 
عباس آباد، ميرزای شيرازی، قائم مقام فراھانی، ونک، کريم خان زند، تخت 

را به ميدان يک جنگ واقعی با ...) جمشيد، حافظ، فلسطين، انقالب و
از ھمين  احساسات تظاھرکنندگان را. نيروھای سرکوبگر تبديل کرده اند

آنان احساس می کنند که فريب . برخورد قھرآميز به خوبی می توان درک کرد
پی برده اند که رئيس جمھوری اسالمی از قبل . خورده اند و تحقير شده اند

. تعيين شده بوده و رأی گرفتن از آنا ن صرفا يک بازی نمايشی بوده است
شود که احساس می کنند خالصه آن که خشم تظاھرکنندگان از اينجا ناشی می 

  .برای گرم کردن تنور انتخابات مورد استفاده ابزاری قرارگرفته اند

به جرأت می توان گفت که آنچه مردم در جريان حوادث چند روز گذشته 
درمورد انتخابات آموختند با سال ھا تبليغ عليه اين پديده دنيای سرمايه داری 

ايی توھم در مورد انتخاب بد درمقابل ميليون ھا مردم با دني. به دست نمی آمد
اما نه فقط اجازه انتخاب بد در . بدتر پای صندوق ھای رأی رفتند و رأی دادند

مقابل بدتر را به آنان ندادند بلکه اعتراض آنان با باتوم و گاز اشک آور و 
اکنون ديگر بسياری از . اسپری فلفل و زندان و چه بسا گلوله رو به رو شد

انتخابات شرکت کردند آن گونه که خود می گويند پشت دستشان را  آنان که در
چنان که قبال  -انتخابات . داغ می کنند که ديگر در ھيچ انتخاباتی شرکت نکنند

حتی در شرايط دموکراتيک نيز قرار نبوده و نيست که مطالبات  -گفته ايم 
بد در مقابل  اما در اين شرايط دست کم اجازه انتخاب. مردم را برآورده کند

در حالی که در جھنم استبدادی سرمايه . بدتر را به رأی دھندگان می دھند
اکنون رأی دھنده . داری ايران حتی اين اجازه نيز به رأی دھندگان داده نشد

. ايرانی مصداق کامل و بارز کسی است که ھم چوب را خورده و ھم پياز را
و اين تأسف . بايد تأسف خورد به حال چنين کسی، به ويژه اگر کارگر باشد،

فقط آنگاه منتفی می شود که اين کارگر به جای شرکت در انتخابات شورای 
خود را تشکيل دھد و قدرتمندانه پرچم مطالبات ضدسرمايه داری خود را 

  .درمقابل نظام حاکم برافرازد

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٨خرداد  ٢٤
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خواستار حمايت  کارگران انبار فروش مشروب در سوئد
 همزنجيران خود هستند

ژوئن کارگران انبار شرکت  ٤روز پنچشنبه 
ع و فروش مشروبات الکلی در شھر توزي

آنان . سوئد اقدام به تظاھرات کردند» يوردبرو«
به اخراج خود و ھمزنجيرانشان اعتراض 

مشروبات الکلی يک شرکت فروش . داشتند
انحصار عظيم سراسری است که در مالکيت 

شرکت کنندگان در . دولت سوئد قرار دارد
تظاھرات فرياد می زدند که سرمايه داران 
دولتی صاحب انحصار فروش مشروبات 
کارگران رسمی را اخراج کرده و به جای آن ھا 
کارگران قراردادی مورد استثمار و سالخی 

. ی را به کار گمارده استشرکت ھای آدم فروش
کارگر در اوايل  ٤٩بيکارسازی ھا با اخراج 

در ماه مه، موج جديد . سال جاری آغاز شد
کارگر ديگر به  ٣٣اخراج فرا رسيد و 

صاحبان . ھمزنجيران بيکار خود پيوستند
سرمايه دليل اخراج ھا را کاھش فروش 
مشروب اعالم می کنند و مطابق معمول 

تنھا طريق جبران اين کاھش بيکارسازی ھا را 
کارگران ھمه اين ادعای مالکان . می دانند

آنان . دولتی شرکت را مردود اعالم می کنند
تالش بسيار برنامه ريزی شده سرمايه داران 

برای جايگزينی کارگران استخدامی توسط 
نيروی کار بسيار ارزان تر و فاقد ھر نوع 
تضمين ادامه اشتغال، محو گسترده تر 

اوردھای جنبش کارگری و الغا يا تضعيف دست
کامل مقاوله نامه ھايی مانند قراردادھای دسته 
جمعی کار، قانون حفاظت از حقوق مستخدمان 
و مانند اين ھا را دليل اصلی بيکارسازی ھا می 

» يوردبرو« کارگر زنی که در انبار شھر . دانند
شرکت در پی استثمار : " کار می کند می گويد

وقتی اخراج . ر انعطاف پذير استنيروی کا
ھای قبلی صورت گرفت ما شاھد استخدام ھمان 

بعضی وقت ھا . ميزان کارگران اجاره ای بوديم
شمار کارگران جديد حتی از بيکارشدگان بيشتر 
بود و اين بيانگر آن است که ھدف اخراج ھا 
استثمار نيروی کار ارزان تر و آسيب پذيرتر 

جايگزين : "گويدکارگر ديگری می ". است
کردن کارگران رسمی توسط کارگران اجاره ای 
با ھدف محدود ساختن قرارداد دسته جمعی کار 

قانون حمايت از مستخدمين  و معاھده موسوم به
او اضافه می ". و نوع اين ھا صورت می گيرد

کند که کارگران اجاره ای از ھيچ گونه حقوقی 
. دبرای تضمين اشتغال خود برخوردار نيستن

دستمزدھای آنان در نازل ترين سطح تعيين می 
شود و مجبورند به تمامی شرايط کشنده و ضد 
انسانی تعيين شده از سوی صاحبان سرمايه تن 

  . دھند

کارگران اخراجی عليه اين جنايات اعتراض 
آنان از ھمه ھمزنجيران خويش . کرده اند

خواسته اند تا به حمايت فعال از مبارزات آن ھا 
کلوب محلی اتحاديه کارگران به گونه . زندبرخي

ای بسيار جدی از سوی قاطبه کارگران زير 
ً از اين . فشار قرار گرفته است کارگران وسيعا

کلوب درخواست کرده اند که خواستار 
ممنوعيت کامل جايگزينی افراد استخدامی با 

اخراج شدگان برای . کارگران اجاره ای شود
ژوئن در شھر  ١٠بار دوم در روز چھارشنبه 

يوردبرو عليه تصميم سرمايه داران تظاھرات 
آنان ضمن تقاضای حمايت وسيع . کردند

ھمزنجيران اعالم کردند که تا گرفتن نتيجه به 
  .مبارزاتشان ادامه خواھند داد

 ٢٠٠٩ژوئن 

 

 دو مصاحبه با دو کارگر پرستار
  مصاحبه اول

   ؟كنيد ميخودتان را معرفي كنيد و بگوييد دركجا كار  - 
 .شھر کار مي کنم سال است كه در بيمارستان رازي قائم ٦ و سامره ھستم 

  .مشغول کار ھستمجراحي عمومي زنان و چشم در بخش . ليسانس دارم
  به عنوان يک پرستار با چه مشکالتي مواجه ھستيد؟  - 

چيزي  ابرخورد بد پزشک و باال دستي ھا با م .خيلي كوتاه و مختصر بگويم
  . دھد  ه ما را رنج مياست ك

  چند ساعت در روز به اين کار مشغول ھستيد؟  - 
  .ساعت  ٨روزي 

  دستمزد می گيريد؟ چه ميزان  - 
   .گيرم تومان ميھزار ٢٥٠من استخدام نيستم و ماھي 

  زندگي شما را مي دھد؟  می گيريد کفافآيا حقوقي که  - 
ارم و مجبورم در جای ، با اين حقوق اندک امکان اداره زندگی خود را ندخير

  . ديگر ھم کار کنم
  آيا حقوق خود را به موقع دريافت مي کنيد؟  - 

 . کنند اذيت مي نه،
  برخوردار ھستيد؟ ايمنی محيط کار آيا از  - 

در جريان خون گيری از يک  از پرستاران ھمکارميكي به طور مثال  .خير
به ھپاتيت مبتال شد و دش خو بيمار مبتال به ھپاتيد به دليل نداشتن وسائل ايمنی

ما در کار خويش با مخاطرات جدی مواجه . متاسفانه دوماه بعد درگذشت
 .ھستيم

  آيا جايي مي توانيد مشکالت خود را مطرح کنيد؟ کسي پيگيري مي کند؟  - 

سعي مي کنيم  بيمارستان ظاھراً محل رجوع شکايات است، اما ما دفتر رئيس
با ما بد در صورت طرح معضالت  زيرا. بخوريم مشكالت را نگوييم و فرو

می کنند و با خطر اخراج رو به رو می برايمان دردسر درست  .دنمي شو
  . شويم

  آيا اضافه کاري به شما تعلق مي گيرد؟  - 
  . بله مي گيرد

   در زندگي شما تاثير منفي دارد؟ کار شب ھاي آيا اضافه کاري و شيفت - 
 حنه ھا در شب برايمان اعصابي باقي نميديدن برخي ص .بله تاثير منفي دارد

ھمين و بعضا با وضعيت فجيع . مي آورند  را خورده افراد چاقو .گذارد
. بيشتر احساس كنيم بسيار شود كه خستگي را خودش باعث مي صحنه ھا

  . وھميشه به نوعي خسته ھستيم . ھم نداريم استراحتھيچ برنامه  عالوه بر اين
  مصاحبه دوم 

  .د را معرفی کنيدلطفاً خو - 
 دارم و در ليسانس پرستاري. كنم دربيمارستان بھشتي بابل كارمي وبيتاھستم 

  .مشغول کار ھستممغز  اتاق جراحي قلب باز و
   با چه مشکالتی مواجه ھستيد؟ - 

ساعت  ٤٤ھفته اي . حقوق بسيار پايين استروزانه کار خيلی طوالنی است، 
  . كنم  كار مي

  گيريد؟ حقوق میچه ميزان  - 
ھزار ٦٤٨ جاری به در سال می گرفتم که ھزار تومان ٥٣٨در سال گذشته 

  .افزايش يافته استتومان 
  ی که دريافت می کنيد کفاف ھزينه زندگی شما را می دھد؟ آيا از حقوق - 

  . در بيمارستان ھاي خصوصي ھم کار مي کنم و به ھمين دليل خير
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   آيا اضافه کاري به شما تعلق مي گيرد؟ - 
اضافه  ساعت ١٣٥در طول ماه نمي توانيم بيش از  .بله ولي محدوديت داريم

  .کاری داشته باشيم
  در زندگي شما تاثير منفي دارد؟  شب و شيفت یآيا اضافه کار - 

براي ھمسرم که  ،و در روحيه ام اثر منفي دارد ه کننده استبراي من خست
  . تفرھنگي است چيزي به نام شب کاري قابل قبول نيس

  آيا از امنيت محيط کار برخودار ھستيد؟ - 
ھميشه در معرض ابتال به بيماری ھايی مانند ايدز و ساير بيماری ھای  .خير 

نبود امکانات ايمنی سبب انتقال بيماری از افراد بيمار به ما می . مھلک ھستيم
 . شود
  آژانس ايران خبر : منبع
  ٨٨خرداد  ٢٦

 

 پوستانناآرامی در پرو و کشتار سرخ 
ه  ن  ١٢روز جمع ان  ٢٠٠٩ژوئ ه نظامي ا حمل ب

سرخ پوست  ٣٠پرو به سرخ پوستان معترض 
ا . کشته شدند يش ب يا سه سال پ ن گارس دولت آل

ل ناسيوناليست  شعار مقابله با فساد مالی در مقاب
يد روزی رس ه پي يا از . ھای چپ ب  ١٩٨٥گارس

يس  ٣٦در  رين رئ وان ت وان ج ه عن الگی ب س
ا ردجمھوری آمريک ارش را آغاز ک ين ک . ی الت

ادی،  ديد اقتص ران ش ا بح ت او ب دوران حکوم
به  ٣.٠٠٠تورم  روه ھای ش درصدی، تشکيل گ

ای  اآرامی ھ ت، ن ه حکوم ته ب امی وابس نظ
الی و  اد م ا، فس د شدن ھ تار، ناپدي اجتماعی، کش

دن  گسترش فقر ار آم ود و سبب روی ک ھمراه ب
انسه او به کلمبيا و سپس به فر. فوجی موری شد

ال  ت و در س ور  ٢٠٠١گريخ ه کش اره ب دوب
ات . برگشت تباھات  گفت ٢٠٠٦در انتخاب از اش

ت ه اس ته درس گرفت فانه و . گذش ا متاس ام
ودن «برخالف ضرب المثل ھای  آزموده را آزم

ت ک «و » خطاس ار از ي اه دوب يچ گ ان ھ انس
ود ی ش ده نم وراخ گزي وش  »س ا فرام ردم ب م

ازھم د ود ب اک خ ته دردن ردن گذش ات ک ر انتخاب
اب  ه انتخ دتر ب د و ب ين ب د و ب رکت کردن ش

د ه او رای دادن د و ب ن . پرداختن ابه اي مش
ز  ران ني ه وضوح در اي ون ب ا را اکن برخوردھ

اھديم رارداد . ش تن ق ا بس يا ب ن گارس ت آل دول
تجارت آزاد با اياالت متحده به بھانه بھره گيری 
ردم، تخريب جنگل  رای م از منابع زيرزمينی ب

ه و ھای ط بيعی و خصوصی کردن آب رودخان
تقيم  ابی مس ومی از دست ي محروم کردن مردم ب
ه  ی ب ين الملل به آن ھا ، راه ورود کنسرن ھای ب

ن کشور  پرو را برای غارت منابع زيرزمينی اي
ژه . باز کرد ه وي انونی ب  ١٠مصوبه ھای جديد ق

د،  ه  ٤٠٠مصوبه جدي زار سرخ پوست منطق ھ
ين ھايش ازون را از زم دآم ی ران رون م  .ان بي

ی ی انگليس رکت نفت ک ش ون ي وی  -اکن فرانس
مشغول اکتشاف نفت و گاز است و کنسرن ھای 

  . ديگر منتظر ورود و تقسيم منابع و منافع

ری   ز و درگي گ و گري ال جن ه س ن س ی اي ط
ته است ه داش اه . ادام ا از م ا جنگ و گريزھ ام

تظاھرات گسترده سرخ . آوريل اوج گرفته است
تان  د ٩از پوس از ش ل آغ ان . آوري از آن زم
ا  ٥٠٠٠ نفر از ساکنان شھرھای باگوا و اتکوبام

ژه نفت  جاده ھا را بسته و حمل نقل کاالھا به وي
د دا واکنشی . و گاز را مشکل ساخته ان دولت ابت

روکش  نشان نداد و منتظرماند تا مسئله خودش ف
ه . اما جنبش گسترش يافت. کند اه م ارم م در چھ

ايق مس ک ق ايق ي ک ق ا ي راه ب امی ھم لح نظ
ی رن انگليس دی -کنس وی س رخ  فرانس ه س را ک

پوستان برای جلوگيری از عبور قايق کنسرن ھا 
ازون  روی رودخانه روی که مھم ترين شعبه آم

ماه مه، بعد  ٩در . است بسته بودند، تخريب کرد
ان،  از يک اکسيون راديکال توسط سازمان بومي

ت در  ژه ا ٤دول عيت وي ھر وض رد و ش الم ک ع
ان را  دام بومي گ« اق الم جن ی »اع ه ھرکس علي

اد  ر ايج خواند که می خواھد در روند تاريخ تغيي
د ه !! کن ومی منطق اکنان ب اره س يا درب گارس

تند و  آمازون گفت آن ھا شھروند درجه يک نيس
  !! نبايد خواسته خود را به مردم تحميل کنند

ه ژوئن نظاميان برای پايان دادن ب ١٢در جمعه 
ی  ا تانک و ھل وا ب ين و ھ ا از زم اده ھ تن ج بس
د ه کردن وا حمل ردم معترض در بوگ ه م . کوپترب

ی  ا ھل د و ب ردم انداختن ان م ه مي گاز اشک آور ب
د ه . کوپتر به آن ھا شليک کردن ن حمل  ٣٠در اي

مصوبه  ١٠نفر از بوميانی را که خواھان الغای 
يش از  ته و ب تند کش د ھس ی  ١٥٠جدي ر زخم نف

گروگان گرفتند و  پليس را ٣٨وميان نيز ب. شدند
ا  ه ب ه مقابل يس ب ده از پل ادره ش لحه مص ا اس ب

د و  رکوبگران پرداختن تند ٩س يس را کش . پل
تور  ان دس اھرات بومي ه تظ نش ب يا در واک گارس
ه  يدگی داد و ب رای رس يونی را ب کيل کميس تش
وی  زوئال و بولي تقيم دولت ھای ون طور غيرمس

ا  اآرامی ھ ن ن د و را در اي ر خوان مقص
تان معترض  ه از سرخ پوس تمدارانی را ک سياس

د ن حوادث خوان وی . حمايت می کنند مسئول اي
ان را  تگيری سخنگوی سازمان بومي تور دس دس

اين سخنگو، دولت را به نسل کشی . صادر کرد
رار داد  ا ق ود ب ه ب سرخ پوستان متھم کرده و گفت

د  و تجارت آزاد اول سرمايه گذاران نفتی می آين
بعد پای سرمايه گذاران ديگر برای غارت چوب 

ود از می ش ازون ب ی و آب آم ای جنگل ه  .ھ او ب
سفارت نيکاراگوئه پناھنده شد، زيرا درصورت 

  . دستگيری به احتمال زياد اعدام می شد
      

 ٢٠٠٩ژوئن  ١٢

 

 انتخابات و ضعف و ناتوانی فاجعه بار طبقه کارگر

 )٤ -به مناسبت انتخابات ( 

روزھا به بھانه انتخابات ميليون ھا نفر در سراسر ايران به خيابان ھا می اين 
ران،  آيند و مخالفت خود را با محمود احمدی نژاد، رئيس جمھوری اسالمی اي

اتور« فضای شھرھا سرشار از شعارھای . اعالم می کنند ر ديکت و  »مرگ ب
و» نصرمن اله و فتح قريب، مرگ بر اين دولت مردم فريب« ا انسان ميلي ن ھ

ا . معترض و مخالف دولت احمدی نژاد است اما اين مخالفت صرفا مخالفت ب
ه مخالفت . دولت احمدی نژاد نيست اله دارد و ب ينه ای سی س اين مخالفت پيش

ته است . با دولت احمدی نژاد محدود نمی شود پيش از احمدی نژاد وجود داش
الفت، مخالفت با کل نظام اين مخ. و بی گمان پس از او ھم وجود خواھد داشت

ن نظام است» نه« . سرمايه داری جمھوری اسالمی است . گفتن به تماميت اي
در شرايط کنونی، مخالفت علنی و آشکار با کل نظام جمھوری اسالمی جز از 

طريق مخالفت با دولت احمدی نژاد مقدور نيست و دليل آن ھم روشن است و 
داردبرای ھرکس که جمھوری اسالمی را می  ه توضيح ن از ب ا . شناسد ني ام

ا ن روزھ ه اي در  مخالفت با جمھوری اسالمی فقط يک روی سکه ای است ک
  .خيابان ھای شھرھای مختلف ايران می بينيم

ا نظام سرمايه داری  انوس مخالفت ب ن اقي ه اي روی ديگر اين سکه آن است ک
ين علانتخابات جمھوری اسالمی اسير چھارچوب  ه ھم ت در است و درست ب

د . جھت معکوس خود يعنی تحکيم ھرچه بيشتر پايه ھای اين نظام عمل می کن
ه جای احمدی  رار است ب امواج سرکش مخالفت با نظام جمھوری اسالمی ق

امنژاد  اورد مھره ديگری از ھمين نظ ی موسوی را سرکار بي سرنوشت . يعن
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وری اسالمی نيست ا جمھ زی جز موافقت ب ن مخالفت چي وم اي ی ويژگ. محت
اقض  ين تن ان دارد ھم ا جري اصلی پديده ای که اين روزھا در مقابل چشمان م

اين ھمه شور و ھيجان و انرژی جوانانی که از دست حاکميت کنونی به . است
ران  ر اي جان آمده اند جز تحکيم و تقويت پايه ھای نظام سرمايه داری حاکم ب

ات ه شرکت در انتخاب رار است ب را ق رد، زي د ک ه  کاری نخواھ و رای دادن ب
بينجامد و رای دادن به ھر کانديدايی چيزی جز رای دادن به  يکی از کانديداھا

ه در . نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی نيست درست به ھمين دليل است ک
ا  ديت ب ه ض المی از زاوي وری اس ا جمھ الفتی ب رين مخ ه کوچک ت الی ک ح

ن سرمايه داری و حتی دفاع سنديکاليستی از منافع  دان اوي کارگران سر از زن
در می آورد، اين شب ھا می توان بدون ھيچ گونه مزاحمت نيروھای انتظامی 

اد زد  رد و فري ايکوبی ک ان رقص و پ بح در خياب ا ص ی ت ل « و امنيت ل مت ات
دکتر « ، »يه ھفته، دو ھفته، احمدی حمام نرفته « ، »توتوله، ديکتاتور کوتوله

ر  رو دکت ای«، »ب ای ب دی ب ایاحم ای ب دی ب المی ... و» ، احم وری اس جمھ
ه . خوب می داند دارد چه کار می کند ات روز جمع ور انتخاب اگر قرار باشد تن

خرداد با شرکت ميليونی مردم گرم تر از انتخابات ھای قبلی شود چه باک  ٢٢
« از ميدان دادن به يک مخالفت کنترل شده با جمھوری اسالمی حتی با شعار 

اتو ر ديکت ه شور وھيجان و رقص و !! » رمرگ ب دان دادن ب اک از مي چه ب
ه، « پايکوبی جوانان و درواقع تخليه انرژی آنان حتی با شعار  ل توتول ل مت ات

ت، !! » ديکتاتور کوتوله ن مخالف ه اي د ک جمھوری اسالمی خيلی خوب می دان
ا نمی  ه تنھ د، ن ل می کن ر نظام تحمي به رغم ھزينه ھای اجتناب ناپذيری که ب

يم و  واند سد مقابل خود را از سر راهت رعکس، درجھت تحک ردارد بلکه، ب ب
ا نظام سرمايه . تقويت اين سد عمل می کند ن روزھ ه اي ايی ک ه ھ با ھمه ھزين

ن نظام داری حاکم بر ايران تحمل می کند، برندۀ ق  پديدۀ مخالفت با اي از طري
  .شرکت در انتخابات بدون ھيچ ترديدی جمھوری اسالمی است

ق شرکت در  ا انسان مخالف، مخالفت خود را از طري ون ھ ن ميلي اما چرا اي
ر نمی  ورد مخالفت را از سر راه ب ا نظام م ه تنھ انتخاباتی بيان می کنند که ن
د فقط و فقط  دارد بلکه آن را تحکيم و تقويت می کند؟ پاسخ اين پرسش را باي

ه رد، ب ا مخالف جستجو ک ون ھ ن ميلي يار  در ضعف و ناتوانی اي ل بس ن دلي اي
ه جای شرکت قدرت روشن که اگر اين ميليون ھا مخالف  دتا ب تند قاع می داش

نظام مورد مخالفت را تقويت می کند خود اين نظام را از سر  در انتخاباتی که
تند ی داش ود برم وری . راه خ رمايه داری جمھ ام س ا نظ ت ب ه مخالف ين ک ھم

ات منجر اسالمی درھمان حال به تقويت اين نظام از ط ق شرکت در انتخاب ري
ت  ن مخالف ه اي د ک ی دھ ان م ود نش ی ش دارد م درت آن را ن ورد ق ام م ه نظ ک

اين ضعف و ناتوانی از نوع ھمان ضعف . مخالفت خود را از سر راه بردارد
ان کسان و  و ناتوانی کارگرانی است که برای گرفتن حقوق معوقه خود به ھم

ار وق ک ه حق د نھادھايی متوسل می شوند ک رده ان سرمايه : گران را معوق ک
دگی و . داران و دولت آن ھا اتوانی و درمان ن ضعف و ن ورد اي ا در م ما بارھ

  .علت آن سخن گفته ايم و در اينجا به اشاراتی بسنده می کنيم

ام سرمايه داری را  ا نظ ارزه ب ارگران در مب اتوانی و استيصال ک ضعف و ن
ان  سرمايه .آن بازتوليد می کندخود اين نظام و سازو کارھای گوناگون  ا ھم ي

ار  ا محصول ک رابطه اجتماعی خريد و فروش نيروی کار مدام کارگران را ب
سرمايه مدام کارگران را با کار . يعنی تبلور و تجسم قدرت خود بيگانه می کند

د ه می کن ه بيگان درت در جامع روت و ق د ث ی عامل تولي ا . خود يعن سرمايه ب
د ايجاد رقابت مرگبار ه می کن ن . در ميان کارگران آنان را با يکديگر بيگان اي

دگی در  اتوانی و درمان ز ضعف و ن دام و يکري د م ای بازتولي ه معن ه ب ا ھم ھ
ارگر است ه ک ه رفرميسم. طبق اده ای است ک ان بستر حاضر و آم ن ھم ا  اي ي

ا سرمايه  اصالح طلبی برای بازداشتن کارگران از مبارزه آگاھانه و متشکل ب
ه. ی از آن تغذيه می کنددار بحث شرکت در  اين ھمان بستر آماده ای است ک

اين راھکار . از آن تغذيه می کند» انتخاب بين بد و بدتر«انتخابات با راھکار 
ا سرمايه داری  ارگران ب ديل مخالفت ک ده راه تب ھيچ چيز نيست جز ھموارکنن

ام ن نظ ا اي ان ب ت آن ه موافق ده . ب ه بخش عم ار، ک ن راھک ت اي ای از جمعي
يچ  د، ھ ه می کنن ا آن توجي ات عمل خود را ب ده در انتخاب ونی شرکت کنن ميلي

ين  ده ھم ه زائ ام سرمايه داری ب الف نظ ا مخ ون ھ ديل ميلي ز نيست جز تب چي
ا مخالف . نظام ون ھ ی ميلي ديل روی گردان اين راھکار ھيچ چيز نيست جز تب

رکت ق ش ق آن از طري ا مواف ون ھ ه ميلي رمايه داری ب ات س ا . در انتخاب ام
رمايه داری ه س می ک د  رفرميس ی کن د م ود بازتولي دام آن را از درون خ م

ار  ا راھک کل راست و ب ن ش ط در اي ات فق ورد انتخاب د « درم ين ب اب ب انتخ
ا راھکار تحريم » چپ« اين رفرميسم در شکل . فرموله نمی شود» وبدتر و ب

ی . شودنيز تئوريزه می ) و نه ضدسرمايه داری( ضدرژيمی  ته قبل ما در نوش
ه تفصيل بحث  ات ب ا انتخاب ار رفرميستی دربرخورد ب ن دو راھک ورد اي درم

يم ن فرصت. کرده ايم و خوانندگان را به اين نوشته ارجاع می دھ ا اي  در اينج
را مغتنم می شماريم و به نکاتی تاريخی درباره تاثير فاجعه بار اين شکل ھای 

جنبش طبقه کارگر ايران و توجيه ضعف و  در ايجاد وضعيت کنونی رفرميسم
  . اشاره می کنيم ناتوانی فاجعه بار اين جنبش

جنبش کارگری ايران از ھمان آغاز پيدايش خود در اوايل قرن بيستم ميالدی  
حزب کمونيست « رفرميسم چپ از زبان . اسير اين شکل ھای رفرميسم شد

!! تر» آزاد« استار رشد مدام در گوش توده ھای کارگر خواند که خو» ايران
به کارگران گفت که . سرمايه داری باشند!! تر» ملی« و !! تر» مستقل«و 

انباشت سرمايه توسط سرمايه داران انگليسی را به حساب توسعه سرمايه 
به آنان القا کرد که معيشت و رفاه و آزادی آنان را نه سرمايه !! داری نگذارند

از کارگران خواست که به . تھديد می کند است که» امپرياليسم«داری بلکه 
سياھی لشکر . جای مبارزه با سرمايه دست به کار پيکار عليه امپرياليسم شوند
دست سرمايه . درمانده و بی نام و نشان جبھه متحد ضدامپرياليستی شوند

ھم عھد و ھم پيمان و ھماوا با . را بفشارند» ليبرال«و مالکان » ملی« داران 
. بجنگند!! و رشد آزاد سرمايه!! ه دار برای صنعت مستقل ملیطبقه سرماي

رفرميسم چپ در کنار اين نسخه پيچی ھای باب طبع سرمايه از کارگران 
خواست که برای حل و فصل مشاجرات خود با صاحبان سرمايه راه تشکيل 

طبقه کارگر ايران سال . سنديکا و سازمانيابی سنديکاليستی را در پيش گيرند
در مشاجرات ميان بخش ھای . گفته ھای رفرميسم چپ گوش کرد ھا به

از جنب و جوش واقعی ضدسرمايه داری . مختلف طبقه سرمايه دار حل شد
سرباز جبھه خلق و ضد امپرياليسم ملی گرايانه خلقيون چپ نما . خود بازماند

 زير تاثير اين رفرميسم قادر به جھت گيری آگاھانه و سازمان يافته جنبش. شد
ضدسرمايه داری خود نشد و بدين سان ھمچون موجودی آويزان به فرقه، 
فرومانده و آسيب پذير با وزيدن توفان سھمگين ديکتاتوری رضاشاھی پرپر 
شد و توان مقابله اساسی با استثمار سرمايه داری و بی حقوق ھای ناشی از 

تی خود رفرميسم چپ در واقعيت طبقا. مناسبات بردگی مزدی را از دست داد
سخنگوی بخشی از طبقه سرمايه دار بود که با افراشتن پرچم طبقه کارگر 
توده ھای اين طبقه را از کارزار واقعی طبقاتی خود بازمی داشت و به 

طبقه کارگر ايران زير فشار موعظه ھا و . اردوگاه سرمايه پيوند می زد
گم کرد  رھنمودھای رفرميسم چپ ھويت طبقاتی و ضدسرمايه داری خود را

   .اين يا آن بخش طبقه سرمايه دار بدل شد و به زائده جنبش ھای

حزب توده «چندی بعد، وارثان بسيار راست تر رفرميسم چپ در ھيأت 
اين بار بخش ھای . بساط سربازگيری در ميان کارگران را پھن کردند» ايران

بيت و مختلف طبقه سرمايه دار ھر کدام به صورت سازمان يافته تر برای تث
تحکيم نقش خود در کار برنامه ريزی اقتصاد، سياست و نظم جامعه و برای 
. پاسخ ھر چه مؤثرتر به ملزومات توسعه و تسلط سرمايه داری در تقال بودند

اردوگاه سرمايه داری دولتی شوروی در سطح بين المللی به يکی از دو قطب 
ار ايران به اين قطب بخشی از طبقه سرمايه د. عظيم سرمايه تبديل شده بود

وابسته بود و رفرميسم چپ نمايندگی اين قطب و سرمايه داران ايرانی وابسته 
تمام تالش رفرميسم چپ در اين دوره آن بود که زير . به آن را برعھده داشت

پرچم طبقه کارگر جنبش کارگری ايران را از ھر نوع مبارزه عليه سرمايه 
داری را در ميان توده ھای کارگر نطفه رويکرد ضدسرمايه . باز دارد

سنديکاليسم را به عنوان بستر سازش طبقه کارگر و نظام . خاموش سازد
جنبش کارگری را به زائده . سرمايه داری در ميان کارگران جا اندازد
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توده ھای کارگر . کشمکش ميان بخش ھای مختلف طبقه سرمايه دار تبديل کند
اه و افق دار رويکرد ضدسرمايه داری در خالء حضور مؤثر و نيرومند و آگ

در سطحی بسيار وسيع به موعظه ھای رفرميسم چپ نمای اردوگاھی دل 
آنان در اين دوره نيز قادر به سازماندھی مبارزات ضدسرمايه داری . بستند

 ٢٨با کودتای . خود نشدند و در اين مورد سنگی بر روی سنگ نگذاشتند
يکتاتوری سلطنتی سرمايه باز ھم به مرداد، توفان وحشت و گند و خون د

بازھم ھر جنب و جوش و اعتراض کارگری درو شد . سراغ طبقه کارگر آمد
و جنبش کارگری بی ھيچ استخوان بندی و قوام و استحکام ضدسرمايه داری 

  . اسير تيغ جالدان حاکم نظام بردگی مزدی شد

ی کارگر، در سال ھای دھه پنجاه شمسی توده ھا. تاريخ به جلو شتافت
کارخانه ھای کشور را به ميدان مبارزه و اعتصاب عليه شدت استثمار 

مبارزات کارگران در مراکز کار و توليد و در جنبش . سرمايه تبديل کردند
آنان خواسته . ھای گسترده حق مسکن و مانند اين ھا سال ھا به طول کشيد

ا بر سينه سرمايه معضالت انبوھی ر. ھايی را بر سرمايه داران تحميل کردند
. نظام سرمايه داری را در ورطه مجادالت درونی فرو بردند. کوبيدند

چگونگی بقای سرمايه داری را به مشکل عاجل و پيچيده دولتمردان داخلی و 
کارگران ھمه اين کارھا را انجام دادند و با . بين المللی سرمايه مبدل ساختند

به بعد را فراھم  ٥٦ای سال ھای انجام آن ھا زمينه ھای خيزش وسيع توده 
با اين ھمه، تحت تاثير اشکال توأمان رفرميسم چپ و راست راه . کردند

مبارزه طبقاتی خود را در بيراھه ھای سرمايه گم کردند و به طبقه شکست 
، رفرميسم ٥٧در سال ھای قبل و اوايل انقالب . خورده انقالب تبديل شدند

چريک فدايی «اسالف خود، گاه در پوشش چپ اين بار در ھيأت انتقاد از 
پيوند با جنبش « و » کار در ميان طبقه کارگر« و گاه با رھنمود » خلق

بدون ھيچ نوع نقد ضدسرمايه داری، ھمان  ، اما درھر حال»کارگری
در . رفرميسم گذشته را البته درپوشش سرنگونی طلبی فراطبقاتی ادامه داد

نی از پيکار ضدسرمايه داری طبقه کارگر اين دوره نيز ھر چه گفت ھيچ نشا
رژيم ستيزی خلقی و ناسيوناليستی، تالش برای سربازگيری از . نداشت

فعاالن کارگری کارخانه ھا، تبديل کارگران برخی مناطق ازجمله کردستان 
به نيروھای پيشمرگ جنبش ناسيوناليستی، تکه تکه کردن فعاالن کارگری و 

مخالف فرقه ھا و احزاب سکتی ديگر، نسخه  آويختن ھر کدام به فرقه ای
و نوع اين کارھا يکی يکی تيشه ھايی بود که  پيچی سنديکا و تبليغ سنديکاليسم

بر ريشه ھر نوع جھت گيری خودآگاھانه ضدسرمايه داری توده ھای کارگر 
جنبش کارگری در اين دوره نيز قادر به ھيچ ابراز وجود مستقل، . فرود آورد

در دھه شصت . ھانه، افق دار، طبقاتی و ضد سرمايه داری نشدنيرومند، آگا
جنبش چپ را به پوششی برای گريز از » خلق گرايی«نيز رفرميسم چپ نقد 

نقد رفرميسم تبديل کرد و بازھم به بخش وسيعی از فعاالن کارگری آدرس 
فرقه ھايی که در دھه شصت و پس از آن . غلط داد و آنان را به بيراھه کشاند

تشکيل ... و» کارگری« و » کمونيست« ی پس از ديگری با نام ھای يک
احزاب و گروه  شدند، عالوه بر ادامه سنت ھای فرقه گرايانه و اصالح طلبانه

ھای » ليدر«ھای پيشين، حزب بازی فرقه ای و کاريکاتوری و بت سازی از 
حزبی و دعوت از کارگران برای سجده در مقابل بت ھای محقر گروھی و 

تأثيرھای ويرانگر رفرميسم چپ بر . را نيز به اين سنت ھا افزودند سکتی
اما به . با زوال تدريجی محافل آن کمتر و کمتر می شد جنبش کارگری

موازات اين تضعيف و فروپاشی و به علت خميرمايه رفرميستی اش، ايفای 
نقش آن در کار خدمتگزاری به سرمايه اين بار در پوشش رفرميسم راست 

چند سال اخير، دوره کرنش رفرميسم چپ . نديکاليستی ھرچه بيشتر می شدس
اين دوره، . در مقابل سنديکاليسم در ايران و در سطح بين المللی بوده است

انحالل ھرچه گسترده رفرميسم چپ در سنديکاليسم و رفرميسم راست را به 
ير تدارک ھر چه وسيع تر برخی فعاالن کارگری اس. نمايش نھاده است

رفرميسم چپ در توسل به سرمايه داران صدرنشين اتحاديه ھای کارگری تا 
برای ) از قبيل گای رايدر و شرکا( مغز استخوان مزدور سرمايه جھانی 

  . توسعه سنديکاليسم در ايران نمود روشنی از شتاب تند اين روند انحالل است

آفرينی  جنبش کارگری ايران زير تاثير رفرميسم راست و چپ از نقش 
زير فشار سھمگين اين  اين جنبش. ضدسرمايه داری خود بازمانده است

. رويکردھا در ھيچ دوره ای قادر به تشکيل صف مستقل و نيرومند خود نشد
ھيزم رايگان تنور جنبش ضدامپرياليستی ناسيوناليست  ٢٠در سال ھای دھه 

ش ھای وثيقه تسويه حساب ميان بخ ٣٠تا  ٢٠در سال ھای . ھای چپ شد
پيش و پس  .مختلف طبقه سرمايه دار در جامعه ايران و در سطح جھانی شد

،انقالب ضدسرمايه داری خويش را گم کرد و بازنده واقعی ميدان ٥٧از سال 
نه . وضعيت موجود قابل قياس با ھيچ يک از دوره ھای قبل نيست. گرديد

و نه سال است  ٣٢تا  ٢٠است، نه فاصله ميان  ٢٠سال ھای پيش از دھه 
اما روزھای تشتت درون قدرت سياسی سرمايه بر سر . است ٥٧ھای انقالب 

چگونگی استمرار حيات سرمايه داری و ادامه تحميل اين نظام بر طبقه 
بخش ھای مختلف طبقه سرمايه دار عمالً فضای زندگی و افکار . کارگر است

نين شرايطی در چ. عمومی جامعه را در درون ھمين مجادالت غرق کرده اند
طبقه کارگر به عنوان طبقه ای که عظيم ترين بخش توده ھايش دارد به 
صورت رقت باری در کوره سودسازی و سودجويی بی عنان سرمايه 

می . خاکستر می شود می بايست عليه کل اين وضعيت به ميدان می آمد
بايست به ميزان توان خود حول منشور مطالبات پايه ای خود صف آرايی می 

بايد با تشديد و توسعه مبارزه ضدسرمايه داری خويش تالش بخش ھای . کرد
مختلف طبقه مسلط برای تحکيم پايه ھای مناسبات بردگی مزدی را خنثی می 

بايد فضای جامعه را از دست سرمايه داران و دولتمردان می گرفت و . کرد
اين  طبقه کارگر برای. در شعارھای واقعی ضدسرمايه داری غرق می کرد

کارھا نياز به آمادگی و تدارک و سطحی از سازمانيابی و آگاھی و افق روشن 
رفرميسم چپ و راست در صد سال ايفای نقش خود . ضدسرمايه داری داشت

. بزرگ ترين ضربه را بر روند چنين تدارک و تجھيزی فرود آوردند
رفرميست ھای چپ و راست وجود ديکتاتوری استبدادی را عامل اصلی 

ديکتاتوری بی گمان نقش تعيين . وماندگی و استيصال طبقه کارگر می دانندفر
اما ديکتاتوری شيوه اعمال . کننده ای در پيدايش اين وضع داشته است و دارد

حاکميت سرمايه است و طبقه کارگر نمی تواند با بھانه کردن ديکتاتوری بر 
واقعيت اين . کوبدماندگاری ھميشگی خود در جھنم سرمايه داری مھر تأئيد ب

است که رفرميست ھا نيمی از حقيقت را می گويند و نيمی از حقيقت بزرگ 
ً ھيزم بيار . ترين دروغ است رفرميسم در دو شکل چپ و راست آن تاريخا
  . که شرايط موجود را بر توده ھای کارگر تحميل کرده است معرکه ای بوده

بايد . ز شرايط روز درس بگيرندطبقه کارگر ايران و به ويژه فعاالن آن بايد ا
بدانند که ھر لحظه غفلت از تالش مؤثر آگاھانه برای سازمانيابی شورايی و 
ضدسرمايه داری لحظه ای در تحکيم پايه ھای قدرت سرمايه و سالخی شدن 

بايد از ھمين . ھر چه وحشيانه تر توده ھای کارگر توسط سرمايه است
دسرمايه داری حول منشور مطالبات وضعيت برای سازمانيابی شورايی و ض

بايد قدرت متحد و متشکل خود . پايه ای خود حداکثر استفاده را به عمل آورند
بايد مطالبات ضدسرمايه داری خود را قدرتمندانه . را عليه سرمايه اعمال کنند

و سرانجام درمورد حاضر، يعنی . بر سرمايه داران و دولت آن ھا تحميل کنند
سرمايه داری، به جای شرکت در انتخابات بايد قدرت متشکل  انتخابات نظام

خود برای دستيابی به مطالبات ضدسرمايه داری طبقه کارگر را به صحنه 
 .آورند

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨خرداد  ٢١
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  ١٣٨٨خرداد  ٢٩جمعه     ٥٩شمارٔه مسلسل   ـ ١٢سال دوم ـ شمارٔه  

رهای انتخابات و راهکار ضدسرمايه داری در مقابل راهکا
 رفرميستی

 )٣ –به مناسبت انتخابات ( 

در آستانه برگزاری انتخابات رياست جمھوری در جامعه سرمايه داری 
ايران، از سوی نيروھای اجتماعی منتقد و مخالف رژيم سياسی حاکم به طور 

عده ای انتخابات را تحريم می کنند و . کلی دو راھکار طرح و تبليغ می شود
معموالً اين است که دموکراسی، آزادی و شرايط مشارکت  پايه استدالل آن ھا

اينان بر اين باورند که اگر امکان اثرگذاری . آزاد شھروندان فراھم نيست
فعال بر روند رأی گيری ھا وجود داشت، اگر ھمه می توانستند نماينده 
مطلوب خود را انتخاب کنند آنگاه شرکت در انتخابات نه فقط مجاز بلکه 

اما تا زمانی که چنين نيست و فشار ديکتاتوری و . وری می شدبسيار ضر
قھر عريان اجازه چنين تأثيرگذاری ھايی را نمی دھد، بھترين راه عبارت 
است از تحريم انتخابات و خودداری از صدور مجوز مشروعيت برای رژيم 

عده ای ديگر تحريم را امری مردود و منفعل می پندارند و آن . سياسی حاکم
عمالً دادن فرصت به بدترين گرايشات حکومتی برای تحکيم ھر چه بيشتر را 

از منظر اينان بايد ھميشه بد را بر بدتر ترجيح . پايه ھای قدرت خود می دانند
داد، بايد در انتخابات شرکت کرد و با گزينش بد راه يکه تازی بی عنان بدتر 

بالً تا حدودی صحبت کرده در باره ھر کدام از اين راھکار ھا ما ق. را سد کرد
ايم و رابطه اندرونی ميان تحليل ھا، نظرات و راھکارھای آنان با واقعيت 
طبقاتی و اھداف و انتظارات اجتماعی شان را کم و بيش مورد اشاره قرارداده 

نکات ديگری است که بايد بر . در اينجا قصد تکرار آن مباحث را نداريم. ايم
ھدف اين است که اوالً وحدت ريشه ای اين دو . مروی آن ھا اندکی درنگ کني

راھکار و نيز تفاوت آن ھا را نشان دھيم و ثانيا در مقابل آن ھا راھکار 
  .ضدسرمايه داری را توضيح دھيم

واقعيت اين است که دو راھکار فوق دارای مشترکات بسيار اساسی ھستند،  
ی رفرميسم يا يک ريشه کامالً واحد يعن مشترکاتی که شاخ و برگ ھای
اين وجوه اشتراک را بايد نخست در قالب . اصالح طلبی را تشکيل می دھند

خود راھکارھا و سپس در زھدان واقعی رويش يا سرچشمه مشترک جوشش 
تا جايی که از ساختار متعارف راھکارھا . آن ھا بازکرد و مورد تامل قرارداد

  : زير است  صحبت می کنيم نقاط اشتراک اين دو رويکرد به قرار

مدافعان ھر دو راھکار انتخابات را ابزار مناسبی برای دخالت در تعيين . ١
ھيچ . چگونگی نظم اجتماعی و تعيين سرنوشت زندگی شھروندان می دانند

کدام از آن ھا اساس انتخابات را به عنوان يک سازو کار سرمايه داری برای 
ی از آن نه تنھا نفی نمی انتقال قدرت از يک بخش از سرمايه به بخش ديگر

کنند بلکه نقش آن را به عنوان ظرفی برای ابراز قدرت و اثرگذاری بر روند 
  . مثبت می دانند و مورد تأييد قرار می دھند جاری اوضاع

ھر دو جريان بر اين باورند که انتخابات فقط اھرمی برای فشار بر تصميم . ٢
ت بلکه پلکانی برای صعود گيری ھا و برنامه ريزی ھای حاکمان وقت نيس

به اريکه قدرت، احراز مکان معين در قدرت سياسی، دخالت از باال در اداره 
امور اجتماعی، سمت دادن به سياست ھا و تعيين حد و حدود آزادی ھا و 

  . حقوق مدنی شھروندان است

برای حاميان ھر دو راھکار، نبود دموکراسی و آزادی ھای سياسی و  .٣
طرفداران . تصميم گيری است وری و سرکوب شالوده واقعیفشار ديکتات

شرکت در انتخابات و گزينش بد در مقابل بدتر تسلط گسترده ديکتاتوری را 
سدی بر سر راه انتخاب نمايندگان واقعی خود اعالم می کنند و انتخاب بد را 
راھی برای اعمال فشار بر پايه ھای محکم ديکتاتوری و تضعيف آن می 

مدافعان تحريم، برعکس، مشارکت در انتخابات را اقدامی در راستای . دانند
مشروعيت بخشی آشکار به اين ديکتاتوری می دانند و بر اين باورند که افراد 

با حضور خود در رای گيری ھا عمالً به استحکام و قوام رژيم سياسی حاکم 
کفه  اولی ھا رأی دادن را وسيله ای برای سنگين ساختن. کمک می کنند

توازن قوا در ساختار قدرت سياسی حاکم به نفع خويش می بينند، در حالی که 
دومی ھا ھيچ کدام از نيروھای رقيب درون حاکميت سياسی را تضمين کننده 
ھيچ بھبودی در اوضاع سياسی يا ھموارساز راه بالندگی اقتدار حزب يا گروه 

حاظ سياست، اھداف جريان نخست به ل. و رويکرد خود به حساب نمی آورند
اما طيف دوم به . و خط مشی با گروه ھايی از حاکميت تجانس انداموار دارد

نوع متفاوتی از برنامه ريزی برای نظام اجتماعی مسلط موجود می انديشد و 
ھيچ يک از بخش ھای حاکميت را ھمگن و ھمسوی خويش در تنظيم و 

به صورت ديگری نيز می  اين تفاوت را. اجرای اين برنامه ارزيابی نمی کند
طرفداران ھر دو راھکار با ديکتاتوری عنان گسيخته حاکم . توان بيان کرد

مخالفت دارند و خواستار تغيير قدرت سياسی حاکم يا وقوع تغييراتی در 
در اين ميان، اولی ھا دستيابی به تغييرات و تحقق . ساختار اين قدرت ھستند

ياسی پيوند نمی زنند بلکه تالش می کنند انتظاراتشان را به سرنگونی رژيم س
تا ھمراه بخش ھای ديگر طبقه خويش از طريق انتخابات به اھداف سياسی و 

اما دومی ھا، برعکس، موجوديت رژيم . اجتماعی خود جامه عمل پوشند
سياسی و به ويژه فشار ديکتاتوری پليسی را سد راه نفوذ خود در ميان توده 

اعی ديگر می بينند و بر اين باورند که تأمين و ھای کارگر و اقشار اجتم
توسعه نفوذشان در سطح جامعه و در ميان توده کارگر و غيرکارگر در گرو 

که از طريق  آنان انتخابات را تريبونی می دانند. سرنگونی رژيم سياسی است
آن می توان اھداف خويش را در ميان کارگران و فرودستان تبليغ کرد و 

  . قات و اقشار را جلب کردحمايت اين طب

ھر دو رويکرد، ضعف و ناتوانی و درماندگی کارگران در مقابل سرمايه  - ٤
داری و آويزان شدن آن ھا به يک بخش از سرمايه در مقابل بخش ديگری از 

واقعيت . آن را توجيه می کنند و، بھتر بگوييم، پنھان می کنند و می پوشانند
نتخابات، چنان که در نوشته ھای قبلی اين است که شرکت کارگران در ا

توضيح داده ايم، ھيچ چيز نيست جز پناه بردن آنان از يک بخش از طبقه 
سرمايه دار به بخش ديگری از آن از موضع ناتوانی و استيصال در مقابل 

رويکرد انتخاب بد در مقابل بدتر با توجيه اين پناھندگی . نظام سرمايه داری
رويکرد . رماندگی طبقه کارگر پرده ساتر می اندازددرواقع برناتوانی و د

به ( تحريم انتخابات نيز با آويزان کردن کارگران به حزب و دار و دسته خود 
باعث می ) »بدتر« درمقابل بخش » بد« جای آويزان شدن آن ھا به بخش 

شود که کارگران به ضعف و ناتوانی و بی پشت و پناھی خود در مقابل 
ھردو رويکرد به . ی نبرند و بدين سان درصدد رفع آن برنيايندسرمايه داری پ

جای انگشت گذاشتن بر درماندگی و ناتوانی موجود کارگران در مبارزه متحد 
و متشکل با سرمايه داری آن را به بستر و سکويی برای دستيابی خود به 

  .قدرت سياسی تبديل می کنند

. راک ھا يک تفاوت مھم نيز دارندبا اين ھمه، اين دو رويکرد به رغم اين اشت
تا آنجا که به بحث انفعال و فعاليت و دخالتگری از موضع سرمايه داری 
مربوط می شود، رويکرد تحريم انتخابات کامال انفعالی است در حالی که 
رويکرد شرکت در انتخابات و گزينش بد در مقابل بدتر به ھرحال از ھمان 

به بيان ديگر، . وشت خود دخالت می کندموضع سرمايه داری در تعيين سرن
 سرمايه دارانه اقدام سياسیرويکرد گزينش بد در مقابل بدتر به ھرحال يک 

را پيش پای طرفداران خود می گذارد، حال آن که تحريم سرنگونی طلبانه 
حرکت سياسی حتی از  موجد ھيچ گونهفراطبقاتی رويکردی انفعالی است که 

اما از آنجا که آنچه در تحليل ھا ناديده . نيست موضع سرمايه دارانه نيز



ه  ه ر ک یر ک ل کار جاد  ای ا ی  یھما ل کار جاد  ای ا ی    ھما

 
٩ 

  ١٣٨٨خرداد  ٢٩جمعه     ٥٩شمارٔه مسلسل   ـ ١٢سال دوم ـ شمارٔه  

گرفته می شود نه اين تفاوت بلکه دقيقا وجوه اشتراک اين رويکرد است ما 
اين وجوه اشتراک کامالً  .ترجيح می دھيم بازھم بر اين اشتراک ھا تاکيد کنيم

زمانی که ھر دو . بنيادی ھستند و از يک سرچشمه واحد طبقاتی برمی خيزند
ار را به درستی کالبدشکافی کنيم، خوب درمی يابيم که دستکاری نظام راھک

بردگی مزدی برای مدافعان ھر دو طيف سياسی بنياد تمامی سياست پردازی 
ھر دو طيف به دنبال ھيچ نوع . ھا، تعيين راه حل ھا و اتخاذ راھکارھا است

ر يا ضديت واقعی و زنده و عملی با اساس رابطه خريد و فروش نيروی کا
تغيير در ساختار حاکميت يا تسخير قدرت . رابطه توليد ارزش اضافی نيستند

ھر دو طيف برای . سياسی برای ھر دو کعبه آمال و غايت مقصود است
رسيدن به اين ھدف در جستجوی جلب حمايت کارگران و اقشار اجتماعی 
 ديگر ھستند و ھر دو جريان کل نقش توده ھای کارگر را در صرف حمايت

طبقه کارگر برای ھر دو . از حزب يا شعارھای گروھی خود خالصه می کنند
و تحکيم موقعيت  طيف يک نيروی آلت فعل يا مرکب عروج به قدرت سياسی

ھيچ کدام از طرفداران دو راھکار نه . حزب و گرايش اجتماعی خويش است
رند فقط حرفی برای سازمانيابی مستقل ضدسرمايه داری توده ھای کارگر ندا

بلکه ھر دو سايه ھر نوع تالش مستقل کارگران در اين راستا را با تير می 
انتخابات برای حاميان ھيچ يک از دو راھکار، به ھيچ وجه بستری . زنند

تحريم کنندگان فقط . برای رويارويی طبقه کارگر با نظام سرمايه داری نيست
الح ناپذيری را دليل اصالح ناپذيری رژيم حاکم را فرياد می زنند و ھمين اص

حاميان گزينش بد در مقابل بدتر نظريه . واقعی تحريم انتخابات اعالم می کنند
اصالح ناپذيری را رد نمی کنند اما آن را شرط کافی و الزم برای تحريم نمی 

تحريم کنندگان به کارگران می گويند که رأی ندھيد و به جای رأی دادن . دانند
عيت حزب و گروه ما خود را برای سرنگونی رژيم در م. از ما حمايت کنيد
سرنوشت کار و زندگی خود را . ما را به قدرت برسانيد. سياسی آماده سازيد
ما ھمه امور را اصالح خواھيم کرد و جھنم موجود را با . به دست ما بسپاريد

رويکرد تحريم حرف ديگری با توده . بھشت موعود جايگزين خواھيم ساخت
کل جنجال وی آه و ناله انزوا و انفصال خود از اھرم ھای  .کارگر ندارد

قدرت دولتی است و اين که قدرت سياسی حاکم نامشروع است، زيرا راه 
اين رژيم بايد سرنگون . ورود او به ساختار حاکميت سياسی را سد کرده است

شود و تحريم انتخابات درواقع ھشداری برای توجه کارگران به ضرورت اين 
حاميان ھر دو راھکار تحريم و گزينش بد در مقابل بدتر، در . ی استسرنگون

انتخابات را . کارزار انتخاباتی خويش، از نظام سرمايه داری سخن نمی گويند
. به عنوان سازو کار اعمال حاکميت سرمايه بر طبقه کارگر بررسی نمی کنند

ھری سلطه و رژيم سياسی حاکم و ديکتاتوری پليسی آن را به عنوان ابزار ق
بقای رابطه خريد و فروش نيروی کار به کارگران نشان نمی دھند و تالش 

انتخابات برای . نمی کنند که کارگران برای يورش به اين رابطه سازمان يابند
ھيچ . آن ھا صرفاً ابزار اعمال فشار عليه رژيم سياسی و نه عليه سرمايه است

يک طبقه زير فشار استثمار و کدام به کارگران نمی گويند که به عنوان 
توحش و بی حقوقی ھای سرمايه داری و به عنوان توده عظيم انسان ھايی که 
تمامی راه ھای ادامه حيات آنان در اين نظام مسدود شده است بايد چه کنند، 

ھر دو . دست به چه کارھايی بزنند و در اين گذر به انتخابات چگونه نگاه کنند
و قطع نظر از جنجال ھای لفظی شان واقعيت را به رويکرد در عالم واقع 

راھکار گزينش بد در مقابل بدتر تمام تالش . کارگران وارونه نشان می دھند
خود را صرف تقويت بخشی از طبقه سرمايه دار در مقابل بخشی ديگر و از 
اين طريق تحکيم پايه ھای قدرت نظام بردگی مزدی می کند و اصرار دارد 

ری را در مسلخ جاودان سازی دوزخ سرمايه به رقت بارترين که جنبش کارگ
رويکرد تحريم ضدرژيمی نيز ھمين سياست را به شکل . شکلی قربانی کند

حاميان اين راھکار با اکتفا به تحريم صرف، منزوی . ديگری دنبال می کند
ساختن توده ھای کارگر، پيگيری سياست تبديل کارگران به تسمه نقاله 

بی فراطبقاتی و احتراز کامل از پيش کشيدن ھر نوع راه حلی سرنگونی طل
برای صف آرايی طبقه کارگر در مقابل انتخابات سرمايه بازھم راه تضعيف 
جنبش کارگری و به ناچار تقويت بيشتر نظام بردگی مزدی را پيش می 

  .گيرند

در مقابل راھکارھای تحريم و گزينش بد به جای بدتر، راھکار سومی نيز 
اين راھکار، مقابله و مبارزه فعاالنه با نفس انتخابات در نظام . ود داردوج

بردگی مزدی از طريق متحدشدن حول منشور مطالبات ضدسرمايه داری 
اين رويکرد، در مقابل سالخی قدرت پيکار طبقاتی . طبقه کارگر است

کارگران در پای اقتدار يک بخش از طبقه سرمايه دار در مقابل بخش ديگر 
ز يک سو و گره زدن موج نارضايی توده ھای کارگر به علم و کتل ا

سرنگونی طلبی فراطبقاتی از سوی ديگر، راھکار تقويت ھر چه مؤثرتر 
روند سازمانيابی، رشد آگاھی، تحکيم موقعيت پيکار و تعرض عليه شيرازه 

راھکار ضدسرمايه داری، . حيات سرمايه را پيش پای کارگران می گذارد
ت را ھمچون ھر رخداد ديگر درون جھنم سرمايه داری زمينه ای انتخابا

برای دميدن در تنور مبارزه طبقاتی و آرايش قوای نيرومندتر و آگاه تر توده 
ھمزمان با راه افتادن جار و جنجال . ھای کارگر در مقابل سرمايه می بيند

ھر چيز سرمايه داران و دولت آن ھا درمورد برگزاری ھر انتخابات، قبل از 
می کوشد تا توده ھای کارگر را به کالبدشکافی ضدکارمزدی اين رويداد 

مسئله رأی و رأی گيری و حق رأی و پديده انتخابات را از عمق . مجھز کند
رابطه خريد و فروش نيروی کار بيرون می کشد، مکان ھمه اين ھا را به 

فی، مصالح عنوان حلقه ھای پيوسته زنجيره حيات رابطه توليد ارزش اضا
بيگانه سازی مطلق کارگر با قدرت طبقاتی ضدسرمايه داری خود و ابزار 
کفن و دفن واقعی حق دخالتگری آزاد و آگاه توده ھای کارگر در تعيين 
. سرنوشت کار و زندگی خود برای بردگان مزدی سرمايه تشريح می کند
مايه انتخابات را در ھر شکل آن و در سيطره تمامی اشکال حاکميت سر

اقدامی در اردوی سرمايه و برای استحکام پايه ھای قدرت نظام بردگی مزدی 
تبيين می کند و ھر نوع مشارکت در آن را گامی در ھمسويی با حاکمان 

اين راھکار بدين سان . سرمايه و عليه ھست و نيست توده ھای کارگر می داند
گران با سرمايه شالوده کار خود در برخورد با انتخابات را بر ضديت کار

گام بعدی برای اين راھکار، تشديد ھر چه بيشتر تالش . استوار می سازد
برای توسعه اعتراض و تھاجم کارگران عليه سرمايه در دوره ھای برگزاری 

اگر سرمايه داران و احزاب گوناگون طبقه سرمايه . انتخابات سرمايه است
ر را در موج مجادالت ميان دار با ھمه توان به راه می افتند تا طبقه کارگ

خويش غرق سازند، راھکار ضدسرمايه داری به طور متقابل می کوشد تا 
جنبش کارگری را حول مطالبات مشخص ضدسرمايه داری خود در يک 

نقش و موضوعيت انتخابات اين . صف مستقل و آگاه طبقاتی وارد ميدان کند
رمايه داری در است که قدرت سرمايه را استحکام بخشد و راھکار ضدس

تقابل با اين طرح سرمايه می کوشد تا قدرت تعرض کارگران به شيرازه 
حيات سرمايه را ھر چه وسيع تر سازمان دھد و ھر چه آگاھانه تر به صف 

سرمايه داران و احزاب آن ھا از کارگران تقاضای رأی و مشارکت در . کند
ارگران می خواھد انتخابات می کنند و راھکار ضدکارمزدی، برعکس، از ک

که به جای تفويض قدرت خود به سرمايه برای تحميل نيرومندتر و گسترده تر 
در يک کالم، . مطالبات خود بر نظام سرمايه داری دست در دست ھم گذارند

انتخابات در نگاه فعاالن جنبش ضدسرمايه داری لحظه ای از حيات اين 
به ھمان ميزان که حاکمان . جنبش در ميدان مصاف طبقاتی عليه سرمايه است

سرمايه در روزھای برگزاری ھر انتخابات برای دوام نظام خود و آرايش 
نيرومندتر قدرت طبقه خويش تالش می کنند راھکار ضدسرمايه داری نيز 
سازمانيابی وسيع تر و آگاه تر توده ھای کارگر عليه سرمايه و برای تضعيف 

ی نھائی بردگی مزدی را در دستور ھر چه بيشتر سرمايه داری با افق نابود
  . کار خود می گذارد

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٨خرداد  ١٩
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 !انتخاب بين بد و بدتر
 )٢ -به مناسبت انتخابات ( 

اين راھکاری است که در طول ! »ازميان بد و بدتر بايد بد را انتخاب کرد« 
بی شک، زمينه . موعظه شده است يان دراز در گوش توده ھای کارگرسال

اصلی پيدايش چنين راھکاری ناتوانی و درماندگی طبقه کارگر به علت 
اين ناتوانی . محروم بودن از افق و ملزومات مبارزه عليه سرمايه داری است

و درماندگی باعث می شود که کارگران از دست يک بخش از طبقه سرمايه 
بر . پناه ببرند) » بد« بخش ( به بخش ديگری از آن ) » بدتر« بخش (  دار

چنين زمينه ای است که گرايشاتی از طبقه سرمايه دار و اصالح طلبان درون 
و حاشيه جنبش کارگری اين راھکار را فرموله و تئوريزه می کنند و به فعال 

کار چيست، اين ببينيم که واقعيت اين راھ. ترين مبلغان آن تبديل می شوند
جريانات چه درکی از آن دارند، از طرح آن چه انتظاراتی را دنبال می کنند 

  .و گزينه بد در مقابل بدتر را برای چه می خواھند

ندارد، و » خوب« ھيچ معنايی جز حذف انتخاب » بدتر«و » بد«انتخاب بين 
انتخاب خوب ھم چيزی جز رھايی انسان از شر تمام مصائب ناشی از نظام 

بنابراين، عصاره واقعی استدالل ھای مبلغان انتخاب بين . سرمايه داری نيست
مايه داری بد و بدتر اين است که انسان چاره ای جز تن دادن به نظام سر

ھمه چيز در . نظام سرمايه داری منزلگاه آخر ھستی انسان است. ندارد
اگر رفاھی . چھارديواری ھمين منزلگاه است که می تواند باال و پايين شود

اگر بحث آزادی و زندگی بھتر انسان ھا . قابل دستيابی است در ھمين جا است
رھايی از نابرابری را . در ميان است بايد در محدوده ھمين نظام جستجو شود

در يک کالم، سرنوشت انسان جز در چھارچوب . در ھمين جا بايد دنبال کرد
برای کشف خوبی ھا و تغيير بدی ھا بايد در . سرمايه داری رقم نمی خورد
بايد . بايد شرايطی را با شرايط ديگر عوض کرد. درون اين نظام تالش کرد

و روزگار بھتر به وضعيت موجود تن  به اميد به دست آوردن امکانات بيشتر
چيزی که در . داد و باالخره بايد ھمواره ميان بد و بدتر اولی را انتخاب کرد

اينجا به طور کامل غايب است لزوم مبارزه برای از جای کندن بنای ھستی 
موجود است، و درست به ھمين دليل کل ظرفيت و توان طبقه ای که قرار 

ير و از جای کندن باشد به صورت بسيار بيرحمانه است دست به کار اين تغي
تا جايی که به گرايش ھای آشکار و . ای از صفحه محاسبات پاک می شود

رسمی مدافع نظام بردگی مزدی در لباس ليبرال و سوسيال دموکرات و 
. طرفدار حقوق بشر و نوع اين ھا مربوط می شود تکليف بحث روشن است

چيزی فراتر از نظام بردگی مزدی فکر کنند و  قرار نيست اين جريان ھا به
قرار نيست که آنان ھيچ دريچه ای را بر روی ھيچ نوع مبارزه و اعمال 

سخن بيشتر از گرايش ھا و . قدرت عليه شالوده ھای ھستی اين نظام بازکنند
. جريان ھايی است که مدعی تغيير نظم اجتماعی مسلط جامعه و جھان ھستند

ه انتخاب بين بد و بدتر را به طور معمول با نوعی آرايش اين ھا مجبورند ک
ظاھری ھمراه سازند و چنين وانمود کنند که گويا در محاسبات خود، به 
مبارزه برای تغيير عينيت موجود و نقش قدرت طبقه دگرگون کننده نيز بی 

اين گرايش ھا به ھمين دليل در توجيه حرف ھای خويش دست . توجه نيستند
می گويند بد را . افتن انبوه استدالل ھای بی پايه و بی مايه می شوندبه کار ب

انتخاب می کنند تا خطر بدتر را برای مدتی از سر توده ھای کارگر و 
از خموشی کامل بارقه ھای آزادی در جامعه جلوگيری به . فرودست رفع کنند

نان از بسته شدن کامل راه نفس کشيدن انسان ھا و اعتراض آ. عمل آورند
از تھاجم فاشيستی و نابودساز گرايش بدتر به تمامی . ممانعت نمايند

دستاوردھای مبارزات گذشته توده ھای کارگر جلوگيری کنند و برای تمديد 
مدافعان گزينه بد در . قوا و تدارک مبارزه بيشتر کارگران فرصت بخرند

کار ھم می مقابل بدتر با پيش کشيدن اين توجيھات به طور معمول بسيار طلب
شوند و اينجا و آنجا مخالفان اين راھکار را متھم می کنند که گويا چشمان 

خطر سھمگين بدتر را برای زندگی انسان ھا . خود را بر واقعيت ھا می بندند

درک نمی کنند و بدين سان آتش بيار معرکه بدتر برای تاخت و تاز گسترده 
با سردادن شعارھای . ی شوندتر عليه حداقل معيشتی کارگران و فرودستان م

نامتناسب با اوضاع روز و عجز از تحليل درست شرايط حتی به روند 
مبارزات کارگران لطمه می زنند و توان موجود پيکار آنان را در معرض 

طراحان و حاميان . تھاجم نيروھای ارتجاعی و راست افراطی قرار می دھند
اما در اين ميان . استدالل می کنندراھکار انتخاب بد در مقابل بدتر اين گونه 

را از بيخ و بن فراموش می کنند و آن اين که به !! ذکر يک نکته بسيار ناقابل
راستی اينان دفع تھاجمات بدتر از طريق تن دادن به تعرضات بد را برای چه 

برای اين که جز تالش در چھارچوب سرمايه داری ھيچ دريچه  :می خواھند 
ود ندارد، ھمه راه ھا به اين نظام ختم می شود و تحمل ای به سوی حيات وج

جھنم سرمايه داری سرنوشت محتوم بشر است؟ يا برای اين که، برعکس، 
جنگ عليه موجوديت بردگی مزدی اجتناب ناپذير است و در تدارک فرصت 
برای تمرکز قوا و يافتن ساز و کار مؤثرتر پيکار بايد عجالتاً بد را تحمل کرد 

دتر را از سر جنبش ضدسرمايه داری توده ھای کارگر کوتاه کرد و تا شر ب
پاسخ مدافعان ترجيح بد بر  در ھمين راستا اين جنبش را گامی به پيش برد؟

به اين دليل کامالً مشخص و روشن که . بدتر به طور قطع حالت نخست است
ضدسرمايه به پيکار  اينان ھيچ گاه با سرمايه داری مبارزه نکرده اند، ھيچ گاه

جز اصالحات بديل ديگری را  داری طبقه کارگر پای بند نبوده اند و ھيچ گاه
اگر کسی يا جريانی در تدارک اغتنام . درمقابل نظام سرمايه داری نگذاشته اند

فرصت برای کمک به تقويت مبارزات توده ھای کارگر عليه استثمار سرمايه 
وحش اين نظام باشد چنين داری و عليه گرسنگی و فقر و ديکتاتوری و ت

تمام رويکردھا و . مبارزه ای فبل از ھرچيز بايد دستور کار زندگی او باشد
اقشار و گروه ھايی که مبارزه با سرمايه داری در دستور کار زندگی شان 

البته با  - نيست انتخاب بد در مقابل بدتر را برای استمرار وضعيت موجود 
  . ندمی خواھ -تغييراتی به سود خويش 

در ھمين جا الزم است پرانتزی باز کنيم و به جار و جنجال ھای پرطمطراق 
احزاب و جريان ھای طيف اصالح طلبان چپ حاشيه و درون جنبش کارگری 
در مورد مخالفت با راھکار گزينش بد در مقابل بدتر يا تحريم انتخابات نيز 

راھکار به طور  رفرميست ھای چپ به رغم مخالفت شديد با اين. اشاره کنيم
دليل واقعی اثبات اين مدعا درست ھمان بيگانگی . کامل با آن ھمساز ھستند

اين طيف نسبت به مبارزه ضدسرمايه داری توده ھای کارگر و بديل سازی 
ھای گوناگون سنديکاليستی و حزب بازی ھای فرقه ای آنان در برابر 

ايه داری کارگران ملزومات سازمانيابی افق دار و آگاھانه جنبش ضد سرم
است، موضوعی که ما به اندازه کافی در جاھای ديگر به آن پرداخته ايم و در 
اينجا فقط به اين اشاره اکتفا می کنيم که مخالفت جنجالی اجزای اين طيف با 
ً رويه ديگری از توافق گرايش ھای  راھکار گزينش بد در مقابل بدتر اتفاقا

فرق مھم اين دو در آن است . راھکار است ليبرال و سوسيال دموکرات با اين
دنبال می کنند، در  انتخاباتکه اولی ھا تغيير حاکميت سياسی را از طريق 

يک دولت و استقرار دولتی  سرنگونیحالی که دومی ھا ھمين ھدف را با 
اولی ھا به طور عريان از سرمايه داری دفاع می کنند،  .ديگر پی می گيرند

نابودی شکل خاصی از نظام بردگی مزدی را نابودی در حالی که دومی ھا 
. کل سرمايه داری و استقرار جامعه بدون استثمار و طبقات نام می نھند

مخالفت طيف رفرميسم چپ با گزينش تاکتيکی بد درمقابل بدتر در ھمين 
اين مخالفت بر نوعی سرنگونی طلبی . چھارچوب معنی پيدا می کند

اين لحاظ فاقد ھر گونه بار طبقاتی کارگری و فراطبقاتی مبتنی است و از 
  . ضدسرمايه داری است

گفتيم که تاکتيک انتخاب بد در مقابل بدتر . به رشته اصلی صحبت بازگرديم
در ھر حال يک راھکار کامالً شناخته شده و عريان برای قبول ابدی بردگی 
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اما . است مزدی و پذيرش اين نظام به عنوان تنھا راه حل ادامه حيات انسان
يک سؤال بسيار اساسی در اينجا آن است که آيا واقعاً توسل به اين راھکار با 
ھمه اين خصوصيات به ھر حال ھيچ روزنه ای به سوی ھيچ بھبودی در 
زندگی توده ھای کارگر پديد می آورد؟ آيا واقعاً آن چنان که عده ای می گويند 

تری را جايگزين وضعيت می توان از طريق ترجيح بد به بدتر وضعيت بھ
رقت بار کنونی کرد؟ يک نگاه کوتاه و درعين حال عميق به کل تاريخ حيات 

کف دست ما  طبقه کارگر بين المللی پاسخ اين سؤال را بسيار صريح و شفاف
در اين زمينه بايد مقداری . اين پاسخ به طور کامل منفی است. می گذارد

. ی ما درست روی ھمين نکته استتوضيح داد، زيرا تمرکز اصلی بحث کنون
وقتی از انتخاب بد درمقابل بدتر صحبت می کنيم بايد بدانيم که داريم از 

و تسلط اين رابطه  رابطه سرمايهبرای استمرار » بد« انتخاب راه حل ھای 
در رويکرد رفرميست ھا . بر ھست و نيست زندگی خويش حرف می زنيم

 آدم ھای بدا مسئله بر سر انتخاب مسئله اين گونه مطرح می شود که گوي
اينان سرمايه دار و دولتمردان سرمايه داری را  .است آدم ھای بدتردرمقابل 

از رابطه سرمايه جدا می کنند و اين چيزی جز وارونه پردازی و عوام فريبی 
سرمايه دار سرمايه ای است که شخصيت آدميزاد به خود گرفته است . نيست

 رمايه داری مجموعه نھادھا، مؤسسات و کسانی ھستندو دولت و دولتمردان س
که چگونگی برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و تحميل شيوه توليد سرمايه 

وقتی از گرايشات بد و بدتر درون . داری بر ما کارگران را به عھده دارند
طبقه سرمايه دار و دولتيان و حکام و نمايندگان اين نظام صحبت می شود 

بر سر راه حل ھا و برنامه ريزی ھای اين بدھا و بدترھا برای  تمام بحث
به عبارت ديگر، مستقل از اين که اين . تحميل مناسبات کارمزدی بر ما است

آدم ھا دلسوز ما ھستند يا نه، خواستار سيربودن شکم ما ھستند يا نه، رفاه 
وزش اجتماعی ما، بھبود وضع معيشتی ما، بھداشت و درمان بھتر ما و آم

مدرن تر و پيشرفته تر ما را می خواھند يا نه، آنان دقيقا به اين علت که تبلور 
و تجسم رابطه سرمايه ھستند چاره ای ندارند جز اين که عمال درخدمت 
سودآوری بيشتر سرمايه و استحکام ديرپاتر نظام بردگی مزدی و بدين سان 

ھی است که وقتی تمام بدي. فقر و گرسنگی و سيه روزی بيش از پيش ما باشند
 دعوای بين بدھا و بدترھا در چگونگی اعمال رابطه سرمايه بر ما خالصه

شود، انتخاب بد درمقابل بدتر نمی تواند ھيچ مشکلی را از زندگی ما را حل 
زيرا ما کارگران ھرچه می کشيم از دست خود رابطه سرمايه است، . کند

ر حفظ آن متحد و متفق القول ھمان چيزی که ھم بدھا و ھم بدترھا ھردو د
ً چرا اينان بد يا بدترند. ھستند اگر . لحظه ای به اين فکر کنيم که اساسا

سرچشمه واقعی اين بد و بدتر بودن را نه ذات آدميان بلکه مصالح و 
ملزومات ارزش افزايی سرمايه يعنی استثمار ھر چه ھولناک تر ما توسط 

بخش ھای مختلف سرمايه داران و  سرمايه بدانيم آنگاه روشن می شود که
دولت و نھادھای دولتی و دولتمردان آن ھا، قطع نظر کامل از بد و 
بدتربودنشان، قرار است جوابگوی شدت ھر چه بيشتر استثمار و بی حقوقی 
ما و قربانی ساختن بيش ار پيش معيشت ما در آستان سوداندوزی انبوه تر 

در چگونه سر بريدن و قربانی ساختن ما اختالف فقط و فقط . سرمايه ھا باشند
آيا اين کار با علم و کتل اصالحات و دموکراسی و حقوق مدنی و : است 

گفتگوی تمدن ھا صورت گيرد، يا با جار و جنجال اصول گرايی و 
آمريکاستيزی و تبديل شدن به قدرت ھسته ای؟ به شواھد بسيار زنده ای که 

ھر کدام . مان تجربه کرده ايم نگاه کنيمدر طول ھمين چند دھه در جامعه خود
سال اخير به ويژه از زمان ھاشمی رفسنجانی به اين سو  ٣٠از دولت ھای 

يکی خود را . برای خود اسم و رسم و علم و کتلی داشته اند
خواند و سومی که » اصالح طلب«ناميد، ديگری خود را  »سردارسازندگی«

« و »عدالت و مھرورزی«م تا امروز سکاندار قدرت سرمايه است پرچ
آيا در کارگرستيزی، در . را بلند کرد» آوردن پول نفت بر سر سفره مردم

تشديد ھر چه سبعانه تر استثمار کارگران توسط سرمايه، در گسترش 
گرسنگی و فقر، در ميزان خيابانی شدن کودکان، در شدت اجبار زنان به تن 

يچ تفاوتی وجود داشته است؟ فروشی زير فشار گرسنگی ميان اين دولت ھا ھ

آيا بيکارسازی ھا در دوره يکی کمتر و در دوره ديگری بيشتر بوده است؟ 
ارسازی سياست بيک» اصالح طلب«مگر نه اين بود که در دوران خاتمی 

م خصوصی سازی سرمايه ھا ادامه يافت؟ مگر ھای خانمانسوز به علت تداو
ان کارخانه ھای دارای کمتر کارگر» سردارسازندگی«پيش از وی رفسنجانی 

» قانون کار«کارگر را حتی از شمول ھمين  ١٠کمتر از  کارگر و سپس ٥از 
ھولناک ترين اشکال » سازندگی« ضدکارگری خارج نساخت و زير لوای 

تشديد سالخی کارگران و بيکارسازی ھای گسترده را پياده نکرد؟ مگر قبل 
ی انجام داد؟ و مگر احمدی نژاد، از اين ھا موسوی جز به زيان کارگران کار

آيا ھيچ کارگر دارای  آخرين آن ھا، تسمه از گرده کارگران نکشيده است؟
ً گزينه بد و بدتر در اين ميان  حداقل عقل سليمی می تواند ادعا کند که واقعا
موضوعيت داشته است؟ آيا جز اين است که ھمه اين ھا، ھمه دولتمردان 

نامه ريزی نظم سياسی و اجتماعی و اقتصادی سرمايه، ھر نوع دولت و بر
و  سرمايه داری و در يک کالم ھر آنچه مربوط به سرمايه است ھمه بدترين

سال و پيش از آن ديده ايم و آنچه  ٣٠جنايت بارترين ھستند؟ آيا آنچه در اين 
در سراسر جھان سرمايه داری می بينيم چيزی جز اين را در پيش روی ما 

  قرار می دھد؟

در برخی جاھا . ايد گفته شود که ھمه جای جھان موجود مثل ايران نيستش
ً بدھا با بدترھا برای زندگی توده ھای کارگر فرق دار شايد استدالل . دنواقعا

شود که مثالً برخی احزاب طبقه سرمايه دار در اروپا برنامه ھايی متفاوت با 
د در مقابل بدتر پاره احزاب ديگر اين طبقه دارند و طبقه کارگر با گزينش ب

. ای تھاجمات را عليه شرايط کار و معيشت خود دفع می کند يا تقليل می دھد
يک چيز را بايد به . چنين برداشتی توھم محض و از بيخ و بن نادرست است

عنوان شالوده ھر نگاه و داوری و تصميم و گزينش خود در نظر بگيريم و آن 
يافته آگاه طبقاتی ما ھيچ چيز ديگری  اين است که جز قدرت متحد و سازمان

نمی تواند حق و حقوق و بھبود وضع معيشت را در ھيچ کجای جھان سرمايه 
در ھيچ نقطه ای از دنيا با گزينش بد در مقابل . داری برای ما تضمين کند

مشکل . بدتر ھيچ گرھی از دنيای معضالت توده ھای کارگر باز نشده است
ت متحد طبقاتی عليه سرمايه بوده است و ھر سطح گشا در ھمه جا اعمال قدر

از بھبود شرايط کار و زندگی و رفاه اجتماعی يا حقوق مدنی و آزادی ھای 
سياسی صرفاً برايند فشار قدرت طبقه ما بر طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه 

ً . داری بوده است  در ھر کجا به گزينه بد در مقابل بدتر آويخته ايم صرفا
کار طبقاتی خود را کفن و دفن کرده ايم و راه اعمال فشار عليه قدرت پي

افتادن به . سرمايه و تحميل مطالبات خود بر نظام بردگی مزدی را بسته ايم
ورطه گزينش ميان بد و بدتر فقط فرصتی است که ما به کل طبقه سرمايه دار 

زات ما در و حاکمان نظام سرمايه داری می دھيم تا اين نظام را از خطر مبار
ما با اين کار کل قدرت تعيين کننده و سرنوشت ساز طبقه . امان نگه دارند

خويش را در گورستان تسليم به مناسبات بردگی مزدی دفن می کنيم و با دفن 
اين قدرت راه را برای جنايتکارانه ترين تعرضات سرمايه به آخرين دار و 

بايد بندھای توھم به . کنيمندار معيشتی خود و نسل ھای آتی خود بازتر می 
بايد حول . اين نوع باورھای اسارت آور را از دست و پای خود باز کنيم

. منشور مطالبات پايه ای ضدسرمايه داری طبقه خويش متحد و متشکل شويم
بايد با قدرت شوراھای خود عليه سرمايه . بايد خود را شورايی سازمان دھيم

بلکه فقط و فقط با پيمودن » بد« پناه بردن به نه با » بدتر« خطر . مبارزه کنيم
 . اين راه دفع می شود

کارگران، به جای انتخاب بد درمقابل بدتر، عليه 
  !سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨خرداد  ١٣
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 کارگران و انتخابات
. وری استاين روزھا بحث رايج در فضای جامعه بحث انتخابات رئيس جمھ

يک . می خواھيم ببينيم که کارگران با اين انتخابات چگونه بايد برخورد کنند
برخورد انتقادی رايج با اين پديده اين است که می گويند انتخابات آزاد نيست، 
دموکراتيک نيست، عادالنه نيست، ھمگان نمی توانند نامزد انتخابات شوند، 

آرا را عوض می کنند، آرای رای تقلب می شود، صندوق ھای  در انتخابات
دھندگان خريد و فروش می شود، با وعده و وعيد مردم را پای صنوق ھای 
رای می کشانند اما ھمين که انتخاب شدند و خرشان از پل گذشت وعده ھای 

ً از خود را فراموش سنخ  می کنند و فراوان حرف ھای ديگری که عموما
ف ھا اين است که اگر انتخابات آزاد معنای اين حر. ھمين نوع انتقاد ھستند

باشد، اگر تقلبی در کار نباشد، اگر نور دموکراسی بر فضای رأی گيری ھا 
ابزاری برای اعمال اراده !! ساطع گردد پس انتخابات بسيار خوب است

پس !! شرکت آحاد مردم در تعيين سرنوشت سياسی خود است!! عمومی است
به زعم اين نوع انتقاد، اگر . مشارکت نمودبايد از آن استقبال کرد و در آن 

پديدۀ انتخابات در جامعۀ ما نيز به سياق کشورھايی چون فرانسه، سوئد، آلمان 
. و مشابه آن ھا برگزار شود، بايد به نتايج آن اميدوار بود و در آن شرکت کرد

تأکيد ما بر ضرورت درنگ روی مسئلۀ انتخابات در دنيای کنونی متوجه اين 
حرف ما اين است که معضل توده ھای کارگر در . است باور و برداشتنوع 

جامعه و جھان موجود تا جايی که به مسئلۀ انتخابات مربوط می شود، نه 
اين نکته . صرف آزاد بودن يا نبودن اين پديده بلکه کل موجوديت آن است

ر بياييد برای لحظه ای انتخابات د. دشوتشريح  است که بايد به صورت جدی
سيطرۀ حاکميت ديکتاتوری ھای ھار سرمايه داری و مثالً جامعۀ سرمايه 

ترين شکل ممکن آن در گوشه »آزاد«داری ايران را فراموش کنيم و سراغ 
انتخاباتی را در نظر آوريم که ظاھراً ھمۀ معيارھا، . ھای ديگر دنيا برويم

زادانه ھمه آ. بودن در آن جمع است» آزاد« مالک ھا و شرايط متعارف 
شرکت می کنند، ھر کسی به کانديدای دلخواه خود رای می دھد، ھيچ کس 
صندوق انتخابات را به ھم نمی ريزد و آرای درون آن را دستکاری نمی کند، 
سايۀ شورای نگھبان و نھادھای نوع آن نيز حداقل به شکل معمول جامعۀ ما 

و نقش، موضوعيت و به چنين حالتی بينديشيم . بر انتخابات سنگينی نمی کند
اولين سؤال اين . تأثير چنين انتخاباتی را در جوامع کنونی جھان بررسی کنيم

و  »آزاد« است که حتی در اين صورت انتخاب شوندگان چنين انتخابات 
ً چه کاری انجام دھند؟  دموکراتيکی چه کسانی خواھند بود و قرار است واقعا

ين باشد رئيس جمھوری يا عده ای فوری جواب خواھند داد که اگر چن
نمايندگان مجلس يا ھر فرد و ھر نھاد منتخب حتماً به اموری خواھند پرداخت 
که در راستای بھبود وضعيت زندگی و امکانات رفاھی و اجتماعی توده وسيع 

ً کار ايجاد خواھند کرد. شھروندان خواھد بود بيکاری را از بين می . حتما
فحشا و اعتياد را  ،کار کودکان ،فقر و گرسنگیميزان  .برند يا مھار می کنند

 .کاھش می دھند و به طورکلی خواست ھای کارگران را برآورده خواھند کرد
. و دموکراتيک سؤال باال را اين گونه پاسخ می دھند» آزاد«مدافعان انتخابات 

از بيخ و بن توھم آميز، خيالبافانه و وارونه پردازانه  اما به نظر ما اين پاسخ
انتخابات با فرض رعايت ھمۀ معيارھا و موازينی که مدافعان آن طرح . است

می کنند در ھيچ کجای اين دنيا ھيچ تضمينی برای تحقق ھيچ بخشی از 
يک نگاه ساده به سرنوشت جمعيت . خواست ھای کارگران به دست نمی دھد

عظيم و ميلياردی توده ھای کارگر جوامع غربی اين واقعيت را به خوبی 
« ھمۀ اين کارگران ھر چند وقت يک بار به گونه ای کامال . نشان می دھد

دموکراتيک در اين يا آن انتخابات شرکت می کنند، به افراد مورد  و» آزاد
نظر خويش رأی می دھند و انتخاب شوندگان نيز دست برقضا عين ھمان 

ھمه . تکسانی ھستند که اکثريت جمعيت کشور به آنان ابراز اعتماد کرده اس
اين حوادث طابق النعل بالنعل براساس موازين دموکراسی روی می دھد اما 

ھمان تودۀ وسيع کارگری که اين گونه آزاد . به راستی چشمتان روز بد نبيند
در انتخابات شرکت جسته است و بسيار آزادانه به منتخبان خود رأی داده 

ترين و سفاکانه است در ھفتۀ دوم پس از روز رأی گيری شاھد وقوع ھار

ترين تعرضات سازمان يافته ھمين دستگاه ھای محصول انتخابات آزاد و 
اين تودۀ وسيع . دموکراتيک خويش به تمامی دار و ندار معيشتی خود است

کارگر مجبور است در ھمان ماه ھای نخست بعد از مراسم پرطمطراق 
صوبات، برنامه فرياد اعتراض خود عليه تصميمات، م!! انتخابات بسيار آزاد

ريزی ھا و دسيسه سازی ھای ھمان دولت يا مجلس حاصل انتخابات بسيار 
کشور را به ميدان مخالفت و جنگ  آزاد را تا عرش آسمان بلند کند و سراسر

برای توضيح اين . و ستيز با ھمان منتخبان مورد اعتماد خود تبديل کند
د سرمايه داری، حتی در واقعيت که ھيچ انتخاباتی در ھيچ کجای دنيای موجو

آزادترين شکل ممکن آن، متضمن تحقق ھيچ سطحی از مطالبات توده ھای 
کارگر نيست شايد ھمين اشارۀ کوتاه به اين واقعيت سرسخت و عريان جوامع 

اما برای تشريح علت اين امر . به اصطالح پيشرفتۀ سرمايه داری کافی باشد
بايد ببينيم معنای  .ی تر برويمو ريشه يابی آن بايد سراغ بحث ھای اساس

  .انتخابات به طورکلی در نظام سرمايه داری چيست

سرمايه، چنان که بارھا گفته ايم، چيزی نيست جز رابطۀ خريد و فروش 
از نظر تاريخی، رواج و حاکميت اين رابطۀ . نيروی کار بين انسان ھا

ه نيروی نخست آن ک. اجتماعی در جامعه مستلزم تحقق دو شرط بوده است
کار يا توانايی جسمی و فکری انسان برای کارکردن بايد نه تنھا به صورت 
کاال يعنی محصول قابل خريد و فروش درمی آمده بلکه به وفور و به ارزانی 
وجود می داشته به طوری که خريداران آن يعنی سرمايه داران به سادگی و 

ارزانی و اين سادگی و اما اين وفور و . راحتی به آن دسترسی داشته باشند
راحتی دسترسی به نيروی کار درگرو آن بوده و ھست که فروشندگان نيروی 
کار يعنی تودۀ کارگران جز فروش اين کاال ھيچ راه و ھيچ امکان ديگری 

بنابراين، جز فروش نيروی کار بايد . برای گذران زندگی نداشته باشند
به عبارت ديگر، . شده است ھرگونه امکان ديگر زندگی از کارگران سلب می

عالوه بر تبديل اجباری بردگان و رعيت ھا به کارگران مزدی فروشنده 
نيروی کار، بايد از انبوه توليدکنندگان مستقل و خرده پا نيز سلب مالکيت می 
شده و آنان نيز به درون اردوی بی شمار کسانی که جز فروش نيروی کار 

انباشت اوليه . ه اند رانده می شده اندھيچ امکان ديگری برای زندگی نداشت
سرمايه جز از طريق سلب مالکيت قھرآميز ميليون ھا توليدکنندۀ خرد و تبديل 
آن ھا به بردگان مزدی فاقد ھرگونه مالکيت وسايل توليد که برای زنده ماندن 

تنھا . راھی جز تن دادن به استثمار کارمزدی نداشته اند امکان پذير نبوده است
شدن اين روند بوده که صاحبان وسايل توليد می توانسته اند به راحتی  با طی

و سادگی کااليی به نام نيروی کار را در بازار بخرند و ارزشی اضافه بر 
اما . ارزشی که صرف خريد آن کرده اند از اين کاالی زنده بيرون بکشند

تحقق . اجتماعی سرمايه، چنان که از نام آن پيداست، دو طرف داردرابطۀ 
. شرط باال فقط امکان خريد نيروی کار برای سرمايه دار را فراھم کرده است

کاالی خود ) يا عدم فروش (  فروش» آزادی« کارگر نيز بايد از امکان و 
و اين ھمانا شرط دوم رواج و حاکميت رابطۀ . برخوردار می شده است

ين انسان ھا ھمان گونه که رابطۀ کااليی ب. سرمايه در جامعه بوده است
است که آنان  یيبه رسميت شناسی حق مالکيت انسان ھا بر کاالھامستلزم 
و آن کاالھا را متعلق به آن ھا می داند، حق مالکيت کارگر بر  کرده اند توليد

نيروی کارش به عنوان کااليی که کارگر آن را در بدنش توليد می کند نيز 
ن ديگر، برای آن که خريد و به بيا. بايد به رسميت شناخته می شده است

فروش نيروی کار به عنوان رابطۀ اقتصادی حاکم بر جامعه متحقق می شده 
متساوی الحقوق است، جامعه می بايد فروشنده نيروی کار را به عنوان فرد 

اگر تا پيش از حاکميت سرمايه، . با ساير انسان ھا به رسميت می شناخته است
به صورت برده يا رعيت زندگی می کرده اند افراد طبقۀ محکوم به استثمار 

حاکم نداشته اند، از آن پس افراد  که ھيچ گونه حقوق مساوی با افراد طبقات
ی تشکيل می شده اند که با » آزاد « طبقۀ استثمارشونده بايد از کارگران 

به اين معنا، تا آنجا که به جنبۀ . دارندحقوق برابر افراد طبقۀ استثمارگر 
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رابطۀ خريد و فروش نيروی کار مربوط می شود، دو قانونی حقوقی و 
اما . طرف اين رابطه با ھم برابرند و ھيچ گونه تفاوتی بين آنان وجود ندارد

، بين سرمايه دار و کارگر واقعيتبيرون از اين جنبۀ حقوقی و قانونی و در 
ت ثروت و قدر اولی در اوج: وجود دارد  نه، تضاددنيای عظيمی تفاوت که 

پس، برابری . و لذت زندگی می کند و دومی در حضيض فقر و ضعف و ذلت
و  است ظاھریيا  صوریحقوقی بين کارگر و سرمايه دار يک برابری صرفا 

به سخن ديگر، با تحقق شرايط حاکميت سرمايه، سرمايه دار از . نه واقعی
 استثمار کارگر و بدين سان ثروت و قدرت و لذت برایواقعی يک امکان 

» برابری« و » آزادی« برخوردار می شود، حال آن که کارگر صرفا 
، حقوقی از نظر . برای فروش نيروی کارش را به دست می آوردی ظاھر

ھمان گونه که سرمايه دار آزاد است که نيروی کار کارگر را بخرد يا نخرد، 
است که نيروی کارش را به سرمايه دار بفروشد يا » آزاد« کارگر نيز 

، کارگر آزاد نيست و نمی تواند نيروی کارش را واقعی اما از نظر . وشدنفر
به سرمايه دار نفروشد، زيرا اگر اين کار را بکند حتما از گرسنگی می ميرد، 
در حالی که اگر سرمايه دار نيروی کار کارگر را نخرد به ھيچ وجه از 

بدين سان، . ستاواقعی و اين ھمان نابرابری به معنای . گرسنگی نخواھد مرد
در پس ويترين دنيای سرمايه داری، يعنی برابری حقوقی انسان ھا، يک 

ياد می شود دموکراسی آنچه از آن به عنوان . نابرابری واقعی نھفته است
يکی از . چيزی جز ھمين ويترين پنھان کننده نابرابری واقعی انسان ھا نيست

ر جامعه سرمايه داری، سازو کارھای اعمال دموکراسی يا برابری حقوقی د
  .استانتخابات 

براساس اين برابری حقوقی يا دموکراسی، ظاھر و جلو صحنۀ انتخابات اين 
است که ھرکس در جامعه يک رای دارد و ھمه از حق مساوی برای انتخاب 

با اين ھمه، مثل روز روشن است که . شدن و انتخاب کردن برخوردارند
ک فرد مثال به عنوان رئيس جمھوری نه اين عامل تعيين کننده برای انتخاب ي

فرض کنيم کارگری . برابری حقوقی بلکه دقيقا ھمان نابرابری واقعی است
نامزد انتخابات رياست جمھوری می شود و ھيچ منعی ھم برای نامزدی او 

با آن که شرايطی چون رجل مذھبی و سياسی بودن و . وجود ندارد
يت و مدبری و حسن سابقه و امانت و مدرک تحصيلی و مدير برخورداری از

 ١١٥طبق اصل (تقوا و ايمان به جمھوری اسالمی و مذھب رسمی کشور 
از ھمان ابتدا نامزدی کارگران برای اين ) قانون اساسی جمھوری اسالمی

نفر متقاضی نامزدی رياست  ٤٧٥از ميان ( انتخابات را منتفی می کند 
!!) اجد شرايط اين نامزدی شناختنفر را و ٤جمھوری، شورای نگھبان فقط 

فرض کنيم کارگر مورد بحث . اما به ھرحال فرض محال، محال نيست
تصادفا از فيلتر شورای نگھبان می گذرد و واجد شرايط نامزدی رياست 

اما برای آن که رای دھندگان به اين کارگر رای . جمھوری شناخته می شود
پرسش اين است که اين . را بدانند او ۀبدھند الزم است اورا بشناسند و برنام

کارگر که به احتمال زياد چندين ماه است دستمزد نگرفته و به صغير و کبير 
ھم بدھکار است با کدام پول و کدام امکانات می خواھد برای خود تبليغ کند و 

روشن است که کارگر مورد بحث ما در ! خود را به رای دھندگان بشناساند؟
ار يا سياستمدار سرمايه داری که ميلياردھا تومان محصول مقايسه با سرمايه د

استثمار بی حد ومرز و مصادرۀ دستمزدھای کارگران را به کمک حزب و 
دفتر و دستک و امکانات گوناگون دولتی و غيردولتی و انواع رنگارنگ 
ستادھای انتخاباتی خود صرف تبليغات و شناساندن خود و برنامه ھايش می 

حال . وجه توان رقابت ندارد و شکست او از پيش روشن استکند، به ھيچ 
که کارگر مورد نظر ما بازھم تصادفا  -يک فرض محال ديگر  -فرض کنيم 

از پس رقابت با سرمايه داران و دولتمردان سرمايه برآيد، آرای رای دھندگان 
را نيز به دست آورد، به عنوان رئيس جمھوری انتخاب شود و ولی فقيه نيز 

 پرسش اين است که اين کارگر !!!کند نفيذم رياست جمھوری اورا تحک
درواقع اورا سرکار گذاشته و به عمله و اکرۀ  که نظام سرمايه داریمتوھمی 

از شش جھت در !! اکنون که به عنوان رئيس جمھوری  خود تبديل کرده
انواع و اقسام ساختارھا و قوانين و مقررات و سازو کارھا و  ۀمحاصر

خانه ھای دولت سرمايه داری قرارگرفته چگونه می خواھد اين نظام را زراد
البته بايد گفت که در آغاز ! به سود کارگران تغيير دھد يا دست کم مھارکند؟

امکان  ،پيدايش نظام سرمايه داری در غرب و در مقاطعی از تاريخ اين نظام
ق تغيير آن به صورت مسالمت آميز يا دست کم اصالح آن از طري

اما اين مقاطع بسيار زودگذر . انتخابات وجود داشته استسازوکارھايی چون 
 - دولت يا ماشين اداری. و موقت بوده اند و به سرعت به تاريخ پيوسته اند

نظامی سرمايه داری بالفاصله با محکم کردن پيچ و مھره ھای خود و به 
م کردن خون کشيدن مبارزات ضدسرمايه داری کارگران از يک سو و حاک

سوسيال دموکراسی و اتحاديه ھای کارگری سنديکاليست از سوی ديگر نه 
فقط امکان گذار مسالمت آميز از سرمايه داری بلکه حتی انجام اصالحات در 
آن را يکسره منتفی کرده است، به طوری که قرن ھا است که خالصی از اين 

توسط جز از طريق درھم شکستن دولت آن و کسب قدرت سياسی  نظام
بنابراين، اکنون ديگر حتی در . کارگر مقدور نيست ۀشوراھای انقالبی طبق

که به عنوان رئيس  کارگری -چه رسد به جھنم سرمايه داری ايران  - غرب 
و واقعا و صادقانه در اين تصور است که می تواند  جمھوری انتخاب شده

ه نظام سرمايه برای کارگران کاری بکند نه تنھا نمی تواند ھيچ اقدامی علي
داری انجام دھد بلکه بدون ھيچ ترديدی خود به عامل تدارک ھجوم ھرچه 

انتخابات، که به توھم . بيشتر طبقۀ سرمايه دار به طبقۀ کارگر تبديل می شود
برای تعيين سرنوشت سياسی خود دامن می  برابری انسان ھا در اعمال اراده

ری برای تجديد قوای نظام زند، درعمل و درواقع چيزی نيست جز سازو کا
که خود را  اگر به تبليغات کسانی چون موسوی و کروبی. سرمايه داری

کانديدا کرده اند تا جای رئيس جمھوری فعلی را بگيرند دقت کنيم خواھيم ديد 
که اين افراد و احزاب درواقع به احمدی نژاد انتقاد می کنند که چرا کارکرد 

قانون اساسی  ٤٤چرا مثال اصل . ه استنظام سرمايه داری را مختل کرد
چرا برای رابطۀ بھتر . درمورد خصوصی سازی را خوب اجرا نکرده است

چرا از منابع . با آمريکا و ديگر کشورھای سرمايه داری تالش نکرده است
مالی دولت و بانک ھا و در واقع از محصول استثمار بيکران طبقۀ کارگر به 

ه داران نريخته تا از ورشکستگی آن ھا جلوگيری اندازه کافی به حلقوم سرماي
چرا قانون کار را بيش از پيش به نفع کارفرمايان و سرمايه داران . کند

تا با سالخی ھرچه بيشتر دستمزد کارگران سود آنان را  خصوصی تغيير نداده
درواقع آنان بدين ترتيب به مردم می گويند  ....چرا. سرشارتر از پيش سازد

ھا رای بدھند سرمايه داری را از مخمصه ای که احمدی نژاد برای  اگر به آن
انتخابات به جای دولتمردان بنابراين، . آن درست کرده است نجات خواھند داد

نظام استثمار کارمزدی را ) سال ٤مثال (و سرمايه ساالرانی که برای مدتی 
تقويت اين نظام  اداره کرده اند فرد يا افراد تازه نفس و کھنه کارتری را برای

کارگران بکشد و  ۀبھتر بتواند تسمه از گردداری به کار می گمارد تا سرمايه 
. بدين سان بھتر از دولتمردان سابق مثال از پس بحران ذاتی خود برآيد

انتخابات ھيچ چيز نيست جز ابزاری برای اين امر، منتھا اين را به دست 
اين توھم را در آن ھا دامن زند که کارگران و با رای آنان انجام می دھد تا 

ما کارگران بايد بدانيم ک در دنيای !! خود را انتخاب کرده اند ۀگويا نمايند
دنيايی که بر پايۀ ملزومات و شرط و شروط  سرمايه داری زندگی می کنيم،

در ھمه جا سرمايه است که نقطۀ شروع . ارزش افزايی سرمايه ھا می چرخد
زی ھا، سياست گذاری ھا، قانون گذاری ھا، تصميم ھمۀ برنامه ري و رجوع

رئيس دولت، . گيری ھا و در يک کالم فعل و انفعاالت اجتماعی جاری است
شھروندان  انتظارھاینمايندۀ مجلس و دولتمردان ديگر انتخاب نمی شوند تا به 

چنين تصوری از بنياد واھی و . پاسخ دھند هو توده ھای کارگر انتخاب کنند
اين ھا ھمه انتخاب می شوند تا در مورد چگونگی نظم توليدی، . پوچ است

نظم سياسی و اجتماعی سرمايه و چگونگی تحميل نيازھا و شروط و 
. ملزومات بقای مناسبات کار مزدی بر طبقۀ کارگر ھر جامعه ايفای نقش کنند

ً معنای انتخابات ھمين است و چيزی جز اين نيست نفس موضوعيت . اساسا
ه در دنيا متضمن اين معنی است که نظام سرمايه داری منزلگاه اين پديد

رابطۀ خريد و فروش نيروی کار شالودۀ ھست و . طبيعی زندگی ما است
ھمه چيز بايد بر محور بقای اين رابطه چرخ بخورد و سازمان  .نيست ما است
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  ١٣٨٨خرداد  ٢٩جمعه     ٥٩شمارٔه مسلسل   ـ ١٢سال دوم ـ شمارٔه  

ا مسکن داشتن ياشتغال آدم ھا، بيکار بودن آن ھا، گرسنه يا سير بودن،  .يابد
امنيت آزادی و  لباس داشتن يا نداشتن، از چيزی به نامبی خانمان بودن، 

 چماق و باتوم و شکنجه پليس و نيروھای امنيتیبرخوردار بودن يا زير فشار 
مردن، در کجا زندگی کردن، کجا متولد شدن دم نزدن و  تيغ تيز ديکتاتوریو 

و عدالت و برابری و و مردن، معنای امنيت و آزادی و حقوق، محتوای قانون 
در يک کالم ھر چه مربوط به زندگی انسان است بايد توسط سرمايه و بر پايه 

انتخابات در ھيچ . منويات ارزش افزايی بيش از پيش سرمايه تعيين شود
کجای اين دنيا قرار نيست کمترين خراشی به اصالت، اعتبار، صالبت، قدرت 

ندگان بايد حافظ و مدافع و نيروی انتخاب شو. و عظمت اين رابطه وارد سازد
ھمه چيز بايد شمع وجود رابطۀ توليد . بقای اين مناسبات باشند ۀتضمين کنند

اين رابطه است که شالودۀ ھستی جامعه است و حاصل . ارزش اضافی باشد
ترين و دموکراتيک ترين شرايط و حالت ممکن بايد »آزاد«ھر انتخابات در 

. و سياسی و اجتماعی ناشی از آن محافظت کند از اين رابطه و نظم توليدی
انتخابات انجام می شود تا افراد، دستگاه ھای قدرت و نھادھای دولتی تحميل 

سرمايه بر زندگی تودۀ کارگر دنيا تعيين شوند، تا نظم ارزش  نظمکنندۀ 
افزايی سرمايه ھر چه عالی تر تأمين و تضمين گردد، تا کل شرط و شروط 

و  وحشيانه تر بردگان مزدی دنيا توسط سرمايه به قانوناستثمار ھرچه 
انتخابات در . برنامه تبديل گردد و بر حيات اجتماعی کارگران تحميل شود

. ھمه جا و مستقل از چند و چون آزاد بودن يا نبودنش چيزی جز اين نيست
 ،نبودن انتخابات نيست ياآزاد بودن  به ھيچ وجهما کارگران  ۀلئمسبنابراين، 

خرافه سراسر  آزادزيرا تا سرمايه داری وجود دارد چيزی به نام انتخابات 
سرمايه دار  ۀی از طبقيبخش ھا. زی استوارونه پردابافی و توھم آفرينی و 

ھمواره و به ويژه با فرارسيدن ھر انتخابات تالش می کنند تا ما را در 
اد فقط يک چيز مراد آنان از انتخابات آز. ندکنغرق آزاد انتخابات  غوغای
نقش کليدی  تا ميدان رقابت آن ھا با حريفان طبقاتی شان بازترشود : است

و تری را در برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه داری 
رند و اين برنامه ريزی و اعمال وبه دست آرا  سھم بيشتری از قدرت سياسی

فکر می کنند درست است  خودشانآن گونه که را  کارگرتوده ھای  عليهآن 
  . ندپياده کن

که است اولين سؤال اين . دشزيادی مطرح خواھد  ھای در اين جا سؤال
درست است که در انتخابات تقلب می شود و معموال آرايی که اعالم می شود 

اما نمی توان . بمراتب بيش ار آرايی است که به صندوق ھا ريخته شده است
زيادی از کارگران در انتخابات شرکت می  منکر شد که به ھرحال جمعيت

 انتخابات ھيچ مشکلی از زندگی تودۀ کارگران را حل نمی کنداگر واقعاً . کنند
به رغم مجبورنبودن بازھم در خيمه شب بازی ھای انتخاباتی  آنانپس چرا 

فرد يا يک خود را به صندوق ھا می ريزند، يک  یآرا ؟ندکنشرکت می 
يکی را  ؟حزب ديگر تبليغ می نمايندفرد يا ند و عليه حزب را انتخاب می کن

 تا قله قدرت باال می برند و ديگری را در موقعيت ضعيف تر قرار می دھند؟
به موقعيت جنبش کارگری و کمی فقط بايد  پاسخ اين پرسشبرای يافتن 

 هب. نيمچگونگی آرايش قوای ميان طبقه کارگر و نظام سرمايه داری نگاه ک
کارگرانی که ظاھراً بدون ھيچ  ۀدرصد تود ٩٠که  گفتوان جرات می ت

اين يا آن حزب  اين يا آن فرد و ياند و به کناجباری در انتخابات شرکت می 
حزب مورد انتخاب فرد يا  وجه عاشق چشم و ابرویھيچ به  ،رأی می دھند

 که واقعيت اين است. آن فرد يا حزب ندارند بهچندانی  عتمادند و انيستخويش 
در مورد  »نه از حب علی بلکه از بغض معاويه «ضرب المثل معروف 

. و رأی دادن آن ھا مصداق کامل دارد در انتخاباتمشارکت کارگران 
آنان . ندکنحزبی را انتخاب فرد يا کارگران در انتخابات شرکت نمی کنند تا 

و  فرد يا حزب ديگر انتخاب نشودحزب رأی می دھند تا فرد يا صرفاً به يک 
. دھند کاھشحزب ديگر را  انتخاب فرد ياتر  بدين سان خطر وحشتناک
 ٢٠اکثريت عظيم . دقيقا چنين پديده ای بود ١٣٧٦انتخابات دوم خرداد سال 

ميليون نفری که به خاتمی رای دادند دقيقا به اين علت به او رای دادند که 
اکميت ناطق نوری يعنی کانديدای مورد نظر جناح اصلی و متحجرتر ح

و چه بسا که چنين وضعيتی در انتخابات جاری امسال نيز  .انتخاب نشود
رای دھندگان درمورد انتخاب بين  ۀالزم به تأکيد است که محاسب. تکرار شود

موارد غلط از آب در می آيد، به اين معنی  اکثرعموماً و در نيز » بد و بدتر« 
واپسی ھای مورد نظر مخاطرات و دل ھمحزب مورد نظر فرد يا که گزينش 

حزب فرد يا ھمان  ،عکسرب. توده ھای کارگر رأی دھنده را رفع نمی کند
به شيوۀ کارگران را  بر زندگیمنتخب برنامه ريزی تحميل سيه روزی 

روشن است و قبالً آن را توضيح  نيزله ئدليل اين مس. ديگری ادامه می دھد
خابات بايد مو به مو سياسی محصول انت ۀو ھر مؤسس ، مجلسدولت. داديم

مصالح ماندگاری سرمايه داری و سودآوری ھر چه انبوه تر سرمايه ھا را 
زندگی کارگران، اشتغال، . ھمه چيز حول اين محور می چرخد. پاسخ گويد

و ، آزادی ھای سياسی و اجتماعی بيکاری، رفاه و فقر، سيری و گرسنگی
ی سرمايه ھا يارزش افزا ھمه چيز آن ھا بايد به مثابه تابعی از ملزومات

اری دولت يا ھر نھاد منتخب قرار ذگ موضوع بحث، برنامه ريزی و سياست
انتخاب شدگان نوکر سرمايه اند نه مسؤل معيشت و رفاه و امکانات و . گيرد

ھمچنان که آشپز معروف . حق و حقوق کارگرانی که به آن ھا رأی داده اند
« که او  می گفت و رک و راست رياناصرالدين شاه قاجار خيلی ساده و بی 
مثال ھای بسيار زيادی  مورددر اين . »!نوکر سلطان است و نه نوکر بادمجان

سارکوزی . مبه سير حوادث جاری در فرانسه امروز نگاه کني. می توان زد
و با رأی شھروندان از جمله کارگران زمام امور را » آزاد« در يک انتخابات 

 کنونیکارگری که به دولت سارکوزی و مجلس  ۀتود. در دست گرفته است
فرانسه رأی داده است از ھمان نخستين روزھای شروع کار اين دولت و اين 

عليه مصوبات  خيابانی ی و جنگ و ستيزيمجلس در حال تظاھرات و راه پيما
. له در ھمه جا بدون ھيچ استثنا صدق می کندئاين مس. ھمين نھادھا است

با شرکت وسيع در انتخابات، احزاب بسيار  ١٩٩٤ لکارگران سوئد در سا
دند و مطابق معمول رانراست تر سرمايه را به حاشيه ساختار سياسی قدرت 

يک ھفته پس از . اين ساختار باال بردند ۀحزب سوسيال دموکرات را تا قل
برگزاری انتخابات، دولت جديد سوسيال دموکرات حق غرامت بيکاری و 

ارگر بيکار و بيمار را از آنچه دولت قبلی تصويب کرده بيماری ميليون ھا ک
خود » رأی آزاد« ين تر آورد و فرياد خشم و عصيان کارگرانی که با يبود پا

اين دولت را بر مسند قدرت نشانده بودند از گذشته ھم بسی بلندتر و 
که چرا کارگران به رغم  به اين ترتيب، پاسخ اين پرسش. پرغوغاتر شد
و درواقع سر خود را  ندکندر اين انتخابات ھا شرکت می  ھمباز مجبورنبودن

گرم می کنند اين است که کارگران از سر » بد و بدتر« به انتخاب بين 
در  ين پرسشپاسخ ا .بيچارگی و درماندگی و استيصال اين کار را می کنند

درمقابل يکه تازی بی عنان و جنبش کارگری ضعيف و فرومانده موقعيت 
جنبش کارگری در سراسر جھان در . نھفته استسرمايه داری  سيختهافسارگ

اين جنبش اگر در ايران و جوامع مشابه زير . حالت بسيار اسفباری قراردارد
فشار ھيچ گاه اين زير در ديکتاتوری درھم کوبيده شده و اگر  سرکوب وفشار 

پيدا نکرده  مستقل و آگاھانه و افق دار رامتشکل و امکان ابراز حيات متحد و 
است در کشورھای غربی نيز اسير سنديکاليسم و سوسيال دموکراسی و 

کارگری که گام به گام حول  ۀطبق. برھوت سازش با سرمايه داری بوده است
مطالبات معين طبقاتی و ضدکارمزدی خود متشکل نشده است، گام به گام 

ه گام عليه قدرت متحد خود را عليه سرمايه به ميدان نکشيده است، گام ب
سرمايه تعرض نکرده است، گام به گام جنبش خود را آگاه تر و افق دارتر و 
نيرومندتر نساخته است، جنبشی که ھمواره در خندق کنی ھای رفرميسم 
سنديکاليستی با سر به زمين سقوط کرده است، به حداقل ھا تن داده است، 

اخته است، آری خود محکم تر و محکم تر س ۀطوق بردگی مزدی را بر گرد
خود را از سر درماندگی و بی پشت و پناھی چنين کارگرانی  و چنين جنبشی

امکانات زندگی خود به دامن برای بدترنشدن اوضاع و  مجبور می بينند که
در وحشت از  بياويزند وحزب طبقه سرمايه دار فرد و اين يا آن اين يا آن 
متوسل طبقه اين ی از سرمايه دار به بخش ديگراز طبقۀ بخش  يک تعرض
جنبش . و سرانجام و به ناگزير از بين بد و بدتر به انتخاب بد تن بدھند دشون

کت کارگران در انتخابات شرچنين وضعی دارد و  در سراسر دنياکارگری 
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کارگران مجبور به رفتن پای صندوق ھای رأی  .دشونيز از اين جا ناشی می 
نبودن مثل ھمه  يالفظ مجبور بودن  .ماجرا است اما اين فقط ظاھر. نيستند

مشخص و ھيچ معنای  حاویالفاظ و مفاھيم ديگر در شکل عام و کلی خود 
کارگری که در يک واحد صنعتی عظيم توليد گلوله و تانک و . يستن ملموسی

کش و اھل کشتار  توپ يا بمب اتم کار می کند به طور معمول فردی آدم
بر . ھای مسکونی ميليون ھا انسان نيستکودکان و زنان و بمباران آلونک 
ظاھراً کسی ھم او را مجبور به کار کردن  ،اساس معيارھای متعارف قضاوت

که به ھر حال کار دارد و  چه بسا حتی از اين. در آن کارخانه نکرده است
. بسيارھم خوشنود باشد کنددستمزدی می گيرد و نان فرزندانش را تھيه می 

کار وی توليد گلوله و مسلسل و بمب و سالح ھای کشتار  ،با ھمه اين ھا ،اما
ً نمی خواھد، سھل  توده ھای عظيم انسانی است و او چنين چيزی را مطلقا

او صد در صد مجبور  ،آری. می افتدھم آن به وحشت  انديشيدن بهاست از 
را توليد سالح قتل عام کودکان و زنان بی پناه دنيا  ی کار کند کهياست در جا

نبودن  يامنظور از گفتن ھمه اين حرف ھا آن است که مجبور بودن . ندمی ک
زمينی و طبقاتی و اجتماعی دارند و فقط بايد از اين زاويه مورد توجه  عانیم

وقتی انسان ھا قدرت تغيير وضعيت موجود زندگی خويش را . قرار گيرند
ت اجبار حالبرايشان اين وضعيت انجام می دھند زير فشار که ندارند، آنچه

با آنان را دولت يا ھيچ نيروی خاصی  يا ھر چند که ظاھراً فرد يا نھاد ،دارد
ھيچ کارگر دارای حداقل شعور و . دکنزور سرنيزه به انجام آن مجبور نمی 

خواستار استثمار . در جھنم سرمايه داری نيست ندگیعقل و آگاھی خواستار ز
و تحمل سلطۀ فرودست  خواھان داشتن موقعيت .يستشدن توسط سرمايه ن

که حق دخالت در سرنوشت کار و توليد اجتماعی  از اين .حکومت نيست
مزدی  ۀبرد خواھان زندگی به صورت. خويش را ندارد سخت ناراضی است

اما  .کل اين ھا حاصل قھر و اجبار و تحميل نظام سرمايه داری است. يستن
رين و آراسته ترين و ی تياين نظام با طال ۀنامواژه ھر کدام اين ھا در 

حق اشتغال، حق  : ندشومی  تزيينپرجالترين خطوط حق و حقوق و آزادی 
واژه ھا که جھنم سرمايه ی از اين يرأی ، حق انتخاب، حق شھروندی و دنيا

روی کاغذ رديف کردن آن ھا  و داری را در پس و پشت خود پنھان می کنند
رو  آنت شرکت می کنند، نه از کارگران در انتخابا. می شودمثنوی ھفتاد من 

باور دارند، نه از اين بابت که در گزينش خويش  کتشرکه به نتايج اين 
عرصۀ اعمال ارادۀ احساس آزادی می کنند، نه از اين لحاظ که انتخابات را 

به  .عکسرنه، کامالً ب .می بينند خود برای تعيين سرنوشت سياسی خويشتن
 سخت درمانده و بيچاره وکه خود را کنند در انتخابات شرکت می اين دليل 

تا آن حد مجبور و ذليل و مستأصل که فکر می کنند  ،مجبور و زبون می بينند
اجبار است  ۀاين ھمان منتھا درج. اين تنھا کاری است که می توانند انجام دھند

 یپيکار متحد، آگاھانه، متشکل و افق دار برای امحا جزی از آن يو برای رھا
يشه تمامی اين اجبارھا يعنی نظام سرمايه داری ھيچ راه ديگری وجود کامل ر
حاکميت نظام سرمايه داری ھمه  ۀط موجود جھان و در سيطريدر شرا. ندارد

چيز اجبار و تحميل و قھر و خالف ھر نوع آزادی و حق و حقوق انسانی 
اين  مپايه ھای محکعليه سرمايه است که می توان پيگير ۀمبارز باتنھا . است

آزاد نبودن ھا را سست و سست تر کرد و سرانجام  و اجبارھا، تحميل ھا
  . ازميان برداشت

طرح می شود اين است ممکن است در مقابل استدالل ھای ما ديگری که  نکتۀ
که به ھر حال در صورت وجود آزادی انتخابات، احزاب منتخب مجبورند به 

زيرا  .ه ھای کارگر پاسخ دھندپاره ای خواسته ھای شھروندان از جمله تود
به نظر می . درغيراين صورت قادر به ادامه حاکميت خويش نخواھند بود

. رسد که آنچه گفتيم برای اثبات خرافه بودن و پوچ بودن اين مدعا کافی باشد
 ۀدر تمامی تاريخ حيات طبق. اضافه کنيم ديگر را بايدنکته در اين جا فقط يک 

کجا و ھر ميزان مطالبات توده ھای کارگر محقق  کارگر در سراسر دنيا ھر
عليه سرمايه بوده  کارگراندر پرتو فشار و اعمال قدرت  فقط و فقطده ش

اين يا آن فرد و يا در ھيچ کجای دنيا از طريق رأی دادن به کارگران . است
. ھيچ مطالبه ای نشده اند دستيابی بهسرمايه دار قادر به  ۀآن حزب طبق يااين 

ی که جار و جنجال آزادی يحتی در کشورھا. خن را تکميل کنيماين س
ی قادر به بھبود يانتخابات گوش فلک را کر کرده است کارگران فقط تا جا

به اتفاقا که  و می شوند وضعيت معيشت و امکانات اجتماعی خود شده اند
مبارزه » انتخابات آزاد« منبعث ازصورت متحد و سازمان يافته عليه دولت 

  . ه اند کرد

و سرانجام اين پرسش ممکن است مطرح شود که درست است که انتخابات 
سازوکار جابه جايی بخش ھای مختلف طبقۀ سرمايه دار و سپردن برنامه 
ريزی نظام سرمايه داری از دست يک بخش از اين طبقه به بخش ديگر آن 

اصالح است، اما اگر در چھارچوب سرمايه داری حتی امکان اندکی ھم برای 
اوضاع به سود طبقۀ کارگر وجود داشته باشد آيا نبايد از بخش اصالح طلب 
اين طبقه در مقابل بخش محافظه کار آن حمايت کرد و در انتخابات به آن رای 

ھرچند پاسخ اين پرسش را در البه الی مطالب باال داده ايم، اما برای  داد؟
در انتخابات و دادن رای به وضوح بيشتر الزم است تاکيد کنيم که اگر شرکت 

تضمين کنندۀ اصالح اوضاع به سود طبقۀ کارگر » اصالح طلب« کانديدای 
اما اين . باشد بی گمان بايد در انتخابات شرکت کرد و به اين کانديدا رای داد

سال رياست جمھوری خاتمی اکنون ديگر بايد برای  ٨نکته به ويژه پس از 
ظام سرمايه داری آن ھم سرمايه داری ھمه روشن شده باشد که اصالح ن

اصالح . جھنمی ايران از طريق انتخابات امری يکسره منتفی و ممتنع است
ناپذيری سرمايه داری ايران از طريق سازو کار انتخابات را ھم تجربه نشان 

اينجا جای توضيح . داده است و ھم به لحاظ نظری می توان آن را نشان داد
مين قدر می گوييم که کارگران در برخورد با ھ. اين نکته نظری نيست

يا تن : سرمايه داری ايران جز دو راه ھيچ راه ديگری در پيش رو ندارند 
دادن به توحش افسارگسيخته و بی حد و مرز کنونی و ادامۀ آن يا مبارزه عليه 

تاکيد می کنيم که در جھنم سرمايه . سرمايه داری برای ازميان برداشتن آن
ن حتی کوچک ترين اصالحات نيز درگرو مبارزۀ متحد و متشکل داری ايرا

بنابراين، شرکت کارگران در . طبقۀ کارگر برای برچيدن بساط سرمايه است
انتخابات به اميد اصالح اوضاع به نفع کارگران ھيچ چيز نيست جز رفتن به 

حال پس از . دنبال نخود سياه و گشتن به دنبال آدرسی که اصال وجود ندارد
توضيح باال درمورد انتخابات، که نمی خواستيم طوالنی شود اما با عنايت به 
جنبه آموزشی آن نتوانستيم کوتاه تر از اين بيانش کنيم، بازمی گرديم به 

جاری رياست  کارگران با انتخابات: پرسشی که در آغاز مطرح کرديم 
  جمھوری چگونه بايد برخورد کنند؟

ظر ما، انتخابات جاری رياست جمھوری ايران با توجه به نکات باال، به ن
رويدادی کامال سرمايه دارانه است و، درست از ھمين رو، بديل طبقۀ کارگر 

به عبارت ديگر، موضع . باشدضدسرمايه داری در مقابل آن بايد يک بديل 
تحريم . کارگران در مقابل انتخابات بايد چيزی فراتر از تحريم صرف آن باشد

نه حالل ھيچ مشکلی است، نه ھيچ ريالی از کوه عظيم صرف انتخابات 
سودھای سرمايه داران می کاھد، نه ھيچ خراشی به ساختار قدرت و ماشين 
دولتی اين طبقه وارد می سازد، نه پشيزی به دستمزد ھيچ کارگری اضافه می 
کند، نه ھيچ گامی جنبش طبقۀ کارگر را به جلو می برد و نه ھيچ چيز ديگری 

کارگران بايد . سود کارگران و زيان صاحبان سرمايه جا به جا می کندرا به 
ما . اعالم کنند که ما آتش بيار معرکۀ سرمايه داران و دولت آن ھا نخواھيم شد

به اين کاری نداريم و اساسا مسئلۀ ما نيست که چه کسی و کدام جناح سرمايه 
ی نژاد انتخاب می شود آيا دوباره احمد. داری در اين انتخابات پيروز می شود

ما کل اين انتخابات را . يا جای او را موسوی يا کروبی يا رضايی می گيرد
رويدادی در اردوی بخش ھای مختلف دشمن طبقاتی خود می دانيم که ھمۀ آن 
ھا در خالی کردن بيش از پيش سفرۀ ما و سالخی روزافزون جسم و جان ما 

که ھمين دولت کنونی به کار خود ادامه مستقل از اين . متحد و متفق القول اند
يا  -کاری که چيزی جز ادارۀ ملزومات سرمايه عليه کارگران نيست  - دھد 

دولت ديگری جايگزين آن شود، ما از ھر دولتی که سرکار باشد تحقق 
منشور مطالبات پايه ای « مطالبات خود را می خواھيم، مطالباتی که در 

با تمامی نيرو  با شروع جار و جنجال انتخابات. آمده است »طبقۀ کارگر ايران
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ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی از سا ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی از سا ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما از سا ک
ید یدبازدید  یدبازدید     :::بازدید 

WWW WWW WWW ... HHH AAA MMM AAA AAA HHH AAA NNN GGG III ... CCC OOO MMM   
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و ھرچه وسيع تر و سراسری تر متحد می شويم، خود را به صورت شورايی 
سازمان می دھيم و پرچم مطالبات ضدسرمايه داری خود را به اھتزاز درمی 

ھر چه بيشتر در اين راستا گام برداريم، ھر چه دامنۀ اعمال قدرت . آوريم
ش عليه سرمايه را گسترش دھيم، به ھمان ميزان نيز متشکل و متحد خوي

دولت محصول انتخابات سرمايه داری را بيشتر به قبول مطالبات خود مجبور 
اين ھمان راھی . اين تنھا راه درستی است که بايد درپيش گيريم. خواھيم کرد 

 ما را از شر نظام است که در صورت پيمودن پيگيرانه آن سرانجام
   .رھا خواھد ساخت سان ستيز سرمايه داریکارگرکش و ان

  بديل کارگران درمقابل شرکت در انتخابات 

برافراشتن پرچم مطالبات ضدسرمايه داری 
 طبقۀ کارگر است

  کميتۀ ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨خرداد  ٥
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منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران
ده می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح  اق مرگ و نيستی ران در يک . معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم

تيم ابقه ھس ان . سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق
اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است ورطه

بستن جاده . يه داری نباشيمروزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرما. 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 . رد نيامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گ
د جست ا باي ين ج ارگری را در ھم ه اگر . علت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه ک پيداست ک

نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا 
ات . راه به جايی نخواھند برد ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ
وق : ن منشور به دو معناست پايه ای بودن مطالبات کارگران در اي .پايه ای طبقه کارگر است نخست به معنای سطح پايين و نازل مطالبات کارگران ايران نسبت به حق

ه سطح متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن مب
  .درگرو تبديل آن ھا به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است -در مقابل ھجوم سرمايه در شرايط کنونی است ط الزم مقاومتکه خود شر -وسيع ترين شکل آن

ا مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ھ نفس طرح. اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند
 مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای. به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران است

د بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود د .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين رواقع به سرمايه داران و دولت آن ھ
ند . که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کش

ا يکی ديگر بخورد؟  کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ان رويکرد و چرا بايد تمام ن ھم ره باشم؟ اي ارگر  ثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھ ه ک ه بخش کوچکی از طبق ه مثاب ا ب ه م ه ای است ک زاوي

   .کرده ايممنشور حاضر را برمبنای آن تدوين 

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

و اختصاص سھم ھرچه بيشتری از اين ثروت به ) »توليد ناخالص داخلی«(حداقل دستمزد ماھانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند  - ١
  . ودارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين ش

  . سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماھانه دريافت کنند ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
 .امين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشندتمام افراد جامعه بايد از ت - ۴
  .بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  حقوق تمام شاغالن، - ٧
 .شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشند - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. خانگی حق مسلم ھرشھروندی استمسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل  - ٩
   .از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شود -  
   .اختصاص دھددولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای شھروندان  -  

   .بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .ن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرندھمه سالمندان و معلوال -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

   .انين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقو -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود -  
  . ازدواج يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ ھرگونه ازدواج قبل از سن -  
ير در محل با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگ -  

   .ھای کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شود
رطی از آزادی ھای سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب، آزادی تجمع و تمام افراد جامعه بايد بدون ھيچ قيد و ش -١٧

  .تحصن و راه پيمايی و تظاھرات برخوردار باشند
 .ايجاد ھرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١٨

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

١٣٨٨اول ماه مه سال 



ه  ه ر ک یر ک ل کار جاد  ای ا ی  یھما ل کار جاد  ای ا ی    ھما

 
١٨ 

  ١٣٨٨خرداد  ٢٩جمعه     ٥٩شمارٔه مسلسل   ـ ١٢سال دوم 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 جاد  ر ک جاد  ای ا جاد  ای ا ی ای ا ی ل کار ی ل کار را  را  را  ل کار
ید سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار    ...د

  
هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت 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  
 

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

  

 khbitkzs@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
  .نام خود از فھرست مشترکين شويد قسمت خواھان حذف


