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 :اين شماره در

  ميليون فقير در ايران ۵٠خط فقر و  ٢
  توسعه فقر و کاھش شمار دانش آموزان ٢
 تحصن و اعتصاب کارگران در شرکت آلومينيوم اراک ٣
 روز کودک و وضعيت کودکان در دنيا  ٣
  تعطيل بيش از پنجاه کارخانه چای و بيکارسازی ده ھا ھزار کارگر ۴
  شرکت پلی اتيلن، سالح قانون و بيکارسازی کارگران ۴
  با صاحبان سرمايه عليه کارگران ھمدستی اتحاديه کارگری ۵
 مصاحبه نشريه آرش با ناصر پايدار ۵
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 ميليون فقير در ايران ۵٠خط فقر و 
آمارھا، حتی آمارھای برخی نھادھای رسمی دولتی، خط فقر را نه امسال که 

. نفری اعالم كرده اند ۴ھزار تومان برای يک خانوار  ٨۵٠سال پيش بيش از 
ً بيش از آن است که  اين رقم تا جايی که به سال جاری مربوط می شود طبعا

اصطالح خط فقر در اساس ترفندی از . ه استبرای سال قبل گزارش شد
امترفندھاي  دولتمردان نظام . سرمايه داري برای جعل واقعيت فقر استنظ

درصد ساكنان زمين  ٨٠بردگی مزدی برای اين که بر فقر سراسری بيش از 
درصد را از  ٨٠پرده اندازند، برای اين که نقش سرمايه در فقيرسازی اين 

ای اين که تساوی ميان استثمار نيروی کار توسط انظار پنھان دارند، بر
سرمايه با فقر و نداری را انکار کنند، بخش ناچيزی از جمعيت عظيم 
فقرزدگان جھان را از کل ھمزنجيران آن ھا جدا می کنند و بقيه را غيرفقير 

دنيای سرمايه داری دنيا فقر انسان در ھمه وجوه زيست . اعالم می كنند
غذا و مسکن و پوشاک و آموزش و دارو و درمان، فقر انسانی است، فقر 

ابتدايی ترين آزادی ھای بشری، فقر آسايش فکری و جسمی، فقر فروماندگی 
از رشد آزاد انسانی، فقر عواطف و اخالق و احساسات پاک بشری و فقر ھر 

فراموش نکنيم که در سيطره نظام . چه که الزمه زندگی واقعی انسانی است
. سرمايه داران ھم سخت اسير فقرند. فقط کارگران فقير نيستندبردگی مزدی 

فقر شرف و شعور و فکر و منطق و شناخت و اخالق و سيرت و رفتار و 
اين سخن درست و . درک و احساس و عواطف اوليه انسانی ھم فقر است

زيبايی است که نه انسان استثمارشونده انسان واقعی است و نه استثمارگر ھيچ 
و درست به ھمين دليل تاريخ جوامع طبقاتی . ز انسان واقعی داردنشانی ا

تاريخ واقعی با جامعه آزاد و فارغ . چيزی جز پيش تاريخ زندگی انسان نيست
در عرف و باور و مالک ھای سرمايه بسياری . از کارمزدی آغاز می شود

چيزی که . از اشکال فاجعه بار فقر به ھيچ وجه فقر محسوب نمی شوند
تمردان سرمايه فقر می نامند نه فقر بلکه مجرد گرسنگی منتھی به مرگ دول

حتمی است و البته اگر اين دولتمردان از نوع احمدی نژاد و ھاشمی 
رفسنجانی يا ساير سران جمھوری اسالمی از جنس ھای مختلف اصولگرا يا 

در اين صورت، ديگر ھيچ . اصالح طلب باشند بازھم بسيار فرق می کند
رفسنجانی سال ھا پيش گفت . از گرسنگی ھم فقر به حساب نمی آيدشکلی 

ثروت و مکنت چنان از سر و کول مردم ايران باال رفته است که مادر پير «
و خطبه نماز جمعه اش را ) نقل به مضمون( » قادر به يافتن کلفت نيست من

افاضه اخير !! نيز به مصيبت ھمين بی کلفت ماندن مادرش اختصاص داد
خطر فقر اصالً سر کاری «كنوني را ھم ھمه شنيده اند که  يس جمھوريرئ

ً از آنچه فقر واقعی است چشم پوشيم و به جنجال  .»است اما اگر عجالتا
دولتمردان سرمايه در دوزخ سرمايه داری ايران ھم زياد توجه نکنيم، اگر به 

ين کرده اند نگاه آنچه مالکان دوزخ سرمايه در دنيا باالخره به نام خط فقر تعي
. بازھم جھان سرمايه بيش از حد تصور کريه و ماالمال از توحش است كنيم

ھزار تومان برای يک  ٨۵٠اگر در جھنم سرمايه داری ايران ھمان رقم 
نفری را مالک فقير بودن و نبودن قراردھيم بازھم با يک محاسبه  ۴خانواده 

جمعيت طبقه کارگر يا در واقع  ميليون ۵٠ساده سرانگشتی بايد قبول کنيم که 

ساكنان % ٧٠بيش از 
اين دوزخ در آتش فقر 

در اين جھنم . می سوزند
فقرا ھم خود ھزار 

  . جورند

: خبرنگار ايلنا می نويسد
کافی است در خيابان «

ھای تھران راه بيفتيد تا 
ھمه جور آن ھا را به 

ديدن كودكانی . خانيدو سرتان را بچرکمی چشم ھايتان را باز کنيد . چشم ببينيد
شوند تا چيزی از آن ھا بخريد، پيرزنان و پيرمردانی كه  كه به شما آويزان می

كنند، زنان و مردانی كه با دست فروشی  درازمی به سويتاندست گدايی 
و فراوان کسان ديگری که ھمه در شعله  ھا خواب كارتن  گذرانند،  می روزگار

: خبرنگار ادامه می دھد. »ر شدن ھستندھای فقر در حال پرپر شدن و خاکست
كنند، چشمشان كه به دوربين  ھا در كوچه بازی می شوم، بچه وارد كوچه می «
ن تو امھاي فردا عكس. فرار كنيد. خبرنگاران«زند  افتد، يكی فرياد می می

ھای  دوند و در اين كوچه می ھر كدام به سويی . »فرار كنيد .ھاست روزنامه
ھا و  اشكان يك خواھر و يك برادر دارد، او با آن .شوند می تنگ و تاريك گم

ھا  كند، پدرش در خيابان ای دو طبقه زندگی می  پدر و مادرش در مخروبه
مادرش . كند ھا را نظافت می كند و مادرش خانه ھای مردم را تعمير می كفش
د با ھمه اين ھا سخت محتاجيم و قادر به تأمين مايحتاج اوليه خو گويد می

. ھزار تومان است ٨٥٠طبق گفته كارشناسان، خط فقر در ايران . نيستيم
توانستند  دست كم می  پدرومادر اشكان اگر نصف اين مبلغ را ھم درآمد داشتند،

طبقه پايين از فرط خرابی قابل سكونت . شان را تعمير كنند  ھای خانه خرابی
تر  ھا پيش چه در كوچه ھر .نبود و تمام خانواده در طبقه دوم سكونت داشتند

از زير در خانه اي چرك كف  .دنشو تر می ھا باريك و باريك روم، كوچه می
دختر جوان زيبايی در را باز  .زنم در می. شدن استخارج درحال  كرده
ھاست از كردستان  سال. زن برادرش است .زند كند و كسی را صدا می می

 زندگی ھرا درآمد برای ھزينه حقوق بازنشستگی پدرش تنھ. اند مھاجرت كرده
 ٧٠خانواده ھا درآمد  متوسط ١٣٨٦تا  ١٣٧١ھای  در سال. است ادهدو خانو

  » .درصد افزايش داشته است ١٨۴٠درصد و ھزينه زندگی 

. ببينيد که فقر تا کجاھا پيش تاخته و چه به سر ساکنان اين دوزخ آورده است
به ھر حال، او به . بداند» سركاري«احمدي نژاد حق دارد كه خط فقر را 

عنوان نگھبان اين دوزخ موظف است آن را بزك كند و منكر وجود فقر در آن 
   ايلنا: منبع  . شود

 كميته ھماھنگي براي ايجاد تشكل كارگري
  ١٣٨٨ول مھر ا

 

 توسعه فقر و کاهش شمار دانش آموزان
 ۵٠٠ميليون و  ١٣سال تحصيلی جديد با ورود 

موز دوره ھای ابتدايی و راھنمايی ھزار دانش آ
اين رقم . به سر کالس ھای درس آغاز می شود

 ۵٠٠ميليون و  ١۴سال پيش در چنين روزی 
آمارھای رسمی وزارت . ھزار نفر بوده است

آموزش و پرورش حکايت دارد که شمار دانش 
آموزان در کالس ھای اول تا پنجم دبستان تغيير 

ميليونی  ويژه ای نکرده است و کاھش يک
شمار محصالن قاعدتا به دوره راھنمايی مربوط 

مدارس ايران آيينه تمامی نمای . می شود

جنايات، بشرستيزی ھا و کودک کشی ھای نظام 
سرمايه داری و فشارسنج تشديد بی عنان و بی 
مھار استثمار توده ھای کارگر توسط سرمايه 

ھر چه سرمايه بر شدت استثمار کارگران . است
فقر و گرسنگی زندگی توده ھای  ايدمی افز
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کارگر را بيشتر می کند و ھمزمان و به طور 
انداموار انبوه کودکان خانواده ھای کارگری نيز 
. مجبور به ترک مدرسه و کالس درس می شوند

ھر چه شمار کارگران بيشتری به تيغ تيز 
بيکاری و گرسنگی تسليم می شوند کودکان 

دامه تحصيل را بيشتری ھم امکان آموزش و ا
ھر چه فقر در فضای زندگی . از دست می دھند

طبقه کارگر بيشتر ريشه می دواند شمار بسيار 
زيادتری از کودکان مجبور به کار در سياه چال 
ھای سود سازی سرمايه و ترک محيط درس 

نظام سرمايه داری کوره ذوب  .می شوند
بشريت کارگر و تبديل گوشت و پوست و خون 

اين نظام . به سود سرمايه استکارگران 
کشتارگاه کودکان کارگر است و کاھش شمار 

 ٨٩ - ٨٨دانش آموزان ايران در سال تحصيلی 
صحنه بسيار ناچيز اما بسيار دلخراشی از اين 

  . کشتارگاه است

  ٨٨مھر  ١

 

 تحصن و اعتصاب کارگران در شرکت آلومينيوم اراک
 )آلومينيوم اراک(کارگران شرکت ايرالکو 

مدتی است که بخشی از بھای ناچيزنيروی کار 
را دريافت نکرده !! »مزايا«خويش موسوم به 

ھزار  ٢۵٠سرمايه داران اين رقم را که . اند
تومان برای ھر کارگر است مصادر كرده و از 

کارگران در . پرداخت آن سر باز زده اند
اعتراض به اين اقدام صاحبان سرمايه بارھا 

اما اين اعتراض ھا به ھيچ اعتراض کرده اند 
ضرب المثل معروفی . نتيجه ای نينجاميده است

گوش اگر گوش تو و ناله «: است که می گويند
آنچه ھيچ گاه به جايی نرسد  --- اگر ناله من 
و در مورد رابطه کارگر و سرمايه » فرياد است

دار بايد گفت گوش اگر گوش صاحبان سرمايه 
ه کارگر باشد و اعتراض اگر فقط آه و نال

پيداست که ھيچ گاه ھيچ نتيجه ای به بار نخواھد 
کارگران نيز به دنبال اعتراضات بی . آورد

نتيجه خود واقعيت اين امر را خوب درک کردند 

و در نتيجه تصميم به اعتصاب و اعمال قدرت 
آنان متحد و دسته جمعی و مصمم چرخ . گرفتند

داخل توليد را از کار انداختند و در محوطه 
با شروع اعتصاب، . شرکت اجتماع كردند

سرمايه دار که تا پيش از آن بر مرکب حساب 
سودھا به معراج می شتافت و آنچه به ذھنش 
خطور نمی کرد قدرت توده ھای کارگر بود، 
ناگھان از عرش به ارض فرود آمد و با مشاھده 
. توقف چرخ ھای توليد سود به لکنت زبان افتاد

محل تجمع کارگران دويد و  با سرعت به سوی
ً ھر چه زودتر «دستپاچه فرياد زد که  حتما

حرف ھای سرمايه دار . »پرداخت خواھم کرد
آنان از اين وعده ھا . را ھيچ کارگری باور نكرد

زياد شنيده و آنچه نديده اند عمل به آن ھا بوده 
کارگران تأکيد کردند که به اعتصاب . است

البات ديگری را نيز آنان مط. ادامه خواھند داد
لباس کار که مدت ھاست نگرفته . پيش کشيدند

اند و تضمين اشتغال خويش که ديری است با 
خبر احتمال تعطيل کارخانه سخت دچار تھديد 

چندی پيش در ھمين سايت و خبرنامه . شده است
آن توضيح داديم که نھادھاي دولتي مدت ھاست 
درصدد تعطيل اين مجتمع عظيم صنعتی، 

رف زمين ھای آن و انتقال سرمايه ھای تص
آن ھا . کالن آن به حوزه ساخت و ساز ھستند

اين توطئه خود را مبارزه با آلودگی محيط 
کارگران در جريان !! زيست نام نھاده اند

اعتصاب و تحصن امروز خود اعالم کردند که 
خواستار تضمين اشتغال خود، گرفتن لباس کار 

آنان تأکيد . ھستند و دريافت ھمه مزايای خويش
كردند که با وعده و وعيد به سر کار باز نمی 
گردند و تا دريافت ھمه مطالبات اعتصاب را 

   .ادامه خواھند داد

  ٨٨شھريور  ٣٠

  

 روز کودک و وضعيت کودکان در دنيا 
نقش اساسی سياست، نظم، حقوق، قانون و 
مدنيت در نظام سرمايه داری آن است که رابطه 

اضافي و خريد و فروش نيروي توليد ارزش 
كار را بر چند ميليارد توده ھای کارگر دنيا 
تحميل کند و شرايط الزم اين تحميل را فراھم و 

اين نھادھا، روابط و منظومه . ماندگار سازد
سياسي و اقتصادي و فرھنگي و حقوقی و 
اجتماعی که بر محور توليد سود و قربانی کردن 

ش اضافي می بشريت در آستانه توليد ارز
چرخند در ھمان حال وظيفه مھم وارونه 

جامعه موجود و  پردازي و تحريف ھمه حقايق
موقعيت طبقه کارگر در اين نظام را نيز برعھده 

بايد ھر جنايت سرمايه را عصاره زالل . دارند
عدل تصوير کنند و استثمار کارگر را عالی 

محروميت . ترين تجلی حقوق انسان جا بزنند
از ھر گونه دخالت آزادانه در کار و کارگر 

سرنوشت کار خويش را صعود او به ارتفاعات 
عظيم آزادی نام نھند و بی حقوقی مطلق بردگان 
مزدی را اوج برخورداري از حقوق انسانی 

نظام سرمايه داری در بند بند . قلمداد كنند

وجودش دست به کار ھمه اين وارونه پردازی 
. المللی اش نگاه کنيدبه نھادھای بين . ھا است

سازمان ملل » کميته حقوق کودک«اين روزھا 
دنيايی بحث در باره حقوق کودکان به راه 
انداخته است، چنان که گويی اين سازمان جھانی 
نظام سرمايه داری و کميته کودک آن به راستي 
مي خواھد برای کاھش جنايت ھا عليه کودکان 

نی جنجال به زير اين نام جھا!! کاری انجام دھد
پا می كنند تا قبل از ھر چيز نظام ددمنش و 
کودک کش سرمايه داری را از ھر نوع اتھام 

تا چنين . سالخی حقوق کودکان مبرا سازند
وانمود کنند که اقيانوس سھمگين رنج و درد و 
مذلت و گرسنگی و تحقيری که کودکان را در 
خود غرق و خفه کرده است ناشي از رابطه 

ھمه جا عربده مشکل . سرمايه نيستاجتماعي 
کودکان سر می دھند و در ھيچ کجا مجال 
نمايش ھيچ تصويري از ريشه ھای واقعی 

کنوانسيون . معضالت کودکان را نمی دھند
در سازمان ملل به  ١٩۵٩حقوق کودک در سال 

کشور يا  ١٩٢تصويب رسيده است و بيش از 

در واقع ھمه ممالک عضو جز آمريکا و 
سال از آن  ۵٠. آن را امضا کرده اندسومالی 

سال ھيچ  ۵٠تاريخ می گذرد و در طول اين 
سالی و در واقع ھيچ روزی نگذشته است که 
وضع کودکان جھان بدتر و جانگذازتر نشده 

سرمايه ھر روز بر شدت استثمار . باشد
ميلياردھا کارگر افزوده و کودکان اين کارگران 

ھر روز . سترا گرسنه تر و برھنه تر کرده ا
شمار بيکاران را افزايش داده و خيل عظيم تری 
از کودکان را تسليم تيغ تيز فقر و فالکت كرده 

ھر روز ميدان سالخي معيشت توده ھای . است
کارگر را گسترش داده و کودکان بيشتری را در 

ھر روز . باتالق مرگ نداری فروبرده است
و آموزش و  بيش از روز پيش دارو و درمان

سكن و خوراک کارگران را تبديل به سود م
کرده و کودکان بی شمارتری را در گورستان 
بی دارويی و بی درمانی و بي مسكني و 

در ھمين روزھا که . گرسنگي دفن نموده است
صدای کنوانسيون حقوق کودک به عرش رسيده 
است بيش از يک ميليارد و يک صد ميليون 
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شتی و آب کودک دنيا فاقد نيازھاي اوليه معي
و  سالم آشاميدنی و کمک ھای پزشکی و مدرسه

در آلمان، غول عظيم صنعتی . سرپناه ھستند
جھان سرمايه داری، سه ميليون کودک در فقر 

بزرگ ترين قطب قدرت دنيای . زندگی می کنند
سرمايه داری يعنی اياالت متحده آمريكا و مالک 
اصلی سازمان ملل حتی حاضر به امضای 

» حقوق کودک« نسيون کاريکاتوری ھمين کنوا
سالی که از امضای  ۵٠در طول . ھم نشده است

كنوانسيون مذکور گذشته ھر روز اجبار کودکان 
به کار طول و عرض و شدت بسيار بيشتری 

 ۴٠٠ميليون و  ٨ھمين امروز . پيدا کرده است
ھزار کودک در دام بردگی، قاچاق، فحشا، 
پورنوگرافی و ديگر کارھای 

ميليون کودک در فقر  ۶٠٠. اسيرند سانيغيران

و جمعيت کودکان کار  مطلق به سر می برند
  . بيش از پيش مي شود

کودکان ايران به لحاظ تحمل شرايط دردناک 
معيشتی، فقر، بی دارويی، محروميت از 
آموزش، زندگی خيابانی، ضرب و شتم و تجاوز 
جنسی و کتک کاری درشمار بي حقوق ترين 

، اساس آمار بر. موجود ھستند كودكان دنيای
و پانصدھزار نفر از جمعيت  حدود يک ميليون

ه ای تشکيل سال ١٩تا  ١٠شاغل ايران را افراد 
می دھند که ھيچ دسترسی به مدرسه و محيط 

ھمين آمار می گويند که بيش . آموزشی ندارند
ھزار کودک در سن  ۶٠٠ميليون و  ٣از 

و  مدرسه زير فشار فقر از ھر نوع درس
تحصيل محرومند و بخش عظيم اين جمعيت 
مجبورند از طريق فروش نيروی کارشان 

گزارش پژوھشگران حقوق کودک . زندگی کنند

 ١۶حاکی است که صدھا ھزار کودک کمتر از 
سال در دخمه ھای تاريک و نمور قالی بافی ھا 
در شھرھای مختلف به شديدترين و کشنده ترين 

پژوھش ھا پرده  ھمين. شکل استثمار می شوند
ھولناكي برمی دارند که در اين کارگاه  از فجايع

ھا و به طورکلي در مراکز کار عليه کودکان 
تجاوز جنسی از سوی سرمايه . اعمال می شود

از شمار . داران يکی از اين فجايع است
کودکانی که کنار خيابان و روي کارتون می 

سازمان . خوابند آمار دقيقی در دست نيست
يستی با ھدف پرده اندازی بر ارقام واقعی بھز

ھزار را در آمارھايش ذکر  ٢٠اين کودکان رقم 
کرده است، رقمی که بي ترديد با آمار واقعی 

  . فاصله بسياري دارد

  ٨٨شھريور  ٣٠

 

تعطيل بيش از پنجاه کارخانه چای و بيکارسازی ده ها هزار 
 کارگر

ايرج ھوسمی رئيس اتحاديه سرمايه داران 
حب کارخانه ھای چای در مصاحبه با صا

ردهخبرگزاری ھا اعالم  که در طول دوره  ك
شرکت توليد چای به طور  ۵٠اخير بيش از 

واحد صنعتی  ١٧٢کامل تعطيل شده است و از 
کارخانه در  ٧٠تا  ۶٠چايکاری در شمال فقط 

او می گويد مساحت کل . حال فعاليت ھستند
ور زمين ھای زير کشت چای در سراسر کش

ھزارھکتار است و در ھر ھکتار  ٣٠بيش از 
کارگر کار می  ١٣٠تا  ١٢۵به طور متوسط 

ھوسمی اضافه می کند که در شرايط . کنند
 ۵٠حاضر در بھترين حالت بسيار کمتر از 

درصد مزارع و بر اساس آمارھای او حتی 
درصد چايکاری ھا به کار خود  ۴٠کمتر از 

ه رئيس اتحاديه ارقام مورد اشار. ادامه می دھند

کارفرمايان چاي فاش می سازد که در سال ھای 
 ٣ ھزار ھکتار باغ چای حدود ٣٠قبل در 

ھزار کارگر مشغول کار بوده  ٨٠٠ميليون و 
 ١٢اين مساحت چايکاری اکنون به . اند

ھزارھکتار کاھش يافته و الجرم شمار کارگران 
نيز از رقم پيشين به کمتر از يک ميليون و 

حاصل اين . ر تنزل پيدا کرده استھزا ۶٠٠
ميليون کارگر فقط در  ٢روند بيکار شدن حدود 

ھوسمی . کشت و داشت و برداشت چای است
مي افزايد که واردات چای دليل اصلی اين 

او حاضر به بيان اين . رويدادھا بوده است
حقيقت نيست که سرمايه به سود و سود و بازھم 

مشاھده سود سرمايه به محض . سود می انديشد
کالن تر در عرصه واردات چای در يک چشم 

سرمايه . به ھم زدن حوزه خود را تغيير می دھد

برای بردن سھم عظيم تر در اضافه ارزش ھای 
توليد ناشی از استثمار طبقه کارگر بين المللی 
مجبور به افزايش ميزان بارآوری کار و باال 
بردن توان رقابت خويش است و در شرايطی 

توان اين رقابت را ندارد قلمرو انباشت خود که 
سرمايه در تمامی اين حاالت . را عوض می کند

به دنبال سودھای کالن و کالن تر می رود و در 
اين گذر ميليون ھا انسان را بيکار می سازد، از 
نان خوردن مي اندازد و از ھستی ساقط می 

سرمايه بشريت را قربانی سود می كند و . كند
سود سراسر ھستی را به آتش می  به خاطر

  .کشد

   خبرگزاری فارس: منبع

  ٨٨شھريور  ٢٩
  

 شرکت پلی اتيلن، سالح قانون و بيکارسازی کارگران
) پلی اتيلن سنگين کرمانشاه( پتروشيمی بيستون 

دستاويز . کارگر را يکجا اخراج کرده است ۴٠
اين شركت برای اخراج کارگران حديث بسيار 

کارگران . است!! ع مالیآشنای وخامت اوضا
درصد دستمزدھای  ١٠اخراجی ھمگی 

ناچيزشان را به صورت ماليات به دولت 
ھمه اين  سرمايه داری پرداخت می کرده اند

کارگران از باقی مانده بھای نيروی کارشان 
بخش قابل توجھی را نيز به عنوان حق بيمه به 
. سازمان تأمين اجتماعی تحويل می داده اند

اکنون کار خويش را از دست داده اند  کارگران

اما ھيچ نوع و ھيچ ميزان غرامت بيکاری يا به 
اصطالح بيمه بيکاری به آنان تعلق نگرفته 

از ھمه » قانون کار« چرا؟ زيرا سالح . است
سو به سينه آنان نشانه رفته است، ھمان سالحی 
که دولت سرمايه با ھدف سالخی نيروی کار بر 

قانون « ان آويخته و نام آن را شانه سرمايه دار
مطابق اين قانون، کارگران . گذاشته است» کار

بايد ثابت کنند که اوالً سرمايه دار در عين نياز 
و !! به نيروی کار، آنان را اخراج کرده است

ً اثبات نمايند که سرمايه دار پس از اخراج  ثانيا
ً کارگر ديگری را درست برای انجام  آنان حتما

معين او استخدام کرده و به کار  ھمان کار
درنظر بگيريد که کل رسيدگی و !! گماشته است

داوری و صدور حکم پيرامون اين مسائل ھم به 
عھده دولت سرمايه داران و نھادھای ذيربط اين 

آيا براي اخراج كارگر توسط . دولت است
سرمايه دار سالحی کارسازتر و برنده تر و 

   وجود دارد؟ھالکت بارتر از اين قانون 

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع

  ٨٨شھريور  ٢٩
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 با صاحبان سرمايه عليه کارگران همدستی اتحاديه کارگری
به نظر می رسد که نه ھم پيمانی و وحدت 

اری را اتحاديه ھای کارگری با نظام سرمايه د
ی از طبقه بخش ھاي حدی است و نه کاسه صبر

ت و جنايات کارگر اروپا در برابر تعرضا
 مشترک صاحبان سرمايه و اتحاديه ھا قرار

ھر روز که  !!داست به اين زودی ھا لبريز شو
می گذرد برگی در کارنامه جنبش کارگری 

ربی و شمالی ورق می کشورھای اروپای غ
استيصال، ضعف و فروماندگی  خورد که جز

 .را نشان نمی دھدھيچ چيز ديگری اين جنبش 
شرکت رمايه داران مالک س ،در چند ھفته اخير

به شيوه خاندان ھای  »ايرفين « ی ھواپيماي
رؤسای  ،از جايگاه رفعت و قدرت ،شاھی سابق

پاکاران و  به عنواناتحاديه ھای کارگری را 
و با  وامل مزدور سربراه احضار کردهع

موضوعاتی را با آنان در ميان قدرتی تمام قدر
مطيع  سرمايه داران به اين خدمه. نھاده اند

بخش  اعالم کرده اند که بازار سودشان رضايت
نيست يا اگر ھم ھست دليلی برای چشم پوشی 

آنان . از اقالم بسيار نجومی تر سود نمی بينند
ادامه داده اند که بر ھمين اساس طرحی را 

. دده اند که در دو بند خالصه می شوتنظيم کر
دستمزد کل کارگران که است  بند نخست اين

 ۴١٠غير اين صورت يابد در کاھش% ۵
بند دوم ھم ممنوعيت . خواھند شد بيکار ارگرک

مؤکد و بدون قيد و شرط ھر نوع تقاضای 
افزايش دستمزد از سوی کارگران تا سال 

 حسرمايه داران اين نکات را مطر. تاس ٢٠١١
ی کنند و بسيار آمرانه و قدرتمندانه از اتحاديه م

توافق خود تر  ھا می خواھند که ھر چه سريع
سران اتحاديه . مصوبات آنان خبر دھندرا با 

ھا درخواست دو  کارگری پس از شنيدن حرف
ند و در پايان اين دو ھفته ھفته مھلت می کن

ر که با ھيچ کارگری ھيچ کالمی د اين بدون
 ۵با کاھش  توافق قطعی خويشميان گذارند 

درصدی دستمزدھا و ممنوعيت ھر نوع 

 سال آينده ٢زد در طول افزايش دستمتقاضای 
شرکت . به اطالع سرمايه داران می رسانندرا 

. می کندکارگر را استثمار ٩۵٠٠فين اير 
سرمايه داران صاحب شرکت و ھم بزمان 
مردارخوار طبقاتی آنان در صدر اتحاديه 

که ھيچ  بدون ايندست در دست ھم کارگری 
چ کارگری ی با ھينيازی به ھيچ نوع گفتگوي

 درصدی دستمزد ۵ د در باره کاھشاحساس کنن
 ٩۵٠٠ حقوقممنوع سازی ھر ميزان افزايش  و

اين تصميم را با  کارگر تصميم می گيرند،
می گذارند، اتخاذ اين  به اجرا آرامش خيال

 خود می دانند و بی نيازی حق مسلمتصميم را 
کارگری در اين خود از ھر نوع بحث با ھر 

. می کنند ی خلقت تلقیزمينه را قانون طبيع
سرمايه داران متفق و متحد صاحب شرکت فين 
اير و شرکای اتحاديه نشين آن ھا ھمه اين کارھا 

ھا ھم اما ھيچ کدام از اين کار انجام می دھندرا 
ه ای مورد ھيچ اعتراض اثرگذار و تعيين کنند

 !!نمی گيردکارگر قرار ٩۵٠٠از سوی اين 
ن سرمايه داران شرکت بسيار فاتحانه از زبا

به خاطر اين پيروزی  »جوکا ھينون«آقای 
از  سترگ در قلع و قمع ھستی توده ھای کارگر

ند و سران تشکر می کن رؤسای اتحاديه کارگری
وفيق در ايفای اين رسالت اتحاديه به خاطر ت

رمت سرمايه کارگری به آستان حعظيم ضد
سرمايه . ندمی کن مباھات بسيار سرفرازانه

م سرمايه تا باالنشين از مالک مستقي ،داران
در اين ميان چنين می کنند و  ،اتحاديه کارگری

از سينه ھيچ کارگری  یاعتراض ھيچ صدای
با سربلندی » جوکا ھينون«آقای  !!درنمی آيد

تمام از پشت تريبون فتح به تمامی سرمايه 
ه صاحبان تراست ھای داران ديگر و به ويژ

س ی، به غول بزرگ مسافربری اعظيم ھواپيماي
پيغام می دھد که آن ھا نيز برای رفع ھر  ،آ اس

چه موفق تر بحران جاری سرمايه ھمين راه را 
 .را به کار گيرند و ھمين سالح انتخاب کنند

تمامی اين حوادث روی داده است و ھر روز 
روی می دھد اما مشعل جنگ کارگران عليه 

تعرضات و بربرمنشی ھا تا اين يکه تازی ھا و 
يچ نور نيرومند اميدی بر آفاق نمی اين لحظه ھ

کجا دوام خواھد  کی و تا اين وضع تا. تابد
ی توھم انسان سوز و آيا کارگر اروپاي !آورد؟

سرمايه داری را باور کرده  بشرگداز ماندگاری
سرمايه، کل نظام سرمايه داری، ھمه ! است؟

بخش ھای مختلف طبقه سرمايه دار، سوسيال 
زشت خوی کارگری، دموکراسی، اتحاديه ھای 

ھمه و ھمه برای افکندن جنبش کارگری به 
و  تباھی تالش کرده اندچنين ورطه ھالکت و 

اما کارگران بايد بدانند،  .می کنندتالش  ھمچنان
بايد از سير حوادث روز و کل تاريخ مبارزه 
طبقاتی بياموزند که سقوط در منجالب اين توھم 

يش کوبيدن آخرين ميخ بر تابوت زندگی خو
قتل عام ھر ثانيه بقای سرمايه ثانيه ای در . است

در سراسر  ھولناک تر ھستی طبقه کارگر
د کارزار فقط در رونکارگران ما . دنياست

سرمايه است که می  سرنوشت عليه کل ھستی
توانيم بارقه ھای اميد به زندگی انسانی را در 

زنده نگه وجود اجتماعی و بين المللی طبقه خود 
 ما جز مبارزه برای نابودی. دھيمشد و ر داريم

اتحاديه ھا را به . سرمايه ھيچ راه ديگری نداريم
جنبش خود را شورايی، سراسری . دور اندازيم

ی با برپاي. و ضدسرمايه داری سازمان دھيم
مزدی قدرت عظيم و ی ضدکارشوراھا
اتی خود را وارد ميدان کارزار از طبقتاريخس

را برای  ايه داریبا اين قدرت نظام سرم. يمکن
پی ی نو را دنياي ھميشه به خاک بسپاريم و

   .افکنيم

  سايت نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای  منبع

 ٢٠٠٩سپتامبر 

 

 مصاحبه نشريه آرش با ناصر پايدار
ای  کارگران ايران در چه مرحله» آگاھِی طبقاتی«به نظر شما سطح  - س

  است؟

ود آگاھی طبقاتی کارگران ايران ھر نوع داوری در باره حد و حد: پايدار
محافل مختلف چپ . نيازمند توضيح روايتی است که ما از پديده آگاھی داريم

يا گرايشات متفاوت درون جنبش کارگری بين المللی تبيين واحدی از اين 
به ھمان اندازه وسيع است که  مسأله ندارند و دائره اختالف تحليل ھايشان

لغو کار مزدی پرولتاريا و کمونيسم مارکسی  رفرميسم راست و چپ با جنبش
روايتی از آگاھی ساليان متمادی است که در ميان . طبقه کارگر فاصله دارد

احزاب و طيف گسترده محافل چپ و در درون جنبش کارگری جھانی ورد 

زبان يا شالوده کار و پراتيک است که در ھمه تار و پود خود بورژوائی، 
بی و ساير سطوح آموزش ھای مارکسی مبارزه طبقاتی نقيض ماترياليسم انقال

بر اساس اين روايت آگاھی طبقاتی پرولتاريا مجموعه ای از باورھا و . است
اعتقادات مکتبی فرارسته از حوزه انديشه و کشف دانشوران طبقات 
غيرکارگری است که بايد توسط آگاھان ايثارگر صاحب رسالت ھمين طبقات 

بانيان و طرفداراران اين تئوری جنبش !! رگر برده شودبه ميان توده ھای کا
کارگری را در بنياد خود و در غياب اين آگاھی وحی گونه، حاصل کشف و 
کرامات افاضل طبقات باال، جنبشی ترديونيونيستی و بورژوائی ارزيابی می 
کنند و در ھمين راستا امر رھائی پرولتاريا را به ظھور سازمان خاص 
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فه ای متشکل از حامالن آگاھی و تئوری مبارزه طبقاتی ارجاع انقالبيون حر
بنيانگذار واقعی اين روايت از آگاھی، سوسيال دموکراسی، سران . می دھند

حزب سوسيال . انترناسيونال دوم و بارزتر و ببشتر از ھمه کائوتسکی است
دموکرات روسيه و بعدھا بلشويسم به عنوان رويکرد راديکال درون اين 

عين ھمين تعبير آگاھی را زيج رصد خويش به جنبش کارگری و حزب 
شالوده حضور خود در پراتيک مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر روس 

به دنبال شکست انقالب اکتبر و استقرار اردوگاه سرمايه داری دولتی . ساخت
با نام جعلی سوسياليسم، ھمين روايت آگاھی به سالح دست جريانات ناسيونال 

ضد امپرياليست ھای خلقی کشورھا برای تسلط ھر چه فراگيرتر آن ھا چپ و 
در باره . بر بخش ھای ھر چه وسيع تری از جنبش کارگری جھانی تبديل شد

اين درک از آگاھی طبقاتی پرولتاريا من به سھم خويش در چند مقاله جداگانه 
ً مشروح صحبت کرده ام و در اين جا به ھمين اشاره ب سيار به طور نسبتا

ً به اين خاطر آوردم که بر اختالف . کوتاه بسنده می کنم اين نکات را صرفا
ريشه ای و عميق کمونيسم مارکسی و لغو کار مزدی با چنين برداشتی از 
آگاھی طبقاتی کارگران انگشت نھاده باشم و از اين طريق زاويه نگاه خود در 

رگران ايران را از پاسخ به سؤال حاضر يعنی سطح موجود آگاھی طبقاتی کا
آگاھی پرولتاريا ھستی طبقاتی آگاه و در ھمان حال . پيش مشخص ساخته باشم

آگاھی در ذات خود . پراتيک اجتماعی زنده و فعال ضد سرمايه داری اوست
يک محصول اجتماعی است و در صحبت از پرولتاريا متضمن شناختی است 

يه داری احراز می کند اما که اين طبقه از موقعيت و نقش خود در نظام سرما
اين شناخت مقوله ای عقيدتی و مکتبی نيست بلکه يک ارتباط اجتماعی متعين 

مجرد آشنائی عده ای از کارگران به مسائلی از اين قبيل . ضد کار مزدی است
که فروشنده نيروی کار است، اضافه ارزش توليد می کند، کل سرمايه 

لمللی محصول کار و استثمار طبقه اجتماعی کشور معين يا سرمايه بين ا
اوست، اينکه از کار خويش جداست و ھيچ دخالتی در تعيين پروسه کار و 
سرنوشت محصول کار خود ندارد، دستمزدش فقط بھای بسيار محقر بازتوليد 
نيروی کارش می باشد يا اينکه کل قوانين و قراردادھا و دولت و ساختار 

اعی حاکم، تبخير تسلط رابطه سرمايه حقوقی، مدنی و نظم سياسی و اجتم
است و مانند اين ھا، در ھمان حال که شناخت آن ھا را از سرمايه داری بيان 
ً رشد آگاھی طبقاتی در طبقه کارگر جامعه و حتی در خود  می کند، اما لزوما

آگاھی طبقاتی کارگران نقد پراکسيس و انقالبی . اين جماعت را تعيين نمی کند
. ده تر جريان روز مبارزه طبقاتی آنھا عليه کل اين وضعيت استو به بيان سا

در اين رابطه شايد گوياترين بيان ھمان باشد که مارکس در فرمولبندی خويش 
اين « : او می گويد. بر آن تصريح می کند» فويرباخ« در تز دوم مربوط به 

ای نظری  مسأله که آيا تفکر انسانی با حقيقت عينی منطبق است يا نه؟ مسأله
انسان در پراتيک است که حقيقت واقعيت . نيست، بلکه موضوعی عملی است

قدرت و دنيويت تفکرش را اثبات می کند، مناقشه در مورد واقعيت يا عدم 
ً يک مقوله اسکوالستيک است » واقعيت تفکری که از عمل جداست صرفا

د آگاھی توده ھای کارگر به ھمان ميزان که عليه سرمايه مبارزه می کنن
به ھمان ميزان که قدرت متحد و سازمان . طبقاتی خود را ظاھر می سازند

يافته طبقاتی خود را عليه سرمايه اعمال می نمايند آگاھی خويش را نيز به 
نمايش می گذارند، در ھمان سطح که به شيرازه حيات سرمايه يعنی اساس 

بات معيشتی، رابطه خريد و فروش نيروی کار حمله ور می شوند و مطال
آزادی ھا سياسی و حقوق اجتماعی طبقه خود را بر نظام بردگی مزدی تحميل 
می نمايند مدارج آگاھی خود را ھم تعيين می کنند و از ھمه اين ھا مھم تر، به 
ھمان اندازه که کل اين مبارزات و تعرضات را به افق شفاف لغو کار مزدی 

ند آگاھی طبقاتی خود را آشکار می پيوند می زنند و با ھم انداموار می ساز
آگاھی به اين اعتبار مقوله ای نيست که افرادی آن را از خارج طبقه . سازند

مشتی احکام و تحليل و افق پردازی !! به درون مبارزات توده ھای طبقه ببرند
. نيست که توسط افاضل طبقات دارا کشف شود و به کارگران اھداء گردد

. طبقات ديگر برای رھائی پرولتاريا صادر کنند منشوری نيست که نخبگان

تصريح می کند  اين آگاھی ھمان گونه که مارکس باز ھم در جائی ديگر
: او می گويد. تمامی منشأ و بنياد خود را از ھستی طبقاتی پرولتاريا می گيرد

طبقه ای که اکثريت عظيم جامعه را تشکيل می دھد و منشأ آگاھی به ... « 
ً بر سر اين » نقالب بنيادی، آگاھی کمونيستی استضرورت يک ا بحث مطلقا

نيست که پرولتاريا در شناخت عينيت اجتماعی خويش و آناتومی طبقاتی 
جامعه سرمايه داری از ھمه دستاوردھای پيشين دانش بشری استفاده نمی کند، 
انفصال از اين فرايند نه واقعی است، نه امکان دارد و نه موضوع بحث ھيچ 

سی است، سخن اساسی آن است که شناخت برای پرولتاريا زمانی مکان ک
آگاھی طبقاتی را احراز می کند که سالح کارزار ضد کار مزدی وی باشد، 
مارکس نه از افاضل طبقات دارا که آگاه ترين عضو طبقه اجتماعی خود يعنی 

از تعلق طبقاتی يک وراثت ثابت نسل بعد . طبقه بردگان مزدی سرمايه است
نقش و رابطه ای است که انسان در بطن شرائط زيست و کار و . نسلی نيست

پيکار اجتماعی يک طبقه احراز می کند، مارکس نماد عالی پراکسيس انقالبی 
و کمونيستی پرولتاريا است و آموزش ھای وی نه کشفيات دانشوران طبقه 

بر کل موجوديت سرمايه دار که نقد شفاف ماترياليستی آگاه ترين کارگر دنيا 
  . نظام سرمايه داری است

اگر آگاھی را با مشخصاتی که اشاره شد، تعبير کنيم آنگاه بايد قبول نمائيم که 
طبقه کارگر ايران در سطح پائينی از آگاھی حرکت می کند اما با توجه به 
توضيحات باال بايد بالفاصله به خاطر بياوريم که مراد از اين سطح نازل 

ائی مکتبی کارگران به استثماری که می شوند يا فقدان توجه آنان آگاھی ناآشن
به کوه عظيم بی حقوقی ھا و ستم و شرارت و سبعيتی که سرمايه بر سر 

ً دو عامل تعيين . زندگی آنان خراب کرده است، نمی باشد در جامعه ما تاريخا
ا کننده بر سطح آگاھی و مبارزه توده ھای کارگر سھمگين ترين فشارھا ر

ديکتاتوری و قھر عريان سرمايه به طور مستمر و بدون . وارد ساخته است
ھيچ انقطاع تمامی شرائط الزم برای صف آرائی آگاه و مستقل کارگران را 

آگاھی طبقاتی کارگر ھمان گونه که گفتيم در جھتگيری . بمباران کرده است
ی نظام ھا و اعتراضات سياسی او به ساختار نظم سياسی و مدنی و حقوق

سرمايه داری، در مطالبات جاری طبقه اش، در پروسه سازمانيابی توده ھای 
طبقه، در کالبدشکافی مستمرش از ھستی موجود سرمايه داری و موقعيت 
خويش در دل اين ھستی و در کل تار و پود جدال روز اوست که شکل می 

مسير اين شکل ديکتاتوری سرمايه در ھمه جا . گيرد و قوام می يابد و می بالد
يابی و بلوغ و توسعه را با سبعيت و سفاکی تمام سد می کند و بر ھر جوانه 

عامل تعيين کننده دومی که کمتر از مؤلفه نخست اما . آگاھی آتش می اندازد
در عين حال باز ھم به طور سرنوشت ساز روند بالندگی آگاھی طبقه کارگر 

حزب کمونيست دھه ھای را مختل ساخته است رفرميسم چپ و راست از 
گرفته تا طيف ناسيونال چپ و ضد  نخست قرن پيش و سپس حزب توده

امپرياليسم خلقی تا تمامی احزاب، گروه ھا و جرياناتی است که در طول صد 
سال مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر خود را به عنوان حزب و منجی و زعيم 

نيز ھمه جا حلق آويز نمودن  شالوده کار اينان. پرولتاريا مطرح نموده اند
جنبش کارگری به دار امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی، اشکال متنوع 
سوسياليسم بورژوائی، سنديکاليسم، جنبش ھای ناسيوناليستی تعيين حق 

اين دو عامل تعيين کننده و اثرگذار تاريخاً . سرنوشت و مانند اين ھا بوده است
ھی و پيکار ضد کار مزدی توده ھای بسان دو لبه قيچی پروسه رشد آگا

   .و دچار اختالل جدی ساخته است کارگر را صدمه زده

در اين مرحله از جنبش طبقه کارگر ايران، پيشنھادھای عملی و  - س
  يابی اين طبقه چيست؟ ملموس شما برای تشکل 

در اين زمينه نيز از سوی من و ساير فعالين ضد کار مزدی مقاالت : پايدار
 ً استنباط ما در اين گذر طبيعتاً با درک و دريافت . زيادی نوشته شده است نسبتا

ھای رايج رفرميسم راست و چپ درون يا حاشيه جنبش کارگری تفاوت ھای 
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ً اين بوده و اين است که برای توده . بنيادی دارد رسم رفرميسم چپ تاريخا
نديکائی يا ھای کارگر نسخه سنديکا بنويسد و در مواردی نيز ھمين تشکل س

به کارگران . در واقع سنديکاليستی را با نام و نشان ھای ديگری آذين بندد
توصيه کند که برای حصول مطالبات روز خود سنديکا تشکيل دھند، به 
مبارزه قانونی برای تحقق انتظارات خود توسل جويند و در يک کالم جنگ و 

را در  ستيز خويش برای بھبود وضعيت معيشتی و رفاه اجتماعی
چھارديواری قبول مناسبات بردگی مزدی و تمکين به نظم توليدی و سياسی و 

احزاب و جريانات طيف رفرميسم چپ . مدنی سرمايه داری محصور سازند
در کنار اين نسخه نويسی ھا و توصيه پرداری ھا برای توده ھای کارگر، از 

ر مبنای اصول نيز می خواھند که ب!! »کمونيسم«فعالين سياسی معتقد به 
تشکلی که زعمای . مرامی و عقيدتی خويش دست به کار تشکيل حزب شوند

!! »حزب کمونيست طبقه کارگر«اين رويکرد به رسم معمول از آن به عنوان 
روال متعارف کار برای بانيان و مروجان اين روايت سازمانيابی . ياد می کنند

اھان و نخبگان و طبقه کارگر آن است که حزب به صورت اليتی از آگ
صاحبان انديشه و تئوری نقش ستاد رھبری و فرماندھی مبارزه طبقاتی 
پرولتاريا را ايفاء می نمايد، عليه رژيم سياسی روز مبارزه می کند، شعار 
سرنگونی رژيم را جنجال می نمايد، تسخير قدرت سياسی را دستور کار خود 

. اين اھداف به صف گردندمی سازد و از کارگران می خواھد که برای تحقق 
حزب به اين کارھا ادامه می دھد و در انتظار ظھور شرائط اعتال و وقوع 

ھمزمان می کوشد تا شماری از . بحران سياسی در جامعه چله نشينی می کند
فعالين کارگری را از استخوانبندی پيکار جاری طبقه کارگر جراحی کرده و 

ش به ساختار تشکيالتی خود پيوند به عنوان شاخک ھای نفوذی در اين جنب
محصول طبيعی اين دريافت از سازمانيابی کارگری آن است که در . زند

صورت بروز بحران ھای حاد سياسی و عروج سرنگونی طلبانه توده 
کارگر، حزب تالش می کند تا سوار بر اين موج، قدرت سياسی را به چنگ 

تاليستی کار و توليد اجتماعی آرد، در فردای تسخير قدرت، برنامه ريزی کاپي
را به دست گيرد، کارگران فاقد جنبش سازمان يافته و آگاه و افق دار ضد کار 
مزدی را روانه کارخانه ھا و مراکز کار سازد، اجبار به فروش نيروی کار 
را جريان مستمر زندگی آن ھا نمايد و از آنان بخواھد که ھمان نظم بردگی 

تئوری دو تشکيالتی حزب !! و کمونيسم تلقی نمايندمزدی را عين سوسياليسم 
. و تشکل ھای توده ای طبقه کارگر در خدمت اين اھداف و اين رويکرد است

اين نوع نگاه به مسأله سازمانيابی طبقه کارگر از بيخ و بن بورژوائی، در 
تعارض ريشه ای با کمونيسم لغو کار مزدی پرولتاريا و در ستيز عريان با 

ی مارکس در باره تشکل يابی جنبش ضد سرمايه داری طبقه آموزش ھا
سرچشمه اين روايت در سوسيال دموکراسی و نظريه پردازی . کارگر است

سران انترناسيونال دوم قرار دارد که بعدھا توسط بلشويسم با توجه به شرائط 
خاص آن روز جامعه روسيه بازپردازی شده و به دنبال شکست انقالب 

شالوده کار ناسيونال چپ و ضد امپرياليسم خلقی چپ نما در  کارگری اکتبر
نگاه ما به امر تشکل . سراسر دنيا در رابطه با جنبش کارگری گرديده است

ً متفاوت است تئوری دو تشکيالتی حزب و . جنبش کارگری نگاھی عميقا
سنديکا از نظر من و بيشتر فعالين جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار 

ما جنبش کارگری را در واقعيت وجودی خود يک . امالً مردود استمزدی ک
اين جنبش است که بايد بر محور پيکار . جنبش ضد سرمايه داری می دانيم

کسانی که می خواھند دست به کار اين . مستمر عليه سرمايه سازماندھی شود
ی سازماندھی باشند نمی توانند در ماورای مبارزه جاری کارگران ماشين حزب

ھيچ فعال کمونيست جنبش کارگری نمی تواند از . نخبگان را برپای دارند
بردگان مزدی سرمايه بخواھد تا برای بھبود معيشت و رفاه اجتماعی خويش 
به نظم توليدی و سياسی و مدنی نظام بردگی مزدی توسل جويند و برای به 

ود به تسمه نقاله عروج ماشين حزبی ماوراء خ!! »سوسياليسم« اصطالح 
سوسياليسم حاصل چنين فرايندی سوای سرمايه !! اريکه قدرت سياسی گردند

جنبش کارگری در ھستی طبقاتی . داری دولتی ھيچ چيز ديگر نخواھد بود

خود ضد سرمايه داری است، روشن است که سرمايه ستيزی جنبش کارگری 
ھمين  اين جنبش با. نه مقوله ای مکتبی و مرامی بلکه عينی و طبقاتی است

ھستی اجتماعی سرمايه ستيز است که بايد متشکل و متحد و آگاه و دارای افق 
سخن از سازمانيابی سراسری اين . شفاف لغو کار مزدی و کمونيستی گردد

نوعی سازمانيابی که ظرف پيکار روز توده ھای کارگر عليه . جنبش است
مايش گذارد، سرمايه در تمامی قلمروھای زيست اجتماعی و طبقاتی را به ن

کارگران را برای کليه اشکال اعتراض و مبارزه عليه استثمار و عليه ھر 
مبارزه برای . نوع ستمکشی و بی حقوقی و سبعيت سرمايه داری به صف کند

دستمزد و ارتقاء سطح معيشت و آزادی ھای سياسی و حقوق مدنی و 
ی اين اشکال سرنگونی رژيم سياسی را در درون خود به ھم پيوند زند، تمام

اعتراض و ستيز و جدال را حول محور تعرض به شيرازه حيات بردگی 
مزدی، تعرض به روند توليد اضافه ارزش و رابطه خريد و فروش نيروی 
کار مستقر گرداند و در ھمه اين قلمروھا ساختار قانونيت و نظم سرمايه را 

ی آگاه ترين در اين سازمانياب. زير فشار قدرت پيکار کارگران قرار دھد
کمونيست ھای کارگر دست در دست توده ھای وسيع طبقه خود خواھند 

مبارزه سياسی و اقتصادی ھمديگر را تکميل خواھند کرد و ھر دوی . داشت
. آن ھا سنگرھای پيوسته درون جبھه واحد جنگ عليه سرمايه خواھند بود

. ی گيردسرنگونی طلبی محتوا و سمت و خصلتی ضد سرمايه داری به خود م
مبارزه عليه تبعيضات جنسی و برای رفع بی حقوقی مضاعف زنان، مبارزه 
عليه کار کودک، عليه آلودگی محيط زيست و عليه تمامی بی حقوقی ھای 
منبعث از موجوديت سرمايه داری با ھم ھمگن می گردند و ھمه بار کامل 

ارگر بخش ھای مختلف طبقه کارگر از ک. ضد سرمايه داری خواھند داشت
صنعتی و کشاورزی و حمل و نقل گرفته تا کارگران بخش تجاری تا معلم و 
پرستار و کل نيروی کار غيرمولد، تا کليه توده ھای کارگر بيکار، تا زنان 
خانه دار کارگر و در يک کالم تمامی فروشندگان نيروی کار صف واحدی را 

نيابی ظرف توسعه اين نوع سازما. در جدال عليه سرمايه تشکيل خواھند داد
مستمر آگاھی طبقاتی، کالبدشکافی عينيت سرمايه داری و انتقال اين 
کالبدشکافی به ذھنيت آگاه و بيدار توده ھای کارگر، ظرف تجھيز و تدارک 
کارگران برای تحميل کليه مطالبات روز خود بر سرمايه، بستر احراز 

حد طبقاتی و آمادگی برای سرنگونی رژيم سياسی، ميدان مشق قدرت مت
مناسب ترين بستر يا در واقع تنھا بستر مناسب آموزش و بلوغ سياسی و 
طبقاتی توده ھای کارگر برای جامعه گردانی سوسياليستی لغو کار مزدی در 

  . فردای سرنگونی دولت بورژوازی خواھد بود

سازمانيابی طبقاتی کارگران با اين ظرفيت، مؤلفه ھا و مشخصاتی که اشاره 
جرم و بنا به ھويت ضد سرمايه داری خود بايد شورائی و سراسری شد ال
ما برای اين نوع سازمانيابی مبارزه می کنيم و ھر شکل ديگر متشکل . باشد

شدن کارگران و به طور خاص شکل متعارف دو تشکيالتی حزب و تشکل 
توده ای يا سنديکا را راه حل بخش ھائی از بورژوازی برای به کجراه بردن 

ش کارگری و قربانی کردن اين جنبش در پای معبد سرمايه و در آستانه جنب
انجمن بين المللی کارگران . استقرار سرمايه داری دولتی تصور می کنيم

موسوم به انترناسيونال اول کارگری زنده ترين و شفاف ترين الگوئی است که 
يروی ما برای سازمانيابی موفق ضد کار مزدی توده ھای وسيع فروشنده ن

بر روی ضرورت  در ھمين جا بايد باز ھم. کار در پيش روی خود داريم
. شورائی بودن و مبرميت سراسری بودن تشکل کارگری انگشت تأکيد گذارم

رفرميسم چپ در کنار ھمه بدعت گذاری ھای بورژوائی خود صاحب اين 
بدعت بد رفرميستی نيز ھست که شوراھا را فقط ارگان قيام کارگران در 

اين روايت از شورا دقيقاً . روزھای پايان عمر رژيم ھای سياسی تلقی می کند
تبلور ھمان نگاه زعمای احزاب پرچمدار سوسياليسم بورژوائی يا در واقع 

آنان فقط در شرائط قيام به توده . سرمايه داری دولتی به جنبش کارگری است
نی طلبی فراطبقاتی ھای کارگر نياز دارند تا آن ھا را نيروی پيشمرگ سرنگو
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از نظر من و ھمه فعالين لغو کار مزدی، شورائی بودن تشکل . خود سازند
کارگری نه خاص روزھای قيام که ضرورت سرشتی سازمانيابی طبقاتی ضد 
سرمايه داری جنبش کارگری در ھر دوره و در دل ھر شرائط و ھر فاز 

   .مبارزه طبقاتی است

توان سخنی از گرايش   ارگری ايران، میآيا در اين مرحله از جنبش ک - س
  ھای محتلف به ميان آورد؟

شکل گيری و رشد گرايشات مختلف و تعارض ميان گرايشات امر : پايدار
کامالً طبيعی و متعارف جنبش کارگری به طور کلی و در سراسر دنيای 

از اين که بگذريم جنبش کارگری ايران نه جنبشی نوزاد . سرمايه داری است
تمامی . نه تافته ای جدا از کل جنبش کارگری جھانی می باشد است و

رويکردھا و تندنس ھائی که در طبقه کارگر بين المللی وجود دارد در طبقه 
قبالً . کارگر ايران نيز با شدت و ضعف و ويژگی ھای خود قابل رؤيت است

گفتم که جنبش کارگری در ھستی طبقاتی خود ضد سرمايه داری است، 
ستيز بودن اين جنبش واکنش طبيعی بردگان مزدی در مقابل استثمار سرمايه 

سرمايه و مظالم و بی حقوقی ھا و مصائب ناشی از روند کار سرمايه داری 
اما اين سرمايه ستيزی يا در واقع رويکرد سوسياليستی و ضد کار . است
در عين حال از ھمان آغاز ظھور طبقه کارگر از ھمه سو در محاصره  مزدی

ويکردھای مختلف رفرميستی خواه مماشات جويانه و خواه حتی مسلح و ر
رويکردھائی که در پژواک باژگونه و مقلوب واقعيت ھای . ميليتانت است

يه داری اجتماعی موجود توسط سرمايه و در نقد اصالح طلبانه نظام سرما
سرمايه ھمه تار و پود . توسط اين يا آن بخش از نمايندگان سرمايه ريشه دارد

ھستی حاضر و مناسبات ميان انسان ھا در دل شرائط موجود را به گونه ای 
کامالً وارونه و مقلوب در اذھان و از جمله اذھان توده ھای کارگر تصوير 

بھای نيروی کار را بھای خريد و فروش نيروی کار را فروش کار، . می کند
کل کار کارگر، قانون ارزش و توليد اضافه ارزش را قانون ھستی انسان، 
نظم بردگی مزدی و سالخی سبعانه نيروی کار را نظم اجتماعی حيات بشر، 
نظم سياسی متناظر با بقای رابطه توليد سود و سرمايه را مصالح ماندگاری 

يد و فروش نيروی کار را دولت ثبات جامعه انسانی، دولت مجری نظم خر
نماينده کل انسان ھا و در يک کالم ھمه چيز را در کوره وارونه بافی ھا 

طبقه کارگر نيز الجرم فشار ھمه اين . ريخته گری و قالب ريزی می کند
تحريف ھا و باژگونه پردازی ھا را بر سينه حيات و جنبش خود تحمل می 

لطيدن به ورطه رويکردھای نمايد و از ھمين روی سخت در معرض غ
زمينه ھای احتمال اين غلطيدن باز ھم تشديد و تشديد می . رفرميستی است

گردد زمانی که پاره ای از گروه ھای اجتماعی درون طبقه سرمايه دار نيز 
در چھارچوب تالش مستمر برای آراستن و مشروعيت بخشيدن به اين نظام و 

توده ھای کارگر به طور مدام اشکالی از برای تحميل ماندگار اين مناسبات بر 
نقد اصالح طلبانه سرمايه داری را در فضای فکر و زندگی و پيکار توده 

  . ھای کارگر جنجال می کنند

با توجه به ھمه اين نکات وجود گرايشات مختلف در درون طبقه کارگر در 
ھر فاز از حيات اجتماعی و ھر سطح از رشد و بلوغ و بالندگی جنبش 

در مورد طبقه کارگر ايران به طور . رگری امری کامالً طبيعی استکا
مشخص از شروع قرن بيستم به اين سوی و ظھور جنبش کارگری، ما شاھد 

در دھه ھای . ابراز حيات گرايشات مختلف در درون اين جنبش بوده و ھستيم
« نخست، رويکرد ضد امپرياليسم ناسيوناليستی با افراشتن بيرق عاريتی 

موفق شد بيشترين بخش فعالين درونی جنبش کارگری را با خود » ونيسمکم
ھمراه سازد و بر روی سير مبارزات آن روز طبقه کارگر تأثير بارز بر جای 

اين تندنس در طول اين دوره، به رشد رويکرد سنديکاليستی در جنبش . گذارد
شبرد کارگری به طور جدی کمک نمود تا از آن به عنوان سنگری برای پي

مبارزات توده . امپرياليسم ستيزی خلقی و سوسيال بورژوائی خود سود جويد

ھای کارگر در دھه ھای بعد جوالنگاه حضور حزب توده به عنوان جزء 
اليتجزای اردوگاه سرمايه داری دولتی گرديد و رويکرد سنديکاليستی نه فقط 

ر، راست تر تقويت شد بلکه توسط اين حزب به مجاری ھر چه سازشکارانه ت
به اين ترتيب سنديکاليسم در جنبش کارگری . و سرمايه پسندتر ھدايت گرديد

ايران از پيشينه ای طوالنی و حتی از يک استخوانبندی کم و بيش قابل توجه 
ً اين بوده است که . برخوردار است يک معضل مھم اين رويکرد تاريخا

خود در پروسه بازتوليد  سرمايه داری ايران با توجه به مکان و موقعيت معين
کل سرمايه بين المللی و به عنوان بخشی از سرمايه جھانی که سالخی ھر چه 
سبعانه تر و فاجعه بارتر نيروی کار شرط حتمی استمرار حيات آن است حتی 
. قادر به تحمل تندنس ھای مرده و بی رمق سنديکاليستی نيز نبوده است

کاليسم را سخت سرکوب کرده است بورژوازی در تمامی دوره ھا حتی سندي
با ھمه . و از سازمانيابی و ابراز حيات مؤثر آن جلوگيری به عمل آورده است

اين ھا رويکرد سنديکاليستی در طبقه کارگر به ھر حال کارنامه خاص خود 
را دارد و آنچه در طول سال ھای اخير در رابطه با سنديکای شرکت واحد، 

برخی انجمن ھای صنفی مراکز کار و از ھمه سنديکای کارگران ھفت تپه، 
مھمتر کانون صنفی معلمان رخ داده است ھمه و ھمه پروسه تالش يا کارزار 

رويکرد متفاوت و متعارض با . رفرميستی فعاالن آن را ظاھر می سازد
گرايش سنديکاليستی و رفرميسم راست و چپ درون طبقه کارگر، رويکرد 

ً آماج کوبنده ترين . استسوسياليستی و لغو کار مزدی  اين رويکرد تاريخا
از يک سوی و ميدان داری گمراه  تھاجمات ديکتاتوری عريان و ھار سرمايه

کننده و بسيار مخرب اشکال دوقلوی رفرميسم چپ حزب باز و رفرميسم 
اين جنبش و گرايش نيز طبيعتاً . راست سنديکاليستی از سوی ديگر بوده است

ين سرکوب ھا و تھاجمات کامالً زنده است زيرا که به رغم تحمل تمامی ا
   .وجود و سرزندگی و بالندگی آن به ھر حال جبر زندگی طبقه کارگر است

ھا و سنديکاھای کارگری ايران،  ی صنفِی اتحاديه اصوالٌ در مبارزه - س
  کند؟  چه مقدار نقش بازی می» آگاھی طبقاتی«مسئله 

ازی و سنديکاليسم در اساس خود نه فقط واقعيت اين است که صنف ب: پايدار
به رويکرد مبتنی بر آگاھی ضد کار مزدی طبقه کارگر اتکاء ندارد که اساساً 
از ورای طرد و نفی رفرميستی اين آگاھی است که راه رشد و استقرار و 

اساس مبارزه صنفی و سنديکاليستی اين است . بقای خود را ھموار می سازد
ه سراسری ضد سرمايه داری بلکه مجموعه ای از که کارگران نه يک طبق

رسته ھا، حرفه ھا و اصناف مستحيل در باتالق نظم سرمايه و ساختار حقوقی 
مبارزه سنديکائی و صنفی مبارزه ای در . رابطه توليد اضافه ارزش می باشند

چھارچوب قبول قانونيت سرمايه و منشور و مفاد و مصوبات ماندگاری 
در اينجا به کارگران القاء می شود که بايد کار کنند، بايد  .سرمايه داری است

با کار خويش سود سرمايه ھا را افزون و افزون تر سازند، سرمايه ھای ھر 
چه انبوه تر و غول آساتری توليد کنند، به قانون توحش بردگی مزدی گردن 
نھند، بر انفصال خود از کار، پروسه کار و سرنوشت محصول کار خود 

گذارند، سقوط خود از ھر نوع دخالت آزاد در سرنوشت کار و توليد را صحه 
بپذيرند، دموکراسی و پارلمانتاريسم و حقوق و سياست و دولت و ھمه 
فراساختارھای مدنی و اجتماعی ابزار تحميل سرمايه داری بر طبقه آنان را 

ن اي. عين مصالح و ملزومات زيست اجتماعی و تاريخی خود به حساب آورند
ھا ھمه و ھمه عناصر پيوسته فکر و فرھنگ و آموزش رويکرد سنديکاليستی 
و صنفی است و ھمه اين ھا سموم کشنده سرمايه برای خشک کردن و 

در اينجا بايد به . سوزاندن ھر جوانه آگاھی طبقاتی توده ھای کارگر می باشد
ا و ايران تأکيد اينکه از ديرباز تا امروز در ادبيات چپ دني. نکته ای اشاره کنم

و باز ھم تأکيد شده است که گويا ھر مبارزه صنفی و ھر نوع سنديکاسازی 
ً پديده ھمگن و ھمساز سنديکاليسم و جنبش سنديکاليستی نمی باشد چه . لزوما

بسا سنديکاھا و نھادھای صنفی ھم به صورت بستری برای مبارزه ضد 
اين !! بقاتی آنان شوندسرمايه داری کارگران و ظرفی جھت ارتقاء آگاھی ط
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ادعا نادرست و مبين تالشی رفرميستی برای گذاشتن سرپوش بر واقعيت 
رويکرد رفرميستی در جوامعی مانند ايران و به طور خاص در شرائط 

ترديدی نيست که کارگران در . استيالی ديکتاتوری ھار سرمايه داری است
ساختن اين  پيکار جاری خود عليه سرمايه داری و در مسير متشکل

مبارزات، خود را اسير نام و عنوان نمی کنند و به مطالبات و انتظارات و 
اين حرف واقعيت دارد اما اين نيز کامالً حقيقت دارد . اھداف خود می انديشند

که سنديکاليسم يک گرايش تعريف شده و متعين و دارای ھويت مشخص در 
اھند حول انتظارات خود توده ھای کارگر می خو. جنبش کارگری جھانی است

عليه سرمايه مبارزه کنند، اما سنديکاليست ھا و فعالين رفرميست طبقه کارگر 
نيز ھمه جا و در ھمه شرائط مترصد به کجراه بردن اين مبارزات و کاناليزه 

توصيه سنديکاسازی، پافشاری عامدانه . کردن آن به سوی سنديکاليسم ھستند
کائی سياست آشنا و پيشينه داری است که بر ضرورت مبارزه صنفی و سندي

زير فشار اثرگذاری و . از سوی اين افراد و محافل و جريانات اعمال می شود
ترفندبازی ھای اينان است که شور پيکار و ظرفيت ستيز توده ھای کارگر 
عليه سرمايه و کل قدرت بالندگی و سرکشی و گسترش ضد کار مزدی آن ھا 

آنچه در . استحکام رفرميسم سنديکاليستی می گرددخوراک رويش و تقويت و 
ھمين چند سال اخير در مورد بخش ھائی از جنبش کارگری ايران رخ داده 

کارگران راننده شرکت واحد در تھران . است مصداق بارز ھمين حکم است
زير فشار شدت استثمار و بی حقوقی ھای سرمايه داری در تدارک اتحاد 

واسته ھای خود بر دولت سرمايه داری بودند، تا اين برای مبارزه و تحميل خ
جا فقط سخن از مبارزه عليه سرمايه است اما درست در ھمين جا است که 

فعالين سنديکاليست مدت ھا برای . سر و کله سنديکاليسم نيز پيدا می شود
مھار طغيان کارگران تالش می کنند و شروع اعتراض و اعتصاب را به 

سرمايه داری و تشکيل سنديکای قانونی موکول می  مجوز قانونی دولت
فشار خشم و عصيان کارگران، سنديکاليست ھا را مجبور به عقب . نمايند

آنان مجبور می شوند که حتی سنديکا . نشينی و قبول آغاز اعتصاب می کند
اين حوادث روی می دھد اما . را بدون دريافت جواز دولتی برپای دارند

ھمان حال که خود از زمين و آسمان در معرض ھجوم سنديکاليست ھا در 
دولت ھار سرمايه اند باز ھم بر اصل توسل به نظم و قانون و حقوق سرمايه 

از ھمه راه ھای ممکن به کارگران القاء می کنند که بايد . اصرار می ورزند
مبارزه آنان قانونی و در حصار توافق با سرمايه داران و دولت سرمايه داری 

عين ھمين حکم در مورد سنديکاليست ھا و رويکرد سنديکاليستی فعال . باشد
در عرصه مبارزات کارگران ھفت تپه، کانون صنفی معلمان و نھادھای 

نکته ديگر مکمل اين توضيح آن است که عدول موردی . مشابه صدق می کند
فعالين سنديکاليست در ايران از رعايت احکام و مقررات دولت سرمايه داری 
يا قواعد جنبش سنديکاليستی را نبايد به حساب تندنس ضد سرمايه داری آنان 
يا تمايز سنديکاليسم ايرانی با رفرميسم راست سنديکاليستی آشنای جھانی 

اين توحش و » حيای بی بی از بی چادری اوست« به گفته معروف . گذاشت
و  سفاکی دولت بورژوازی در ايران از يک سوی و فشار سرکش اعتراض

مبارزه کارگران در سوی ديگر است که حتی سنديکاليسم را ھم ناگزير می 
پاسخ . کند تا اينجا و آنجا از قبول مطلق دستورات صادره دولتی اباء ورزد

ھدف از ھمه اين توضيحات آن . اين سؤال را در ھمين جا جمع و جور کنيم
ر نام و در ھر بود که سنديکاليسم و جنبش سنديکاليستی در ھر شکل و زير ھ

کجای دنيا نه فقط متکی به آگاھی طبقاتی ضد کار مزدی و مبارزات ضد 
ً از ورای جايگزينی اين  سرمايه داری توده ھای کارگر نيست بلکه اساسا
آگاھی و مبارزه با کوه عظيم توھم پردازی ھا و مسخ و تحريف بافی ھای 

پايه ھای مقبوليت  منبعث از ملزومات ماندگاری نظام سرمايه داری است که
  . خود را مستقر می سازد

  

داری مذھبی در ايران را با  ارتباط ساختار قدرت سياسِی سرمايه - س
  کنيد؟ ھای مبارزاتی طبقه کارگر، چگونه ارزيابی می روش

ويژگی قدرت سياسی سرمايه در ايران ديکتاتوری ھار و سرکوبگر : پايدار
يک مسأله . ی طبقه کارگر استآن عليه ھر جنب و جوش اعتراضی توده ھا

مھم در اينجا ويژگی ھای خاص سازماندھی اين قدرت سياسی و چگونگی به 
مذھب . کارگيری ظرفيت سرکوبگری سرمايه عليه جنبش کارگری است

ً سالح قتاله ھولناکی است که در اين گذر و به طور اخص در  طبيعتا
ھر نوع حقوق اوليه قلمروھائی مانند زن ستيزی و آپارتايد جنسی و سلب 

زنان، شستشوی مغزی و مسخ و متحجرسازی گروه ھائی از شھروندان حتی 
کارگران و به ويژه جمعيت قابل توجه لومپن پرولتاريا، سازماندھی فاشيستی 
قلع و قمع مبارزات کارگران و مانند اين ھا از آن استفاده می شود، اما مسأله 

ماندھی قدرت دولتی سرمايه عليه بسيار مھم ھمان ساختار و داربست ساز
جمھوری اسالمی به طور قطع يکی از سازمان يافته . جنبش کارگری است

در اينجا ديکتاتوری بوروکراتيک پليسی . ترين رژيم ھای سياسی عصر است
سرمايه با ساختار ميليتاريستی و سازماندھی فاشيستی قوای سرکوب و ھمه 

ايه ھا به طور بسيار اندرونی و انداموار اين ھا با نظم توليدی و مالکيت سرم
سپاه پاسداران، ارتش، پليس، نيروی بسيج، وزارت . به ھم عجين است

اطالعات، شوراھای اسالمی شھر و روستا و ده ھا نھاد و سازمان پليسی، 
ميليتاريستی ديگر به صورت شبکه ای اختاپوسی و سراسری و در ھم تنيده 

جتماعی طبقه کارگر را به سبعانه ترين شکل کليه فعل و انفعاالت زيست ا
کنترل می کنند، ھمين نھادھا در عين حال مالکيت عظيم ترين انحصارات و 
تراست ھای صنعتی و مالی را در اختيار دارند، کل اين ساختار و سازمانيابی 

سرکوب طبقه . در نقش ماشين قھر سرمايه عليه جنبش کارگری عمل می کند
ستگاه پيچيده سراسری و جھنمی به دو شکل به طور کارگر توسط اين د

اوالً ھر اعتراض . ھمزمان و به صورت مرکب و متزايد انجام می گيرد
کارگران عليه شدت استثمار و عليه ھر سطح بی حقوقی معيشتی يا سياسی و 

ثانياً و به تبع ھمين سرکوب سطح انتظارات . اجتماعی در ھم کوبيده می شود
بحث فقط بر سر اعمال . ران مدام به قھقرا سوق داده می شودو مطالبات کارگ

قھر نظامی رژيم عليه اعتصابات و اعتراضات نيست، سخن از اين است که 
حاکميت فراگير و سراسری خفقان پليسی و فاشيستی نوعی فضای يأس و 

فضائی که . تسليم و استيصال را بر زندگی توده ھای کارگر مسلط می گرداند
يد به حيات در آن خاموش است، روزنه ای به پيروزی پيکار در آن بارقه ام

باز نيست، شرائط ھمدلی و ھمراھی و ھمصدائی در آن از ھم پاشيده و ويران 
اعتماد بردگان مزدی به حرکت جمعی و شانس موفق بودن آن بسيار . است

سال با توسل به تمامی  ٣٠جمھوری اسالمی در طول . تنزل پيدا می کند
نيسم ھای ممکن کوشيده است تا جنبش کارگری را در درون چنين نوعی مکا

در چنين وضعی پيدا است که . از ساختار حيات اجتماعی شمع آجين سازد
مبارزه کارگران ھر چه بيشتر حالت تدافعی به خود می گيرد، سطح 
انتظارات ھر چه ھولناک تر پائين می آيد، راه نفوذ رفرميسم راست 

ھموارتر می گردد، اجبار به تمکين در مقابل صاحبان سرمايه و سنديکاليستی 
دولت سرمايه داری شاخ و برگ می کشد و قدرت مبارزه طبقاتی کارگران 

  .افت می کند

به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسی حاکم بر ايران، مبارزه برای  - س
تماعی ديگر ھای اج تواند به تشکل يابی کارگران و جنبش افزايش دستمزد می

  کمک کند؟ يا مبارزه برای حق تشکل؟

مبارزه برای گرفتن حق تشکل تداعی کننده نوعی روايت رفرميستی و : پايدار
واقعيت اين است که . سنديکاليستی از امر متشکل شدن کارگران است

کارگران بايد جنبش خود را سازمان دھند و اين سازمانيابی را بر نظام 
ً از مبارزه برای . نندسرمايه داری تحميل ک رفرميسم چپ و راست تاريخا



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

 
١٠ 

  ١٣٨٨ ھرم ٣جمعه     ٧٣شمارٔه مسلسل   ٢٦سال دوم ـ شمارٔه  

معنای اين سخن آن است که کارگران . گرفتن حق تشکل صحبت کرده است
بايد از دولت سرمايه داری خواستار قبول حق تشکل خويش شوند و اين 

ً به دار قانونيت و نظم سرمايه آويزان سازند ً مبين . تشکل را حتما اين دقيقا
اليستی و سرمايه پرستانه به مسأله متشکل شدن کارگران ھمان نگاه سنديک

از . برای جنبش ضد سرمايه داری موضوع از بيخ و بن متفاوت است. است
منظر اين رويکرد متشکل شدن حق مفروض، مسلم، بدون ھيچ قيد و شرط و 

درست به ھمان گونه که مبارزه طبقاتی . آزاد از نياز به ھر نوع گفتگو است
توده ھای کارگر در سيطره نظام کارگرکش سرمايه داری است جبر زندگی 

متشکل شدن کارگران برای اين مبارزه يا در واقع پيکار متحد و سازمان يافته 
آنان عليه سرمايه داری نيز جزء اليتجرای جريان حيات اجتماعی و جدال 

نه برای مبارزه عليه سرمايه نيازی به کسب تکليف و . طبقاتی آنان است
فتن مجوز از نظام بردگی مزدی ھست و نه بذل مساعی و اھتمام به گر

سازمان دادن اين مبارزه امری است که انجام آن محتاج رجوع به قانونيت و 
به اين ترتيب من و بسياری از فعالين ضد کار . جواز توافق سرمايه باشد

را نوعی بدعت » مبارزه برای حق تشکل« مزدی اصطالح معروف 
تلقی می کنيم و بر اين باوريم که آنچه در پيش پای توده ھای رفرميستی 

کارگر قرار دارد نه مبارزه برای حق تشکل بلکه متشکل شدن برای مبارزه 
در مورد بخش ديگر سؤال که . عليه سرمايه و بنياد نظام بردگی مزدی است

به مکان و موضوعيت مبارزه برای دستمزد در پروسه سازمانيابی طبقه 
متشکل . مربوط می شود به طور مختصر به چند نکته اشاره می کنم کارگر

شدن کارگران به طور کلی و در جامعه ايران و جوامع مشابه به طور خاص 
يک مقوله بوروکراتيک و فرماليستی نيست که مثالً عده ای بيانيه ای صادر 
مه کنند، اساسنامه ای بنويسند و از کارگران بخواھند که حول اين اساسنا

بالعکس متشکل شدن پروسه بسيار پيچيده، . تشکل خود را پايه گذاری کنند
دشوار، سنگالخی و پر پيچ و خمی است که بايد در متن مبارزات جاری 

مبارزه برای دستمزد به طور معمول فراگيرترين و . کارگران صورت گيرد
ازل زيرا که پيکار عليه سطح ن. گسترده ترين حوزه پيگيری اين ھدف است

بھای نيروی کار وسيع ترين بخش کارزار روزمره توده ھای کارگر عليه 
فراموش نکنيم که . سرمايه داران و دولت سرمايه داری را تشکيل می دھد

روند وقوع اعتراضات، تجمعات، تحصن ھا، اعتصابات و خيزش ھا در 
 مالط و ارتباطات و امکانات و ملزومات ھمان حال روند گردائی مصالح و
در دل ھمين فرايند است که می توان و بايد . سازمانيابی جنبش کارگری است

سنگ بنای تشکل را مستقر کرد و ساختار اعمال قدرت متحد و متشکل 
جدال مستمر کارگران . طبقاتی عليه بردگی مزدی را معماری و معمور نمود

چه بھای فروش شبه رايگان نيروی کار و مبارزه برای افزايش ھر  عليه
بيشتر دستمزدھا به ھمين دليل مکان بسيار مھم و تعيين کننده ای را در تحقق 

نکته ديگری که در ھمين رابطه . پروسه سازمانيابی کارگران ايفاء می نمايد
حائز بيشترين اھميت است، تفاوت اساسی ميان درک گرايشات اجتماعی 

تأثير مستقيم و  مختلف درون جنبش کارگری از مسأله مبارزه برای دستمزد و
ناگزير اين تفاوت ھا بر روی سياست و برنامه کار رويکردھای ياد شده در 

احزاب و محافل طيف رفرميسم . رابطه با موضوع سازمانيابی کارگران است
چپ اعم از مماشات جوی يا ميليتانت به اين دليل که جنبش کارگری را در 

بورژوائی تلقی می  حالت خودجوش و واقعی خود جنبشی ترديونيونی و
ميان مبارزه کارگران برای افزايش دستمزد و رفاه اجتماعی و مانند !! کنند

اين ھا با مبارزه برای سوسياليسم و نابودی سرمايه داری ديوار چين می 
از ديد آنان جنبش افزايش دستمزد جنبشی صنفی، رفرميستی و . کشند

با ملزومات تحقق آن نيز است و الجرم ظرف تشکيالتی متناظر !! بورژوائی
نگاه رويکرد ضد سرمايه داری و . بايد سنديکا و سازمان ھای صنفی باشد

برای لغو کار مزدی طبقه کارگر به اين موضوع از بيخ و بن با آنچه احزاب 
ابوابجمعی رفرميسم چپ مسالمت جوی يا ميليتانت می پندارند متفاوت و در 

ر فعالين اين جنبش، تمامی اشکال به نظر من و بيشت. واقع متعارض است

پيکار طبقه کارگر از مبارزه برای افزايش مزدھا و ارتقاء ھر چه باالتر 
سطح معيشت يا رفاه اجتماعی گرفته تا ستيز برای حصول آزادی ھای سياسی 
و حقوق مدنی و رفع تبعيضات جنسی يا الغاء کار کودکان و بھبود محيط 

ھمه و ھمه بايد اجزاء پيوسته يک جنبش زيست و تمامی قلمروھای ديگر، 
عظيم سراسری طبقاتی ضد سرمايه داری و برای محو کامل نظام بردگی 
. مزدی تلقی شوند و با اين منظر و دريافت و دورنما مورد توجه قرار گيرند

درست به ھمين دليل در رابطه با مسأله خاص مبارزه برای افزايش دستمزد 
د سرمايه داری اين است که اين مبارزه بايد به طور مثال سخن فعالين ض

شيرازه حيات سرمايه، روند توليد اضافه ارزش، کاھش ھر چه سھمگين تر 
کار اضافی و افزايش ھر چه بيشتر کار الزم توده ھای کارگر را بستر عبور 

برای اين کار بايد ھر چه متحد تر و متشکل تر عليه سرمايه . خود سازد
يد اين قدرت و امکانات اعمال آن را ھر چه عظيم تر با. اعمال قدرت کرد

مطالبات ما بايد سنگر ھميشه مشتعل و توفنده جنبش طبقه مان . فراھم آورد
برای عقب راندن ھر چه بيشتر نظام سرمايه داری و پيشروی ھر چه 
نيرومندتر ما در خاک حيات سرمايه و موجوديت رابطه توليد اضافه ارزش 

سرمايه داری با چنين نگاھی به مسأله مبارزه برای باال رويکرد ضد . باشد
بردن دستمزدھا طبيعی است که راه تحقق و توسعه اين مبارزه را نيز در 
سازمانيابی ضد سرمايه داری و شورائی و سراسری توده ھای کارگر دنبال 

  . می کند

در کشوری که کارکنان واحدھای اقتصادی کوچک بخش اعظم نيروی  - س
تشکيل می دھند و غالباً از شمول قانون کار خارج ھستند ، مبارزه  کار را

برای افزايش دستمزد و ايجاد تشکل ھای کارگری مستقل ، از چه راه ھايی 
  بايد پيش برود؟ 

ما در فازی از تاريخ حيات سرمايه داری به سر می بريم که ماھی : پايدار
با ناوگان حمل ماھی ھای صيد شده توسط کارگران نروژی به طور روزمره 

از دريای شمال وارد اقيانوس اطلس می گردد و از آنجا تنگه جبل الطارق، 
دريای مديترانه، ترعه سوئز، دريای احمر، باب المندب و اقيانوس ھند را 
پشت سر می گذارد تا در آن سوی جھان با نيروی کار ماوراء ارزان دختران 

فيليپينی بسته بندی شود و روزھای ساله سنگاپوری، چينی و  ۶کارگر گرسنه 
. بعد در بازار داخلی اتحاديه اروپا يا ھر نقطه ديگر دنيا به فروش رسد

شرائطی از استمرار استيالی نظام کارگرکش و بشريت برباددھی که در دل 
آن سرمايه داران عظيم ترين تراست ھای صنعتی و مالی مستقر در اروپای 

ون ھيچ دغدغه، با توافق و ھمدلی و غربی و شمالی بسيار راحت، بد
ھماھنگی جامع االطراف اتحاديه ھای کارگری روز روشن کارگران دارای 

می کنند و در يک چشم به ھم  سال ھا سابقه کار و استثمار شدن را اخراج
زدن جای آن ھا را با نيروی کار شبه رايگان کارگران چينی و سنگاپوری و 

ر بخواھيم از اين قبيل رويدادھای روزمره اگ. جاھای ديگر پر می سازند
اين داده ھا به . من کاغذ شود ٧٠دنيای سرمايه داری صحبت کنيم مثنوی 

وضوح بانگ می زنند که مبارزه توده ھای کارگر نه فقط در وسعت کارگاه 
نفره که حتی در شرکت ھای بزرگ صنعتی چند صد نفری  ١٠نفره و  ۵ھای 

د و بدون پيوند خوردن سراسری به شدت آسيب ھم به صورت ايزوله و محدو
پذير است و چشم انداز روشنی برای حصول نتيجه يا حداقل نتايج ماندگار 

برای لحظه ای به آنچه در طول اين چند سال در جامعه . نمی تواند داشته باشد
واحد بزرگ و متوسط  ۶٠٠سال  ٢در فاصله . ايران گذشته است نگاه کنيم

است، سرمايه داران در جستجوی سودھای نجومی تر  صنعتی تعطيل شده
سرمايه ھای خود را از حوزه ھای کم سودتر به قلمروھای بسيار پرسودتر 

ميليون کارگر را بيکار  ٢منتقل نموده اند، آنان برای تحقق اين ھدف بيش از 
نموده و به جمعيت چندين ميليونی بيکاران قبلی اضافه کرده اند، کارگران 

اين مؤسسات زمين و زمان را در اعتراض و ضجه و فرياد خويش اخراجی 
جنبش ھای نسبتاً . غرق ساخته اند اما فريادشان به ھيچ کجا نرسيده است
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  ١٣٨٨ ھرم ٣جمعه     ٧٣شمارٔه مسلسل   ٢٦سال دوم ـ شمارٔه  

وسيعی در مراکزی مانند نيشکر ھفت تپه، شرکت واحد اتوبوسرانی، مؤسسه 
عظيم توليد الستيک البرز، لوله سازی اھواز و گسترده تر از ھمه مدارس و 

سر بلند کرده است اما ھيچ ) مبارزات معلمان( اکز آموزشی سراسر کشور مر
کدام در وسعت توان و محدوده ابراز قدرت خود قادر به حل ھيچ مشکلی 

ً خاص طبقه کارگر ايران و جنبش کارگری . نگرديده اند اين معضل طبيعتا
ازی درون جامعه ما نمی باشد، در سطح بين المللی نيز شاھد وجود و نقش ب

طغيان موج بحران سرمايه در ماه ھای گذشته چھره اين . وسيع آن ھستيم
با چشم باز . معضل ھميشگی و حاد را باز ھم بيش از پيش عريان ساخت

شاھد بوديم که حتی مبارزه چندين ھزار نفری کارگران در اين يا آن تراست 
اجم بزرگ صنعتی ممالک غربی به تنھائی قادر به دفع ھيچ سطحی از تھ

سبعانه سرمايه داران نشد و انفجار موج بيکارسازی ھا را در ھيچ کجا و به 
تمامی اين شواھد گويای اين حقيقت بارز ھستند که . ھيچ ميزانی به بند نکشيد

در شرائط موجود دنيا تشکل چند نفری کارگران در اين يا آن مرکز کار حتی 
توده . راه به جائی نمی بردبا فرض مقدور بودن و آزاد بودنش به طور واقعی 

ھای کارگر در ھر کدام از ممالک دنيا احتياج به تشکل ھای سراسری ضد 
تشکلی که کارگران را حول مطالبات ضد سرمايه داری . سرمايه داری دارند

و به صورت شورائی به ھم پيوند زند، قدرت پراکنده آن ھا را متحد سازد و 
مثل روز روشن است که کارگران . ايداين قدرت را عليه سرمايه اعمال نم

روند سازمانيابی خود را از درون مراکز کار، در محل فروش نيروی کار 
. خويش و در کارخانه و کارگاه و محلی که استثمار می شوند آغاز می کنند

در ھمين جا است که دست در دست ھم می نھند و سنگ بنای تشکل خود را 
شدن در اين محدوده، ھيچ قدرت تعيين  استوار می سازند اما صرف متشکل

کننده و نقش آفرينی به کارگران تفويض نمی کند و ھيچ تضمينی برای تحميل 
مطالباتشان حتی نازل ترين و ابتدائی ترين اين مطالبات بر طبقه سرمايه دار 

کارگر الستيک البرز بدون حمايت . و دولت سرمايه داری به آنان نمی دھد
ؤثر و ضد کار سرمايه داری کارگران نفت و ذوب آھن و سازمان يافته و م

حمل و نقل و آب و برق و مدارس و بيمارستان ھا و ساير بخش ھای طبقه 
کارگر نمی تواند از تعطيل شدن کارخانه و بيکارسازی خويش توسط سرمايه 

اين حکم در جامعه ما حتی در رابطه با کارگران بخش . دارای جلوگيری نمايد
کارگر نفت و . ای و کليدی اقتصاد نيز به تمام و کمال صدق می کند ھای پايه

ذوب آھن و توده وسيع معلم جامعه نيز در چھارديواری محدود ھمبستگی 
ھای درون حوزه کار خويش شانس بسيار زيادی برای غلبه بر موج تھاجمات 

  . سرمايه ندارند

داری و برای لغو  با توجه به ھمه اين نکات باور من و فعالين ضد سرمايه
کار مزدی آن است که تنھا راه درست سازمانيابی کارگران تالش جامع 
االطراف فعالين جنبش کارگری در ھمه مراکز کار و توليد برای ايجاد تشکل 

در ھمين جا به . سراسری شورائی ضد سرمايه داری توده ھای کارگر است
در تمامی کارخانه ھا و اين نيز اشاره کنم که کارگران در سراسر ايران و 
افزايش ھر چه بيشتر . مراکز کار مطالبات مشترک و يکسانی دارند

دستمزدھا و پيوند بھای نيروی کار با محصول کار و توليد ساالنه کل طبقه 
کارگر و بر پايه اختصاص عظيم ترين سطح اين محصول به معيشت و رفاه 

ن و کارساز و کافی، اجتماعی کارگران، بھداشت و دارو و درمان رايگا
آموزش رايگان در ھمه سطوح، محو ھر نوع قرارداد موقت کار، مسکن 
مدرن رايگان، پرداخت دستمزد به کل بيکاران در سطح کارگران شاغل، 
برخورداری کليه زنان خانه دار کارگر از حقوق يک کارگر شاغل، مراقبت 

ن، رفع کليه تبعيضات و تأمين زندگی پيران و معلوالن به صورت کامالً رايگا
جنسی و پايان دادن به ھر نوع ستمکشی مضاعف زنان، آزادی ھای بی قيد و 

اين . شرط سياسی و مانند اين ھا خواست ھای مشترک کل طبقه کارگر است
ھا مواد مختلف مطالباتی است که سازمانيابی سراسری طبقه کارگر بايد و می 

  . تواند حول آن ھا صورت گيرد

يين حداقل دستمزد بدون وجود تشکل ھای مستقل کارگری می آيا تع - س
  تواند معنايی داشته باشد؟

آنچه در تاريخ سرمايه داری ايران به حداقل دستمزد موسوم گرديده  :پايدار 
است صرفاً سطحی از بھای نيروی کار است که دولت سرمايه داری بر سينه 

ری بر طبقه کارگر کش سرکوب مستمر و بسيار جنايتکارانه جنبش کارگ
حد متوسط نرخ استثمار در ايران در شرائط . تحميل کرده است و می کند

به بيان ديگر کارگر ايرانی در قبال ھر . درصد باالتر است ١٢٠٠روز از 
تومان ارزشی که توليد می کند در بھترين حالت فقط يک تومان آن را  ١٢

و چگونه دولت ھار و چرا چنين است . زير نام دستمزد دريافت می دارد
درنده اسالمی سرمايه داری می تواند چنين سطح نازلی از بھای نيروی کار 
ً بايد در سالخی جامع  را به توده ھای کارگر تحميل کند پاسخ آن را صرفا
االطراف مبارزات طبقه کارگر، در جلوگيری از ھر نوع سازمانيابی جنبش 

ھشت بر فضای زندگی و کارگری، در مستولی ساختن رعب و وحشت و د
حداقل دستمزد به طور واقعی . کار و مبارزه توده ھای کارگر جستجو نمود

در ميدان مبارزه توده ھای کارگر با سرمايه داران و نظام بردگی مزدی 
تعيين می گردد و پيداست که ھر چه سطح اين مبارزه نازل تر باشد، ھر چه 

فرومانده تر باشد، ھر چه جنبش  مبارزات کارگران پراکنده تر و ضعيف تر و
کارگری در سازمان يافتگی طبقاتی و ضد کار مزدی خويش مستأصل تر 
مانده باشد به ھمان اندازه نيز بھای نيروی کار پائين تر و نازل تری را تحمل 

نوع فرمولبندی سؤال حاضر البته اين شائبه را القاء می کند که . خواھد کرد
ھای سنديکاليستی در جامعه پديد آيد، اگر جنبش اگر مثالً پاره ای تشکل 

کارگری از نوعی سازمانيابی سنديکاليستی برخوردار گردد، اگر کارگران از 
درون سازمانيابی اتحاديه ای امکان انعقاد قراردادھای دستجمعی کار را پيدا 

و البد ! کنند، در آن صورت تعيين حداقل دستمزد ھم معنی دار خواھد شد
. من با اين استنتاج مخالفم! قلی از دستمزد عادالنه نيز خواھد بودچنان حدا

آنچه در چنين شرائطی و با حضور و اجماع اين مؤلفه ھا تعيين می گردد 
سطحی از بھای نيروی کار خواھد بود که بر پايه مصالح و منويات سودآوری 
فع ھر چه افزون تر سرمايه و در چھارچوب توافق جنبش سنديکاليستی مدا

نظام بردگی مزدی با سرمايه داران، تعيين و بر توده ھای کارگر تحميل می 
پيداست که ھمين ميزان دستمزد ھم برآيند آرايش قوای طبقاتی ميان . شود

کارگران و نظام سرمايه داری در شرائط روز خواھد بود اما با اين قيد که 
دليل مصادره جنبش کارگری در اسارت رفرميسم راست سنديکاليستی و به 

توان پيکار ضد کار مزدی خود توسط رفرميسم از اعمال قدرت طبقاتی عليه 
سرمايه و الجرم از تحميل قدرتمندانه بھای نيروی کار خود بر سرمايه داران 

برای اينکه تعيين بھای نيروی کار . و دولت سرمايه داری عاجز مانده است
ارگری و ھم از مخاطرات ھم از حالت فاجعه بار کنونی مسلط بر جنبش ک

توافق سنديکاليستی بر حذر ماند تنھا راه، متشکل شدن کارگران حول منشور 
مطالبات پايه ای خويش، به صورت شورائی و ضد سرمايه داری و با افق 

  .نابودی تماميت بردگی مزدی است

نظرتان راجع به بحثی که ميان عده ای از فعاالن کارگری در باره رابطه  - س
مطرح ) يا کار مزدی( ديه ھای کارگری و مبارزه عليه سرمايه داری اتحا

   است ، چيست؟

ً نمی دانم که منظور سؤال کدام فعالين کارگری است اما آنچه در : پايدار دقيقا
طول دھه اخير در جامعه ما و در حول و حوش جنبش کارگری روی داده 

ً متفاوت و است بروز سطحی از حدت کشمکش ميان دو رويکرد عمي قا
در يک سوی اين کشمکش رويکرد . متعارض مربوط به اين جنبش بوده است

ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر قرار دارد و در سوی 
ديگر آن کل طيف رفرميسم راست و چپ ايرانی از حزب توده و سنديکاليست 

آن ھا و از احزاب  ھای پيشينه دار توده ای گرفته تا ھواداران خارج کشوری
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رويکرد نخست . و محافل چپ در خارج تا ابوابجمعی آن ھا در داخل ھستند
ً وسيعی دارد تا جائی که به موضوع سؤال و . ادبيات بسيار روشن و نسبتا

بحث اتحاديه ھای کارگری مربوط می شود، جنبش اتحاديه ای را جنبشی در 
د سرمايه داری و برای راستای کفن و دفن و خاکسپاری ھر جنب و جوش ض

نابودی بردگی مزدی می داند و سازمانيابی سنديکاليستی توده ھای کارگر را 
بستر انحالل ھر چه گسترده تر طبقه کارگر در باتالق مصالح و ملزومات 

اين رويکرد ھمزمان حزب بازی رايج . ماندگارسازی سرمايه تلقی می کند
کراسی و استمرار آن در شعبات چپ را به عنوان بدعت تاريخی سوسيال دمو

عديده سوسياليسم بورژوائی از اردوگاھی گرفته تا غيراردوگاھی و ميراث 
تسلط ھمه اين ھا بر جنبش کارگری ارزيابی می نمايد و اين پديده را به 
عنوان رويه ظاھراً متفاوت اما در واقع مکمل سنديکاليسم آماج انتقاد قرار می 

برای سازمانيابی شورائی و ضد سرمايه داری  رويکرد ضد کار مزدی. دھد
توده ھای کارگر تالش می کند و اين نوع تشکل را بديل واقعی کمونيستی و 
مارکسی راه حل ھای آشنای دو تشکيالتی حزب و اتحاديه ھای کارگری می 

   .بيند

را در  رابطه فعاالن چِپ داخل و خارج کشور و جنبش کارگری ايران - س
  چگونه ارزيابی می کنيد؟ حال حاضر،

عبارت فعاالن چپ بسيار عام است و اگر نيروھائی مانند حزب توده : پايدار
و اکثريت فدائی و ھمانندان را به درستی از دائره شمول آن پاک کنيم باز ھم 
با طيف گسترده ای مرکب از انواع محافل و احزاب و رويکردھا و جريانات 

فاقد بار طبقاتی » فعاالن چپ« م تر عبارت از اين مھ. مواجه خواھيم بود
مشخص است و آنچه در ادبيات سياسی ما يا دنيا به نام چپ معروف شده 
است معجون شله قلمکاری از تندنس ھای به ھم تنيده طبقاتی است که يک سر 
آن در عمق بدترين اشکال سوسياليسم بورژوائی قرار دارد و سر ديگرش به 

ھمه اين ھا با تمامی دنيای . کار مزدی ختم می گردد کمونيسم مارکسی و لغو
تضادھا و تعارضاتشان زير نام چپ قرار می گيرند و ظاھراً آنچه آن ھا را با 

می سازد فقط داعيه برخی باورھای مکتبی و ايمانی غرق در » ھمنام« ھم 
با اين توضيح من . دنيای روايت پردازی ھا و تفسيربافی ھای توخالی است

سؤال را حول نقش محافل موسوم به چپ در خارج کشور در رابطه با پاسخ 
اين نقش را می توان . سير رويدادھای داخل جامعه ايران متمرکز می سازم

حوزه نخست برگزاری آکسيون ھای پراکنده ضد . در دو حوزه تلخيص کرد
رژيمی و فراطبقاتی فاقد بار ھمبستگی ضد سرمايه داری با مبارزات جاری 

حوزه دوم آکسيون پردازی ھائی است که زير . ه ھای کارگر ايران استتود
ھيچ کدام از اين دو، ھيچ کمک . نام حمايت از جنبش کارگری انجام می گيرد

مؤثری به مبارزات توده ھای کارگر در داخل نيستند اما دومی سوای بی تأثير 
ن راستا و زير آنچه در اي. بودنش به ميزان زيادی گمراه کننده نيز می باشد

ً آويختن به دار رؤسای اتحاديه ھای کارگری  اين نام انجام می گيرد عمدتا
مزدور سرمايه جھانی و التماس از آنان برای ارسال اين يا آن عريضه به 

اين اقدامات به . حضور دولتمردان جالد و دژخيم سرمايه داری ايران است
زی و القاء تحريف در اذھان طور معمول با دنيائی توھم آفرينی و گمراه سا

به کارگران اين گونه تلقين می شود که . توده ھای کارگر ھمراه بوده است
گويا امثال گای رايدر و سرمايه داران صفه نشين ديوانساالری اتحاديه ای به 

ً شکوائيه نويسی !!! راستی دوست و دلسوز و ھمراه آنان ھستند گويا واقعا
رگری يا ھر نھاد ديگر رفرميسم راست کنفدراسيون اتحاديه ھای کا

سنديکاليستی با ھدف تخفيف شدت استثمار و کاھش بی حقوقی ھای ھمه 
پيداست که بخش ھای مختلف . نوعی توده ھای کارگر ايران صورت می گيرد

بورژوازی جھانی از اين توھمات به عنوان سکوئی برای ستيزھای درونی 
جنبش کارگری است که بازنده اصلی می  خود استفاده می کنند و در اين راستا

در طول چند سال گذشته بخش وسيعی از اين آکسيون پردازی ھا و . گردد
ً با ھدف تقويت رويکرد راست سنديکاليستی  بستن دخيل به اتحاديه ھا اساسا

در ايران و منزوی ساختن کمونيسم لغو کار مزدی و رويکرد ضد سرمايه 
اين ھا کارنامه محافل چپ در خارج . استداری طبقه کارگر صورت گرفته 

از ايران است، به نظر ما به جای اين کارھا بايد به توده ھای کارگر دنيا روی 
کرد، با مبارزات روزمره آن ھا آميخت، در ھر کجای جھان يک کارگر 

بود و در درون جنبش جاری کارگران فعال شد،  کمونيست انترناسيوناليست
و ھمراه ھمزنجيران کارگر عليه سرمايه پيکار کرد،  ايفای نقش کرد،ھمدوش

برای تقويت و تحکيم رويکرد ضد سرمايه داری ھمه توان خود را به 
تنھا در اين راستا و از درون چنين کارزاری است که می توان . کارگرفت

حمايت مؤثر عملی توده ھای کارگر دنيا از مبارزات روز طبقه کارگر ايران 
کرد و راه واقعی ھمبستگی انترناسيوناليستی طبقه کارگر را شالوده ريزی 

    .بين المللی را ھموار ساخت

رابطه جنبش کارگری با جنبش ھای اجتماعی ديگر را چگونه ارزيابی  -س
  می کنيد؟ و چه پيشنھاداتی برای تقويت روابط آنھا داريد؟

قعی اگر مراد از جنبش ھای اجتماعی جنبش ھای دارای اھداف وا: پايدار
انسانی، آزاديخواھانه، حق طلبانه يا خيزش ھای عليه مظالم و بی حقوقی ھا و 
تبعيضات و جنايات موجود است پيداست که اين جنبش ھا و خيزش ھا ھمگی 

تئوری . قلمروھای بسيار پيوسته و اندرونی جنبش کارگری خواھند بود
پرداخته  تفکيک جنبش ھای موسوم به اجتماعی از جنبش کارگری، ساخته و

موضوع را اندکی توضيح . رفرميسم راست و چپ در سطح جھانی است
ريشه استثمار و کليه اشکال بی حقوقی و ستمکشی و سيه روزی ھای . دھيم

موجود جھان در عمق رابطه خريد و فروش نيروی کار و موجوديت نظام 
اين سرمايه داری است که تمامی تبعيضات . بردگی مزدی قرار دارد

کارانه ميان زن و مرد را به بخشی از ساختار نظم توليدی و مدنی و جنايت
برای مبارزه عليه زن ستيزی و استثمار و بی . سياسی خود تبديل کرده است

حقوقی مضاعف زنان نمی توان به نبش قبر نظام فئودال مشغول شد و از 
 کار کودکان! فورماسيون ھای اجتماعی اعصار گذشته تاريخ بازخواست کرد

پديده حی و حاضر و سرشتی مناسبات بردگی مزدی است، ديکتاتوری در ھر 
نقطه دنيای عصر ديکتاتوری سرمايه و شکل اجتناب ناپذيری از برنامه 

مذھب در ھر کجای جھان . ريزی نظم سياسی رابطه توليد اضافه ارزش است
ردگی که ابراز وجود می کند سالح قتاله سرمايه و ھارترين دولت ھای نظام ب

آلودگی محيط زيست از بيخ و بن محصول روند روزمره . مزدی است
راسيسم و تبعيضات قومی و تمامی اشکال . بازتوليد سرمايه در جھان است

ديگر شرارت و سبعيت و جنايت، ھمه و ھمه مولود شوم و قھری نظام 
نکته بسيار مھم ديگر در ھمين رابطه آرايش طبقاتی . سرمايه داری می باشند

واقعيت اين است که اکثريت عظيم سکنه کره زمين از . جھان موجود است
قلب عظيم ترين قطب ھای صنعتی دنيا گرفته تا دورترين روستاھای آفريقا 

در زير چتر استيالی اين نظام و با چنين آرايش . توده فروشنده نيروی کارند
ن ھا از طبقاتی تفکيک حوزه ھائی از اعتراض سياسی، حقوقی و مدنی انسا

قلمرو حضور و دخالت و پيکار طبقه کارگر امری از ھر لحاظ نادرست و در 
. راستای تکه پاره کردن جنبش کارگری به نفع نظام سرمايه داری است

تفکيک پديده موسوم به جنبش ھای اجتماعی از جنبش کارگری، بسته بندی 
بار و محتوا  و تھی ساختن آن ھا از!! اين جنبش ھا در قالب ھای دموکراتيک

و جھت گيری عملی ضد کار مزدی در واقع محصول تالش احزاب طيف 
سوسياليسم بورژوائی و ناسيونال چپ و ضد امپرياليست ھای خلقی برای 
تبديل جنبش کارگری به نيروی پيشمرگ و تسمه نقاله دموکراسی طلبی 

و  مروجان. بورژوائی و در نھايت استقرار سرمايه داری دولتی بوده است
مبلغان تئوری تفکيک، اوالً بی حقوقی ھا و جنايات و بشرستيزی ھای موجود 
دنيا را حاصل استيالی نظام سرمايه داری و محصول شوم رابطه توليد اضافه 
ارزش نمی دانند و بر اين باورند که به طور مثال تبعيضات جنسی، 

موجوديت ديکتاتوری، فقدان آزادی ھای سياسی و حقوق مدنی نه از اعماق 
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سرمايه داری که از دل نظام ھای تاريخی پيشين سرچشمه می گيرد و مبارزه 
با آنھا نيز از قلمرو پيکار عليه اساس کار مزدی به طور کامل مجزا و 

صاحبان و مدافعان اين تئوری ھمچنين عظيم ترين بخش طبقه !! منفصل است
ً کارگر نمی دانند، آنان مع لمان، پرستاران و کارگر بين المللی را اساسا

جمعيت کثيری از نيروی کار غيرمولد دنيا را در کاتاگوری فراطبقاتی 
و مانند اين اسامی » جنبش انقالبی« خاصی به نام زحمتکشان، صف بندی 

اينکه . حاصل ھمه اين تئوری بافی ھا فقط يک چيز است. جاسازی می کنند
نت بورژوائی جايگزين اوالً ھمه جا اصالح طلبی مماشات جويانه يا ميليتا

مبارزه ضد کار مزدی و راه حل ھای سرمايه ستيز کمونيسم لغو کار مزدی 
گردد و ثانياً جنبش کارگری ضد سرمايه داری طبقه کارگر در ورطه تشتت و 

به نظر من آنچه در تقسيم بندی . تفرقه و شقه شقه شدن ھر چه بيشتر فرو رود
ی مختلف به خود گرفته است عموماً ھای رفرميسم چپ نام جنبش ھای اجتماع

. حوزه ھای پيوسته و ھمگن جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر ھستند
جنبش کارگری جنبشی حاضر در ھمه عرصه ھای حيات اجتماعی عليه 
استثمار سرمايه داری و عليه ھمه بی حقوقی ھای و مظالم و جنايات اين نظام 

بايد عليه سرمايه مبارزه کرد و ھر  برای رفع کليه اشکال بی حقوقی ھا. است
کدام از اين حوزه ھای مبارزه را بايد به سنگری از سنگرھای متحد جنبش 

   .سوسياليستی ضد کار مزدی تبديل کرد

از » ھای کارگری ايران استقالِل جنبش و تشکل«ی  درک شما از مقوله - س
نبش کارگری داری چيست؟ و به نظر شما ج دولت، احزاب و نھادھای سرمايه

ھای  تواند روی حمايت ايران تا کجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاری می
  المللی حساب کند؟ بين

در طول چند سال اخير گفتگوھای مشروح، متنوع و در عين حال : پايدار
بسيار ھمگن و ھمسوئی از سوی تمامی احزاب و محافل طيف رفرميسم چپ 

ھمه اين . در گشت و گذار بوده است پيرامون استقالل تشکل ھای کارگری
ً مستقل از دولت و  جريانات از چيزی به نام تشکل مستقل از دولت و بعضا

سنديکاليست ھای راست خارج کشوری از . احزاب سخن گفته و می گويند
مدافعان سرسخت تز دوم ھستند و احزاب رفرميست چپ ھمگی حول تز 

در باره گفتگوی . راه می اندازندنخست حلقه می بندند و در باره آن جنجال 
دوم صحبت نمی کنم زيرا بسيار رسواتر و چندش بارتر از آن است که 

اما تشکل مستقل از دولت مورد ادعای احزاب رفرميسم . نيازمند بحث باشد
چپ نيز سوای ھمان سنديکاليسم راست بسيار آشنای بين المللی ھيچ چيز 

ی دنيا خود را مستقل از دولت اعالم تمامی اتحاديه ھای کارگر. ديگر نيست
می کنند و کم و بيش چنين ھم ھستند اما ھمين اتحاديه ھا تا مغز استخوان در 

تشکل . مصالح و منويات و سازو کارھای حيات سرمايه جھانی منحل ھستند
مستقل از دولت بدون داشتن استقالل از نظام سرمايه داری سوای دروغ و 

زی کارگران برای آويختن آنان به امامزاده ھای حافظ توھم آفرينی و گمراه سا
تشکل کارگری مستقل از دولت يعنی . نظام بردگی مزدی ھيچ چيز نيست

نوعی سنديکا که در بھترين حالت از سنخ شوراھای اسالمی کار و خانه 
کارگر و نھادھای پليسی سرمايه برای سرکوب توده کارگر نباشد و در باالی 

نام نمايندگی آنان برای تعيين بھای نيروی کارشان با سر کارگران زير 
صاحبان سرمايه مذاکره کند، يعنی سنديکا يا اتحاديه ای که کل مبارزات و 
اعتراضات و تضادھا و جنگ و ستيزھای طبقه کارگر با سرمايه را در 
چھارچوب قبول سرمايه داری و دفاع از جاودانگی اين نظام گور و گم کند و 

د، يعنی تشکلی که بر مبارزه ضد سرمايه داری طبقه کارگر چوب به بند کش
حراج فرود آرد و کل اين مبارزه را در پيچ و خم مذاکرات آشتی جويانه از 

آنچه کارگران بدان نياز دارند نه تشکل . ھستی سرمايه ستيز خود تھی گرداند
ً مستقل از دولت که سازمانيابی مستقل از کل نظام بردگی مزدی و از  صرفا

اين نوع تشکل ھمان تشکل ضد سرمايه داری . جمله دولت سرمايه داری است
است که رفرميست ھای چپ نمای طرفدار تشکل مستقل از دولت سايه آن را 

  . به تير می زنند

در مورد حمايت بين المللی از جنبش کارگری ايران و مکانيسم ھا و عرصه 
که رجوع به اتحاديه ھای کارگری  ھای جلب اين حمايت نيز قبالً اشاره کردم

و تقاضای عريضه نويسی سران اين اتحاديه ھای برای دولتمردان درنده 
ما بايد در دل جنبش کارگری . جمھوری اسالمی عالج ھيچ دردی نيست

بايد در مبارزات روز آنان فعاالنه . کشورھای مختلف جای پائی باز کنيم
د سرمايه داری اين جنبش ھا برای بايد ھمراه با فعالين ض. مشارکت جوئيم

عروج و بالندگی و تقويت و متشکل شدن رويکرد ضد سرمايه داری و برای 
رھائی مبارزات کارگران از زندان مرگ رفرميسم اتحاديه ای پيکار کنيم، 
تنھا از اين طريق است که می توانيم سنگ بنای حمايت طبقاتی و 

گران کشورھا از طبقه کارگر ايران انترناسيوناليستی و ضد سرمايه داری کار
و حمايت جنبش کارگری ايران از مبارزات کارگران کشورھا را فراھم 

  .سازيم

 ٢٠٠٩ژوئن  ٣٠
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه
ده می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وس اق مرگ و نيستی ران در يک . يع 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 . ای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که بر
بستن جاده . روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

  .ع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شودھا و قط

و يکی از . يامده 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 گرد ن
د جستعلت ھای ع ا باي ين ج ارگری را در ھم ه اگر . دم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه ک پيداست ک

نی ھا و فداکاری ھای خود امبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فش
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 نخست به مع: پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور به دو معناست  .پايه ای طبقه کارگر است نای 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 -ه در شرايط کنونی استدر مقابل ھجوم سرماي که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

ا  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 و دولت آن ھ
 مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای. ه داران حاصل کار و توليد کارگران استبه معنای آن است که سرمايه سرماي

د بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھ .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين
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 مضمون ضدسرمايه داری را بيان می ک. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک ند 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

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

  :ارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند ازمطالبات پايه ای طبقه ک

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
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

  . د از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماھانه دريافت کنندسال باي ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
 .و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشندتمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی  - 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 ١٨ير حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد ز - ٧
 .شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشند - ٨
  :اين امر درگرو آن است که تحقق. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شود -  
   .دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای شھروندان اختصاص دھد -  

   .درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشدبھداشت و دارو و  -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
   .قرار گيرند ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت -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

   .ته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداش -  
  .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 ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  
 فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگير در محلبا ايجاد  -  

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

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 
طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری

بار جديد کارگری در آن منتشر اخ
 .گردد می
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