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 ؟»اي طبقه آارگر منشور مطالبات پايه«چرا 
گل سرخ جنبش ضدسرمايه داری  اين نوشته را تقديم می کنم به سلمان يگانه،

پس ازانتشار شماره دوم  .طبقه کارگر که سرمايه با بيرحمی تمام او را پرپر کرد
بازخوانی رويکرد لنين «ھروقت مرا می ديد سراغ ادامه مقاله  عليه کارمزدی،

ياد عزيز او را، که مزيد برعلت  .را می گرفت  »ازماندھی جنبش کارگریبه س
  .نوشتن اين مقاله شد، گرامی می دارم

رويدادھاي اخير جنبش جاري يك بار ديگر نشان داد كه جامعه ايران جامعه 
سرمايه داري مدرنی است كه روبناي سياسي آن لزوما سنتي، قرون وسطايي و 

ويژگي اخير جامعه ايران، يعني . است) تي ودينياعم از سلطن( استبدادی 
استبدادي بودن آن، چندان عريان و كتمان ناپذير است كه ھيچ فرد و جريان 

اما بسياري . سياسي مدعي نمايندگي طبقه كارگر قادر به انكار آن نبوده و نيست
آن را از ھمين افراد و جريان ھا كه استبدادي بودن جامعه ايران را تاييد مي كنند 

وابسته و  نه ناشي از ذات رابطه سرمايه بلكه به ماقبل سرمايه داري بودن يا
از نظر اين افراد و . پيراموني و عقب مانده بودن آن ربط داده اند و مي دھند

جريان ھا، روبنای سياسی و فرھنگی سرمايه داری در ھر شرايطی روبنايی 
ون سنگسار و قصاص و شالق و لزوما دموکراتيک و مدرن است و پديده ھايی چ
. با سرمايه داری رابطه ذاتی ندارند قطع دست و پا و به طور کلی حکومت دينی

البته اكنون به ندرت فرد يا جريان مدعي نمايندگي طبقه كارگر را مي بينيم كه 
  «، »سرمايه داري وابسته« ، »نيمه مستعمره - نيمه فئودال« جامعه ايران را 

اين گونه توصيف . و نظاير آن ھا بنامد» رمايه داري عقب افتادهس« ، »پيراموني
چه رسد به  - خود  ھا از جامعه سرمايه داري ايران حتي در ھمان زمان پيدايش

عقب مانده تر و سست بنيادتر از آن بودند كه ھيچ كارگر پيشرو و آگاھي  -اكنون 
ديگر  راد و جريان ھااز ھمين رو، مدت ھاست كه اين اف .را به خود جلب كنند

اما . اين توصيف ھا را به كار نمي برند و از مواضع قبلي خود عقب نشسته اند
ساده انديشي است اگر تصور كنيم كه اينان ديدگاه ھاي پيشين خود را واقعا نقد 

گواه اين مدعا تصويري است كه ھم اكنون اين افراد و جريان ھا از . كرده اند
اين تصوير از سرمايه داري ايران . ران ارائه مي دھندجامعه سرمايه داري اي

اگرچه مزين به عناوين عتيق باال نيست اما مصائب جامعه را اوال كمتر معلول 
نفس رابطه خريد و فروش نيروي كار و بيشتر ناشي از سطح پايين رشد 
 نيروھاي مولده نشان مي دھد، ثانيا مبارزه براي از ميان برداشتن آن ھا را قبل

از ھر چيز مستلزم طي مرحله اي از مبارزه يا انقالب دموكراتيك نشان مي دھد 
كه ضمن رھايي جامعه از استبداد و اختناق و تحقق آزادي ھاي سياسي نيروھاي 
مولده را نيز رشد مي دھد و شرايط را براي از ميان برداشتن مناسبات سرمايه 

كارگر در زمينه ھاي سياسي، داري فراھم مي كند و ثالثا براي مبارزه طبقه 
مي تراشد و مدعي است كه !!) مثال دھقانان(اجتماعي و فرھنگي متحد دروغين 

طبقه كارگر اگرچه در مبارزه اقتصادي تنھا است اما در زمينه ھاي سياسي و 
اجتماعي و فرھنگي تنھا نيست و بايد در اين زمينه ھا ھمراه طبقات و اقشار 

به عبارت ديگر، اين افراد و گروه ھا . يك را پيش ببردديگر مبارزه اي دموكرات
كليت واحد و يكپارچه مبارزه اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرھنگي طبقه 
كارگر عليه سرمايه داري براي لغو كارمزدي را به مبارزه اي دو مرحله اي 

با  صرفا اقتصاديدر مرحله نخست، طبقه كارگر ضمن مبارزه . تبديل مي كنند
مايه داري ھمراه طبقات و اقشار ديگر در زمينه ھاي سياسي و اجتماعي و سر

فرھنگي به مبارزه دموكراتيك مي پردازد و، در مرحله دوم، پس از آماده شدن 
به اين ترتيب، اين افراد و جريان ھا با . مبارزه می کند شرايط برای سوسياليسم

و اذعان مي كنند اما وقتي  آن كه ناگزير به سرمايه داري بودن ايران اعتراف
پاي مبارزه طبقه كارگر براي نابودي سرمايه داري پيش مي آيد عمال با تبديل 
اين طبقه به زائده و دنبالچه طبقات و اقشار غيركارگري از ھر سه طريق فوق، 
مبارزه انقالبي كارگران عليه سرمايه داري را به مبارزه اي يكسره رفرميستي 

چرا اصالح؟ به اين دليل که آنچه اين . داري تبديل مي كنند براي اصالح سرمايه

بيان می کنند چيزی جز سرمايه » سوسياليسم«افراد و جريان ھا تحت عنوان 
نقد اين جريان ھا از سرمايه داری نه نقد از زاويه استقرار . داری دولتی نيست

رطرف شوراھای انقالبی طبقه کارگر برای الغای کارمزدی بلکه از موضع ب
کردن آنارشی توليد و رقابت و بازار آزاد سرمايه داری و استقرار اقتصاد 

سازمان «متمرکز و برنامه ريزی شده تحت نظارت دولتی است که ساخته دست 
و اين ھيچ چيز نيست جز . است» حزب کمونيست«يا ھمان » انقالبيون حرفه ای

عی نمايندگی طبقه البته سال ھا پيش بخشی از چپ مد. سرمايه داری دولتی
کارگر ايران به نقد گرايش سرمايه داری دولتی در پوشش سوسياليسم پرداخت و 
به ويژه پس از فروپاشی شوروی اکنون ديگر کمتر فرد يا جريانی از اقتصاد 

اما اين نقد نه معطوف . متمرکز دولتی به عنوان اقتصاد سوسياليستی دفاع می کند
آن ) پوپوليسم(بلکه صرفا متوجه خلق گرايی  بودن اين رويکردرفرميستی به 
درواقع، اين نقد با طرح پوپوليسم، رفرميسم اين رويکرد را از زير نقد . بود

از ھمين رو، به نظرمن، نقدکننده و . ضدسرمايه داری طبقه کارگر به در برد
نقدشونده يک وجه مشترک اساسی دارند که آنان را کماکان در اردوی رفرميسم 

ی دھد و آن دور کردن طبقه کارگر از مبارزه ضدسرمايه داری از طريق قرار م
تقسيم اين مبارزه يکپارچه به دوپاره سنديکايی از يک سو و حزبی از سوی ديگر 

مبارزه طبقه کارگر عليه سرمايه مبارزه ای است که به طور توامان و . است
ماعی و سياسی و ھمزمان و جدايی ناپذير در تمام زمينه ھای اقتصادی و اجت

فرھنگی جريان دارد، و جريان ھای دروغين مدعی نمايندگی اين طبقه ھستند که 
تحت عنوان سطوح مختلف مبارزه طبقه کارگر اين مبارزه يکپارچه را تکه تکه 
می کنند تا بتوانند از يک سو توده ھای کارگر را به مبارزه صرفا اقتصادی 

و پيشروان طبقه را از توده ھای آن جدا مشغول کنند و، ازسوی ديگر، فعاالن 
کرده و آنان را برای مبارزه سياسی فراطبقاتی و صرفا رژيم ستيزانه با ھدف 

  . کسب قدرت سياسی با خود ھمراه کنند

منشور مطالبات پايه اي طبقه كارگر «کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
- ان و جدايي ناپذير اقتصادياين مبارزه توامان و ھمزم را از موضع» ايران
فرھنگي طبقه كارگرعليه سرمايه داري و طبعا نقد رفرميسم در - اجتماعي- سياسي

طبيعي است كه . دو شکل سنديکاليستی و سکتاريستی آن تدوين کرده است
رفرميست ھا که اين مبارزه واحد و يكپارچه و ھمزمان را تکه تکه می کنند اين 

من به سھم خود از اين نقد استقبال می . قد آن بپردازندن منشور را برنتابند و به
کنم، مشروط به آن که اين مباحث مرزبندی دو طرف را کامال شفاف کند و اين 
دو گرايش ضدسرمايه داری و رفرميستی درون جنبش کارگری را به صراحت 
رو در روی ھم قرار دھد به طوری که کارگران به خوبی دريابند که دو طرف 

سنت انقالبی مبارزه ضدسرمايه : ه می گويند و به کدام سنت تعلق دارند بحث چ
داری طبقه کارگر يا سنت رفرميسم سکتاريستی ضدرژيمی؟ ھم از اين روست 
که من در اينجا براي شناساندن رفرميسم سکتاريستی به كارگران مي کوشم آن 

ز خاستگاه و را در چشم انداز تاريخي گسترده تري نشان دھم و پيشينه و ني
سنت و  آبشخور نظري اش را در معرض ديد كارگران قراردھم تا تفاوت ماھوي

بر » منشور مطالبات پايه اي طبقه كارگر ايران« ديدگاه و رويكردي را كه 
تاکيد می کنم که . اساس آن ھا نوشته شده است با اين سنت رفرميستي روشن كنم

رفرميسم چپ يا فرقه گرايانه گوييم رفرميسمي كه من در اينجا از آن سخن مي 
است، به تفكيك از رفرميسم راست يا اتحاديه اي كه اكنون ھمچون اختاپوس بر 
تار و پود جنبش كارگري بخش وسيعي از جھان از جمله كشورھاي اروپايي و 

رفرميسم چپ درمجموع و در كل جھان . آمريكايي چنگ انداخته است
. يسم راست است و اصال قابل مقايسه با آن نيستبسياربسيار كم نفوذ تر از رفرم

اما در سرمايه داري ھاي استبدادي از نوع ايران، دقيقا به علت ھمين استبداد و 
نقش فعال مايشاء دولت استبدادي در اعمال بي حقوقي مطلق بر طبقه كارگر 
جھت ارزان نگه داشتن نيروي كار براي سرمايه اعم از داخلي و خارجي و نيز 
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دليل سلطه سرمايه داري امپرياليستي بر اين كشورھا و بدين سان امكان  به
جداكردن مبارزه با اين سلطه به عنوان امري جدا از مبارزه ضدسرمايه داري ، 
عالوه بر رفرميسم راست شكل چپ نمايانه رفرميسم نيز زمينه ظھور پيدا مي 

انه و، ازسوي ديگر، كند كه ويژگي آن، ازيك سو، امپرياليسم ستيزي ملي گراي
رفرميست . مبارزه صرفا سرنگوني طلبانه با استبداد از موضع فراطبقاتي است

ناميدن اين سنت چه بسا براي پيروان آن عجيب بنمايد، زيرا طبق اين سنت، 
رفرميست يا انقالبي ناميدن افراد و جريانات سياسي نه براساس نحوه برخورد و 

اقتصادي و به طور خاص رابطه اجتماعي  - اعي رويكرد آن ھا با مناسبات اجتم
سرمايه بلكه برمبناي برخورد قھرآميز يا مسالمت آميز با نظام سياسي حاكم و 

اين گرايش رفرميستي براي رسيدن به  .قدرت ھاي امپرياليستي تعريف مي شود
» حزب انقالبيون حرفه اي«ھدف خود كه ھمانا كسب قدرت سياسي با ابزار 

ار سرمايه داري دولتي تحت نام سوسياليسم است بر مبارزه طبقه براي استقر
ھمين تكيه اين گرايش . كند و تكيه گاه خود را اين مبارزه مي داند كارگر تكيه مي

بر مبارزه طبقه كارگر است كه نشان دادن ماھيت آن را براي كارگران ضروري 
چند معدود از كارگران ايجاب مي كند كه قشري ھر به ھر حال، اين تكيه. مي كند

به عنوان سرپل اين رفرميسم در درون جنبش كارگري عمل كنند و بدين سان يك 
حزبی را به نام سوسياليسم به طبقه كارگر قالب  - دولتی  بار ديگر سرمايه داري

اوال تكرار فاجعه اي » يك بار ديگر« اما چرا يك بار ديگر؟ منظور من از. كنند
اق افتاد و، ثانيا، اشاره به اين نكته مھم است كه اين سنت است كه در شوروي اتف

از سوسيال دموكرات ھاي روس و سپس بلشويسم لنين به درون جنبش كارگري 
ايران رسوخ كرده است و ھيچ ربطي به سنت ماركسي مبارزه ضدسرمايه داري 

  . طبقه كارگر براي لغو كارمزدي ندارد

روپايي به ويژه انگلستان و فرانسه و جنبش طبقه كارگر نخست در كشورھاي ا
اين، جنبشي بود عليه نظام سرمايه داري اما به صورت . آلمان خود را نشان داد

، يعني ضديت آن با سرمايه صرفا خودانگيخته بود و نه براي خود و نه درخود 
خودآگاھي اين جنبش فقط در حد شمار محدود پيشروان و آگاھان . خودآگاھانه

را نشان مي داد كه بنا بر مجموعه اي از داليل به سمت و سوي  درون آن خود
ضدسرمايه داري اين جنبش پي برده بودند و درصدد ارائه بديلي در مقابل نظام 

در آن زمان، يعني اوايل قرن نوزدھم، كشور انگلستان سطح . سرمايه داري بودند
ايندگي مي كرد و پيشرفته تري از مبارزه طبقه كارگر عليه سرمايه داري را نم

به ھمين دليل رابطه پيشروان و آگاھان اين طبقه با جنبش توده ھاي كارگر 
يا اصحاب منشور، كه خواست ( انگلستان، كه به صورت جنبش چارتيست ھا 

به صحنه سياسي آمده بود، از سطح پيشرفته تري ) اصلي آنان كسب حق راي بود
كه » دموكرات ھاي برادر« به نام  اين پيشروان انجمني داشتند. برخوردار بود

در واقع جناح راديكال جنبش چارتيست ھا را تشكيل مي داد و وظيفه خود را 
البته دموكرات ھاي برادر اين . سازماندھي اين جنبش عليه سرمايه مي دانست
اما دموكراسي مورد نظر آنان نه . امر را با مفھوم دموكراسي بيان مي كردند

جورج . يعني سوسياليسم بود دموكراسي اجتماعيسي بلكه صرفا دموكراسي سيا
، ستاره شمال ھارني، از رھبران دموكرات ھاي برادر و سردبير نشريه پرنفوذ

منفعت كارگران كه ھمه جا « : اين درك از دموكراسي را اين گونه بيان مي كرد 
يغما مي مورد ستم اربابان قرار مي گيرند و غارتگران ثمرات تالش آنان را به 

اين سخن ھارني در پاسخ به دعوت ). ١(»برند در آن است كه با ھم متحد شوند
ماركس براي ھمكاري انترناسيوناليستي براي متحد كردن كارگران جھان و در 

منتشر نشده بود و ديگر آثار  مانيفست كمونيسمزماني بيان شده است كه ھنوز 
منتشرنشده بودند و يا به زبان  ضدسرمايه داري ماركس نيز يا دست نوشته ھاي

. آلماني منتشرشده بودند و طبعا ھارني نمي توانست به آن ھا دسترسي داشته باشد
بنابراين، منظور ھارني از اربابان و غارتگران و ستم آنان به كارگران چيزي 
جز ھمان سرمايه داران و استثمار كارگران توسط آنان نبود و غرض او از 

سرمايه داري و  فقط مي توانست اتحاد و مبارزه كارگران بانيز » دموكراسي«
اما ويژگي مھم تر دموكرات ھاي برادر، كه در كنار . برای سوسياليسم باشد

مشخصه باال الگوي ماركس براي ارائه رابطه پيشروان طبقه و توده كارگران در 
جدا از قرار گرفت، اين بود كه آنان خواھان تشكيل حزبي  مانيفست كمونيسم

يك بار « : ھارني در اين مورد مي گويد . جنبش سازمان يافته طبقه كارگر نبودند
ي عالوه » حزب « براي ھميشه به صراحت مي گوييم كه ما ھرگونه ايده تشكيل 

با احزاب { ما نمي خواھيم . بر احزاب موجود در انگلستان را رد مي كنيم
انسان ھايي كه صادقانه متحد شده اند  رقابت كنيم بلكه مي خواھيم به ھمه} ديگر 

ارنست جونز، يكي ديگر از رھبران ). ٢(» تا مردم را رھا سازند كمك كنيم
جدا از » حزب « دموكرات ھاي برادر، نيز مي گفت دموكرات ھاي برادر 

منتشر ستاره شمال او در يكي از سخنراني ھايش، كه در . جنبش كارگري نيستند
، براداران چارتيست ام "دموكرات ھاي برادر"غاز تشكيل در آ« : شد، مي گويد 

آنان بيم داشتند كه اين كار جاي جنبش را  -اندكي نسبت به آن بي اعتماد بودند 
اما آنان اكنون دريافته اند كه . بگيرد و حزبي را در درون حزبي ديگر ايجاد كند

پذيرش  ھر عضو اين انجمن يك چارتيست تمام عيار است و چارتيسم مالك
بدين سان مي توان گفت كه منبع الھام آنچه ماركس ). ٣(  »عضويت در آن است

در مورد رابطه كمونيست ھا و كارگران مي گويد ھمين  مانيفستدرفصل دوم 
به دليل اھميت درك . رابطه دموكرات ھاي برادر و جنبش چارتيست ھا است
بش، من آن بخش از سخن رابطه پيشروان و فعاالن جنبش كارگري با بدنه اين جن

: ماركس را كه به اين نكته مربوط مي شود كمي مفصل تر در اينجا نقل مي كنم 
چه رابطه عامي بين كمونيست ھا و كارگران وجود دارد؟ كمونيست ھا حزب « 

آنان ھيچ منافعي جدا از منافع . جداگانه اي در مقابل ديگر احزاب كارگري نيستند
ن ھيچ اصول خاصي را براي شكل دادن به جنبش آنا. كل كارگران ندارند

كمونيست ھا فقط از اين نظر با ساير احزاب كارگري . كارگري اعالم نمي كنند
فرق دارند كه ، از يك سو، در مبارزات گوناگون كارگران كشورھاي مختلف 
منافع مشترك كل كارگران را، مستقل از مليت آن ھا، مطرح و برجسته مي كنند 

پرولتاريا و بورژوازي  ديگر، در مراحل مختلف تحول مبارزه بين و، از سوي
بنابراين، كمونيست ھا درعمل . ھميشه منافع كل جنبش را نمايندگي مي كنند

مزيت آنان . مصمم ترين و معتمدترين بخش احزاب طبقه كارگر ھر كشور ھستند
كلي جنبش بر توده عام كارگران اين است كه درمورد شرايط، پيشروي و نتيجه 

ھدف بي واسطه كمونيست ھا ھمان ھدف بي . از بصيرت نظري برخوردارند
متشكل كردن پرولتاريا به صورت طبقه، : واسطه تمام احزاب كارگري است 

). ٤(» ....سرنگوني حكومت بورژوازي و تسخير قدرت سياسي توسط پرولتاريا
دف كمونيست ھا بر مبناي حركت خود كارگران ھ به روشني پيداست كه ماركس

را نه سازمان دادن خود بلكه سازماندھي جنبش توده ھاي كارگر عليه سرمايه 
» جنبش«چه آن را به معناي ( » حزب«داري مي داند و بدين سان با تشكيل 

) باشد» انقالبيون حرفه اي«بگيريم و چه مراد ما از آن سازماني متشكل از 
از جنبش سازمان يافته توده  زامجو جدا توسط كمونيست ھا به عنوان امري 

درست بر اساس چنين رويكردي به سازماندھي مبارزه . كارگران مخالف است
كارگران به عنوان طبقه براي برچيدن بساط سرمايه و الغاي كارمزدي، ماركس 
وظيفه خود مي دانست كه با گرايش مخالف اين رويكرد در جنبش كارگري 

جز رفرميسم يا اصالح طلبي نبود خود را در اين گرايش كه چيزي . مبارزه كند
و ) فرقه گرايي(دو شكل اصلي نشان مي داد كه عبارت بودند از سكتاريسم 

ھمان گونه که منبع الھام مارکس  ).رفرميسم راست يا اتحاديه اي(سنديكاليسم 
برای نظريه مند کردن رويکرد انقالبی و ضدسرمايه داری طبقه کارگر خود 

بود، گرايش رفرميستی نيز چيزی نبود و نيست جز شکل نظريه جنبش کارگری 
در بطن رابطه اجتماعی سرمايه بازتوليد می شود و به  مند رفرميسمی که مدام

   .درون جنبش کارگری رسوخ می کند

جنبش كارگري فرانسه در دھه ھاي نخست قرن نوزدھم به تبع فضاي سياسي تر  
ز جنبش ا) ناشي از انقالب كبير فرانسه و پيامدھاي پس ازآن ( اين كشور 

اما سياسي تر بودن لزوما به معناي . سايركشورھاي اروپا سياسي تر بود
جنبش كارگري فرانسه مبتال به يكي از عوارض  .پيشروتر بودن نبوده و نيست
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  ١٣٨٨ آبان ٢٢جمعه     ٨٠شمارٔه مسلسل   ٣٣سال دوم ـ شمارٔه  

فرقه اساسا مفھومي مذھبي است . دوران كودكي اين جنبش يعني فرقه گرايي بود
يان انقالب كبير فرانسه و و فرقه گرايي از مذھب و نوع مبارزه مذھبي در جر

و به طور كلي عرصه سياست  رويدادھاي پس از آن به درون جنبش كارگري
فرقه گروه سازمان يافته اي از افراد است كه مراجع . فرانسه رسوخ كرده بود

مذھبي يا سياسي رايج و تثبيت شده را رد مي كند و ادعاي پيروي از عناصر 
فرقه . را مي كند كه خود از آن جدا شده استاصيل سازمان يا گروه بزرگ تري 

موجوديت انشعابي، حاشيه اي و معموال كم شمار خود را اين گونه توضيح مي 
دھد كه سنتي كه خود از آن جدا شده به انحراف درغلتيده و از مواضع اصيل و 

فرقه از ھمه كساني كه به . مناسك درست و رفتارھاي موجه دست شسته است
ه راست منحرف شده اند مي خواھد كه به باورھا و آيين ھايي كه زعم او از را

بدين سان، عضويت افراد در فرقه . خود آن ھا را اصيل مي داند بازگردند
براساس ميزان وفاداري و سرسپردگي آنان به اين باورھا و آيين ھا تعيين مي 

قرن در سطح مورد نظر ما، مي توان گفت كه فرقه ھاي كارگري اوايل . شود
نوزدھم گروه ھاي متشكلي از فعاالن كارگري بودند كه به اين دليل كه خويشتن 
را برخوردار از مواضع و عملكردھاي درست و راستين مي دانستند، خود را از 
توده ھاي كارگر متمايز مي كردند، پيوستن به آن ھا را نادرست مي شمردند و از 

ماركس آنجا كه درباره السال و . يوندندتوده ھاي كارگر مي خواستند كه به آنان بپ
السال به جاي آن كه مبناي واقعي فعاليت « : فرقه او سخن مي گويد، مي نويسد 

خود را در ميان عناصر راستين جنبش طبقاتي جستجو كند مي خواست نوعي 
فرقه حقانيت وجودي و حيثيت ... نسخه نظري را براي اين جنبش مي پيچد

شتركش با جنبش طبقاتي بلكه در عقيده پوسيده خاصي مي خويش را نه در وجه م
جنبش كارگري فرانسه در اوايل  )٥(» ....بيند كه او را از جنبش متمايز مي كند

قرن نوزدھم و، به تبع آن، جنبش كارگران مھاجر آلماني در فرانسه كه از فضاي 
ثر بودند سياسي اين كشور و انقالب کبير فرانسه و رويدادھای پس از آن متا

درعين آن كه از جنبش كارگري انگلستان سياسي تر بودند اما به علت دچار 
كارگران فرانسه . از جنبش اخير بدوي تر و عقب تر بودند بودن به فرقه گرايي

در رويدادھاي سياسي پس از انقالب آن کشور فعاالنه شركت داشتند و ھمين امر 
مبارزه براي مطالبات طبقاتي خود را  باعث شده بود كه بسياري از فعاالن آنان

با شيوه ھاي سياسي و تشكيالتي فرقه گرايانه و توطئه گرانه متاثر از مبارزه 
اين فعاالن كارگري كه عمدتا فرانسوي و . جناح چپ طبقه سرمايه دار پيش ببرند

آلماني بودند به صورت گروه ھا و محافل دموكرات جدا از توده ھاي كارگر 
فعاليت مي كردند و مي ) » اتحاديه عدالت«و سپس » حاديه مطرودانات«نظير ( 

پنداشتند كه طبقه كارگر مي تواند از طريق مبارزه فراطبقاتي و كودتاگرانه گروه 
ھاي مخفي و انقالبي حرفه اي به خواست ھاي خود دست يابد، شيوه اي از 

ي به منجي مبارزه كه طبق آن طبقه كارگر براي رھايي از چنگ سرمايه دار
در اين شيوه از مبارزه، فعاالن كارگري بايد نحوه زندگي خود را با . نياز دارد

ھدف گروه ھاي مخفي برانداز منطبق مي كردند، از تصميم ھاي اين گروه ھا 
اطاعت مي نمودند، مخفي كاري و رازداري را اكيدا رعايت مي كردند، خود را 

ني رھا مي نمودند و رابطه خود را با كليسا از قيد تمام اديان و مذاھب و مراسم دي
اعضاي اين فرقه ھا پس از عضويت . و ھرگونه سازمان مذھبي قطع مي كردند

بايد سوگند مي خوردند و قول شرف مي دادند كه تعھدات مندرج در اساسنامه آن 
اعضاي اين فرقه ھا ظاھرا خود را از قيد اديان و مذاھب ). ٦(ھا را انجام دھند 

كرده بودند اما اين شيوه زندگي و فعاليت سياسي ھيچ نبود جز نوع زندگي و رھا 
ماركس براساس شكل و شيوه مبارزه توده ھاي . فعاليت افراد فرقه ھاي مذھبي

كارگر با نظام سرمايه داري اين گرايش فعاالن كارگري را فرقه گرايانه ناميد و 
تاگرانه و توطئه گرانه فرقه ھاي اعالم كرد كه طبقه كارگر نه با فعاليت ھاي كود

جدا از توده كارگر و نه با سازماندھي غيرطبقاتي گروه ھاي مخفي و حرفه اي 
رھا  تشكل كارگران به صورت طبقهاز طريق  وبه نيروي خود كارگران بلكه 

ھمه «درست از ھمين زاويه بود كه ماركس در مقابل شعار فراطبقاتي . مي شود
مطرح شده بود، شعار » اتحاديه عدالت«ه از سوي فرقه ، ك»انسان ھا برادرند

را قرارداد، كه البته ماركس آن را نيز از خود » كارگران جھان متحد شويد«
   .كارگران الھام گرفت

از سوي ديگر، گرايشي در ميان كارگران به ويژه كارگران انگلستان وجود 
داشت كه مي پنداشت فقر و بيكاري و بدبختي و ديگر مسائل و مشكالت زندگي 

م سرمايه داري و با اصالح كارگران بدون مبارزه انقالبي براي نابودي نظا
صرف اين نظام از طريق ايجاد و گسترش سنديكاھا يا اتحاديه ھاي كارگري قابل 

اين گرايش رفرميستي چھارچوب نظام سرمايه داري و اساس استثمار . حل است
كارمزدي را مي پذيرفت و در اين چھارچوب فقط خواھان افزايش دستمزد و 

ماركس ضمن آن كه مبارزه . اين دست بود كاھش ساعات كار و مطالباتي از
براي اين مطالبات را بسيار الزم مي دانست اما براين باور بود كه طبقه كارگر 
نبايد ھدف عمومي رھايي از نظام سرمايه داري را فراموش كند و سنديكاھا اگر 
از نظام مزدي يعني رابطه خريد وفروش نيروي كار و توليد ارزش اضافي 

به نھادھاي رفرميستي در خدمت ھمين نظام تبديل مي شوند، امري  فراتر نروند
به نظر ماركس، سنديكاھا بايد بياموزند كه براي . كه ھم اكنون اتفاق افتاده است

آن ھا بايد . ھدف وسيع تر رھايي كامل سياسي و اجتماعي كارگران مبارزه كنند
. ديدگان روي زمين استكل دنيا را قانع كنند كه ھدف سنديكاھا رھايي تمام ستم

ماركس ھمچنين ضمن آن كه ھمان مبارزه خودانگيخته كارگران را مبارزه اي 
ضدسرمايه داري مي دانست اما آن را براي الغاي نظام مزدي كافي نمي دانست 

سرمايه يعني رابطه خريد و  و معتقد بود كه طبقه كارگر براي برچيدن بساط
ي كارگران و كل بشريت از چنگ ھرگونه فروش نيروي كار و بدين سان رھاي

نظام طبقاتي بايد به مبارزه ضدسرمايه داري خود آگاه شود، يعني از طبقه اي 
اين خودآگاھي . تبديل شود) خودآگاه(براي خود به طبقه اي ) ناخودآگاه(درخود 

نيز نه در بيرون و خارج از مدار مبارزه طبقه كارگر بلكه دقيقا از دل مبارزه 
نظري اين طبقه با نظام سرمايه داري به رھبري آموزگاران و پيشروان و  - عملي

  . فعاالن خود اين طبقه بيرون مي آيد

ماركس رويكرد ضدسرمايه داري با افق لغو كارمزدي را از اين پس نيز تا پايان 
در زمينه نظري، . عمر خود در دو زمينه جدايي ناپذير نظري و عملي ادامه داد

دوران ساز تاريخ  ، يكي از آثاركاپيتالتصاد سرمايه داري و نگارش او به نقد اق
بشر، پرداخت و به لحاظ نظري ثابت كرد كه ھدف نھايي طبقه كارگر براي 

در زمينه عملي نيز با . رھايي خود و بدين سان كل بشريت الغاي كارمزدي است
براي رسيدن به به بسيج بين المللي كارگران » انترناسيونال اول« شركت فعال در

انترناسيونال اول يا جامعه بين المللي كارگران در سال . اين ھدف پرداخت
به مبارزه  ١٨٧٢در لندن در حمايت از قيام لھستان پايه گذاري شد و تا  ١٨٦٤

دو شاخص مھم . خود براي اتحاد بين المللي كارگران عليه سرمايه ادامه داد
 اعم از - ھاي رفرميستي پس از خود انترناسيونال اول كه آن را از تشكل 

متمايز مي كند عبارت بود از اول جدايي ناپذيري  - سنديكاليستي و سكتاريستي 
اين تشكل بين المللي مبارزات اقتصادي و سياسي طبقه كارگر و دوم اين كه 

ھرگونه جنبش سياسي را وسيله اي در خدمت رھايي اقتصادي طبقه كارگر مي 
ص نخست، يعني جدايی ناپذيری مبارزات اقتصادی و در مورد شاخ. دانست

سياسی طبقه کارگر، انترناسيونال اول برخالف سنديكاليست ھا ضمن عزيمت از 
مطالباتي چون كاھش زمان كار روزانه، لغو كار شبانه، محدوديت كار نوجوانان 
و الغاي كار كودكان، كارگران را به مبارزه براي خواست ھاي سياسي چون 

ل ارتش ھاي دائمي و حرفه اي و پايان دادن به جنگ و برقراري صلح انحال
اما فراخوان انترناسيونال اول به سياست انقالبي به ھيچ وجه از . فرامي خواند

موضع براندازي فراطبقاتي نظام سرمايه داري نبود بلکه از نظر انترناسيونال 
کارگر به نيروی  اول ھدف از مبارزه سياسی عبارت بود از متشکل شدن طبقه

خود، مبارزه طبقاتی با سرمايه داری و کسب قدرت سياسی با اتکا به قدرت اين 
و اين نكته بيانگر شاخص ديگر اين  تشکل برای رھايی اقتصادی طبقه کارگر،

انترناسيونال اول نه با تكيه به مبارزه . تشكل يعني مبارزه با سكتاريسم بود
اب جدا از طبقه كارگر بلكه از طريق مبارزه سرنگوني طلبانه گروه ھا و احز
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طبقه با طبقه و تشكل كارگران به صورت طبقه و با ھدف رھايي اقتصادي طبقه 
اين نكته براي . كارگر به مبارزه سياسي با نظام سرمايه داري مي پرداخت

انترناسيونال اول و ماركس از چنان اھميتي برخوردار بود كه در كنگره آن در 
: به پيشنھاد ماركس تصويب شد و در اساسنامه اش درج گرديد  ١٨٦٦سال 

رھايي اقتصادي طبقات كارگر ھدف بزرگي است كه ھر جنبش سياسي بايد «
   ).٧(» تابع آن باشدھمچون وسيله 

ركس به مبارزه طبقه كارگر و سازماندھي اين مبارزه را اگر بخواھيم رويكرد ما
خالصه كنيم بايد بگوييم كه اين رويكرد عبارت است از تشكل پرولتاريا به 
صورت طبقه، كسب قدرت سياسي به اتكاي اين تشكل و مبارزه براي تحقق 

ده خواستي كه ماركس در . مطالبات پايه اي طبقه كارگر با افق لغو كارمزدي
به عنوان مطالباتی که طبقه كارگر پيشرفته ترين كشورھا پس از كسب ست مانيف

قدرت سياسي آن ھا را به مرحله اجرا درمی آورد چيزي جز ھمان مطالبات پايه 
دو نكته بسيار مھم در رويكرد . اي طبقه كارگر اين كشورھا در آن زمان نبود

امال ضدسرمايه داري ماركس به نحوه تحقق اين مطالبات وجود دارد كه روحيه ك
او را حتي در مورد تحقق خواست ھاي ظاھرا پيش افتاده اقتصادي طبقه كارگر 

نكته اول اين است كه از نظر ماركس تحقق ھر مطالبه پايه اي . نشان مي دھد
كارگران بايد با ھدف تضعيف قدرت اقتصادي طبقه سرمايه دار و بدين سان 

او مي . صورت گيرد داري ا نظام سرمايهافزايش توان كارگران براي مبارزه ب
پرولتاريا قدرت سياسي خود را براي آن به كار خواھد گرفت كه «: نويسد 

سرمايه را ذره به ذره از بورژوازي پس بگيرد، تمام ابزار توليد را در دست 
دولت، يعني پرولتارياي سازمان يافته به عنوان طبقه حاكم، متمركز كند و كل 

طبعا اين كارھا در ابتدا . را با سرعت ھرچه بيشتر افزايش دھد نيروھاي مولده
فقط از طريق يورش مستبدانه به حقوق مالكيت خصوصي و به مناسبات 
بورژوايي توليد و بدين سان از طريق اقداماتي مي تواند انجام گيرد كه به لحاظ 

اين مرحله اقتصادي ناكافي و ناپايدار ھستند اما مسير تحول را به سمت گذار از
اما نكته ). ٨(» سوق مي دھند و براي براندازي كل شيوه توليد ضروري ھستند

دوم به افق و دورنمايي مربوط مي شود كه به نظر ماركس تحقق مطالبات پايه 
اين افق و چشم . اي طبقه كارگر بايد فقط با ھدف دستيابي به آن صورت گيرد

اي كار مزدي، اجتماعي شدن انداز نيز از نظر ماركس چيزي نيست جز الغ
ماركس، پس از . و بدين سان ازميان رفتن دولت مالكيت، محو جامعه طبقاتي

پس از آن كه در «: فھرست كردن اقدامات دھگانه مذكور، چنين مي نويسد 
تمايزات طبقاتي ناپديد شد و تمام } از سرمايه داري به كمونيسم{جريان تحول 

} كارگران{ده متمركز گشت، آنگاه قدرت دولتي توليد در دست افراد گردھم آم
قدرت سياسي به معناي حقيقي آن . خصلت سياسي خود را از دست خواھد داد

پرولتاريا كه در . قدرت سازمان يافته يك طبقه براي ستم به طبقه ديگر است
مبارزه اش عليه بورژوازي ضرورتا به عنوان طبقه متحد مي شود، از طريق 

به طبقه حاكم بدل مي كند و به عنوان طبقه حاكم مناسبات كھنه انقالب خود را 
توليد را به زور دگرگون مي سازد، بدين سان ھمراه با اين مناسبات توليدی 
شرايط زيربنايي ستيز طبقاتي و به طوركلي وجود طبقات و بدين سان تفوق خود 

ي قديم با به جاي جامعه بورژواي. به عنوان طبقه را نيز دگرگون خواھد كرد
طبقات و ستيزه ھاي طبقاتي اش مجمعي از انسان ھا خواھيم داشت كه در آن 

چنان كه مي بينيم ). ٩(» شرط تكامل آزادانه ھمگان تكامل آزادانه ھر فرد است
در رويكرد ماركس به مبارزه و سازمانيابي طبقه كارگر عليه سرمايه داري نه 

و تالش براي  »برنامه«و طبعا  »سازمان انقالبيون حرفه اي«حزبي به اسم 
سازمان «تبديل آن به پرچم مبارزه طبقه كارگر وجود دارد و نه تشكلي به نام 

يا سنديكا به عنوان تشكلي تريديونيونيستي كه از چھارچوب سرمايه » كارگران
اين ھا ھمه پس از ماركس و مشخصا از سوي لنين مطرح . داري فراتر نمي رود

در زير خواھيم ديد، دقيقا به عنوان لوازم و سازوكار كسب  چنان كه ،شدند و
سرمايه داري از طريق جايگزيني سرمايه داري  اصالحقدرت سياسي براي 

   .خصوصي با سرمايه داري دولتي در پوشش سوسياليسم

چنان كه گفتم، پراكسيس ماركس درمورد مبارزه ضدسرمايه داري طبقه كارگر 
به  )ناخودآگاھانه(درخود مبارزه براي تبديل آن از  تالش براي سازماندھي اين

با ھدف الغاي كارمزدي به عنوان اساس و جوھر رابطه ) خودآگاھانه(براي خود 
به عبارت ديگر، از نظر ماركس، ھدف مبارزه طبقاتي . اجتماعي سرمايه است

طبقه كارگر رھايي انسان از چنگ نظام سرمايه داري و به طوركلي نظام 
از طريق انقالب اجتماعي پرولتاريا است، كه البته قبل از ھرچيز مستلزم  طبقاتي

درھم شكستن ماشين دولتي سرمايه و استقرار دولت كارگري در شكل شوراھاي 
اما، به نظر ماركس، اين دولت صرفا روبناي گذار جامعه . انقالبي كارگران است

ي جامعه كمونيستي و وسيله صرف براي برپاي از سرمايه داري به كمونيسم
ماركس . است، كه در آن نه تنھا دولت كارگري بلكه ھيچ گونه دولتي وجود ندارد

تقسيم مي ) يا اول و دوم(اين جامعه بدون دولت را به دو مرحله پاييني و بااليي 
درمرحله پاييني جامعه كمونيستي، با آن كه طبقات از ميان رفته اند و ديگر . كند

و طبعا ھيچ گونه كارمزدي وجود ندارد، به اين علت كه اين ھيچ گونه استثمار 
جامعه از دل جامعه سرمايه داري بيرون آمده ھنوز حقوق بورژوايي در آن 

افراد جامعه، اگر چه ديگر نه فروشنده نيروي كار ھستند و نه . حكمفرماست
سبت و به ھمين دليل ھيچ كس ديگري را استثمار نمي كند، ھنوز به ن خريدار آن

مقدار كاري كه تحويل جامعه مي دھند از جامعه كاالھاي مصرفي تحويل مي 
گيرند، و ھمين امر به معناي وجود مبادله ارزش ھاي برابر بر اساس مقدار كار 

البته آنچه کل افراد جامعه تحويل می گيرند دقيقا معادل کل . انجام گرفته است
کل کار افراد جامعه ، منابع تامين  از. کاری که اين افراد انجام داده اند نيست
اين نيازھا عبارت اند از نخست نيازھای . نيازھای عمومی جامعه کسر می شود

توليدی جامعه از قبيل جايگزينی وسايل توليد مستھلک شده، گسترش توليد، 
حفاظت از توليد و بيمه آن در مقابل حوادث کار و باليای طبيعی و سپس نيازھای 

ظير ھزينه ھای عمومی غيرتوليدی، ھزينه تاسيس موسسات مصرفی جامعه ن
آموزشی و بھداشتی و درمانی و ھزينه زندگی معلوالن و ازکارافتادگان و به 

پس از کسر منابع تامين اين نيازھا، کل . طورکلی کسانی که نمی توانند کار کنند
که محصول کار افراد جامعه به صورت کاالھای مصرفی به نسبت مقدار کاری 

اما معيار بھره مندي افراد از ثروت . انجام داده اند بين آنان توزيع می شود
جامعه به نسبت مقدار کاری که انجام داده اند ھنوز يك معيار سرمايه دارانه 
است، زيرا طبق اين معيار دو نفر كه كار مساوي با ھم انجام داده اند به اندازه ھم 

رند، در حالي كه اين دو نفر به ھر دليل از جامعه كاالي مصرفي تحويل مي گي
مثال يكي ممكن است دارای بدن قوی . ممكن است نيازھاي متفاوتي داشته باشند

ديگري ممكن ضعيف . تری باشد و به مصرف كاالھاي بيشتري نياز داشته باشد
اين دو نفر از حقوق برابر . باشد و نيازش به کاالھای مصرفی کمتر باشد

توزيع كاالھاي مصرفي در ميان افراد . به لحاظ واقعي نابرابرندبرخوردارند اما 
جامعه به نسبت مقدار كاري كه انجام داده اند اين نابرابري واقعي را پيش فرض 
مي گيرد و به رسميت مي شناسد و به اين معنا ھنوز مھر و نشان بورژوايي را 

اين گونه بيان مي ماركس شعار اين مرحله از جامعه كمونيستي را . برخود دارد
اما در مرحله . و به ھر كس به اندازه كارش از ھر كس به اندازه توانش: كند 

بااليي جامعه كمونيستي، به دليل از ميان رفتن تبعيت اسارت بار فرد از تقسيم 
كار و امحاي تضاد بين كار دستي و كار فكري و تبديل كار به نياز حياتي انسان 

ي توليدي انسان و تحقق ديگر پيش شرط ھاي رھايي و بدين سان فوران نيرو
كامل انسان از چنگ ھر چيز طبقاتي، محدوديت بورژوايي فوق از ميان مي رود 

از ھركس به اندازه توانش : و ھر فرد مي تواند به اندازه نيازش از جامعه بگيرد 
نونی و با البته اين که آيا اکنون و در دنيای ک .)١٠(و به ھركس به اندازه نيازش 

رشد غيرقابل تصور نيروھای مولده بازھم طی مرحله پايينی جامعه کمونيستی 
ھدف . ضروری است يا نه مسئله ديگری است که جای بحث آن در اينجا نيست

 .من در اين مورد صرفا توضيح نظريه مارکس و مغايرت نظريه لنين با آن است
قرارگيرد آن است كه، از نظر بايد مورد تاکيد  نكته مھمي كه در اين توضيح

ماركس، در ھر دو مرحله جامعه كمونيستي ھيچ گونه دولتي وجود ندارد و دولت 
كارگري يا ديكتاتوري انقالبي پرولتاريا فقط در دوره گذار از سرمايه داري به 
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حال آن كه، به . كمونيسم وجود دارد، که بر استقرارجامعه کمونيستی مقدم است
دولت ھمچنان ) مي نامد» سوسياليسم«كه او آن را (حله پاييني نظر لنين، در مر

قواعد } در مرحله پايينی کمونيسم{اما ... «: به موجوديت خود ادامه مي دھد 
بنابراين، در اين حدود، ھنوز نياز . وجود ندارد" حقوق بورژوايی"ديگری جز 

بر وسايل  به دولت باقی می ماند، دولتی که ضمن حراست از مالکيت اشتراکی
. توليد از برابری در کار و برابری در توزيع محصوالت نيز حفاظت می کند

دولت رو به زوال می رود زيرا ديگر ھيچ سرمايه دار و ھيچ طبقه ای وجود 
ولی دولت ھنوز . سرکوب کردرا طبقه ای ندارد و، از ھمين رو، نمی توان ھيچ 

که نابرابری " حقوق بورژوايی"زيرا ھنوز حراست از . کامال زوال نيافته است
برای زوال کامل دولت، کمونيسم کامل . واقعی را مجاز می شمارد، باقی می ماند

پرسش اين است كه اگر در اين مرحله طبقات از ميان رفته ). ١١(» .الزم است
اند و ديگر استثمار وجود ندارد چه ضرورتي براي دولت وجود دارد؟ دولت يا 

كه در اين  - استثمار نيروي كار و دفاع از آن است  سازمان برنامه ريزي
يا سازمان مبارزه با اين استثمار براي امحاي آن است  - صورت بورژوايي است 

در ھر دو حالت، وجود دولت به معناي وجود . كه در اين حالت كارگري است - 
ن چگونه ممكن است كه استثمار ازميان رفته باشد اما دولت كماكا. استثمار است

وجود داشته باشد؟ دليل لنين برای ادامه وجود دولت در مرحله نخست جامعه 
» حراست از حقوق بورژوايی«کمونيستی، چنان که در گفته باال آمده است، 

اگر قرار باشد دولت کارگری ھنوز در مرحله نخست وجود داشته باشد  !!است 
اما از . ز آن حراست کندقاعدتا بايد با حقوق بورژوايی مبارزه کند نه اين که ا

نظر لنين، نه تنھا دولت در اين مرحله ھمچنان به موجوديت خود ادامه مي دھد 
 - و اين بسيار مھم تر است  -بلكه !!) آن ھم برای حراست از حقوق بورژوايی ( 

حسابرسی و «: تبديل می شوند مستخدمان مزدبگير دولت ھمه افراد جامعه به 
و برای کارکرد صحيح " تسھيل امور"که برای مده ای عاين است عامل  –کنترل 

شھروندان جامعه به مستخدمان تمام . مرحله نخست جامعه کمونيستی الزم است
تمام . مزدبگير دولتی بدل می شوند که از کارگران مسلح تشکيل شده است

و سراسری تبديل  واحددولتی " سنديکای"شھروندان به مستخدم و کارگر يک 
مه آنچه الزم است اين است که آن ھا بايد به طور مساوی کار کنند، ھ. می شوند

به ). ١٢(»سھم مناسب خود را از کار ادا کنند و به طور مساوی مزد بگيرند
عبارت ديگر، لنين از يك سو مي گويد در مرحله پاييني كمونيسم استثمار وجود 

از سوي ديگر به ندارد، كه خود با وجود دولت در اين مرحله منافات دارد، و 
ماركس كاپيتال بر اساس آنچه در . وجود مزد يا اجرت در اين مرحله قائل است

آمده، مزد چيزي نيست جز بھاي نيروي كار، و خريد و فروش نيروي كار به 
معناي استثمار فروشنده نيروي كار يعني كارگر توسط خريدار آن يعني سرمايه 

كند كه آن كه به كارگر مزد مي دھد و  از نظر ماركس، ھيچ فرقي نمي. دار است
در ھرحال، . نيروي كارش را مي خرد فرد است يا شركت خصوصي يا دولت

كارگري كه نيروي كارش را مي فروشد توسط خريدار اين نيرو استثمار مي 
بنابراين، از نظر ماركس، وجود مزد در ھر جامعه اي به معناي وجود . شود

فقط در يك حالت ممكن است كه از يك . معه استاستثمار نيروي كار در آن جا
سو به محو استثمار سرمايه داري در يك جامعه باور داشته باشيم و، ازسوي 
ديگر، به وجود مزد در آن جامعه قائل باشيم و آن اين است كه درك ديگري غير 

و اين حالت . از استثمار سرمايه داري و الغاي آن داشته باشيم از درك ماركس
لنين جامعه سرمايه داري را نه با . ن است كه در مورد لنين ديده مي شودھما

. استثمار كارمزدي بلكه با توليد برای فروش، بازار آزاد و رقابت تعريف مي كند
نام دارد که تحوالت اقتصادی جديد در زندگی دھقانان نخستين اثر اقتصادی لنين 

نظرات اقتصاددانی به نام موضوع اين اثر نقد . نوشته است ١٨٩٣در بھار 
کشاورزی دھقانان در جنوب روسيه کتابی به نام  ١٨٩١پستنيکوف است که در 

پستنيکوف در اثر خود نوشته بود که علت فقر در روسيه . منتشر کرده بود
کوچک بودن اندازه زمين است که باعث می شود دھقان نتواند از نيروی کار 

ند و، به ھمين دليل، مازاد جمعيت به وجود خانواده اش به طور کامل استفاده ک
لنين در نقد ديدگاه پستنيکوف می گفت کوچک بودن اندازه زمين و مازاد . می آيد

به نظر لنين، علت فقر . جمعيت ناشی از آن خود معلول فقر است و نه علت آن
مبارزه بين منافع اقتصادی مختلف در ميان دھقانان است که علت آن نيز توليد 

اگر، از يک سو، دھقانی توسعه زمين «: ی فروش و رقابت در بازار است برا
زير کشت خود را سودآور می يابد علتش اين است که می تواند محصولش را در 

و اگر، از سوی ديگر، دھقان ديگر دست کشيدن از کشت را . بازار بفروشد
بخش عمده  سودآور می يابد و به کارگر تبديل می شود علتش آن است که ارضای

و از آنجا که او . نيازھای او مستلزم خرج کردن پول يعنی فروش محصول است
در فروش محصول کشاورزی خود با رقيبی در بازار روبه رو می شود که نمی 
تواند با او رقابت کند، تنھا کاری که برای وی باقی می ماند فروش نيروی کار 

باال در آن رشد می کند توليد  در يک کالم، بستری که پديده ھای. خويش است
علت اساسی مبارزه منافع اقتصادی در ميان دھقانان وجود . برای فروش است

اوال، اگر دھقان ). ١٣(» نظامی است که در آن ناظم توليد اجتماعی، بازار است
مرفه می تواند زمين زير کشت خود را توسعه دھد علتش آن است که او در 

وی کار پيدا می کند که مصرفش می تواند ارزشی بيش از بازار کااليی به نام نير
ھمين ارزش اضافی و تبديل آن به سرمايه . آنچه صرف آن شده است توليد کند

ثانيا، ھمين . است که دھقان مرفه را قادر به توسعه زمين زير کشت خود می کند
شود به  نياز دھقان مرفه به نيروی کار ايجاب می کند که دھقان فقير خلع مالکيت

طوری که او برای زنده ماندن جز فروش نيروی کارش ھيچ کار ديگری نتواند 
بنابراين، برخالف آنچه لنين می گويد، علت اين که دھقان فقير نيروی . بکند

کارش را به دھقان مرفه می فروشد اين نيست که اين کار را سودآورتر از توليد 
اساسا توليد . ز گرسنگی می ميرداو مجبور است چنين کند، وگرنه ا. می داند

آنچه توليد کااليی سرمايه . برای فروش و بازار ويژگی توليد کااليی ساده است
است و نيروی کار  خريد و فروشداری را از توليد کااليی ساده متمايز می کند 

بنابراين، درک و تعريف لنين از سرمايه . نه توليد برای فروش و بازار و رقابت
و چون در مرحله . کاپيتالاست غير از درک و تعريف مارکس در داری چيزی 

بازار آزاد و رقابت و آنارشی توليد جاي خود را  نخست کمونيسم مورد نظر لنين
به اقتصاد متمركز و برنامه ريزي شده مي دھد، طبيعي است كه او علت پايان 

ر آزاد و توليد برای الغای بازا امحای کارمزدی بلکه استثمار در اين مرحله را نه
حال وقتي . فروش و بدين سان استقرار اقتصاد متمرکز و برنامه ريزی شده بداند

اين اقتصاد متمركز و برنامه ريزي شده در مالكيت و زير نظارت دولتي 
قرارگيرد كه ھمه افراد جامعه مستخدمان مزدبگير آن ھستند روشن مي شود كه 

. نيست سرمايه داري دولتينامد چيزي جز مي » سوسياليسم«آنچه لنين آن را 
جاي سرمايه دار خصوصي را دولت . فقط جاي استثمارگر عوض شده است

و اين ھمان رويدادي است كه عمال و واقعا در شوروي به وقوع . گرفته است
به عبارت ديگر، لنين ھم تئوري سرمايه داري دولتي تحت نام . پيوست

در . ال آن را رھبري و در عمل پياده كردسوسياليسم را ارائه داد و ھم عم
لنين نه تنھا ھيچ تغييري در رابطه سرمايه يعني خريد وفروش » سوسياليسم«

نيروي كار به وجود نمي آيد بلكه بھترين مدل ھاي اداره و مديريت اين رابطه از 
ما شكل سازمان كار را «: كشورھاي پيشرفته سرمايه داري وام گرفته مي شود 

 - نخواھيم كرد، بلكه آن را حاضر و آماده از سرمايه داري مي گيريم اختراع 
بانك ھا، سنديكاھا، بھترين كارخانه ھا، ايستگاه ھاي آزمايشي، آكادمي ھا و 

تمام آنچه كه بايد انجام دھيم وام گرفتن بھترين مدل ھايي است كه . نظاير آن ھا
لنين » سوسياليسم«كه آشكار است ). ١٤(» كشورھاي پيشرفته تھيه كرده اند

  . ھمان سرمايه داري به مالكيت دولت درآمده يعني سرمايه داري دولتي است

بر زمينه اقتصاد سرمايه داري از » سوسياليسم«استقرار دولت و تداوم آن در 
چنان جايگاھي در رھيافت لنين برخوردار است كه حتي ديدگاه او را درباره 

در رويكرد ماركس، اساس و ھدف . ي دھدمبارزه طبقاتي تحت تاثير قرار م
مبارزه طبقه كارگر عليه طبقه سرمايه دار و دولت آن رھايي اقتصادي اين طبقه 
از استثمار کارمزدی و بدين سان آزادي كل بشريت از ھر گونه جامعه طبقاتي 
است و در اين فرايند، دولت كارگري صرفا وسيله اي اضطراري است كه زوال 
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  ١٣٨٨ آبان ٢٢جمعه     ٨٠شمارٔه مسلسل   ٣٣سال دوم ـ شمارٔه  

» اساس« حال آن كه از نظر لنين . آن به سود رھايي انسان است ھر چه سريع تر
سازماندھي قدرت «مبارزه طبقاتي طبقه كارگر » کامال تکامل يافته«و شکل 
کافی نيست که بگوييم مبارزه طبقاتی فقط آن گاه واقعی، «: است  »دولتي

ت نيز در سياس. پيگيرانه و تکامل يافته می شود که قلمرو سياست را دربرگيرد
ھم ممکن است خود را به موضوعات جزئی محدود کنيم و ھم امکان دارد که 

آن گاه تنھا مارکسيسم . عميق تر موضع بگيريم و به اساس مسائل دست پيدا کنيم
می داند که صرفا حاوی " سراسری"مبارزه طبقاتی را کامال تکامل يافته و 
را شامل  - ی قدرت دولتی سازماندھ - سياست نباشد بلکه مھم ترين امر سياست 

كسي كه به مبارزه طبقاتي اين گونه نگاه كند طبيعي است كه جنبش ). ١٥(» شود
سازمان انقالبيون حرفه اي و درواقع وسيله ) ١٦(» تكيه گاه«كارگری راصرفا 

اين ديدگاه درست نقطه مقابل  .بداند سازماندھي قدرت دولتيھدف  صرف براي
گفت ھر جنبش سياسي، كه طبعا شامل جنبش كسب  ديدگاه ماركس است كه مي

قدرت سياسي و سازماندھي قدرت دولتي نيز مي شود، وسيله اي است درخدمت 
از نظر مارکس، ھدف طبقه کارگر از کسب . ھدف رھايي اقتصادي طبقه كارگر

قدرت سياسی يعنی آزادی سياسی عبارت است از امحای مناسبات مبتنی بر خريد 
طبقات سرمايه  کار و استثمار کارمزدی، و با تحقق اين امر ھمو فروش نيروی 

دار و کارگر و ھم دولت که ابزار سرکوب يک طبقه توسط طبقه ديگر است از 
ميان می روند و بدين سان رھايی انسان، که ھدف نھايی مبارزه طبقه 

لنين، در پوشش پيروي از ماركس، اين ديدگاه او . کارگراست، متحقق می شود
ا وارونه مي كند و مبارزه طبقه كارگر براي رھايي اقتصادي را به خدمت ر

آنچه نزد ماركس وسيله  .سازماندھي قدرت دولتي يعني آزادي سياسي درمي آورد
اين ديدگاه، که مبارزه طبقه كارگر . صرف است نزد لنين به ھدف تبديل مي شود

ورد و درواقع اين براي رھايي اقتصادي را به خدمت آزادي سياسي درمی آ
انقالب دموكراتيك  مبارزه را در ھمين جا متوقف می کند، خود را در طرح

نيز ) دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقالب دموكراتيك در كتاب( توسط لنين 
به معناي ) يا دموكراسي سياسي ( بديھي است كه آزادي سياسي . نشان مي دھد

به اين معنا، . تصادي طبقه كارگر استكسب قدرت سياسي پيش شرط رھايي اق
منظور . استقرار دولت كارگري ھمان تحقق آزادي سياسي طبقه كارگر است

گام نخست انقالب كارگران عبارت است از پيشروي «كه  مانيفستماركس در 
» پرولتاريا به سوي تبديل شدن به طبقه حاكم، يعني پيروزي دموكراسي

آنچه لنين در مورد روسيه مطرح مي كند  اما. ھمين آزادي سياسي است)١٧(
اوال لنين از اين حكم درست كه آزادي سياسي پيش . چيزي اساسا متفاوت است

شرط رھايي اقتصادي طبقه كارگر است اين نتيجه غلط را می گيرد كه انقالب 
است كه در جريان آن  مرحله انقالب دموكراتيكاجتماعي طبقه كارگر مستلزم يك 

ه در چھارچوب سرمايه داري رشد مي يابد، چيزي كه لنين در نيروھاي مولد
آزادي سياسي يا كسب قدرت سياسي پديده اي است . مي گويد دو تاكتيك كتاب

سياسي در راستاي يورش به كل نظام سرمايه داري، حال آن که رشد نيروھاي 
مولده در چھارچوب مناسبات سرمايه داري امري است اقتصادي در جھت تقويت 

مبارزه برای رشد نيروھای مولده در چھارچوب سرمايه . نظام سرمايه داري
دموکراتيک به عنوان يک مرحله انقالب  داری تحت نام آزادی سياسی و انقالب

ھدف خاصی را دنبال می کند که در سطور  انقالب سوسياليستیپيش از جداگانه 
روسيه  ١٩٠٥يد انقالب ثانيا لنين از يك سو مي گو .زير آن را توضيح می دھم

انقالب بورژوايي است و، از سوي ديگر، معتقد است كه ھمين انقالب بورژوايي 
تكليف منشويك ھاي مخالف لنين مشخص . بايد به رھبري طبقه كارگر انجام گيرد

آن ھا مي گفتند انقالب روسيه بورژوايي است و رھبرش نيز بايد بورژوازي . بود
ر راس آن ھا لنين مي گفتند انقالب روسيه بورژوايي اما بلشويك ھا و د. باشد

انقالب را طبقه كارگر بدون بورژوازي رھبري مي !! است اما بدون بورژوازي 
براي آن كه اھداف بورژوازي را متحقق  براي چه؟. كند و به انجام مي رساند

چرا؟ براي آن كه پيش شرط رھايي اقتصادي طبقه كارگر رشد نيروھاي !! كند
به عبارت ديگر، طبقه كارگر !! لده در چھارچوب مناسبات سرمايه داري استمو

طبقه كارگري كه قادر به رھبري ( كه مي تواند از نظر اقتصادي رھا شود 

نه تنھا اين ) انقالب باشد چرا نتواند يا نبايد خود را از نظر اقتصادي رھا كند؟
شد مي دھد و اھداف طبقه كار را نمي كند بلكه با دست خود سرمايه داري را ر

سال ھا پيش، !! بورژوازي را پياده مي كند تا تازه قادر به رھايي اقتصادي شود
تھراني ھا لطيفه اي براي قزويني ھا ساخته بودند و آن اين بود كه قزويني ھا 
وقتي به تھران مي آيند و گم مي شوند و نمي توانند آدرس مورد نظرشان را پيدا 

نمي !! ميدان آزادي تا مسير آدرس را دوباره از اول طي كنند كنند برمي گردند
دانم طبقه كارگري كه تا آنجا پيش رفته است كه مي تواند انقالب را رھبري كند 

رھايي اقتصادي خود و بشريت به  و طبعا قادر است عالوه بر آزادي سياسي
اي مولده را در طور كلي را متحقق كند چرا بايد به اول خط برگردد و تازه نيروھ

اين پرسش را مي توان با اين بحث ! چھارچوب مناسبات سرمايه داري رشد دھد؟
آشنا و قديمي پاسخ داد كه رھايي اقتصادي طبقه كارگر پيش و بيش از آن كه در 
گرو رشد نيروھاي مولده باشد درگرو درجه رشد مبارزه طبقاتي طبقه كارگر 

ظر ميزان رشد مبارزه طبقاتي آن قدر رشد درنتيجه، طبقه كارگري كه از ن. است
كرده كه آماده است خود و جامعه را از چنگ ھرگونه نظام طبقاتي برھاند نبايد 

اگر رشد نيروھاي مولده براي برپايي . منتظر رشد نيروھاي مولده باقي بماند
چرا اين كار نمي تواند به  - كه حتما چنين است  - جامعه كمونيستي الزم است 

كه در چھارچوب سرمايه داري انجام گيرد در بيرون از اين چھارچوب  جاي آن
و درمرحله پاييني كمونيسم انجام گيرد؟ بي ترديد، نگرش تعيين كنندگي رشد 
نيروھاي مولده در چھارچوب سرمايه داري به جاي درجه اعتالي مبارزه طبقاتي 

حد پذيرش آشکار  نمونه ھاي اين درك را، كه حتي تا. در لنين وجود داشته است
كيانند و چگونه " دوستان مردم" پيش مي رود، در كتاب  و داروينيسم دترمينيسم

اما طرح ). ١٨(به وضوح مي توان ديد برضد سوسيال دموكرات ھا مي جنگند 
مسئله به اين صورت اين اشكال را دارد كه گويا درك لنين از مبارزه طبقاتي 

 .ين بوده كه دترمينيست و کائوتسکيست بوده استايرادي نداشته و ايراد او فقط ا
. به نظرمن، اتفاقا پرسش فوق را بايد با درك لنين از مبارزه طبقاتي توضيح داد

مبارزه طبقاتي طبقه كارگر را » کامال تکامل يافته«و شکل  »اساس«دركي كه 
ي م» سازماندھي قدرت دولتي«نه مبارزه برای رھايي اقتصادي اين طبقه بلكه 

داند طبيعي است كه ھدفش از انقالب دموكراتيك به رھبري طبقه كارگر آن باشد 
  .که امر رھايي اقتصادي اين طبقه را به خدمت سازماندھي قدرت دولتي درآورد

اما برای اين که رھايي اقتصادي طبقه كارگر به خدمت سازماندھی قدرت دولتی 
د بايد ابزار و لوازم تشكيالتي درآيد و بدين سان سرمايه داري دولتي مستقر شو

نظريه دو تشكيالت براي طبقه . اين امر و طبعا زمينه نظري آن فراھم شود
كارگر كه اساس آن را كائوتسكي بيان كرده و توسط لنين فرموله شده با ھدف 

طبقه كارگر  طبق اين نظريه،. تدارك ھمين ابزار و لوازم ارائه شده است
، كه در بيرون طبقه كارگر و »آگاھي سوسياليستي« براساس وجود يا عدم وجود

روشنفكران «تدوين مي شود و توسط » نمايندگان دانشور طبقات دارا«از سوي 
: به درون طبقه منتقل مي شود، به دوبخش عمده تقسيم مي گردد » انقالبي

سرمايه  ھستند و در چھارچوب» آگاھي«اكثريت يا توده كارگران، كه فاقد اين 
مبارزه صرفا اقتصادي و حداكثر مبارزه سياسي اتحاديه اي مي كنند، داري 

. يا ھمان سنديكا يا اتحاديه كارگري متشكل مي شوند» سازمان كارگران«در
حامل » روشنفكران انقالبي«نيز ھمراه با ھمان » كارگران آگاه«اقليت 

يا » حزب طبقه كارگر«(» سازمان انقالبيون حرفه اي«در » سوسياليسم«
بر سازمان نخست براي » تكيه«سازمان مي يابند و با  )»حزب كمونيست«

سرنگوني حكومت بورژوازي، كسب قدرت سياسي و به اصطالح ازميان 
اين نظريه دقيقا قبايي است كه ). ١٩(برداشتن سرمايه داري مبارزه مي كنند 

مايه داري طبقه كارگر بايد به تن كند تا بتواند تحت پوشش سوسياليسم درواقع سر
آگاھي «زيرا، از يك سو، توده كارگران به اين بھانه كه . دولتي را پياده كند

ندارند و به ھمين دليل فاقد صالحيت مبارزه سياسي عليه سرمايه » سوسياليستي
داري ھستند، از اين مبارزه سياسي دور نگه داشته مي شوند و حداكثر کاری كه 

حزب » تكيه گاه«فته مي شود ايفاي نقش دراين مبارزه برای آنان در نظر گر
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 بديھي است كه وقتي مبارزه اكثريت عظيم توده ھاي كارگر كاركردي. است
آن داشته باشد، اين توده  وايي صرفا اقتصادي و حداكثر سياسي به معناي بورژ

عظيم از مبارزه سياسي براي نابودي سرمايه داري محروم شده و بدين سان ھم 
از يورش براندازانه و دگرگون  اري و اساس آن يعني كارمزدينظام سرمايه د

ساز آن مصون نگه داشته مي شود و ھم بقاي فروش نيروي كار توسط اين توده 
از سوي ديگر، قدرت سياسي طبقه كارگر به جاي . عظيم كارگر تضمين مي شود

بدين سان باشد و در جھت الغاي كارمزدي و طبقه آن كه تشكل پرولتاريا به مثابه 
تبديل مي شود  »انقالبيون حرفه اي«دولت حزبي قدرت  زوال خود حركت كند به

كه نيروي كار توده كارگران را مي خرد و به آنان مزد مي دھد و به اين ترتيب 
به جاي حركت در راستاي زوال خود در جھت استحكام بيش از پيش پايه ھاي 

بدين سان، رويكرد ماركس به  .رودخويش به مثابه دولت سرمايه داري پيش مي 
آن را با عبارت مانيفست سازماندھي طبقه كارگر عليه سرمايه داري، كه او در 

بيان مي كند، به علت ضرورت استقرار » تشكل پرولتاريا به صورت طبقه«
سرمايه داري دولتي تحت نام سوسياليسم، توسط لنين به رويكرد دو پاره 

  . در سوي ديگر تبديل مي شود» حزب«در يك سو و » سنديكا«

» آنارشيسم«و » اكونوميسم« در اينجا الزم است كه به تعريف لنين از دو مفھوم
چه بايد يك جنبه از تعريف لنين از اكونوميسم در . اشاره اي ھرچند مختصر بكنم

عبارت است از سرفرود آوردن در مقابل جنبش خودانگيخته طبقه كارگر و كرد 
اين تعريف . آگاھي كارگران تا سطح آگاھي سوسياليستي ارتقاي عدم تالش براي

اكنون محل نزاع نيست، چرا كه ھيچ فعال كارگري سوسياليستي منكر ارتقاي 
. جنبش خودانگيخته كارگران به سطح جنبش خودآگاھانه طبقه كارگر نيست
اه اختالفي كه در اين مورد وجود دارد اين است كه پيروان سنت ماركسي خاستگ

و منشاء خودآگاھي طبقه كارگر را مبارزه اين طبقه عليه سرمايه و كشف 
قانونمندي ھاي اين مبارزه توسط پيشروان و فعاالن اندروني طبقه مي دانند، در 
حالي كه طرفداران سنت لنيني خاستگاه و منشاء آگاھي سوسياليستي را به بيرون 

درھرحال، . نسبت مي دھند» ارادانشوران طبقات د«از مبارزه طبقه كارگر و به 
چه توده كارگران بر بستر مبارزه طبقاتي با سرمايه و توسط پيشروان و فعاالن 
جنبش كارگري به خودآگاھي برسند و چه آگاھي از بيرون وارد جنبش كارگري 
شود، ھر دو طرف در اين نكته متفق القول ھستند كه جنبش خودانگيخته بايد به 

به اين معنا، ھيچ يك از اين دو طرف نمي توانند . رتقا يابدسطح جنبش آگاھانه ا
اين . اما اين فقط جنبه مثبت تعريف لنين از اكونوميسم است. اكونوميست باشند

چنان كه گفتم، در . تعريف، جنبه نادرستي نيز دارد كه بايد توضيح داده شود
سيله اي است رويكرد لنين به مبارزه طبقه كارگر، رھايي اقتصادي اين طبقه و

نتيجه منطقي . انقالبيون حرفه اي سازماندھي قدرت دولتي توسط در خدمت ھدف
مبارزه طبقه كارگر تنھا آنگاه از نظر اقتصادي رھايي  اين رويكرد آن است كه

بخش مي شود يا جنبه سوسياليستي پيدا مي كند كه اين مبارزه به خدمت 
، ھر فرد يا جرياني كه مبارزه اقتصادي بنابراين .سازماندھي قدرت دولتي درآيد

طبقه كارگر را درخدمت سازماندھي قدرت دولتي نداند و از اين موضع 
به . فراطبقاتي به مبارزه سياسي طبقه كارگر نگاه نكند اكونوميست تلقي مي شود

اين معنا، از نظر لنين و پيروان او، حتي ماركس نيز يك اكونوميست دوآتشه 
در مورد آنارشيسم . عموم فعاالن ضدسرمايه داري طبقه كارگراست، چه رسد به 

آنجا كه او آنارشيسم را . نيز تعريف لنين يك جنبه درست و يك جنبه نادرست دارد
از جمله دولت كارگري مي داند  به معناي مخالفت با استقرار ھرگونه دولت

ا تمركز اما وقتي او ھرگونه مخالفت ب. تعريف درستي از آنارشيسم مي دھد
كه به نظر لنين بايد تا حد تمركز تمام قدرت سياسي در كميته  - قدرت دولتي را 

آنارشيسم  -) ٢٠(مركزي حزب و حتي تا حد ديكتاتوري شخص واحد پيش رود 
ھنگامي كه قدرت . مي نامد، تعريف يكسره نادرستي از آنارشيسم ارائه مي دھد

اھاي طبقه كارگر را مي گيرد، سياسي حزب انقالبيون حرفه اي جاي قدرت شور
 طبيعي است كه ھرگونه مخالفت با قدرت حزبي و تمركز بيش از پيش آن مخالفت
با دولت از جمله دولت كارگري تلقي شود و برچسب آنارشيسم و حتي تالش 

كمك به دشمنان طبقاتي انقالب «و » پيروزي ضدانقالب بورژوايي«براي 
مد آن تصفيه مخالفان قدرت متمركز حزبي كه پيا بخورد، برچسبي» پرولتري

و بيرون ريختن آن ھا از حزب است  تحت عنوان آنارشيست و آناركوسنديكاليست
به عبارت ديگر، جنبه اخير تعريف آنارشيسم نه متوجه آنارشيست ھا بلكه ). ٢١(

متوجه شوراھاي انقالبي كارگري و طرفداران آن ھا است كه اين گونه از سوي 
سب آنارشيسم و آناركوسنديكاليسم مي خورند تا از حزب تصفيه و به لنين برچ

   .انزوا كشيده شوند

روايت احزاب، گروه ھا، محافل و افراد طيف رفرميسم چپ در ايران از  
مسائلی چون مبارزه اقتصادی، مبارزه سياسی، مبارزه اجتماعی، سرنگونی 

و سرانجام سوسياليسم و  طلبی، سازمانيابی جنبش کارگری، تسخير قدرت سياسی
اين تعبير رنگ و . امحای نظام سرمايه داری ھمان روايت لنين و بلشويسم است

بوی ھر چيز داشته باشد ھيچ نشانی از ستيز واقعی و ريشه ای و طبقاتی توده 
در اين روايت، مبارزه اقتصادی مبارزه ای صرفا . ھای کارگر با سرمايه ندارد

برای بھبود شرايط فروش نيروی کار است و ھر نوع اتحاديه ای و سنديکايی 
و » اکونوميستی«تعرض به روند توليد سرمايه در مبارزه اقتصادی برچسب 

مبارزه سياسی عبارت است از مبارزه برای . می خورد» آنارشيستی«
دموکراسی، حقوق مدنی و آزادی ھايی که دستيابی به آن ھا نه تنھا به اساس بقای 

ادت رابطه خريد و فروش نيروی کار، به نظم سياسی و قانون و سرمايه، به سي
حقوق و قراردادھای مخلوق و محافظ سرمايه و به محروميت کامل کارگر از ھر 
نوع حق و آزادی و دخالتگری آزاد در کار خويش و سرنوشت کار و زندگی 
خود ھيچ خدشه ای وارد نمی کند بلکه زمينه را برای رشد مناسبات سرمايه 

در اين روايت، سرنگونی طلبی جنگی است که کارگران . داری آماده می سازد
به آن فراخوانده می شوند اما نه برای خود بلکه برای حزب ماورای خويش، نه با 
شعور و شناخت و توان و انسجام و افق ضدکارمزدی خويش بلکه در اقتدا به 

عليه نظام بردگی  سرکردگان حزبی مرسل و منجی مافوق، نه بر محور پيکار
مزدی بلکه به صورت تسمه نقاله عروج حزب به اريکه قدرت سياسی، نه برای 
اين که بنياد ھر نوع دولت باالی سر جامعه را از بيخ براندازند بلکه برای اين که 

در اين روايت، . ديگر آن کنند نوعی از دولت ماورای جامعه را جايگزين نوع
زمره بزرگ ترين وارونه پردازی ھا است، زيرا امحای سرمايه داری نيز در 

درواقع اسم رمزی است برای جايگزينی نوعی برنامه ريزی کار و » امحاء«اين 
سرمايه داری (با نوع ديگر آن ) سرمايه داری بازار آزاد( توليد سرمايه داری 

در چنين روايتی، ديوار ميان مبارزه اقتصادی و سياسی از ديوار چين ). دولتی
سردادن شعار سرنگونی ھمه چيز است و . ی رفيع تر و عبورناپذيرتر استبس

. مبارزه واقعی و آگاه و افق دار کارگران عليه اساس کارمزدی ھيچ چيز
سرنگونی طلبی در تمامی تار و پودش فراطبقاتی است و از ھر نوع بار واقعی 

ايت ھم تکليف سازمانيابی جنبش کارگری در اين رو. ضدکارمزدی خالی است
سنديکا برای مبارزه اقتصادی توده ھای کارگری و حزب : بسيار روشن است 

که به دنبال ھجرت طبقاتی » دانشوران طبقات دارا«برای مبارزه ضد رژيمی 
خود، به دنبال جراحی شماری فعاالن کارگری از استخوان بندی واقعی جنبش 

االن به بافت حزب و ضدسرمايه داری طبقه شان، به دنبال پيوند زدن اين فع
تبديل آن ھا به شاخک نفوذی درون توده ھای طبقه کارگر، قرار است قدرت 
سنديکاھا را پلکان معراج حزب منجی مافوق کارگران به عرش اعالی حاکميت 

اين روايت بيش از صد سال است که در تاريخ و در فضای . سياسی سازد
ت خود را در کار مسخ، کارزار طبقاتی جاری در تاريخ می چرخد و رسال

تحريف و وارونه پردازی مسائل مربوط به جنبش کارگری به ھمه حوزه ھای 
تعريف کارگر را تحريف کرده است . حيات اجتماعی طبقه کارگر بسط داده است

و بر پايه اين تحريف به بخش ھای وسيعی از کارگران مدال افتخار طبقه متوسط 
ش ھا را به حوزه ای از حوزه ھای و ھر کدام از اين بخ تفويض کرده
حکم برائت سرمايه از . اعزام کرده است» جنبش دموکراتيک«سربازگيری 
بی حقوقی ھا و ستم کشی ھای موجود در جامعه سرمايه داری را در  بخش اعظم
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ھر کوی و برزن حيات کارگران اعالم کرده و دقيقا برای تطھير سرمايه داری 
ی ھا را نه به رابطه اجتماعی سرمايه بلکه به اين بی حقوقی ھا و ستم کش

سنگواره ھای بی حقوقی زن و . مناسبات ماقبل سرمايه داری نسبت داده است
تبعيض ھای جنسيتی عليه زنان، ديکتاتوری، مردساالری، نژادپرستی، تبعيض 
ھای قومی و ملی و مانند اين ھا در اعصار باستان را سند گرفته تا دامن سرمايه 

ارتکاب تمامی اين اشکال تحميل بی حقوقی بر انسان در شرايط حاضر  را از
پاک سازد، تا مبارزه عليه اين جنايت ھا را از برنامه پيکار توده ھای کارگر با 
اساس سرمايه داری جدا کند و برای ھر نوع اعتراض عليه ھر شکل اين بی 

وده ھای کارگر حقوقی ھا قلمروی دموکراتيک و چوبه داری برای حلق آويزی ت
. به جست و خيزھای اصالح طلبانه اين يا آن بخش طبقه سرمايه دار جستجو کند

احزاب و نيروھای طيف رفرميسم چپ در طول اين صد سال ھمه اين بالھا را 
بر سر مبارزه طبقاتی کارگران دنيا آورده اند و حاصل آن ھمه جا کمک به 

ارگر به نفع سرمايه داری در سالخی لجام گسيخته جنبش ضدکارمزدی طبقه ک
راستای ماندگارسازی نظام سرمايه داری و انداختن جنبش کارگری جھانی و 
طبعا جنبش کارگری ايران به ورطه بس اسف انگيز و رقت بار کنونی بوده 

  .است

رويکرد ضدسرمايه داری با افق امحای کارمزدی رويکردی است که در تمامی 
عملی و جنبشی و ضدکارمزدی تمامی وارونه  قلمروھای جنبش کارگری به نقد

و به ميزان توان خود تالش کرده است تا  پردازی ھای فاجعه بار فوق پرداخته
در ھمه ميدان ھای جنگ کارگران عليه سرمايه با تحليل، با استدالل، با 
کالبدشکافی ماھيت سرمايه دارانه اين وارونه پردازی ھا و با تشريح و آناتومی 

اف کارگری و ضدسرمايه داری آن ھا راه را برای بالندگی و بلوغ و بديل شف
اقتداريابی يک جنبش کارگری نيرومند سازمان يافته شورايی و دارای ظرفيت 

» منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران«. امحای بردگی مزدی ھموار سازد
گفتگوھا، راه حل دقيقا جزء جدايی ناپذير و حلقه پيوسته ای از زنجيره سراسری 

ھا و راھکاريابی ھای اين رويکرد در اندرون مبارزات جاری توده ھای کارگر 
اين منشور برخالف انگاره ھای برخی محافل غرق در گرداب . ايران است

رفرميسم چپ، در تمامی تار و پود خود سياسی و ماالمال از سياست 
از ھر چيز بايد به  برای درک اين موضوع قبل. ضدکارمزدی طبقه کارگر است

بايد ديد که از سياست کدام طبقه صحبت می . روايت طبقاتی سياست رجوع کرد
از سياست چه طبقه ای دفاع می کنيم . به مبارزه سياسی کدام طبقه پای بنديم. کنيم

از کدام . کدام حقوق را فرياد می زنيم. و عليه سياست چه طبقه ای می شوريم
اھداف مبارزه . ريشه سياست ھا را در کجا می بينيم. آزادی ھا سخن می رانيم

با اين مبارزه کدام خاکريزھا، در کدام . سياسی خود را چگونه تعيين می کنيم
سخن اصلی در اينجا . جبھه و متعلق به کدام طبقه و کدام نظام را نشانه می گيريم

باز  اين ھاست و ھر نوع شعارپردازی در غياب اين غور و تعمق مبرم طبقاتی
ھم از جنس ھمان وارونه پردازی ھا به نفع نظام کارمزدی و عليه جنبش 

  . ضدسرمايه داری طبقه کارگر است

سياست، حقوق، قانون و نظم سياسی و اجتماعی حاکم ھمه درخدمت سرمايه 
ھمه اين ھا . يعنی رابطه خريد وفروش نيروی کار و توليد ارزش اضافی ھستند

عنوان يک رابطه اجتماعی را حراست کنند و از خطر  وجود دارند تا سرمايه به
ھمه . تعرض جنبش کارگری و مبارزه ضدکارمزدی طبقه کارگر محافظت کنند

اين ھا اجزای پيوسته حيات سرمايه اند و ھنگامی که از سرمايه به عنوان يک 
رابطه اجتماعی سخن می گوييم درست در دل ھمين رابطه و به مثابه اجزائی از 

ھمه اين ھا در کارند تا سرمايه دار کارگر را استثمار . آن قرار می گيرند پيکره
کند، اضافه ارزشی به چنگ آرد، اضافه ارزش ھا را ھر چه کوه پيکرتر سازد، 
کوه اضافه ارزش ھا را به سرمايه ھای الحاقی نوين تبديل کند و جھان را 

کارايی انداموار اين  رويه ديگر کاربرد و. کوھساران رفيع سرمايه ھا گرداند
سياست ھا، قانون ھا، حقوق ھا، نظم و حاکميت، تشديد ھر چه وحشيانه تر 
استثمار کارگر، استھالک و فرسودگی ھر چه مرگبارتر کارگر و محروم کردن 

ھر چه عميق تر کارگر از ھر نوع آزادی و حق دخالت آزاد در کار خويش و 
اگر بناست به اين سياست حمله  .سرنوشت کار و توليد اجتماعی خويش است

کنيم، و اگر سياست ورزی ما به رفرميسم آغشته نيست، پس بايد بنياد مبارزه 
سياسی خويش و يورش خود به حاکميت سياسی سرمايه را بر حمله اساسی به 
شيرازه حيات سرمايه داری، به رابطه توليد ارزش اضافی و به موجوديت رابطه 

استوار سازيم، يعنی دولت را به عنوان نگھبان و خريد و فروش نيروی کار 
رفرميسم چپ و کل نيروھای خارج از . پاسدار اين رابطه مورد حمله قراردھيم

مدار پيکار ضدسرمايه داری طبقه کارگر معنای مبارزه اقتصادی را از بيخ و بن 
آنان مطالبات اقتصادی طبقه کارگر را صرفا فھرستی از . وارونه درک می کنند

در سخن از مبارزه . مطالبات برای بھبود شرايط فروش نيروی کار می پندارند
اقتصادی عدم حمله به شالوده وجود نظام بردگی مزدی را امری صد در صد 

گاه حتی به گونه ای بسيار مبتذل مبارزه . مفروض و واجب االطاعه می پندارند
ً معادل چون و چرای شخصی  اين يا آن کارگر يا اقتصادی طبقه کارگر را دقيقا

کارگران اين يا آن کارخانه با کارفرمای خويش قرارمی دھند، نوعی برداشت از 
روسفيد می  مبارزه اقتصادی کارگران که حتی رفرميسم راست اتحاديه ای را ھم

طيف گروه ھای رفرميست چپ با چنين تعبيری از مبارزه اقتصادی يا . کند
مرو مھم مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر جنجال با وارونه نمايی اين قل درواقع

» اکونوميستی«راه می اندازند که گويا تکيه بر مطالبات اقتصادی کارگران 
گويا بی اعتنايی به سياست و بی توجھی به اھميت مبارزه سياسی است، . است

ھمان مبارزه سياسی که در مرام و مشرب آنان چيزی جز جا به جا کردن نوعی 
منشورمطالبات پايه ای طبقه کارگر «. سرمايه با نوع ديگر آن نيستاز سياست 

به عنوان حلقه ای انداموار در زنجيره سراسری نگاه و پيکار فعاالن » ايران
رويکرد ضدکارمزدی جنبش کارگری بر سينه اين دريافت از مبارزه اقتصادی و 

عا بر سينه چنين رابطه آن با ساير عرصه ھای کارزار طبقاتی کارگران دنيا و طب
در اينجا ھر . قاطعانه دست رد می کوبد» آنارشيسم«و » اکونوميسم«درکی از 

مطالبه اقتصادی دقيقا با محتوا، خصلت و موضوعيتی سرمايه ستيزانه، 
درراستای اختالل در شيرازه حيات سرمايه داری و با جھت گيری مستقيم برای 

ته تر، شورايی تر و سراسری تر توده تدارک نيرومندتر، آگاھانه تر، سازمان ياف
در اينجا . ھای کارگر عليه اساس موجوديت بردگی مزدی منظور می شود

مبارزه برای مطالبات معيشتی روزمره، کارزار سياسی برای آزادی ھای سياسی 
و حقوق مدنی و اجتماعی، پيکار عليه ھر نوع تبعيض جنسی و بی حقوقی زنان 

ديگر و نيز مبارزه فرھنگی با تمام آداب و  اجتماعی يا ھر ستم کشی و محروميت
سنت ھای ارتجاعی و قرون وسطايی ھمه و ھمه رويه ھای پيوسته يک وحدت 
ھستند، ھمان وحدتی که ما از آن به عنوان جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر 

عصاره نگاه در اين جا آن است که بايد . با افق الغای کارمزدی نام می بريم
طه خريد و فروش نيروی کار و توليد ارزش اضافی يعنی بنياد موجوديت راب

سرمايه داری را ھمواره، در تمامی فراز و فرودھای مبارزه جاری طبقاتی، 
آماج مبارزه متحد و آگاه و شورايی توده ھای کارگر قرار داد و ھمزمان و از 

رمايه يورش درون ھمين سنگر به کل ساختار نظم و قانون و قدرت و دولت س
طبقه کارگر بايد با تمامی نيروی ممکن دست به کار اختالل رابطه توليد . برد

ارزش اضافی به سود خود شود و از اين موضع خود را به صورت شورايی 
و اداری دولت  متحد و متشکل سازد و با درھم کوبيدن ماشين پليسی و نظامی

اين دولت برپا کند و به سوی  سرمايه داری قدرت سياسی خود را بر ويرانه ھای
اين روايت از مبارزه . الغای کارمزدی و برچيدن کل نظام طبقاتی پيش رود

اقتصادی با آنچه عده ای به صورتی بسيار مبتذل از آن به عنوان چک و چانه 
زدن کارگران پراکنده يا سنديکاھا يا کل جنبش اتحاديه ای با صاحبان سرمايه بر 

ش نيروی کار حرف می زنند يکسره متضاد و متعارض سر بھبود شرايط فرو
انتزاعی و برای  در اين مورد، برای پرھيز از ھر نوع عبارت پردازی. است

لمس عينی و زنده و مشخص موضوع ھيچ چيز بھتر از آن نيست که به خود 
  . رجوع کنيم» منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران«



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

 
١٠ 

  ١٣٨٨ آبان ٢٢جمعه     ٨٠شمارٔه مسلسل   ٣٣سال دوم ـ شمارٔه  

سرمايه داری  ه دستمزد کارگران تا زمانی که نظامدراين منشور آمده است که پاي
باقی است بايد بر اساس اختصاص سھم ھرچه بيشتری از محصول کار و توليد 
ساالنه طبقه کارگر به ارتقای سطح معيشت و رفاه اجتماعی اين طبقه تعيين و 

سال بايد از محصول اجتماعی کار ساالنه  ١٨تمام افراد زير . تضمين شود
بر مبارزه عملی مؤثر برای محو کارخانگی تصريح . کافی دريافت کنندمستمری 

تا زمانی که محو شود بايد کار به  شده و ھمزمان تأکيد شده است که کار خانگی
منشور . حساب آيد و به زنان خانه دار دستمزد کامل يک کارگر شاغل تعلق گيرد

يره اشتغال خارج شده اند ادامه می دھد که ھمه آحاد جامعه که به ھر دليل از دا
مانند بيکاران، معلوالن، بازنشستگان و ازکارافتادگان بايد حقوق کامل يک 

اياب و ذھاب عمومی، مسکن با تمام امکانات . کارگر شاغل را دريافت کنند
رفاھی، بھداشت و دارو و درمان و بيمارستان، مھد کودک و ھمه دوره ھای 

ھمه سطوح، نگه داری از سالمندان و نظاير پيشادبستانی، آموزش و پرورش در 
اين ھا ھمه و ھمه به عنوان خدمات سراسر رايگان و بدون نياز به پرداخت ھيچ 

کار کودکان زير . پولی، حقوق اوليه و مفروض ھمه شھروندان اعالم می شود
مطالبات ديگر مصرح در منشور، حقوق و آزادی ھای . سال ممنوع می شود ١٨

ً سرمايه و دولت سياسی، اجتماع ی و مدنی بسيار گسترده ای است که دقيقا
ممنوعيت ھر نوع . آن ھا را از طبقه کارگر سلب کرده است سرمايه داری ھمه

دخالت دولت در کار سلب و محدود سازی اين حقوق و آزادی ھا جزء جدايی 
 رفع کامل ھر نوع تبعيض جنسيتی و بی حقوقی زنان نيز از. ناپذير منشور است

ھم چنين، به نظر من، . بيشترين جايگاه در ساختار منشور برخوردار است
مواردی چون جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش، انحالل تمام نھادھای 

نيز بايد به اين مطالبات  سرکوب، آزادی زندانيان سياسی و لغو مجازات اعدام
که، چنان که در مقدمه آن منشور به اين ھا مطالبات اکتفا نمی کند بل. افزوده شود

در بحث ھای جانبی اش به تفصيل تشريح شده است، کل اين مطالبات و  و نيز
مبارزه برای دستيابی به آن ھا جريان جنگ دائمی رو به تعميق و تشديد و 

ھدف . گسترشی است که افق الغای کار مزدی را در پيش روی خود دارد
ار است به سوی چنين افقی و برای آنجاست و جنگ طبقه کارگر حول منشور قر

اما تاکيد می کنم که ضدسرمايه داری بودن مبارزه . فتح چنان قله ای به پيش تازد
. که دارای چنين افقی است طبقه کارگر حول اين منشور صرفا از آن رو نيست

نيز، صرف نظر از اين افق، ضدسرمايه داری است زيرا  نفس اين مبارزه
رت اقتصادی طبقه سرمايه دار و بدين سان تقويت توان ماحصل آن تضعيف قد

. مادی و فکری طبقه کارگر برای مبارزه در جھت نابودی سرمايه داری است
طرح اين انتظارات و خواسته ھا در عرصه کارزار طبقاتی : حال بايد پرسيد 

توده ھای کارگر چه جايگاھی دارد، چه نقشی را احراز می کند و جنبش 
در چه موقعيت و مکانی قرار می دھد؟ آيا طبقه سرمايه دار و دولت کارگری را 

سرمايه داری ايران به قبول مطالبات مندرج در اين منشور تمکين می کنند؟ آيا 
نظام سرمايه داری ايران از ظرفيت قبول اين مطالبات و در ھمان حال استمرار 

ما  رمايه داریآيا به علت قدرت سرکوب دولت س حيات خود برخوردار است؟
  نبايد اين مطالبات را مطرح کنيم؟ 

اين مطالبات درگرو نابودی ماشين دولتی سرمايه داری و  کلبی ترديد، تحقق 
اما از اين حکم درست نتيجه . استقرار دولت شوراھای انقالبی طبقه کارگر است

ه گرفته نمی شود که کارگران برای تحقق اين يا آن مطالبه در چھارچوب سرماي
طبقه کارگر به ميزان نيروی متحد و متشکل خود بايد . داری نبايد مبارزه کنند

ھر چه قدر از اين مطالبات را که می تواند به سرمايه داری و دولت آن تحميل 
فعاالن کارگری می خواھد که حول  منشور، مطالبات را رديف می کند و از. کند

و ضدسرمايه داری و سراسری  اين مطالبات دست به کار سازمانيابی شورايی
منشور . توده ھای طبقه خود برای تحميل کل آن ھا بر نظام سرمايه داری شوند

ھر . به اين اعتبار پرچم جنگ سراسری و واقعی طبقه کارگر عليه سرمايه است
گام پيشروی کارگران در اين جنگ، ھر اندازه اتحاد بيشتر آن ھا، ھر ميزان 

مند آنان، گامی است در راستای تدارک کارآمدتر جنبش سازمانيابی شورايی نيرو

کارگری برای اختالل بيشتر در روند توليد سرمايه، برای نفی بنيان نظم و قانون 
سرمايه، برای به چالش کشيدن ماشين اعمال قھر سرمايه و ھمه اجزای حيات 

بدين سان، اوال جنگ برای تحميل اين مطالبات که اکثرا ظاھرا . سرمايه
قتصادی ھم ھستند بر طبقه سرمايه دار و نظام بردگی مزدی آن ھم در جھنم ا

سرمايه داری ايران و در حوزه استثمار نيروی کار ارزان توسط سرمايه، يک 
جنگ تمام عيار عليه کل ھست و نيست نظام سرمايه داری است و، ثانيا، درست 

رو می شود و خواھد به ھمين دليل، اين جنگ با سرکوب خونين و تحميلی رو به 
بی گمان طبقه کارگر ايران از سرکوب خود استقبال نمی کند و تحقق . شد

مطالبات خود را تا آنجا که ممکن است از راه ھای ھرچه کم ھزينه تر پيش 
اما درعين حال خوب می داند که با چه نظامی و چه رژيمی طرف . خواھد برد

اگر توھمی در ميان . م نداردکمترين توھمی به اين نظام و اين رژي. است
کارگران ھست آن را رفرميسم بازتوليدشونده از دل سرمايه داری و تئوريزه 
کنندگان آن يعنی طيف گروه ھای راست و چپ رفرميست به وجود می آورند و 

احزاب و گروه ھای رفرميست ھای چپ که در عرصه مبارزه . دامن می زنند
بان رقابت می کنند و ظاھرا آن ھا را برای کسب قدرت سياسی با اصالح طل

برای کارگران افشا می کنند وقتی به مبارزه ضدسرمايه داری کارگران می رسند 
و  با ھمين اصالح طلبان ھمصدا می شوند و درست مانند آنان سنديکاليسم

سنديکاسازی را تبليغ می کنند و بدين سان به توھم اصالح طلبی در ميان 
اما کارگران آگاه نيک می دانند که اصالح طلبی فقط و . ندکارگران دامن می زن

فقط يک بيراھه است و راه واقعی تحقق مطالبات طبقه کارگر راه مبارزه انقالبی 
ازموضع شورايی و ضدسرمايه داری با افق الغای کارمزدی است، ھرچند اين 
 .راه سخت پرسنگالخ و ناھموار و پرپيچ و خم و خطرناک و پرھزينه است

کارگران برای زنده ماندن و پيش رفتن به سوی يک زندگی انسانی جز پيمودن 
   .اين، جنگ مرگ و زندگی است. ھيچ گزينه ديگری ندارند اين راه

در اينجا محافل غرق در رفرميسم چپ فرياد برخواھند آورد که آخر اين رسم و 
کارگران  مبارزه اقتصادی يعنی چک و چانه زدن. سنت و مرام آن ھا نيست

منفرد يا سنديکا و اتحاديه با کارفرمايان بر سر بھبود شرايط فروش نيروی کار و 
آنان خواھند گفت که آخر . نبايد چنين جايگاه و اعتبار و موقعيتی را احراز کند

عده ای ھم !! فقط سرنگونی رژيم است که اھميت دارد اين ھا که ارزشی ندارد،
در اينجا فراموش شده است و ھمين کافی است  »حزب«شکوه سر خواھند داد که 

که داغ بی اعتنايی به مبارزه سياسی را بر تمامی توده ھای متشکل در شوراھای 
رفرميست . ضدسرمايه داری و آماده پيکار برای دستيابی به اين مطالبات بکوبند

اما سخن . آنان آزادند. ھا از راست تا چپ می توانند ھرچه بخواھند بگويند
يح فعاالن ضدکارمزدی خطاب به توده ھای کارگر در اين رابطه معين آن صر

ما منشور را . است که منشور، پرچم جنگ واقعی کارگران عليه سرمايه است
طرح می کنيم و حول آن برای سازمانيابی سراسری و شورايی ضدکارمزدی 

کل گيری در دل اين کارزار، گام به گام به ش. طبقه خود وارد کارزار می شويم
کالبدشکافی رابطه توليد ارزش اضافی، . کارگران کمک می کنيم خودآگاھی

تشريح سياست و قانون و نظم دولت سرمايه برمبنای اين رابطه و ھمه مسائل 
ديگر مربوط به کار و استثمار و ستم کشی و بی حقوقی انسان دراين نظام را به 

اين خودآگاھی را به سالح . نيمجريان زنده آگاھی طبقاتی کارگران تبديل می ک
لحظه به لحظه و . کارآمد کارزار توده ھای کارگر عليه سرمايه تبديل می کنيم
سازمانيابی طبقه . قدم به قدم قدرت پيکار طبقه خود عليه سرمايه را باال می بريم

کارگران متحد و متشکل در . سراسری شدن آن گسترش می دھيم خود را تا
ای بھبود ھر چه عالی تر معيشت، رفاه اجتماعی ھرچه بيشتر، شوراھا مبارزه بر

آزادی سياسی ھرچه گسترده تر وعميق تر، رفع ھر چه ريشه ای تر تبعيض 
جنسيتی و بی حقوقی زنان، محو کار کودک و رفع آلودگی محيط زيست و 
مبارزه عليه جنگ و ھمه مطالبات ديگر را در درون ھمين ساختار شورايی به 

خود را برای به دست . درھمين جا مشق کسب قدرت می کنند. برندپيش می 
کميته . و پيشروی به سوی محو کارمزدی آماده می کنند گرفتن قدرت سياسی
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منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر «به  ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
د اين گونه تاز و به جنبشی که بايد حول اين منشور متشکل شود و به پيش» ايران

   .نگاه می کند

  محسن حکيمی

  ١٣٨٨آبان 
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 تظاهرات اعتراضی کارگران صنايع اراک
ماه  ٥کارگر شرکت صنايع اراک  ٢٠٠بيش از 

 کارگران بارھا. است که ھيچ دستمزدی نگرفته اند
دست به اعتراض زده اند اما ھيچ کس به داد آنان 

صبر فشار گرسنگی و بدھکاری کاسه . نرسيده است
آبان  ١٩روز  .کارگر را لبريز ساخته است ٢٠٠اين 
نفر آن ھا در مقابل استانداری شھر تجمع  ١٠٠
آنان دقايقی بعد وارد محوطه استانداری شده . کردند

بر اساس گزارشات، . و فرياد اعتراض سر دادند
نفر از زنان کارگران نيز در جريان تجمع  ٣٠حدود 

زنان در . کردند و تظاھرات آنان را ھمراھی می

گشايش در ورودی ساختمان استانداری و 
ھموارسازی راه ورود کارگران نقشی بسيار مھم ايفا 

آنان ھمراه ھمسران کارگر خود عليه تعويق . کردند
دستمزدھا و مصادره آن توسط سرمايه داران شعار 

دروغ بودن وعده و وعيدھای دولت . می دادند
کارگران را افشا سرمايه برای رسيدگی به وضعيت 
! دروغ مگوئيد« :می کردند و مرتب فرياد می زدند

. »!دستمزدھا را پرداخت کنيد! دروغ مگوئيد
تظاھرات اعتراضی کارگران و افراد خانواده آن ھا 
. با ھجوم وحشيانه نيروی سرکوب سرمايه مواجه شد

گزارش ھا حاکی است که در يورش سفاکانه 
ه شدت مورد زن معترض ب ٤مزدوران سرمايه 

مدير شرکت صنايع . ضرب و شتم قرار گرفتند
اراک اعالم کرده است که اين شرکت منحل می 

  . گردد و ھمه کارگران بيکار می شوند

  ٨٨آبان  ٢٠

 

 

 اتحاديه کارگری و جلوگيری از اعتصاب کارگران پست انگليس
پيش تر اخبار مربوط به بيکارسازی ھای وسيع 

لطنتی انگليس را در کارگران در سازمان پست س
. ھمين سايت و خبرنامه اينترنتی آن درج کرده ايم

ھزار کارگر در معرض اخراج حتمی قرار  ٦٠
پست انگليس اعالم کرده است که در اجرای . دارند

روند مدرنيزه کردن چرخه کار، نياز خود به کارگر 
را در وسيع ترين سطح کاھش می دھد و در ھمين 

اعالم اين . ر را بيکار می سازدراستا چند ده ھزار نف
خبر از ماه ھا پيش کل کارگران پست را به وحشت 

يکصدا فرياد اعتراض سر  آنان در ھمه جا. انداخت
دادند و خواستار سازمان دادن اعتصاب در سراسر 

دولت انگليس مطابق معمول به . انگليس شدند
حمايت از سرمايه داران برخاست و پليس بريتانيا 

رد که در تدارک آماده باش برای سرکوب تصريح ک
موج اعتصابی است که بعد از اعتصاب معدنچيان 

بزرگ ترين حادثه تاريخ جنبش کارگری از شروع 
کارگران . قرن پيش به اين سو خواھد بود ٨٠دھه 

از تھديدات دولت سرمايه داری و نيروی پليس و کل 
نيروی سرکوب سرمايه ھيچ ھراسی به دل راه 

آنان باز ھم متحد و ھماھنگ خواستار شروع  .ندادند
اما درست در ھمين جا بود که . اعتصاب شدند

بازوی قدرت بسيار کارساز سرمايه و در پاره ای 
موارد کارسازتر از قدرت سرکوب سرمايه، به نفع 
سرمايه داران و دولت و عليه کارگران وارد ميدان 

تصاب اتحاديه با تمامی قوا کوشيد که طومار اع. شد
. اين کار برای اتحاديه ھيچ ساده نبود. را در ھم پيچد

در شرايطی که آتش خشم و قھر صدھا ھزار کارگر 
از ھر سو زبانه می کشيد اعالم صريح تعطيل 

اتحاديه به ھمين . اعتصاب بسيار دشوار می نمود
دليل بايد تاکتيک گام به گام را عليه اعتصاب به 

است که اکنون  گام نخست ھمان. اجرا می نھاد
برداشته است، اين که گفتگوی مربوط به برگزاری 
. اعتصاب به بعد از تعطيالت ژانويه موکول شود

اتحاديه به اين ترتيب برای سرمايه داران فرصت 
می خرد و به آن ھا مجال می دھد تا تمامی چاره 
انديشی ھای الزم را برای مقابله با موج مبارزات 

مان حال می کوشد تا صفوف در ھ. کارگران بنمايند
کارگران را حتی االمکان متالشی کند، در اراده 
مصمم آنان خلل وارد سازد و به ھمه تالش ھای ضد 

  . کارگری ديگر دست بزند

 )انگليسی( عليه کار مزدی : منبع

  ٢٠٠٩مبر نوا

  

 !کند اتحاديه کارگری سوئد کارگران خود را اخراج می
) LO(بخش فلز اتحاديه سراسری کارگران سوئد 

کارگر مورد استثمار  ٢٥اعالم کرده است که حدود 
 Anders!! خود را در سال آينده اخراج می کند

Ferbe در سال اخير : " رئيس اين بخش می گويد
ل کار خود را از کارگر عضو اتحاديه متا ٤٥٠٠٠

شمار کل بيکاران عضو به مرز . دست داده اند
از ھر پنج کارگر يک نفر . رسيده است ٦٠٠٠٠

ھر عضو در صورت اشتغال ھر ماه به . بيکار است
کرون حق عضويت به صندوق  ٤٢٠طور متوسط 

اتحاديه می پردازد اما در زمان بيکاری اين مبلغ به 
وسيع کارگران بيکاری . کرون کاھش می يابد ٢٠٧

باعث کاھش درآمد ساالنه اتحاديه شده است و برای 
جبران اين کاھش بايد عده ای از کارگران را اخراج 

به طور ضمنی می گويد  Anders Ferbe» .کنيم

که کار اين کارگران بايد بر دوش ساير 
  . ھمزنجيرانشان تلنبار شود

رئيس اتحاديه متال با بيشرمی خاص ھمه سرمايه 
در ادامه حرف ھای خود به کارگران مورد  داران

استثمار سازمان خويش بشارت می دھد که روند 
بيکارسازی کارگران در درون اتحاديه در طول سال 

باز ھم عده ای !! نيز ادامه خواھد يافت ٢٠١١
کارگری که اکنون در  ١٦٠اخراج می شوند و از 

 ١٢٠ديوان ساالری اتحاديه ای کار می کنند حداکثر 
اتحاديه ھا . فر آن ھا امکان اشتغال خواھند داشتن

در سال ھای خيلی خيلی دور، در روزگارانی که 
ھنوز خطر تعرضات ضدکارمزدی توده ھای کارگر 
اروپا گه گاه گلوی سرمايه را فشار می داد، در دوره 

ای که اتحاديه ھا با مشاھده اين خطر و برای رفع آن 
سازش با برخی  از سر سرمايه، خود را مجبور به

خواست ھای معيشتی کارگران می ديدند، آری در 
آن سال ھا بر سر ميزان دستمزد و حفظ اشتغال 
مقدور آن ھا کم يا بيش با سرمايه داران چانه می 

اتحاديه ھا سال ھا است که ايفای اين نقش را . زدند
نيز به نفع سرمايه و عليه توده ھای کارگر به 

ند و فلسفه وجودی خود را بايگانی تاريخ سپرده ا
و جوش ضدسرمايه  يکراست به کفن و دفن ھر جنب

داری کارگران در گورستان اطاعت از سرمايه 
  . منحصر کرده اند

 سراسری کارگران سوئد روزنامۀ اتحاديۀ: منبع

  ٢٠٠٩نوامبر 
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 تظاهرات دوباره کارگران فرانوش
کارگران فرانوش ھمچنان برای دريافت دستمزدھای 

آنان از روز تأسيس . معوقه خود مبارزه می کنند
ماه پيش تا حال ھيچ حقوقی دريافت  ٥شرکت در 
به بيان ديگر، سرمايه دار فرانوش از . نکرده اند

لحظه نخست راه انداختن کارخانه بنياد کار خود را 
ماه  ٥!! بر استثمار نيروی کار رايگان گذاشته است

کند، محصوالت کارگر را استثمار می  ٢٠است که 
کارگر را به فروش می  ٢٠لبنی حاصل کار اين 

رساند، بر سرمايه ھای خود می افزايد و در اين 

. ميان خيال پرداخت دستمزد کارگران را ھم ندارد
کارگران در اعتراض به اين جنايت در مقابل اداره 
کار تجمع کردند و دست به تظاھرات اعتراضی 

ھدف پراکنده کردن مسئوالن اداره کار با . زدند
کارگران و نجات خويش از مخمصه اعتراضات 
آنان به صورت بسيار عوام فريبانه و چندش باری 

کارگران فرياد !! از آن ھا خواستند شکايت بنويسند
ماه حقوق نگرفته ايم و خواستار  ٥می زدند که 

دريافت دستمزدھايمان ھستيم اما پاسخ مزدوران 

عوامل سرمايه !! نويسيددولتی اين بود که شکايت ب
کوشيدند تا از اين طريق کارگران را از اعتراض 
بازدارند و در کالف سردرگم عريضه نويسی و 
شکايت پردازی سرگردان سازند تا از اين طريق 
کار بدون حقوق آنان برای سرمايه دار را ھر چه 

  .طوالنی تر کنند

  آژانس ايران خبر: منبع

   ٨٨آبان  ٢٠
  

همچنان پلمپ » شايسته کودکان تالش برای جهان جمعيت«دفتر 
 است

دفتر جمعيت تالش برای جھان شايسته كودكان ھفته 
ی اغلب اعضا .دپلمپ ش یگذشته از سوی پليس امنيت

 اندفاقد شناسنامه  ايرانی وكودكان افغان  اين جمعيت
مذکور کمک ھايی دريافت می کرده كه از مركز 

يكی از  .أسيس شده استسال پيش ت ٥ن انجمن اي. اند
کودک  ٢٠٠از سرنوشت كودكان كار  حقوقفعاالن 

عضو انجمن ابزاز نگرانی عميق می کند و می گويد 
با تعطيل شدن اين مؤسسه کودکان مذکور از ھمان 

او می . حداقل کمک ھا نيز محروم شده اند
» تالش برای جھان شايسته كودكان«جمعيت  : گويد

زمينه مشكالت و مسائل در  حاال تا ٨٣از سال 
دو بار برای  در طول اين مدت. استكودكان فعال 

و ھر دو بار تا مراحل  دريافت مجوز اقدام كرده
 سرانجام موفق نشده است و اما کار پيش رفته پايانی

مسئوالن امنيتی كشور از ارائه مجوز خودداری 
او ادامه می دھد که معلوم نيست مقامات . کرده اند

چه دليل دست به تعطيل اين مؤسسه زده امنيتی به 
كودك كار و بازمانده  ٢٠٠اين جمعيت بيش از . اند

کمک ھای خود قرار داده از تحصيل را تحت پوشش 
و برای مشکالت خانوادگی و آموزشی و درمانی و 

  . گرفتاری ھای زندگی آنان کارھايی کرده است

 ٨٨آبان  ٢٠

 
 

 اف قزوينپنج ماه تعويق دستمزد کارگران آذرق
. ماه کارگران آذرقاف مصادره شده است ٥دستمزد 

سرمايه دار شرکت از پرداخت دستمزدھا سر باز 
ماه تمام کل کارگران را در گرسنگی،  ٥و  زده

. بدھکاری، انتظار و بدبختی سرگردان کرده است
کارگر شرکت در اعتراض به اين جنايت دست  ٣٠

جمله به  آنان از. به اعتراض و شکايت زده اند
اداره کار قزوين شکايت کرده اند، » ھيات تشخيص«

شکايتی که ھنوز ھيچ پاسخی دريافت نکرده است و 
مطابق معمول انتظاری ھم نمی رود که کارگران از 

ماھه  ٥مشکل کارگران فقط تعويق . آن نتيجه بگيرند
دفترچه بيمه آنان نيز مدت ھا است . حقوق نيست

. از بيمه درمانی استفاده کنند تمديد نشده و نمی توانند
آنان و ھمسران و فرزندانشان مجبورند با بيماری و 
. تھديد مرگ و مصائب ديگر بسازند و دم برنياورند

کارفرما با بيشرمی و گستاخی خاصی که شايسته او 
و ھمه ھمقطاران سرمايه دار اوست پرداخت 
مطالبات کارگران را به اعالم آمادگی آن ھا برای 

  !!ه حساب و قبول اخراج موکول کرده استتسوي

  ايلنا: منبع

 ٨٨آبان  ١٩

  

 اعتصاب آارگران شهرداری خرمشهر 
شھرداری خرمشھر بازھم چند ماه است که حقوق 

نکرده و اعتراضات مستمر کارگران را پرداخت 
. آنان را در اين زمينه بی جواب گذاشته است

کارگران با احساس بی نتيجه بودن فريادھا و 
شکايات و رجوع به نھادھای دولتی سرانجام با عزم 

آنان متحدانه دست . جزم تصميم به اعتصاب گرفتند
و در روزھای اخير از حمل زباله  از کار کشيده

شھردار و . اری کرده اندھای سطح شھر خودد
سرمايه داران دولتی شھر حتی در قبال اعتصاب 

کارگران نيز واکنشی نشان نداده اند و معضل انباشته 
شدن زباله ھا و خطر جدی شيوع بيماری ھا را ھم 

عوامل . با بی تفاوتی کامل به حال خود رھا کرده اند
دولت سرمايه در شھرداری در شرايطی با کارگران 

متی و بھداشت و زندگی صدھا ھزار انسان و سال
سکنه شھر اين چنين رفتار می کنند که خبر شيوع 
آنفلوانزای خوکی در خرمشھر ھمه اھالی را سخت 

آنفلونزای خوکی و خطرات  .به وحشت انداخته است
. آن برای ھمه روشن است و نياز به ھيچ بحثی ندارد

اين  جنايتی که شھردار و عوامل دولتی سرمايه در
وضعيت خاص در خرمشھر مرتکب می شوند از 
. نوع وحشيانه ترين جنايت ھا عليه انسان ھا است

زباله ھا در اماکن عمومی در اين  تلنبار شدن
روزھای حساس شيوع بيماری می تواند به وقوع 

  . يک فاجعه عظيم انسانی بينجامد

  ھرانا: منبع

  ٨٨آبان  ١٩
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 صنعت هفت تپه اعتصاب کارگران نی بر در کشت و
کارگر نی بر ھفت تپه دست از کار  ١٠٠٠بيش از 
اعتصاب در اعتراض به مصادره پاداش . کشيدند

کارگران توسط سرمايه داران شرکت آغاز شده 
کارگران نی بر به صورت فصلی کار می . است
شرايط کار آن ھا بيش از حد ھولناک و مرگبار . کنند
ار جان آنان خطرات بسيار زيادی در حين ک. است

وجود مارھای سمی و حيوانات . را تھديد می کند
بسيار خطرناک در ال به الی بوته ھای نيشکر 
ھمواره مرگ را در جلو چشم اين کارگران قرار می 

ً از شھرھای  ١٠٠٠. دھد کارگر نی بر عموما
اطراف به اين منطقه روی می کنند تا در بدترين و 

خطر انداختن جان  ھالکتبارترين شرايط کاری، با به
خويش، با فروش نيروی کارشان به بھائی بسيار 
نازل در چند ماه کوتاه سال باالخره لقمه نانی برای 

با ھمه اين ھا، . شکم گرسنه فرزندانشان فراھم سازند
سرمايه داران جنايتکارتر از آنند که حتی به بھای 
ناچيز نيروی کار اين کارگران ھم تجاوز و تھاجم 

کارفرمايان از پرداخت جزئی از دستمزدھا . نکنند

نام گرفته » پاداش«که در عرف سرمايه داری ايران 
است خودداری می کنند و کارگران در اعتراض به 
ھمين سبعيت صاحبان سرمايه دست به اعتصاب زده 

  .اند

  ھرانا : منبع

  ٨٨آبان  ١٩

  

 کارگر در پااليشگاه بندر عباس ۴۵٠اعتصاب 
االيشگاه قديم بندرعباس از ماه کارگر پ ٤٥٠حدود 

. شھريور تا حال دستمزدی دريافت نکرده اند
کارگران برای يک شرکت مقاطعه کاری موسوم به 

کارگران پس از بی نتيجه . ای سی سی کار می کنند
آبان دست از  ١٨ماندن اعتراضات خود در روز 

کار کشيدند و اعالم کردند که اعتصاب را تا دستيابی 
سرمايه دار . البات ادامه خواھند دادبه ھمه مط

شرکت با مشاھده اعتصاب سخت به دست و پا افتاد 
و با طرح پاره ای وعده و وعيدھا از کارگران 

اصرار مالک . خواست که به سر کارشان بازگردند
. قاطع کارگران مواجه شد شرکت با پاسخ منفی

کارگر متحدانه اعالم کردند که فقط پس از  ٤٥٠
. ستمزدھا کار را شروع خواھند کردگرفتن د

کارگران عالوه بر تعويق حقوق ھا به وضعيت 

بسيار بد و غيربھداشتی برخی مواد لبنی رستوران 
اين مواد معموالً به . شرکت نيز اعتراض دارند

صورت کھنه و با تاريخ مصرف چند روز گذشته 
  . در رستوران به کارگران داده می شود

  ارگران ايراناتحاديه آزاد ک: منبع

  ٨٨آبان  ١٩

  

آزاد  را کارگران زندانی :کارگران ايران خودروجمعی از 
  کنيد

  ! ھمکاران و دوستان عزيز کارگر

به ھمراه  ما جمعی از کارگران ايران خودرو
خشم خويش را از اتھامات بی  عزيز کارگران ديگر

به اعضای سنديکای کارگران نيشکر  اساس وارده

ھا را محکوم  رده و زندانی شدن آناعالم ک تپه ھفت
 پشتيبانی ازخواست اعالم حمايت و ضمن. می کنيم

 و داشتن تشکل، هتپ ھای برحق کارگران نيشکرھفت
 و ھر انسانی می دانيم حق قانونی ومدنیرا  سنديکا

کارگری و  سرکوب و دستگيری فعاالن مدنی

ما . ی و خبرنگاران را محکوم می کنيميدانشجو
 .زندانيان در بند ھستيم دی فوری تمامخواھان آزا

  ٨٨آبان  ١٨ جمعی از کارگران ايران خودرو

http://khodrokar.blogfa.com 
  

 نجانتظاهرات اعتراضی کارگران اتوبوسرانی ز
شھرداری زنجان شرکت اتوبوسرانی اين شھر را از 
مالکيت دولت سرمايه خارج کرده است تا به 
صورت يک سازمان خصوصی سرمايه داری اداره 

شھردار و ساير دست اندرکاران در جريان . شود
کارگر  ٥٠تحقق اين روند قبل از ھر چيز بيش از 

واستار به رانندگانی که خ. راننده را اخراج کرده اند
در . واگذاری اتوبوس بوده اند، جواب رد داده اند

عوض بيشتر دستگاه ھا را در اختيار افرادی گذارده 

اند که اھل خريد و فروش و داللی و چپاول حاصل 
اين افراد با استفاده . کار و زحمت کارگران بوده اند

از نفوذ و موقعيت خويش در دستگاه ھای دولتی ھر 
. وام از بانک ھا دريافت کرده اندکدام مبالغ عظيمی 

و سپس به قيمت  با اين وام ھا اتوبوس ھا را خريده
ھايی بسيار باالتر از قيمت خريد به فروش رسانده 

راننده اخراجی با مشاھده اين جنايت و  ٥٠. اند
افتادن به ورطه مرگبار بيکاری به ھمه جا شکايت 

اعتراض  آنان با رجوع به دولتمردان فرياد. کرده اند
اما تا لحظه حاضر ھيچ پاسخی دريافت . سر داده اند
کارگران خواستار بازگشت به کار و . نکرده اند

  .تضمين حتمی اشتغال خود ھستند

 ٨٨آبان  ١٨

 

 !کارگران
تا به امروز چھار نفر از اعضای ھيات مديره ی سنديکای کارگران نيشکر ھفت 

قربان عليپور و محمد حيدری مھر  حمدی،جليل ا ھای فريدون نيکوفرد، تپه به نام
دستگاه . باشند روانه ی زندان شده اند و ھم اکنون در زندان دزفول محبوس می

ما برای . قضايی در چند روز آينده، دوره حبس مرا نيز به من تحميل خواھد کرد

به دست آوردن حقوق خود و دفاع از مطالبات بر حق کارگران ھفت تپه و به 
اما ما .کمترين امکانات معيشت و حقوق انسانی تالش کرده ايمدست اوردن 

  .محکوم و زندانی می شويم
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ما در چند روز پيش نيز نامه ای سرگشاده به سازمان جھانی کار نوشتيم و 
رونوشت آن را به تمام نھاد ھای کارگری و حقوق بشری و رسانه ھا، ارسال 

ئی که بر کارگران ايران تحميل می ما می دانيم که آن ھا از بی حقوقی ھا. کرديم
می دانيم که قرار نيست کسی جز خود کارگران به داد . شود با خبر ھستتند

اما ما اتمام حجت کرديم و از آنان پرسيديم که آيا بی خبريد ؟ آيا . خودشان برسد
. اقدامی خواھيد کرد؟ می دانيم که نتيجه، اقدام موثری از سوی آنان نخواھد بود

در . انيم که ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری حق مسلم کارگران استما می د
حالی که کارفرماھا آزادانه تشکل دارند، کارگرانی که تشکل ھای مستقل 

ما اعتقاد داريم به جز . کارگری خود را بنا می کنند محکوم و زندانی می شوند
ن موفق تالش ھای خود کارگران و اتحاد و ھمبستگی ميان آنان، ما کارگرا

من و ديگر ھمکارانم در . نخواھيم شد به خواسته ھا و مطالبات خود دست يابيم
سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، برای مدت شش ماه در زندان محبوس 

در مدت ھشت ماھی که من را از کار اخراج کرده بودند کم نبودند . خواھيم بود
د توانشان کمک ھای کارگرانی که عالوه بر حمايت ھای روحی خود، در ح

اين کمک ھا اگر چه بسيار کمتر از حقوق دريافتی سابق من بود اما . مادی کردند
زيرا نشان از آن داشت . برای من از ھزاران ھزار کمک ديگر با ارزش تر بود

که کارگران به درستی می دانند که من و ديگر ھمکارانشان برای دفاع از حقوق 
ھمين خاطر من بنا بر اعتقادم تنھا کمکی که دريافت  به. آنان تالش می کرده ايم

مبلغ ان اگرچه کمتر از حدی بود که حتی سطح . کردم کمک از کارگران بود
اين کمک ھا به جای ھر نھاد . زندگی سابق مرا حفظ کند اما بسيار با ارزش بود

اميدواريم . و مکان و کسان ديگری مرا مديون به ھمکاران کارگر من می کرد
تا . ه اين امر به شکل يک سنت کارگری در ميان ديگر کارگران رواج پيدا کندک

روزی که فقط من اخراج شده بودم، به ھمان کمک ھای دوستان کارگر آشنا با 
اما امروز عالوه بر من چھار کارگر ديگر نيز از دريافت . خود بسنده کردم

کارگرانی که امکان  دوستان زيادی پرسيده اند که. حقوق خود محروم می شوند
تماس چھره به چھره با خانواده ھای اين پنج کارگر زندانی را ندارند چگونه می 

توانند برای ھمبستگی کارگری، کمک ھای مالی خود را برای رساندن به 
امروز پيش از انکه دو نفر  ١١:٤٥در ساعت . خانواده ھايشان به انان برسانند
ندان فرستاده شوند، با اخرين تماس و توافقی که با ديگر از دوستانم به دادگاه و ز

انان و ديگر ھمکارانم انجام شد، قرار بر اين شد که شماره حسابی به نام اينجانب 
اعالم شود تا کمک ھای مالی ارسالی از سوی کارگران به آن واريز شود و از 

که اين (. آن طريق مبالغ کمک شده به خانواده ھای اين پنج کارگر پرداخت شود
ما می خواھيم به جای ھر کمک مالی از ھر ) شماره حساب متعاقبا اعالم ميشود 

  .طريق، فقط و فقط از حمايت ھای کارگری برخوردار شويم

  !کارگران 

امروز، روز حمايت از کارگرانی است که در ھفت تپه برای احقاق مطالبات 
يندگی در يک تشکل کارگری، تالش کردند و از سوی کارگران ھفت تپه به نما

مستقل انتخاب شدند و امروز تنھا به خاطردفاع از حقوق کارگری خود به زندان 
  .محکوم شده اند

بدون شک، فردا و فرداھای بعد که ما در زندان نباشيم، ما نيز در انجام اين 
پيشاپيش از حمايت ھا و تالش ھای . وظيفه ی کارگری سھيم خواھيم بود

يگر کارگران تشکر می کنم و اميدوارم با اتحاد و کارگران ھفت تپه و د
ھمبستگی ھر چه بيشتر در راه ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری خود تالش کنيم 

  .تا بتوانيم به حقوق و خواسته ھای برحق خود دست پيدا کنيم

  به اميد اتحاد روزافزون کارگران

  علی نجاتی
 تپه رئيس ھيات مديره ی سنديکای کارگران نيشکر ھفت

 ٨٨ابان ماه  ١٦شنبه 
  

 تظاهرات اعتراضی کارگران کنف کار رشت
تعداد زيادی از کارگران شرکت کنف کار در مقابل 
استانداری گيالن اجتماع کردند و دست به تظاھرات 

ھدف تظاھرات اعتراض به تعويق دستمزدھا . زدند
اجتماع کنندگان . و نابسامانی وضعيت اشتغال بود

ال است دستمزدھای خويش را س ٥می گفتند که 
سال وضع اشتغال  ٥در طول اين . دريافت نکرده اند

آنان در دنيايی از سردرگمی و بالتکليفی غرق بوده 
به طور مستمر و ھمراه با ھر اعتراض به . است

آنان قول داده اند که اين وضع تغيير خواھد کرد اما 
سال ھيچ کدام از اين وعده و وعيدھا در  ٥با گذشت 

کارگران ادامه . ھيچ سطحی جامه عمل نپوشيده است
می دھند که زمانی در اينجا جمعيت وسيعی کارگر 

کار می کردند، استثمار می شدند و سودھای کالن 
با ھمه اين ھا، سرمايه داران در . توليد می نمودند

جستجوی سودھای بازھم سرشارتر و انبوه تر، 
ما را به جای ميلياردھا تومان حاصل کار و استثمار 

اين شرکت و استثمار فرساينده و کشنده . ديگر بردند
ما را معبری برای سرمايه گذاری ھای نجومی تر 

و در ھمين راستا ما را به جھنم بيکاری و  کردند
کارگران می گويند . گرسنگی و بدبختی پرتاب کردند

نان خالی برای . سال است که حقوق نمی گيريم ٥
قادر به پرداخت اجاره بھای . يمفرزندان خويش ندار

. پول دکتر و دارو نداريم. خانه ھای مان نيستيم
. شھريه مدارس بچه ھای مان را نمی توانيم بپردازيم

از زمين و زمان آماج اھانت و . يک دنيا بدھکاريم
. زندگی نمی کنيم. توھين و تھديد طلبکاران ھستيم
سال  ٥در ھمه اين . لحظه به لحظه شکنجه می شويم

وعده و وعيد شنيده ايم و دروغ . اعتراض کرده ايم
بودن ھمه قول ھا و قرارھای دولت سرمايه داران 

اين ھمه، باز ھم ادامه می دھيم  با. را تجربه کرده ايم
ساله خود و  ٥و خواستار دريافت ھمه دستمزدھای 

  بازگشت به کار ھستيم

  ھرانا: منبع

  ٨٨آبان  ١٧

 

 کارگری و اعتراضات اکنساجی و پوش صنايع
ل ھای متوالی است که با نساجی و پوشاک سا صنايع

 چين و ايران وزمانی در  رو است،ه بحران روب
 مصر، پاکستان،در ويتنام، کره، ترکيه، ديگر زمانی 
اکثريت کارگران اين . بنگالدشبه ويژه  ھند و

صنايع را زنان و د رمواردی کودکان تشکيل می 
نعت مکمل يک ديگر از ص اين دو بخش. دھند

نساجی دو دسته از کشورھا مسلط  در صنعت. ھستند
کشورھای صنعتی اروپای غربی و کشورھای : اند

درحال رشد به ويژه چين و کشورھای فقير و 
صنعت نساجی برای صنعت پوشاک و  .مقروض

در اين صنايع يک . مصارف خانگی توليد می کند
ده خام که می توليدی وجود دارد که از ما زنجيره

تواند پنبه يا آکريل يا ابريشم يا مواد ديگر باشد 
بازار مواد خام و چگونگی تعين . شروع می شود
 ل مواد خام ديگر بازھم زير سلطهقيمت در آن ھا مث

کنسرن ھای فرامليتی است و مھم نيست که در کجا 
نصيب مردم کارگر اين مناطق از توليد . توليد شوند

شرايط بسيار نامساعد کار، ی در اين بخش صنعت
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 مزد بخور و نمير، و مسموميت با سم پستيسيد که ده
ھا سال است مصرف آن در کشورھای صنعتی 
ممنوع شده اما بازھم توليد می شود و به کشورھای 
توليد کننده مواد خام صادر می شود و کارگران را 

سموم می کند و که بسياری از آن ھا کودک ھستند م
ھمراه توليد  سپس در زنجيره .می کشد بسياری را

لباس دوباره به کشورھای صنعتی که در اين سال  با
ھا سطح زندگی مردم در اثر بيکاری، سقوط 
دستمزدھا، کاھش خدمات اجتماعی و امکانات 
جمعی پايين آمده و مشتريان پروپا قرص اين 
محصوالت شده اند بر می گردد و سبب بيماری ھای 

حتی ردی اختالالت شديد عصبی و پوستی و در موا
  . مرگ می شود

يل می شود که ماده خام به نخ و سپس به پارچه تبد
و رنگ انجام می شود که خود  در اين جا طراحی

متخصصان ويژه و رقابت بين آن ھا را به ھمراه 
. سپس پارچه به بخش طراحی لباس می رود. دارد

انبوه  وهبه شيدر بخش لباس ھای با کيفيت باال توليد 
انجام نمی گيرد زيرا مصرف کنندگان ويژه دارد و 

اما بيشترين تبليغات و نمايش در اين  .محدود است
صورت شوھای مد ه محدوده انجام می شود که ب

جديد، خوراک مجالت و فرستنده ھای تلويزيونی 
تا مصرف در فاصله ی توليد . خره توليدو باال. است

و فروش عمده می  نقش تاجران و واسطه ھای خريد
آن ھا سعی می کنند توليدات انبوه اين کارگاه . شود

ھا را به ناچيزترين قيمت بخرند و اين به معنی پايين 
آن ھا . ين تر آمدن دستمزد کارگران استيو پا

 ،معموال ضرب العجلی برای توليد تعين می کنند
مثال در فاصله کوتاھی قبل از کريسمس يا نوروز 

تاوان . مقادير باالی کاال می شوند خودمان خواھان
 ١٨گاه تا  ،آن را بايد کارگران با ساعات اضافی کار

ساعت در روز بپردازند که در بسياری مواقع اضافه 
دستمزدی ھم دريافت نمی کنند يا مقادير ناچيزی 

ھر چه فاصله از ماده خام به تاجر . دريافت می کنند
ی اضای بيشترکمتر باشد و زود تر به بازار برسد تق

  . دست خواھد آورده را ب

بر با دستمزد پايين صنعت پوشاک يک صنعت کار
ويژه ه به ھمين سبب در تقسيم کار جھانی و ب است

به کشورھای در حال رشد و يا  ١٩٩٠بعد از دھه 
در پوشاک با . فقير پرجمعيت واگذار شده است

معموال . کيفيت باال به تکنولوژی مدرن نياز است
ھا نيز باالست و لباس ھای با طراحی باال و دستمزد

رقابت در اين بخش به توانايی . گران توليد می شود
. در توليد طرح ھای جديد و قابل رقابت وابسته است

بازار اين توليدات نيز در کشورھای صنعتی و 
مار طبق آ. ين کشورھاستامختص مناطق خاصی از

تجارت جھانی جمعيت شاغل در صنعت  مانساز
ساجی و پوشاک در کشورھای صنعتی در مقابل ن

کشورھای جنوب آسيا و ديگر کشورھای درحال 
به نحوی که در سال  ،رشد بسيار کاھش يافته است

ھزار نفر شاغل بخش  ٦٨٨در اياالت متحده  ١٩٩٥
در . ھزار نفر رسيد ٤٨٩به  ٢٠٠٢نساجی در سال 

ھزار، در ايتاليا از  ١٤٦ھزار به  ٢٦١آلمان از 
ھزار با کمی افزايش، در فرانسه از  ٣٣٥به  ٣٣٢
ھزار  ١٨٨ھزار و در انگليس از  ١٣٩به  ١٣٤

در بخش پوشاک به . ھزار نفر رسيد ١٢٠شاغل به 
 ١٢٢ھزار، در آلمان از  ٣٥٨به  ٨١٤از : ترتيب

 ١٩٨به  ٢٧٤ھزار، در ايتاليا از  ١٠٥ھزار به 
ھزار و در  ٨١ھزار به  ١٣٧ھزار، در فرانسه از 

در . ھزار شاغل رسيد ٧٨ھزار به  ١٧٣گليس از ان
دائما در حال وضع دسته کشورھای در حال رشد 

زيرا کنسرن ھا به محض اين که  ،تغيير است
زمان دھی کارگران با باال رفتن آگاھی اقدام به سا

می کنند و دستمزدھا کمی  خود و طلب حق و حقوق
و به باال می رود آن ھا بساط توليد را جمع می کنند 

کشوری می روند که در آن ھنوز اين مسايل مطرح 
  .دست می آيده نيست و نيروی کار به ثمن بخس ب

نوع ديگر توليد انبوه با کيفيت پايين است مثل توليد 
کارخانه . شرت يا انيفورم و لباس ھای ارزان - تی

ھای اين بخش معموال در کشورھای در حال رشد 
 .ت انجام می شودقرار دارند و توليد برای صادرا

البته با توجه به اين که اين کشورھا معموال جمعيت 
بزرگ  بازار داخلی نيز يک مصرف کننده باال دارند

معموال در کارخانه ھای اين . ھمين توليدات است
 ،بخش از صنعت کارگران زن استخدام می شوند

زيرا می توانند به آن ھا دستمزدھايی پايين تر از 
دليل نياز ه ب. مزدھای مرسوم بدھندمردان و يا دست

شديد به اين درآمد ناچيز معموال مطيع اند و شرايط 
سطح سواد و  .غيرانسانی کار را تحمل می کنند

کار جمعی ندارند  تجربه. گاھی در آن ھا پايين استآ
اين کارگران . و با قوانين مربوط به کار آشنا نيستند
گرچه  - ھستند معموال کارگران نيمه ماھر و يا ساده 

ھرکدام بعد ازمدتی در کار خود مھارت پيدا می کنند 
اما اغلب به عنوان کارگران ساده در نظرگرفته می 

 ،صورت زنجيره ای انجام می شوده و کار ب -شوند
يعنی ھر گارگر بخشی از کار را با سرعت انجام 

کار به ديگری  برای ادامه می دھد و بالفاصله آن را
ت کار و شدت استثمار در اين سرع. می سپارد

 China"فيلم. کارخانه ھا غيرقابل تصور است

Blue  " اين روند را و ھم بيگانگی کارگر با
آن . دات خود را به وضوح کامل نشان می دھديتول

گونه که گزارش شده کارگران اجازه حرف زدن با 
اجازه . اجازه رفتن به توالت را ندارند. ھم را ندارند
. را ندارند وگرنه اخراج خواھند شدحامله شدن 
ھا نمی  آن مه نيستند و قوانين کار شاملمعموال بي

ھروقت کارفرما بخواھد آن ھا را اخراج می . شود
دستمزدھای ناچيز آن ھا گاه ماه ھا پرداخت . کند

. نمی شود و در بسياری موارد باال کشيده می شود
قرار  معموال مورد سوء استفاده و آزاد و اذيت جنسی

ساعات کار ثابتی ندارند و در مواقعی که . می گيرند
نياز بازار باال باشد تنھا چند ساعت می توانند در 
ھمان کارگاه ھا استراحت کنند زيرا رفت و برگشت 

اين . از محل کار به خانه و برعکس وقت گير است
توليدات به کنسرن ھای بين المللی وابسته اند و بين 

ن کنسرن ھا تجاری از دو طرف توليد کننده و اي
معموال مصرف کننده برای خريد اين . فعال اند

توليدات پول کمی می پردازد اما در عوض بايد 
تبليغات و مد نقش موثری در . مکررا لباس بخرد

  . تداوم خريد اين کاالھا دارند

در . يک شبکه جھانی در صنعت پوشاک وجود دارد
ارت جھانی تج بنا بر آمار سازمان ٢٠٠١سال 

WTO  دالر، اروپای غربی  ميليارد ٨٩.٢٩آسيا با
و آمريکای  ٢٢.٦٢مريکای التين با ، آ ٥٧.٢٢با 

دالر در راس اين شبکه  ميليارد ١٠.٧١شمالی با 
قدرت ھای بزرگ بازار پوشاک در . قرار داشتند

مارت، پنی و  - اياالت متحده عبارتند از سی يرز، ک
فعال  - ات، کوولهمارت؛ در آلمان کاراشت- وال

 ١٥ورشکست شده و کاالھايش را حراج کرده و 
آن بعد از دو ماه و پايان فروش به  رھزار کارگ

اين فروشگاه  - زين/ - ارتش بيکاران خواھند پيوست
نيز در بسياری از شھرھای آلمان بسته شده است، 

کافھوف و پ اند ث؛ قدرت ھای بين المللی / مترو
 .سوئدی H&Mندی وھل C&Aپوشاک عبارتند از 

: ٢٠٠١ده کشور مھم صادر کننده محصوالت نساجی
مراکش، رومانی، فيليپين، سريالنکا، ايتاليا، 

ده کشور . جمھوری چک، ويتنام، اندونزی و تايلند
سريالنکا، ويتنام، : ٢٠٠١مھم صادر کننده پوشاک

فيليپين، مراکش، رومانی، جمھوری چک، فرانسه، 
اين ه ھايی نظير چين و ھند بکشور. کانادا و ايتاليا
 ره اين ده کشور نيستند که به علتدليل در زم
بخش زيادی از توليدات در داخل آن ھا جمعيت زياد 

  .کشور مصرف می شود
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 *اعتراضات کارگران توليد پوشاک در بنگالدش
اکتبر چند صد کارگر  ٣١روز شنبه زود صبح 

که گالدش بنکارخانه پوشاک نيپون در ارشاد ناگر 
برای کار و دريافت سه ماه اکثرشان زن ھستند 

حقوق پرداخت نشده خود به در کارخانه آمدند اما 
مشاھده کردند که مدخل ورودی کارخانه توسط 

نيروھای شبه نظامی لباس شخصی نيروھای پليس، 
در اعالميه ای . ه شده و مانع ورود آن ھا شده اندبست
اطالع کارگران رسيد در چسبانده شده بود به ه که ب
کارخانه !! به خاطر بحران جھانی و موارد ديگرکه 
نوامبر بسته خواھد بود و آن ھا  ٢٨اکتبر تا  ٣١از 

نوامبر برای گرفتن دستمزد عقب افتاده  ١٠بايد روز 
خوبی اين ه کارگران که ب. خود مراجعه کنند

شگردھا را می شناسند و وعده ھای سرخرمن 
به کرده اند زير بار نرفته کارفرمايان را تجر

خواھان ورود به کارخانه شدند که با ممانعت 
 ،با گذشت زمان. نيروھای سرکوب مواجه شدند

کارگران ديگر نيز به آن ھا اضافه شدند و مردم 
محل نيز به حمايت از کارگران به آن ھا پيوستند و 

جمعيت . جمعيت معترض به چند ھزار نفر رسيد
مايمنسيک حرکت کرد  -داکا برای بستن بزرگ راه

به ماشين سپس چند الستيک . کرد و راه را مسدود
صدھا پليس و نيروھای شبه نظامی . آتش کشيده شد

لباس شخصی و نيروھای انتظامی به مقابله با 
 يانشان پرداختند و به طرفشانکارگران و حام
کارگران . دانداختنگاز اشک آور  تيراندازی کردند و

شدت درگيری . ندسنگ به مقابله پرداخت و نيز با آجر
در . افزايش يافت و و تا عصر شنبه ادامه داشت

ن در اثر از معترضادرگيری ھای متقابل سه نفر 
پليس  ١٦. نفر زخمی شدند ١٠٠تيراندازی کشته و 
رئيس پليس منطقه ضمن اعالم اين . نيز زخمی شدند

که اوضاع کامال غيرقابل انتظار بود و اگر مالک 
کارخانه قبال با کارگران صحبت می کرد کار به اين 

ادعا  معمول ھمه سرکوبگران جا نمی کشيد به روال
ا نکردند بلکه افراد گران اين کارھا ررکرد که کا

کارگر در ميان شان نفوذ کردند و با خارجی غير
پليس درگير شدند و از کوکتل مولوتف و مواد آتش 

ھيچ کس ديگر اين در حالی که  !!زا استفاده کردند
ادعا را تاييد نکرد و آتشی جز آتش شليک اسلحه 

او . تيک ھای آتش زده شده نبودالسنيروھای پليس و 
چنين ادعا کرد که اين حرکت اعتراضی و ھم

ن دھی شده بود، درگيری با پليس از خارج سازما
گری و حرکت ھای اعتراضی کار چيزی که در ھمه

خوبی ه گرانی که بکار گويی. مردمی ادعا می شود
ی را پيش می برند تواناي ليدی سرمايه داراننظم تو

خود سازماندھی ندارند و نمی توانند قدرت خود را 
آن چه مسلم است اين يک حرکت . به نمايش بگذارند

خودی و ناشی از احساس تحقير توسط ه ب خود
چرا . کارفرما و عوامل سرکوب حامی آن ھا بود

 کنند؟ بدون دستمزد کاربايد ماه ھا  کارگران
اين . معنی گردش چرخ توليد استه کارکردن ب
ريدار و معنی توليد کاال، فروش آن به خه گردش ب

توليد برای توليد بعدی  برگشت پول کاال به چرخه
وقتی اين روند به پايان . يعنی سرمايه شدن پول است

می رسد ارزش اضافی واقعيت می يابد يعنی 

که در اين صنايع  - مرده کارگرکارپرداخت نشده يا 
پرداخت  دت استثمار بسيار باالست و کاردليل شه ب

به  - مان دستمزد باشد بسيار پايين است شده که ھ
و سرمايه به اصطالح آن  می گرددسرمايه دار باز

پس چرا دستمزد کارگری که . ھا خودافزا می شود
صورت اعتبار بدون بھره ه کارش را به کارفرما ب

 ا اضافه شدن مساعده داده است و بعد از يکببلکه 
ماه فقط بخشی از آن را می خواھد پرداخت نمی 
شود؟ چرا کارگران در حالی که به اين امر واقفند، 

ی سرمايه رتن به اين کار می دھند و مانع کاله بردا
دار نمی شوند؟ چرا اقدام به جلوگيری از خروج 

حساب و  کاالھای توليدی و کنترل خريد و فروش و
مربوطه نمی کنند و کتاب شرکت ھا و کارخانه ھای 

اين  ھمواره چند بار از يک سوراخ گزيده می شوند؟
ھا سئواالتی است که پاسخ شان مثل روز روشن 

با وجود اين، اين کارگران اند که بايد به  ،است اما
و تکليف خود را با تجزيه و تحليل آن ھا بپردازند 

نيروھای سرکوب حامی  سرمايه، سرمايه دار و
سرمايه روشن کنند و شيوه ھای برون رفت از آن را 

  .آن سازمان دھندمبارزه با بيازمايند و خود را برای 

  فريده ثابتی
  ٢٠٠٩نوامبر  ٧
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 آيا می دانيد؟
در سال گذشته، سالی که طغيان موج بحران کل 

و مقدم بر ھمه اقتصاد اقتصاد دنيای سرمايه داری 
آمريکا را در خود غرق کرد، سالی که دولت ھای 
سرمايه داری دنيا و از جمله دولت سرمايه داری 
آمريکا تريليون ھا دالر سرمايه حاصل استثمار توده 
ھای کارگر جھان را به تراست ھای عظيم صنعتی 
و مالی دنيا ھديه کردند و، به بيان صريح و شفاف، 

لياردھا کارگر را به شريان حيات خون روان مي
سرمايه تزريق کردند تا راه خروج نظام بردگی 
مزدی از بحران را حفاری کنند، سالی که بخش 
مسکن در ھمه جای دنيا و بيش از ھمه در آمريکا 
بيشتر از بسياری بخش ھا فشار موج بحران را 
تحمل کرد، آری درست در ھمين سال، زير سرريز 

ن، در ھمين بخش مسکن سرمايه ھمين امواج بحرا
ميليارد دالر  ١٣٠داری آمريکا، فقط دالالن مسکن 

سود خالص را از محل اضافه ارزش ھای توليد شده 
توسط طبقه کارگر آمريکا و جھان نصيب خود 

يک نکته ديگر را ھم در کنار اين خبر با . ساخته اند
ھر سال، ھر روز و ھر لحظه ! دقت الزم توجه کنيد

نه ھای خبری جھان با يک دنيا جنجال و با کل رسا
عظيم ترين ھزينه ھا، از سيل کمک ھای عظيم 
دولت ھای غربی و کشورھای پيشرفته صنعتی به 
جمعيت گرسنه و آواره و سيل زده و کودکان و 
بيماران و محرومان از آموزش و آب آشاميدنی و 
. دکتر و درمان در شش گوشه عالم سخن می رانند

 ١٠٠د شده کل اين کمک ھا به مرز در سال يا

نکته بعدی اين که !! ميليارد دالر ھم نرسيده است
ميليارد دالر نه به  ١٠٠عظيم ترين بخش اين 

گرسنگان و بيماران و آوارگان و محرومان از ھمه 
امکانات معيشتی بلکه به دولت ھايی داده شده است 
که آن را يکراست صرف خريد گلوله از ھمان دولت 

و شليک آن به سينه توده ھای !! کمک کننده ھای
اين ارقام و . کارگر و گرسنه معترض کرده اند

قراردھيد تا فقط گوشه کوچکی  واقعيت ھا را کنارھم
  !از عمق بشرستيزی نظام سرمايه داری را دريابيد

عضو ائتالف آزاد سبزھا در  Eva Jolyخانم : منبع
 اتحاديه اروپا 

 ٢٠٠٩نوامبر 
 

 رات اعتراضی کارگران صنايع مخابراتی راه دورتظاه
کارگران صنايع مخابراتی راه دور در ادامه 
مبارزات مستمر چند ساله خود يک بار ديگر دست 

ماه است  ٩کارگران باز ھم حدود . به اعتراض زدند
وضعيت . که دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند

می وعده تما. اشتغال آنان به طور کامل نامعلوم است
و وعيدھای دولت سرمايه داری برای راه اندازی 
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 khbitkzs@gmail.com  

مجدد شرکت و تعيين سرنوشت اشتغال کارگران 
ھمه . مطابق معمول دروغ از آب درآمده است

کارگران مرتب در محل کار حاضر می شوند اما 

ماھه آنان ھمچنان معوق مانده  ٩پرداخت مطالبات 
                                                          . است

            

 ايلنا: منبع

  ٨٨آبان  ١٥ 

 معلمان يریموج دستگ
از معلمان  يادیشمار ز يراخ یروزھا در

بر اساس . چال ھا شده اند ياهس یو راھ يردستگ
تشکل  ینفر از اعضا ١٣گزارشات روزنامه ھا 
معلمان به اتھام تالش  یموسوم به کانون صنف

معلمان و دو  یروز جھان یبرگزار یبرا یبرا
 یکرج به اتھام کوشش برا یھا يرستانمعلم دب
. شده اند یبازداشت و زندان اباعتص یراه انداز

 : عبارت است از يرشدگاندستگ یاسام

 یرضا جواد علی .١
 یاکبرباغان علی .٢

 یلنگرود یبھشت محمود .٣
 محمود دھقان آزاد .۴
 یعبد اسماعيل .۵
 یبھلول مھديه .۶
 نژاد يکن آقای .٧
 خاتون بادپر .٨
 يشيانقر مجتبی .٩
 یمعارف عباس .١٠
 ینور محمد .١١
 جوادپور .١٢

 گرگان یرضائ محمدرضا .١٣
بازداشت شده در کرج اعالم نشده  يراندب یھا نام

و محل نگه  يرشدگاناز سرنوشت دستگ. است
ما ھجوم . يستدر دست ن یاطالع يچآنان ھ یدار

ارگران معلم و سرکوب به ک يرویگسترده ن
و  يمکن یکردن آن ھا را محکوم م یزندان

ھمه آنان  یو شرط و فور يدق یب یخواستار آزاد
 . يمھست

 ھرانا : منبع

  ٨٨آبان  ١۵
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه
ده  اق مرگ و نيستی ران در يک . می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم

تيمسو ابقه ھس ان . ی 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
سرمايه داری بر کارگران  اين جنگ راخودِ . ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است

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

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 عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مب ا باي ين ج ارگری را در ھم ه اگر . ارزه ک پيداست ک

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

ه سطح ز جھان و دوممتعارف کارگران در بخشی ا 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 که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

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

د  .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع 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 بخو. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک رد؟ کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ان رويکرد وثروت جامعه را من تول چرا بايد تمام ن ھم ره باشم؟ اي ارگر  يد 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

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

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

   .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
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. ل بيمه بيکاری باشندتمام بيکاران آماده کار بايد مشمو - ۵
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشند شاغالن در تمام مراکز - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .ادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شوداز ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھ -  
   .دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای شھروندان اختصاص دھد -  

   .بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد -١٠
   .گان شودآموزش و پرورش در تمام سطوح بايد راي -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -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

   .زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .و پوشاک زنان ممنوع شود ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر -  
  . 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  -  
و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگير در محل با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری  -  

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

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

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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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  
برای تماس با ما نامه الکترونيکی 

 :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  ل به ادامٔه اشتراک نيستيد، میصورتی که ماي

  .قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


