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  »طبقه متوسط«اسطوره 
بسياری از افراد و جريان های سياسی اپوزيسيون اعم از چپ و راست جنبش 

. ناميده اند» طبقه متوسط«را جنبش  ٨٨خرداد  ٢٢اعتراضی پس از انتخابات 
همچنين، حتی نگاهی کوتاه به ادبيات سياسی جامعه ايران در طول دهه های 

افراد و جريان های سياسی يا اسالف آن ها نقش اخير نشان می دهد که همين 
خرده «در جنبش های اجتماعی ايران را تحت عنوان » طبقه متوسط«همين 

. پررنگ تر و تعيين کننده تر از نقش طبقات ديگر ارزيابی کرده اند» بورژوازی
کدام است؟ خرده بورژوازی يعنی چه؟ آيا آنچه » طبقه متوسط«ماجرا چيست؟ 

ا حال زير اين نام ها، با اين وسعت و ابعاد، بيان شده است واقعيت از ديرباز ت
دارد؟ اگر نه، حکمت اين وارونه نمايی نقش طبقات در جنبش های اجتماعی که 

پيش می رود، چيست؟ چرا تا اين حد بر » طبقه متوسط«تا حد اسطوره سازی از 
ه اجتماعی يا کوبيده اند و همچنان می کوبند؟ کدام طبق» طبقه متوسط«طبل 

مهر  کدامين جريان و رويکرد سياسی است که بر پيشانی هر جنبش اعتراضی
می کوبد؟ چرا و برای رسيدن به کدام هدف اين کار را » طبقه متوسط«جنبش 

  می کند؟ 

رابطه اجتماعی خريد و فروش نيروی کار در روند گسترش و حاکميت خود 
طبقه : ال ستيز طبقاتی تقسيم می کندجامعه را به دو طبقه اساسی متخاصم و در ح

سرمايه دار يا بورژوازی که نيروی کار را می خرد و از آن ارزش اضافی 
بيرون می کشد، و طبقه کارگر يا پرولتاريا که برای زنده ماندن هيچ راهی جز 

روند رابطه خريد و فروش . فروش نيروی کار و تن دادن به استثمار ندارد
هر نقطه جهان و در سراسر تاريخ حيات خود، روند  نيروی کار در همه جا،

تمرکز بی وقفه، رقابت فزاينده و فرساينده، ادغام مستمر و بالنده سرمايه ها، 
بلعيده شدن سرمايه های خرد توسط سرمايه های کالن، پيدايش و توسعه 

شتاب اين . انحصارها، کنسرن ها، کارتل ها و تراست های غول پيکر بوده است
در بخش های مختلف سرمايه بين المللی يا جوامع مختلف سرمايه داری دنيا روند 

اما اين تفاوت ها تغييری در اصل روند و دامنه . طبعًا يکسان نبوده و نيست
در اين ميان نکته ای قابل تعمق است و . شمول آن پديد نياورده است و نمی آورد

ند، به ويژه در مراحلی از آن اين که شيوه توليد سرمايه داری در دل همين رو
انکشاف و استقرار خود، به رغم پااليش مدام طبقه سرمايه دار و حذف سرمايه 
های خرد، همين خرده بورژوازی را بازتوليد می کند و به اشکال مختلف به آن 

خرده بورژوازی، . مجال کسب و کار و بازآفرينی شرايط ادامه حيات می دهد
. است، نيرويی جدا از طبقه سرمايه دار نيستهمان گونه که از نامش پيد

برعکس، جزء پيوسته اين طبقه است و وجه تمايزش با ساير بخش های 
بورژوازی فقط در موقعيت ضعيف تر اقتصادی و بر همين مبنا اصالح طلبی 

که ممکن است مسالمت آميز يا ) رفرميسم(سياسی اوست، نوعی اصالح طلبی 
در هر حال اين است که خرده بورژوازی طبقه نکته اساسی . قهرآميز باشد

در همين جا الزم . جامعه سرمايه داری نيست سومی در کنار دو طبقه اساسی
است يادآوری کنيم که ما از گذشته های دور جوامع و دوره های پيش از استقرار 

موقعيت دهقانان، مالکان . و تسلط کامل سرمايه داری در آن ها صحبت نمی کنيم
کتورهای صنعتی يا صاحبان کارگاه های خرد، کسبه بازار و نوع اين ها مانوفا

در شرايط حاکميت نظام فئودالی و مراحل انکشاف شيوه توليد سرمايه داری 
بحث حاضر ما درباره جامعه ای است که از صد سال . بحث ويژه خود را دارد

ه است، پيش شاهد روند پرشتاب توسعه رابطه خريد و فروش نيروی کار بود
سرمايه  جامعه ای که از همان زمان به چرخه سامان پذيری و تقسيم کار درونی

سال است که در تمامی تار و پود  ۵٠جهانی پيوند خورده است و اينک نزديک 
اقتصاد، سياست و ساختار اجتماعی خود زير فشار حاکميت شيوه توليد سرمايه 

طبقه «ن از وجود وسيع در چنين جامعه ای است که سخ. داری قرار دارد
و نقش آفرينی سياسی تعيين کننده اش به امری مشکوک و جاعالنه بدل » متوسط

می شود، اگرچه ويژگی اين قشر از طبقه سرمايه دار ايران را نيز نمی توان 
  .ناديده گرفت

طبقه سرمايه دار ايران در قياس با آلمان، انگليس، سوئد، آمريکا، ژاپن و برخی 
طبقه ای بسيار  کثرت مالکان منفرد سرمايه شمار آحاد يا، به لحاظ جوامع ديگر

دليل اصلی اين امر چگونگی فرايند تمرکز و . وسيع تر و پرجمعيت تر است
روند ادغام سرمايه های مجزا . درجه ادغام اجزای مختلف سرمايه اجتماعی است

صنعتی و در هم و تشکيل تراست ها، کنسرن ها، انحصارها و غول های عظيم 
مالی در جامعه ما با آنچه در اروپای شمالی و غربی يا اياالت متحده و کانادا رخ 
داده است، تفاوت هايی داشته است و همين تفاوت ها بر روی جمعيت و شمار 

در باره پايه های اقتصادی اين امر . صاحبان انفرادی سرمايه تأثير گذاشته است
ی مختلف سرمايه جهانی و در سيطره و چگونگی وقوع اين روند در بخش ها

اما اوًال جای اين . تقسيم کار بين المللی سرمايه می توان به تفصيل بحث کرد
بحث در اينجا نيست و ثانيًا اين تفاوت آن قدر مشهود است که حتی بدون رجوع 
به هيچ استدالل و آمار و ارقامی، باز هم به اندازه کافی قابل درک و تشخيص 

ا می دانيم که شتاب تمرکز سرمايه در بخش صنعت به گونه ای اين ر. است
با اين همه، در کشورهايی که نام برديم کل . چشمگير از بخش تجاری بيشتر است

داد و ستدهای تجاری درون بازار داخلی آن ها در انحصار چند کنسرن عظيم 
تشکل از در اين کشورها، از بازارهای پر طول و عرض م. بين المللی قرار دارد

هزاران فروشگاه در هر شهر، از زنجيره عظيم واحدهای صنعتی و تجاری 
حاشيه خيابان های شهرها، از مغازه ها و سوپرمارکت های نواحی مختلف 
مسکونی، از شمار کثير کشت و صنعت های پراکنده، از خيل انبوه و بی شمار 

رمايه دار در طبقه س. خبری نيست کارگاه های دارای شمار معدود کارگران
در . جامعه ما وضعی کم و بيش متفاوت با طبقات سرمايه دار اين کشورها دارد

تراست ها و غول های عظيم صنعتی و مالی، با  ايران، ما در کنار انحصارات،
از . جمعيت بسيار کثيری از سرمايه داران منفرد و کوچک نيز روبه رو هستيم

کارگر به باال  ١٠مؤسسه توليدی دارای  ١۶٢٨٣ياد نبريم که تا همين حاال از کل 
کارگر  ۵٠تا  ١٠واحد آن را مؤسسات دارای  ١٢٣۶۵در سراسر کشور، بالغ بر 

ميليارد تومان  ١٨٢٠٠نکته مهم ديگر آن که از رقم نسبی . تشکيل می دهد
کارگر  ١٠ارزش اضافی توليد شده توسط کارگران مورد استثمار صنايع دارای 

ميليارد تومان آن در همين نوع  ١٧۶٠نيز بيش از  ١٣٨٣به باال در سال 
تعداد واحدهای توليدی دارای کمتر . کارخانه ها و مراکز صنعتی توليد شده است

کارگر، چه در بخش صنعت و چه به ويژه در کشاورزی و معادن از  ١٠از 
 ٣شمار اين مؤسسات فقط در بخش اخير بيش از . چندين ميليون بيشتر است

   .است ميليون

صاحبان مراکز توليدی و تجاری و خدماتی باال با تمامی شمار کثير خود همگی 
تمامی آن ها صاحبان سرمايه اند، سرمايه های . آحادی از طبقه سرمايه دارند

هيچ کدام از زهدان شيوه های توليدی ماقبل سرمايه داری متولد نشده است، بلکه 
. مار طبقه کارگر تشکيل شده استفقط و فقط از ارزش اضافی حاصل از استث

اين سرمايه ها به ميزان حجم و قدرت رقابت و حضور خود در بازار سراسری 
سرمايه سهم معينی از کل اضافه ارزش های توليد شده توسط کارگران را نصيب 

اين که صاحبان آن ها خود نيز کار می کنند يا نمی کنند، اين که . خود می کنند
کل ارزش اضافی توليدی کم يا زياد است، اينکه مالکيت و سهم هر سرمايه از 

مديريت حوزه ارزش افزايی آن ها آميخته است يا جدا و برخی مؤلفه های ديگر 
از اين دست، در اصل مسئله يعنی در سرمايه دار بودن صاحبان آن ها هيچ تغيير 

مايه دار بنابراين، نفس گستردگی اين قشر از طبقه سر. و خللی وارد نمی سازد
ايران نمی تواند هيچ مستمسکی برای جراحی آن از بدنه طبقاتی اش و اعطای 

. باشد » طبقه متوسط«ماهيتی مجزا از طبقات اساسی جامعه به آن تحت عنوان 
افزون براين، سرمايه دار نه لزومًا به اعتبار طول و عرض مالکيت انفرادی 

آن بنگاه تجاری بلکه، مهم تر و  خود بر حجم معينی سرمايه در اين کارخانه يا
اساسی تر از آن، به حکم موقعيت طبقاتی خويش در ساختار مالکيت و قدرت کل 

جمعيت چند . سرمايه اجتماعی است که هستی طبقاتی خود را احراز می کند
ميليونی مرکب از دولتمردان، سياستمداران، وزيران، مديران، مشاوران، 

پردازان و برنامه ريزان، اقتصاددادنان، قضات،  مستشاران، حقوقدانان، نظريه
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وکال، زندانبانان، روحانيون، مراجع تقليد، صاحب منصبان سپاهی و بسيجی و 
همه و همه از ... ارتشی، رؤسای پليس و نهادهای متنوع اطالعاتی و امنيتی و
   .اين دست هستند و هر کدام آنان فردی از طبقه سرمايه دار است

) رفرميست ها(، که اصالح طلبان »طبقه متوسط«های جعل کننده  افراد و جريان
اعم از راست و چپ و حکومتی و غيرحکومتی در راس آنان قرار دارند، به 

طبقه «دنبال جراحی بخش وسيعی از بورژوازی و غسل تعميد آن با نام و نشان 
می به سراغ طبقه اساسی ديگر جامعه سرمايه داری يعنی طبقه کارگر » متوسط
آن ها در اينجا نيز با سخاوت و دست و دل بازی کامل شروع به سالخی، . روند

قبل از هر چيز، بخش عظيمی . خرد کردن و بسته بندی های دلخواه خود می کنند
از کارگران را حتی آنان که نيروی کارشان هم با سرمايه مبادله می شود و هم 

ليد ارزش اضافی مصرف می توسط سرمايه دار به طور مستقيم در فرايند تو
طبقه «گردد، از ذلت بردگی مزدی آزاد می سازند و همه را يکراست در 

در جامعه ايران، ميليون ها معلم و پرستار و بهيار و . جاسازی می کنند» متوسط
تکنيسين و خبرنگار و مربی کودک و اپراتور و حروفچين و مترجم و مؤلف و 

جمعيت کثيری از آنان نيروی کارشان هر . ردکارگر فکری يا يدی ديگر وجود دا
دو مرحله مبادله با سرمايه و مصرف مستقيم در روند توليد ارزش اضافی را از 

اما همگی فروشنده . سر می گذراند و بقيه آنان فقط مرحله نخست را طی می کنند
نيروی کارند، همگی با فروش نيروی کارشان از هر نوع دخالت در کار و روند 

همگی کارگرند و بخش . و سرنوشت محصول کار و زندگی خويش محرومندکار 
با اين همه، رفرميست ها کل اين . جدايی ناپذيری از طبقه بردگان مزدی هستند

طبقه « جمعيت عظيم را از بدنه طبقاتی خود جدا می سازند و به همه آنان خلعت
  . می پوشانند» متوسط

و طول و عرض و قدرت غول آسای آن » طبقه متوسط«ماجرای پديده ای به نام 
سخن از انکار . در جامعه سرمايه داری ايران به طور واقعی از اين قرار است

بحث بر سر ماهيت طبقاتی جدا و . وجود خرده بورژوازی در جامعه ايران نيست
متمايز و نقش سياسی تعيين کننده ای است که به اين قشر از طبقه سرمايه دار 

جامعه سرمايه داری ايران با تاريخ اسطوره  تاريخ. و می شودداده شده است 
اين بحث بی گمان . از سوی رفرميست ها عجين است» طبقه متوسط«سازی از 

کاری که ما در جاهای ديگر کم و بيش انجام . نياز به شرح و بسط و تفصيل دارد
کنيم و با حفظ  اما در اينجا از آن اجتناب می. داده ايم و باز هم بايد انجام دهيم

موضوعی که  .چهارچوب مختصر نوشته، به سراغ موضوع ديگری می رويم
طبقه «چرا تا اين حد بر طبل : باالتر آن را به صورت سئوال مطرح کرديم 

و نقش سياسی تعيين کننده خرده بورژوازی کوبيده اند و همچنان می » متوسط
د سياسی است که بر پيشانی کوبند؟ کدام طبقه اجتماعی يا کدام جريان و رويکر

می کوبد؟ چرا و برای رسيدن » طبقه متوسط«هر جنبش اعتراضی مهر جنبش 
به کدام هدف اين کار را می کند؟ پاسخ اين سئوال ها طبعًا طوالنی است و همه 

اما ما در . جريان های رفرميست اعم از بی نقاب و نقابدار را شامل می شود
آن بخش از رفرميست ها که ادعای نمايندگی طبقه اينجا پاسخ خود را صرفا به 

  .کارگر را داشته اند و دارند يعنی به رفرميست های چپ محدود می کنيم

به خود گرفته است از زهدان » چپ«رفرميسم چپ يا آنچه در تاريخ ايران نام  
اين چپ از همان روزهای اول والدت با چشم . بورژوازی متولد شده است

کمر به امپرياليسم ستيزی . اشای جامعه و جهان پرداختبورژوازی به تم
سرمايه را نه با . به سوی جبهه واحد ضد امپرياليستی شتافت. ناسيوناليستی بست

نگاه ضدکارمزدی، نه در قالب رابطه خريد و فروش نيروی کار و به مثابه يک 
و رابطه اجتماعی، بلکه به صورت يک شيوه توليد کااليی مبتنی بر رقابت 

امپرياليسم را نه با درونمايه و هويت . آنارشی و عدم برنامه ريزی متمرکز فهميد
سرمايه و شاخص هر چه جهانی تر شدن نظام بردگی مزدی بلکه به صورت 
هيوالی شيفته بقای فئوداليسم و دشمن رشد و انکشاف شيوه توليد سرمايه داری 

در جدال و جنگ عليه سرمايه  مبارزه با امپرياليسم را نه. در کشورها نگاه کرد

سوسياليسم . سرمايه داری جستجو کرد» آزاد و مستقل«در ستيز برای رشد  بلکه
را نه در محو کارمزدی بلکه در استقرار سرمايه داری دولتی و تبديل تمام 

آزادی سياسی را نه در مسير . شهروندان به مستخدمان مزدبگير دولت دنبال نمود
لکه در مسير رشد نيروهای مولده در مناسبات سرمايه داری پيکار عليه سرمايه ب

و » مستقل«و، به زبان شفاف تر، حاکميت بخش » خلق«و در برهوت حاکميت 
از کارگر و جنبش کارگری دنيايی سخن . طبقه سرمايه دار جستجو کرد» ملی«

 راند اما فقط برای آن که قدرت پيکار توده های کارگر را وثيقه عروج بخشی از
از تسخير قدرت سياسی توسط پرولتاريا سخن . بورژوازی به قدرت سياسی سازد

گفت اما مراد وی آن بود که جنبش کارگری را نردبان قدرت حزب خويش و 
تحليل و نگاه و افق و . هموارکننده راه استقرار سرمايه داری دولتی کند

م و نشان زشت مبرا از نا» طبقه«چنين بود و از همين رو به يک » چپ«انتظار
ای که بتوان آن را متحد سياسی طبقه » طبقه«طبقه سرمايه دار نياز داشت، 

خواند، طبقه ای که در هستی اجتماعی خود » انقالب دموکراتيک«کارگر در 
همان بورژوازی، همان دشمن هست و نيست طبقه کارگر باشد اما در عين حال 

تاريا را هم بر سينه خود حمل مدال افتخار متحد، همدوش و همرزم سياسی پرول
   .کند

و خرده بورژوازی در مشرب » طبقه متوسط«حکمت اسطوره سازی از 
بخشی از بورژوازی که در . بازهم صريح تر بيان کنيم. رفرميسم چپ اين بود

دل دوره معينی از تاريخ زير فشار شرايط امپرياليستی توليد سرمايه داری قرار 
ی با سرمايه انحصاری جهانی عاجز بود، بخشی که داشت و از رقابت و هماورد

هوش از سرش ربوده » سرمايه داری مستقل« و » صنعت ملی« رؤيای استقرار 
بود، بخشی که زير فشار فروماندگی از قدرت رقابت با انحصارطلبان مقتدر 
طبقه خود و با هدف رفع اين فروماندگی به کمونيسم روسی، به کمينترن، به 

ير معماری اردوگاه سرمايه داری دولتی و به قطب نوين سرمايه پيشگامان کب
طبقه «جهانی متوسل شده بود، آری اين بخش به اسطوره سازی جاعالنه 

با چنان عظمت و طول و عرض نياز داشت و در راستای تحقق همين » متوسط
» طبقه«نياز، سراسر جامعه را به کوره ريخته گری و ساخت و پرداخت اين 

اسطوره سازی از اين غول در کنار آويختن به بلشويسم لنينی، در . ردتبديل ک
کنار سربازگيری وسيع از فعاالن جنبش کارگری، در کنار تالش برای تبديل کل 
اين جنبش به نردبان قدرت حزب، در کنار واژگونه پردازی واقعيت های جامعه 

ر ستيز بی امان سرمايه داری، در کنار کوشش برای رواج سنديکاليسم، در کنا
عليه هر جنب وجوش ضدکارمزدی درون طبقه کارگر، در کنار تصوير و تبليغ 
دورنمای سرمايه داری دولتی به جای سوسياليسم لغو کارمزدی، آری در کنار 

به بخش مورد بحث طبقه سرمايه دار امکان می داد تا همه جا و در  همه اين ها
ری ضدکارمزدی طبقه کارگر را سد سر تمامی بزنگاه ها راه هر نوع سمت گي

همه جا به محض مشاهده هر جنب و جوش ضدسرمايه داری کارگران، . سازد
. را وارد ميدان کند!! با خصال انقالبی و کارگر دوستی» طبقه متوسط«غول 

، از اهميت رژيم ستيزی و سرنگونی طلبی »انقالب دموکراتيک«همه جا از 
همه جا بر هر حرکت راديکال . خن راندفراطبقاتی فاقد بار ضدکارمزدی س

کارگران فعال و پيشرو و هر نقد راديکال آنان بر رفرميسم  ضدسرمايه داری
راست و چپ، انگ اکونوميسم، آنارشيسم، چپ روی، آنارکوسنديکاليسم، 

رفرميسم چپ ساليان دراز چنين کرد و بقايای . شوراگرايی و مانند اين ها کوبد
اين رفرميسم، اسطوره . ت آن نيز کماکان چنين می کندحاشيه ای و درحال مو

  .را برای رسيدن به اين اهداف ساخته است »طبقه متوسط«

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٩تير  ٢

 

 دو گزارش از کارخانه های گيالن

  کارخانه پينک

نه کارخا. اين کارخانه در شهر صنعتی رشت و در ورودی دوم آن واقع است
که به  هستندکارخانه سه برادر تبريزی مالکان . متعلق به بخش خصوصی است

کارگر  ٧٠٠دراين کارخانه بيش از . جناح های قدرت و سرمايه وابسته اند
محصول . نفر از اين کارگر مرد و بقيه زن هستند ١٠٠حدود . مشغول به کارند

يک تن بتون را داشته کارخانه توليد کيسه ها و گونی هايی است که بايد تحمل 
. باشد و از آن ها در حمل و جابه جايی بتون برای ساخت و ساز استفاده می شود

تمامی کارگران قراردادی بوده و توسط شرکت های مختلف خدماتی به اين 
در پايان سال که با مصادف با پايان قرارداد کارگران . کارخانه معرفی شده اند

. خريد سنوات و تسويه حساب می گيرند است از آن ها به اجبار امضای
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ديد ج ماهه و يکساله است و برای کارگران ششقراردادها برای کارگران قديمی 
شيفت . سال سابقه دارند ١۵قديمی ترين کارگران حدود . ماهه تمديد می شود دو

. کاری در کارخانه برای کارگران زن سه شيفت و کارگران مرد دو شيفت است
نهار خوری ندارد و فقط به کارگرانی که اضافه کاری می کنند کارخانه سالن 

کارخانه دارای سرويس اياب و ذهاب برای کارگران . يک کلوچه داده می شود 
مواد اوليه کارخانه به شکل پودر از روسيه وارد می شود که توسط دستگاه . است

ندگی بافته و های تزريقی ژاپنی به رول و نخ پالستيک و سپس با دستگاه های باف
اخراج ها و . سرانجام به صورت گونی در قسمت دوزندگی دوخته می شوند 

استخدام کارگران به طور سليقه ای توسط کارفرما و نمايندگان ضدکارگرش 
رقابت بين کارگران بر سر ماندن باعث شده  که متاسفانه بايد گفت. انجام می شود

. را بزنند م طبقه ای های خودهکه بعضی از کارگران زيرآب بعضی ديگر از 
اعضای شورا از . کارخانه دارای شورای اسالمی وابسته به کارفرماست

  .کارگران قديمی هستند

 کارخانه فوالد گيالن 

اين کارخانه واقع در شهر صنعتی رشت است و گفته می شود که بيشترين 
کت که مدير عامل شر. سهامداران آن اعضای خاندان هاشمی رفسنجانی هستند

خود از سهامداران است شخصی به نام دانيال زاده است که در دفتر تهران 
مدير داخلی کارخانه فردی ضدکارگر به نام رزازاست که در نيمه . حضور دارد
 - سال سابقه  ۵تن از رانندگان تريلر با بيش از  ۴اقدام به اخراج  ٨٩اول خرداد 

ر حالی اتفاق افتاد که اين رانندگان با اين اخراج د. کرد -آن هم به اتهام اعتياد 

سپس با مدارک عدم . آزمايش عدم اعتياد ثابت کردند که اين اتهام واهی است
دانيال زاده با تماس با . رفتند) مدير عامل(اعتياد به دفتر تهران نزد دانيال زاده 

رانندگان آن علت اخراج کارگران را جويا شد و پس از اثبات عدم اعتياد " رزاز"
فاصله اخراج کارگران راننده و بازگشتشان پس از . ها را به سر کار بازگرداند 

 ۵٣زم به ذکر است در کارخانه فوالد گيالن ال. روز طول کشيد ٨اعتراض 
 ٣تريلر توسط رانندگان هدايت شده و  ۵٠تريلر مشغول به کار هستند و  راننده

اخيرًا رزاز دستمزدهای . به سر می برندراننده ديگر به طور رزرو در کارخانه 
هزار تومان تقليل داده و  ٣٠٠هزار تومانی رانندگان را به حدود  ۵٠٠ماهيانه 

رزاز با استخدام کارگران . اضافه کاری های آن ها را نيز کاهش داده است
قراردادموقت همواره اين کارگران راننده را تهديد به اخراج می کند که اين 

رانندگان بايد در هر سرويس با . نی رانندگان را به دنبال داشته استمسئله نگرا
. تن بار را به شهرهای ساوه و سمنان ببرند ۴٠احتساب وزن تريلر چيزی حدود 

اکثر بارها و ورق های نوردشده در . کارخانه فاقد هرگونه تشکل کارگری است
، گالوانيزه و ماهان فوالد گيالن به شهر صنعتی ساوه و کارخانه های نورد لوله

واقع در سمنان حمل می شود که همه آن ها در زنجيره مالکيت فوالد گيالن قرار 
  . دارد

  فعاالن ضدسرمايه داری گيالن
 ١٣٨٩تير 

 

 تربئه بيژن اميری و حمسن حکيمی
، شعبه سيزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران حکم تبرئه محسن ٣١/٣/٨٩امروز 

اين اتهام ها به . از اتهامات وارده را به آنان ابالغ کردحکيمی و بيژن اميری 
صبح روز دوم . مربوط می شد ١٣٨٧دستگيری اين فعاالن کارگری در زمستان 

، بيژن اميری، فعال کارگری و کارگر کارخانه پارس خودرو، در ٨٧دی ماه 
شب . مقابل کارخانه ايران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج بازداشت شد

بازداشت توسط او صورت گرفته بود،  روز، حراست ايران خودرو، کههمان 
. بيژن اميری را تحويل ماموران وزارت اطالعات داد تا به زندان اوين برده شود
در . ماموران پيش از تحويل بيژن به زندان، منزل او را بازرسی و تفتيش کردند

ه کمک خانواده اش آنجا، محسن حکيمی نيز، که با شنيدن خبر بازداشت بيژن ب
شتافته بود، به علت اعتراض به ماموران و به دستور مقام امنيتی مافوقی که 

 اين دو فعال کارگری همان شب. تلفنی با اين ماموران درتماس بود بازداشت شد
اوين منتقل شدند و از آن پس مدام تحت بازجويی  ٢٠٩به سلول انفرادی در بند 

ه بر تحمل سلول انفرادی مورد ضرب و شتم نيز محسن حکيمی عالو. قرارداشتند
در شعبه  ٣/١٠/٨٧اتهامی که در نخستين جلسه بازپرسی به تاريخ . قرارگرفت

دوم بازپرسی معاونت امنيت دادگاه انقالب اسالمی به اين دو فعال کارگری تفهيم 
در آخرين جلسه بازپرسی از محسن . شد، تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی بود

، اتهام ديگری به او تفهيم شد و آن اجتماع و تبانی ٨٧می به تاريخ اول اسفند حکي
روز تحمل حبس با قرار  ۴٠بيژن پس از . برای اقدام عليه امنيت کشور بود

کفالت آزاد شد و محسن نيز پس از دوماه زندان با قرار وثيقه صد ميليون تومانی 
  .از اوين بيرون آمد

دادگاه  ١٣زادی، اين دو فعال کارگری از سوی شعبه حدود يک سال پس از اين آ
آن ها ضمن حضور در دادگاه، . انقالب اسالمی تهران به دادگاه فراخوانده شدند

برای استفاده از وکيل تقاضای مهلت کردند و دادگاه دو ماه مهلت داد تا وکيل 
ن ، محمد شريف به عنوان وکيل اين فعاال٨٨در اسفند  .خود را معرفی کنند

کارگری خود را به دادگاه معرفی کرد و دادگاه پرونده را برای مطالعه در اختيار 
روز . تعيين کرد ٢٣/٣/٨٩او گذاشت و نيز تاريخ برگزاری جلسه دادرسی را 

، بيژن اميری و محسن حکيمی همراه محمد شريف به ٨٩خرداد  ٢٣يک شنبه 
هامات وارده از خود دفاع عنوان وکيل خود در دادگاه حاضر شدند و در مقابل ات

محمد شريف عالوه بر دفاع شفاهی در جلسه دادگاه، اليحه دفاع کتبی خود . کردند
دادگاه انقالب  ١٣يک هفته پس از اين جلسه، شعبه . را نيز تسليم دادگاه نمود

اسالمی تهران رای تبرئه بيژن اميری و محسن حکيمی را صادر و به آنان ابالغ 
  .کرد

ن مقاومت و دفاع پيگير اين فعاالن کارگری از جنبش ضدسرمايه ما ضمن تحسي
داری طبقه کارگر، اين حکم تبرئه را به آنان و خانواده هايشان و به کل طبقه 
کارگر شادباش می گوييم و برای آن ها آرزوی تندرستی و سرفرازی و ايستادگی 

 .بيش از پيش می کنيم

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٩خرداد  ٣١

 

 ما آزادي و رفاه می خواهيم
سالی که . از تقلب بزرگ در انتخابات رئيس جمهوري، يک سال گذشت

اعتراضات مسالمت آميز ميليونی ما عليه استبداد و فالآت با زندان، کشتار، 
هم اکنون بسياری از زنان، جوانان، دانشجويان، . شد شکنجه و تجاوز سرکوب

اما . نويسندگان، معلمان، کارمندان و کارگران در زندان هستندروزنامه نگاران، 
گسترش فقر و بيکاری، همچنين اجرای طرح هدفمند سازی يارانه ها که جز 

فالکت و سيه روزی برای ما ندارد، پيوستن آارگران بخشهاي آليدي اقتصاد 
 را به اين... مانند صنعت نفت، فوالد، ذوب آهن، خودرو سازي ، مخابرات 

، که هم شرط مطالبات روشن و واضحبا طرح . اعتراضات بيشتر خواهد کرد
پيشروي و هم مانع از هدر رفتن جانفشاني مردم و به بيراهه رفتن اين مبارزات 

  .ما بسياريم و آينده از آن ما است. است به استقبال سالگرد اين روز برويم
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عقيده، بيان، ( برخورداري همه افراد جامعه از آزاديهای سياسی . ١
  بدون هيچ قيد و شرطي ... )نشريات،اعتصاب،تحصن، تجمع، راهپيمايي 

بدون ... ) حزب، اتحاديه، شورا، سنديکا، انجمن ( آزادي ايجاد هرگونه تشكل  .٢
  آسب مجوز 

آزادی زندانيان سياسی، ممنوعيت هر گونه شكنجه جسمي و روحی، گرفتن  .٣
  عقايد اعتراف با تهديد و تطميع و تفتيش

ممنوعيت انجام وظيفه نيروهای انتظامی و حمل اسلحه بدون اونيفورم و با  - ۴
  لباس شخصی

علني بودن محاآمات با حضور وکيل و هيئت منصفه انتخابی، لغو دادگاههای  - ۵
 ...)روحانيت، نظامی ها( ويژه 

لغو مجازات اعدام، لغو هر نوع مجازاتی که به جسم افراد تعرض شود  - ۶
  ... )ق زدن، سنگسار شال( 
برابری زنان با مردان در قوانين کيفری، قوانين ازدواج، طالق، سرپرستی  -٧ 

  کودکان، قانون کار و ديگر قوانين
روابط زنان و  عدم دخالت حکومت در تعيين نوع زندگي، نوع پوشش و - ٨

  مردان

سنی،  (و مذهبی ... ) کرد، بلوچ ( به رسميت شناسی حقوق اقليتهای قومی  - ٩
  و رفع تبعيض از آنها... ) بهايی 
  تعيين حداقل دستمزد بر اساس ارتقاي هر چه بيشتر سطح زندگي و رفاه  -١٠
پرداخت بيمه بيكاري مکفی به تمام افراد آماده به آار و بيکار شدگان تا به  -١١

  دست آوردن آار مناسب
ای معوقه، توقف لغو هرگونه قرارداد استخدام موقت، پرداخت سريع حقوقه -١٢

  اخراج و بيكار سازي
پرداخت حقوق مكفي به باز نشستگان، افراد فاقد حقوق بازنشستگی و از  -١٣

  آار افتادگان 
جاده، آب، برق، گاز، تلفن و مراکز آموزشی، (ايجاد امکانات رفاهی  -١۴

  در روستاها ...) درمانی، فرهنگی، ورزشی، تفريحی 
  ينات اجباری منظم، درمان و دارورايگان شدن بهداشت، معا -١۵
  رايگان شدن آموزش و پرورش و آموزش عالی -١۶

 ١٣٨٩خرداد  ٢٢ –اين اعالميه را تکثير و پخش کنيد 

 

 اعتصاب کارگران سيرجان وارد هفته دوم شد
اعتصاب کارگران گندله سازی در شرکت گل گهر 

کارگر  ۴٠٠. سيرجان وارد دومين هفته خود شد
خرداد دست از کار کشيده  ٢٢شنبه  شرکت از روز

و شروع مجدد کار را به تحقق مطالبات خود موکول 
سال تمام است که توسط  ۵اين کارگران . کرده اند

سرمايه داران دولتی گل گهر بدون هيچ تضمين 
 .ادامه اشتغال، با شدت هر چه بيشتر استثمار شده اند
ن کارفرمايان در تمامی اين مدت مطابق معمول آنا

را با وعده های دروغ سرگرم می ساختند که حتمًا 
دوران قراردادهای موقت به پايان خواهد آمد و 

احکام استخدام رسمی و طوالنی مدت آن ها صادر 
چند ماه پيش احمدی نژاد رئيس جمهوری . خواهد شد

جهنم سرمايه داری ايران راهی کارخانه شد تا از 
دروغ های  آنجا به عنوان تريبونی برای انتشار

احمدی نژاد در جريان . هميشگی خويش سود جويد
اين دروغ پراکنی ها به حل معضل استخدام 
کارگران نيز اشاره کرد، اما هنوز به تهران 

کارگر از کل  ٣۶٠بازنگشته بود که احکام اخراج 
کارگران با شنيدن . کارگر شرکت صادر شد ۴٠٠

. شيدنداين خبر تکان دهنده و زجرآور دست از کار ک

روز است که در اعتصاب به سر می برند و  ٨آنان 
در طول روزهای اعتصاب بارها با کارفرما و عمله 
. و اکره دولتی سرمايه در کشمکش و ستيز بوده اند

کارگر خواستار تضمين ادامه کار خود و  ۴٠٠هر 
ما . ابطال بی قيد و شرط احکام اخراج خويش هستند

يم که به حمايت از از همه کارگران دعوت می کن
مبارزات کارگران گندله سازی گل گهر سيرجان 
برخيزند و در هر کجا که هستند به هر ميزان و به 
هر شکلی که می توانند همبستگی فعال و مؤثر 

   ٨٩خرداد  ٢٩ .طبقاتی خويش را با آنان اعالم کنند

  

 موج بيکاری کارگران سفال سازی ها
در مناطق  کارگاه سفال سازی ٨۵٠بيش از 

روستايی استان همدان درمعرض تعطيل کامل 
واحد يا تا  ٨۵٠همه کارگران اين . قرارگرفته اند

کنون بيکار شده اند و يا در آستانه بيکاری حتمی 
بازار رقابت سرمايه در سراسر جهان هر . هستند

هر نوع افزايش ظرفيت . روز مرگبارتر می شود
يه داری به بارآوری کار در هر نقطه جهنم سرما

طور مستقيم فشار رقابت درونی سرمايه بين المللی 
را تشديد می کند و درست در همان لحظه خيل 

عظيمی از کارگران را راهی برهوت بيکاری می 
دسترسی هر بخشی از سرمايه جهانی به . سازد

نيروی کار ارزان تر، توان رقابت بيشتر، شرايط 
هم کالن تر سوداندوزی افزون تر و امکان احراز س

در اضافه ارزش های توليد شده توسط طبقه کارگر 
بين المللی، بی درنگ بازار رقابت را داغ تر می 
کند و در همان حال هزار هزار برده مزدی را 
بيکار و به جمعيت ميلياردی بيکاران قبلی می 

  . افزايد

سرمايه داران صاحب کارگاه های سفال سازی 
يگر ايران نيز زير فشار استان همدان و استان های د

رقابت فرساينده سرمايه های چينی از نرخ سود 
خويش راضی نيستند و درست به همين دليل دست 
به تعطيل اين واحدها و اخراج گسترده کارگران خود 

   .زده اند

  ٨٩خرداد  ٢٩

 



ای ی  ه ھما ی   ک ل کار جاد   ا

 

٥ 
 ١٣٨٩ تير  ٤جمعه     ١١٢شمارٔه مسلسل  ١۴سال سوم ـ شمارٔه  

ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه
د  هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت ک ارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می ياب

ده می شوند      ه،    . و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی ران در يک سوی جامع
ی     ر و فالکت و ب ترش فق اهد گس ر، ش وی ديگ يم و، درس ی بين روت را م يم ث انباشت عظ

تيم       ابقه هس ی س وحش در مقياسی ب ه چ    . حقوقی و سرکوب و ت ون ب اتی اکن ان  شکاف طبق ن
ورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با 

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران تحميل کرده . سرمايه داری باقی نگذاشته است
ع وتحصن و اعتصاب و راه     . است و خودکرده را تدبير نيست روزی نيست که شاهد تجم

يم ارگری نباش ايی ک ز. پيم بش سياسی  اف ترده در جن ه صورت گس ارگران ب ن، ک ر اي ون ب
ات    ال انتخاب ه دنب ه ب وری اسالمی ک ه جمه اری علي رداد  ٢٢ج ت،  ١٣٨٨خ ده اس آغازش

  .فعاالنه شرکت دارند

يع   رکت وس م ش ه رغ ه و ب ن هم ا اي کل  -ب ده و نامتش د پراکن بش  -هرچن ارگران در جن ک
ان     جاری و با آن که کارگران درهمه جا مطالبات ي ارزات آن د، مب کسانی را مطرح می کنن

ده است         رد نيام رچم سراسری و ضدسرمايه داری واحد گ و يکی از  . هنوز به زير يک پ
دين سان       ارگر و ب ه ک مهم ترين علت های عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبق

د جست            ا باي ين ج ارگری را در هم ارزه ک ه مب ن هم ه نتيجه نرسيدن اي ه اگر  . ب  پيداست ک
اتی و         ات طبق رای مطالب ارزه ب ه مب ی ب ده و محل ات پراکن رای مطالب ارگران ب ارزه ک مب
ه   سراسری واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ها و فداکاری های خود راه ب

ه سطح معيشت           . جايی نخواهند برد ان سرمايه ب ی ام اندن هجوم ب رای عقب نش گام اول ب
ر  ک پ تن ي ارگران برافراش ه ای و   ک ات پاي اوی مطالب د ح ری واح ا منشورسراس چم ي

ه دو   . ضدسرمايه داری طبقه کارگر است پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور ب
وق      : معناست  ه حق ران نسبت ب ارگران اي نخست به معنای سطح ابتدايی و نازل مطالبات ک

ن ه اي ان سرمايه داری و دوم ب ارگران در بخشی از جه ارف ک ات  متع ن مطالب ه اي ا ک معن
  .صرفا کف و حداقل خواسته های طبقه کارگر ايران را تشکيل می دهند

اما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه و با 
نفس طرح مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ها . چه رويکردی مطرح می کنند

ای آن ا  ارگران است         به معن د ک ار و تولي ه سرمايه سرمايه داران حاصل ک ه  . ست ک مطالب
رای       ه ب کارگران از سرمايه داران از بابت هيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای ک

د       ه ان ز نگرفت يچ چي ا در ازای آن ه د ام ام داده ان ا   . سرمايه داران انج ارگران ب ابراين، ک بن
ه سرمايه      ع ب ات خود درواق ن          طرح مطالب د اي ان باي ه آن د ک ا می گوين داران و دولت آن ه

د   رآورده کنن ان     . مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده ب ارگران درهم دين سان، ک ب
ند           د بکش ند و باي ه چالش می کش ه خويش نظم سرمايه را ب ارگر در  . مبارزه خودانگيخت ک

ن مضمون ضدسرمايه     ان می    لحظه لحظه زندگی خود به گونه های مختلف اي داری را بي
د          ه را من تولي روت جامع ام ث د تم کند که چرا بايد من کار کنم اما ديگری بخورد؟ چرا باي
کنم اما خودم از آن کامال بی بهره باشم؟ اين همان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه 

م          رده اي دوين ک ای آن ت ارگر منشور حاضر را برمبن ه ک ر اي   . بخش کوچکی از طبق ا ب ن م
رد   ن رويک ای اي رو ارتق ران در گ ارگر اي ه ک ه ای طبق ات پاي ق مطالب ه تحق اوريم ک ب
رای     ارگر ب ه ک خودانگيخته سرمايه ستيز به افق خودآگاهانه مبارزه متشکل و شورايی طبق

بش  . الغای کار مزدی است از سوی ديگر، به نظر ما، طرح مطالبات پايه ای و مبارزه جن
ارگران       طبقه کارگر برای دستيابی  ادی و فکری ک وان م زايش ت به آن ها صرفا با هدف اف

  .برای جامه عمل پوشيدن به اين افق انجام می گيرد

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

شدن کامل حکومت و ) غيردينی(جدايی کامل دين از حکومت به معنای سکوالر -١
  ر خصوصی افراددرنظرگرفتن دين به عنوان ام

برخورداری بی قيد وشرط تمام افراد جامعه از آزادی های سياسی از قبيل آزادی  -٢
عقيده، بيان، مطبوعات، تشکل، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات و راه پيمايی و 

  نهادينه شدن تمام اين آزادی ها
م از جسمی و آزادی بی قيد و شرط تمام زندانيان سياسی، ممنوعيت هرگونه شکنجه اع -٣

روحی به هر دليل از جمله برای درهم شکستن و واداشتن متهمان به اعتراف عليه خود يا 
  ديگری، و انحالل تمام نهادهای اعمال شکنجه

ابتنای تمام امور قضايی بر موازين حقوقی مدرن و سکوالر، ممنوعيت تعميم مفهوم  -۴
اه های ويژه، علنی بودن محاکمات جرم به فعاليت های سياسی و مطبوعاتی، انحالل دادگ

  با حضور هيئت منصفه، انتخاب آزادانه وکيل دلخواه و رايگان بودن امور دادرسی
  الغای مجازات اعدام -۵
  : برای تحقق اين خواست بايد . الغای هرگونه تبعيض جنسيتی در مورد زنان -۶

واده وقوانين کيفری با زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار، قوانين مربوط به خان - 
  . مردان حقوق برابرداشته باشند

هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، پوشش و روابط زن و مرد يا دختر و پسر  - 
  .ممنوع شود

ازدواج يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان  - 
  . صورت گيرد

  .سالگی ممنوع شود ١٨سن هرگونه ازدواج قبل از  - 
حق زن بر بدن خويش شامل حق تصميم گيری در مورد رابطه جنسی، بارداری، سقط  - 

  .جنين يا عقيم سازی به رسميت شناخته شود
کار خانگی از ميان برود، اما تا آن زمان به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد  - 

  .کارگران شاغل پرداخت شود
های شغلی برای زنان و امکانات رايگان چون شيرخوارگاه،  با ايجاد فرصت - 

  مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به 
صورت گسترده و فراگير در محل های کار و سکونت، زمينه اجتماعی شدن کارخانگی  

  . فراهم شود
با ايجاد خانه های امن دارای امکانات مناسب همراه با آموزش و درمان و پرداخت  - 

مستمری کافی تا فراهم شدن امکان اشتغال مناسب و زندگی مستقل، زنان خشونت ديده يا 
درمعرض خشونت و دختران فراری از خانه مورد حمايت مادی، معنوی و قانونی قرار 

  . گيرند
  سال ١٨الغای کار کودکان و نوجوانان زير  -٧
ايران با هدف زمينه به رسميت شناسی حقوق تمام اقليت های قومی و دينی ساکن  -٨

سازی برای رفع محروميت آن ها در همه زمينه های سياسی،اقتصادی،اجتماعی و 
  فرهنگی 

برخورداری همه مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل  -٩
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. خانگی

تيار نهادهای دولتی قرار دارند از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اخ - 
  . برای تأمين مسکن مردم استفاده شود

دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای مردم  - 
  . اختصاص دهد

  بهداشت و دارو و درمان رايگان برای عموم مردم  -١٠
  آموزش و پرورش رايگان عمومی در تمام سطوح  -١١
  ونقل رايگان برای عموم مردم در سراسر جامعه  حمل -١٢
  مهد کودک رايگان برای تمام مردم  -١٣
مراقبت رايگان از همه سالمندان و معلوالن و فراهم ساختن تمام تسهيالت الزم برای  -١۴

  جلوگيری از انزوای آنان و استفاده هرچه بهتر از امکانات عمومی جامعه
مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن و مراکز آموزشی، ايجاد امکانات رفاهی الزم  -١۵

  درمانی، فرهنگی، ورزشی وتفريحی در تمام روستاها 
تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده  -١۶
  و اختصاص سهم ) »توليد ناخالص داخلی«(اند 

  ندگی و رفاه کارگران هرچه بيشتری از اين ثروت به ارتقای سطح ز 
سال از محل ثروتی که کارگران  ١٨پرداخت حقوق ثابت ماهانه به تمام افراد زير  -١٧

  برای جامعه توليد کرده اند 
برخورداری تمام افراد جامعه از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی،  -١٨

 .اغل کمتر باشداين حقوق نبايد از حداقل دستمزدکارگران ش. ازکارافتادگی و بيکاری
  الغای هر نوع قرارداد استخدام موقت  -١٩
برخورداری همه شاغالن در تمام مراکز کار و توليد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب  -٢٠

  رايگان 
پرداخت حقوق تمام شاغالن، بيکاران، بازنشستگان، ازکارافتادگان، زنان خانه دار و  -٢١

 سال قبل از پايان هر ماه ١٨افراد زير 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٩خرداد 


