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!ميباي شده خود را بازگانهيقدرت ب   
 

١٣٨٨ فروردين ٢۶شنبه چهار                                                                                      ی هماهنگتهيکم               

  
اين نکته را نبايد از : رد، گفتتنگناهايی برای حفظ اشتغال وجود دا رئيس بانک مرکزی با بيان اين که هميشه.... «

دستمزدها  لذا افزايش.  درصد افزايش يابد کارگر ديگر بايد اخراج شود٥٠اگر حقوق کارگری  ذهن دور کرد که

ها   درصدی هزينه٤٠ تا ٣٠افزايش  بهمنی از اعتراض برخی کارفرمايان به اعالم .دلسوزی برای کارگر نيست

ها  اعالم کردند اگر اقدام به افزايش هزينه کارفرمايان نزد ما آمدند و دارها و نه  کارخاتعدادی از: اشاره کرد و گفت

منفی بسياری دارد  براين از آنجا که اخراج کارگر تبعاتبنا . کنيم می  درصد نيروهای خود را اخراج٥٠شود ما نيز 

    ).تأکيد از ماست رگر، روزنامه کار و کا (  »... لذا بايد حفظ نيروی کار موجود را مد نظر قرار داد

دولت در اثر فشار سرمايه داران خيلی راحت عقب نشست و درصد اندکی افزايش  دو سه سال پيش ديديم که چگونه

توافق کارفرمايان و  «کارگران قراردادی نسبت به دستمزد کارگران رسمی را ملغی اعالم کرد و آن را به  دستمزد

چگونه با يک اشاره ابروی شماری از سرمايه  همين چند ماه قبل نيز شاهد بوديم که. موکول نمود!! » کارگران

يکباره فنا شد و از دستور کار مجلس و ديگر نهادهای » يارانه ها هدفمند کردن«داران، کل اليحه موسوم به 

 آن اليحه مثل هر اليحه و طرح و پيشنهاد و هر نفس کشيدن دولت. سرمايه خارج گرديد قانونساز و قانونگزار

در راستای تحکيم پايه های   به زيان توده های کارگر و به نفع سرمايه داران و  سرمايه داری به طور قطع در نهايت

.  کردرضايت کل طبقه سرمايه دار کشور را تامين نمی اما با همه اين ها. قدرت سرمايه عليه طبقه کارگر بود

سود را می بردند درحالی که گروه هايی از مالکان خصوصی سرمايه درآن  سرمايه داران دولتی از آن بيشترين

بخشی از   اعتراض اليحه مذکور صرفا به همين دليل با. اقيانوس سودهای خود را می ديدند  -اندک   البته-کاهش 

سال ها جار و جنجال، بودجه  ر يک چشم به هم زدنطبقه سرمايه دار مواجه شد و همين موج انتقاد بود که د

و محاسبات تحقيقی و اقالم سرسام آور هزينه های  پردازی، مخارج هنگفت جلسه پشت سر جلسه برای قانون نويسی

. از نان روزانه و سفره خالی کارگران پرداخت می شد، به باد هوا تبديل کرد ديگر را که همه آن ها به طور مستقيم

صاحبان سرمايه  پيشنهادی دولت را به دور انداخت و دولت، يعنی طراح اين اليحه، نيز در مقابل اراده حمجلس طر

   .سر تسليم فرود آورد

 ميليون نفوس ۵٠در نظر بياوريم که اگر کل . به همين سادگی به خاک سپرده شد» ها هدفمند کردن يارانه« اليحه 

و محرزترين  ه دولت دست به اعتراض می زدند نخستين، آماده ترينهای طبقه کارگر ايران عليه آن مصوب توده

کارگر در همه عمرش هر روز و هر  اين واقعيتی است که طبقه. سرکوب عريان بود  پاسخی که دريافت می کردند 

 و داستان اليحه مذکور چنان شد. آن هيچ بحثی الزم باشد ساعت تجربه کرده است و به نظر نمی رسد که برای اثبات

گرد و خاک هياهوها، بودجه پردازی ها و هزينه سازی هايش در سراسر فضای  درپی آن در شرايطی که هنوز

از سوی  توده های کارگر پهن بود شاهد وقوع حادثه ای ديگر با ابعادی هزاران بار ضدکارگری تر تنفس و رؤيت



. سوی شورای عالی کار در ميان بود دستمزد ازاين بار بحث تعيين حداقل . همان دولت عليه توده های کارگر بوديم

 هزارتومان را، که حتی بر ٢٧۵بررسی و غوغا سرانجام مبلغ  گفت و شنود و نهاد دولتی مذکور به دنبال ماه ها 

آمارگيری های مراجع رسمی و غيررسمی همين نظام سرمايه داری ايران پاسخگوی  اساس محاسبات، تحقيقات و

در  . تعيين کرد١٣٨٨ کارگر هم نبود، به عنوان حداقل دستمزد کارگران برای سال معيشتی يک مخارج% ٢٠

روزنامه ها و رسانه های   از سوی شورای عالی کار، ناگهان صفحات متعدد تمامی فردای روز اعالم اين رقم

وم ايشان اين صدا از حلق. اسالمی تبديل شد جمعی به تريبون اعتراض آقای رئيس بانک مرکزی دولت جمهوری

هزينه معيشت خانواده % ٢٠سرمايه داران به رقم دستمزدی که حتی  .خارج می شد، اما صدای کل طبقه وی بود

 صاحبان. می دانستند!! نمی کرد سخت معترض بودند و ميزان آن را بيش از حد توان خود  های کارگری را تعيين

اسالمی، رئيس بانک  شورای عالی کار دولت جمهوریسرمايه به همين دليل در همان دقايق نخست انتشار مصوبه 

مذکور خواست که ميزان حداقل مزدها را  مرکزی خويش را تلفن باران کردند و آقای رئيس نيز بی درنگ از نهاد

ايشان همه داربست های قانونی و رسم و رسوم و . کاهش دهد درست آنچنان که ميل و اراده سرمايه داران است

   تشريح و استدالل و اثبات علمی و حقوقی مسأله را هم در اختيار شورای عالی کار  و کارهایعرف و تمامی ساز

دستمزدها نرخ تورم را بيش  داد و اين شورا نيز بی درنگ به اطالع همه کارگران رساند که در محاسبه حداقل قرار

 هزارتومان ٢۶٣د با مبلغ جديد يعنی شده قبلی باي از ميزان واقعی به حساب آورده است و از اين رو مبلغ اعالم

که نرخ واقعی تورم حتی بر اساس گزارشات نهادهای مختلف دولت سرمايه  نياز به توضيح ندارد. جايگزين شود

  در صد از آنچه١۶و نزديک به )  درصد٩/٢۵( درصد از رقم مورد محاسبه شورای عالی کار  ١٠داری حدود 

 سخن می  درصدی ١٧بهمنی حتی از نرخ تورم . بيشتر بود)  درصد٢٠ ( آقای رئيس بانک مرکزی ادعا می کرد

 درصدی تورم ٣٠ به نرخ  خود بارها راند و اين درست در شرايطی بود که حتی بسياری از دولتمردان سرمايه

 سال اقالم مورد بحث مربوط به سال گذشته هستند و در مورد تمامی از همه اين ها که بگذريم، . اعتراف کرده اند

   .همگان فرياد می زنند که نرخ تورم بسيار بيشتر از اين ارقام خواهد بود همه چيز بانگ می زند و١٣٨٨

در اين زمينه ما در جاهای ديگر در . چگونگی تعيين حداقل دستمزد کارگران نيستبحث ما در باال اصًال بر سر 

وحشت و دهشت سرمايه   کرده ايم که تا سايه نظامدر همه جا تأکيد و تشرح. به تفصيل بحث کرده ايم  سايت  همين

پديده ای به نام دستمزد وجود دارد، سطح  داری بر سر ساکنان کره زمين سنگين است و تا زمانی که کار مزدی و

در شرايط کنونی . طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار تعيين می کند دستمزدها را صرفًا آرايش قوای اجتماعی ميان

 فقط سرمايه داران و دولت آن ها هستند که در غياب جنبش نيرومند، سراسری و ضدسرمايه  بدبختانهجامعه ايران

نرخی را که اراده می  داری توده های کارگر هر تصميمی را که می خواهند در مورد ميزان مزدها می گيرند و هر

اليحه «  در مورد خاص دستمزدها، نقش دولت بحث باال همچنين هيچ ربطی به توضيح . کنند به اجرا می گذارند

. در اين باره نيز ما پيشتر در همين سايت مفصل صحبت کرده ايم. ندارد يا موارد مشابه نيز» هدفمند کردن يارانه ها

ريزی و  موجود چيست، چرا ابزار سيادت و حاکميت طبقاتی سرمايه داران است، چرا نهاد برنامه اين که دولت

توده های کارگر است و بسياری  اسی و مدنی و حقوقی و اجتماعی نظام سرمايه داری براعمال نظم توليدی و سي



 نه تشريح  به هر حال، هدف توضيحات باال. داده ايم گی مورد بحث قرارمسائل ديگر مربوط به پديده دولت را هم

   .ورود به موضوع خاص تعيين دستمزد نقش دولت سرمايه داری است و نه

بحث اصلی بر سر موقعيت رقت آور . در اين جا چيزی غير از اين دو مسأله است ی مورد توجه مانکته بسيار اساس

موارد باال  اشاره به. طبقه ما در چنگ آن اسير است ذلت و حقارت و خواری و خفتی است که جنبش  پر از و 

آنچه گفتيم بيان . است  اه و سي صرفًا نهادن انگشت بر اين وضع هولناک غيرقابل تحمل و از همه لحاظ دردناک

ايران در منجالب وحشت و دهشت آن غوطه می خوريم،  وضعيتی است که همه ما ده ها ميليون نفوس طبقه کارگر

را در تمامی تار و پود گوشت و استخوان و پوست و خون خويش درد می  همه مصائب و عوارض و آالم کشنده آن

کنيم که  در جامعه و جهانی زندگی می. دست به کار تغيير آن نمی شويمآن را تحمل می کنيم و  کشيم و در عين حال

دارائی و امکانات دولت ها،  کل. از سير تا پياز امکانات و ثروت های موجودش محصول کار و استثمار ما است

ام دنيا، کل مزارع و کشت و صنعت های عظيم، تم همه کارخانه ها، تمامی تراست های غول پيکر صنعتی و مالی

و ساختمان ها، همه فروشگاه ها و کاالها و تراست های تجاری دنيا،   ها  وسائل حمل و نقل و بنادر و راه ها و پل

پوشاک،  و دانشگاه ها و بيمارستان ها و امکانات آموزشی و پزشکی، کل وسائل معيشتی و لباس و تمام مدرسه ها

در جهان که دراختيار انسان  و در يک کالم هر امکانی   تمام ثروت مورد نياز تحصيل و تحقيق و طی مدارج علمی

با اين همه . کار و رنج و استثمار توده های طبقه ماست به طورکلی قرار دارد همه و همه بدون هيچ استثنا محصول

 ره بودناما مشکل اصًال به هيچ کا. امکانات، در اين جامعه و جهان کامال هيچ کاره ايم ما، يعنی آفرينندگان تمام اين

در سراسر جهان به صورت  هر چه آفريده ايم و حاصل کار و استثمار نسل های متوالی طبقه ما. ما محدود نمی شود

هر نفس کشيدن ما حکم می راند که محاسبه  چنان اختاپوسی با چنان قدرت خدايی بی هيچ مرز و محدوده ای بر

ری که می کشيم با هيچ مقياسی ممکن نيست و در هيچ خفت و خوا ميزان ذلت و تحقير و زبونی و نفرين شدگی و

 سرمايه، برای اين که سرمايه داران   يافتن کار و فروش نيروی کار خود به صاحبان برای. مخيله ای نمی گنجد

به ما داده می   کار ما را بخرند، مرتب و پشت سرهم راه پيمايی و تظاهرات می کنيم، اما تنها پاسخی که نيروی

درهم و ديناری دستمزد به  می کنيم فقط  در مقابل کوه سرمايه هايی که توليد. ب و زندان و شکنجه استشود سرکو

فشار گرانی ها به نفع افزايش سود سرمايه داران آب می رود و آب می  ما می پردازند و همين درهم و دينار هم زير

شويم  ب رفتگی ها در محاسبه حداقل مزد خويشاين ميان خواستار جبران بخش ناچيزی از اين آ رود، اما اگر در

بهای ناچيز !!! تورم خواهد شد فوری دنيا را بر سر ما خراب می کنند و جنجال راه می اندازند که اين کار باعث

در يک .  اعتراض مان را در هم می کوبند  اعتراض می کنيم نيروی کارمان را سال تا سال نمی پردازند و همين که

هيچ و هيچ گرفته می شود و با سرکوب و زندان و گلوله پاسخ می گيرد، اما يک  اعتراضات ما بهکالم، دنيای 

انسانی طبقه   ميليون نفوس۵٠. سرمايه دار کافی است که در يک چشم به زدن همه چيز را کن فيکون کند عربده هر

 سرمايه ۴ايش دستمزد هستند اما افز ما در مرداب فقر و ذلت و گرسنگی غوطه می خورند و خواستار چند تومانی

مرکزی تلفن می زنند و در همان آن بهای نيروی کار ما بر   کارخانه يا فروشگاه به آقای رئيس بانک۴دار از 

. وضع طبقه ما چنين است. منويات سودافزايی هر چه بيشتر سرمايه تعيين می شود اساس نص صريح دستور آنان و

استثمار می  ما فقط استثمار نمی شويم بلکه درست به اين دليل که. لت استحقارت و خفت و خواری و ذ دنيای



دنيای . اجتماعی و حقوقی نيز ساقط هستيم شويم، به اين دليل که فروشنده نيروی کار هستيم از کل هستی انسانی و

شدگان داغ نفرين «اکنون ديگر حتی اطالق . قدرتی و خفت است زندگی ما دنيای ننگ و بردگی و خواری و بی

اين وضع مطلقًا قابل تحمل نيست و هر دقيقه . را در مورد وضعيت ما بيان نمی کند نيز حق مطلب» لعنت خورده

    .آن جرمی عظيم عليه خود، عليه نسل های آينده، عليه بشريت کارگر و فرودست جهان است تحمل

اما فقط و فقط به اين دليل همه . مه چيز دارنددارند، مالکيت دارند، آری آنان ه سرمايه داران دولت دارند، قدرت

نکنيم که کل سرمايه آن ها و کل  دارند، و فراموش سرمايه دارند و هر کاری دلشان بخواهد با ما می کنند که چيز

 اما اين سرمايه، که هم  قدرت آن ها در سرمايه نهفته است، .سرمايه موجود در دنيا محصول کار و استثمار ما است

کارمان  ما را با کار و محصول  عليه خود ما تبديل شده، هم همه ما را از هم جداکرده و هم  لب دولت به چماقیدر قا

بسيار قوی تر و عظيم تر و  ما. از درون وجود تک تک ما بيرون کشيده شده است بيگانه کرده است، دقيقا 

 قدرت بيرون کشيده شده از وجودمان را به خود که اين قدرتمندتر از سرمايه داران و دولت آنان هستيم به شرط آن

. بلکه ناآگاهی به چگونگی بازگرداندن اين قدرت ربوده شده از وجودمان است مشکل ما نه بی قدرتی. بازگردانيم

گفته ايم و بازهم  اما، چنان که بارها. برای رفع اين مشکل، پيش از هر چيز سازمانيابی طبقه کارگر است راه حل ما

بازگرداندن قدرتی که از ما ربوده شده و به  ما نقطه عزيمت مبارزه برای.  گفت، نه هرگونه سازمانيابیخواهيم

 بايد. می دانيم سازمانيابی شورايی و ضدسرمايه داری و سراسری کارگران قدرتی بيگانه با ما تبديل شده را

کارخانه های در معرض  بايد. دا کنيمراهکارهای درست اين سازمانيابی برای اعمال قدرت عليه سرمايه را پي

بايد چرخ توليد سرمايه را از . اعتصاب کنيم بايد. تعطيل را با قدرت متحد شورايی و ضدسرمايه داری تصرف کنيم

بايد حول منشور مطالبات پايه ای طبقه خود متحد . را به هم پيوند زنيم بايد همه اين اشکال مبارزه. کار بيندازيم

کارها جز  بدون انجام اين. از اين وضعيت بس ذلت بار و خفت آور از مسير اين کارها می گذرد راه خروج. شويم

بهداشتی و بی آموزشی و  خفت و ذلت و خواری و گرسنگی و بی خانمانی و مرگ ناشی از گرسنگی و بی

ی دهيم، اعتراض ناله می کنيم، فرياد سر م ما شب و روز درد می کشيم،. محروميت هيچ چيز نصيب ما نمی شود

نقطه . تحصن می زنيم، اما به کارهای اصلی و اساسی نمی پردازيم می کنيم، راه پيمايی ترتيب می دهيم، دست به

 ما در مقابل سرمايه خوار و ذليل و ناتوانيم، زيرا به صورت شورايی و. همين جاست اساسی جنبش ما در ضعف 

عليه سرمايه را پديد  زيرا ظرف اعمال قدرت مؤثر و تعيين کنندهسراسری عليه سرمايه متشکل و متحد نشده ايم، 

بايد اين   . دستور کار مبارزه خود نساخته ايم نياورده ايم، زيرا راهکار درست اعمال قدرت عليه سرمايه را

ليه و بيگانه شده خود را بازيابيم و آن را ع بايد قدرت ربوده شده . سازيم اشکاالت اساسی جنبش خود را برطرف

    .کاربريم سرمايه به

  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته
  ١٣٨٨ فروردين ٢۶

com.hamaahangi.www  
khbitkzs@gmail.com  

   

  


