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 حول منشور مطالبات پايه ای طبقه خويش متحد شويم

 
١٣٨٧دی تم ششنبه هيک                                                                                               ی هماهنگتهيکم   

        
با صراحت تمام يا به طور ضمنی اعالم داشته اند که برای سال آتی سخنی از نهادهای مختلف دولت سرمايه داری 

پرداخت صرفًا !!  پديده ای به نام افزايش مزدهای ساالنه!!در کار نخواهد بودتوده های کارگر افزايش دستمزد 

 کاهش سنگينی است که هر سال در بهای واقعی شبه رايگان نيروی کار کارگران رخ ر ناچيزی از حجمدرصد بسيا

. بوده استميزان اين کاهش در طول سال جاری و در فاصله هر بام تا شام اين سال، از هميشه موحش تر . می دهد

برای تعرضاتی هر چه جنايت  دولت سرمايه داری در چهارچوب يک برنامه ريزی بسيار گستردهبا اين وجود 

 درصدی بهای ۴٠، گفتگوی امتناع از جبران اين کاهش  معاش توده های کارگربارقهآميزتر عليه آخرين لقمه نان و 

  .نيروی کار کارگران را به پيش کشيده است

طريق مصرف اين قبال خريد نيروی کار ما می پردازند تا از دستمزد بهائی است که سرمايه داران يا دولت آن ها در 

نيرو در روند کار و توليد سرمايه داری، عظيم ترين حجم اضافه ارزش ها و سودها و سرمايه ها را  نصيب خويش 

راک و اجاره مسکن و پوشاکی است که الزمه بهای نيروی کار ما بهای وسائل اوليه معيشتی و خورد و خو. سازند

يرو برای فروش مجدد به صاحبان سرمايه و استثمار مدام آن توسط قطعی و حتمی زنده ماندن و بازتوليد شدن اين ن

اين وسائل و مايحتاج اوليه معيشتی يا همان خورد و خوراک مورد . سرمايه داران و به بيان دقيق تر سرمايه است

ال افزايش هر سال به گونه ای فاحش و بی مهار و جهش آسا افزايش می يابد و هر ري، نياز برای بازتوليد نيروی کار

! بحث افزايش ساالنه حقوق ها. آن عمًال و به صورت طبيعی کاهشی است که در بهای نيروی کار ما روی می دهد

آنچه در عالم واقع به وقوع می پيوندد نه هيچ ريالی ازدياد . تداستان ترميم اضطراری و اجباری اين کاهش اس

نزل فاحش بهای نيروی کار ما در هر سال و يا به بيان دقيق دستمزدها بلکه صرفًا پرداخت بخش ناچيزی از ميزان ت

  . تر در هر ماه و حتی در هر روز و شايد هم در هر ساعت است

اين حديث در . بحث باال حديث رابطه خريد و فروش نيروی کار و رابطه بين کار و سرمايه در سراسر جهان است

مله خود، با وحشت و دهشت و توحش و تاتاريسم خونبار سرمايه جهنم سرمايه داری ايران يا جوامع مشابه در جمله ج

در اين جا بهای نيروی کار در اساس خود و قبل از آنکه زير فشار . عليه زندگی توده های کارگر به هم آميخته است

ت در بهای نيروی کار در بهترين حال است، بسيار ناچيز خود ،گردد و ناپديد شودسهمگين گرانی ها آب رود و آب 

 و استثمار اندر جريان خريد و مصرف نيروی کار کارگر انقياس با حجم کوه آسای اضافه ارزشی که سرمايه دار

 وحشتناکی پائين است و  بسياربهای نيروی کار در اينجا به صورت.  است١٢ به ١حدود  سازند نصيب خود می آنان

دولت سرمايه داری اينک به طور . عی دهشتناک استگرانی ها بر کاهش اين بهای ناچيز به نوبه خود موضوفشار 

 و کل فشار سازدضمنی يا صريح سخن از آن دارد که حتی غرامت اين تنزل موحش را از شانه سرمايه داران ساقط 
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  .نمايدآن را بر گرده لهيده و فرسوده توده های کارگر ساقط شده از هستی بار 

ش نيروی کار در ايران گفتگو از طرح شريرانه باال و تصميم دولت شايد که در سيطره حاکميت رابطه خريد و فرو

نوعی بازگوئی سرمايه داران به سطح معيشت توده های کارگر  يا کًال گزارش تهاجمات هار سرمايه برای اجرای آن

 شيوه صاحبان سرمايه و دولت آن ها و در اساس.  باشد، به طور قطع چنين است بی نياز از گزارش روزمرهبديهيات

 سوای هجوم هار شقاوت بار عليه هست و نيست  آدم هاتوليد سرمايه داری در اينجا در جريان هر نفس کشيدن

دولت، بلکه  اين يا آن طرح و تصميم ضد کارگری نه شرحجرم سخن اصلی کارگران کار ديگری نمی کنند و ال

ی دفع اين تهاجمات و برای تدارک حمله عليه  برا بايد طبقه کارگر ايرانجنگ و ستيزی است کهمبارزه و چگونگی 

فرض کنيم که در شرائط روز هيچ کالمی از محو اضافه . ين استدقيقًا ا حرف ما بنياد. انجام دهداين تعرضات 

دستمزدهای ساالنه نباشد، فرض کنيم که امسال هم به سياق سال های قبل چند ريالی به دستمزد بخش هائی از توده 

تخفيفی در سير مستمر و لحظه به لحظه وخامت زندگی ما خواهد آيا اين به معنای هيچ  اضافه گردد، های طبقه کارگر

بود؟ آيا اگر اين مورد معين تهاجم سرمايه عليه ما انجام نگيرد، هزارها هجوم هستی سوز ديگر از طرف سرمايه 

ريخ زندگی ما در سيطره قدرت و استيالی  تا پيچيد؟خود نخواهد را در نداران و دولت آن ها تار و پود زندگی ما

بنا بر اين در بحث دستمزدها مسأله اصلی نه گفتگوی . نظام بردگی مزدی تاريخ اين تعرضات بی امان سرمايه است

ر قابل تحمل معيشت غيغلبه بر وضعيت کامًال اخير دولتمردان و انجام يا عدم انجام آن ها بلکه يافتن راهی برای 

در اين ميان و قبل از ادامه سخن بايد بر يک نکته بسيار مهم و جدی تأکيد کنيم، .  طبقه خويش استموجود توده های

مستقل از اينکه طرح الغاء افزايش ساالنه دستمزدها » آن که می خندد خبر تلخ را نشينده است« به قول آن شاعر 

بهای نيروی کار ما امری صد در صد محتوم اجرا يا تعطيل گردد، گسترش تهاجمات سرمايه به آخرين بازمانده های 

نظام سرمايه داری بدون هيچ ترديد برای سرشکن نمودن تمامی بار اقتصادی طغيان موج بحران روز اين نظام . است

و بر آلونک های نمور و محقر و تاريک زندگانی ما نه فقط دريغ نخواهد کرد که کل ميليتاريسم سازمان يافته 

تذکر اين نکته به ويژه . ال قهر و سرکوب خود را هم برای اين کار به ميدان فرا خواهد خوانددستگاههای عظيم اعم

طبقه کارگر که تا امروز به صورت بسيار نادرست و  از اين لحاظ واجد اهميت بيش و بيشتر است که بخش هائی از

عظيم همزنجير طبقه خود طريق مقابل سبعانه ترين جنايات سرمايه عليه توده ناموجهی انگشت سکوت بر لب در 

ديگر ناشی از وجود بردگی مماشات اتخاذ کرده اند بايد بدانند که شتر بيکاری و گرسنگی و همه سيه روزی های 

واقعيت اين است که حالت رضا و سکوت اين بخش از . هر چه پرشتاب تر در خانه آنان نيز خواهد خوابيدمزدی 

ساير در قياس با   زندگیيک وضعيت محسوس و متمايز آنکه ناظر بر داشتنبيشتر از   بسيارطبقه کارگر ايران

گواه تن دادن به تب از وحشت مرگ با قبول بار سنگين بی مسؤليتی و سازشکاری و پشت نمودن به باشد، کارگران 

از حد  جدی و بيش حکم سرمايه بسياردر هر حال اين بخش نيز بايد يقين کنند که . منافع مشترک طبقاتی است

  .قهر خود فرو خواهد پيچيد ال به الی موج را درهست و نيست آنان همه خشونت بار است و در روزهای آتی 

دستمزدها و سطح معيشت و امکانات اوليه اجتماعی ما است و اينکه برای دفاع از بحث، مسأله اين محور اصلی 

شرائط خاص هجوم موج بحران سرمايه چه بايد بهای نيروی کار خود و بهيود شرائط زندگی و کار خويش در اين 

پاسخ ما فعالين ضد سرمايه داری درون کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری هميشه روش بوده است و بکنيم؟ 
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افتادن به ورطه موضوعاتی مانند افزايش ساالنه بايد انجام گيرد، يا از ديد ما . اينک همچنان روشن و شفاف است

ما با قاطعيت تمام بر . فرايش ساالنه دستمزدها با نرخ تورم و مانند اين ها به هيچ وجه عالج درد نيستتطابق ميزان ا

.  اصرار می کنيممنشور مطالبات پايه ای طبقه کارگرضرورت متحد شدن و سازمانيابی هر چه گسترده تر حول 

امکانات رفاهی ما با ح معيشت و شالوده اين منشور بر ارتباط رياضی و بسيار ساده و سرانگشتی ميان سط

ما خواستار آنيم که هيچ ريالی از محصول کار و .  استوار استنمحصول اجتماعی ساالنه کار و توليد طبقه ما

 حتمًا خيلی ها به سياق معمول .توليدمان به اضافه ارزش و سود صاحبان سرمايه و در واقع به سرمايه تبديل نگردد

مگر می شود که . اين چه حرفی است؟ اينجا جامعه سرمايه داری استی داد و بيداد، ياد سر خواهند داد که افر

خواستار توقف پروسه توليد اضافه ارزش شد؟ مگر ممکن است که ما از توازن ميان محصول اجتماعی کار ساالنه و 

حرف ها و خيلی  و ها را بزنيم که ديگر سرمايه داری نيست سطح معيشت موجودمان سخن رانيم، اگر اين حرف

آنسان که انگار ما . تئوری بافی های ديگر که در اين راستا رديف خواهد شد و در پيش روی ما قرار خواهند داد

  !!اصًال اين ها را ندانسته و نمی دانيم

 و اسفبار است اما بدبختانه بيان نوع دريافت و محتوای فکر بی معنی و جمله پردازی ها بسيار  ها اين عبارتراستش

پاسخ ما به اين حرف . و نگاه اجتماعی عظيم ترين بخش نيروهای سياسی  چپ و فعالين جنبش کارگری نيز می باشد

 در جامعه بردگی مزدی زندگی می کنيم و عجالتًا مجبور به زندگی ،آری با کمال بدبختی. ها بسيار صريح است

 و در هيچ طبقه ما در هيچ کجا.  با اين نظام سر جنگ داريم تمامی هستی اجتماعی و طبقاتی خويشتيم ولی ما درهس

  سرمايه و مدافع توحش است که پاسدار استثمار خويش توسط هيچ عهدنامه و مقاوله نامه ای را امضاء نکردهتاريخی

 اين فقط سنديکاليست ها و سران اتحاديه های کارگری .دباش نظام سرمايه داری عليه هست و نيست خويش و تاتاريسم

ما اگر سرمايه داری را سرنگون نمی کنيم فقط  .هستند که چنين عهدنامه ننگينی را عليه ما کارگران توشيح کرده اند

د به خاطر آن است که در شرائط روز توان اين کار را نداريم ولی درست در قعر همين اوضاع و احوال و موقعيت ب

اساسًا مهمترين و محوری ترين سخن ما با نظام .  می کنيممبارزهبا همه وجود برای تحقق اين هدف تالش و هم پيکار 

سرمايه داری اين است که شر خود را برای هميشه از سر ما کم کند و گور خود را از حوزه کار و توليد و حيات 

يه داری هستيم و واقعيت سرمايه ستيزی ما نه يک مقوله ما يک طبقه ضد سرما. گم سازدبرای هميشه اجتماعی ما 

ما بسيار . اخروی و برای دنيای بعد بلکه پديده حی و حاضر هستی اجتماعی روز ما و تار و پود جنبش جاری ماست

 داد تام و تمام مجاری توليد اضافهری اعالم می کنيم که خواستار انسسرمايه دانظام هار محکم و استوار در مقابل 

ارزش هستيم و کل محصول اجتماعی کار و توليدمان را می خواهيم و برای اين می خواهيم که در بهبود زندگی و 

همه قوای قهر و سرکوب، نظام سرمايه داری طبيعتًا با تمامی قدرت، با . رفاه و امکانات اجتماعی خود به کار گيريم

اما در اين صورت ما به حق و به درستی . و قمع ما خواهد شدبا عظيم ترين تدارک ميليتاريستی خود دست به کار قلع 

با همه توان  ما طبقه بردگان مزدی قرار داريم که ،در يک سوی جنگ. در يک جنگ واقعی طبقاتی درگير شده ايم

 عليه سرمايه و استثمار شدن توسط شيوه توليد سرمايه داری می جنگيم و در سوی ديگر اين جنگ طبقه سرمايه دار و

در همين روند است که مبارزه طبقاتی به طور . دولت سرمايه داری است که با همه قوا دست به کار سرکوب ماست

اينکه سرنوشت جنگ چه خواهد شد سؤالی است که پاسخ آن را صرفًا ميزان تدارک . واقعی و زمينی تفسير می گردد
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 در بدترين موقعيت سازمانيابی و امکان پيکار توضيح واضحات است که ما توده های کارگر. قوای طرفين می دهد

اما اين واقعيت با تمامی تلخی و عوارض سنگينش اصًال به ما نمی گويد . در اين اصًال جای شکی نيست. قرار داريم

که نبايد عليه اساس استثمار خويش توسط سرمايه مبارزه کنيم، بلکه کامًال بالعکس فرياد می زند که بايد برای پيشبرد 

 اين واقعيت اتفاقًا بر سر ما فرياد . ساز و کارهای الزم شد آگاهی و سازمانيابی واين مبارزه دست به کار تدارک و

ميدان جنگ همين جا است و همه ميدان های ديگر دروغ، عوامفريبانه و . می کشد که ريل مبارزه بسيار عالی است

حال فرياد خود را با طنينی نيرومندتر در گوش ما پرخروش اين واقعيت در همان . بی راهه های سازش و تسليم است

می سازد که برای چنين جنگی دنيائی آگاهی و ساز و برگ و تشکل و برنامه و شناخت افق و راهبرد و راهکار و 

انتخاب درست و آگاهانه ميدان هماوردی و پيکار طبقاتی اين امتياز عظيم را دارد که . چاره جوئی مورد نياز است

 را در پيش پای ما پهن می کند و تناسب و جنگيدنند و چون واقعی تجهيز و آمادگی و سازمانيابی و شناخت الزم چ

 .گوشزد می نمايدسنخيت و پيوند اندرونی مبارزات روز با جنگ استراتژيک برای امحاء سرمايه داری را به ما 

خويش دشمن را از حوزه استثمار و تصاحب ارزش تمرکز قوا در اين ميدان سبب می شود که درست به ميزان توان 

فتح  به عقب رانيم و الجرم هر مقدار دستاورد مبارزات جاری ما توده های طبقه ماناضافی ناشی از استثمار 

تعرض نيرومندتر  پيشروی معينی برای انتقال جبهه جنگ به حوزه سنگری برای تعرضات نيرومندترعليه سرمايه،

 آری به همه اين دالئل ساده و .دخواهد بو نظام سرمايه و تحميل شکست های بعدی بيشتر بر بر ضد سرمايه و برای

منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران شالوده مبارزه روز و بنياد سازمانيابی شفاف است که ما تأکيد داريم 

 به ها سطح دستمزدمنشوردر اين . سراسری توده های طبقه مان در مقابل سرمايه داران و دولت سرمايه داری باشد

وزش و بهداشت رايگان، مسکن مناسب رايگان، آم. سطح محصول اجتماعی ساالنه توده های ما ربط يافته است

 درمانی و اجتماعی  بهداشتی وپرورش رايگان در همه سطوح، مهدکودک رايگان برای همه، مراقبت های همه نوعی

 يک کارگر  کامل رايگان، اياب و ذهاب رايگان، دستمزد کامل برابر با دستمزدو امدادی از سالمندان به طور کامًال

 سال، دستمزد کامل دوره ١٨شاغل برای تمامی زنان خانه دار، پرداخت حقوق ماهانه به کليه اطفال و جوانان زير 

نی برای هر خانواده اشتغال برای هر کارگر بيکار، تضمين قطعی يک درآمد ماهانه يک ميليون و دويست هزار توما

  .  نفری و نوع اين ها در زمره خطوط اساسی مطالبات قرار دارند۴

 می روشن را نيز بسيار ساده و صريح نمبارزه متحد حول اين منشور تکليف نوع سازمانيابی توده های طبقه ما

محور مطالبات . يکا ساختبرای تحميل مواد اين منشور بر سرمايه داران و دولت سرمايه داری نمی توان سند. سازد

منشور تعرض به شيرازه حيات سرمايه، اخالل روند توليد اضافه ارزش و اختصاص حداکثر و هر چه بيشتر 

تحقق اين خواسته ها را . محصول کار و توليد ما به معيشت و رفاه اجتماعی و تعالی جسمی و روحی انسان ها است

اد جنبش خويش در داربست های پوسيده و سرمايه پسند سنديکاليستی نمی توان در چهارچوب مبارزه قانونی و انجم

منشور مطالبات پايه ای فرياد می زند که اتکاء به قدرت متحد و آگاه و سازمان يافته و افق دار طبقاتی تنها . دنبال کنيم

ری توده های کارگر و چنين نوع سازمانيابی سوای شوراهای ضد سرمايه داراه پيروزی در پيکار عليه سرمايه است 

  . هيچ چيز ديگری نمی تواند باشد

فراموش نکنيم که منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر نه بنياد برنامه ريزی مستقيم لغو کار مزدی و اعالم پايان 
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اين منشور خط شاخص ميان . حيات سرمايه داری بلکه صرفًا منشور سنگ بنای واقعی پيکار در اين راستا است

شالوده کار در اين جا حمله به . راست و چپ استکارگر با همه اشکال رفرميسم  سرمايه داری توده های جنبش ضد

 روند توليد اضافه ارزش و برنامه ريزی اين حمله در همه عرصه های حيات اجتماعی درون جامعه سرمايه داری

ما از همه بردگان مزدی سرمايه  . استمتناسب با امکانات اعمال قدرت و سطح آرايش قوای روز طبقه کارگر 

 خويش بر سرمايه و از جمله برای تحميل بيشترين سطح ممکن جاریدعوت می کنيم که برای تحميل مطالبات 

راه . دستمزد و امکانات معيشتی خود بر نظام بردگی مزدی حول اين منشور گرد آئيم و دست در دست هم گذاريم

تحميل مطالبات مندرج در اين . ايه داری نيز مسلمًا از همين جا عبور می کندست اتحاد و سازمانيابی ما عليه سرمدر

ما با اتحاد حول اين . منشور نيازمند سازمانيابی سراسری و شورائی طبقه ما در مقابل نظام بردگی مزدی است

نيم در همه کارخانه می توا. منشور می توانيم مبارزات طبقه خويش در همه مراکز کار و توليد را به هم پيوند زنيم

حول همين مطالبات دست ها، همه شبکه های حمل و نقل، همه مدارس و در يک کالم همه مراکز فروش نيروی کار 

با هم به کار تأسيس شوراهای ضد سرمايه داری خويش گرديم، می توانيم قدرت شورائی خود را در سراسر جامعه 

به طبقه ما توان خواهد داد که کليه کارخانه های در حال تعطيل را سازمانيابی شورائی حول اين منشور . يکی کنيم

 . به دست گيريمکز را از طريق شوراهای کارگری خويشتصرف کنيم و برنامه ريزی کار و توليد اين مرا
  

  حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويم
  صرف خود در آوريمکارخانه های در حال تعطيل را به تبرای جلوگيری از بيکاری، 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٧ دی ٩
http://www.hamaahangi.com  

hamaahangi@gmail.com  

 


