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 و هفار

 حق مسلم ماستآزادی

ايران خودرو،  کارگرحاضر با مشارکت تعدادی متن 

ما . است گرفته شکل داربازنشسته و خانه مپنا،

به  مقالهگذاری اين  اميدواريم با به اشتراک

يابی قطب خصوص در بين کارگران پيشرو در سازمان

 .ايفا کنيمنقش  کارگری در جامعه

 

 2931 مرداد _  بخش يکم 

قيمت خوراک،  .کنيمی زندگی میبارط فالکتشرايدر 

 ؛يابدافزايش میهر روز  پوشاک، مسکن و دارو

 ؛اندنفر در زندان بيکار و هزاراننفر   اهميليون

کودکان  بر تعداد ؛کنداعتياد و فحشا بيداد می

امنی اجتماعی نا ؛شودگر روز به روز افزوده میکار

در دولت همچنان ؛ گرددبيش از پيش می گيریو زور

مالی و فساد  ؛کندمیدخالت  زندگی خصوصی مردم

-بيماري ؛آورددل هر انسانی را به درد می اخالقی

ترويج  هر روزهخرافات  ؛يابدمی گسترش های روانی

 اين... کشد و سر به فلک میاختالف طبقاتی ؛ شودمی

 کارمند، ،کارگر هاميليونسهم ما زندگی جهنمی 
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خبرنگار، کارشناس،  معلم، پرستار،تکنيسين، 

 مسافرکش، ،دستفروشدانشجو،  ،سنده، هنرمندينو

در کشوری است  ...و  ، بيکاربازنشسته دار،خانه

  .استصدها ميليارد دالر اش ساالنهکه درآمد 

 ريشه مشکالت ما چيست ؟

ما حاصل  نگيريبامعضالت گر برخی از بدون شک،

نابرابری زن و . است جمهوری اسالمیهای دينی ويژگی

 و   ارث، شهادت، ديه، طالق قوانين مرد در

لزوم اجازه شوهر برای مسافرت  فرزندان؛ سرپرستی

 رفتن زنان از خانه؛ بيرونر و حتی و خروج از کشو

محدوديت  مردان؛ قانونی بودن تعدد زوجات برای

 هایرشتهزنان در انتخاب شغل، رشته تحصيلی و 

کننده برای  ؛ ممنوعيت مناصب مهم و تعيينورزشی

مردن حرام ش ؛زنان از جمله رياست جمهوری و قضاوت

دانستن مردان  خوانندگی زن و ممانعت از آن؛ مجاز

زور و فشار  ،بردن خشونت، محدوديت کاردر به 

به عنوان صاحب  آنانعليه زن و فرزند و حتی قتل 

زندگی حريم  در دخالت ؛حجاب اجباری و ولی دم؛

ن معاشرت زناروابط خصوصی افراد به ويژه و شخصی 

؛ های عمومیدر مکان جداسازی زن و مرد ؛و مردان

عدم تعهد عملی به  کردن حقوق کودکان؛ پايمال

المللی در مورد حقوق کودکان، های بينکنوانسيون

کتاب و نشريات، سانسور  به طور کلی؛ زنان و بشر

های هنر، علم و و ساير عرصه موسيقیفيلم، نمايش، 

ترويج  ؛به دليل مغايرت با قوانين اسالمادب 

های ها و فرمتفتيش عقيده در مصاحبهخرافات؛ 
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، مسجد ايجاد هزاران؛ مراحل تحصيلیاستخدامی و 

نيروهای  ؛ امامزادهو  هيئتحسينيه،  ،تکيه

حقوق و مواجب بگير لباس شخصی برای  يافتهسازمان

امر به معروف،  های، گشتاعتراضات مردم سرکوب

اه، هالل م يترؤستاد  ،ژه حجاب بانوانوي و ارشاد

برگزاری  ؛هابنياد ها وسازمان انواع و اقسام

 ،دينی داخل و خارج کشوری هاها و کنفرانسرسمينا

همگی از بودجه  ...و ها و مراسم مذهبی آيين

دادگاه ويژه  ؛از جيب مردم واقعو در  عمومی

آزار و  ؛مانانلمس ممنوعيت تغيير دين ؛روحانيت

جرم  ؛معتقدان ساير اديان و مذاهببه  توهين

 اجرای قوانين ؛دينیدن تبليغ بهائيت و بیشمر

بريدن دست، سنگسار، قصاص و حد،  مجازات اسالمی  

 .است از جمله اين معضالت ...

 بار آمده درنجاست که بسياری از مردم  مشکل اي

برترين  حاوی ند که اسالمبر اين باورفرهنگ اسالمی 

تا حافظ  حکومت بايد اسالمی باشد روش زندگی است و

اعتقاد به نابرابری  .ها باشدهای اعتقادی آنارزش

زن و مرد و احساس بيگانگی و چه بسا تنفر از 

 دين و گمراه دانستن غيربی و سنی، يهودی، بهايی

با حکومت  وجه مشترک اين بخش از مردمشيعيان، 

مردم  است بر گردن  يوغیهمچون و جمهوری اسالمی 

انبداری از ها را به جهای مختلف آنکه در بزنگاه

 .کشاندحکومت می

های گرفتاری ترين علتترين و بنيادیایپايهاما  

ما . ستاداری بر کشور سرمايهما ناشی از حاکميت 
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 کارمند، بگير  کارگر، مزد ها انسانميليون

خبرنگار، کارشناس،  معلم، پرستار،تکنيسين، 

 يا همان  طبقه کارگر ... و  سنده، هنرمندينو

برای زنده ماندن، نيروی کار يدی و فکری خود را 

های مختلف رفرماها که صاحبان سرمايه در بخشبه کا

داری خرج سرمايهاساس . فروشيماقتصاد هستند می

ولی که صرف پ. است ترکردن پول برای کسب پول بيش

تر شود سرمايه است و به دست آوردن پول بيش

. سازداقتصاد را میسرمايه نيروی محرکه افزايش 

 ماداران با خريد نيروی کار، مزدی را به سرمايه

کنند که معادل کاالهايی است که برای پرداخت می

الزم است ولی ما  زنده ماندن و تجديد نسل ما

مان الزم تر از آنچه برای گذران زندگیبسيار بيش

بين مزد و ارزش کار ما تفاوت . کنيماست توليد می

اين . کنندداران به عنوان سود تصاحب میرا سرمايه

. لتی يکسان استهای خصوصی و دوفرآيند در شرکت

همان نيروی محرکه  تر ياکسب سود و سود بيش

داری مستلزم ارزان بودن و ارزان اقتصاد سرمايه

سرمايه تمايل . ماندن نيروی کار کارگران است

ت افزايش شد ت کار،اتر کردن ساعا طوالنیدارد تا ب

-ها، سود بيشتر و کاهش هزينهکار و پرداخت مزد کم

جهی به حفظ توبی ،بنابراين. تری به دست آورد

، عدم پرداخت مزد معلوالنمحيط زيست، سالمندان و 

زن و مرد و مهاجر و داری، نابرابری برای خانه

 مينتأبهره مندی از و  در دريافت مزدبومی 

که  دهدمی بختی نشانو گسترش فقر و بداجتماعی 
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دهد و انجام میداری کار خود را به درستی سرمايه

. ها را به دوش مردم بيندازدکند تا هزينهمیسعی 

اعتراضات و اعتصابات در يونان، ايتاليا، 

دهد که آسمان نيا، انگليس و آمريکا نشان میاسپا

رفاه و آزادی . جا يکرنگ است داری در همهرمايهس

 کشورها نتيجه مبارزات کارگرانضی تر در بعبيش

تر هر جا که رزمندگی کارگران بيش. تهاسراين کشو

 .کندمیتر عقب نشينی بيشاست سرمايه 

فروش نيروی کار در همان حال فروش اختيار و 

سهم کارگر از اين . آزادی خود به سرمايه است

گيری در جهان، مزد است و حق مداخله و تصميم

کار، نوع و کيفيت محصول، تعيين نوع کار، شدت 

مزدی که به  .زمان کار و زندگی خود را ندارد

برای آن است که همچون ابزار شود کارگر داده می

کار تعمير و نگهداری شود و مانند ابزار و 

-عيين سرنوشت و نظامات جامعه بیتجهيزات در ت

کنيم وقت ما و هنگامی که ما کار می. ثير استتأ

ما بايد از . تعلق نداردفعاليت ما به ما 

کاری که . و اهداف اطاعت کنيمها برنامه ،مديران

يی هاشود حتی اگر از بخشتحميل می اينچنين به ما

از آن لذت ببريم کاری است بيگانه با ما که تسلط 

اين شرايط  مقاومت در برابر. آن داريم کمی بر

دادن کار، شخواه به صورت دزدکی و فردی مانند ک  

استفاده از فرصت برای استراحت و گپ زدن با 

تر از زود همکاران، تمارض و دست از کار کشيدن ِ  

تصرف  موعد و خواه با مقاومت علنی مانند اعتصاب،
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قاومت در مقابل ذات محل کار و غيره به معنی م

که سود را دليل هر کاری  داری استجامعه سرمايه

به در واقع ما با اين کار خود . داندمی

تر از سود گوييم که زندگی ما مهمکارفرماها می

ه کارگر نه فقط برای شرايط مبارز. آنان است

تر بلکه در اساس تر کار و دريافت مزد بيشمناسب

ارادگی در بیانسانی و وضعيت غيراين برای تغيير 

 .است تعيين سرنوشت

جا بر اساس کسب سود و  داری در همهنظام سرمايه

کارگران بر  عدم اختيارارادگی و بی تر وسود بيش

تثبيت و . دهدرنوشت خويش به حيات خود ادامه میس

مذهب، ابزارهای متعددی چون  با وضعيت اين  توجيه

، در ايران. گيردصورت می... ناسيوناليسم و 

 ؛دار اين امر استهب عهدهمذ ،و عربستانيل اسرائ

اين نقش را دارد؛ دينی بی ،در چين و کره شمالی

مذهب و  تلفيق 75ايران قبل از بهمن در 

آريايی اين نقش را بازی  ِ  ت طلبعظم ناسيوناليسم  

مشارکت ، اين امر از طريق ترکيه فعلیدر . کردمی

در بسياری . گيردصورت میذهب ميک با دولت الئ

داری با تکيه ، سرمايهکشورهای اروپايی و آمريکا

ک به حيات خود ادامه الئي ناسيوناليسم و دولت به

  .ددهمی

کنار حکومت و گاه در رأس قدرت مذهب گاه در  

گونه که  همان. داری استدر خدمت سرمايه متیحکو

حکومت دينی و در استمرار در اروپا طی صدها سال 

ی هاهای متفاوتی از انسانطيف تقابل مردم با آن،
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-بی گرايان دينی،حبا اعتقادات مختلف مانند اصال

دينان و مدافعان جدايی دين از حکومت پديد آمدند 

اری بسي :شاهد چنين اوضاعی هستيم در ايران نيز 

يست و آخوندها اسالم را معتقدند اسالم واقعی اين ن

خواهان اصالح حکومت و  اند در نتيجههخراب کرد

ها اين .کنار گذاشته شدن آخوندها از حکومت هستند

حکومت "اعتقاد دارند و فقط با  "حکومت دينی"به 

ای در آرزوی ، عدهدر مقابل. اندمخالف" آخوندی

. ستندکردن مساجد هويران زدن آخوندها و دار 

سانی معتقدند اند و کهبعضی پنهانی تغيير دين داد

 .و اسالم متعلق به اعراب است که ما ايرانی هستيم

 شعارطرح با داران بخش خصوصی بسياری از سرمايه

خواهند حکومت مذهبی را می جدايی دين از دولت

داری علت مشکالت اجتماعی جلوه دهند و سرمايهتنها 

شعار . را از تيررس مبارزات مردم دور نگهدارند

 .داری آری، دولت دينی نهسرمايهآنان اين است 

يک و طرفدار حکومت چه بسا الئ داران خصوصی  سرمايه

پيمانی و  و خدمات، گران کردن کاالهابا  مذهبیغير

 کارگرانٍ،مه نکردن ، بيماقراردادي کردن اکثريت 

پرداخت کار، ود امکانات رفاهی و شرايط ناايمن نب

 ،ر از حداقل حقوق رسمیتنازل حتی پايين مزدهای

اخراج و بيکارسازی، سرکوب اعتراض و اعتصاب، 

که حتی روی  هرگونه تشکلايجاد با  شديددشمنی 

 بسزايیم سه ،انددولتی را سفيد کردهداران سرمايه

اين بخش از  .دنبار ما داردر اوضاع و احوال فالکت

های دولت با همراهیتا  ندسعی دار دارطبقه سرمايه
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 صاحبانبه گردن  گناه را تنها ،داری خارجیسرمايه

و نقش سرمايه و سودجويی  ندندازبيسياسی قدرت 

ما در جنگ بر سر قدرت حتی و  کنندخود را مخفی 

 .سياهی لشکر خود تبديل کنندرا به 

-سياست حاکميت دين و محصولموجود  بارشرايط فالکت

است که  دولتیو خصوصی داران سرمايههای مشترک 

ترين سطح حقوق، برای کسب سود و قدرت، نازل

اخراج، زندان، سرکوب و اختناق را بر ما تحميل 

همراه با  ضمن مخالفت با حکومت دينی ما .اندکرده

 را ب خودمعضالت و مصائ بنياد، کارگران پيشرو

علت  که انديشه تبليغ اين ؛دانيممیداری سرمايه

-گمراه است" حکومت آخوندی" در ايرانمشکالت ما 

 .است داری مشکالت ما سرمايه کننده است؛ ريشه

 چاره مشکالت ما چيست ؟

بر جدايی مزد بگيران داری سرمايه بنياد گفتيم که

در کار و سرنوشت خويش  دخالت و تأثيرگذاری از

 قدرتی در مقابلارادگی و بیبیو  استاستوار 

راه . مشکالت ماست ريشهحکومتشان داران و سرمايه

داری مبارزه با اين بنياد  نظام سرمايه نجات ما

که گونه  همان ما قدرتمند شدن ابزار است و

نشان  صد ساله کارگران در تمام جهانمبارزات چند 

 . است تشکيالت است داده

داران اروپايی و سرمايهکه  دهدگواهی میتاريخ 

ی هرگز اجازه برپاي هاهای آنو دولت آمريکايی

با اخراج، زندان، و  دادندنتشکل را به کارگران 

کارگرانی که دست به ايجاد تشکل با قتل و کشتار 
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د که کارگران بودنکردند و اين زدند مقابله میمی

حق  توانستند ها مبارزه و جانفشانیبعد از سال

داران و حکومتشان تحميل هسرمايه را ب ايجاد تشکل

به    بگنجانند نيز قانونرا در  آن حتی د ونکن

همچون که  (ILO  )جهانی کار که سازمان طوری 

جهت به سازمانی است جمهوری اسالمی  "خانه کارگر"

در و منحرف کردن مبارزات کارگران،  کجراه بردن

 :گويد می  چنينخود  75امه موادی از مقاوله ن

کارگران و کارفرمايان، بدون هيچ :  2ماده " 

-باشند که تشکلبايد اين حق را داشته تمايزی، می

ها تنها توسط های خود را، که مقررات تشکيالتی ان

انتخاب خود و شود، به خودشان تدوين و تعيين می

-کنند يا به چنين تشکل بدون کسب اجازه قبلی برپا

 ."هايی بپيوندند

های کارگران و کارفرمايان مشمول تشکل:  4ماده "

انحالل يا تعليق از جانب مقامات دولتی نخواهند 

  ."بود

هد به اجرای اين عو متILO عضو  جمهوری اسالمی

تعهد خود تنها به نه   ها است امامقاوله  نامه

کند بلکه به همراه کارفرماها با تمام عمل نمی

 خبر نگهداشتنتوان سعی در مخفی کردن و بی

در . دارداين دستاورد  طبقه کارگر کارگران از 

مانند کارگران کشورهای توانيم ايران نيز ما می

کارفرماها و  خواستخالف برو داری شرفته سرمايهپي

خود تشکيالت بوجود  ر و زندگیکا محل حکومت، در

قدرت ما در تعداد ماست ما ميليونها . آوريم
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کارفرماها و حکومت اسالمی  هتوانيم بنفريم و می

های انسانی فشار بياوريم تا تسليم خواستهسرمايه 

 .ما شوند

 بينيممی نگاه کنيمهم به زندگی خودمان اگر 

روشی که مردم ايران برای نجات خود  ؤثرترين م

است ر کشورها همان روش مردم ساي اندکردهاتخاذ 

. های خود بدون کسب اجازهتحميل خواست عنیي

-ر فشار تبعيض جنسيتی و بیمقاومت زنان در براب

اند فشار حکومت را حقوقی که تا حدودی توانسته

عقب برانند، مبارزه مردم در مقابل يورش حکومت 

با ای، مقابله های ماهوارهبرای درهم شکستن آنتن

سانسور اينترنت، استقبال و حمايت مردم از پخش 

ش و فروش آواز خوانندگان زن در اماکن عمومی، پخ

های ممنوعه و تصويری و کتاب و های صوتیدیسی

بويژه اعتصابات متعددی که از نظر دولت نه تنها 

د که اين دهغير قانونی بلکه حرام است نشان می

 های گزافنهها و هزيروش اگر چه با تحمل رنج

در اواخر . است اما موفقيت آميز بودهبوده  همراه

جلد "های معروف به حکومت سلطنتی نيز انتشار کتاب

های ، اعتصاب"های اعتصابکميته"، ايجاد "سفيد

ايت مکرر و سراسری، راهپيمايی و تظاهرات، عدم رع

به اراده خود مردم، حکومت نظامی در شهرها همه 

بدون اجازه و البته با دادن تعداد زيادی زندانی 

 . و کشته انجام گرفت

همان طور که ابراز عقيده حق هر انسانی است و 

به اجازه از هيچ قانون، نهاد و مرجعی   احتياج
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هم  .نبايد اجازه گرفتندارد برای ايجاد تشکل نيز 

احد و اکنون کانون نويسندگان، سنديکای شرکت و

چندين تشکل ديگر به طور فراقانونی در حال 

ما خواهان تغيير قوانين موجود و . فعاليت هستند

در  آزادی تشکل و تجمع بدون کسب اجازهجاری شدن 

ه ما از بديهی است ک .سنت و فرهنگ جامعه هستيم

نهادها و همه امکانات داخلی و خارجی قوانين، 

دنبال  گرايیقانونکنيم اما موجود استفاده می

  .نخود سياه رفتن و آب در هاون کوبيدن است

رياست شرکت در انتخابات ين شرايط با نجات از ا 

-جناحبه  بستندل ،جمهوری و انتخاب بين بد و بدتر

-فحش دادن به آخوندها و متوسل های حکومتی و يا

 پذيرمکانا... و  ILO ،های خارجیدولتشدن به 

چاره مشکالت ما ايجاد تشکل بدون کسب اجازه  .ستني

 .است

 

 2931 دی _   دومبخش 

  مقدمه  

داران سرمايهيک جزء  دائمی فعاليت فکری و فرهنگی  

ها و انتظارات ها، اميداين است که افکار، آرزو

 انتظاراتکارگران را مطابق منافع و در راستای 

 ،مذهب، سنتها از طريق اخالق، نآ. خود مهندسی کنند

ها، اينترنت و ماهواره و به کمک رسانه سياست، هنر

خانه، مدرسه، سربازخانه،  و در همه جای جامعه، در

دانشگاه و محل کار، ذهن و شعور کارگران را مورد 
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های مطلوب خود را در دهند و ارزشتهاجم قرار می

 . کنندها تزريق میذهن

يافتن کار و  کارگر در گرو هایزندگی و رفع نياز 

دريافت مزد است؛ نوع کار، زمان کار، مزد و شرايط 

کارش از اختيار او خارج است  و  بايد  نيروی 

کارش را در شرايطی که از قبل توسط کارفرما مشخص 

کارگر هميشه نگران گرانی، . شده به فروش برساند

اش است؛ بيکاری، اخراج و آينده خود و خانواده

-يی  و  بیه در همه جا و تنهاقدرت سرمايحضور پر

ای او برده. انداعتباری کارگر، دو  روی  يک سکه

در . است که فقط به غل و زنجير کشيده نشده است

"! سرنوشت"کند و چنين اوضاعی که سرمايه خدايی می

چنين رقم خورده است؛ کارگر در نهايت درماندگی 

داری را طبيعی و های سرمايهپذيرد که ارزشمی

نيز از  بهنجار بشمارد و حتی هنگام نقد و اعتراض

-های ناراضی سرمايههای رايج اقشار و اليهحد  نقد

 : داران فراتر نرود 

دار در ايم و سرمايههمه ما اعضای يک خانواده_ 

حکم پدر خانواده است و به لطف اوست که ما کار 

 .ايمکردهپيدا

و رضايت  !مقدار مزد و شرايط کار براساس توافق _ 

 .شوددو طرف تعيين می! 

تا دار ابتدا بايد سود الزم را ببرد سرمايه _ 

 .کندخوب  راوضع کارگر  بتواند

 .ستوتنبلی اکارگر علت بيکاری _ 
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بوده و اين  هم  داریسرمايهتا دنيا دنيا بوده  _

 های انسانبرای رفع نياز تنها شيوه اقتصادی ممکن

 .است

-طرف  دعوای بين کارگر و سرمايهدولت،  قاضی بی_ 

 .دار است

 .های ديگرپردازیو بسياری وارونه

-اما نبايد از نظر دور داشت که در زمين سرمايه

داران و درماندگی داری تنها قدرت و آسايش سرمايه

رويد؛ اين زمين، بستر کسب و بدبختی کارگران نمی

آگاهی کارگران از جامعه، نقش طبقات،  چگونگی 

در نتيجه، عرصه . زه و راه نجات نيز هستمبار

مبارزات اجتماعی عرصه دو راه حل متفاوت طبقاتی 

ها و يکی حاکم  بر اذهان و جاری بر زبان ،است

افکار مسلط بر جامعه . ديگری محکوم  و زير آوار

بسياری از افکار و راه حل  افکار طبقه مسلط است و

از دهان  کههای موجود در جامعه، ولو اينپردازی

کارگران شنيده شود، ضدکارگری است؛ اما نگاه، 

بينش، آمال و انتظارات کارگری نيز از بطن همين  

زند و رشد نظام و از دل  مبارزات کارگری جوانه می

 .کندمی

در اين بخش از مقاله به چند نکته مهم از تفاوت  

روايت جاری و مسلط يا همان مصالح و منافع 

روايت ديگر يعنی مصالح و منافع داران با سرمايه

پردازيم  و با اتکا به اين روايت و طبقه کارگر می

های کارگری موجود، منشور گيری از منشوربا بهره
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پيشنهادی خود را برای تحقق رفاه و آزادی ارائه 

 .کنيممی

گفتيم که خرج کردن پول برای کسب  -2                

پول بيشتر و افزايش سرمايه، نيروی محرکه اقتصاد 

تمايل سرمايه اين است  داری است؛ بنابراين،سرمايه

که همه چيز را تبديل به کاال و قابل خريد و فروش 

داران اقتصاد، سرمايه. و در نتيجه سودآورکند

آوری را  به مجرای سود سياست، فرهنگ و همه چيز

گذاری در تفريحات، ورزش سرمايه. کشانندسرمايه می

و هنر گرفته تا تجارت انسان، موادمخدر، سکس و 

تفاوت  اما سود .عرصه سودآوری سرمايه است ،اسلحه

-بين دستمزد و ارزشی است که ما کارگران توليد می

کنيم؛ اين همان ارزش اضافی است که همچون خون و 

کند؛ لذا اکسيژن جهت رشد و گسترش سرمايه عمل می

داران سياست روزمره، هميشگی و روتين سرمايه

تر ماندن کارگر  و کسب ارزش اضافی و سود ارزان

های بحران اقتصادی اين سياست در دوره .بيشتر است

 .شودتر میخورد هولناککه سودآوری به مشکل برمی

فرمان سرمايه است  محروميت کارگر از رفاه و آزادی

در حقيقت ! برند داران به خوبی فرمان میو سرمايه

اين سرمايه و نيازهای رشد و گسترش آن است که 

دارد تا از سرمايه تبعيت داران را وامیسرمايه

کشد ای برگردنم افکنده دوست، میرشته:  "کنند 

-، هم کارگر و هم سرمايه"هرجا که خاطرخواه اوست

دار انين بازارند اما نصيب سرمايهدار اسير قو

ثروت است و قدرت و نصيب کارگر محروميت از رفاه و 
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ين جنايات بخشی از ا.  آزادی و تباهی جسمی و فکری

های درحد پرداخت دستمزد: را در ايران شاهديم 

دادی کردن کارگران، به رايگان، پيمانی و قرار

تعويق انداختن چندين ماهه و حتی چند ساله 

سازی، اخراج، سرکوب اعتصاب و ها، بيکارستمزدد

ها و واحد ها سرنوشت کارگران ِ  تازه اين. اعتراض

ها و ها، فروشگاهمراکز کاری  بزرگ است؛ در کارگاه

ر اين مشکالت، نبود هرگونه قرار و ها عالوه بمغازه

تر بودن ساعات کار و مرخصی و بيمه، طوالنی انون،ق

تعطيل و محروميت از هرگونه لوازم های حضور در روز

اين رفتار . کندبيداد می... ايمنی و بهداشتی و 

دار با کارگران در ميان همه اقشار طبقه سرمايه

مذهبی، فارس و اعم از خصوصی و دولتی، مذهبی و غير

طلب و گرا و سلطنتکرد، موافق و مخالف حکومت، ملی

-فعاليت ضديت با کارگر در صدر. مشترک است . . .

شان های آنان است که به وضوح در همه اعمال روزمره

در ساير کشورها هم اوضاع به همين . مشهود است

های آفريقايی که هزاران نفر در کشور. منوال است

ميرند، در فيليپين و بنگالدش که از گرسنگی می

های محقر است، و در برزيل آلونک سرپناه کارگران

دکان وجدان انسان را به که فحشای بس هولناک کو

است و نه " دولتی"آورد که ديگر نه اقتصاد درد می

برعکس، در اکثر نقاط !  کنند حکومت می" آخوندها"

ازار آزاد رواج دارد و جهان اقتصاد خصوصی و ب

خصص، دانشگاهی و کراواتی باسواد، مت حکومتگران، 

آور آسا و حيرتهم اکنون با رشد غول . هستند
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توان برای  چند برابر همه ی، که با آن میتکنولوژ

جمعيت کره زمين غذا، پوشاک، مسکن و بهداشت تهيه 

کرد و در صلح و امنيت و آزادی زندگی کرد، 

در . داری در پيش چشمان ماستکارنامه سرمايه

ها داران از سالاروپای غربی و شمالی هم که سرمايه

عقب ی کارگران پيش به اجبار در مقابل مبارزه

گرفتن اند شاهد تعرض به رفاه و آزادی و پسنشسته

داران البته سرمايه. های کارگران هستيمدستاورد

-ترين نظام معرفی مینظام خود را بهترين و مطلوب

دانند، و بيکاری، کنند و آن را ازلی و ابدی می

را نه ذاتی  ... فقر، فحشا، کار کودکان، جنگ و 

و از سوی ديگر " طبيعی"سو داری  بلکه از يکسرمايه

کمبود "، "ازدياد جمعيت"، "کمبود منابع"به دليل 

ها عنوان و ده" سوء مديريت"، "توسعه اقتصادی

نکته مورد تاکيد ما اين   .داننددروغين ديگر می

است که ضديت با کارگر در ذات سرمايه است؛ دچار 

داران نشويم و خود را فريب کاری سرمايهفريب

داری با هر شکل و شمايل  مسبب همه سرمايهندهيم؛ 

 .  جنايات و فجايع و مانع رفاه و آزادی است

داری در همه های سرمايهيکی از ارکان و ستون -1

داری خانه مزد  بی جای جهان اتکای اين نظام  بر کار  

داری در واقع عبارت است از خدمت به خانه. است

و پرورش  توليدو ( مردان )  موجود نيروی کار

اين کار  رايگان (. کودکان ) نيروی کار نسل بعد 

دارد، که در واقع قيمت نيروی کار را پايين نگه می

. شودپوشانده می" مهر مادری"و " عشق"در لفاف 
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دهد در واقع دار به کارگر  مرد میمزدی که سرمايه

ين منفعت ابه جهت . يک مزد است برای دو کارگر

 ،داران تمام دنياکه سرمايهبسيار گرانقدر است 

طبيعت "را  آنو  کنندحساب نمی" کار"داری را خانه

ای با اين منفعت پايه .کنندقلمداد می" زنانه

با دادن  شود ومانده حراست میترويج افکار عقب

 .گرددتحکيم می ،مردانبه  است خانوادهيررشوه 

 حمايتداری و خانه مردان با زنان در همکاریضرورت 

 ، همچنين مطالبهاز اشتغال زنان در خارج از خانه

ايجاد و گسترش مهد کودک، شيرخوارگاه، اتوشويی و 

جهت برداشتن  ،سالن غذاخوری در محل کار و زندگی

 از طرفهاست که سالداری از دوش زنان، بار خانه

اما عالوه بر  شودتبليغ میکارگران پيشرو در جهان 

داری به عنوان دن خانهها، به حساب آمتمامی اين

مطالبه ما  داریدستمزد برای خانهو درنتيجه " کار"

اين خواست همانند افزايش مزد، کاهش زمان . است

که مانع فالکت ما است  کار و بيمه بيکاری، ضمن اين

باعث افزايش توان و اتحاد بين زنان و مردان 

شود و دست سرمايه را در ايجاد نفاق بين کارگر می

جويی مضاعف مرد کارگر و تحميل فقر و بهره زن و

 .کندکوتاه می

داری، رقابت بين اقشار سرمايه يک پديده دائمی -9

. سرمايه  بر سر کسب سود و بازار و قدرت است

های آن برای سرگرم اختالف بين اقشار سرمايه و اليه

سرکوب، زندان، قتل و حذف . نگهداشتن مردم نيست

 های هميشگی ارضی وکشمکش رقبا در داخل کشور و
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ای و جهانی های منطقههای مخالف و جنگايجاد قطب

که  اين يا آن اين. حقه و کلک و جنگ زرگری نيست

دار خود را مدافع حقوق بشر و بخش از طبقه سرمايه

های ملی و مذهبی، مظلوم و اصالح طلب و مدافع اقليت

و  گری و امپرياليسم ضد حکومت و يا مخالف سلطه

دانند  همه ناشی از اختالفات و رقابت بين غيره می

اقشار سرمايه و الگوها و اعتقادات مختلف برای 

تاريخ جهان در چند . پيشبرد بهتر منافع آنان است

های صد سال اخير شاهد بروز اختالفات و رقابت

هم  .داران در عرصه کشوری و جهانی بوده استسرمايه

-عرصه تاخت و تاز سرمايهاکنون تمامی کره زمين 

گذرد داران  است و بسياری از آنچه که در جهان می

آنچه که به بحث ما مربوط . هاستهای آنحاصل کشمکش

ها برای پيشبرد اهداف خود و  است اين است که آن

دست باال داشتن در مواجهه با رقبای خود به ناچار 

-آيند؛ خود را نماينده جامعه میبه سوی مردم می

خوانند؛ مصالح و منافع خود را منافع همگان جا 

های خود را همراه با ها و برنامهزنند؛ سياستمی

زنند و گاه حتی فريبانه جار میهای عوامشعار

-ها رو به سوی ما میآن .دهندامتيازاتی نيز می

آورند؛ در انتخابات خود به رای ما نياز دارند؛ 

کنند؛ ما را میگيری در جنگهای خود از ما سرباز

-سرمايه. خواهندهای  خود میسياهی لشگر  رقابت

داران، چه بخش حکومتی و چه بخش محروم از قدرت، 

-نمايی، از ما برای خود يارفريبی و مظلومبا عوام

کنند؛ از يکسو مانع رفاه مردم و سرکوبگر گيری می



  

19 

 .اندطلبفريب و اصالحاند و از سوی ديگر عوامآزادی

کنيم که ما نکته را برای اين تاکيد میاين 

کارگران نيز به طور مداوم بايد شعار و تاکتيک و 

مطالبات خود را به پيش بريم تا بتوانيم از 

های موجود در سطح ملی و جهانی اختالفات و رقابت

که سياهی لشگر و عامل به قدرت سود ببريم  بی آن

و ملی و جهانی ايجاد صف مستقل . ها شويمرساندن آن

مستلزم ايجاد قطب کارگری های کارگری اتخاذ سياست

است که اين نوشته و منشوری که در ادامه ارائه 

 .خواهيم کرد  به دنبال اين هدف است

که اختالف بين رقبای حکومتی توطئه و اعتقاد به اين

همين برای فريب است و از سوی ديگر پناه بردن به 

اصالح طلب و نامه نگاری  رای دادن به جناح رقبا،

. گرايی، حالل مشکالت ما نيستبه مقامات و قانون

گونه نتيجه بودن اينساله اخير بی 97تاريخ 

حاصل . را آشکار ساخته است" طلبیحق"و " مبارزه"

جمع کثيری از مردمانی است که "  مبارزات"اين  

کارفرما، اداره برای بهبود زندگی خود چشم انتظار 

های آن هستند و در همان حال در ومت و جناححک کار،

آرزوی شخصيتی، حزبی و يا کشوری خارجی هستند که  

رهايی ما  ! بيايد و ما را از اين وضعيت خالص کند

با فعاليت تشکيالتی بدون کسب فقط به دست خود ما و 

 .پذير استاجازه از کارفرما و دولت امکان

" بگيرانمزد" بگير است اماکارگر، انسان مزد -4  

کارگر نيز هستند که بنا بر ماهيت شغل و غير

شان در تقسيم کار اجتماعی در انقياد ما نقش وظيفه
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دارند و با بهره بردن از سود حاصل از کار ما 

ريزان و ها کارگزاران، برنامهکنند؛ اينزندگی می

اند و در مقام مدير، وزير، آوری سرمايهحافظان سود

دار نظامی و امنيتی جزء  طبقه سرمايه وکيل، مقامات

ها که بگذريم، ما کارگران اما از اين. هستند

ها و اقشار متفاوت هستيم که در حال دارای اليه

 .رقابت با يکديگريم

جويی خود، اقتصاد سرمايه در جريان سود                

دهد؛ چون کسب سود و نه را نامتوازن رشد می

مادی و معنوی انسان، انگيزه  مقتضيات رفاه و رشد

داری است و چون سودآوری همه جا  به يک سرمايه

داری اندازه نيست،  بنابر اين در اقتصاد سرمايه

هاي اصوالً يافته و بخشتوسعه يافته، کمترهاي رشدبخش

. برندفراموش شده در کنار يکديگر به سر می

 امکانات و رفاه در اصفهان با سراوان، تهران با

شهر و باال و پايين خود اين شهرها با يکديگر اسالم

از سوی ديگر . مقايسه نيست و شهر با روستا  قابل

اختالف سطح درآمد و سواد کارگران با يکديگر و نيز 

باعث  ،شرايط کار متفاوت از نظر سختی و شدت کار

همه به خوبی . شودبا يکديگر می ماتفرقه و رقابت 

-روستاييان، شهری. ا آشناييمهبا عوارض اين رقابت

دانند و ها را مغرور و مرفه و عامل بدبختی خود می

 خبریها، کم سوادی و لهجه داشتن و بيشهری

تمسخر  روستاييان از علوم و فرهنگ مدرن  را مبنای

 کار  . دهندها  قرار میآنو تحقير و غيرخودی  بودن 

پينه نبسته، پشت ميز نشينی و يا حتی   راحت، دست  
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که اين. زن بودن داليل جدايی ما از همديگر است

کوشند بين کارگران اختالف بيندازند  داران میسرمايه

ساز به جای خود، اما رقابت بين خود ما نيز مشکل

-ای با رشد  همهرفع اين اختالفات در جامعه. است

ها نات و فرصتها و برابری در امکاجانبه انسان

توانيم  بر  منافع روز  می شود، اما تا آنميسر می

-که همه ما کارگر  مزد بگير   بیمشترکمان، و اين

 .ايم اتکا کنيمسرمايه اختيار و اسير دست

جدا از  77يکی از داليل شکست مبارزات ما در سال 

شهری  ساير اشکاالت، اين بود که اقشاری از کارگران

که در ... ( خبرنگاران، هنرمندان و  ،دانشجويان) 

کردند کارگران صنعتی و ها مبارزه میخيابان

تر و روستاييان را ناديده های کوچککارگران شهر

-ها نمیگرفتند و هيچگونه تالشی برای جذب آنمی

در مقابل، بسياری از کارگران صنعتی نيز . کردند

حاضر گر  بودند و با زنان و جوانان صرفًا  نظاره

 . کردندها  احساس همبستگی نمیدر خيابان

 نگر، ديدگاهی که کارگران صنعتی،ديدگاه کل

کارمند، نويسنده، هنرمند، اکثريت  پرستار، معلم،

دانشجويان و زنان، کارگران شهری و روستايی را 

داند و به جای دفاع از اين يا جزء   طبقه کارگر می

کل جنبش دفاع آن بخش از جنبش کارگری از منافع 

 .کند،  يک  نياز مبرم ماستمی

به جامعه ايران نگاه کنيم؛ طبق گزارشات    -7

المللی پول،  درآمد ساالنه، يعنی ارزش صندوق  بين

اجتماعی ساالنه ايران ( کاال و خدمات ) کل محصوالت 
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درآمد ساالنه حاصل کار  اين. ها ميليارد دالر استصد

وال ما اين است که چرا س. و تالش طبقه بزرگ ماست

همين االن بهداشت و آموزش و پرورش را  شودنمی

شود مشکل مسکن را حل کرد ؟ رايگان کرد ؟ چرا نمی

کند ؟  کدام عامل از تحقق رفاه و آزادی ممانعت می

ثروت و رفاه در جلوی چشمان ما از سر و کول 

رود؛ چرا بايد  اين صاحبان سرمايه و قدرت باال می

ها را بپذيريم  و داران و دولت آنسرمايه انديشه

در آينده  بر اثر رفع تحريم، " : تبليغ کنيم که

صنعت و عادی شدن و بهبود رابطه با آمريکا، رشد 

! ؟" بخش توليد، رفاه و آزادی به وجود خواهد آمد

" بزک نمير بهار مياد"اين همان وعده سرخرمن و 

متناسب با تعيين دستمزد "خواهان  چرا بايد. است

يعنی اين   !؟ باشيم" تورم  و  سبد هزينه خانوار

ايم که سهم ما از اين جهان همان مقداری پذيرفته

ما خالق . کنندداران تعيين میاست که سرمايه

ثروتيم و مبنای تعيين دستمزد استناد به درآمد 

ما . استرا به وجود آورده ملی است که طبقه ما آن

فراتر رفتن از خط قرمز   آشکار و بدون واهمه،

گرايی و کنيم؛ امکانسرمايه و سودجويی را تبليغ می

گرايی حاصلی جز زبونی و خفت ندارد؛ ما خالق حداقل

 . بگيرهای مادی و معنوی جهان هستيم نه صدقهثروت

کنونی، ران در اي حکومت سرمايه ويژگی -6

-که مشکالت بی ن استآبودن ايدئولوژيک و مذهبی 

ی ما قرار داده است؛ يک وجه مهم ش پای پيشمار

اما در . مبارزات ما مقابله با اين ويژگی است
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هايی از کارگران اين ويژگی  ناديده اعتراضات بخش

 .گذرندشود  و  با سکوت از کنار آن میگرفته می

رفتن دين و نگران از دستاين بخش از مردم که 

دينداری در توانند آزادی ايمان خود هستند می

هايی چون ايران، پاکستان، عربستان و عراق را کشور

يی و با اين آزادی و امنيت در کشورهای اروپا

 کنند؛ نگرانی و ترديد را کنارمريکا مقايسهآ

شستن از ايده حکومت دينی و بگذارند و با دست

نپذيرفتن رشوه جمهوری اسالمی پيوند خود با حکومت 

هاست بريده و ر گردن آنای برا که همچون رشته

خصوصی  تبديل دين به امر خواهان ،همراه ساير مردم

 .شوند هاانسان

داران بنا بر منافع، اعتقادات، شرايط و سرمايه

پرستی، مذهبی، نژادمصلحت خود، مذهب، بی

دهند و چه بسا  را اشاعه می... ناسيوناليسم و 

 بنابر اين. دهندمبنای حکمرانی خود  قرار می

قوانين مدنی و معيارهای حقوقی جامعه بايد بر 

-و بی مبنای برابری همه افراد جامعه و عدم حمايت

هرگونه ايدئولوژی،  طرفی حکومت و قانون نسبت به

تدوين  ضو رفع هر گونه تبعيقوم، مليت و نژاد 

 تحت ستم اقليت  بودن و يا اکثريت در لذا  ؛شود

ان، کردها، دينبودن مجوزی برای ايجاد حکومت بی

تجربه چين، کره شمالی و . نيست... ها و آريايی

 دهد که ايجاد چنين کشورهايیآلمان هيتلری نشان می

 .برای بشريت فاجعه بار است
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اکنون با توجه به مباحث باال منشور خود را 

اما توضيح يک نکته مهم يعنی بحث . کنيمپيشنهاد می

را در يک  ماند که آنباقی می تشکل کارگریبر سر 

مقاله مجزا ارائه خواهيم کرد؛ در آن مقاله  به  

به عنوان تشکل مطلوب کارگران  شوراخصوص به تمايز 

 .پردازيممیحزب و  سنديکابا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منشور پيشنهادی

کننده يک زندگی تأمين -دستمزد کارگران ِحداقل -2

 و نه به درآمد سرانه ملی استناد بابايد   - مرفه
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 نييتع . . .سبد هزينه خانوار، ميزان تورم و 

 .شود

-ر کا از اشخاص به همهبايد  دستمزدِحداقل -1

و کار شده، آماده به کار يبازنشسته، ب، افتاده

 .گردد پرداخت از کار ناتوان 

کا، يه، سنديشورا، اتحاد )هرگونه تشکل  برپايی -9

عتصاب، تحصن، تظاهرات، ا . . . (انجمن، حزب و  

 .آزاد است كسب مجوز بدون. . .  پيمايي و راه

مذهبی و بيان و نشر عقيده، مذهب، بیآزادي  -4

تغيير مذهب؛ آزادی مخالفت با نظر اکثريت؛ عوامل 

محدود کننده آزادی بيان از قبيل مصلحت مملکت، 

 .شوند لغو  بايد  . .  .شرايط ويژه و 

اجتماعی ايجاد مزاحمت برای فعاليت سياسی و    -7

 .است جرم آميزو اعتراضات مسالمت

ها؛ تدوين قوانين بر اساس اصل برابری انسان -6

. . تبعيض بر اساس جنسيت، عقيده، تابعيت، مقام و 

عليه هر  بايد لغو شود و مردم حق داشته باشند. 

 به دادگاه تبعيض و تحريک  ناقض برابری انسانها

 .کنند مراجعه

حذف  دينی در مراکز آموزشی؛ لغو تدريس تعليمات -5

مضامين دينی از قوانين کشور و آموزش و پرورش؛ 

های نهادلغو هرگونه حمايت حکومت از مذاهب؛ ثبت 

و اماکن مذهبی به عنوان نهادهای خصوصی؛  دينی

ممنوعيت مراسم مذهبی  مغاير با کرامت انسان، سالمت 

 و آسايش جامعه
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گرفتن اعتراف با  وهرگونه شكنجه جسمي و روانی  -7

 .است جرم هديش عقيتفتو هرگونه تهديد و تطميع 

 لغو هرگونه مجازات ؛اعدام مجازات لغو -3

)  و متعرض به جسم و روان انسانها  تحقيرآميز

 ( . . . و  ، حبس انفرادیسنگسار، قصاص ،شالق

هيئت  وکيل  و  بودن محاكمات با حضور علني  -21

لغو  ؛بودن امور دادرسی گانيرا ؛انتخابی منصفه

 (. . .  ها وت، نظامیيروحان) ژه يهای وهدادگا

روهای انتظامی با يفه نيت انجام وظيممنوع -22

؛ انحالل هرگونه سازمان فورميلباس شخصی و بدون اون

 مخفی و امنيتی  انتظامی و اطالعاتی

تعيين  زندگی خصوصی،دخالت حکومت در ممنوعيت   -21

روابط زنان و مردان و ازدواج و طالق،  نوع پوشش،

 ح يتفر ،ل، کاريدر عرصه تحص جنسيتی جداسازی لغو

 . . . و

های عرصه زنان و مردان در همهحقوقی  برابری  -29

ه، يدستمزد، د )کشور  نيقوان  همه و  اجتماع 

 ( . . . سرپرستی فرزندان وازدواج و طالق، 

برابر با  داریدستمزد برای خانه پرداخت -24

ايجاد شيرخوارگاه، مهد  دستمزد کارگران شاغل؛

کودک، سالن غذاخوری و اتوشويی رايگان برای 

 داریکردن خانهاجتماعی

 27ر يز افراد ازدواجو  ت چند همسریيممنوع  -27

 سال

زنان و کودکان از  آزار، تحقير و خشونت عليه -26

 .است جرم و حکومت جامعه جانب خانواده،
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های امن با امکانات مناسب برای ايجاد خانه - 25

زنان و کودکان در معرض خشونت و فراری از خانه 

 های مادی، معنوی و قانونیهمراه  با حمايت

سال و پرداخت  27ر يز افرادت اشتغال يممنوع -27

به   های رفاهی و تفريحينياز برای رفع ويژه مبلغ

 هاآن

وسايل  تأمينن و مراقبت از سالمندان و معلوال  -23

فراهم ساختن ؛ گانيبه طور را آنانژه يو تجهيزاتو 

ری از يجلوگفعاليت، سرزندگی و ت الزم برای يالتسه

 انزوای آنان

، دارو، درمان و معاينات یبهداشت خدمات  -11

 .باشد گانيرا برای همگانبايد  اجباری منظم

رايگان شدن , ساختمانهای دولتیاستفاده از   -12

اختصاص وام مسکن بدون بهره زمين برای ساخت مسکن، 

 و مبلغ مکفي از بودجه کشور برای حل مشکل مسکن

 نيازهای و رفع در همه سطوح آموزش و پرورش -11

گان يرا آموزان و دانشجويان بايدآموزشی دانش

دخالت حکومت در محتوای تعليم و تربيت  .باشد

 .ممنوع است

 بايد شهریاتوبوس  و متروی  درون ازاستفاده   -19

 .باشد گانيرا

اختصاص مبلغ مکفي در بودجه کشور برای ايجاد  -14

امکانات رفاهی، درمانی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، 

  ويژه  به کشور  مناطق  در همه. . . تفريحی و 

 روستاها
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