
 
   

  کارگرسوسياليست 
         ١٣٨۴ ادخرد ٢های انقالبی ايران      نشريه اتحاديه سوسياليست دهم، دوره دوم       پانزسال   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١۴۶ 

  های انقالبی ايران اتحاديه سوسياليست
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 )ايران(» کميته اقدام کارگری«
  

  
  ۵اطالعيه 

  

حمايت کارگران ونزوئال 
  از کارگران ايران

  
ا  رانم ارگری اي بش ک ر را در جن اک اخي ات خطرن  اتفاق

ه ود را نسبت ب ق خ ی عمي رده و نگران وم ک بشدت محک
ارگری االن ک ويی فع ارزه ج ر مب الی آن ب آثيرات احتم ت

آنچه که با ربوده شدن فعاالن. دوره بعدی بيان می نماييم    
ری و ی گي ه پ ری از کميت ادق امي ون ص ردی همچ منف

ه راپرويز ساالروند، کارگر    ايران خودرو آغاز شد، زمين
ارگری "برای حمله سازماندهی شده عناصر         دار" ک طرف

م  ار  (رژي المی ک ورای اس ارگر و ش ه ک ه) خان ه اتحادي ب
 .کارگری مستقلی که در حال شکل گيری است، آماده کرد

  
ورای ارگر و ش ه ک ئولين خان ه مس ا روشن است ک ر م ب

ارگری شرکت واحداسالمی کار با اجازه رژيم به فعالين ک       
تهران که در پی ايجاد اتحاديه مستقل خود در اين شرکت

د ه بردن د، حمل يانه. اتوبوسرانی بودن ه وحش ن حمل در اي
ار سازماندهی شد، که بوسيله رئيس شورای اسالمی ک

  .قصد بريدن زبان يکی از فعاالن کارگری نيز رفت
  

ارگری و جن  ی ک ين الملل تيبانی ب ه پش دواريم ک ا امي بشم
ار ه فش ئولين مربوط ر روی مس د ب تی بتوان سوسياليس
گذاشته و اين افراد را به محاکمه کشيده و سازمان های

د   ل نماي ا را منح ه. آنه ن زمين ران در اي ت اي ر حکوم اگ
اهی تحت مقاومت و يا ممانعت نمايند، آنگاه گذاشتن دادگ
ای ه ه ی اتحادي ين الملل يون ب ای کنفدراس ر اعض نظ

ی در يکی ازکارگری آزاد    و هيئت های کارگری بين الملل
ظ ت حف دی در جه م بع دم مه ا ق ه اروپ ورهای اتحادي کش

 .حقوق عادالنه کارگران ايران خواهد آمد
  

  ٣ بقيه در صفحه                 

  هسرمقال
  

حريم انتخابات همراه با مبارزه ت 
  برای مطالبات کارگری

  

  

اما از هم اکنون. ديگر از مضحکه انتخاباتی رياست جمهوری آغاز می گردد
اآبر هاشمی رفسنجانی،. معلوم است که کانديد هيئت حاکم چه کسی خواهد بود

 ارديبهشت با صدور بيانيه ای اعالم٢٠رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در
.رد که در نهمين دور انتخابات رياست جمهوری ايران شرکت خواهد کردک

اعالم» تواضع«رفسنجانی در بيانيه خود که خطاب به مردم منتشر شده، با 
 ترين  خرداد يكی از سخت٢٧تصميم به حضور در انتخابات : "....کرده

"ايیترديده"وی ."  تصميماتم در سراسر سالهای فعاليت سياسی من بوده است
گيری را برايش سخت کرده بوده برای شرکت در انتخابات داشته که تصميم 

نمی: "گفته است" ترديدها"اکبر هاشمی رفسنجانی در تشريح اين ! است
  نخبگان و مديران تازه خواستم گمان شود آه نظام جمهوری اسالمی توان زايش 

زه نفس و توانا محدودرا ندارد و يا اينكه مجال برای خدمتگزاری نيروهای تا
وی در بيانيه خود، به مواردی از جمله گسترش تنش ها، بروز گرايش". گردد

های افراطی، شکل گيری فضای سرد و شرايط حساس منطقه ای و جهانی،
اگر از. اشاره و از آنها به عنوان عوامل موثر در اتخاذ تصميمش ياد کرده است

١٣٧۶ تا ١٣۶٨، رفسنجانی که از سال بی اساس بگذريم» تعارفات«تمام اين 
های اصلی رژيمه دو دوره رئيس جمهور بوده، همواره به عنوان يکی از مهر

در امور سياسی داخلی و بين المللی اعمال نفوذ» مجمع تشخيص مصلحت«در 
او پس از اشغال عراق توسط نيروهای امپرياليستی به دولت آمريکا. کرده است

امروز نيز در صدد است که برای دوره ديگرتدارک. چراغ سبز نشان داد
نزديکی با غرب را فراهم آورده که به استثمار مضاعف کارگران همراه با دولت

  . های امپرياليستی دامن بزند
 ٢بقيه در صفحه                 

 

 ۴ صفحه     عليرضا خباز–  وحدتی، پيش به سویآميته هماهنگ

مالحظاتی (پيش به سوی اتحاد عمل سراسری کارگری 
 ۴ صفحه                        مهدی رياضی– )به مقاله عليرضا خباز

 ۵ صفحه     .سی.بی. خبری از بی– سازمان بين المللی کار و اصالح قانون کار
 ٧ صفحه         اتحاديه سراسری روزنامه نگاران  –نامه به روزنامه گاردين 

 ٨ صفحه                                     رازی . م پيشگفتار - »فقر فلسفه«

نهمين دوره انتخابات رياست 
) ١٣٨۴ خرداد ٢٧(جمهوری 

ر ديگر به مرکز توجه با
باندهای هيئت حاکم و بخش 
عمده اپوزيسيون مبدل گشته 

پس از اينکه کانديداهای . است
رياست جمهوری از زير تيغ 

و » شورای نگهبان«
د؛ يک دور نبگذر» خبرگان«
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  ١  صفحهازبقيه 
  

 مطالبات کارگریتحريم انتخابات همراه با مبارزه برای 
  

البته انتخاب يا عدم انتخاب رفسنجانی کوچکترين تأثيری در وضعيت 
بهترين . کارگران؛ زحمتکشان؛ جوانان و زنان ايران نخواهد گذاشت

پاسخ به کانديداتوری رفسنجانی را هزارها تن از کارگران ايران در 
ای و شور» خانه کارگر«کارگران ايران کانديد . اول ماه مه دادند

و از برگزاری سخنرانی ! اسالمی کار،  آقای رفسنجانی را هو کردند
  .  او جلوگيری به عمل آوردند

  
بديهی است که شرکت در اين مضحکه انتخاباتی برای کارگران و 

سخنان طرفداران هيئت حاکم مبنی . زحمتکشان ايران بی معنی است
خود را با بر اينکه قرار است همه مردم ايران بار ديگر سرنوشت 

. انتخابات رئيس جمهور نوين قلم بزنند را کسی جدی نمی گيرد
همانطور که در دوره پيش قول و قرارهای خاتمی مبنی بر برداشتن 

را کسی جدی » جامعه مدنی«تری برای برقراری»مؤثر«های »گام«
اينها سناريوهايی است که طرفداران رژيم در ميان مردم  .  نگرفت

ما، آيا کارگران و زحمتکشان و قشرهای وسيع تحت ا. تبليغ می کنند
ستم جامعه ايران نيز همين اعتقادات را دارند؟ پاسخ محققًا منفی 

سخنان واهی رفسنجانی از . اين نمايش ها ديگر خريداری ندارد! است
حتی طرفداران فريب خورده و فرصت طلب . اعتبار ساقط شده است

ی تازه به دورن رسيده، که ، مانند سوسيال دمکرات ها»اصالحات«
چند سال پيش تصور می کردند به کشف نوينی دست يافته و خواب و 

به سبک سرمايه داری غربی را در سر می » جامعه مدنی«خيال 
همه شرمسار از . پروراندند، ديگر به چنين روندی اعتقاد ندارند

 مواضع اشتباهشان سرهايشان را به زير انداخته و زير لب به هذيان
رسيدن » بن بست«نشرياتشان سخن از به . گويی پرداخته اند

 !اصالحات به ميان می آورد
  

آيا واقعًا انتخابات رياست جمهوری آتی ارتباطی به مسايل کنونی 
  جامعه دارد؟ 

  
مسايل کارگران، زنان و جوانان و قشرهای تحت ستم جامعه 

های پيش نه در طی سال . کوچکترين ارتباطی به انتخابات آتی ندارد
تنها کوچکترين بهبودی در وضعيت آنها به وجود نيامده که وضعشان 

کارگران ايران و متحدانشان ديگر نمی توانند . وخيم تر نيز گشته است
در انتظار تغييرات از طريق باندهای هيئت حاکم مانده و در زمين 

کارگران با اتکا به نيروی خود برای . دشمن به بازی ادامه دهند
.  قاق مطالبات خود اقدام کرده و زمين بازی را تغيير داده انداح

مطالبات کارگران با سياستهای انتخاباتی سردمداران رژيم متفاوت 
  .هستند

  
  

  !کارنامه  عملکرد دولت  بايد ارائه داده شود
  

مدافعان دولت سرمايه داری از کارگران می خواهند که در انتخابات 
داشته باشند تا سرنوشت خود را بدين رياست جمهوری شرکت فعال 

کارنامه عملکرد دولت را «پاسخ کارگران اينست که . ترتيب رقم زنند
   چرا مردم ايران نبايد در مورد اقدامات سياسی و »! ارائه دهيد

اقتصادی رژيم مطلع باشند؟ مگر مردم ايران قابليت درک مسايل را 
رند؟  مردم ايران ديگر نمی ندارند که آنها را در جريان امور نمی گذا

توانند با شرکت در انتخابات، مجوز سرکوب خود را به انصار حزب 
چه اقدامات ! اهللا و لباس شخصی ها وخانه کارگری ها  بدهند

مشخصی دولت برای جلوگيری از قتل عام ها و دستگيری ها و 
نه تنها اقدامات اقتصادی و سياسی ! سرکوب انجام داده است؟ هيچ

 داده شده اجرا نشده بلکه خسارتهای وارده بر آزادهای سياسی وعده
کارنامه عملکرد . مردم به مراتب بيشتر از دوره پيش از آن بوده است

دولت خاتمی و پيش از او رفسنجانی  خالی از محتوا و بی ارزش بوده 
  .   است

   
  !دفترهای دخل و خرج را باز کنيد

   
رده است که وضعيت اقتصادی بانک مرکزی و دولت هموار اعالم ک

وخيم بوده و درآمد حاصله از فروش نفت کفاف بهبود اوضاع 
برخی استدالل می کنند که تنها با روش . اقتصادی را نمی دهد

نظير (و شرکت در انتخابات و انتخاب يک فرد صالح » آرامش فعال«
شرکت فعال در . می توان به بهبود اقتصادی دست يافت!) رفسنجانی

ابات  زمانی چهره واقعی به خود می گيرد، که کارگران ايران در انتخ
پاسخ کارگران به سردمداران . مورد کليه مسايل اقتصادی آگاه باشند

تا تمام مردم » !دفترهای دخل و خرج را باز کنيد «رژيم اينست که
دوره (ايران ببينند که درآمد و خرجهای دولت در سال های پيش 

  چگونه بوده است؟ )  و رفسنجانیرياست جمهوری خاتمی
  

پرسيدنی است که مصوبه مجلس مبنی بر اينکه دولت می بايستی 
نيمی از در آمد افزونه را صرف حل مسئله بيکاری کند، به کجا 
انجاميد؟ کارگران ايران چگونه می توانند در انتخابات آتی شرکت کنند 

قول و پيشين، قادر به انجام » منتخب« اگر رئيس جمهورهای 
قرارهای خود نباشند؟ به عالوه اين افزونه درآمدها صرف چه طرح 
هايی شده است؟  خريد سالح  برای سرکوب تظاهرات و اعتراض 

؟ يا  سازندگی »آقازاده ها«های مردمی؟  پر کردن جيب های 
  اقتصادی؟

  
 خرداد، علوی و ١۵سالهاست که  بنيادهای به اصطالح مستضعفين، 

يکی از . مع آوری کمک مالی از مردم کرده اندغيره اقدام به ج
مطالبات کارگران  در دوره انتخاباتی، می تواند تشکيل يک کميسيون 

اگر رژيم ادعا . کارگری برای رسيدگی به دخل و خرج اين بنيادها باشد
دارد که پولهای جمع آوری شده توسط بنيادهای مذکور در راستای 

بوده است، چه ) مستضعفين(ن کمک رسانی به کارگران و زحمتکشا
باکی از علنی کردن  حساب و کتابهای آن بنيادها به دل راه بايد دهد؟  
شرکت در انتخابات رياست جمهوری دولتی که ميليونها تومان از 
پولهای مردم را حيف و ميل کرده و حاضر به پاسخگويی نيست، غير 

فسنجانی و کارگران بايد بدانند که درآمد سرشار ر!  اصولی است
  خانواده اش و آقازاده ها از کجا تأمين شده است؟

   
   

  ايجاد تشکل های مستقل کارگران
   

کارگران برای شرکت در انتخابات نياز به تشکل های مستقل خود 
کارگران بايد از طريق تشکيل تجمع و جلسات به کارنامه . دارند

ياستهای رياست جمهوری در دوره پيش رسيدگی کرده و مطالبات و س
آتی خود را به صورت جمعی اتخاذ کرده و بر اساس آن در انتخابات 

اگر رژيم به ايجاد تشکل های مستقل کارگران تن در . شرکت کنند
کارگران . به مسايل آنها قلمداد می شودبی ارتباط ندهد، انتخابات 

. ايران بايد از حق اعتصاب، تجمع، مطبوعات و بيان برخوردار باشند
يجاد تشکل های مستقل کارگری هيچ يک از اين مطالبات قابل بدون ا

رعايت حقوق اوليه دمکراتيک کارگران تنها راه . تحقق نخواهند بود
طی سال های پيش سردمداران . ضمانت  اجرای سياستهای آنهاست

رژيم در عمل نشان دادند که حافظ منافع کارگران نبوده و قابليت ادای 
شرکت در انتخابات بدون . از دست داده اندقول و قرارهای خود را 

داشتن تشکل های مستقل کارگری، کارگران را مجددًا به اسرای 
دوباره دستمزدهای آنها پرداخت . سرمايه داران مبدل خواهد کرد

نخواهد شد و اخراجها و سياستها و قوانين ضد کارگری اعمال خواهد 
  .شد
  

. عی دولت پی برده اندکارگران طی چند سال گذشته به ماهيت واق
 رويه، عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، ارعاب و یاخراج های ب
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و معرفی » کار«دستگيری معترضان و تحميل قوانين قرون وسطايی 
به کارگران؛ همه از  » خانه کارگر«نهادهای دولتی  تحت عنوان 

  . رياست جمهوری ها بوده اند» دستآوردهای«
  

يا تمکين به کل . ران دو راه بيشتر نمانده استاکنون در مقابل کارگ
نظام سرمايه داری و سپردن سرنوشت خود به دست دولت سرمايه 
داری  و رفسنجانی ها و تداوم وضعيت وخيم موجود؛ و يا مبارزه 
برای  کسب استقالل از کل دولت سرمايه داری و بدست گرفتن 

بات رياست تحريم انتخا. سرنوشت خويش به اتکا به نيروی خود
جمهوری همراه با طرح فعال مطالبات کارگری می تواند روش درستی 

کارگران ايران می . از اعتراض به اجحافات دولت سرمايه داری باشد
توانند بر محور يک برنامه اقدام کارگری کانديداهای غير رسمی خود 
را معرفی کرده و در مقابل کانديدهای سرمايه داران به کانديدهای 

  . گری رأی دهندکار
  
  !به انتخابات رياست جمهوری! نه

  ! به برنامه اقدام کارگری! آری
 

  اتحاديه سوسياليست های انقالبی ايران
  
  ١٣٨۴ خرداد ١
  
  

  ١  صفحهازبقيه 
  

  از کارگران ايرانحمايت کارگران ونزوئال 
 
روه ديگری سعی           چنين حرکتی درسی خواهد شد برای        ا هيچ گ آينده ت

ای     ازمان ه ا و س ی آنه دگان حقيق ارگران، نماين ر ک ار آوردن ب در فش
ه             ايی ک ه فعاليت ه ه خاطر دست زدن ب ان را ب مستقل آنها نکرده و آن
حق مسلم آنها می باشد، از جمله حفظ شغل و شرايط محيط کارشان،           

  .نتراساند
  

  ! آزاد گردندصادق اميری و پرويز ساالوند فوری بايد  •
وری         • د ف ار باي المی ک ورای اس ارگر و ش ه ک ئولين خان مس

  !دستگير گردند

ه                • رای محاکمه و اجرای عدالت علي دادگاه کارگری مستقل ب
  !اوباش برقرار گردد

 !خانه کارگر و شورای اسالمی کار منحل بايد گردد •
  )ترجمه از متن انگليسی(

 
Pedro Aguilera (president of the Union of Private 
Security Workers  
SINTRAVIPRIV) 
 
Johann Ribas (secretary of the health workers union 
SIRTRA SALUD in the  
El Algodonal Hospital, Parroquia Antimano, 
Caracas) 
 
Henry Martinez (Health Section Bolivarian Workers' 
Front, El 
Algodonal Hospital , Parroquia Antlmano, Caracas) 
 
Hermann Albrecht (Organisation Secretary of the 
United National 
Philarmonic Orchestra Musicians' and other 
workers' Union – 

SUMTRAFOFN-) 
 
Luis Primo (Caracas - Miranda Regional 
Coordination UNT) 
 
Josi Ramlrez (Caracas - Miranda Regional 
Coordination UNT and  
Bolivarian Workers' Front Coordinator in Altos 
Mirandinos) 
 
Ricardo Galindez (Secretary for Demands of the oil 
workers union PDVSA 
Lara and advisor to the Social Security Workers 
Union Lara  -SUTIVSS- de Barquisimeto, Estado 
Lara) 

  
  

  ١٣٨۴ ارديبهشت ٣٠
  )ايران(» کميته اقدام کارگری«

  
fm.pishroo@fastmail  

htm.eghdam/com.topcities.iwsn://http  
  
  
  
  
  
  

 )ايران(» کميته اقدام کارگری«

  
   ۶ اطالعيه

  

  بریتانيا کارگران حمایت
  از کارگران ايران

  
متن نامه پشتيبانی مانند نامه کارگران ونزوئال می باشد و از سوی  [

  .] امضاء شده است ذيلفعالين
  

Jeremy Dear, General Secretary, NUJ 
Atif Nazar, Pakistan Trade Union Defence Campaign 
Espe Espigaress, Amicus shop steward, London 
Des Heemskerk, Amicus Media and Campaigns officer 
(personal capacity) 
Phil Waker, CWU NEC 
Nigel Pearce, NUM NEC 
Kris Lawrie, NUJ member 
Rob Sewell, Vice-Chair NUJ, Central London Branch 
Bjorn Oystein Ovrevik, Newcastle upon Tyne 
Kenny Brown, union-GMB (personal capacity) Labour 
Party (personal capacity) 
Steve Brown, Secretary Wansbeck and Morpeth TUC 
and Alcan GMB. 
Tam Burke, Prospect Trade Union (workplace 
representative - personal capacity), South West 
Edinburgh Labour Party member (personal capacity). 
Graham Wilson,TGWU steward, E.Edinburgh CLP 
Ramon Samblas, YFIS 

ه پنجاه  با قرار وثيق٢۴/٢/١٣٨۴روز شنبه صادق اميری 
  .ميليون توماني آزاد شد
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  وحدتی، پيش به سویآميته هماهنگ
  

  عليرضا خباز
  

با نگاهي به تحوالت جاري در جنبش آارگري، الزم ديدم، نيم نگاه 
مد نظر داشته . تحليلي را در ارتباط با مسائلي آه اخيرًا شاهد آن بوديم

است آه گرايشات موجود در جنبش را نميتوان واقعيت اين . باشم
ناديده گرفت، اين گرايشات فارغ از چگونگي آم وآيف حضور آنها در 

  .جنبش آارگري، اليه هاي مختلف جنبش را نمايندگي ميكنند
  

آنچه آه در نگاه اول بايد به آن پرداخت، حضور و يا عدم حضور اين 
ر است، بايد ديد آارگران و گرايشات وآيفيت ارتباط آنها با طبقه آارگ

از همه مهمتر آارگران پيشرو و فعالين آارگري در سراسر آشور تا 
چه اندازه اي از گرايشات موجود شناخت داشته و از  آنان  تاثير 

با نگاهي گذرا به اول ماه مه امسال و برگزاري مراسم اول . ميگيرند
دم حضور تعداد ماه مه در سالنها و فضاي بسته به راحتي مي توان ع

در آنار آن حضور . آثيري از آارگران در اين مراسم را مشاهده آرد
قابل توجه آارگران در مراسم خانه آارگر را ميتوان به عنوان آميت 
وآيفيت اين حضور  به معرض سنجش گذاشت، اگر گرايشات موجود 
هد اين ارتباط ارگانيك را با آارگران داشتند، ما امسال مي توانستيم شا

حلقه مفقوده اين ارتباط . اول ماه متفاوتي با سال هاي قبل باشيم
آجاست و چرا اين گرايشات به دور از توده ي آارگران و به صورت 

  .انتزاعي عمل مي آنند
  

در نگاه بعدي به نظر ميرسد اين گرايشات به جاي ارتباط منسجم  با 
بش آارگري در شرايطي آه جن. يكديگر به تدريج از هم دور ميشوند

نيازمند اتحاد هر چه بيشتر بوده اين اشقاق چه معنايي ميتواند داشته 
اگر مالك عمل منافع طبقه آارگر باشد، پس آيا تشتت و  . باشد

  . پراآندگي گرايشات مختلف را چگونه مي توان توجيح آرد
  

عملكرد گرايشات مختلف در داخل آشور، اين واقعيت تلخ و تجارب 
ي ميكند آه هنوز  فرقه گرايي بر جنبش حاآم است و ما گذشته را تداع

اينكه به هر . تأثير آن را حتي در عناصر منفرد اين جنبش نيز شاهديم
شكل ممكن گرايش من پيش برود، اگر قرار باشد تشكلي ايجاد شود با 

اگر قرار است . مواضع و  خط مشي گرايش من صورت بگيرد
جالب .  بايد در آن غالب باشدقطعنامه اي نوشته شود، مواضع  من

اينكه بعضي از اين گرايشات از جايي و انديشه اي خط ميگيرند آه در 
جنبش آارگري حضور ندارند و اين عدم حضور باعث تحليل آامال  
ذهني از واقعيتهاي موجود طبقه آارگر ايران ميشود و حال در اين 

مروز آه ا. آشمكش ها تكليف توده هاي  آارگر آامال مشخص است
حضور گرايشات در سطح جنبش آارگري، اين چنين از هم گسيخته 

است، بدا به حال بدنه جنبش آارگري، هر چند در تظاهرات آارگران 
در مراسم خانه آارگر، توده هاي آارگر با حضورشان و شعارهايي آه 
سر مي دادند، به طرز خيره آننده اي نشان دادند آه يك گام پيش تر از 

  . عمل آرده اندپيشروان
  

با توجه وضعيت موجود و موانع پيش رو آميته هماهنگي به عنوان 
  .يك تشكل بايد بتواند وظايفي را آه بر عهده دارد به خوبي ايفا آند

  
. آميته بايد در حرآت رو به جلوي خود بتواند فرا گرايشي عمل آند
در يعني بايد زمينه حضور گرايشات متفاوت موجود را بيش از پيش 

اين آميته فراهم نمايد، اين مهم ميتواند با تدوين يك آئين نامه شفاف 
زمينه شكل گيري يك جبهه متحده را حول مطالبات اساسي و ضروري 

آميته مي تواند  با ارتباط تنگاتنگ با . طبقه آارگر فراهم سازد
آارگران و در نتيجه مشارآت آنان در تصميم گيريهاي آينده سمت و 

اي و علني روند حرآت خويش را ترسيم و تثبيت آند، سوي توده 
فعالين آميته با هر گرايشي بايد در يك شرايط علني و آزادانه در 

مجامع آارگري حضور داشته باشند بدون اينكه مورد تهديد و پي گرد 

در ادامه حرآت پيش رو با برپايي مجمع عمومي فراگير . قرار بگيرند
اسنامه با يك برنامه آوتاه مدت و بلند مدت زمينه انتخابات و تدوين اس

ارتباط با تشكلهاي بين المللي حول مطالبات پيش . را  فراهم سازد
روي طبقه آارگر امكان حمايت و پشتيباني فعالين آارگري و تشكلهاي 

چشم انداز آينده مي تواند اين باشد آه . آارگري را فراهم ميسازد
اضي با حضور آارگران را به شكل آميته زمينه برگزاري تجمعات اعتر

اعضاي منتخب آميته بايد مسئوالن آشوري را در . علني فراهم سازد
به رسميت شناختن فعاليت علني آميته و همچنين فعاليت آميته هاي 
با . ديگر، بر اساس مقاوله نامه هاي پذيرفته شده تحت فشار قرار دهد

هد برگزاري اول ماه چنين عملكردي مي توانيم در سال هاي آينده شا
  .مه به شكل آزاد، مستقل و علني باشيم

  
  . آميته هماهنگي مي بايست گام هاي وحدت را از هم اآنون بردارد

  
  

  کميته اقدام کارگری

  
  

  پيش به سوی اتحاد عمل سراسری کارگری
  مالحظاتی به مقاله عليرضا خباز

  
ست مقاله جالبی توسط دو» شبکه همبستگی کارگری«در سايت 

کميته هماهنگی، پيش به سوی «عزيزعليرضا خباز تحت عنوان 
در ابتدا بايد ذکر کنم اين مقاله از نادر . توجه ام را جلب کرد» وحدت

مقاالتی است که در وضعيت کنونی توسط يکی از فعالين کارگری ارائه 
داده شد که نشان دهنده حساسيت و احساس مسئوليت دوستان نسبت 

من با ارزيابی اين دوست مبنی بر .  امروز، استبه مسايل کارگری
. وجود وضعيت افتراق و تشدت و راه حل عمومی ايشان توافق دارم

اما مالحظاتی نيز دارم که می خواهم بدين وسيله با ايشان و ساير 
  .کارگران پيشرو به بحث بگذارم

  
صرفا " پيش به سوی وحدت" اين است که چرا خطاب مالحظه نخست

است؟ چرا اين خواست وحدت طلبانه نبايد » ه هماهنگیکميت«به 
 نهادهای کارگری مستقل از دولت، باشد؟ چرا مثًال نبايد  همهخطاب به

از همه گرايشات کارگری صرفنظر از اعتقادات و نظريات و وابستگی 
های تشکيالتی و سياسی اين دعوت را به عمل آورد؟  دوست عزيز 

 که چرا اين خواست شامل حال مثًال عليرضا خباز توضيح نداده است
کميته «نمی گردد؟ ممکن است استدالل شود که » کميته پيگيری«

دارای گرايشات مماشات جويانه نسبت به دولت سرمايه » پيگيری
ضد «دارای گرايش راديکال و »  کميته هماهنگی«داری است، و 
رون از اينرو بايستی در د. است» لغو کار مزدی«يا » سرمايه داری

اگر اين تحليل درست . صورت گيرد» وحدت«جبهه ضد سرمايه داری 
  : باشد، در پاسخ به اين استدالل بايد ذکر کرد که

  
اول،  آيا کارگران در سطح جامعه اين ارزيابی را قبول دارند؟ به 
عبارت ديگر آيا ماهيت مماشات جويی کميته پيگيری برای همه 

نها در ذهن برخی از کارگران کارگران روشن و واضح است؟ و يا ت
  پيشرو اين نظريات نقش بسته است؟ 

  
به » کميته هماهنگی«دوم، آيا در منظر همه کارگران راديکاليسم 

وضوح درک و تجربه شده است؟ به سخن ديگر، آيا همه کارگران 
متقاعد شده اند که کميته هماهنگی دارای خصلت ضد سرمايه داری 

  است؟
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ه با گرايشات مماشت جو عدم دعوت آنها به سوم؛ آيا راه مبارز
همکاری در سطح عملی است؟ آيا انزوای سياسی آن به طور 

  خودبخودی به محو آنها از صحنه سياسی منجر می گردد؟
  

نه جميع . بديهی است که هيچ يک از اين سؤاالت پاسخ يقينی ندارد
رده پی ب» کميته پيگيری«کارگران ايران به نظريات مماشت جويانه 

دارند و نه راه » کميته هماهنگی«اند، نه آنها اعتقاد به راديکاليزم 
  .  مبارزه با مماشت جويی طرد و کنارگذاری فيزيکی آنهاست

  
پس از سال ها سرکوب و ارعاب؛ امروز با آغاز تغيير تناسب قوا به 
نفع کارگران؛ ما شاهد حرکت هايی متشکل ضد سرمايه داری در ميان 

 حرکت هايی برای بازپس گرفتن حقوق اوليه شان و .آنها هستيم
در چنين وضعيتی هنوز . استحکام بخشيدن موقعيت از دست رفته شان

گرايشات سياسی کارگری جايگاه  خود را نيافته و عمدتًا عموم 
کارگران هنوز وارد کارزار و رودرويی مستقيم با دولت سرمايه داری 

محافظه کار به عنوان سخنگويان از اينرو کمکان گرايشات . نشده اند
در چنين شرايطی در ذهن عموم . جنبش کارگری نمايان می شوند
هنوز » غير راديکال«و » راديکال«کارگران وجه تمايز بين گرايشات 

اينها مشغله فکری برخی از کارگران . تجربه نشده و آشکار نيست
ا طرح چند و اين ذهنيات را کارگران پيشرو نمی توانند ب. پيشرو است

و همراه با شيوه حذف گرايانه، » لغو کار مزدی«شعار راديکال مانند 
اين روش از . اين روش کار درستی نيست. بر کل جنبش تحميل کنند

برخورد، بر عکس منجر به تقويت گرايشات مماشت جو و انزوای 
زيرا که در اذهان عموم  . هرچه بيشتر گرايش راديکال می گردد

ک روش تحميلی است که کارگران آمادگی پذيرش آنرا کارگران اين ي
  .فعًال ندارند

  
البته بايد ذکر شود که من نيز از لحاظ نظری نزديکتر به دوستان 

بوده و همانند آنها اعتقاد دارم که گرايش حاکم بر » کميته هماهنگی«
دارای انحرافات مماشات جويانه و فرقه گرايانه » کميته پيگيری«

من نيز بايد با  گرايشات سنديکاليستی و رفرميستی در به نظر . است
درون جنبش کارگری که خواهان حفظ وضعيت موجود برای کسب 

اما کماکان با شيوه کار . خرده نانی از سرمايه داری است، مقابله شود
  .توافق ندارم» کميته هماهنگی«دوستان 

  
که به اعتقاد من نظر دوست گرامی عليرضا خباز و نظر به اين

خود می تواند » کميته هماهنگی« به  تنهاايشان» وحدت«فراخوان 
به نظر من برای اتحاد بايد روی . يک عمل فرقه گرايانه تلقی گردد

سخن به تمام گرايشات موجود صرفنظر از اختالفات سياسی و 
فقط نهادهای وابسته به دولت مانند خانه کارگر و (تشکيالتی باشد 

  ).  د کنار گذاشته شوندشورای اسالمی کار باي
  
  

» وحدت« اينست که دوست عزيز عليرضا خباز در مورد مالحظه دوم 
در اينجا بايد روشن شود که . کارگران سخن به ميان می آورد

سياسی يا تشکيالتی در ميان کارگران بدون سپری شدن يک » وحدت«
روند از تبادل نظر و همکاری مشترک عملی؛ پيشنهاد غير واقعی 

برای نمونه برخی از دوستان مدتی است که صحبت از وحدت يا . است
لغو «ايجاد تشکل مستقل کارگری ضد سرمايه داری بر اساس شعار 

اين قبيل پيشنهادات متاسفانه در . به ميان آورده اند» کار مزدی
طبقه کارگر . شرايط کنونی طرح های تخيلی و غير قابل تحققی است

ه و يا بخشًا، پيش از زمينه ريزی نظری نمی تواند به صورت يکپارچ
سياسی و تشکيالتی بر محور يک برنامه » وحدت«و عملی وارد 

مشخص گردد، که در ميان همه ناروشن بوده و يا حداقل تبادل نظری 
  .در ميان بخش وسيع کارگران صورت نگرفته باشد

  
بر محور يک سلسله » تحاد عمل سراسری«ما بايد خواهان ايجاد يک 

يا ائتالف سياسی و » وحدت«البات مورد توافق باشيم، و نه مط
ما بايد در ابتدا مبادرت به ايجاد يک اتحاد عملی کنيم که . تشکيالتی

وسيعترين بخش کارگری عليه اجحافات دولت سرمايه داری، را بسيج 
لغو اسرار معامالتی  مبارزه عليه تورم و بيکاری،: مطالباتی نظير. کند

حق (مبارزه برای آزادی های دموکراتيک  ترل کارگری،و استقرار کن
بيان؛ حق اعتصاب؛ حق تجمعات کارگری و آزادی مطبوعات کارگری؛ 

اين مطالبات می تواند مورد توافق ). تشکالت مستقل کارگری و غيره
  .همه گرايشات کارگری ضد دولتی باشد

  
بارزه در درون اين اتحاد عمل البته گرايشات راديکال با طرح و م

برای پيشبرد فعاليت های ضد سرمايه داری قادر به افشا بيشتر 
گرايشاتی خواهند بود که خواهان مماشات با دولت سرمايه داری 

»  اتحاد عمل«يا » جبهه واحد کارگری«در واقع ساختن يک . هستند
بر اساس مطالبات عام ضد سرمايه داری، در عين حال به مفهوم 

بديهی است که . رايشات راست کارگری استصحنه مبارزه ای عليه گ
پس از دوره ای مبارزات مشترک ضد دولت سرمايه داری؛ گرايشات 

اديکال نه تنها متحدان خود را در عمل می يابند که در سطح توده ای ر
راديکاليزم خود را ميان بخش های وسيعی از کارگران به نمايش می 

توان به تشکيل يک تنها در چنين وضعيتی است که می . گذارند
  .   تشکيالت کارگری خاص عليه گرايشات مماشات خود دامن زد

  
 تشتت و افتراق در ميان کارگران همواره وجود داشته مالحظه سوم،

دولت . اين امر ريشه در حضور عينی دولت سرمايه داری دارد. است
سرمايه داری و نهادهای وابسته به آن از طريق اين افتراق در ميان 

اما برای مقابله با افتراق، . رگران به استثمار آنها دامن می زنندکا
کارگران پيشرو که در صف مقدم جبهه ضد سرمايه داری قرار گرفته 
اند؛ آگاهانه نه تنها با مماشات جويی بلکه با فرقه گرايی و باندبازی و 

) که از عوارض مخرب نظام سرمايه داری است(نان قرض دادن ها 
مقاله دوست عزيز عليرضا خباز آغاز چنين روندی را (د مقابله کنن

بديهی است زمانی که رهبران عملی کارگران در ). نشان می دهد
ه گرايی پيشقدم شوند و خود سنت دموکراتيک را بنا مبارزه با فرق

پذيرش حق گرايش و . نهند؛ بدنه کارگری نيز خود را هماهنگ می کند
محترم شمردن نظريات مخالف می تواند اساس ايجاد يک اتحاد عمل 

  . سراسری باشد
  

  )فعال کميته اقدام کارگری(مهدی رياضی 
com.mehdi_riazi@hotmail  

    ١٣٨۴ خرداد ١
  
 

   ١٣مسايل نظری شماره
  

  )ايران(» کميته اقدام کارگری«: باز تکثير از
fm.pishroo@fastmail  

htm.eghdam/com.topcities.iwsn://http  
  
  
  

  .سی.بی.خبری از بی
  

تشکلهای کارگری مردم ساالر برای 
 کارگران ايرانی

خوان سوماويا، دبير کل سازمان بين المللی کار در ديدار اخيرش از 
ايران ابراز اميدواری کرد شرايط برای ايجاد تشکل های کارگری و 

  .کارفرمايی در جمهوری اسالمی فراهم شود

های کارگری و سنديکاها موضوع اصلی گفتگوهای آزادی تشکل 
آقای سوماويا در تهران بوده که سازمان بين المللی کار از چند سال 



  ۶                                                                   ١٣٨۴ خرداد ٢ -١۵سال                                    ١۴۶کارگر سوسياليست  
 

پيش برای اجرای و عملی کردن آن با مقامات جمهوری اسالمی 
  .سرگرم گفتگو بوده است

ايران همکاری های گسترده ای در زمينه های آموزشی با سازمان 
د و درصدد است برای اجرای قواعد بين المللی و بين المللی کار دار

 سازمان بين المللی کار، ٩٨ و ٨٧پيوستن به مقاوله نامه های
  . قانون کار را اصالح کند

ناصر خالقی، وزير کار ايران در ديدار با آقای سوماويا گفته است که 
اليحه اصالح قانون کار در دولت نهايی شده و به زودی برای 

  .مجلس می شودتصويب تقديم 

  

  نتقادهای جهانی ا

نبود تشکل های صنفی کارگری مستقل در ايران همواره با 
انتقادهايی از سوی نهادهای بين المللی مواجه بوده و ايران ناچار 
شده است برای انطباق وضعيت خود با مقررات سازمان بين المللی 

  .کار دست به اصالحاتی در قانون کار خود بزند

در دنيای : "زمان بين المللی کار در تهران گفته استدبير کل سا
مدرن امروز که همه چيز به سرعت در حال تغيير و تحول است، حق 
داشتن آزادی برای ايجاد تشکل ها ضروری ترين حق برای افراد 

  ."است

به گفته آقای سوماويا، آنچه برای سازمان بين المللی کار اهميت 
 بايد از سوی نمايندگان واقعی زيادی دارد، حق گفتگو است که

  .کارگران تحقق يابد

 سال پيش به اجرا در آمده و ١۶قانون کار جمهوری اسالمی از 
کارشناسان انتقادهايی نسبت به آن دارند اما اين اولين بار است که 
بخشی از قانون کار ايران، آن هم با فشار يک سازمان بين المللی 

  .اصالح می شود

صر به فصل ششم قانون کار است که به تشکل اين اصالحيه منح
های کارگری و کارفرمائی اختصاص دارد و آقای سوماويا ابراز 
اميدواری کرده است که اصالحات در اين زمينه به نحو مطلوبی 

  .انجام شود

مجلس جمهوری اسالمی در اين باره واکنشی نشان نداده ولی به 
تصويب اين اليحه، عقيده صاحب نظران مسائل کارگری در صورت 

زمينه برای تشکيل سنديکاهای کارگری مطابق استانداردهای بين 
المللی در ايران فراهم می شود و سنديکاها بعد از دو دهه به عنوان 
نمايندگان کارگران فعاليت خود را به صورت قانونی از سر خواهند 

  .گرفت

  مخالفان تغيير قانون

مذاکرات گسترده ای با مقامات آقای سوماويا در سفر خود به تهران 
دولتی و تشکل های کارگری و کارفرمايی در تهران انجام داد و 

 و ٨٧عمده اين گفتگو ها در باره پيوستن ايران به مقاوله نامه های 
  . سازمان بين المللی کار بوده است٩٨

دبير کل سازمان بين المللی کار حضور نمايندگان واقعی کارگران و 
ا بهترين ابزار برای حل و فصل مشکالت دانسته و کارفرمايان ر

) کارگران، کارفرمايان و دولت(اظهارات اين سه گروه : "گفته است
 و ٨٧حاکی از توافق کامل برای الحاق ايران به مقاوله نامه های 

  ." است٩٧

 سازمان ٩٧ و ٨٧های  نامه اصالحيه قانون کار بر اساس مقاوله
ست که بر استقالل و فعاليت آزادانه المللی کار تهيه شده ا بين

  .های کارگری تاکيد دارد تشکل

عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر در مالقات با مدير کل سازمان 
بين المللی کار از اليحه اصالح فصل ششم قانون استقبال کرده و در 

ما معتقديم که جزئيات اين اليحه بايد بار ديگر : "عين حال گفته است
  ."رسی قرار گيردمورد بر

در حال حاضر شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر خود را نمايندگان 
واقعی کارگران می دانند و از مخالفان جدی تشکيل سنديکاها به 

  .حساب می آيند

هفته گذشته گروهی از اعضای اين دو تشکل با تجمع در مقابل دفتر 
عاالن پيگيری احيای سنديکای اتوبوسرانی تهران، يکی از ف
  .سنديکاهای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی را مجروح کردند

به نظر می رسد تجمع های جداگانه و خارج از برنامه شوراهای 
اسالمی کار و خانه کارگر در روز کارگر که از گستردگی تمايل بخش 
عمده ای از کارگران برای تشکيل سنديکا حکايت دارد، تاحدودی از 

  . تشکيل سنديکاها تا حدودی کاسته استمخالفت های اوليه با

در مذاکرات سه جانبه به : "در عين حال آقای محجوب گفته است
دنبال افزايش قدرت کارگران در قالب تقويت تشکل های قانونی 

  ."موجود بوده و انتظار تضعيف شورای های اسالمی کار را نداشتيم

  فشار بين المللی

ين المللی کار از وضعيت بعد از گزارش سه سال پيش سازمان ب
تشکل های کارگری در ايران مخالفان سعی کردند تا به هر شکل 

  .ممکن مانع انجام اصالحات مورد نظر اين مرجع شوند

های  هيات اعزامی سازمان بين المللی کار از نبود آزادی تشکل
: کارگری در ايران انتقاد کرده و در گزارش خود نوشته بود

ر را که در حال حاضر به عنوان نمايندگان شوراهای اسالمی کا"
های واقعی کارگران  توان انجمن جامعه کارگری فعال هستند، نمی

  ."دانست

اين گزارش با اشاره به نقش مهم شوراهای اسالمی کار در دو دهه 
گذشته، تاکيد کرده بود که برای شکل گيری يک نهضت آزاد و 

  . شودمستقل بايد يکی از مواد قانون کار اصالح

 قانون کار و تبصره ١٣١به نظر اين هيات در صورت اصالح ماده 
گونه انحصارطلبی در  شود که هيچ اين اطمينان حاصل می"اش 

  ."های کارگری وجود ندارد نمايندگی اشکال مختلف تشکل
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المللی کار همچنين با بررسی مواد قانون کار فعلی  سازمان بين
ان و حقوق زنان انتقاد کرده و ايران، از شرايط پايان کار کارگر

اعالم کرده بود که بخشی از قانون تنها به حمايت کارگران در قبال 
کرد  پردازد و اين نظر کارشناسان را تائيد می پايان کار غيرموجه می

زا نيست و تنها به حمايت از  که معتقدند قانون فعلی کار اشتغال
  .پردازد کارگران می

  اصالحات

صالحيه قانون کار گزارشی منتشر نشده، اما بر از متن نهايی ا
اساس پيش نويس اين اصالحيه نقش و وظايف سنديکاها از وظايف 
شوراهای اسالمی کار که هم اکنون در قانون کار نقش محوری 
دارند، جدا می شود وحق نمايندگی کارگران به سنديکاها واگذار می 

ورتی در امور شود و شوراهای اسالمی کار، نقش مشارکتی و مش
  .رفاهی واحدها را برعهده خواهند داشت

المللی کار اين طرح را در جهت منافع کارگران و  سازمان بين
کارفرمايان ارزيابی و اعالم کرده است اجرای آن به ارتقای حقوق 

  .کارگران و کارفرمايان منجر خواهد شد

د، های صنفی در وزارت کار ثبت خواهند ش بر اساس اين طرح تشکل
اما ثبت آنها در وزارت کار، حقی برای دخالت اين وزارتخانه در 

  .امور آنها ايجاد نخواهد کرد

  همکاری دو جانبه

در عين حال قرار بود همزمان با ديدار آقای سوماويا، دفتر سازمان 
بين المللی کار در تهران باز گشايی می شود، اما خبری در باره آن 

  .منتشر نشده است

 ١٩٧٩ سازمان بين المللی کار در تهران، پس از انقالب فعاليت های
و تحريم ايران از سوی کشورهای اروپايی و امريکايی متوقف شد، 
اما تعطيلی آن هيچگاه از سوی اين سازمان به طور رسمی اعالم 

  .نشد

به رغم تعطيلی دفتر اين سازمان، ايران همکاری گسترده ای با 
است و سعی دارد با ايفای نقشی فعال المللی کار داشته  سازمان بين

  . تر از همکاری بيشتر اين سازمان بهره مند شود

تقويت موسسات ايمنی و بهداشت کار، مدرن سازی نظام اطالع 
رسانی بازار کار، اصالح نظام دستمزد، بيمه اجتماعی و توسعه 
کارگاه های کوچک و متوسط و اشتغال، بخشی از فعاليت های 

  .مللی کار در ايران استسازمان بين ال

باز گشايی دفتر سازمان بين المللی کار در تهران به گفته آقای 
سومايا تعامل ميان اين سازمان و ايران در خصوص روابط کار را 

  .افزايش خواهد داد

  

  

  

  

  

 )ايران(» کميته اقدام کارگری«
 

  
  ٧  اطالعيه

  
  )لندن(روزنامه گاردين : نامه به
  راسری روزنامه نگاراناتحاديه س: از طرف

  

٢٠٠۵ مه ٢٠  
  

  آقايان عزيز، 
ما اين نامه را به منظور جلب توجه شما به وقايع خطرناک اخير در 

اين وقايع را  بشدت محکوم کرده و . جنبش کارگری ايران می نويسيم
نگرانی عميق خود را نسبت به تآثيرات احتمالی آن بر مبارزه جويی 

آنچه که با ربوده شدن . يان می نماييمفعاالن کارگری دوره بعدی ب
فعال منفردی همچون پرويز ساالروند، کارگر ايران خودرو آغاز شد، 

طرفدار رژيم " کارگری"زمينه را برای حمله سازماندهی شده عناصر 
  .به اتحاديه کارگری مستقلی که در حال شکل گيری است، آماده کرد

  
 با شورای اسالمی کار بر ما روشن است که مسئولين خانه کارگر و

اجازه عناصری از درون رژيم به فعالين کارگری شرکت واحد تهران 
که در پی ايجاد اتحاديه مستقل خود در اين شرکت اتوبوسرانی بودند، 

شورای اسالمی در اين حمله وحشيانه که بوسيله رئيس . حمله بردند
 نيز سازماندهی شد، قصد بريدن زبان يکی از فعاالن کارگری کار
  .رفت

  
ه از      ئولين مربوط ی مس م پوش ل چش ه دلي ه ب ن حمل ه اي ديم ک ا معتق م

ايی        . مسئله صورت گرفته است    ه توان ادی ب ه اعتم بنابراين ما هيچ گون
ه را تحت تعقيب                  ن واقع نظام جزايی ايران نداريم که بتواند مجرمين اي
اه تحت نظر                ه يک دادگ ا می خواهيم ک قانونی قرار دهد و در نتيجه م
ت     ارگری آزاد و هئي ای ک ه ه ی اتحادي ين الملل يون ب اعضای کنفدراس
وق        اع از حق رای دف وثر ب ا راه م ه تنه ردد ک کيل گ ارگری تش ای ک ه

  .عادالنه کارگران ايران است
  

ن     ما صميمانه اميدواريم که مطبوعات بين المللی که تا کنون در باره اي
م    حوادث سکوت اختيار کرده اند، اين مسائل را منتشر         ر رژي رده و ب  ک

ان فشار           ری اين ايران برای محاکمه اين افراد و سازمان های تحت رهب
 .وارد آورد

  
 با احترام،

 
  جرامی دير

  دبير کل اتحاديه سراسری روزنامه نگاران
Jeremy Dear, General Secretary, NUJ  

 
  )ترجمه از متن انگليسی(
  

  ١٣٨۴ خرداد ١
  )ايران(» کميته اقدام کارگری«

fm.pishroo@fastmail  

htm.eghdam/com.topcities.iwsn://http  

 »سوسياليست انقالبیجوانان اتحاديه «

http://www.javaan.net/  
javan1378@hotmail.com  

 

  چاپ شد٢۵جوان سوسياليست شماره 
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  رازیرازی. . مم    پيشگفتارپيشگفتار
  

  »»فقر فلسفهفقر فلسفه««به اثر کارل مارکس به اثر کارل مارکس 
  

سه  بزبان فران١٨۴٧برای نخستين بار در تابستان » فقر فلسفه«
اساس اين نوشته عليه گرايش های رفرميستی در جنبش . منتشر شد

پرودون و جهان » فلسفه فقر« اين اثر پاسخی است به . کارگری است
بينی پر از تناقض و خيال پردازانه خرده بورژوائی او که می کوشيد 

که برای او عواقب نابود کننده ای –در مقابل با توسعه سرمايه داری 
ه کرده  و در عين حال سعی کند که شالوده اقتصاد سرمايه  مقابل-دارد

 را حفظ مزدی داری، يعنی مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و کار 
کارل مارکس در اين نوشته نشان می دهد که تمام نقشه هائی . نمايد

سرمايه داری در چهارچوب » جنبه های بد«که برای از بين بردن 
 شوند، فاقد هرگونه پايه تئوريک مناسبات سرمايه داری، طرح می

که حامالن آن –مارکس به اين ترتيب با ايدئولوژی رفرميستی . است
سعی دارند به وسيله برنامه اصالحاتی جرئی، طبقه کارگر را از 

  . به مقابله می پردازد-مبارزه برای انقالب سوسياليستی باز دارند

. يزم علمی استيکی از مهمترين آثار تئوريک سوسيال» فقر فلسفه«
 اقتصادی، برای اولين بار اصول -مارکس با انتشار اين اثر فلسفی

تعاليم ماترياليستی خود را در مورد قوانين مربوط به تکامل اجتماعی 
کارل مارکس در اين اثر برخی از ايده های اساسی .  انتشار می دهد

  .مربوط به تاکتيک مبارزه طبقاتی پرولتاريا را تکامل می دهد

جهان بينی ايده آليستی و متدهای متافيزيکی » فقر فلسفه«مارکس در 
پرودون را مورد استفاده قرار می دهد و جهان بينی علمی نوين 

  .پرولتری را تشريح کرده و از آن به دفاع می پردازد

مارکس در قياس با آثار قبلی اش، در اين کتاب استدالل کامل تر و 
کتيکی خود ارائه داده  و برخالف توسعه يافته تری از روش ديال

ايده «ديالکتيک ايده آليستی هگل که واقعيت حقيقی را به عنوان تبلور 
معرفی می کند ايده ها تجريدات و مقوالت منطقی را به عنوان » مطلق

بازتاب عينی روند ديالکتيکی ای که مستقل از اراده و آگاهی انسان ها  
  .رد، معرفی می کندبوده و در دنيای واقعی صورت می گي

به تشريح قوانين عينی تکامل توليد مادی » فقر فلسفه«مارکس در 
را بيان نموده و نشان می دهد که » نيروهای مولده«پرداخته و مفهوم 

نه فقط ابزار توليد بلکه حتی خود کارگران، جزئی از نيروهای مولده 
های بزرگ ترين نيرو«او متذکر می شود که .  را تشکيل می دهند

مارکس به نقش تعيين کننده . »مولده، خود طبقه انقالبی است
نيروهای مولده در تکامل جامعه، اشاره کرده و ارتباط ديالکتيکی و 
تأثيرات متقابل نيروهای مولده و مناسبات توليدی را توضيح می دهد 
و ثابت می کند که تضادهائی که در مرحله مشخصی از تکامل جامعه 

يروهای مولده و مناسبات توليدی بوجود می آيد، به طبقاتی، ميان ن
طور گريزناپذيری موجب تشديد مبارزه طبقاتی شده و در نتيجه، شيوه 

به قول . توليد قديم به وسيله شيوه جديد مترقی تری جانشين می گردد
تکامل «مارکس فقط جامعه سوسياليستی بدون طبقه است که در آن 

  .»ياسی نيستتدريجی جامعه، ديگر انقالب س

شالوده اقتصاد سياسی مارکسيستی را پی » فقر فلسفه«مارکس در 
» نقد اقتصاد سياسی«ريزی کرده و در آثار بعدی خود يعنی در کتاب 

به تفصيل آن ها را تشريح می » سرمايه«و همچنين در اثر معروفش 
کند و تصورات متافيزيکی اقتصاددانان بورژوا، مبنی بر ابدی و خلل 

ر بودن قوانين اقتصادی را از ديده ديالکتيک مادی تجزيه و ناپذي
تحليل می کند و خصلت تاريخی ناپايدار و آنتاگونيستی مناسبات 

  .اقتصادی سرمايه داری را افشاء می کند

مارکس شرايط تشکيل جامعه سرمايه داری را از ديدگاه نوين و علمی 
ه داری تشريح بررسی کرده و نقش صنعت بزرگ را در توسعه سرماي

او جنبه های مختلف توليد سرمايه داری يعنی رقابت و . می نمايد
تقسيم کار سرمايه داری را تجزيه و تحليل نموده و نشان می دهد که 

تمرکز ابزار توليد و تقسيم کار، به طور ارکانيک با يکديگر مربوط 
می باشند و هر نوع اختراع جديدی در زمينه تکنيک، تقسيم کار و 

مارکس تأکيد می کند که . خصصی شدن توليد را تشديد می نمايدت
سرمايه داری به طور اجتناب ناپذيری موجب هرج و مرج در توليد و 

او خصلت استثماری سيستم کار مزدی را افشاء . فقر توده ها می گردد
نموده و قانون عام انباشت سرمايه را  فرمول بندی کرده و می گويد 

به همان نسبت که ثروت ساخته می شود، «داری در سيستم سرمايه 
  ».فقر نيز آفريده می شود

  

  
  

شالوده آموزش مارکسيستی در مورد » فقر فلسفه«مارکس، در 
ارزش، پول، مزد کار، سود و بهره مالکانه را ريخته و در مورد ملی 
کردن زمين که از نظر او در شرايط جامعه سرمايه داری، به عنوان 

 اقدامات بورژوائی تلقی می شود، مطالب بنيادی ای قاطعانه ترين
  .مطرح می سازد

و در چند اثر ديگر خود مقدمات تدوين » فقر فلسفه«مارکس در 
تئوری ارزش افزونه را بوجود می آورد و اين تئوری را در اواخر 

در آثاری که او قبل از . سال های هزار و هشتصد و پنجاه کامل می کند
قيمت «و » ارزش کار«است، هنوز از اصطالحات اين تاريخ نوشته 

همچنين مارکس در نوشته های بعديش به جای . استفاده می کند» کار
ارزش نيروی «از اصطالحات » فروش نيروی کار«يا » فروش کار«
  .استفاده می کند» قيمت نيروی کار«و » کار

استنباط خود را از اهميت تاريخی جنبش » فقر فلسفه«مارکس در 
البی طبقه کارگر را دقيقًا تشريح کرده و به نقشی که مبارزات انق

اقتصادی، اعتصابات و اتحاديه های کارگری در پروسه تشکل و تعليم 
انقالبی توده های پرولتری ايفا می کنند، اشاره کرده و اين انديشه را 
بيان می دارد که پرولتاريا، آگاهی طبقاتی و آگاهی سوسياليستی کسب 

اقتصادی -قش انقالبی خود را در رابطه با سازمان سياسی کرده و ن
جامعه سرمايه داری، درک خواهد کرد و با شيوه بيان خود می گويد 

طبقه ای در برابر سرمايه بوده ولی هنوز برای خود «توده ای که 
در اين . در آيد» طبقه ای برای خود«بايد به صورت » طبقه ای نيست

بارزه اقتصادی و سياسی را فرمول بندی اثر، مارکس تز مهم وحدت م
نموده و تأکيد می کند که مبارزه سياسی برای سرنگونی سلطه 
سياسی بورژوازی از نظر رهائی طبقه کارگر واجد اهميت تعيين کننده 

  .ای می باشد

اثر کارل مارکس، به تمام کارگران پيشتاز » فقر فلسفه«مطالعه 
 در ١٣٨۴تانه اول ماه مه امروز در آس. انقالبی توصيه می شود

ايران، همانند زمانی که اين اثر نگاشته شد؛ مبارزه با رفرميزم و 
گرايشات مماشات جو در درون جنبش کارگری؛ در راستای تدارک 

اميدواريم انتشار اين . انقالب کارگری آتی ايران، حائز اهميت است
با نظريات اثر، کمکی باشد به کارگران پيشتاز انقالبی برای مقابله 

رفرميستی و در راستای ايجاد حزب پيشتاز انقالبی و تدارک 
سرنگونی سلطه سياسی سرمايه داری و تحقق انقالب کارگری برای 

  .رهايی خود از شر ظلم نظام سرمايه داری و به دست خود
  

  ١٣٨۴١٣٨۴ارديبهشت ارديبهشت 


