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 ١٣۵٨در مورد چگونگی پرداخت سود ويژه به کارگران درسال جاری " شورای انقالب "اخيرًا
ی ارائه داده و خود متذکر شده که اين طرح براساس قانون سهيم کردن کارگران در سود طرح

شورای انقالب در مورد ماهيت و علت وجودی اين .  ريخته شده است١٣۴١کارخانجات مصوب سال 
گويد، فقط  های ضدکارگری تنظيم شده است، سخنی نمی قوانين که در دوران شاه جالد توسط ارگان

بايد ." ..به علت نبودن وقت کافی وعدم امکان چنين بررسی در شرايط کنونی  : "ند کهک اظهار می
  .همان قانون شاهنشاهی به مورد اجرا گذاشته شود

  

ای نيست جزآنکه به تشريح قانون سهيم  بنابراين برای پی بردن به ماهيت طرح شورای انقالب چاره
ولـی از شورای انقالب که خود را مدافع . زيمکردن کارگران در سود کارخانجات آريامهری بپردا

کند، بايد پرسيد حتی اگر داليل کذائی شما را مبنی بر کمبود وقت بپذيريم،  منافع زحمتکشان قلمداد می
باز چرا بايد قوانين شاهنشاهی به مورد اجرا گذاشته شود؟ مگر کارگران آگاه و نمايندگان انقالبی اين 

  بررسی اين قوانين را ندارند؟طبقه هم فرصت و هم امکان 
  

کند که بعد ازقيام قهرمانانه تودها بازهم بايد  از اين شورا بايد پرسيد بر مبنای چه منطقی اظهار می 
 هزارکشته وصدها هزار مجروح به اين دليل برعليه ٧٠قوانين آريامهری اجرا شود؟ خلق ما با 

 که نه به وجود آيد ای زدند که شورای انقالبی امپرياليسم و سگ زنجيريش شاه خائن به انقالب دست 
خاطر اينکه خط بطالن به  همان قوانين ضد انسانی شاهنشاهی را دوباره اجراکند، بلکه برعکس به

  . و قوانين جديد و انقالبی وضع شود شده تمام اين قوانين کشيده
  

کی از سياستهای آمريکا برای دانند که انقالب سفيد کذائی شاه تنها ي کارگران ما بهتر از همه می 
های ستمکش خلق ما بوده است و اصل سهيم کردن کارگران در  غارت بيشتر کارگران و ديگر توده

ايست برای اعمال ظلم و  سود کارخانجات نيز با آن محتوائی که انقالب سفيد به آن می دهد، تنها وسيله
ولـی . يجاد سود بيشتر برای سرمايه دارفشار هرچه بيشتر به کارگر و کشيدن آخرين رمق وی جهت ا

تواند طرحهائی ارائه دهد که تغييری در قوانين  شورای انقالب بدليل ماهيت ضدانقالبی خود نمی
اين شورا از بدو روی کار . وجود آوردها مجری آن بودند، ب ها و معينی ظالـمانه دوران شاه که مجيدی

تر از دوران شاه  مراتب ظالـمانه  وحتی وضع قوانين بهآمدنش با صحه گذاشتن روی قوانين آريامهری
داران  نام انقالب از منافع سرمايه  ثابت کرده است که ارگان انقالب نيست، بلکه ارگانی است که به

کند و ثابت کرده است که شورای ضدانقالب است، کارگران ما بايد برای افشای  وابسته حفاظت می
اگر برای : دهند، بپرسند طرفدار طبقه کارگر جلوه می  نماينده مردم و    چهره اينان که هنوز خود را

تصويب قوانين مترقی کارگری وقت نيست، چرا برای تصويب قوانين ضدکارگری و ضدمردمی وقت 
کنند  داران فراری را دارند؟ چرا فرصت می ريزی برای دعوت سرمايه را فرصت برنامه؟ چدارند

داران وابسته را وضع بنمايند که جز در خدمت ادامه روابط   به سرمايهقانون پرداخت وامهای کالن
وکاست نيست؟ چرا فرصت و امکان بررسی وضع بانکها را دارند و جهت  کم استثمارگرانه گذشته بی

داران بزرگ و تشويق توليد کنندگان وابسته، قانون ملـی کردن  جلوگيری از ورشکستگی سرمايه
ند؟ چرا فرصت دارند با عجله هرچه تمامتر اليحه ارتجاعی مطبوعات را کن بانکها را تصويب می
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ال آنها جلوگيری بکنند؟ اين ّمداران وابسته و ُع تصويب نمايند و از افشای هر چه بيشتر چهره سرمايه
شورا چرا فرصت دارد که مرتب دستوراتی مبنی بر سرکوب کارگران و ديگر اقشار خلقی صادر 

کرد، خلق ترکمن، خلق بلوچ و عرب به دستور و تصويب چه کسی صورت نمايد؟ کشتار خلق 
گيرد؟ اگر تمام وقت  گيرد و آن همه فجايع و جنايات با تائيد چه کسانی صورت قانونی به خود می می

گيرد، پس اين شورا وقت خود را با  شورای انقالب را بررسی و تدوين چنان قوانين ارتجاعی نمی
توانند يک نمونه ذکر کنند که وقت خود راجهت  کند؟ اينها حتی نمی ف میانجام چه کارهائی صر

تواند برسر  وجه نمیهيچ ينرو آشکارا پيداست که بحث بهاز ا. تدوين قوانين خلقی صرف نموده باشند
اينها با چنين . و خواست آن است" شورای انقالب"کمبود وقت باشد، بلکه صحبت بر سر ماهيت 

گين خود را  خيال خود هنگامی که تبليغات زهرآد فريب کارگران ما را دارند تا بهسياستهائی تنها قص
در کارگران رسوخ دادند و آنها را از مبارزه دلسرد نمودند، آنگاه با خيال راحت نه تنها قوانين 

وبی خ ولـی کارگران ما يکسال پس از قيام به. آريامهری بلکه قوانينی صد بار بدتر را به اجرادر آورند
از طرف وابستگان به چه طبقه ای " صبر انقالبی"اصطالح  ميدانند که سياست حواله به آينده، تبليغ به

دانند که اين سياست، همان سياست بازرگان نخست وزير  کارگران ما خوب می. شود مرتبًا بيان می
ها را تحميق  دهتو" گام به گام"منتخب امام است که با تصويب شورای انقالب کوشيد به قول خود 

را نيز شورای انقالب نشان داده است هرجا که  و اين. نموده و از اتخاذ مواضع انقالبی باز دارد
اند و نيروی مادی خود را به ميدان  اند، هرکجا به اعتراض و مبارزه برخاسته کارگران متشکل شده

کارگران، ساعتهائی را صرف اند، بدون اينکه از فقدان وقت صحبت نمايد، برای خاموش کردن  آورده
شورای انقالب بارها نشان داده است که برای سرکوب و خفه کردن اعتراض . مذاکره کرده است

کارگران همواره فرصت و امکان الزم را داشته است و تنها جهت تدوين قوانين مترقی اين فرصت و 
خيزند، تنها به جهت ترس  ه برمیو نشان داده است هنگاميکه کارگران به مبارز!!!!! امکان را ندارد 

بنابراين شورا تنها هنگامی قادر است سخنان . دهد از نيروی مادی آنها وقتی را به آنها اختصاص می
داران وابسته شروع نمايند و  تری را عليه سرمايه کارگران را بشنود که آنها مبارزه هرچه قاطع

ال ّمآمد که ضرب شصت کارگران بر سر ُعهای کارگران به مورد اجرا درخواهد  هنگامی خواسته
  .داران وابسته و تمام مرتجعين حافظ اين نظم فرود آيد سرمايه

  

اما اساسًا قانون سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات که شاه ضدکارگر و خائن بانی آن است و  
  شورای انقالب اجرای آنرا مو به مو به عهده گرفته است چه مفهومی دارد؟

  

داری، مزدی که به کارگر پرداخت می شود آن مقدار پولـی است که تنها   در سيستم سرمايهاصوًال
درست است که کارگران همواره برای افزايش .  نمودتوان با آن تأمين  معيشت زندگی را میحداقل

جا کند، ولـی از آن زنند و در صورت موفقيت مزدشان افزايش پيدا می دستمزد خود دست به مبارزه می
رود، باز هم کارگران پولـی بيشتر از مقدار  که قيمت کاالها نيز در رابطه با افزايش مزد آنان باال می

ترين قوانين سيستم  اين يکی از اساسی. کنند  حداقل معيشت دريافت نمیتأمينالزم برای 
دار هرگز بيشتر  هداريست که همواره بايد آنرا مد نظر داشت، يعنی بايد به ياد داشت که سرماي سرمايه

دانيم قانون سهيم  ولـی همانطور که می. کند از حداقل معيشت زندگی، پولـی به کارگر پرداخت نمی
السهم به  عنوان حق کردن کارگران مدعی آنست که عالوه بر پرداخت مزد کارگر مقداری نيز به

داران نهفته است   سرمايههای بايد ديد در اين قانون شاهنشاهی کداميک از حيله. پردازد کارگر می
  .واصوًال اين قانون با چه هدفی تدوين شده است

  

کند به مراتب بيشتر از مقدار پولـی است که  داری، ارزشی که کار کارگر خلق می در سيستم سرمايه
آالت،  ياد داشت که ماشين همچنين اين نکته مهم را بايد به. شود عنوان مزد به کارگر پرداخت می به

داری حائز نهايت اهميت است،  درست است که برای توليد سرمايه) سرمايه ثابت... (وليه و مواد ا
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کنند تنها و تنها نيروی کار کارگر  ولـی نبايد فراموش کرد که اين عوامل، ارزش جديدی خلق نمی
شده که آنرا ارزش اضافی   آفريند و بخش اعظمی از اين ارزش آفريده است که ارزش نوين می

ترين بخش سود  همين ارزش اضافی است که اصلـی. شود دار واريز می وئيم، به جيب سرمايهگ می
کوشش آنها  .داران همواره به اين نيروی کار است بنابراين توجه سرمايه. دهد سرمايه را تشکيل می

  .اينست که تا حد ممکن بتوانند کارگر را در ساعات بيشتر و با شدت بيشتری به کار بگيرند
  

دار جريان   بدو تولد سيستم سرمايه داری، همواره مبارزه سرسختانه بين طبقه کارگر و سرمايهاز
کارگران در مبارزه اقتصادی خود عليه سرمايه داران کوشيدند تا هرچه بيشتر از فشار . داشته است

اسر طور رسمی در سر  ساعت کار روزانه به٨تثبيت . استثمار سرمايه داران بر روی خود بکاهند
  .حاصل مبارزات کارگران در سراسر جهان است... جهان، لغو جريمه و 

  

طبقه . اما طبقه کارگر مبارزه خود را در اين حد متوقف نکرد، بلکه آنرا در سطوح باالتری ادامه داد
کارگر محدوده مبارزه خود را به حوزه اصلی و واقعی مبارزه طبقاتی، يعنی مبارزه سياسی گسترش 

طبقه کارگر در مبارزه سياسی خود اساسًا کسب . را با محتوای سوسياليستی عجين ساختداده و آن
داری و ايجاد شرايطی را تعقيب می کند که منجر به ازبين رفتن  قدرت سياسی، محو سيستم سرمايه

  .شود هرگونه استثمار می
  

کنند با  آنها سعی می. ندخيز مسلمًا سرمايه داران نيز بيکار ننشسته و به مقابله با کارگران برمی
کوشند اگر  همچنين آنها می. های گوناگون از گسترش مبارزات کارگران جلوگيری نمايند شيوه

ها و اتخاذ  کارگران در اثر مبارزات خود موفق به تثبيت شرايط و قوانين به سود خود شدند، با حيله
 اگر ساعت کار روزانه در اثر مثًال. روشهای مختلف از آن در جهت منافع خود استفاده نمايند

کند با استفاده از روش  دار کوشش می رسد، سرمايه  ساعت در روز می٨مبارزات کارگران به 
افزايد، از ثمرات نيروی کار کارگر هرچه بيشتر بهره  کاری و با روشهائی که بر شدت کار می اضافه

  .مند شود
  

ران در سود کارخانجات که از طرف رژيم شاه، به با اين مقدمات بايد ببينيم قانون سهيم کردن کارگ
قانون سهيم . کند عنوان حافظ منافع سرمايه داران وابسته، تدوين شده است، چه اهدافی را دنبال می

آيندی است، محتوائی کامًال  کردن کارگران در سود کارخانجات عليرغم اينکه دارای نام خوش
هائی از استثمار در اين  السهم به کارگران چنان شيوه زير پوشش پرداخت حق. استثمارگرانه دارد

قانون گنجانده شده است که نتيجه آن افزودن بر شدت کار کارگر و در نتيجه مکيدن شيره جان وی و 
  .افزايش سود برای سرمايه دار است

  

 اين شيوه کنند با سرمايه داران برای اينکه کارگران را فريب داده و به کار بيشتر وا دارند، سعی می
اين توهم را در آنان به وجود آورند که گويا در مالکيت کارخانه سهيم هستند و در نتيجه هر چه بيشتر 

داری چنان  کار کنند، سهم بيشتری عايدشان خواهد شد، ولـی همانطور که گفته شد بر سيستم سرمايه
ری کار کند، تنها مقدار قوانين سرسختی حاکم است که کارگر هر چقدر هم زيادتر و با شدت بيشت
يعنی .  نمايدتأميناش را  پولـی را دريافت خواهد کرد که بتواند حداقل معيشت زندگی خود و خانواده

اش را ترميم نموده و برای انجام کار  مقدار که بتواند نيروی کار خود و حداقل معيشت خانواده تنها آن
کنند تنها فريب  داران دنبال می  اينجا هدفی که سرمايهالبته بايد توجه داشت در. در روز بعد آماده باشد

گيرد که دقيقًا  هايی صورت می السهم با چنان شيوه کارگران از طريق تبليغات نيست، بلکه پرداخت حق
اضافه اينکه به کاربرد  به. داران است  اين هدف پليد سرمايهتأمينبه عنوان ضامن اجرائی برای 

اين .  ديگری غير از افزودن بر شدت کار کارگر را نيز در نظر داردهای مورد بحث، اهداف شيوه
ای تنظيم شده و صورت قانونی يافته است که حتی بدبين کردن کارگران به يکديگر،  گونه ها به شيوه
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ما در . را نيز در خود نهفته دارد... های غيرپرولتری از قبيل چاپلوسی، روحيه تسليم و نفوذ خصلت
نام انقالب  انقالب چگونه به ها خواهيم پرداخت تا معلوم شود که شورای ضد اين شيوهزير به بررسی 

کند و چگونه برای توجيه اين عمل ننگين خود از کمبود وقت  داران دفاع می ترين اهداف سرمايه از پليد
  .سخن می گويد

  

  :شود گفته می" توليدی اليحه قانونی سهيم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و"در 
موجب رای کميسيون مذکور در ماده يک مشمول اين قانون   ـ کارفرمايان کارگاههائی که به٢ماده "

جمعی بر اساس اعطای پاداش به تناسب   پيمان دسته١٣۴٢شوند مکلفند حداکثر تا آخر خرداد  واقع می
ارگران در منافع خالص، يا ها، يا تقليل ضايعات، يا سهيم کردن ک جوئی در هزينه استحصال با صرفه

روشهای مشابه ديگر با طريقی مرکب از دو يا چند روش مذکور که موجبات افزايش درآمد کارگران 
را فراهم سازد، با نماينده کارگران کارگاه يا سنديکای حائز اکثريت کارگاه منعقد سازند و يک نسخه 

  ".اعی ارسال دارندجمعی مذکور را به وزارت کار و امور اجتم از پيمان دسته
  

فراهم شود، آنرا " موجبات افزايش درآمد کارگران"مطابق اين قانون که گويا رژيم شاه، برای اينکه 
انی را منعقد سازند که  کارگران بايد با کارفرمايان پيم به تصويب رسانده است،١٣۴٢در سال 

 :براساس موارد زير باشد
 .به تناسب استحصال) سهم سود(اعطای پاداش  .١
 .به تناسب صرفه جوئی) سهم سود(اعطای پاداش  .٢
 .به تناسب تقليل ضايعات) سهم سود(اعطای پاداش  .٣
الذکر  السهم براساس روشهای مشابه ديگر برای شناخت از ماهيت قانون فوق پرداخت حق .۴

 .الزم است
  

  :ق را مورد بررسی قراردهيمهر يک از اين شقو
  

  :اعطاء سهم سود به تناسب استحصال  -١ 
  

اين ماده حاکی از آنست که کارفرما حق السهمی را که قرار است به کارگر بپردازد به تناسب بازدهی 
رسد  ابتدا به نظر می. عنوان پاداش پرداخت نمايد کند، به کار کارگر يعنی به نسبت کاالئی که توليد می

کند چگونه  معلوم میکه اين ماده امتيازی به نفع کارگران ذکر شده است، ولـی تنها کمی دقت، 
کند، يعنی اگر کارگر در مدت زمان  دار با اين روش کارگر را به کار هرچه شديدتر وادار می سرمايه

دار مکار  نمايد، حال سرمايه نمايد و ارزش معين ايجاد می معينی مبلغی به عنوان دستمزد دريافت می
توليدات را افزايش دهد، بر شدت کار جای اينکه با استخدام کارگر  که طالب توليد بيشتر است به

افزايد، به اين ترتيب کارگر مجبور است در همان ساعت معين انرژی بيشتری صرف  کارگران می
کار بپردازد که مسلمًا سالمتی وی در معرض خطر قرار خواهد  نمايد و با آخرين توان خويش به

که صدها بار کمتر از مقداری است که ) سهم سود(دار با پرداخت چندرغاز  در حقيقت سرمايه. گرفت
يافته به کارگرتعلق بگيرد، بدون اينکه مجبور به افزايش ساعات   تواند با محاسبه مقدار کار انجام می

  .دهد کار شده و با اعتراضات کارگران مواجه گردد، از اين طريق بازده توليد خود را افزايش می
   

کند  دار مفيد است که همواره سعی می حدی برای سرمايه ر بهشيوه استثمار از طريق باال بردن شدت کا
با استفاده از شگردهای مختلف به اين شيوه کارگران را استثمار نمايد، مثًال کار برمبنای کنترات 
وتعيين مزد برحسب مقدار کاالی توليد شده از روشهائی است که سرمايه دار شديدًا به آن عالقمند 

شود سهم سودی به  داران و دولت حامی آنان هنگاميکه قرار می قه نيز سرمايهاست، به دليل همين عال
کنند که در حقيقت نه تنها سودی نصيب  کارگر پرداخت نمايند، از چنان طرق و روشهائی استفاده می
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عنوان مزد پرداخت شود،  توانست به ازای دريافت چندرغازی که می شود بلکه کامًال در کارگر نمی
تناسب  بنابراين ماده اعطای سهم سود به. دهد رژی خود را نيز در معرض انحطاط قرار میتوان و ان

دار   سود هر چه بيشتری برای سرمايهتأميناستحصال تنها جهت تشويق کارگران به کار بيشتر و 
های حامی آنان در دولت حتی پرداخت مبلغ ناچيزی را  داران و ارگان وضع گرديد، در حاليکه سرمايه

در گذشته آنها . کنند عنوان سهم سود کارگر در کارخانه تبليغ می ر ازای توليد بيشتر با بوق و کرنا بهد
آنقدر روی اين امر تبليغ کردند که آريامهر جالد، بانی اين قانون، خود را ناجی طبقه کارگر قلمداد 

ه بود که مورد نفرت مردم مسلمًا اگر چهره کثيف آريامهر تا به آن حد در نزد مردم افشا نشد. نمود
توانست با تغيير صوری در آن  باشد، شورای انقالب که وجودش بر پايه فريب مردم نهاده شد، می

  . خود را بنيانگذار آن معرفی نمايدفقط) کاری که اکنون انجام داده(
  

 برای کسب شناخت ملموس از چگونگی اجرای اين قانون قرارداد يکی از کارخانجات را در اين
عنوان  الزم به يادآوری است که اعطای سهم سود به تناسب استحصال به. کنيم مورد در اينجا نقل می

  .سهم کارگر در بسياری از کارخانجات برقرار است
  

  : پيمان دسته جمعی سهيم کردن کارگران کارخانجات در سود کارگاه - ٣ماده 
  :گردند افع کارگاه سهيم میموجب اين قراردار کارگران بر طبق ضوابط زير در من به

  

  : مشارکت در منافع حاصله از توليد بدين شرح-الف 
  

 ريال    X  ۵   ازای توليد هر زوج  به
   ريال٣/X  ۵ ١ازای توليد هر زوج   به 
  ريال٢/٢X  ۵ ازای توليد هر زوج  به 
      ريال١  ٣X ازای توليد هر زوج  به 
   

  ... توليد نوع ديگر و ٢Xر است،  يک نوع توليد کارخانه مزبوXمنظور از 
  

  :اعطای سهم سود به تناسب صرفه جوئی ـ ٢ 
  

سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات از اعطای سهم به تناسب صرفه جوئی صحبت ميکند که 
البته با شق سوم مبنی بر اعطای سهم سود به تناسب تقليل ضايعات بايد يکجا مورد بررسی قرار 

بعضی از . شود هر کارخانه و در هر امر توليدی به داليل مختلف ضايعاتی ايجاد میمسلمًا در . بگيرد
اجتناب بوده، ولـی بعضی ديگر با باال رفتن مهارت و دقت بيشتر کارگر قابل  اين ضايعات غيرقابل

توان  وجود آمدن چنين ضايعاتی امری طبيعی است و نمی طور کلـی به رفع و يا تخفيف است، ولـی به
  .پای کارگران حساب کرد را به آن

  

گونه ضايعات را هرچه بيشتر تقليل دهد، به روشهای مختلف متوسل  دار برای اينکه اين سرمايه
وجود آمدن آن مقصر نيست،  ازای هر ضايعه که کارگر در به  کند به طور کلـی سعی می او به. شود می

 وارده را که امری طبيعی است با کسر مقداری از حقوق او را کسر نمايد و به اين ترتيب خسارت
  .حقوق کارگران جبران می نمايد

  

برد طريق تشويق است و همانطور که  کار می ولـی روش ديگری که کارفرما برای تقليل ضايعات به
گفته شد با عنوان پرطمطراق سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات اين منظور خود را عملـی 

غات و فريب کارگران و افکار عمومی را فراهم آورد و هم به منظور اصلـی سازد تا امکان تبلي می
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اصطالح سهم  در کارخانجاتی که به. دست آوردن سود هرچه بيشتر است، دست يابد خود که همانا به
ضوابطی مبنی بر شناخت ضايعات و تقسيم بندی آنها شود، سود از اين طريق به کارگران پرداخت می

  .ای سهيم شدن در تقليل ضايعات بدين شرح بوده است نوان نمونه در کارخانهع  به.وجود دارد
  

  : بدين شرح استاعطای سهم سود به تناسب تقليل ضايعات - ٣ 
  

ايراد بوده و به تشخيص مسئولين   منظور از ضايعات يا سوخت قطعاتی است که دارای عيب و-الف 
  . شناخته شوند٣و٢درجه آنها کنترل مرغوبيت 

فروش بوده و هرگز به حساب توليد منظور   باشند که غيرقابل  ضايعاتی می٣ضايعات درجه  -ب 
 توليد شود با احتساب مضاعف ٣چنانچه درجه . اين قبيل ضايعات هرگز نبايد ايجاد گردد. گردد نمی
ی کاال(بدين معنی که در ازای توليد هر يک زوج . گردد حساب بدهکار توليد هر واحد منظور می به

  .شود عنوان ايجاد خسارت کسر می  دو زوج توليد سالـم به٣درجه ) مورد نظر
توان  باشند که نمی  قطعاتی هستند که از نظر فنی دارای عيوب ظاهری چندی می٢ضايعات درجه  -ج  

بازار عرضه کرد، بلکه فروش آنها در بازار با قيمتهای   اين قبيل را با قيمت معمول و متعارف به
  .باشد نازل مستلزم ايجاد مبالغی خسارت و زيان برای کارخانه میبسيار 

قبول و استانداردهای متفاوتی دارند که به شرح  اين ضايعات در واحدهای مختلف توليد، درجات قابل
  :زير معين و مشخص می گردد

  .قبول يک درصد   قابل٢ميزان ضايعات درجه :  محصوالت واحدهای ــــ - ١ 
  .قبول سه درصد   قابل٢ميزان ضايعات درجه : واحدهای ــــ  محصوالت - ٢ 
  .طور متوسط قبول پنج درصد به   قابل٢ميزان ضايعات درجه :  محصوالت واحدهای ــــ - ٣ 
  .قبول يک و نيم درصد   قابل٢ميزان ضايعات درجه :  محصوالت واحدهای ــــ - ۴ 

  

ر يک از واحدهای نامبرده از ميزان استاندارد و  در ه٢ در صورتيکه ميزان ضايعات درجه - ۴ماده 
 يک زوج توليد سالـم ٢ازای هر يک زوج ضايعات درجه   قابل قبول هر واحد تجاوز نمايد، به

  .شود عنوان خسارت کسر می به
  

قبول کمتر    هر واحد از حد نصاب تعيين شده و قابل٢ در صورتيکه ميزان ضايعات درجه - ۵ماده 
عنوان   مبلغی به شرح زير با توجه به نوع توليدی به٢ هر زوج کاهش ضايعات درجه شود، در برابر

  :شود السهم به کارگران پرداخت می حق
   ريال۵:  نسبت به استاندارد٢هر زوج کاهش ضايعات درجه   :الف
  ريال ۵/٣:  نسبت به استاندارد ٢ات درجه هر زوج کاهش ضايع  :ب
   ريال ۵/٢: بت به استاندارد نس٢هر زوج کاهش ضايعات درجه   :ج

   ريال١:  نسبت به استاندارد٢هر زوج کاهش ضايعات درجه   :د 
  

  :پرداخت سهم سود بر اساس ضوابط ديگر
  

سرمايه داری برای استثمار هرچه بيشتر کارگران و جلوگيری از گسترش مبارزات آنان، سعی در 
ا به محيط سربازخانه تبديل نمايد و در کند که محيط کارخانجات ر هائی می پياده کردن چنان شيوه

حقيقت هم در رژيم گذشته آنها کامًال در اين امر موفق بودند؛ انضباط سخت سربازخانه در محيط کار 
شد تا کارگران از هرگونه  گرديد، بلکه سبب می نه تنها موجب استثمار هرچه بيشتر طبقه کارگر می

خود و انديشه در مورد مسايل مختلف سياسی باز بمانند؛ بار زندگی  انديشه در مورد علل وضع فالکت
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خستگی مفرط ناشی از کار، مقررات خشک کارخانه، محيط ارعاب ناشی از حضور اداره حفاظت 
  .کرد  و تحکيم میتأميندار را بر حيات کارگران ما هرچه بيشتر  ساواک در محل کار، سلطه سرمايه

  

وانين ظالـمانه گذشته است، جمهوری اسالمی کمترين تغييری البته تا آنجائی که موضوع مربوط به ق
در " اداره حفاظت"حتی با از بين رفتن . کند در نفس آن نداده است و کوششی نيز در اين جهت نمی

را " نيروی ويژه"ها که در اثر قيام کارگران و ديگر طبقات و اقشار خلقی حاصل شد، آنها  کارخانه
طرف مبارزه  آوری کارگران به باتوجه به روی: حال امروز بايد دانست  اينبا. جای حفاظت گذاشتند به

داران و حاکميت وابسته حامی آنان قادر نخواهند بود همان  و گسترش مبارزات آنها مسلمًا سرمايه
  .ای را در کارخانجات پياده بنمايند سيستم سربازخانه

  
ناپذيری به مقدمه فوق مربوط   طور تفکيک بهمطالبی که در اين بخش بايد مورد توجه قرار بگيرند 

پرداخت سهم سود بنا به ضوابطی که در اليحه قانونی از آن به اسم روشهای ديگر اسم برده . است
دارد درج  ها عرضه می  بعد از قيام خونين توده۵٨در سال " شورای انقالب"شده است در جدولـی که 

 به بعد از طرف وزارت ۵۵هائی است که از سال  دولاز آنجائيکه اين جدول نظير ج. گرديده است
 فاکت بود، ولـی ۵های گذشته دارای  البته جدول. توان به بررسی آن پرداخت شد، می کار داده می
نرا تنظيم  آ" آريامهر" فاکت وزارت کار ۵با بسط " شورای انقالب" فاکت دارد که ٩جدول جديد 
  .نموده است

  

  :آمده است) ١٣۵٨السهم کارگران درسال  حقجدول توزيع (در اين جدول 
  

  امتياز حضور وغياب و انضباط بجز ايام بيماری  
  امتياز   ساعات غيبت در ماه 

٠  
١  
٢  
٣  
۴  
۵  
۶  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١۴  
١۵  
١۶  

  

١۶  
١۵  
١۴  
١٣  
١٢  
١١  
١٠  
٩  
٨  
٧  
۶  
۴  
٣  
٢  
١  
٠  
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 امتياز به وی تعلق ١۶ته باشد، اين جدول گويای آنست که اگر کارگری در ماه هيچ غيبتی هم نداش 

  .خواهد گرفت، در غيراينصورت به تناسب روزهای غيبت از حقوق او کسر خواهد شد
  

خودی خود گويای فشار خاصی روی کارگران نباشد، ولـی بايد توجه داشت  شايد اين قانون به
اطر کمی دستمزد اغلب کارگران به خ( ساعت در هفته کار کنند ۴٨طور رسمی بايد  کارگران ما به
مسلمًا يک روز تعطيلـی جمعه ).  حداقل معيشت خود شوندتأمينکاری کنند تا قادر به  مجبورند اضافه

بخصوص که . شود وجه استراحت کافی محسوب نمی به شدت کار آنان در کارخانه بهيچبا توجه
 دارند، عالوه بر  روز را فرصت نظافت و کارهای خانوادگی فقط همين يک کارگران برای رسيدن به

مدت بيماری . مدت که ممکن است باعث از دست دادن کار شود  آن صرفنظر از بيماريهای طوالنی
شود  کند که در اين سه روز مزايائی به کارگر پرداخت نمی معمولـی کارگران از سه روز تجاوز نمی

  .شود و جزو غيبت محسوب می
  

 اجتماعی به کارگرانی تأمينکند، سازمان   پرداخت نمیکارفرما بابت بيماری هيچ پولـی به کارگران
  : کند شوند بر طبق شرايط زير غرامت پرداخت می که بيمار می

شود، بعد از سه روز بيماری هرچند روز که طبق تائيد  تا سه روز اول هيچ پولـی پرداخت نمی
 دستمزدی را که بيمه چهارم هل بودن سه استراحت داشته باشد، در صورت متأسازمان، بيمار بايد

  :باره ميزنيم مثالـی در اين. دارد نمايد دريافت می پرداخت می
باشد دارای عائله نيز  مار میباشد و يک ماه تمام بي  ريال می۵٠٠اش   کارگری که دستمزد روزانه

  :هست
  ٣٠ - ٣ = ٢٧  ميزان غرامت پرداختی توسط بيمه  
   ٢٧ * ۵٠٠*  ۴/٣ = ١٠١٢۵    ميزان دريافتی از سازمان  

  

  . ريال دريافت نمايد١۵٠٠٠بايستی  داشت می در صورتيکه اگر کارگر تمام ماه را حقوق دريافت می
عنوان غرامت ايام بيماری  سوم مازاد سه روز را به چهارم، دو جای سه اگر کارگری مجرد باشد به 

  .نمايد دريافت می
  

روز اول بيماری نيز در جدول پرداخت در صورتيکه کارگر صدمه ناشی از کار ديده باشد، سه 
  .غرامت قرار خواهد گرفت

  

  !!کنند مشخص نيست چرا سه روز اول را غرامت پرداخت نمی: توضيح 
  

  :امتياز کارآيی و تقليل هزينه ها و ضايعات 
  
  

  امتياز کارآيی و تقليل هزينه ها و ضايعات
  

  

  ضعيف
  

  

  متوسط
  

  خوب
  

  عالی

  تانداردهای مربوط، تحويل بازدهی کار در مقايسه با اس
  موقع کار و ابزار، ابتکارات شخصی درانجام کاربهتر به 

  ٧ تا ۵  ۴ تا ٣  ٢ تا ١  ٠

 صرفه جوئی در هزينه های توليد و اداری و جلوگيری از
  ضايعات نيروی انسانی و مواد اوليه و کاالی ساخته شده 

  ٧ تا ۵  ۴ تا ٣  ٢ تا ١  ٠
  ٧ تا ۵  ۴ تا ٣  ٢ تا ١  ٠  ر اعم از توليدی وادارینگهداری ماشين آالت و ابزار کا

  مهارت درانجام کار، قدرت يادگيری و توجه به مقررات 
  حفاظتی فنی و اداری و ساير دستورالعملها 

  ٧ تا ۵  ۴ تا ٣  ٢ تا ١  ٠
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ای جهت ازدياد حجم توليد، نه تنها از طريق افزودن بر  شود اين ماده وسيله همانطورکه مشاهده می   
 شدن و با تمام وجود برای بهترحواس ششدانگ با کند  ا مجبور میباشد، بلکه کارگران ر دت کار میش

دار بدون آنکه مجبور به استخدام سرپرست جهت کنترل  وسيله سرمايه کار کوشش کنند، يعنی به اين
های مختلف،   شيوهنکاربرد طور مداوم و با به کند که خود کارگران به کار شود، موجباتی فراهم می

ابتکارات "البته . دنحتی با استفاده از ابتکارات شخصی برای باال بردن مقدار سود کارخانه بکوش
داری و  قيد شده در سيستم سرمايه" شورای انقالب"يا مواردی از اين قبيل که در جدول " شخصی

راه و مطيع   به کوشد کارگران را بردگان سر خصوص در شرايط ترور و خفقان جامعه ما که می به
های ناباب  باقی بگذارد و روحيه تعرضی و مبارزاتی آنان را سرکوب کند، معنايی جز توسل به شيوه

 خفت تن بدهند، کارگران چاپلوس،  اينداران ندارد و مسلمًا کارگرانی که به در جهت منافع سرمايه
صحت اين . وردار خواهند شدکنند، از اين امتيازات برخ کارگرانی که جاسوسی همکاران خود را می
همچنين ماهيت طبقاتی يا وابستگی کس يا کسانی . دهد ادعا را جريان امور در کارخانجات نشان می

مثًال از نظر . توانند گويای ادعای فوق باشند کنند، می را تعيين می... که نمرات ضعيف و متوسط و 
اتی بوده و شرافت زندگيش به او چنين اشخاصی کارگر ضعيف کسی است که دارای روحيه مبارز

  .دهد در جهت برآورده ساختن اميال کارفرما، عليه کارگران هم زنجير خود، اقدام نمايد اجازه نمی
   

باشد که ما برای جلوگيری  نيز اهداف فوق کامًال مستتر می" شورای انقالب"در ساير بندهای جدول 
 اين بندها حاکی از آنست که کارگران بايد تمام تمام. کنيم از طول کالم از شرح آنها خودداری می

کار اندازند و همچون ماشين آالتی شوند که دقيقه  به(!) هوش و حواس خود را برای انجام کار بهتر 
ای نيز از کار باز نمانند و همچنين در اين بندها اعطای امتياز به تناسب ابتکارات شخصی، مهارت 

 که معيار آن نيز فقط به تشخيص سرپرست يا مسئول گماشته شده از ...در انجام کار، قدرت يادگيری 
آورد و با ايجاد رقابت  وجود می پرولتری را در کارگران به دار است، خصوصيات غير طرف سرمايه

  .شود در بين آنها موجب تضادهائی ميان کارگران می
  

  :تعيين ميزان سود ويژه
  

 سهم سود ويژه در نظر %٢٠، ميزان سهم سود ويژه را ٢ از ماده ۵ تبصره دردر قانون سهيم شدن 
 سهم سود %٢٠گيرد از  باتوجه به ماده مذکور حداکثر سودی که به کارگران تعلق می. گرفته است

يعنی آنچه که در موردش آنقدر تبليغات راه انداخته و چنان وانمود کرده بودند . کند خالص تجاوز نمی
  است و%٢٠اند،  انه شده و در سود حاصله از آن سهيم شدهکه گويا کارگران پاک صاحب کارخ

شود که بدانيم همين   نيز به کارفرما تعلق دارد، ولـی پوچی اين تبليغات وقتی کامًال افشا می% ٨٠
 سهم سود در کارگاهها پس از %٢٠برای تعيين . شود  هم به کارگران پرداخت نمی%٢٠ميزان 

ظاهرًا طبق قانون .  ضامن اجرائی مشخصی موجود نبوده استتصويب قانون پرداخت آن، هيچگونه
 سود خالص توسط نماينده کارفرما، نماينده کارگران و نماينده دولت تعيين شود، %٢٠بايستی  کار می

، يک نفر حامی )نماينده کارگر(ولـی از آنجائيکه از اين سه نفر نماينده، يک نفر مزدور کارفرما 
 و يک نفر نماينده خود کارفرما بودند، هميشه سهم سود به دلخواه کارفرما )نماينده دولت(کارفرما 
.  را مشخص نمايند%٢٠بايستی حدود و ثغور اين  شد و همواره تنها کارفرماها بودند که می تعيين می

در اين رابطه کارگران در هيچ موردی نظارت و دخالت سر تعيين ميزان سهم سود در کارگاه را 
کاری هرچه بيشتر، عالوه بر پرداخت پولهای کالن به  اينحال کارفرمايان برای محکمبا . نداشتند
ها و غيره که ميزان حقوق آنها در تعيين سود دخالت دارد، اميتازاتی را نيز  ها و سرپرست مديرکل
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ل اين امتيازها نيز اغلب در رابطه با چگونگی کار آنان در مورد کنتر. گرفتند برای آنان در نظر می
  .کارگران بود

  

 امتياز برای سرپرستی و مديريت در نظر گرفته است ٢٠دهد که  جدول طرح شورای انقالب نشان می
جالبتر اين مسئله است که کارفرماها با وجود پرداخت سهم سود . که حتی از دوران شاه هم بيشتر است

اين ديگر از ! داد را نشان میزيان   و  با هر مبلغی در پايان سال، عمومًا دفاتر و مدارکشان ضرر
زيان ببيند ولی سهم سود ويژه نيز به کارگران پرداخت   و  عجايب است که واحدی در پايان سال ضرر

عنوان سهم سود به  بايست به داران مقدار پولـی را که می و اين دقيقًا به اين علت بود که سرمايه. نمايد
نمودند که  کاری دفاتر خود را طوری تنظيم می  برای محکمکردند و کارگران بپردازند از قبل تعيين می

دار  ولـی گاه دفاتر آقايان سرمايه.  سهم سود کارگران معادل همان مقدار از قبل تعيين شده، گردد%٢٠
مورد گفتار يکی از کارفرمايان  در اين. داد زيان نشان می  و   حتی از آن هم کمتر بود و اصوًال ضرر

  :در يکی از جلساتشان شنيدنی است) حضورها، صاحبان گروه بال  عميديکی از برادران(
دانم اين  دهد ولـی نمی زيان نشان می  و   ايم همه ساله دفاترش ضرر از وقتيکه کارخانه بال را خريده" 

  ".چهارده کارخانه ديگر را چگونه خريده ايم
  

دهد پرداخت سهم سود به کارگران بر  اوًال اينکه نشان می: اين سخن گويای مطالب بسياری است
بايد برای  دار با محاسبه مقدار پولـی که می گيرد بلکه سرمايه مبنای سود واقعی کارخانه صورت نمی

ستمزد کارگر و کند و مسلمًا جمع د پردازد به اين عنوان به او پرداخت میب حداقل معيشت کارگر تأمين
 معيشت تأمينيعنی مقدار الزم برای (اصطالح امتياز حتی يک ريال بيشتر از دستمزد واقعی او  اين به

دار  از طرف ديگر اين موضوع بيانگر آن است که سرمايه. نيست و ممکن است حتی کمتر باشد) او
ی مطمئنی برای بررسی سود کند و هيچ مرجع قانون طور بخواهد دفتر و دستکهای خودرا تنظيم می  هر

اليحه قانونی سهيم کردن کارگران در منافع کارگاههای "البته ظاهرًا در . و زيان کارخانه وجود ندارد
هايی ذکر شده که  بينی شده است ولـی در عين حال تبصره اين موضوع پيش" صنعتی و توليدی

  .سازد داران را مقدور نمی هيچوجه بررسی دفاتر سرمايه به
  

اليحه قانونی سهيم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و توليدی حاکی از آنست : ۵صره تب
  :که
در صورتيکه نماينده کارگران در هيئت تسهيم منافع نسبت به صحت لزوم ترازنامه حساب سود "

ابداران  يکی از حس وزيان ترديد نمايد، هيئت تسهيم منافع رسيدگی ترازنامه حساب سود و زيان را به
  ".خورده قطعيت خواهد داشت خورده ارجاع خواهد نمود و نظر حسابدار قسم قسم

  

دار  داری وابسته مزدور سرمايه خورده که در سيستم سرمايه البته در اينجا فقط ماهيت حسابدار قسم
داران وابسته نيست بلکه دولت با اضافه کردن بند  است مانع از عدم رسيدگی به دفاتر سرمايه

های ممکن جهت ممانعت از هرگونه رسيدگی به دفاتر به عمل آورده در  بينی ديگری پيش" قانونی"
  :شود اين بند گفته می

ساب سود و زيان از سهم های مربوط به انجام رسيدگی در صورت تائيد ترازنامه و ح هزينه"
  ".ديه خواهد شدکارگران تأ

  

دار  خورده همواره به سود سرمايه ظر حسابدار قسمهمين بند کافيست تا کارگر با توجه به اينکه ن
قطعيت خواهد داشت از هرگونه شکايت و توسل به قانون کذائی اجتناب ورزد و تنها در صورت 

هيم تاکنون يعنی از تاريخ تصويب س. داران بپردازد جمعی مبارزه عليه سرمايه امکان به شيوه دسته
خورده کشيده نشده  داخت اين قراردادها به حسابدار قسمگاه کار پرکردن کارگران در سود ويژه هيچ

 .است
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اصوًال تعيين ميزان سهم سود در واحدهای توليدی بستگی نسبی با مبارزات کارگران آن واحد داشته 
توانستند ميزان سهم سود ساليانه  ورزند، می کارگرانی که به يک سلسله مبارزات مبادرت می. است

 سهم سود واقعی مندرج %٢٠بته مسلم است که اين ميزان هرگز حتی به حد ال. خود را افزايش دهند
عنوان عيدی دريافت  اصوًال قبل از تصويب اين قانون، کارگران هر سال مبلغی به. رسيد در قانون نمی

های زندگی که به دوش کارگر است  کردند و اين پولـی بود که کارفرما با توجه به بار عظيم هزينه می
ها، مجبور بود به او بپردازد تا کارگر امکان کار در  جه به کمی مزد او در مقابل اين هزينهو با تو

بعد از تصويب قانون سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات، عده . موسسه توليدی او را داشته باشد
ه اين عنوان عنوان حق کارگر از سهم سود خود تلقی کرده و ب زيادی از کارفرماها عيدی ساالنه را به

البته با توجه به مبارزات کارگران، در موسساتی ممکن است هم عيدی و . به کارگر پرداخت کردند
السهم به کارگران پرداخت شود ولـی به هر حال مجموع اين مبالغ به اضافه دستمزد رسمی از  هم حق

ای کارفرمايی و از پايه با چون پرداخت سهم سود ويژه با معياره. رود مقدار دستمزد واقعی باالتر نمی
عيدی شروع و به سهم سود بدل شده بود و از اين لحاظ اين معيارها نيز در تدوين قراردادها باقی 

اين فقط . شده در قانون کار واقعيت نيافت  سهم سود تعيين%٢٠مانده است و هيچگاه پرداخت 
پردازد، طوری تدوين  ارگران میعنوان سهم سود و به دلخواه به ک کارفرماست که مبلغی را که به

  .گردد  مندرج در قانون می%٢٠نمايد که روی کاغذ معادل همان  می
  

پوئن يا امتيازاتی هم که در جدولهای توزيع سهم سود درج شده است، برای تعيين ميزان آنها معيار 
ًال ميزان کارفرماها معمو. گرفت مشخصی وجود نداشت و ميزان آن دقيقًا توسط کارفرما صورت می

گرفتند، تا اگر احيانًا نمايندگان کارگران سعی در افزايش  تر از حد نصاب در نظر می ها را پائين پوئن
شده  با دغلکاری و دسيسه با نمايندگان کارگران آنرا در حد ميزان تعيين) چانه زدند(ها نمودند  پوئن

  .افزايش دهند
  

ار ناچيز دستمزد که اغلب از ميزان خرج حداقل با توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن مقد
گردد که کارفرما مقداری از دستمزد کارگر را به اسم سهم  معيشت زندگی بسيار کمتر است، معلوم می

پردازد و اين مقدار ربطی به ميزان سود خالص کارخانه ندارد چون فقط اسمًا سهم سود  سود به او می
شورای کارگری کارخانجات استان ) ٢١/١١/۵٨ (١ه شماره  قطعنام٢مورد در بند  در اين. است

  :کنيم گيالن مطلب جالبی نوشته است که آنرا عينًا نقل می
  

بينی کند، مگر بر  صورت قاطع پيش تواند سود را از پيش به ای اساسًا نمی کس در هيچ جامعه هيچ"
يون کارگر با ميزان توليد تواند برای بيش از چند ميل حسب احتماالت، لذا يک گروه هيچگاه نمی

(".متفاوت ميزان سود و نحوه تقسيم آنرا از قبل معين نموده و قانونی و اصولـی جلوه دهد
١

(  
  

شد و عمًال همين  مقدار يک يا چند ماه حقوق کارگر تعيين می معموًال سهم سود کارگران از قبل به 
شد که  ای گنجانده می سهم سود مادهگرفت و يا در قراردادهای  مقدار عنوان سهم سود به خود می

عمومًا قراردادهای دوجانبه تنها بر اساس همين ماده استوار بود و عمًال اين ماده بود که اجرا 
  .گرديد می

   

                                                 
 ١٣۵٨طرح شورای انقالب در مورد سود ويژه پايان سال به  در رابطه با اعتراض ٢١/١١/۵٨ مورخه ١قطعنامه شماره . ١

پارچه خويش که در سراسر  اها با اتحاد يکاين شور. از طرف شورای کارگری کارخانجات استان گيالن صادر شده است
های واحد و مشخص، طرح  طور همزمان با خواسته  کارخانه به۴٢سابقه بوده است، توانستند با اعتصاب و تحصن  ايران بی

  .را لغو و طرح شوراهای خود را به مورد اجرا بگذارند" شورای انقالب"ارتجاعی 

  !برقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق، به رهبری طبقه کارگر
 چريکهای فدائی خلق ايران

12



السهم کارگران از بابت اجرای اين  نمايد چنانچه حق شرکت تعهد می: "اين ماده حاکی از آن بود که
  :التفاوت را تا ميزان جدول زير پرداخت کند پيمان کمتر از جدول زير شود، مابه

   روز دستمزد روزانه١١٧    ريال دستمزد روزانه،٢۵٠ - ١۴٨از 
   روز دستمزد روزانه ١٠٠    ريال دستمزد روزانه،۵٠٠ - ٢۵١از 
   روز دستمزد روزانه٨٩    ريال دستمزد روزانه،٨٠٠ - ۵٠١از 
  مزد روزانه  روز دست٨٢    ريال دستمزد روزانه،١٠٠٠ - ٨٠١ از 
  " روز دستمزد روزانه ۶۵    ريال به باال دستمزد روزانه،١٠٠١از 

  

طور کلـی مشاهدات ما از ميزان  به. جدول فوق نيز در واحدهای مختلف ممکن بود متغير باشد
  :دهد پرداخت سهم سود به کارگران در رابطه با چندين کارخانه در اطراف تهران چنين نشان می

   

و کارخانجات ) تر کارخانجات اتوماتيک( صنعتی با تعداد کارگران کم و سوددهی باال  واحدهای-الف 
  .زند  ماه حقوق دور می۵/۴ تا ٣ سهم سود ساليانه در حدود ميزان: سازی اتومبيل

  

نظير صنايع نساجی و ) واحد پرکارگر( کارخانجاتی که از نيروی انسانی زيادتری برخوردارند -ب 
البته به ندرت . زند  ماه دور می٣ تا ۵/١ها بين  سهم سود در اين کارخانهميزان : صنايع کفش

صورت دقيقًا به مبارزات  شود که از سهم سود بيشتری برخوردار باشد، که در اين ای پيدا می کارخانه
  .باشد آن واحد بستگی دارد که بسيار استثنا می

  

هيچگونه ضوابطی در توليد و يا وضعيت : ندپرداز رويه به توليد می  کارخانجاتی که به شکل بی-ج 
منظور از مقررات پرداخت منظم بيمه . (باشند توليد آنها موجود نيست و همچنين تابع مقرراتی هم نمی

يا بهتر بگوئيم هويت ضعيفی ) و ماليات و يک سلسله مزايای مشخص معمول در قانون کار است
جای همان عيدی به   ماه سهم سود به۵/١ها حداکثر تا در اين واحد. اشندب صورت رسمی را دارا نمی به

  . گيرند ها نيز جزء اين گروه قرار می پزخانه کوره. پردازند کارگران می
  

 کارگر را مورد نظر قرار ١۵که ما در اين رابطه اصناف و واحدهای کوچک در حدود تا  توضيح اين
  .نداديم

  

  :تنظيم قراردادهای سهم سود و نقش وزارت کار
  

جمعی از طرف  صورت است که پيمان دسته  به اين٢قراردادهای دوجانبه سهم سود با توجه به ماده 
  .يد وزارتخانه را بخوردارسال گردد تا مهر تائ" کار"داره کارگران با کارفرما بسته شده، سپس به ا

  

دار  دلخواه سرمايه سهم سود مقرر کارخانه نه بر مبنای سود واقعی، بلکه به ميزان %٢٠که  از آنجائی
صورت دوباره به او  شد و در حقيقت مبلغی بود که از حقوق کارگر کسر شده و به اين تعيين می

شد، لذا همواره در هنگام عقد پيمان اختالفات آشکار و پنهانی مابين کارگران و  پرداخت می
 سود منطبق با آنها کردند ميزان ضوابطی را که سهم کارگران سعی می. کرد داران بروز می سرمايه

. دار در کاهش يا ثابت نگهداشتن آن ضوابط بود شد باال ببرند و بالعکس کوشش سرمايه تعيين می
واحدهائی که . بنابراين پيمان سهم سود دقيقًا در رابطه با مبارزات کارگران در حال نوسان بود

در هنگام بستن قرارداد سهم کارگرانش با يک سلسله مبارزات صنفی دستاوردهائی کسب کرده بودند، 
اين مبارزات هيچگاه در روشن شدن ميزان (سود، خواستار افزايش ميزان آن نسبت به سال قبل بودند 

  ).گرفت، بلکه تنها در رابطه با افزايش سهم سود نسبت به سال قبل بود سهم سود واقعی صورت نمی
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دار بود،  به افزايش هزينه زندگی به سود سرمايهشد که اين امر با توجه  پيمانها عمومًا دوساله بسته می
صورت ممکن بود هر سال با مبارزات کارگران که خواستار افزايش سهم سود  چون در غير اين

رو در واحدهای توليدی که کارگرانش از آگاهی نسبتًا بهتری برخوردار  از اين. باشند، مواجه شود می
نمودند يا يک سال بعد از بستن قرارداد با مبارزات خود  یساله منعقد م بودند اين قراردادها را يک

برای بستن قرارداد سهم سود نماينده . شدند خواستار تجديد قرارداد سهم سود برای سال جديد می
که کارگران يک  در صورتی. نمود کارگران و يا سنديکای کارگران با کارفرما قرارداد منعقد می

يد وزارت کار و مهر تاييد وزارتخانه رفتند، اينجا تائ  با کارفرما نمیاکارخانه زير بار بستن قرارداده
  .شد که از قبل در قانون سهيم شدن منظور شده بود، موثر واقع می

  

رفتند و آنجا  نمايندگان کارگران يا اعضاء سنديکای کارگران همراه نماينده کارفرما به وزارت کار می
گفتند که بايد  به نمايندگان کارگران می) داران وابسته ن منافع سرمايهحافظي(بود که نمايندگان اداره کار 

از ميزان سودی که خواستارند، چشم بپوشند چون اين خواست موجب ورشکستگی واحد خود و سبب 
هائی به کارگران  نمايندگان اداره کار با توسل به شيوه. اغتشاش در ساير واحدهای مشابه خواهد شد

خواهد بيشتر تقاضا نمايند و با ارعاب نمايندگان   نبايد از ميزانی که کارفرما میکردند که القا می
 جمالت آنها با اين. افزودند يد خود را نيز به آن میئنمودند و تا کارگران را وادار به انعقاد قرارداد می

ن اجتناب شاهی از سهم سود به کارگرا يد نکند کارفرما از پرداخت يککه گويا اگر وزارت کار تائ
  .کردند خواهد کرد، کارگران را به انعقاد قرارداد دلخوش می

  

شد، قراردادهای  ای که در واحدهای مشابه بسته می وزارت کار با درنظرگرفتن قراردادهای مشابه
که در واحدی سهم سود بيش از واحدهای ديگر بود  در صورتی. نمود جديد را مطابق آن منعقد می

ی آن را تعديل نمايد ولـی هرگز مشاهده نشده که کوشش در جهت باالبردن ميزان نحو نمود به سعی می
  .سهم سود کند

  

نکته ديگر در مواقعی که نمايندگان کارگران برای بستن قرارداد روی خواستهای خود در اداره کار 
 شدند و چند روزی را در نمودند، خيلـی سريع از طريق دژخيمان رژيم ربوده می پافشاری می

ها زندانی گشته، پس از ارعاب آزاد شده و قرارداد را امضاء و يا احيانًا در صورت  گاه شکنجه
  .صورت استثنا بلکه امری عادی بود نمودند که اين موارد نه به مقاومت از مقام نمايندگی استعفا می

  

دند و ثانيًا در اينجا بايد متذکر شد که اوًال تمام موسسات توليدی مشمول قانون سهيم شدن نبو
ميزان دلخواه خويش  الـمقدور از پرداخت سهم سود حتی به کارفرمايان موسسات مشمول قانون، حتی

طبق يکی از . زنند هائی دست می مثًال در بعضی از واحدهای توليدی آنها به حيله. نمايند اجتناب می
 داشته باشند، مزايای قانونی از  روز سابقه کار١٠ ماه و ٣موارد قانون کار، به کارگرانی که کمتر از 

رو تصويب شده که مستمسکی در دست  اين قانون گويی از آن. گيرد جمله سهم سود تعلق نمی
 روز و ١٠ ماه و ٣آنها بدينوسيله کارگران استخدامی خود را قبل از رسيدن موعد . کارفرمايان باشد

ری شدن چند روز و حتی در همان روز با نمايند، ولـی پس از سپ  ماه از کار اخراج می٣معموًال سر 
نمايند تا کارگر از لحاظ قانونی هيچگونه ادعای دريافت سهم  حذف سابقه کاری، او را استخدام می

  .سود و مزايای قانونی ديگر را نداشته باشد
  

  :شود سهم سود به چه دليل پرداخت می
  

ت آيد، ما در اينجا قرارداد سهم سود برای اينکه درک روشنی از تنظيم قراردادهای سهم سود به دس
  :کنيم يکی از کارخانجات را نقل می

  

  : در سود کارگاه...کردن کارگران کارخانجات  سهيمجمعی   پيمان دسته  ـ١قرارداد سهم سود "
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  :تعريف و مقدمه
بنا به اصل چهارم منشور انقالب شاه و ملت و برای اجرای قانون سهيم کردن کارگران در سود 

منظور باال بردن سطح زندگی آنان و برخورداری از درآمد و رفاه بيشتر و نتيجتًا  رخانجات، بهکا
که از اين ) کارفرما... ( کارخانه، قرارداد زير ميان شرکت توليدی و صنعتی وری افزايش ميزان بهره

ز اين که ا) به نمايندگی از طرف کليه کارکنان شرکت(و اعضای سنديکای کارگران " شرکت"پس 
  .گردد شود، منعقد می ناميده می" کارگران"پس 

  

  :بندی کارکنان شرکت تقسيم
  

  :نمايد شرکت کليه کارگران را به دو دسته تقسيم می  - ١ماده 
شود که بر حسب شغل و کار خود در خط  اين عنوان به افرادی اطالق می: کارگران توليدی  -الف 

السهم اين افراد طبق دو ضابطه ميزان توليد و تقليل ضايعات  حق. باشند مستقيم توليد مشغول به کار می
  .گردد شرح مواد اين قرارداد محاسبه و پرداخت می به

  

گردد که مستقيمًا در خط توليد نبوده، بلکه  اين عنوان به افرادی اطالق می:  کارگران غيرتوليدی -ب 
  .باشد کار آنان خدمت به کار توليدی می

السهم افراد غيرتوليدی در ازای يک سال سابقه کار با توجه به ميزان  ميزان حقحداقل   - ٢ماده 
  .شود  اين طرح، تعيين می۶حقوق هر فرد طبق جدول ماده 

  

  :شدن در مقدار توليد و بازدهی کارخانه سهيم
  

  :گردند موجب اين قرارداد کارگران بر طبق ضوابط زير در منافع کارگاه سهيم می  به - ٣ماده 
  :له از توليد بدين شرح استصاحمشارکت در منافع   -ف ال

   ريالX    ۵   به ازای توليد هر زوج
   ريال٣/X    ۵ ١ به ازای توليد هر زوج
   ريال٢/X    ۵ ٢ به ازای توليد هر زوج
   ريال١    X ٣ به ازای توليد هر زوج

  

  :٢قرارداد سهم سود 
  :سهيم شدن در تقليل ضايعات به شرح زير است

  

منظور از ضايعات يا سوخت، قطعاتی است که دارای عيب و ايرادی بوده و به تشخيص   - ١ 
  . شناخته شوند٣ و ٢مسئولين کنترل مرغوبيت، درجه 

  

فروش بوده و هرگز به حساب توليد منظور   باشند که غيرقابل ، ضايعاتی می٣ضايعات درجه   - ٢ 
 توليد شود، با احتساب مضاعف ٣چنانچه درجه . ردداين قبيل ضايعات هرگز نبايد ايجاد گ. گردند نمی

 Xبدين معنی که در ازای توليد هر يک زوج . گردد به حساب بدهکار توليد هر واحد منظور می
  .شود عنوان ايجاد خسارت کسر می ، دو زوج توليد سالـم به٣درجه ) کاالی موردنظر(
  

باشند که   فنی دارای عيوب ظاهری چندی می و يا قطعاتی هستند که از نظر ...٢ ضايعات درجه - ٣ 
را با قيمت معمول و متعارف به بازار عرضه کرد، بلکه فروش آنها در بازار با ... توان اين قبيل  نمی

اين ضايعات در . باشد قيمتهای بسيار نازل مستلزم ايجاد مبالغی خسارت و زيان برای کارخانه می
ل و استانداردهای متفاوتی دارند که به شرح زير معين و قبو واحدهدی مختلف توليد، درجات قابل

  :گردد مشخص می

  !برقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق، به رهبری طبقه کارگر
 چريکهای فدائی خلق ايران

15



  قبول يک درصد  قابل٢ميزان ضايعات درجه   ...:  محصوالت واحدهای  -الف 
  قبول سه درصد  قابل٢ميزان ضايعات درجه   ...: محصوالت واحدهای   -ب 
  طور متوسط نج درصد بهقبول پ  قابل٢ميزان ضايعات درجه   ...: محصوالت واحدهای   -ج 
  طور متوسط  درصد به۵/١قبول   قابل٢ميزان ضايعات درجه   ...: محصوالت واحدهای   -د 

  

 در هر يک از واحدهای نامبرده از ميزان استاندارد و ٢رصورتيکه ميزان ضايعات درجه   د- ۴ماده 
 زوج توليد سالـم ، يک٢قبول هر واحد تجاوز نمايد، به ازای هر يک زوج ضايعات درجه  قابل
  .شود عنوان خسارت کسر می به

  

قبول کمتر  شده و قابل  هر واحد از حد نصاب تعيين٢درصورتيکه ميزان ضايعات درجه   - ۵ماده 
عنوان   مبلغی به شرح زير با توجه به نوع توليدی به٢شود، در برابر هر زوج کاهش ضايعات درجه 

  :شود السهم به کارگران پرداخت می حق
   ريال ۵نسبت به استاندارد       ٢هر زوج کاهش ضايعات درجه   -ف ال

   ريال ۵/٣ نسبت به استاندارد        ٢هر زوج کاهش ضايعات درجه   -ب 
   ريال۵/٢نسبت به استاندارد        ٢هر زوج کاهش ضايعات درجه   -ج 
   ريال١نسبت به استاندارد      ٢ر زوج کاهش ضايعات درجه ه  -د 

  

  :٣سهم سودقرارداد 
(۶ماده 

٢
السهم کارگران از بابت اجرای اين پيمان کمتر از  نمايد چنانچه حق  شرکت تعهد می-  )

  :زير پرداخت کندجدول قيد شده در ت را تا ميزان التفاو جدول زير شود، مابه
   روز دستمزد روزانه١١٧   ، ريال دستمزد روزانه٢۵٠ - ١۴٨ 
   روز دستمزد روزانه١٠٠   ، ريال دستمزد روزانه۵٠٠ - ٢۵١ 
   روز دستمزد روزانه٨٩   ، ريال دستمزد روزانه٨٠٠ - ۵٠١ 
   روز دستمزد روزانه٨٢   ، ريال دستمزد روزانه١٠٠٠ - ٨٠١ 
   روز دستمزد روزانه۶۵   ، ريال به باال دستمزد روزانه١٠٠١ 
   

واحد در آخر هر ماه ميزان کل توليد و افزايش آن و همچنين درصد ضايعات به تفکيک هر  (- ٧ماده 
السهم کارگران در دو نوبت، پايان شهريور و  محاسبه و طبق ضوابط نامبرده در اين قرارداد حق

  .)شود اسفندماه، پرداخت می
  

 ماه سابقه کار دارند، به نسبت مدت کار از ۶سهم کارگرانی که در طول نيم سال کمتر از  (- ٨ماده 
دی بر اساس ميزان بازدهی و توليد واحد مربوطه پرداخت شده برای گروه تولي کل بودجه تعيين

  .)شود می
   
السهم وی با توجه به  يا فوت کارگر، حق) از هر دو طرف( در صورت فسخ قرارداد کار - ٩ماده  

  .شود  اين پيمان و با توجه به ماههای کارکرد، پرداخت می٧مدت کار و بر اساس جدول مندرج ماده 
  

گردد و يک نسخه از ليستهای   کارگران در قبال اخذ رسيد کتبی پرداخت میالسهم  حق- ١٠ماده 
پرداختی که به امضای کليه کارگران رسيده است، جهت اطالع به اداره کل سهيم کردن کارگران 

  .تسليم خواهد شد
  

                                                 
. ٢  . توضيح از ماست-ساز  ماده سرنوشت
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(١١ماده 
٣

ری کردن کارگران در سود کارگاه هيچگونه تغيي  با اجرای اين قرارداد به منظور سهيم-  )
  .شود در مزايائی که قبًال به کارگران تعلق گرفته، داده نمی

  

 شروع و در آخر ١٣۵۴ماه   مدت اين پيمان دو سال است که از تاريخ اول فروردين- ١٢ماده 
  .يابد  خاتمه می١٣۵۵اسفندماه 

  

  :۴قرارداد سهم سود 
(١۴ماده 

٤
ح با توجه به جدول زير السهم کارگران مشمول طر نمايند که حق  طرفين موافقت می- )
  :پرداخت گردد

  

  السهم متعلقه بر حسب روز حق    رده دستمزد کارگران به ريال 
   روز دستمزد روزانه ١١٧   ، ريال دستمزد روزانه٢۵٠ - ١۴٨ 
  روزانه  روز دستمزد ١٠٠   ، ريال دستمزد روزانه۵٠٠ - ٢۵١ 
   روز دستمزد روزانه ٨٩   ، ريال دستمزد روزانه٨٠٠ - ۵٠١ 
   روز دستمزد روزانه٨٢   ، ريال دستمزد روزانه١٠٠٠ - ٨٠١ 
   روز دستمزد روزانه۶۵   ، ريال به باال دستمزد روزانه١٠٠١ 
   

شده، با   درصورتيکه کارگر يا کارمندی در مدت دوران آزمايش که به مدت سه ماه تعيين- ١۵ماده 
السهم طبق  قه کار نداشته باشد، حقشرکت به هر دليلـی قطع رابطه نمايد و يا بيش از سه ماه ساب

  .گيرد قرارداد به وی تعلق نمی
  

 کليه کارکنان شرکت به موجب اين پيمان به سنديکای کارگران کارخانه وکالت و اختيار تام - ١۶ماده 
السهم کارگران و يا بروز اختالفات ناشی از اجرای اين  دهند که در صورت عدم پرداخت حق می

  .گی از طرف کارگران اقدام به پيگيری جريان نمايدقرارداد به نمايند
  

دو نسخه ميان . باشد  اين قرارداد در سه نسخه تنظيم گرديده که هر سه در حکم واحد می- ١٧ماده 
يد قابل اجرا شود تا پس از تائ ال میطرفين مبادله و يک نسخه به اداره کل سهيم کردن کارگران ارس

  .باشد
  

  محل امضاء سنديکای کارگران      محل امضاء کارفرما 
   

  ."يد وزارت کار نيز الزم استتائ: توضيح
  

 تأمينظاهرًا متن قانون آريامهری مدعی است که اين پرداخت جهت باالبردن سطح زندگی کارگران و 
 برای وری افزايش بهرهدارد که  رفاه بالنسبه برای آنان تدوين شده است، ولـی اين متن ضمنًا اذعان می

  .ه را نيز مد نظر داردکارخان
  

عبارت ديگر مبلغی که به اين عنوان به  ما در سطور فوق يادآور شديم که اصوًال ميزان سهم سود يا به
 تأمينشود با جمع دستمزد و احيانًا مزايای ديگر، برابر با مبلغی است که برای  کارگر پرداخت می

. شود از اين حد نيز کمتر است  پرداخت میحداقل معيشت زندگی الزم است و آنچه مجموعًا به کارگر
  .بار کارگران ما در سالهای گذشته خود بهترين گواه اين امر است واقعيت زندگی فالکت

  

                                                 
. ٣  . توضيح از ماست-توضيح اينکه پرداختهای متفرقه در کارگاه از قبل قطع گرديده و اين قرارداد بسته شده است 

. ٤  . توضيح از ماست- و راحت کردن خيال خود ۶تاکيد مجدد کارفرما به ماده 
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دانند در سالهائی که رژيم شاه با بوق و کرنا در مورد سهيم کردن کارگران در سود  همه می
اکی از افزايش دستمزد و پرداخت پاداش داد، در سالهائی که ارقام متفاوت ح کارخانجات داد سخن می

های  کردند، هزينه شد، کارگران ما در بدترين شرايط زيستی زندگی می و مزايای مختلف ارائه می
هيچوجه تکافوی  آور بود که به کردند، آنچنان سرسام زندگی در مقابل حقوقی که کارگران دريافت می

اين موضوعی است که کارگران ما .  گريبان بودندآنها حتی با گرسنگی دست به. کرد زندگی را نمی
دانند که چه روزها و ماهها برای  کارگران ما خوب می. اند آنرا با گوشت و پوست خود حس کرده

مسلمًا اگر دستمزد و سود . اند  زندگی خود به کارفرما مراجعه نمودهتأميندريافت وام ضروری جهت 
هم با هزار زحمت و  کرد احتياجی به دريافت وام، آن میآن، تکافوی زندگی را (!) ويژه عليحده 
(کوشش نبود

٥
ای از روشنفکران فشار  البته با توجه به تبليغات گسترده رژيم، در همان موقع عده. )

رو فقدان جنبشهای وسيع  از همين. کردند آمد درک نمی عظيمی را که روی طبقه کارگر می
خاطر سرکوب شديدًا و  دانستند، نه به رفاه نسبی آنان می) حالهر به(خودی کارگران را ناشی از  خودبه

ولـی واقعيت زندگی کارگران بيش از هر دليل ديگر گويای آن . وسيعًا قهرآميز حاکميت امپرياليستی
است که هيچيک از اقدامات رژيم پهلوی که در رابطه با طبقه کارگر صورت گرفته، برخالف ادعای 

  .اين طبقه نگشته استرژيم موجبات رفاه برای 
  

اما در مورد اعتراف ضمنی که در متن قانون سهيم شدن در سود به آن اشاره شده است، يعنی افزايش 
داران و دولت حامی آنان در  ترين هدف سرمايه وری برای کارخانه بايد گفت اساسًا اين اصلـی بهره

لـی سهم سود و چگونگی تعلق آن ما در سطور فوق با بررسی اجما. تصويب قانون مزبور بوده است
شود و چگونه  به کارگران، نشان داديم که با اين قانون چگونه بر شدت استثمار کارگران افزوده می

خطر انداختن سالمت خويش، آخرين توان خود را برای باالبردن سطح توليد، تقليل  کارگر، حتی با به
برد و  کار می به) دار سرمايه(ر برای کارخانه وری هر چه بيشت طور کلـی افزايش بهره ضايعات و به

طور خالصه  اين موارد را به. شود دار می ترتيب نصيب سرمايه بسياری مزايای ديگر که به اين
  :بندی کرد توان چنين جمع می

  

دار  سرمايه...) جويی  تقليل ضايعات، صرفه(های قانونی مربوط به اعطای سهم سود   با تدوين ماده- ١ 
  .اال بردن کميت و کيفيت توليد خود را در نظر داردهدف ب

با " روزمزدی"اصوًال امر پرداخت سهم سود به اين صورت، تلفيقی است از پرداخت دستمزد 
که اولـی تکيه بر کيفيت توليد دارد و دومی تکيه بر کميت توليد، که هر دو اين " کارمزدی"دستمزد 

  .گيرد دار مورد استفاده قرار می از طرف سرمايهبيشتر کارگر  ها جهت استثمار هرچه شيوه
  

کارفرمايان :  جلوگيری از پرداخت اضافه دستمزد يا جلوگيری از افزايش مستقيم دستمزد کارگران- ٢ 
عمل آورند، با مبارزات طبقه  نمايند از افزايش دستمزد کارگران جلوگيری به که هميشه سعی می

رف کردن مبارزات کارگران و نپرداختن افزايش دستمزد واقعی رو برای منح از اين. شوند روبرو می
گردد که يکی نيز پرداخت سهم سود  های متفاوتی متوسل می باشد، به حيله که حق مسلم کارگران می

  .باشد ويژه می
دارد و گاه نيز از  کارفرما با اين حيله کارگران را تا موعد پرداخت سهم سود اميدوار و منتظر نگه می

بعضی از مبارزاتی که کارگران ما در سالهای گذشته . ورزد خت آن به داليل کذائی امتناع میپردا
  .اند در رابطه با دريافت سود ويژه بود کرده

  

                                                 
. ٥  .شد  ريال پرداخت می٣٠٠٠٠وام ضروری از طريق بانک رفاه کارگران با توجه به تشکيل شرکت به اعتبار حداکثر 

  !برقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق، به رهبری طبقه کارگر
 چريکهای فدائی خلق ايران

18



را که اصوًال بايد ... ، کمک هزينه رستوران و )اياب و ذهاب( کارفرما پرداخت حق سرويس - ٣ 
محسوب شود، در موقع استخدام ) عيشت کارگرخرج حداقل م(جزء دستمزد با توجه به تعريف آن 

  .يکی از اين اقالم، پرداخت سهم سود ويژه است. آورد عنوان مزايای دريافتی کارگر به حساب می به
ماند، ولـی نفعی که  از نظر کارگر پوشيده می" مزايا"به اين ترتيب مقدار کم دستمزد با توجه به اين 

برد، اين است که اصًال پرداخت پول بيمه، بازنشستگی،  ی میدار از ميزان کم دستمزد رسم سرمايه
بنابراين هر چقدر اين . گيرد بر مبنای دستمزد رسمی صورت می... کاری از طرف کارفرما و  اضافه

  .ميزان کمتر باشد، کارفرما پول کمتری را بابت اقالم فوق بايد بپردازد
  

ای را به مقدار وفور در  همواره نيروی کار آمادهکارفرما از سوی  بديهی است پرداخت سهم سود - ۴ 
اوًال او را از : دار است اين موضوع از دو نظر به نفع سرمايه. گذارد ها باقی می پشت در کارخانه

 ساعت کار روزانه با شدت ٨در صورتيکه در مدت (کند  مخارج استخدام کارگر جديد رها می
ديد،  کاری يا تشديد کار خود نمی رگر احتياج به اضافهمعمول، مزد کافی به کارگر پرداخت شود، کا
دار با انباشته کردن نيروی کار در پشت  ثانيًا سرمايه). در نتيجه لزوم استخدام کارگران بيشتری بود

  .تواند مقدار دستمزد را پائين نگه بدارد کارخانه می
  

ت، باعث ايجاد رقابت بين ای که در توزيع سهم سود گنجانده شده اس های غيرضروری  پوئن- ۵ 
دار است  اين امر نيز به نفع سرمايه. کند کارگران شده و همچنين روحيه مبارزاتی آنها را سرکوب می

  .پارچگی کارگران را گرفته و مانع گسترش مبارزات آنها شود تواند جلوی يک چون از اين طريق می
  

پرداخت سود ويژه به  اجمالـی سهم سود قبل از قيام با مقررات جديد  مقايسه
  :کارگران

  
علت نبودن وقت کافی بررسی  به"همانطور که در اول متن گفته شد، شورای انقالب با عذر اينکه  

يد بر ، و آن اينکه اين شورا مهر تائنمايد ، جان کالم را ادا می"مقررات سهم سود قبلـی مقدور نيست
نون کار ضدکارگری شاهنشاهی نه مستلزم وقت زياد زند، واال تغيير کليه مواد قا قوانين آريامهری می

است و نه با توجه به حضور کارگران آگاه و نيروهای انقالبی جامعه، عدم امکان تغيير آن به نفع 
  .تواند مطرح شود طبقه کارگر می

  

شده  شورای انقالب چيزی جز اجرای مقررات بنانهادهمصوبات درباره نحوه جديد پرداخت سهم سود، 
های زندگی و مقدار کم   رژيم شاهنشاهی نيست و در سال جاری با توجه به افزايش شديد هزينهتوسط

دستمزد در مقابل آن، پرداخت سهم سود به همان ميزان گذشته شديدًا روی کارگران فشار وارد 
 .با درنظرگرفتن ميزان تورم موجود در جامعه، معنی سخنان فوق را بهتر درک خواهيم کرد. آورد می

اند، با توجه به  حاکمين وقت که تمام هم و غم خود را تحکيم روابط امپرياليستی در کشور ما قرار داده
طور مثال پارچه برای کليه واحدهای صنايع  به(ها  وری کارخانه ميزان بحران موجود و کاهش بهره

، ۵٨قين تا آخر سال بينی نزديک به ي  ميليون متر بوده است که پيش۴۵٠مقدار  ، به۵۶نساجی در سال 
پرداخت حق  خواهند قسمتی از بار اين کمبود را با عدم می) رسيد  ميليون متر نمی٣۵٠حداکثر به 

عنوان   کنند، در حاليکه اصوًال افزايش و کاهش توليد کارخانه ربطی به مبلغی که بهتأمينکارگران 
 مقدار پولـی است که قبًال از شود، ندارد و همانطور که گفته شد، سهم سود سهم سود پرداخت می

. شود شود و ميزان آن نيز از قبل تعيين می شده دوباره به اين عنوان پرداخت می دستمزد کارگر کم
بنابراين همانطور که کسب سودهای کالن کمترين تغييری در ميزان سهم سود کارگران ندارد، کاهش 

ت که مسئولين مربوطه حکومتی که پولهای جالب اس. تواند تغييری در اين ميزان بدهد آن نيز نمی
دهند و درآمدهای جامعه را  داران زالوصفت وابسته اختصاص می کالنی را جهت وام به سرمايه

دادن خود در پيش  گيرند، با آه و ناله و مستمند نشان صرف به راه انداختن توليدات وابسته به کار می
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پوشی نمايند و به  نمايند و از دريافت حق خود چشمخواهند مثل هميشه گذشت  کارگران، از آنها می
  .همان ميزانی که شورای انقالب تعيين کرده، قناعت نمايند

  

دهنده آن است که منطق  در اجرای طرح سود ويژه شاهنشاهی دقيقًا نشان" شورای انقالب"اصرار 
 کارگران که خواستار داران وابسته است، با منطق آنها که خواهان حفظ وابستگی و خدمت به سرمايه

ساله  بارزات يکبا توجه به گسترش م. لغو کليه قوانين ظالـمانه شاهنشاهی باشند، کامًال مغاير است
های  ثير متقابلش روی طبقه کارگر و به حرکت درآمدن اين طبقه، سطح آگاهی تودهخلقهای ايران و تأ

 واحدهای مختلف، گسترش شوراهای رزات رو به تزايد کارگران درامب. کارگر ارتقاء يافته است
کارگری، تعرض در سطح رهبری در واحدها، همه و همه بيانگر آن است که طبقه کارگر مبارز ما 

شان  کارگران ما خواهان آنند که دستمزد حقيقی. ديگر به همان وضع و شرايط گذشته تن نخواهد داد
. عنوان سهم سود بپردازند مزد آنها را بهجا پرداخت شود، نه اينکه مقداری از دست کاست يک و بی کم

دار مدعی پرداخت مقداری از سود کارخانه به کارگران است، اوًال با توجه به اينکه  اگر سرمايه
وجودآورنده آن هستند،  دهد که کارگران به ترين بخش سود سرمايه را ارزش اضافی تشکيل می اصلـی

 را دريافت کند و ثانيًا بايستی وضعی به %٨٠رما  به کارگران تعلق گيرد و کارف%٢٠نبايد فقط 
. دار همچون گذشته نتواند ميزان سهم سود کارگر را به دلخواه خود تعيين نمايد وجود آيد که سرمايه

های متفرقه واحد   فروش و هزينه،شده برای انجام اين امر بايد کارگران از وضعيت توليد، قيمت تمام
را داشته باشند که کليه مدارک، دفاتر و اسناد واحد را  ها بايد امکان آنآن. آگاهی کامل داشته باشند

  .مورد بازبينی قرار داده و صحت و سقم آنها را در انطباق با واقعيت تشخيص بدهند
  

داری  البته کارگران ما بايد بدانند که تنها از طريق مبارزه برای لغو کليه مناسبات سيستم سرمايه
  .وانند از زير بار اسارت رهائی يابندت وابسته است که می

  

  با ايمان به پيروزی راهمان
  چريکهای فدائی خلق ايران
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