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 :اين شماره در

 ٢ص طبقه کارگر ايران و چشم انداز سيه روزی بازھم بيشتر ـ
  ٣ص قطع دست يک کارگر ھنگام کار ـ
 ٤ص »کارگران مشکلی ندارند« ـ
 ٤ص کارخانه کارگران چينی اشکان و مصادره ماشين آالت ـ
 ٤صيک خبر از شرکت نساجی پارس ايران  ـ
 ٥ص اعتصاب معلمان در سنندج ـ
 ٥ص اجتماع اعتراضی کارگران پاکدشت ـ
 ٥ص کالمی چند درباره طومارنويسی کارگران ساختمانی کردستان ـ
 ٦ص احکام حبس تعليقی برای چھار سنديکاليست شرکت واحد ـ
  ٦ص درد دل ھای يک کارگر راننده ـ

 ٧ص دادگاه افشين شمس قھفرخی برگزار شد ـ
 ٧ص !ميليارد تومانی کارفرمايان ٣سازمان تأمين اجتماعی و بدھکاری  ـ
 ٨ص ماه دستمزد کارگران کارخانه چينی حميد ٨تعويق  ـ
 ٨ص سرمايه داری و گرسنگی ميلياردھا انسان ـ
 ٩ ادامه اعتصاب در کنسرن بوئينگ در آمريکا ـ
 ١٠ص رق گيالناعتصاب کارگران ب ـ
 ١٠ص تشديد فقر و فالکت کارگران الستيک البرز ـ
  ١٠ص مصدوم شدن يک کارگر درايران خودرو ـ
  ١١ص آيا افزايش دستمزد کارگران باعث گرانی می شود؟ ـ
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 اطالعيه
از نام کميته هماهنگی » منطقه تهران«درمورد حذف قيد 

 برای ايجاد تشکل کارگری

ن کميت ه فعاليت مستقل در پی بحران درونی کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری، ما به عنوان فعاالن ضدسرمايه داری اي
ام » منطقه تھران«علت قيد . آغاز کرديم» )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری « خود را تحت نام  ن ن در اي

اد تشکل «آن بود که اگر کسانی از اعضای سابق اين کميته در منطقه ای بخواھند مستقل از ما تحت نام  کميته ھماھنگی برای ايج
ده باشدفعال» کارگری وظ مان يش از . يت کنند، حق شان برای استفاده از اين نام رعايت شده و محف ا گذشت ب ون و ب اه از  ٨اکن م

ام خود  د در ن ن قي ه ذکر اي رای ادام زمان اعالم فعاليت مستقل ما، به نظر می رسد که اين امر منتفی است و ما ديگرضرورتی ب
ر  »منطقه تھران«علت ديگری که حذف . نمی بينيم را از نام کميته ضروری می سازد حضور اعضايی از مناطق ديگر عالوه ب

د . منطقه تھران در ميان فعاالن کميته است ا حذف قي ل، م ن دالي ران«به اي ه تھ يم و براساس » منطق ام خود اعالم می کن را از ن
ادامه » اھنگی برای ايجاد تشکل کارگریکميته ھم« از اين پس فعاليت خود را تحت نام   ٢٦/٧/٨٧تصميم جلسه اعضا در تاريخ 

بدين وسيله از اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی تقاضا می کنيم ھر جا که به ھر مناسبت نامی از ما می برند و يا مطالب . می دھيم
  .ما استفاده کنندکامل ما را منتشر می کنند برای جلوگيری از ھرگونه تداخل اسمی، از نام 

 يجاد تشکل کارگریکميته هماهنگی برای ا

  ٨٧مھر  ٢٧
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 طبقه کارگر ايران و چشم انداز سيه روزی بازهم بيشتر
اسی و کل برنامه موج کوبنده بحران، تمامی دولت ھا، نمايندگان فکری و سي

ھمه . ريزان نظم توليدی سرمايه را در سراسر جھان به وحشت انداخته است
جا گفتگوی مقابله با بحران است و ھمه جا مضمون اين گفتگوھا را از باال تا 
پايين می توان در اين نکته خالصه کرد که چگونه می توان کل بار اين 

و سيالب وار بر کومه ھای  بحران را با تمامی قدرت کوبنده اش يکراست
بساط اين . نمور، محقر، ويران و فقرزده توده ھای کارگر دنيا سرشکن نمود

ترفندھا در سراسر دنيا بر روی ميز کار تمامی دولتمردان و نمايندگان 
سرمايه در ھمه مناطق دنيا خطر فروپاشی شيرازه حياتش . سرمايه پھن است

ر مغز اين جماعت می کوبد و آنان را را به طور لحظه به لحظه چون پتک ب
خزان رقت انگيز . وا می دارد تا در کار يافتن راه چاره دقيقه ای درنگ نکنند

بازمانده ھای آنچه روزی روزگاری جنبش کارگری اروپا از دستان قاھر 
دولت ھا ھمه . سرمايه خارج ساخته بود بازھم با شتاب ھولناک در راه است

سالخی وحشيانه کارگران جھان مشغولند و صاحبان  ایجا به برنامه ريزی بر
تراست ھای صنعتی، مالکان مراکز مالی و سرمايه داران کشورھا دست در 
دست اتحاديه ھای کارگری بسيارزودتر از اين بگومگوھا و بدون ھيچ نياز به 
چرخيدن درطول وعرض بوروکراسی سرمايه، صدتا صدتا و ھزارتا ھزارتا 

ھای بسيار بزرگ تر توده ھای کارگر را به دار بيکارسازی و شايد ھم فوج 
کارتل ھای عظيم خودروسازی از اروپا تا آمريکا زودتر . حلق آويز می کنند

از سايرين دست به کارشده اند و تا ھمين امروز چندين ھزار کارگر را 
بازنشستگان کارگر در صف مقدم قربانيان قراردارند و در . اخراج کرده اند

ميان قربانيان آمريکايی زخم ھای کاری تری از ھمزنجيران اروپايی  اين
اين که در روزھای بعد دقيقا چه بر سر آنان خواھد آمد . خويش تحمل کرده اند
 درصد حقوق ٣٠اما در طول يکی دو ھفته اخير حداقل . چندان روشن نيست

ی کار به سازمان جھان. سال ھای آتی خويش را به طورکامل از دست داده اند
عنوان نھاد ھموارسازی راه تعرض سرمايه عليه توده ھای کارگر از چند 
روز قبل با صدور اطالعيه ای به ھمه کارگران دنيا بشارت داده است که در 

 -ميليون نفر ديگر از آنان بيکار خواھند شد و طبعاً  ٢٠روزھای آينده حداقل 
ن نفر ديگر از نفوس طبقه صد ميليو - با احتساب جمعيت خانواده ھای آنان 

کارگران اروپا سال ھای . کارگر با شمشير بُرنده گرسنگی قتل عام خواھند شد
زيادی است که تيغ سالخی سرمايه را بر گردن آن چه روزگاری داشتند لمس 
 کرده اند و اينک اين تيغ می رود تا بازھم سخت تر به استخوان ھای آنان

وبنده و انسان کش بحران سرمايه داری مقابله اين که آيا با امواج ک. بنشيند
خواھد شد و اين امواج به سوی خوِد سرمايه برگردانده خواھد شد يا نه 

مختلف جھان می توانند  پرسشی است که پاسخ آن را فقط کارگران کشورھای
  . بدھند

در مورد آينده طبقه کارگر ايران تا آنجا که به اين موج تھاجم سرمايه مربوط 
ود بی ھيچ ترديدی می توان گفت که اوضاع از جھنم کنونی ھم ھولناک می ش

در اين جا سی سال تمام است که تندباد توحش سرمايه حتی . تر خواھد شد
. دقيقه ای از کار قلع و قمع زندگی توده ھای کارگر باز نايستاده است
 دستمزدھای واقعی کارگران حتی در بھترين حالت در قياس با سی سال پيش

اينجا برای آن که ھمان نان به خور ونمير . به صورت فاحش تنزل يافته است
کارگران ھم از دم تيغ سود جويی بی امان سرمايه بگذرد نياز چندانی به 

سرمايه درھمان تاخت و تاز تا . شتاب بيشتر و کوبنده تر موج بحران نيست
يليون نفوس کنونی خويش به اندازه کافی اين کار را با زندگی چند ده م

شرايط کنونی آستان شروع تاخت  با اين ھمه،. کارگری ايران انجام داده است
. و تازھای سرمايه در ابعادی بسيار فاجعه بارتر و ھولناک تر است

دولتمردان نظام سرمايه داری ايران بسی دروغ می گويند وقتی خطر تشديد 
سرمايه . می دھند بيشتر بحران اقتصادی سرمايه در ايران را کمرنگ نشان

داری ايران نه فقط ھمچون ھر جامعه سرمايه داری ديگر تمامی فشار بحران 
ھای جبری و ذاتی سرمايه را در روند بازتوليد خود تحمل خواھد کرد بلکه 

موج . مثل ھميشه حوزه سرريز بار بحران سرمايه جھانی نيز خواھد بود
يات سرمايه ايران پيچيده است بحران از ھمين حاال با تمام قدرت در شريان ح

با کاھش قيمت نفت در اثر بحران . و و در آينده بسيار سخت تر خواھد پيچيد
جھانی سرمايه، ميزان اضافه ارزش ھای نفتی حاصل از استثمار طبقه کارگر 
بين المللی که به حوزه بازتوليد سرمايه داری ايران سرريز می شود از نصف 

در ازای فروش نفت عايد دولت سرمايه داری ايران آنچه . نيز کمتر شده است
با . می شود اضافه ارزشی است که خود عمدتا به سرمايه تبديل می شود

نصف شدن اضافه ارزش ھای نفتی، ميزان سرمايه ای که ھر سال توسط 
سرمايه داران ايرانی در حوزه ھای انباشت داخلی سرمايه گذاری می شود 

دولتمردان سرمايه اين را خوب می دانند، اما مثل . نيز به نصف خواھد رسيد
در طول چند سال گذشته . ھميشه در ژرفنای بحران از رونق سخن می گويند

و واردات کاال % ٧٠بر اساس آمارھای دولتی صدور سرمايه ھای خارجی 
کاھش اضافه ارزش ھای نفتی و ذخيره ارزی . رشد داشته است% ٣٠حدود 

يب خواھد زد بلکه شمار زيادی از سرمايه داران را در نه فقط به اين روند آس
مبادالت عظيم تجاری خود سخت در تنگنا قرار خواھد داد، که البته آنان نيز 

از . اين تنگناھا را با شدت ھرچه بيشتری روی سر کارگران آوار خواھند کرد
اين ھا که بگذريم، سرريز موج بحران به حوزه بازتوليد سرمايه اجتماعی 

يران، بھای تشکيل بخش ثابت سرمايه را به صورت چشمگير باال خواھد برد ا
و صاحبان سرمايه در جريان سامان پذيری سرمايه ھايشان مجبور خواھند شد 
که ھر دو جزء استوار و گردشی سرمايه ھای ثابت را به قيمتی گزاف تر از 

ھزينه توليد کاالھا  اين امر به معنای باالرفتن. سابق از بازار جھانی تھيه کنند
ً و چنان که سرشت سرمايه است، . و کاھش سود سرمايه ھا خواھد بود طبعا

بحران ھمه بخش ھای سرمايه را يکسان و ھمتراز در کام خود فرو نخواھد 
بخش ھايی بيشتر غرق خواھند شد و بخش ھايی نه فقط غرق نخواھند . برد

ب بحران بيرون خواھند شد بلکه الشخورتر و سرمست تر از پيش از منجال
اين امر به نوبه خود مجادالت درونی طبقه سرمايه دار را حادتر خواھد . آمد

کرد و در ھمين راستا اپوزيسيون نمايی پاره ای جريانات درون اين طبقه را 
  .به دنبال خواھد آورد

اين ھا ھمه حقايقی است که چشم انداز وقوع آن ھا اينک در پيش روی ما 
جزئيات وقوع اين چشم انداز به ھرصورت باشد در يک . استظاھر شده 

نکته ھيچ ترديد نمی توان کرد و آن اين است که سرمايه داران و دولت آن ھا 
در ھمه مناطق جھان ازجمله در ايران تمام بار بحران را بر زندگی توده ھای 

لت يکه تازی بی مھار سرمايه داران ايران و دو. کارگر سرشکن خواھند کرد
آن ھا در انجام اين کار چيزی است که طبقه ما در لحظه لحظه تاريخ حيات 
خود آن را تجربه کرده است و ابعاد عظيم آن را با گوشت و پوست لمس کرده 

سيل ويرانگر بحران بر بستر برنامه ريزی دولتمردان و صاحبان . است
را در خود غرق  ما سرمايه بسيار بی امان تر از آنچه تاکنون تجربه کرده ايم

خواھد کرد و اين در حالی است که جنبش ما زير فشار يک قرن سرکوب ھار 
پليسی از يک سو و تاثيرات مخرب رويکردھای راست و چپ رفرميستی از 

مصمم  سرمايه داران سخت .سوی ديگر بسيار ضعيف و فرسوده شده است
سنگدلی و شقاوت  ھستند تا بازھم ته مانده ھای سفره خالی فرزندان ما را با

ھر چه سھمگين تر دستمايه جبران کاھش سود سرمايه ھای خود سازند و 
وضعيت ضعيف و اسفبار جنبش ما زمينه بسيار مساعدی است که آنان را 

اين که توده ھای ھمزنجير و فعاالن جنبش . برای اين جنايت توانمندتر می کند
اما ابعاد . نتظر ماند و ديداين خطر را تا چه حد جدی خواھند گرفت بايد م ما

فاجعه بسيار عظيم تر از آن است که ھيچ کارگر و ھيچ فعال جنبش کارگری 
براين اساس، ما وظيفه خود می دانيم که تمام . بتواند از آن چشم بپوشد

بايد دست . ھمزنجيران خود را به تدارک برای مقابله با اين خطر فرابخوانيم
ھمه ما ديری است که . ه عالج واقعی درد باشدبه کار شد و بايد کاری کرد ک

شرايط کنونی . از ضرورت اتحاد و سازمانيابی و پيکار متحد حرف می زنيم
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مسئله . پرداختن به اين کار را از نفس کشيدن ھم برای ما واجب تر کرده است
بسيار اساسی در اين راستا مرور دوباره، فعاالنه و انديشيده کاری است که 

ما نياز به اعمال قدرت عليه سرمايه و سرمايه داران و دولت . م دھيمبايد انجا
ھر نوع تالشی که به اين نياز پاسخ ندھد تالشی عبث و . سرمايه داری داريم

: الزم است ھمه ما به اين پرسش ھا فکر کنيم که . محکوم به شکست است
قدرت ما چگونه بايد ظاھر شود؟ ظرف واقعی ظھور اين قدرت چيست؟ 
راھکار اعمال قدرت ما کدام است؟ و باالخره چه چيزی بايد نقش ريسمان و 

 زنجيره اتحاد و اعمال قدرت ما را بازی کند؟ 

  ! ھمزنجيران
طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری ايران تمامی بار بحران را بھمن وار 
بر سر و روی زندگی ما فرو خواھد ريخت و ما برای دفاع از ادامه حيات 
. خود، برای زنده ماندن خود و زن و فرزندان مان راھی جز مقابله نداريم

برای سازمانيابی يک مقابله موفق احتياج داريم که به پاسخ پرسش ھای باال 
نخستين پرسش اين است که قدرت . بينديشيم و آن ھا را با ھم در ميان گذاريم

ظھور . روشن استما چگونه بايد ظاھر شود؟ پاسخ ما به اين پرسش بسيار 
ما فقط ھنگامی می توانيم . قدرت ما فقط و فقط در فشردن گلوی سرمايه است

قدرت خود را به طور واقعی و طبقاتی اعمال کنيم که سرمايه و سرمايه 
معنای اين . داران و دولت آن ھا با لمس فشار سھمگين آن احساس خفگی کنند

ً سخن آن است که ھر مبارزه و اعتراض و خيزش ک اعمال  ارگران لزوما
کارگران چينی . کافی است فقط به اين مثال زنده توجه کنيم. قدرت آنان نيست

اشکان ماه ھا بود که برای گرفتن دستمزدھای معوقه خود اعتراض می 
راه می  دست به تحصن می زدند، شکايت می کردند و حتی اعتصاب. کردند
ھمين کارگران ديروز ريل . داد اما ھيچ کس ھيچ پاسخی به آنان نمی. انداختند

آنان ھمه ماشين آالت کارخانه را تصرف کردند . پيکار خود را عوض کردند
اين کار غوغا به راه انداخت و . و دست به مصادره اموال کارخانه زدند

سرمايه دار فورا خواستار آشتی شد و اعالم کرد که دستمزدھا را پرداخت 
سرمايه دار حريم مالکيت خود را . ن استچرا؟ جواب کامال روش. خواھد کرد

سرمايه ای که . ماشين آالت کارخانه سرمايه او است. در معرض شکستن ديد
حاصل استثمار کارگران است و او با مالکيت آن به استثمار کارگران ادامه 

کارگران به سرمايه حمله کردند و با اين کار قدرت واقعی طبقاتی . می دھد
کافی است فقط به اين بينديشيم که ماه ھای . ايش نھادندخود را به معرض نم

طوالنی مبارزات کارگران نيشکر ھفت تپه يا الستيک البرز يا لوله سازی 
خوزستان يا مبارزات صدھا ھزار کارگر در جاھای ديگر اين چنين سرمايه 

پس اعمال قدرت ما بايد خود را . داران و دولت آن ھا را به وحشت نينداخت

. رض به سرمايه و روند ارزش افزايی و سودسازی سرمايه نشان دھددر تع
دومين پرسش اين است که ظرف واقعی ظھور اين قدرت چيست؟ پاسخ ما 

ظرفی که بتواند قدرت ماعليه سرمايه را در درون خود : بازھم شفاف است 
اما . پيداست که که اين ظرف بايد نوعی تشکل کارگری باشد. حمل کند

نيم که گاه عظيم ترين و و سيع ترين تشکل ھای کارگری نه ظرف فراموش نک
اعمال قدرت بلکه کامالً برعکس باتالق ھرزدھی کل دار و ندار قدرت 

انجمن ھای صنفی و شوراھای اسالمی کار و خانه کارگر و . طبقاتی ماست
و مانند آن ھا ھمه در شمار  سنديکاھا و اتحاديه ھای کارگری در ايران يا دنيا

ما نياز به برپايی تشکل ھايی داريم که قدرت . اين گونه تشکل ھا قرار دارند
متحد توده ھای طبقه مان را عمال عليه سرمايه به صف کند، و اين نيز 

در باره . براساس تجربه تاکنونی کارگران جھان چيزی جز شورا نيست
 پرسش سوم يعنی راھکار اعمال قدرت نيز شايد با توضيحات باال بحث

برای کارگران شرکت نفت و گاز و حمل و نقل و آب و . بيشتری الزم نباشد
برق و معلمان مدارس و پرستاران بيمارستان ھا يا خودروسازی ھا و ھمه 
مراکز حساس و مھم کار و توليد بی گمان راھکار اعمال قدرت، اعتصاب 

 اما برای کارگران کارخانه ھای درمعرض تعطيل، اعتصاب راھکار. است
در اينجا تصرف کارخانه است که سرمايه را دچار . اعمال قدرت نيست

و سرانجام پاسخ پرسش چھارم يعنی  .وحشت و احساس خفگی خواھد کرد
منشور مطالبات « ريسمان اتحاد و زنجيره اعمال قدرت ما نيز چيزی جز 

 . نيست »پايه ای طبقه کارگر ايران

  ! ھمزنجيران
و نيست ما در امواج بحران سرمايه  خطرغرق شدن کل زندگی و ھست

نظر ما را . بايد برای تدارک مقابله با اين خطر به پا خيزيم. بسيارجدی است
. درمورد اين تدارک در باال و نيز در ديگر انتشارات ما خوانديد و خوانده ايد

و به طورکلی راه ھای مقابله با  به اين پاسخ ھا ما شما را فرامی خوانيم که
به سوی ما می آيد تا ھمين  امان و خانمان سوزی که دارد به سرعت امواج بی

زندگی بخور ونمير ما را نيز نيست و نابود سازد، بينديشيد و آن ھا را به 
  .خود تبديل کنيد موضوع بحث محيط ھای کار و زيست

  

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ٨٧آبان  ٢
 

 قطع دست يک کارگر هنگام کار
کارگر کارخانه کالباس » علی مرزداری«

سال دارد و  ٢٢او . سازی در شھر اردبيل است
کار وی چرخ کردن گوشت برای توليد کالباس 

علی فقط يک روز آن ھم چند ساعت در . است
الی چرخ  کارخانه کار کرده بود که دستش
جرا از ما. ماشين گير کرد و از پيکرش جدا شد

اين قرار است که او در ھمان دقايق نخست 
ورود به سالن کارگاه بدون ھيچ نوع آموزش و 
بدون اين که کمترين اطالعی درباره چگونگی 
کار با ماشين گوشت چرخ کنی داشته باشد، به 
. دستور کارفرما کارخويش را شروع می کند

سرمايه دار برای بخشيدن شتاب ھر چه بيشتر 
د سود سرمايه ھايش ترجيح می به چرخ تولي

دھد که ھيچ کارگر قديمی حتی برای چند دقيقه 
. ھم وقت کار خود را صرف آموزش علی نکند

ً می توانست اين را پيش بينی کند که  او طبعا
علی تازه وارد ناآشنا با چرخ گوشت خردکنی به 
دليل فقدان تجربه الزم دچار سانحه خواھد شد و 

او . ز دست خواھد داد دستش را برای ھميشه ا
می توانست اين را پيش بينی کند اما وحشت چند 
دقيقه توقف چرخ توليد سود مانع شده که او 
نحوه کارکردن درست با اين ماشين را به علی 

قربانی  دست علی مرزداری اينک. آموزش دھد
او از ھيچ نوع . سود صاحب سرمايه شده است
ندگی تکليف ز. بيمه ای ھم برخوردار نيست

علی و پدر و مادر و ھمسر و فرزندانش چه می 

شود؟ ما اين سئوال را از سرمايه داران و دولت 
زيرا جواب آن ھا بسيار روشن . آن ھا نمی کنيم

در مرام و مشرب و مذھب آن ھا کارگر . است
اين . انسانی بی ارزش و حتی مھدورالدم است

سئوال را ما از ھمزنجيران کارگر خويش در 
تا کی . ايران و جھان مطرح می کنيم سراسر

بايد کارگر اين گونه قربانی سود سرمايه دار 
شود؟ و برای اين که چنين نشود چه کار بايد 

  بکنيم؟ 

   ٨٧آبان  ١



ه  ه ر ک یر ک ل کار جاد  ای ا ی  یھما ل کار جاد  ای ا ی    ھما
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  ١٣٨٧ آبان ٣جمعه     ٢۶ سال اول ـ شمارٔه 

 »کارگران مشکلی ندارند«
شايد خوانندگان اين . »کارگران مشکلی ندارند« فرماندار قزوين اعالم کرده است که  

شرح مختصر حادثه اين است که ده ھا ھزار . اما واقعيت دارد. کنندخبر آن را باور ن
اين کارگران ماه . کارگر قزوينی يا بيکارند و يا در خطر بيکاری محتوم قرار دارند

اين کارگران خواستار . ھای زيادی است که دستمزدھای خود را نيز دريافت نکرده اند
بی حقوقی ھا، فقر و  برای بررسیصدور مجوز برای تشکيل اجتماع و گفتگو با ھم 
پاسخ فرماندار شھر به اين کارگران . فالکت و شدت استثمار و بدبختی ھايشان شده اند

  !! »کارگران مشکلی ندارند که نياز به بررسی داشته باشد« : چنين بوده است 

يا اين آقای فرماندار در کره مريخ زندگی می کند و نمی : از دو حال خارج نيست 
ند کوه مشکالت کمرشکن و خانمان سوز کارگران در جھنم سرمايه داری ايران را توا

ببيند، يا مزدوری و حلقه بگوشی و نوکری سرمايه باعث شده که او واقعيت ھای اين 
با توجه به اين که ايشان اکنون ُسروُمرو گنده . جھنم را تحريف کند و وارونه نشان دھد

ين زندگی می کند، چاره ای نداريم جز اين که حالت دارد در کره زمين و در شھر قزو
  .دوم را درمورد ايشان صادق بدانيم

  ٨٧آبان  ١

  

 کارگران چينی اشکان و مصادره ماشين آالت کارخانه
کارگران چينی اشکان چندين ماه است که 

آنان . دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند
مدت ھا است که عليه اين وضعيت دست به 

ض زده و خواستار پرداخت حقوق معوقه اعترا
اعتراضات کارگران درھيچ کجا . خود شده اند

ھيچ گوش شنوايی نيافته است و در دل سنگ 
ھيچ سرمايه دار و دولتمردی ھيچ راھی باز 

کارگران به دنبال ھمه اين تالش . نگشوده است
ھا و جنگ و ستيزھا سرانجام عزم جزم کردند 

ا در قبال دستمزدھای که ماشين آالت کارخانه ر
آنان به اين ابتکار . معوقه خويش مصادره کنند

بسيار پخته و مؤثر دست زدند و درست درپی 

اين اقدام آنان بود که ھمه صاحبان سرمايه و 
. دولتيان آن ھا مجبورشدند لب به سخن بگشايند

بانک مرکزی که تا حاال اصالً خود را طرف 
اه انداخت مشاجره نمی دانست ناگھان غوغا ر

که کارخانه و ھمه ماشين آالتش به او تعلق 
و ھر نوع خراشی در ھر کجای اين ! دارد

سرمايه . وسائل مستوجب مجازات سنگين است
دار صاحب کارخانه از گوشه ديگری ندا داد که 
توقع چنين کاری را از کارگران ندارد و اگر آن 
ھا پول الزم دارند، او پول را به آن ھا خواھد 

در اين ميان فقط نيروی انتظامی و ساير !! ددا
سرکوبگران سرمايه بودند که حضور فوری آن 

ھا در کارخانه و اقدام عاجل آنان در قلع و قمع 
اين ھا . اجتماع کارگران ھيچ تازگی نداشت

ھمان کاری را انجام دادند که ھميشه انجام می 
ماشين آالت کارخانه ھمچنان در مصادره . دادند

ن است و آنان اعالم کرده اند که تا کارگرا
دستيابی به ھمه مطالباتشان به مصادره اين 

  . وسايل ادامه خواھند داد

   ٨٧آبان  ١

  

  

 يک خبر از شرکت نساجی پارس ايران 
يش،  ه پ ه  ٥١دو ھفت ته کارخان ارگر بازنشس ک

ان  ٤نساجی پارس ايران در رشت  ر را از مي نف
اخ خود به عنوان نماينده انتخاب ک ه ک ه ب د ک ردن

رياست جمھوری در تھران بروند و مشکل عدم 
ه گوش  ات بازنشستگی خود را ب دريافت مطالب

انند ه . رئيس جمھوری برس ران، بی آن ک در تھ
يچ  از سفر قريب الوقوع احمدی نژاد به رشت ھ

ان  ٤چيزی به اين  ه آن نماينده کارگر گفته شود ب
د ر د، چن ه رشت برگردن ه ب د ک ذکر داده ش وز ت

ديگر خواھند توانست مشکالت خود را با رئيس 
ه . جمھوری اسالمی درميان گذارند پس از آن ک

نبه  ژاد در روز چھارش دی ن ه  ٢٤/٧/٨٧احم ب
ارس  ته پ ارگران بازنشس رد، ک فر ک ت س رش

خنرانی او در  ه در س د ک ميم گرفتن ران تص اي
ات  د و مطالب ورزشگاه بزرگ رشت شرکت کنن

ه ای بن ود را روی پارچ رض خ ند و در مع ويس
تر  دالت گس وری ع يس جمھ د رئ المی !! دي اس

اما اداره اطالعات رشت از اين اقدام . قرار دھند
د  ارگران را تھدي رد و ک وگيری ک ارگران جل ک

ار  ن ک ه اي ه درصورتی ک ود ک ام  رانم د تم بکنن
رد د ک تگير خواھ ان را دس ب، . آن ن ترتي ه اي ب

ری ی ثم ودگی و ب ر بيھ ار ديگ ارگران يک ب  ک
ردن از  کايت ب ا و ش ال ھ رض ح ه ع ن گون اي

 .دزدان پيش رئيس دزدان را تجربه کردند

ارس  اجی پ رکت نس ه ش ت ک ر اس ه ذک الزم ب
واد  ام ج ه ن رمايه داری ب ه س ق ب ران متعل اي

دازی  ه راه ان ه بھان اکنون ب ه ت ت ک ته اس افراش
کالت  ل مش ات و ح ت مطالب ه و پرداخ کارخان

ان ا ارد توم ا ميلي ارگران ده ھ ای ک ک ھ ز بان
رده و  مختلف دولت جمھوری اسالمی دريافت ک
اين مبالغ ھنگفت را به جای راه اندازی کارخانه 
ه  ارگران در زمين پارس ايران و حل مشکالت ک

ت رده اس ذاری ک رمايه گ ترده س ای گس ن . ھ اي
رمايه داران  ه س رمايه دار از جمل الح «س اص

رار !! » طلب ی ق است و در کنف حمايت کروب
  .دارد

   ٨٧مھر  ٣٠
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  ١٣٨٧ آبان ٣جمعه     ٢۶ سال اول ـ شمارٔه 

 اعتصاب معلمان در سنندج
چند روز است  معلمان مدارس راھنمايی سنندج
مدرسه پسرانه . که در اعتصاب به سر می برند

حيدر محی واقع در خيابان سيروس و مدرسه 
حافظ واقع در خيايان شالمان به دليل اعتصاب 

اعتصاب  .معلمان به طور کامل تعطيل ھستند

داخت مطالبات خويش و کنندگان خواستار پر
آنان اعالم . تضمين امنيت شغلی خود ھستند

کرده اند که تا تحقق خواسته ھايشان به مبارزه 
  ٨٧مھر  ٣٠. ادامه خواھند داد

  

 اجتماع اعتراضی کارگران پاکدشت
پاکدشت مدت ھا است که دستمزدھای خود را دريافت » سازمان مايه« کارگران شرکت موسوم به 

ديری است که خطر قطعی شدن تعطيل کامل . سرنوشت اشتغال آنان نيز ھيچ معلوم نيست .نکرده اند
سرمايه داران صاحب . ھمه کارگران را به وحشت انداخته است کارخانه و افتادن در ورطه بيکاری

شرکت از يک سو دستمزد توده ھای کارگر را پرداخت نمی کنند و از سوی ديگر ھيچ دريچه ای به 
کارگران چند ماه است که در حال اعتراض و . اشتغال بر روی آنان باز نمی کنند سوی تضيمن
نيز صحنه ای از ھمين پيکارھای  ٨٧مھر  ٢٩اجتماع اعتراضی روز دوشنبه . مبارزه ھستند

کارگران در اين روز در مقابل اداره دادگستری شھر جمع شده و شروع به اعتراض و . است طوالنی
پرداخت فوری دستمزدھای معوقه و تضمين امنيت اشتغال در . ش کردندطرح خواسته ھای خوي

دقيقه صبح آغاز  ٣٠و  ٨از ساعت  اين اجتماع اعتراضی. صدر خواسته ھای کارگران قرار دارد
اجتماع کنندگان معترض اعالم کردند که تا دستيابی به نتيجه مطلوب . ادامه يافت ١١شد و تا ساعت 

   .داد  به مبارزه ادامه خواھند

  ٨٧مھر  ٣٠

 

 کالمی چند درباره طومارنويسی کارگران ساختمانی کردستان
کارگران ساختمانی کردستان با ارسال طوماری برای ھيئت رئيسه مجلس 

محتوای اين نامه . خواستار دفاع مجلسيان از بيمه کارگران ساختمانی شده اند
واد و تبصره ھای عمدتا ھشدار به نمايندگان مجلس برای رعايت بندھا و م

بند فالن  ٢٩، اصل ٣اصل  ١٢، بند ٣اصل  ٩بند . مختلف قانون اساسی است
اين که چرا کارگران به نوشتن اين طومار اقدام کرده اند برای . و مانند اين ھا

نمی توان منکر شد که بسياری از کارگران درحالی . ما کامال قابل فھم است
ه مبارزه می کنند به قوانين سرمايه توھم که به طور عينی و مادی عليه سرماي

و آفريننده اين توھم نيز خوِد مناسبات سرمايه . دارند و به آن استناد می کنند
به عبارت ديگر، توھم کارگران به قوانين سرمايه داری امری . داری است

. صرفا ذھنی نيست و مبنايی عينی در درون خوِد جامعه سرمايه داری دارد
ون و رفرميسم را در ميان کارگران خوِد مناسبات سرمايه داری گرايش به قان

درست است که سنديکاليست ھا و احزاب رفرميست اعم از . بازتوليد می کند
چپ و راست برای خدمت گذاری به نظام سرمايه داری اين گرايش را 
تئوريزه و رھبری می کنند اما اينان فقط بر بستر اين گرايش عينی و مادی 

بنابراين، يک دليل طومارنويسی کارگران . نند اين کار را بکنندمی توا
ساختمانی کردستان و استناد آن ھا به قانون سرمايه توھم بخش ھايی از آنان 

ھستند کارگران بسياری که به  .اما اين تمام مسئله نيست. به اين قانون است
دولتيان و از  قوانين سرمايه داری توھم ندارند و نيز خوب می دانند که معضل

. جمله ھيأت رئيسه يا اعضای مجلس سرمايه بی اطالعی از اين قوانين نيست
آنان می دانند که کلمه به کلمه آنچه در جامعه سرمايه داری نام قانون بر خود 
دارد توسط متفکران، نمايندگان سياسی، حقوق دانان و زعمای نظام بردگی 

شتر کارگران ساختمانی کردستان بي. مزدی طرح و تنظيم و تصويب شده است
و بخش زيادی از کارگران ايران و جھان، اگرچه به صورت خودجوش و 
خودانگيخته، اما به ھرحال تضاد و تعارض آشتی ناپذير خويش با سرمايه 

خيلی خوب . داران، دولتمردان سرمايه و نظام سرمايه داری را درک می کنند
خوب می دانند . مدافع حقوق آنان باشد می دانند که قانون سرمايه قرار نيست

از اين . که منافع آنان با منافع سرمايه داران مشترک نبوده و نمی تواند باشد
گذشته خوب ھم می دانند که با عريضه نويسی و توسل به قانون گرھی از 

اين کارگران مانند بسياری از کارگران . مشکالت آن ھا گشوده نمی شود
خوب می دانند و اين جاست که ما در مقابل اين سئوال ايران اين حقايق را 

قرار می گيريم که پس چرا اين کارگران به رغم فقدان توھم به قوانين سرمايه 
داری بازھم به اين قوانين استناد می کنند و به عريضه نويسی و ارسال 
طومار به مقامات سرمايه روی می آورند؟ به نظر ما، علت اين امر آن است 

ين کارگران خود را در حالت استيصال، ناتوانی و فقدان راه چاره عملی که ا
راز توسل آنان به طومار . برای اعمال قدرت متحد طبقاتی احساس می کنند

آن ھا خود را در . نويسی و رجوع به قانون سرمايه در اينجا نھفته است
 موقعيتی سخت ضعيف مشاھده می کنند و ھمين احساس ضعف است که آنان
  . را به سمت نوشتن طومار و بستن دخيل به دار قانون سرمايه سوق می دھد

اين بی قدرتی و احساس ضعف بدبختانه در فرھنگ و ايدئولوژی احزاب و 
اين ھا چنين وانمود می کنند که . فرقه ھا تعبيری سخت وارونه پيدا کرده است

ختمانی کردستان سا گويا کارگران عموماً و به طور مثال ھمين دوستان کارگر
اصالً تضاد و تعارض خود با سرمايه و سرمايه داران و دولت سرمايه داری 

و گويا تنھا مشکل آن ھا اين است که بايد عده ای نخبه و . را نمی فھمند
شايسته و اھل فھم از خارج طبقه آن ھا و آن چنان که خودشان می گويند 

و گروه ھا بيايند و اينان را دانشوران طبقات باال يعنی ھمان اصحاب احزاب 
ما در اينجا قصد تشريح اين !! از ورطه گمراھی به راه راست ھدايت کنند

بحث را نداريم زيرا در باره بی پايه و وارونه بودن اين دريافت ھا به اندازه 
روی سخن ما نه با ھيچ دار و دسته و حزب و فرقه بلکه . کافی بحث کرده ايم

ن طبقه خود يعنی کارگران ساختمانی کردستان و ھمه فقط با ھمزنجيران درو
مشکل اصلی بسياری از اين کارگران . کارگران ھمسرنوشت آنان است

احساس ضعف و بی قدرتی و فقدان توان الزم برای اعمال قدرت مؤثر عليه 
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کاچی «آنان در غياب اين توانايی احساس می کنند که . دشمن طبقاتی است
ا خود می گويند شايد حاال که کار ديگری از دستمان ب. است» بھتر از ھيچی

ساخته نيست با الحاح و عجز و البه بتوان در دل سنگ دولتمردان ضدکارگر 
طومارنويسی اين دوستان حديث دنيای يأس و احساس عجز . راھی بازکرد

درست به ھمين دليل ھمه حرف ھای ما نيز روی محور ضعف و . آنان است
واقعيت اين است و تمامی . استيصال متمرکز است فروماندگی و احساس

تجارب تاريخی به ما ياد داده است که اگر ھم با خواھش و حيلت و حالت 
بتوان حتی در سنگ خارا راھی بازکرد در دل سخت تر از سنگ خارای 
سرمايه داران و دولتمردان نظام سرمايه داری امکان گشودن ھيچ راه و 

ی توان واقعيت زمخت بی قدرتی و ضعف را به نم. روزنه ای وجود ندارد
» کاچی بھتر از ھيچی« حال خود رھا کرد و تالش برای رفع آن را با 

ھيچ راھی برای ما وجود ندارد جز اين که بر موقعيت . جايگزين ساخت
قبل از ھر چيز بايد قبول کرد که . ضعيف و فرسوده و متشتت خود غلبه کنيم

. يت اسفبار پراکندگی و ناتوانی امکان پذير استاين کار يعنی غلبه بر وضع
خوِد . تاريخ ھمه جا با صدای بلند اين امکان پذيری را فرياد زده است

سال اخير و در متن گسترده ترين حمام  ٣٠کارگران کردستان در طول ھمين 
يک معضل اساسی . خون ھای دولت سرمايه داری دنيايی مبارزه کرده اند

ت آن بوده که اھداف واقعی طبقاتی مان و تحقق انتظارات درمورد اين مبارزا
ما متشکل شده ايم، . و مطالبات ضدسرمايه داری ما را دنبال نمی کرده است

اما به صورت پيشمرگ جنبش ھای ديگر و به عنوان سياھی لشکر رفرميسم 
خطر کرده ايم و بسيار ھم وسيع و حاد و . راست يا چپ وارد ميدان شده ايم

طر کرده ايم، اما نه در ھيئت فعاالن طبقه خويش برای سازمانيابی جدی خ
جنبش ضدسرمايه داری توده ھای ھمزنجير بلکه در چھارچوب يک رژيم 
ستيزی خلقی و ضدامپرياليستی و غيرکارگری که نمايندگان جنبش ھای ديگر 

در يک کالم، ما سال ھا مبارزه کرده ايم، خطر . پيش روی ما قرارداده اند
پس، ما از عھده انجام . دست به سازمان دادن توان خويش زده ايم رده ايم وک

اساس بحث اين است که بايد اين کارھا را در ميدان . اين کارھا بر می آييم
بايد خودمان به عنوان . انجام دھيم عليه سرمايهواقعی کارزار طبقاتی خود 

برای سازمانيابی  فعاالن جنبش ضدسرمايه داری طبقه مان عزم جزم کنيم و
بايد دست ھمديگر را . وسيع توده ای خويش عليه سرمايه دست به کار شويم

را به نقطه عزيمت » منشورمطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران«و  بفشاريم
 . مبارزه شورايی و سراسری خود عليه سرمايه تبديل کنيم 

  !ھمزنجيران
طومارنويسی ھيچ گرھی از بسياری از شما مثل روز روشن می دانيد که با 

قانون نه وسيله احقاق حق ما کارگران . ھيچ مشکل کارگران حل نخواھد شد
بلکه ابزار دست سرمايه داران برای درھم کوبيدن ھر جنب و جوش 

آنچه سرمايه داران و دولت شان آن را حق می نامند . ضدسرمايه داری ماست
به قانون و نه نگاشتن طومار  نه توسل. دنيای ناحقی و ظلم و ستم عليه ماست

بايد به پا خيزيم، بايد بر تشتت و ضعف و . ھيچ کدام عالج درد ما نيست
بايد متشکل شويم و با اتکا به قدرت متحد و . فروماندگی خود غلبه کنيم

با اتکا به قدرت متحد . شورايی خود نظام سرمايه داری را به چالش بکشيم
سرمايه داری تحميل کنيم و از درون  خود مطالبات روزمان را بر نظام

شوراھای سراسری ضدسرمايه داری توده ھای طبقه مان برای نابودی نھايی 
نظام سرمايه داری و استقرار جامعه ای عاری از ھرگونه کارمزدی به پيش 

  .اين تنھا راه نجات ماست. تازيم

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

 کل کارگریکميته هماهنگی برای ايجاد تش

  ٨٧مھر  ٣٠

  

 احکام حبس تعليقی برای چهار سنديکاليست شرکت واحد
دادگاه برای چھار فعال سنديکاليست احکام 

آقايان عطا . حبس تعليقی صادر کرده است
 باباخانی، سعيد ترابيان، يعقوب سليمی و علی
زادحسينی اعضای ھيئت مديره سنديکای 

 ١۴تا  ۶شرکت واحد اتوبوس رانی تھران به 
اين » جرم«. ماه حبس تعليقی محکوم شده اند

افراد فقط تالش برای دستيابی به مطالبات اوليه 

کارگران شرکت واحد در چھارچوب قانون 
قاضيان . اساسی دولت سرمايه داری بوده است

دادگاه ھمين تالش کارگران ياد شده را اقدام 
تعبير بسيار ساده . عليه امنيت کشور شمرده اند

فاف اين احکام اين است که گفتن ھر کلمه و ش
درباره پايين بودن سطح دستمزد کارگران و 
تقاضای ھر لایر افزايش مزد توده ھای کارگر 

ما . اقدام عليه امنيت نظام سرمايه داری است
احکام صادره برای فعاالن سنديکاليست شرکت 

  . واحد را قاطعانه محکوم می کنيم

  ٨٧مھر  ٢٩

  

  

 يک کارگر راننده درد دل های 
امادرحال  ،كردم من در عسلويه كار می ....«

ما بپرسيد از  .راننده بازنشسته ھستم يک حاضر
مشكل  ھای ماكارنداريم؟ تمامی كه چه مشكلی 

که می خواھيم تحويل  محموله رافقط يك  .است
در برف و  .مشوي پنج ساعت معطل می بگيريم،

ه ھا کار مجبوريم در جادباران وسرما وگرما 
 ھا دربيابان ما بايد كه چقدر دانيد نمی شما. کنيم
در . بکنيم تا يك پنچرگيری جاده ھا بخوابيم و

 در صورتی .جامعه ھيچ اسمی از راننده نيست
رانندگان دوش كه بار اصلی اين جامعه روی 

شده سرشکن رنج دنيا روی ما رانندگان . است
ی اعتبارارزش و ھيچ  ين کشور ازدر ا .است

رويم نه  به بانك ھم می وقتی. نيستيم برخوردار

و نه اين كه به ما وام .امضای ما را قبول دارند
  . دھند می

كسی كه  .كند می مشكل ايجاد برای ما فقطبيمه 
از كجا  ھزارتومان ماھيانه درآمد دارد ٣٠٠
برای حق بيمه كه شصت ھزارتومان  بياورد

د و آيا اين راننده خرج ندار پرداخت کند؟
خانواده ندارد؟ مردم دلشان خوش بود كه بيمه 

اگر چند . را كم كردند ولی دوباره اضافه كردند
روز ھم اين بيمه را ندھيد بايد كلی جريمه 

 وجود نداردی برای شكايت يھيچ جا .بپردازيد
كارگران ھم  ھمه. كنند اذيت می فقط ھمه جا

مشكل كه يكی دو تا  .دارند ھمين وضعيت را

وقتی قانون  .فقط بايد بسوزيم و بسازيم. نيست
 با او ھمدست می و گيرد نمیرا  سرمايه دار يقه
  .وضعيت ما كامال مشخص است ،شود

سال است که برای کارخانه تراز بوشھر  ۵االن 
ميليون تومان  ١١در اين مدت . کار می کنم

اما يک . دستمزد از صاحبان شرکت طلب دارم
من ماشين مال . ندلایر آن را پرداخت نکرده ا

از ديگران گرفته ام و برای . خودم نيست
اما به اين سرنوشت . سرمايه دار کارکرده ام

کارفرمايی که برايش جان کنده ام . دچار شده ام
و دستمزدھای مرا نپرداخته است االن در بيت 
رھبری پست مناسبی برای خود دست و پا کرده 
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ی که من چگونه می توانم از سرمايه دار. است
چه ! اين ھمه نفوذ دارد دستمزدھايم را بگيرم؟

کسی حاضر است اصالً به حرف من گوش 
سال برای اين سرمايه دار کار  ۵من ! کند؟

کردم و االن که دارم حرف می زنم اگر او را 
ببينيم دلم می خواھد يک راست او را بکشم، 

آن ھايی که . اگر چه می دانم به زندان می افتم
ی شوند مگر دلشان می خواھد که مرتکب قتل م
آن ھا ھم مانند من اين چنين مورد . قاتل باشند

   .ظلم و جنايت قرار می گيرند

و . من درعسلويه پوست بدنم خشك شده است
به سر  اين ھمه بال .توانم تكان بخورمی اصال نم

  .اين ھا ظلم نيست؟ واقعا .آوردند ما

داند  یخدا م. دارد منطقه وجود اين يك اسكله در
كه چند ميليون برای ساخت اين اسكله ھزينه 

. ندادندی كارگر به ھيچيك لایر حتی ولی  كردند
چيزھای در گرفته تا وتعداد زيادی تجھيزات از ل

وتعداد زيادی كارگر استخدام  ديگر آوردند
 نمی شما .كردند می كه در اين جا كارنمودند 

ن دانيد يك كارگر برای گرفتن دويست ھزارتوما
در عسلويه يک  .حقوق چه زجری بايد بكشد

در . شرکت بود به نام شرکت شيلکو بختياری
ابتدای كار پول كارگران رابرای مدت كوتاھی 

و  اما يك روز ديديم كه جمع كرد. پرداخت كرد
كارگران را  ھای كه طلب بدون اين ،رفت

  .بپردازد

. يدندخواب كارگران در عسلويه روی كارتون می
بعداز سه ماه تا چھار ماه  .ا شروع كنندر تا كار

اين شركت جمع  كردند كه با اين شرايط كار
و ھيچ  رفتھا را خورد و  پول اين بدبخت .کرد

  . ی ھيچ چيز نشدكس ھم پاسخگو

ھا ھم ھيچ وقت حقايق را  تلويزيون و دوربين
ھرجا كه منافع حاكميت اين ھا فقط . گويند نمی

  .دندھ میخود را نشان  كند می اقتضا

يك . مان استتو ٤٠٠ در منطقه ما يك كيلو پياز
من  .تومان است كيلو گوشت ھفت ھزار
شب تا صبح بچه ھا . جوابگوی خانواده ام نيستم

يك  .خواھيم كه دفتر و كتاب می گويند می
 ٣٠٠تا  ٢٥٠كه ماھانه بيشتر از  كارگر

چگونه جلوی ، گيرد ھزارتومان حقوق نمی
تواند جلو  چگونه می كند؟ بلند خانواده اش سر
ھميشه وقتی  نباشد؟ شرمسار زن و بچه ھايش

ھا را  یيآفريقا خواھند فقر را نشان بدھند می
اين درحالی است كه وضعيت ما  .زنند مثال می
واقعيت امروز  .يی ھا ھيچ بھتر نيستاز آفريقا

  » .اين کشور اين است

  انجمن صدای کاوه ھا : منبع 

  ٨٧مھر  ٢٩

 

 افشين شمس قهفرخی برگزار شد دادگاه
جلسه دادگاه افشين  ٢٩/٧/٨٧شنبه دوروز 

با حضور  - فعال کارگری  - شمس قھفرخی 
وکيل ايشان آقای محمد شريف در دادگاه انقالب 

در اين جلسه، . اسالمی اصفھان برگزار شد
قاضی دادگاه اتھام افشين شمس را محاربه به 

عالم دليل عضويت در حزب کمونيست ايران ا
 ١٨۶مستند قانونی قاضی دادگاه ماده . کرد

قانون مجازات اسالمی است که نص آن چنين 
ھر گروه يا جمعيت متشکل که در « : است 

برابر حکومت اسالمی قيام مسلحانه کند مادام 
که مرکزيت آن باقی است تمام اعضاء و 
ھواداران آن، که موضع آن گروه يا جمعيت يا 

و به نحوی در پيشبرد سازمان را می دانند 

اھداف آن فعاليت و تالش موثر دارند، محاربند 
 ».اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند

پس از تفھيم اتھام توسط قاضی، افشين شمس که 
از روحيه خوبی برخوردار بود از خود دفاع 

نيز با آن که  محمد شريف، وکيل شمس،. کرد
ارائه کرده بود  قبال اليحه دفاعيه کتبی به دادگاه

در اين جلسه به طور شفاھی نيز از موکل خود 
سپس قاضی از افشين شمس خواست . دفاع کرد

که اگر به عنوان آخرين دفاع مطلبی دارد بيان 
اخذ آخرين دفاع به اين معناست که اين . کند

جلسه، آخرين جلسه دادگاه شمس است و قاضی 
پس از جلسه دادگاه . بايد رای خود را صادر کند

آخرين دفاع افشين به پايان رسيد و قرار است 

در اين جلسه، . رای دادگاه به زودی اعالم شود
وکيل افشين از دادگاه درخواست کرد که قرار 

  . بازداشت او به قرار کفالت تبديل شود

از آنچه در فضای دادگاه گذشته است می توان 
چنين استنباط کرد که دفاعيات شمس و وکيل او 

را مجاب کرده است که شواھد و قرائن  قاضی
موجود برای اثبات اتھام محاربه کافی نيست و 

ما از . به احتمال زياد اين اتھام منتفی خواھد شد
افشين شمس قھفرخی به عنوان فعال کارگری 
دفاع می کنيم و خواھان آزادی بی قيد وشرط او 

   .ھستيم

 ٨٧مھر ٣٠

 

ميليارد تومانی  ٣سازمان تأمين اجتماعی و بدهکاری 
 !کارفرمايان

سازمان تأمين اجتماعی شھر ساری اعالم کرده 
ميليارد تومان از کارفرمايان و  ٣که حدود 

اين را که . صاحبان کارخانه ھا طلبکار است
سرمايه داران بدھکار مالک کارخانه، مزرعه، 
تجارتخانه، فروشگاه و ساير مراکز کار چند 

ز ميزان مبلغی که ھر ھمچنين ا. نفرند نمی دانيم
سرمايه دار در قبال استثمار يک کارگر يا کل 
کارگرانش بايد به سازمان تأمين اجتماعی 
ساری و به طورکلی اين نھاد دولتی بپردازد ھم 
ھيچ اطالعات درستی در گزارشات رسمی نھاد 

در اين ميان اما . مذکوربه دست ما نرسيده است
يارد ميل ٣بدھکاری . يک نکته روشن است

تومانی صاحبان سرمايه به سازمان تأمين 
اجتماعی شھر ساری با توجه به شمار واحدھای 
صنعتی و مراکز کار اين شھر به صورت 
گويايی اين حقيقت را بانگ می زند که 
کارفرمايان بدھی ھای خود را حتی به اين 

به بيان ديگر سرمايه . نھادھا نيز نمی پردازند
مزد ناچيز کارگران را داران ايران نه فقط دست

پرداخت نمی کنند بلکه حتی بدھکاری ھای 
خويش به دولت طبقه شان را ھم پرداخت نمی 

بر اساس آنچه در روزنامه ھای دولتی . کنند
درج می شود اين ھا حتی اقساط وام ھای بسيار 
کالنی را ھم که برای سرمايه گذاری و استثمار 

. دازندبردگان مزدی دريافت کرده اند نمی پر
موضوع را می توانيم اين گونه خالصه و 

جامعه ای که جھنم شعله ور و . تصوير کنيم
سوزان و خاکسترساز ھست و نيست کارگران 
است برای سرمايه داران از ھر بھشتی بھشت 

سرمايه را بانک ھا از محل جمع . تر است
آوری حاصل استثمار انبوه توده ھای کارگر 

ز به بازگشت به اين مفت و مجانی و بدون نيا
آن ھا با اين . سرمايه داران ھديه می کنند

نيروی کار مزدی شبه  سرمايه ھای اعطايی،
رايگان و حتی رايگان و بدون ھيچ دستمزد را 

ھمين سرمايه . مورد استثمار قرار می دھند
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داران در حالی که سرمايه را مفت و رايگان 
دريافت کرده اند و نيروی کار را ھم مفتی 
استثمار می کنند زمين و زمان را از شکايت 
درباره وضعيت بد مالی و کسادی بازار پُر می 
کنند و در قبال اين غوغاھا باز ھم سرمايه و 
سرمايه و سرمايه به صورت وام دريافت می 

با وام ھا و سرمايه ھای جديد کارخانه و . دارند

بازھم کارخانه می سازند و حتی چين و ماچين 
مرو انباشت ھای عظيم خود تبديل می را به قل
آنان بازھم فرياد می زنند که زير فشار . نمايند

وضعيت بد مالی نه قادرند دستمزد کارگران را 
بپردازند، نه می توانند ديون بانکی خود را 
پرداخت کنند و نه قادر به بازپرداخت بدھی 
. ھای خود به سازمان تأمين اجتماعی ھستند

ھمه جای دنيا اربابان بی عنان سرمايه داران در 
مصون از ھر نوع بازخواست ھستند اما 

چنان نعمتی  سرمايه دار بودن در جامعه ايران
است که سرمايه داران ديگر دنيا نمی توانند با 

  . چشم حسادت به آنان نگاه نکنند

  ٨٧مھر  ٢٨

  

 ماه دستمزد کارگران کارخانه چينی حميد ٨تعويق 
ماه تمام است که ھيچ ريالی  ٨ينی حميد در شھر قم کارگران کارخانه چ

ماه بدون ھيچ دستمزد چه  ٨اين که آنان در طول . دستمزد دريافت نکرده اند
. وضعيت رقت باری را گذرانده اند موضوعی است که نياز به توضيح ندارد

مستمر به اخراج از خانه ھای اجاره ای و اجبار  گرسنگی، بدھکاری، تھديد
ن نشينی، رعب و وحشت از افتادن به دام پليس و قوه قضاييه سرمايه به بيابا

به جرم ديرکرد بدھکاری ھا، احساس خفت و مذلت در مقابل طلبکاران و 
گريزناپذير  ھمه بدبختی ھا و شکنجه ھای جسمی و روحی ديگری که شرط

کارگر بودن در دوزخ توحش سرمايه داری ايران است ھمه و ھمه لحظه به 
کارگران در ھمه اين مدت در ھر . آنان را در چنگال خود فشرده استلحظه 

نه  اما طبق معمول در ھيچ کجا. فرياد اعتراض سرداده اند کجا که ممکن بوده
فقط از ھيچ مرجعی ھيچ پاسخ موافقی نشنيده اند بلکه صدای اعتراضشان 

يک آنان امروز نيز  .يکراست با قدرت قھر دولت سرمايه خاموش شده است
بار ديگر در مقابل مرکز راديووتلويزيون شھر قم اجتماع کردند تا بازھم عليه 

اجتماع کارگران اما بازھم . جنايات صاحبان سرمايه فرياد اعترض سردھند
در ھمان دقايق اوليه خود با ھجوم پليس و نيروی سرکوب سرمايه روبه 

رفتند و کوشيدند نيروھای امنيتی کارگران را از ھمه سو درمحاصره گ. روشد

تا از رسيدن صدای اعتراض آنان عليه شدت استثمار و مظالم و بربريت 
  . سرمايه داری به گوش اھالی شھر و ساير ھمزنجيرانشان جلوگيری کنند

  ٨٧مھر  ٢٨

 

 سرمايه داری و گرسنگی ميلياردها انسان
گزارش ھای » روز جھانی غذا« در روزھای گذشته به مناسبت مراسم 

انی در باره گرسنگان و افزايش جھشی شمار آنان در طول چند سال فراو
غالب مباحثات بر حسب ظاھر به نقد بی توجھی . اخير انتشار يافته است

. دولت ھا و سازمان ھای بين المللی به امور گرسنگان اختصاص يافته است
درھمه گزارش ھا نفس وجود گرسنگی امر طبيعی زندگی کثيرترين جمعيت 

کره زمين شمرده شده و تمامی راه حل ھا و پيشنھادھای ارائه شده برای ساکن 
کاھش و بعضاً حتی ريشه کنی گرسنگی نيز به کف با کفايت بانيان و مدافعان 

و  پيداست که تمامی اين جار و جنجال ھا! نظام سرمايه داری سپرده شده است
يز بايد در اما پيش از ھر چ. وارونه پردازی ھا جای بحث اساسی دارند

تعريف نويسندگان گزارش ھا و مجامع بين المللی از گرسنگی اندکی دقت 
اينان با لحنی که ظاھرا حکايت از انتقاد و شکايت و احساس مسؤليت . کرد

نسبت به پديده گرسنگی دارد از وجود يک ميليارد انسان گرسنه در دنيا سخن 
اعتراضی و انتقادی شان به اين ترتيب، اين اشخاص به رغم لحن . گفته اند

بنياد کار خود را بر جعل گسترده واقعيت ھا استوار ساخته  درباره گرسنگی
سازمان « . شمار گرسنگان جھان نه يک ميليارد بلکه چندين ميليارد است. اند
در گزارشات مکرر و سال پشت سر سال خود تصريح کرده است که » ملل

دالر در روز زندگی می  ٢ی کمتر از ميليارد سکنه زمين با درآمدھا ٣حداقل 
. دالر در ھيچ کجای دنيا ھيچ شکمی را سير نمی کند ٢درآمد روزانه . کنند

ھمه اين ھا توده . اين سه ميليارد جمعيت ھمه آدم ھايی سخت گرسنه ھستند
ھای طبقه کارگر و نفوس جمعيتی خانواده ھای کارگری دنيا را تشکيل می 

ل سرمايه ھا و ثروت ھای جھان موجودند و از دھند که از يک سو خالق ک
در بيغوله ھای مرگ زندگی . سوی ديگر قادر به تھيه نان شب خود نيز نيستند

اغلب از ھر نوع امکانات . دسترسی به آب آشاميدنی سالم ندارند. می کنند

ً فاقد امکانات دکتر و دارو و درمان ھستند. آموزشی محرومند ساالنه . عموما
فقط . ھزار نفر آنان از شدت گرسنگی می ميرند ۵٠و روزانه  ميليون ١٨

ن اين خانواده ھای کارگری که زير فشار بی غذايی تسليم جوخه ھای کودکا
اين ھا ھمه . نفر بيشتر است ٢٠مرگ سرمايه می شوند در ھر يک دقيقه از 

گرسنگان نفرين شده محکوم به مرگ نظام گرسنگی آفرين سرمايه داری 
ھر . ميليارد ھم بيشتر است ٣اما آمار واقعی گرسنگان حتی از اين . ھستند

کس که قادر به خريد نيازھای زندگی خويش نيست در گرسنگی به سر می 
برد و فشار گرسنگی ھمواره او را به بدترين بيماری ھا و مرگ تھديد می 

انسانی که مسکن مناسب ندارد، تغديه اش بھداشتی نيست و با حفظ . کند
ندارد، تندرستی او تناسب ندارد، دکتر و بيمارستان و داروی کافی در اختيار 

آب آشاميدنی و محيط زندگی اش سالمتی و رشد طبيعی جسمی و فکری او را 
گرسنه در روايت نھادھای . تضمين نمی کند به طور قطع انسانی گرسنه است

بين المللی سرمايه داری انسانی است که توانايی خريد ھيچ نوع غذايی ندارد 
اين تعريفی . ز خواھد مردو اگر از جايی به او غذا نرسانند حتماً در ھمان رو

است که مدافعان نظام بردگی مزدی اختراع کرده اند تا در پرتو آن چندين 
  . ميليارد کارگر گرسنه دنيا را انسان ھای سير نشان دھند

از اين ھا که بگذريم، سخن اصلی اين است که انسان ھا چرا گرسنه اند؟ چرا 
نفر سکنه  ٣چرا از ھر  کودک از گرسنگی می ميرند؟ ٢٠در ھر يک دقيقه 

کره خاکی قلمرو حاکميت سرمايه يکی از آن ھا فقط در اثر فقر و گرسنه 
بودن جان خود را از دست می دھد؟ چرا گرسنگی بايد امر طبيعی زندگی آن 
ھا شمرده شود؟ آيا سطح توليد کنونی بشر کفاف سير کردن ھمه انسان ھا را 

آيا آنچه امروز توسط توده ھای ! ره اند؟آيا گرسنگان آدم ھايی بيکا! نمی دھد؟
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ميليارد و  ۶کل  کارگر دنيا توليد می شود برای باالترين سطح رفاه و معيشت
چند صد ميليون سکنه زمين کافی نيست؟ اين ھا پرسش ھای بسيار اساسی 
جھان موجودند، پرسش ھايی که پاسخ آن ھا را بايد نه در جار و جنجال ھای 

 - ی و کليسايی و اومانيسم بازی ھای کاريکاتوری عوام فريبانه دولت
. رفرميستی بلکه در مبارزه ميان طبقات اساسی دنيای موجود جستجو کرد

مثل روز روش است که اگر در ھمين لحظه حاضر نظام دژخيم سرمايه داری 
شر خود را از سر بشريت کوتاه کند نه فقط گرسنگی به طور کامل محو 

برای ھميشه از ساحت زندگی بشر رخت برخواھد خواھد شد، نه فقط فقر 
بست، نه فقط ھمه آحاد ساکنان زمين به ھمه امکانات معيشتی و رفاھی دست 

از ھر کس به اندازه « خواھند يافت بلکه، فراتر از آن، اصل معتبر انسانی 
. به طور کامل قابل اجرا خواھد بود» توانش و به ھر کس به اندازه نيازش

وس سرمايه گور خود را گم کند بشريت معاصر حتی با اعالم اگر بختک منح
داوطلبانه بودن کار بازھم به زندگی عاری از نياز و ماالمال از رفاه دست 

زادگاه واقعی گرسنگی و فقر و ذلت و حقارت و زبونی انسان . خواھد يافت
عظيم . کافی است فقط به چند نکته دقت کنيم. عصر نظام سرمايه داری است

ين بخش توليدات کنونی دنيای سرمايه داری خواه کاال و خواه فراورده ھای تر
ً نيازھای خودگستری و انباشت » خدمات« موسوم به  نه نياز بشر که صرفا

شيوه توليد سرمايه داری نه نيازھای معيشتی و رفاھی و . سرمايه است
زھم ملزومات تعالی جسمی و فکری انسان بلکه فقط سرمايه، سرمايه و با

ھر چه توده ھای کارگر دنيا نسل بعد از نسل کار کرده . سرمايه توليد می کند
اين سرشت . اند به صورت سرمايه از دسترس زندگی آنان خارج شده است

دنيا از سرمايه و . سرمايه است که با حاصل کار و توليد کارگران چنين کند
جھان از . استثروت و محصول کار نسل بعد از نسل بردگان مزدی آکنده 

. سرمايه اشباع است، چنان که امکان نفس کشيدن از بشريت سلب شده است
شيوه توليد سرمايه داری در ذات خود مولد و موجد و سرچشمه زايش 

اما حتی نگاه ساده ای به گوشه بسيار ناچيزی از آنچه . گرسنگی انسان است
می تواند علت اين نظام با بشريت و سرنوشت کار کارگران دنيا می کند 

به ھمين ارقامی که اين روزھا ھمه جا بر . ما نشان دھد واقعی گرسنگی را به
ميليارد دالر کمک دولت  ٧٠٠. سر زبان ھا جاری است خوب توجه کنيد

ميليارد پوندی را  ۵٠٠. آمريکا به مراکز بحرا ن زده مالی را در نظر بگيريد

ھای انگليسی تزريق کرده است  به بانک!! که آقای آرشيتکت مقابله با بحران
ارقام صدھا ميليارد يورويی مصوب دولت ھای اتحاديه . به آن اضافه کنيد

به بودجه . به حاصل جمع آن ھا بيفزاييد اروپا برای نجات سرمايه را بازھم
وزارت « ميليارد دالری وزارت جنگ آمريکا زير نام دروغين  ۶٠٠ساالنه 
 ١٣٠٠ھزينه ھای تسليحاتی ساالنه . بيندازيدبرای نابودی بشريت نظر » دفاع

ميليون  ٧٠٠مخارج روزانه . ميلياردی کشورھا را در ذھن خود مرور کنيد
می دانيد که با . دالری جنگ آمريکا در عراق را در کنار آن ھا قرار دھيد

ميليارد دالر می توان کره زمين و کره ماه را به ھم وصل کرد، در  ١٠٠٠
ج نظامی ساالنه دولت ھای سرمايه داری از اين رقم بسيار حالی که فقط مخار
در جھانی که ھر سال ھزاران ميليارد دالر صرف کشت و . بسيار بيشتر است

کشتار بشريت می شود چندين ميليارد انسان زير فشار گرسنگی تسليم مرگ 
فاجعه سياه برخاسته از . گرسنگی پديده طبيعی زندگی انسان نيست. می شوند
برای کندن ريشه گرسنگی بايد . ديت شيوه توليد سرمايه داری استموجو

بدون اين کار ھر روز بايد شاھد ظھور خيل . سرمايه داری را نابود کرد
برای نابودی سرمايه داری دير ھم شده . عظيم گرسنگان جديد و جديدتر بود

امه است و کارگران نبايد بگذارند که اين نظام بيش از اين به توحش خود اد
اگر قرار است توده ھای کارگر دنيا نه در لباس برده مزدی بلکه در . دھد

ھيئت واقعی انسان زنده بمانند و زندگی کنند آنان بايد ھرچه زودتر به بود و 
تالش برای متحد شدن ھمه کارگران جھان . بقای سرمايه داری پايان دھند

بنای محکمی حول يک منشور مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری سنگ 
برای سازمانيابی پيکار بين المللی توده ھای کارگر عليه سرمايه و با ھدف 

مبارزه با . پايان دادن به حيات رابطه خريد و فروش نيروی کار است
است و تنھا به شرطی موفق و ھدفمند  گرسنگی نيز تنھا در صورتی واقعی

ارگران جھان است که حلقه پيوسته ای از پيکار سراسری ضدکار مزدی ک
  . باشد

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ٨٧مهر  ٢٩

 

 ادامه اعتصاب در کنسرن بوئينگ در آمريکا
ورد  ی درم زارش قبل ه در گ ه ک ان گون ھم

ده است،   ٢٧٠٠٠اعتصاب کارگران بوئينگ آم
ازی در  ا س ن ھواپيم اغل در اي ارگر ش ک

انزاس در  واشينگتن، ان و ک ا، اوره گ  ٦کاليفرني
پتامبر  ه  ٢٠٠٨س ری اتحادي را  IAMرھب

دون  برخالف تمايلش وادار به اعالم اعتصابی ب
د ان آن کردن ان پاي ين زم ه . تعي ن اعتصاب ک اي

اريخ کنسرن  ارگری در ت م ک سومين حرکت مھ
اه و  مذکور است تا کنون يعنی نزديک به يک م

ا ه دارد و ک ه ادام ت ک يم اس ود ن ا وج رگران ب
اری  ران ج ه از بح تی ک ب و وحش ای رع فض
اکم  ده ح االت متح ژه در اي ه وي رمايه داری ب س
د ته ان ب ننشس ود عق ت، از خواست خ ده اس . ش

اکنون  ا،  ٢.٣٥٩.٩٥٣.٨٠٠اعتصاب ت دالر و ي
ه  ر، روزان اده ت ن  ١٠٠س ه اي ون دالر ب ميلي

ت رر زده اس رن ض ن . کنس ود اي ا وج ا ب ام
ذيرش خواسته ھای کارگران بوئينگ حاضر به پ

ارزه  ن مب ارگران ازاي د ک ی خواھ ت و نم نيس
  . بزرگ پيروز بيرون بيايند

ه ط اتحادي ده توس الم ش ات اع ن  مطالب رای اي ب
  : اعتصاب عبارتند از

  تضمين کار کارگران به مدت سه سال ديگر -١
اعتراض به کاھش سھم کنسرن در پرداخت  -٢

  حق بيمه بيماری برای کارگران
  اعتراض به شرايط بازنشستگی  -٣
  دريافت سود ويژه -٤
  درصد ١٣افزايش دستمزدھا به ميزان  -٥

ميليارد  ١٣به اين طرف  ٢٠٠٢بوئينگ از سال 
يش از  ال ب ه اول امس ش ماھ  ٢دالر و در ش

ی  ن يعن رده است و اي ميليارد دالر سود کسب ک
ارگران ١٣ ده ک ار پرداخت نش ارد دالر ک . ميلي

سنت  ٣٠ين حاضر نيست ساعتی اما با وجود ا
د ارگران اضافه کن تمزد ک ه دس ن . ب ه اي مجموع

رای  ٣٠ ا ب ار ھفتگی يک  ٤٠سنت ھ ساعت ک

ه ! دالر می شود ٤٨دالر و ماھانه  ١٢کارگر  ک
د ی کن در . نمی تواند اثر تورمی قيمت ھا را خنث

کارگر به مدت يک سال  ٢٧٠٠٠مجموع برای 
ه کمتر از دالر خواھد شد ک ١٥.٦٠٠.٠٠٠مبلغ 
ای ٤ ره ای از دري ت، قط االنه اس ود س ٪ س

ارگران ده توسط ک د ش ر . ارزش اضافی تولي اگ
ه  ٣٠کنسرن حتی  ردازد ک ات بپ ز مالي درصد ني

م  از ھ ردازد ب ی پ ن  ٦٦نم د اي ارد  ٤درص ميلي
ود د ب يم . سود خالص او خواھ اد آوری کن د ي باي

ال  ه س بت ب د نس زان تولي ون مي ه اکن ،  ٢٠٠٥ک
اين افزايش بارآوری کار . رشده است٪ بيشت ٥٠

اورده است ه . برای کارگران حاصلی به بار ني ن
ده ر ش اه ت ار کوت اعات ک تمزدھا  س ه دس و ن

  .افزايش يافته است

 ٢٠٠٨اکتبر 
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 اعتصاب کارگران برق گيالن
چ ريالی زير ھيچ ماه ھي ۴در اين . ماه است که ھيچ دستمزدی دريافت نکرده اند ۴کارگران برق استان گيالن حدود 

کدام از عناوين و اصطالحات رايج سرمايه داران ايران به طور مثال پاداش، مزايای شغلی، حق توليد و مانند اين ھا 
که ھمگی بر روی ھم اگر پرداخت شوند ھمان دستمزد نازل کارگر را تشکيل می دھند به ھيچ کارگری پرداخت 

کارگران برق گيالن در چنين وضعی زير فشار گرسنگی . ده نشده استسال پيش ھم به آنان دا» عيدی« . نشده است
آنان در اجتماع روز . خود و زنان و فرزندانشان چرخ کار را از چرخش بازداشته و دست به اعتصاب زده اند

به صورت دسته جمعی فرياد می زدند که پس از چھار ماه کار بدون ھيچ دستمزد چگونه  ٨٧مھر  ٢۴چھارشنبه 
کنيم؟ از کجا نان افراد خانواده خود را تھيه کنيم؟ االن چند ماه است که ھيچ صاحب مغازه ای به ما ھيچ  زندگی

ھمه طلبکاران ما را تھديد به دادگاه و زندان و . به ھر کدام از فروشگاه ھا يک دنيا بدھکاريم. ريالی نسيه نمی دھد
ری است که بر ما تحميل شده است؟ کارگران ضمن اين چه زندگی خفت با. شالق و جريمه و مجازات می کنند

تشريح وضعيت فاجعه بار زندگی خود و اعتراض به صاحبان سرمايه، بر ضرورت مبارزه برای دستيابی به 
  . آنان اعالم کردند که تا گرفتن دستمزدھای معوقه به اعتصاب ادامه خواھند داد. مطالبات خود تأکيد کردند

  ٨٧مھر  ٢۶

  

 فالکت کارگران الستيک البرز تشديد فقر و
سرمايه داری بشريت را از بشر بودن تھی ساخته و طول عمر خود را مايه  

اين نظام . زندگی انسان کرده است» پيش تاريخ« طوالنی کردن ھر چه بيشتر 
ھيچ دريغ ندارد که برای حفظ مصالح بازتوليد رابطه خريد و فروش نيروی 

کره زمين را درعرض چند لحظه از دم تيغ  کار حتی کل چند ميليارد سکنه
برای لحظه ای به آنچه ھمين حاال در برابر چشمان ما بر سر . بگذراند

خانواده کارگری در  ١٢٠٠. کارگران الستيک البرز می رود خوب نگاه کنيد
ضرب ! طول اين چند ماه و چند سال از دست اين نظام چه ھا که نکشيده اند

به . »مرگ يک بار و شيون يک بار« : ی گويندالمثل معروفی است که م
راستی که حمام خون و کشتن يکباره کارگران شرف دارد بر آنچه سرمايه 

چندين ھزار انسان به . داران و دولت آن ھا در حق اين انسان ھا روا داشته اند
جرم کارگر و نفوس خانواده ھای کارگری بودن در طول ماه ھای طوالنی 

ھيچ ريالی برای پرداخت . وان دستمزد کار خويش نگرفته اندھيچ ريالی به عن
ھيچ ريالی برای خريد نان . اجاره بھای خانه ھای خود به دست نياورده اند
ھيچ ريالی برای پوشش تن . خشک و خالی بچه ھايشان دريافت نکرده اند

ی ھيچ ريالی برا. افراد خانواده در مقابل سرما و گرما به آنان داده نشده است
ھيچ ريالی برای . داروی کودکان بيمارشان از ھيچ کجا نصيب آنان نشده است

اينان کار کرده اند و . رفع ھيچ نوع نياز اوليه زندگی به آنان تعلق نيافته است

نسل . کار کرده اند
بعد از نسل توليد 

سرمايه . کرده اند
ھای حاصل کار و 
استثمار آنان ھم 
اکنون در کشور 
 چين به کارخانه
الستيک سازی 
صاحبان الستيک 
البرز تبديل شده 

صاحبان سرمايه و  آنچه آنان توليد کرده اند در مالکيت مقدس. است
دولتمردان سرمايه دار در چھارگوشه دنيا می چرخد و با استثمار توده ھای 
کارگر جاھای ديگر سودھا و سرمايه ھای نوين به چنگ می آورد، اما خوِد 

ھکار و ذليل و حقير و نفرين شده به مرگ محکوم شده کارگران گرسنه و بد
سرمايه داری با انسان ھايی که کل ثروت جھان را خلق کرده اند اين . اند

  . چنين می کند

  ٨٧مھر  ٢۶
  

 ايران خودرومصدوم شدن يک کارگر در
که در قسمت کنترل تکميل کار می کرد ھنگام  يکی از کارگران ايران خودرو

اين کارگر در زمره . ماشين گير کرد ه شد و دستش الی چرخکار دچار سانح
بردگان مزدی ارزان بھايی است که اخيراً به دنبال اخراج شمار فراوان 
کارگران پيمانکاری کارخانه با نازل ترين ميزان دستمزد مشغول کار شده 

او برای شروع کار خود ھيچ نوع آموزشی نديده است، زيرا در مسلک . است
سرمايه داران ايران پرداخت يک لایر برای آموزش ھای مربوط به و مرام 

بدترين کفران . ايمنی جان کارگران عين اسراف و تبذير و کفران نعمت است
نعمت ھا در رساله شرعی و عرفی اين جماعت آن است که انسان حق 
سودآوری ھر چه عظيم تر سرمايه را درست رعايت نکند و در تضمين 

کارگر مصدوم به . يه ھا به ھر شکل و عنوانی کوتاھی کندسودحداکثر سرما
در باره وسعت و شدت آسيب ديدگی او ھيچ . بيمارستان منتقل شده است

  . خبری نرسيده است

   ٨٧مھر  ٢۶
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 آيا افزايش دستمزد کارگران باعث گرانی می شود؟
آقای محمد جھرمی، وزير کار و امور اجتماعی جمھوری اسالمی، گفته 

اگر کارگران بدانند که با افزايش دستمزد، تورم ھا به نحوی باال می " :است 
رود که خوِد آن ھا اولين افرادی ھستند که ضرر می کنند، ديگر دنبال آن 
نخواھند بود که دستمزدھا به نحوی باال رود که تورم جامعه تاثير منفی در 

، صفحه  ١٣٨۶داسفن ۵ کار و کارگر،روزنامه ." ( قدرت خريد آن ھا بگذارد
 ٨۵ما در سال "در ھمان جا از قول ايشان ھمچنين گفته شده است که ). ٣

برای بخشی از کارگران يک رقمی را بيشتر اعالم کرديم که عالوه بر 
کارفرماھا که با مشکل رو به رو شدند، خوِد کارگران نيز به دليل نبوِد امکان 

در اين که ." د نظر کردندپرداخت اين ميزان دستمزد، از ما درخواست تجدي
کارفرمايان با افزايش دستمزد با مشکل رو به رو می شوند ما نيز با آقای 
جھرمی ھم عقيده ھستيم ، اما اين که کارگران به دليل نبوِد امکان پرداخت 
افزايش دستمزد تصويب شده برای کارگران قراردادی از وزارت کار 

د تا کارفرمايان بتوانند آن را پرداخت خواسته اند که اين رقم را پايين بياور
بيشتر به مزاح شبيه است تا اعالم نظر جدی يک مسئول دولتی، ( ! ) کنند 

ی که اين خواست را مطرح کرده اند " کارگران"مگر آن که منظور ايشان از 
اما مسئله مھمی که ما . گردانندگان و سردمداران شوراھای اسالمی کار باشد

جا به آن اشاره کنيم و در حد ظرفيت اين نوشته آن را می خواھيم در اين
افزايش دستمزد باعث تورم و : توضيح دھيم اين گفته آقای وزير کار است که 

ھمين جا بگوييم که اين فقط وزير کار جمھوری اسالمی . گرانی می شود
تمام سرمايه داران و اقتصاددانان سرمايه داری و . نيست که چنين می گويد

بنابراين، ما در اينجا . دان سرمايه در ھمه جای دنيا چنين می گوينددولتمر
ما با . صرفا با اعالم نظر يک مقام مسئول جمھوری اسالمی رو به رو نيستيم
به نظر . وارونه پردازی حقيقت توسط کل دنيای سرمايه داری روبه رو ھستيم

اقتصاد سياسی ما، کارگران اگر نه با رجوع به فرمول بندی ھا ومبانی نقد 
دست کم با لمس آنچه که در جامعه و فضای امرار معاش و زندگی اجتماعی 

با اين ھمه، . آن ھا جريان دارد اين وارونه پردازی را خوب درک می کنند
بسيار الزم است که شناخت خود از اين مسائل را ھر چه بيشتر عمق دھيم، 

م و به کمک اين آگاھی و سالح آگاھی طبقاتی خويش را ھر چه برنده تر سازي
شناخت، توھم پردازی ھا و مجعول بافی ھای نمايندگان سياسی و فکری 

  : پرسش اين است . سرمايه را بسيار مستدل تر نشان دھيم

برای پاسخ دادن به اين  آيا افزايش دستمزد باعث گرانی می شود؟
  .ازيمپرسش ابتدا بايد به بررسی رابطه بين قيمت کاالھا و دستمزد بپرد

  بين قيمت کاالھا و دستمزد چه رابطه ای وجود دارد؟
را توضيح " دستمزد"و" قيمت کاالھا"نخست بايد اجزای اين پرسش يعنی 

  : گردد  قيمت ھر کاال از سه جزء مشخص به شرح زير تشکيل می. دھيم

ھزينه مواد خام و استھالک ماشين آالت و ساختمان و آب و برق و گاز  -الف 
  . گويند می" سرمايه ثابت"مانند اين ھا که در علم اقتصاد به آن  و تلفن و

ھزينه نيروی کاری که برای توليد اين کاال خريده و مصرف شده و به آن  - ب 
  .می گويند" سرمايه متغير"

سود سرمايه دار يا ھمان چيزی که ھدف واقعی سرمايه و اساس شيوه  -پ 
ديھی است که منظور از اين سود، ب. توليد سرمايه داری را تشکيل می دھد

سود متوسطی است که دربازار و در اثر عواملی چون رقابت و عرضه و 
  .تقاضا تعيين می شود

فرض می کنيم برای توليد اين . قيمت يک جفت کفش معمولی را مثال می زنيم
تومان چرم و پالستيک و نخ و رنگ و ساير  ٢٣٠٠يک جفت کفش مجموعا 

ک ماشين آالت و ساختمان و ديگر ھزينه ھای زيرساختاری مواد و نيز استھال
ھم چنين، فرض می کنيم که کارگر يا کارگرانی که اين يک . صرف شده است

تومان دستمزد گرفته اند و سرمايه  ٧٠٠جفت کفش را توليد کرده اند بابت آن 
دار يا سرمايه دارانی که در مقام صاحب کارخانه و صاحب فروشگاه و مانند 

ن ھا به سرمايه گذاری و توليد و خريد و فروش کفش پرداخته اند بابت اين اي
اگر اين ارقام را جمع بزنيم، . تومان سود برده اند ٧٠٠٠يک جفت کفش 

تومان  ١٠٠٠٠قيمت اين يک جفت کفش را در بازار به دست می آوريم که 
  .می شود

آن ھا به اضافه ھزينه توليد پس، در يک کالم، قيمت کاالھا عبارت است از 
در مورد اين که اين سود از . سود متوسطی که عايد سرمايه دار می شود

کجا سرچشمه می گيرد در مباحث آموزش اقتصاد سياسی به تفصيل صحبت 
در اينجا فقط به ذکر چند جمله اکتفا می کنيم و سپس محور واقعی . کرده ايم

آنچه که به . بگوييم بسيار ساده و سرراست. بحث خويش را دنبال می کنيم
صورت سرمايه ثابت خواه در شکل مواد خام و وسائل کمکی و خواه در قالب 
ھزينه استھالک ماشين آالت يا اجاره بھای ساختمان و مانند اين ھا در جريان 
توليد کاال وارد و مصرف گرديده اند، ھمگی به تمام و کمال ارزش پيشين 

اينھا ھمان بھائی را که داشته اند . اندخود را به محصول جديد منتقل ساخته 
اکنون در قالب کاالی توليد شده جديد نيز دارا ھستند و طبيعتا ھيچ ارزش 

 ٢٣٠٠در مثال مورد بحث ما، . بيشتری به اين محصول اضافه نکرده اند
تومان از اين سنخ ھزينه ھا برای توليد يک جفت کفش صورت گرفته است و 

تومان مواد خام و کمکی و ھزينه  ٢٣٠٠ما ھمان  الجرم کفش حاضر و آماده
استھالک ماشين آالت يا اجاره ساختمان و مانند اين ھا را در درون خود حمل 

بر اين اساس، تا جايی که به اين بخش از سرمايه مربوط می شود . می کند
با اين ھمه، ما شاھد آن ھستيم که کفش . ھيچ ارزش تازه ای آفريده نشده است

تومان سود نصيب سرمايه  ٧٠٠٠در کنار بازتوليد کل ھزينه توليدش مزبور 
در اين ميان جای ھيچ اگر و امايی نيست که ھر چه ھست و . دار ساخته است

تومان را بايد در بخش ديگر اين سرمايه  ٧٠٠٠کل رمز و راز پيدايش اين 
بخش اين . گذاری يعنی در نيروی کاِر خريداری شده از کارگران جستجو کرد

تومان پرداخت شده است اما در جريان  ٧٠٠است که برای خريد آن فقط 
تومان ارزش خلق کرده و در قيمت توليدی کاال وارد ساخته  ٧٧٠٠مصرف 

در باره سرچشمه سود سرمايه دار يعنی يکی از سه جزء تشکيل دھنده . است
رشته قيمت توليدی محصول، ما در اينجا به ھمين حد اکتفا می کنيم و به 
  . اصلی بحث خود يعنی رابطه بين قيمت کاالھا و دستمزد باز می گرديم

دستمزد بھای نيروی کاری است که کارگر به سرمايه دار  اما دستمزد چيست؟
در جامعه سرمايه داری و به طور کلی در اقتصاد کااليی نيروی . می فروشد

ران به دروغ می سرمايه دا. کار نيز يک کاال ھمسان ھمه کاالھای ديگر است
گويند و سرمايه اساسا با وارونه پردازی خاصی که ناشی از سرشت آن است 

را می  - و نه نيروی کار او  - اين چنين وانمود می کند که گويا کاِر کارگر
. اين بزرگ ترين دروغ تاريخ است. خرد و در قبال آن پول می پردازد

برای شناخت (  ن را می خردکارگران بلکه نيروی کار آنا سرمايه دار نه کار
از اقتصاد سياسی به زبان ساده تفاوت اين دو، رجوع کنيد به جزوه آموزشِی 

پس، به بررسی اين ") کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری"انتشارات 
پاسخ، روشن . موضوع بپردازيم که بھای اين کاال چگونه تعيين می شود

بھای . ِی اقتصاد کااليی عمل می کنددر اينجا نيز ھمان قانون اساس. است
نيروی کار نيز از کاری تشکيل می شود که در توليد آن به مصرف رسيده 

و در موارد اضافه کاری بيش از ( ساعت  ٨کارگر برای اين که بتواند . است
روی پای خود بايستد و يکسره برای سرمايه دار کار کند احتياج ) ساعت  ٨

سرمايه داران در تعيين . نيازھای زندگی دارد به خوراک و پوشاک و ساير
بھای نيروی کار دقيقا به قيمت ھمين مواد و محصوالت نظر می اندازند، با 
اين معيار بسيار اساسی که تالش می کنند تا اين نيازھای زندگی در پايين 

برای اين کار يا در واقع برای اين که بھای نيروی . ترين ميزاِن ممکن باشد
داقل باشد سرمايه داران دنيا و ھمه دولت ھای سرمايه داری کره کار درح

زمين کامال آماده اند تا به سازمانيابی ھولناک ترين کشتارھا، وسيع ترين 
به ياد . حمام خون ھا و بشرستيزترين جنگ افروزی ھای تاريخی دست بزنند

نی شايد ھزار توما ۶٠٠داشته باشيم که مثال در جامعه ما يک دستمزد ماھانه 
اما اين . بسيار به زحمت برای امرار معاش ساده يک کارگر کفاف دھد

به گونه ای که به محض . دستمزد در نگاه سرمايه داران رقم ھولناکی است
اين رقم بسيار زياد "طرح آن از شش گوشه کشور نعره سر خواھند داد که 

حديث و ھزاران حرف و !" برای صاحبان سرمايه صرف نمی کند". "است
توپ و تانک و مسلسل و جھان چيت . و کاش فقط حرف و حديث باشد. ديگر

. ھا و خاتون آبادھا و صدھا حادثه مشابه ديگر پشت سر ھم رديف خواھد شد
. البته دراين ميان طبيعی است که کارگران ھم به مقابله و مبارزه بپردازند

پيکاِر ھميشه جاری مبارزه ای که جبر زندگی آنان است و سرانجام روند اين 
است که ميزان متعارف دستمزدھا و نزديک بودن و نبودن آن به بھای واقعی 

به نظر می رسد که تا اينجا پاسخ سؤال . نيروی کار را تعيين خواھد کرد
ما . دستمزد چيست و چگونه تعيين می شود تا حدودی روشن شده باشد
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  ١٣٨٧ آبان ٣جمعه     ٢۶ سال اول ـ شمارٔه 

زيرا محور اصلی بحث  مجبوريم به اين موضوعات بسيار کوتاه اشاره کنيم
می خواستيم اين مسئله را بشکافيم که رابطه قيمت کاالھا و . چيز ديگری است

  . افزايش دستمزد چگونه است

اگر به اجزای تشکيل دھنده قيمت کاالھا دقت کنيم ، در نگاه اول ممکن است 
به اين نتيجه برسيم که چون دستمزد يکی از اين اجزاء آن است، پس افزايش 

در مثال  - يعنی اگر . مزد بايد باعث افزايش قيمت کاالھا يعنی گرانی شوددست
تومان افزايش يابد قيمت کفش  ١٧٠٠تومان به  ٧٠٠دستمزد کارگر از  -فوق 

اما اين نتيجه گيری درست نيست . تومان گران شود ١٠٠٠در بازار نيز بايد 
  . ان دھيمو ما در اينجا می خواھيم نادرستی ھمين نتيجه گيری را نش

ھنگامی که از دستمزد کارگر به عنوان يکی از ھزينه ھای توليد سخن می 
گوييم، در واقع داريم می گوييم که ھرچه اين ھزينه، يعنی دستمزد کارگر، 

يا، برعکس، ھرچه ھزينه خريد . کمتر باشد سود سرمايه دار بيشتر است
بنابراين، بين . است نيروی کار يا دستمزد بيشتر باشد سود سرمايه دار کمتر

دستمزِد باالتر .دستمزد و سود سرمايه دار يک رابطه معکوس وجود دارد
کارگر معنايش آن است که او مقدار بيشتری از ارزشی را که توليد کرده از 

به سخن ديگر، . چنگ سرمايه دار خارج کرده و از آِن خود کرده است
کاری (کار اضافی کارگر  افزايش دستمزد کارگر به اين معنی است که زمان
کاھش يافته و درعوض ) که کارگر در ازای آن ھيچ چيزی دريافت نمی کند

افزايش ) کاری که کارگر در ازای آن مزد دريافت می کند(زمان کار الزم او 
ساعت کار روزانه فقط  ٨مثال اگر تا پيش از افزايش دستمزد، از . يافته است

ساعت ديگر را مفت و مجانی برای  ٧يک ساعت برای جبران دستمزد و 
سرمايه دار کار می کرد، پس از افزايش دستمزد کار مفت و مجانی برای 

ساعت  ۶مثال ) کار اضافی، که نبايد با اضافه کاری اشتباه شود(سرمايه دار 
بنابراين، نکته . ساعت می شود ٢) کار الزم(و کار مربوط به جبران دستمزد 

افزايش دستمزد کارگران تنھا سود سرمايه ست که بسيار اساسی و مھم اين ا
پايين . دار را کاھش می دھد و ربطی به افزايش قيمت کاالھا در بازار ندارد

تر نشان خواھيم داد که اين نه افزايش دستمزد کارگران بلکه دقيقا حرص 
سيری ناپذير سرمايه دار برای کسب سود ھر چه بيشتر است که باعث 

در واقع، سرمايه دار کاھش سود خود . ھا در بازار می شودافزايش قيمت کاال
در اثر افزايش دستمزد کارگران را با افزايش قيمت ھا در بازار جبران می 

بنابراين اگر، در . کند و بعد ھم تقصير گرانی را به گردن کارگران می اندازد
يچ تومان افزايش يابد ھ ١٧٠٠تومان به  ٧٠٠مثال فوق، دستمزد کارگر از 

تومان گران شود،  ١٠٠٠دليل بر آن نمی شود که قيمت کفش در بازار نيز 
مگر آن که خود را دست و پا بسته تسليم مطلق حرص سوداندوزی سيری 
ناپذيز سرمايه کنيم، و اين درست ھمان چيزی است که سرمايه داران و دولت 

  . آن ھا از ما می خواھند

وری و طبيعی و اجباری سرمايه و مسئله مھم ديگر در اين رابطه واکنش ف
بايد ديد که به دنبال ھر . نظام سرمايه داری به پديده افزايش دستمزدھا است

مقدار افزايش دستمزدی که احيانا بر صاحبان سرمايه تحميل می شود، 
سرمايه و نظام سرمايه داری دست به چه شگردھايی می زنند و تأثير اين 

. ن سرمايه چيست؟ جواب، روشن استشگردھا برای اين نظام و مالکا
سرمايه داران با تمامی قوا دست به کار می شوند تا از طريق باال بردن 

تالش برای به . بارآوری کار اجتماعی نياز خود به نيروی کار را پايين آورند
کارگيری ماشين آالت مدرن تر، برنامه ريزی برای تحقيقات و اکتشافات و 

ی به تکنولوژی ھای مدرن و فوق مدرن ھمه و ھمه اختراعات جديد و دستياب
. با حداکثر شتاب در دستور کار صاحبان سرمايه و دولت ھا قرار می گيرد

به اين . اين روندی است که در سراسر تاريخ سرمايه داری جريان داشته است
ترتيب مالحظه می کنيم که نظام سرمايه داری در اين گذر نه فقط ھيچ زيانی 

می کند که برعکس آن را به عرصه ای برای توسعه دامنه علوم و را تحمل ن
اختراعات و اکتشافات با ھدف بھره گيری حداکثر از کمترين ميزان نيروی 
کار، باالبردن استثمار ھر چه وحشيانه تر کارگران، بيکارسازی گسترده توده 
وه ھای کارگر، فشار ھولناک تر بر زندگی آنان و به طور خالصه انباشت ک

  . پيکرتر سرمايه تبديل می کند

وجه ديگر تأثير افزايش دستمزد بر مسئله قيمت کاالھا بنا بر ادعای اقتصاد 
دادنان و نمايندگان فکری سرمايه نقشی است که دستمزدھا به زعم اينان بر 

چنان که گفتيم، سرمايه داران و دولت . رقابت جاری در بازار بازی می کند
ران بلکه در سطح بين المللی در باره اين موضوع بيشترين آن ھا نه فقط در اي

آنان در سر ھر کوی و برزن نعره کشيده . جار و جنجال ھا را راه انداخته اند

اند که باال رفتن دستمزدھا و افزايش قدرت خريد کارگران باعث گرانی می 
 اين ادعای سرمايه داران و! شود و جامعه را در گرداب تورم غرق می کند
آنچه اينان می گويند نه فقط . دولت و اقتصاددانان آنان از بيخ و بن دروغ است

اما نگاه کنيم و . ھيچ صحت ندارد که اتفاقا رويه معکوس آن واقعيت دارد
ببينيم که واقعيت چيست؟ استناد اين جماعت به تاثير افزايش دستمزد بر ميزان 

که در بازار ميان  تورم درواقع به آن شکل از رقابت مربوط می شود
درمثال باال، درمورد توليد کفش، اگر شمار . مشتريان کاال پديدار می شود

کفش ھای توليد شده در قياس با مشتريان اندک باشد، به بيان ديگر اگر ميزان 
تقاضا باالتر از محصوالت عرضه شده باشد، کاالھای توليد شده در کارخانه 

پائين تر و بازدھی کار نازل تر، قيمت  ھای دارای تکنولوژی و ماشين االت
توضيح مفصل اين پديده به يک نوشته . کفش ھا را در بازار تعيين می کنند

مثل (در اين جا ھمين قدر می گوييم که کاالھای يکسان . جداگانه نياز دارد
با ارزش ھای واقعی مختلفی وارد بازار می شوند، به اين ) يک نوع کفش

ط توليدی متفاوتشان ممکن است مقادير متفاوتی معنی که بر حسب شرائ
اما ھمين کاالھاِی حامل . ارزش و اضافه ارزش با خود ھمراه داشته باشند

شوند زير فشار  ارزش ھا و اضافه ارزش ھای متفاوت وقتی وارد بازار می
يکی از اين شکل ھای رقابت نيز . رقابت به قيمت واحدی به فروش می روند

يان يا خريداران کاال است که ھنگامی به وجود می آيد که رقابت ميان مشتر
در اين حالت، کمبود کاال در بازار . تقاضا برای کاال از عرضه آن بيشتر باشد

اين چنين . به سرمايه داران امکان می دھد که کاالی خود را گرانتر بفروشند
ال ما، است که در شکل رقابِت ناشی از فزونی تقاضا در برابر عرضه، در مث

رقابت ميان فروشندگان، (ھر جفت کفش کمی گرانتر از حالت ديگر رقابت 
. به فروش می رود) که از فزونی عرضه نسبت به تقاضا ناشی می شود

نيمه . اما اين نصف ماجرا است. ماجرا تا اينجا به اين صورت اتفاق می افتد
ر کوه عظيم بسيار مھم ديگرش اين است که به محض وقوع اين حالت در بازا

سرمايه ھا از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب برای سرمايه گذاری 
درعرصه توليد کفش سرازير می گردند و ھيچ به دراز نمی کشد که ميزان 
توليد کفش فوران کرده و عرضه اين کاال بر تقاضای موجود در بازار فزونی 

و نقش محوری حادثه ای که ناچار به کاھش قيمت ھا منتھی شده . می گيرد
کاالھای توليد شده در کارخانه يا کارخانه ھاِی دارای شرايط پايين تر توليدی 

حاصل کالم اين که تمامی . در تعيين قيمت بازار کفش را در ھم می شکند
جار و جنجال ھای سرمايه داران و دولت سرمايه داری در باره نقش افزايش 

بازار فاقد ھر نوع اعتبار و دستمزد درگرانی و افزايش قيمت کاالھا در 
ھيچ کدام از استدالل ھای آن ھا ھيچ پايه ای ندارد و جز عوام . ارزش است

  . فريبی ھيچ چيز ديگری نيستند

  پس ريشه واقعی گرانی و افزايش قيمت ھا در کجاست؟ 
به دنبال بحث باال کامال بجا است چنان چه سؤال شود که اگر ريشه گرانی به 

ايش دستمزدھا نيست پس در کجاست؟ پاسخ به اين پرسش ھيچ وجه در افز
اما می . نيازمند يک بحث مشروح است که در حوصله اين نوشته کوتاه نيست

توليد سرمايه داری در . توانيم و بايد به طور مختصر به نکاتی اشاره کنيم
استثمار مرگبار نيروی کار، . اساس خود توليد سرمايه و باز ھم سرمايه است

د ارزش اضافی، تبديل ارزش اضافی به سرمايه و باز ھم سرمايه، به تولي
کارگيری کليه اشکال و راه ھا برای تشديد استثمار کارگران، منحل کردن 
تمامی دستاوردھای دانش و اختراعات و اکتشافات تاريخی بشر در فرايند 

و ارتقای بارآوری اجتماعی کار با ھدف باال بردن شدت استثمار کارگران 
. توليد سرمايه بيشتر و بيشتر، ھمه و ھمه اجزای پيوسته اين شيوه توليد ھستند

در روند کار اين نظام ھر چه انسان ھا کار می کنند و ھر آنچه که نسل ھای 
. متوالی کارگران دنيا توليد می کنند به سرمايه و بازھم سرمايه مبدل می شود

اين . يا آکنده از سرمايه استھمه دن. گوشه چشمی به جھان موجود بيندازيم
سرشت سرمايه است که بايد به طور مستمر خود را افزايش دھد، بارآوری 

. برای اين کار، در حجم بسيار عظيم تر انباشت کند. اجتماعی کار را باال برد
سودھای عظيم تر و باز ھم . با حداقل نيروی کار حداکثر کاال را توليد کند

  . ن سودھا را به سرمايه ھای جديد مبدل کندعظيم تر به چنگ آرد و اي

زيرا ھزينه . روند باال از يک سو می تواند موجب کاھش قيمت کاالھا شود
اما از سوی ديگر اين کوھساراِن . توليد ھر کاال را شايد کم و بيش پائين آورد

سر به فلک کشيده و بی حد و مرز سرمايه ھا برای اين که پروسه بازتوليد و 
زائی خود را ادامه دھند سودھای ھر چه انبوه تر و کالن تر می ارزش اف
اين امر در گرو آن است که بی انقطاع و با حالتی جھش آسا بخش . خواھند

ھر چه بيشتری از کار کارگران تبديل به سود سرمايه و بخش ھر چه 
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ناچيزتری از آن به دستمزد يعنی بھای نيروی کار يا ھزينه زندگی کارگران 
کارخانه ايران خودرو . در اين مورد به مثالی اشاره کنيم. اص داده شوداختص

سرمايه اين شرکت . ميليون تومان تأسيس گرديد ١٠در شروع کار با سرمايه 
مقايسه اين دو رقم نشان می دھد که . ميليارد تومان است ٣٠٠امروز بيش از 

ر برابر ھزا ٣٠حجم سرمايه اين شرکت عظيم صنعتی در طول اين مدت ت 
اين بدان معنی است که ايران خودرو امروز برای ادامه . افزايش يافته است

کار و برای استمرار پروسه بازانباشت سرمايه ھايش بايد ميليون ھا برابر 
يک نتيجه بارز اين تغييرات اين است که اگر . سابق سود ساالنه به چنگ آرد

ساعت به معاش يا بھای  ٢ساعت کار روزانه  ٨از ھر  ١٣۴٣مثال در سال 
نيروی کار کارگر ايران ناسيونال آن روز اختصاص می يافت امروز حداکثر 

شرکت . ساعت به دستمزد روزانه او اختصاص می يابد ٨دقيقه از اين  ۴٠
ايران خودرو برای اين که چنين شود و چنين سودی را به چنگ آرد بايد 

ه رقابت درون بازار اجازه را تا جايی ک ١٣۴٧ھزار تومانی سال ١٨پيکان 
آن  ١٣٨٠می دھد گرانتر بفروشد و چنين است که در سالھای نيمه اول دھه 

ريشه گرانی نه در افزايش . ميليون تومان به فروش می رساند ٧را به مبلغ 
دستمزد کارگران بلکه در تبديل شدن بی امان عظيم ترين بخش محصول کار 

  . مز اصلی گرانی کاالھا اينجاستر. و توليد کارگران به سرمايه است

عالوه بر مؤلفه اساسی باال، عوامل ديگری نيز بر روی سير صعودی گرانی 
انحصار تجارت داخلی يا خارجی يک کاال در دست يک . ھا تأثير جدی دارند

شرکت يا يک فرد معين سبب می شود که او با خيال راحت و بدون واھمه 
احتکار . يغش می برد قيمت ھا را باال بردھيچ نوع رقابت به ھر ميزان که ت

کاالھا توسط افراد معين موجب کميابی کاالھا در بازار می شود و به ناگزير 
تحريم ھای . رقابت خريداران و باال رفتن قيمت ھا را به دنبال می آورد

اقتصادی دولت ھا عليه يکديگر رقابت ميان مشتريان کاال را وحشتناک باال 
جنگ ھای ميان بخش ھای . ی ھا را سرسام آور می سازدمی برد و گران

مختلف بورژوازی جھانی به لحاظ گوناگون و از راه ھای مختلف موجب 
تراست ھای عظيم اقتصادی . افزايش بسيار بی رويه تمامی قيمت ھا می شود

که انحصار توليد يک کاال را در اختيار دارند بدون دغدغه رقابت، توليدات 
نه فقط جنگ و . مت بسيار باال در بازار به فروش می رسانندخود را به قي

تحريم اقتصادی و انحصار و احتکار که حتی فضای سياسی بی ثبات و ناامن 
می تواند به عنوان يک عامل روانی و غيراقتصادی موجب تشديد رقابت در 

ريشه گرانی کاالھا . ميان خريداران شود و از اين طريق گرانی را دامن زند
تنھا چيزی که . ر شرايط روز جامعه ايران در ھمه عوامل باال نھفته استد

مطلقا ھيچ نقشی در اين گرانی ھا ندارد و نمی تواند داشته باشد سطح دستمزد 
ھر نوع تالش برای برقراری ارتباطی ميان اين . يا افزايش احتمالی آن است

جزعوام فريبی  دوتا يعنی تورم و ميزان دستمزد کارگران به طور قطع به
ريشه واقعی گرانی ھا در نفس موجوديت نظام سرمايه . ھيچ چيز ديگر نيست

مادام که سايه شوم اين نظام بر سر بشر سنگين است روند . داری قرار دارد
علت واقعی گرانی، در توليد با . تصاعدی گرانی ھا ھم اجتناب ناپذير است

رانی بايد در نھايت کل برای خالصی از شر گ. ھدف کسب سود نھفته است
  . نظام بردگی مزدی را از ميان برداشت

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١٣/١٢/١٣٨۶  
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک . بد و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی رانده می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يا
شکاف طبقاتی اکنون به چنان . سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيم

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . اھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران ر
بستن جاده . روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

  .حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شودھا و قطع شريان ھای 

و يکی از . يامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد ن
پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای . دن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جستعلت ھای به نتيجه نرسي

شاندن ھجوم بی گام اول برای عقب ن. مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جايی نخواھند برد
تاکيد بر پايه ای بودن مطالبات در اين . امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر است

گران دربخشی ازجھان محرومند و، ثانيا و مھم تر منشور از آن رو ضروری است که اوال کارگران ايران در اوضاع کنونی حتی از پايه ای ترين حقوق متعارف کار
که خود شرط الزم مقاومت در مقابل سرمايه در شرايط کنونی  - از آن، الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آن

  . ه کارگر در عمومی ترين و پايه ای ترين بيان آن استنه طرح مطالبات اين يا آن بخش از کارگران بلکه طرح مطالبات کل طبق - است

نفس طرح ھرگونه مطالبه اعم از پايه ای و غيرپايه ای به . اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند
گران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران طلب کار. معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارند

بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را . کرده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند
کارگر در . بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشند. پرداخت نشده برآورده کنند از محل ھمين کار

تمام ثروت جامعه  ايدلحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا ب
ر حاضر را برمبنای آن را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشو

  . تدوين کرده ايم

  :مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از 

  . ھزار تومان باشد ۶٠٠ماھانه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد  حداقل دستمزد -١
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۴
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد - ۵
  . پرداخت شود سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری است - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . ر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھددولت ھ -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند تمام مردم -١١
  . ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١٢
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

  . زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد -  
  . آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد تشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  

  .ايجاد ھرگونه تشکل کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١۵
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  یکميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگر

١/٢/١٣٨٧  

  



ه  ه ر ک یر ک ل کار جاد  ای ا ی  یھما ل کار جاد  ای ا ی    ھما

 
١٥ 

  ١٣٨٧ آبان ٣جمعه     ٢۶ سال اول ـ شمارٔه 

  

  

  

  

  
 

ی را  ه ھما ی را ر ک ه ھما ی را ر ک ه ھما ان   ر ک ت کار ان    د ت کار ان    د ت کار  د
ید سا یدی  سا یدی  سا    ...ی 

  
هماهنگی برای ايجاد تشکلسايت کميته 

طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری
اخبار جديد کارگری در آن منتشر 

 .گردد می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

ما نامه الکترونيکی برای تماس با
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

  

hamaahangi@gmail.com   
  

برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و 
وارد " خبرنامه سايت"آدرس الکترونيکی خود را در قسمت 

توانيد در  نيستيد، می در صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک. کنيد
 .ھمين قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


