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  كارگران جهان متحد شويد
    مختصري از تاريخ روز جهاني كارگر                                    

اين . ه خيابان ريختند و سنگربندي كردندكارگر در فرانسه ب  بيش از چهل هزار1848 ژوئن 23در 
كه با هدف عالي بدست گرفتن قدرت به نام . برعليه ظلم و ستم بود اولين جنگ داخلي كارگران

اما بدليل عدم اتحاد .  بوده و به دنبال شعار غير اقتصادي قرارداشت ))اجتماعي جمهوري(( تشكيل 
در مقابل   روز مقاومت جانانه4پس از ... ن جهان و بقيه فقرا و ديگر نيروهاي انقالبي و كارگرا با

)) كمينترن((انترناسيونال   با تشكيل1864در سال . يورش سركوبگران، قيام آنها به خون كشيده شد
   .اول كارگران اروپا اقدام به مبارزه متشكل و جهاني كردند

كارگران پيروز شدند  كمون بود در آن روز  زنده باد  پاريس شاهد فرياد1871 مارس 18صبح 
 جدايي -ارتش را منحل كرد(( ند روز عمر داشت تشكيل داد72اولين حكومت كارگري را كه 

 ))... اعالم كرد و كليه جرايم مالي را لغو كرد و  تحصيالت رايگان-از كليسا را اعالم كرد دولت

فرانسه ) ارتش  ماندهباز(اما يورش مستقيم كشورهاي قدرتمند اطراف فرانسه و كمك آنها به ارتش 
مبارزه سخت و خونين در  و تجهيز آن امكان نفس كشيدن و رفع خطاها را نداد و پس از يك هفته

ها بر روي تپه اي به نام ار كمون پاريس شكست خورد آخرين سنگر مقاومت كمون1871 مه 28روز 
 كليساي فعلي مون يادبود پيروزيشان مون مارتر بود كه پس از شكست كمون دشمنان كارگران به

و بقيه . ها در سنگر كشته شده بودند اراز كمون تعداد بسياري. مارتر را روي همان تپه بنا نهادند
توانستند فراركرده و دركشورهاي ديگر تحت حمايت سازمان  بيشترشان اعدام شدند و تعداد اندكي
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ز پاريس كه به ديوار كمون بر روي ديواري كه در قبرستان پرالش هنوز. انترناسيونال قرارگيرند
   .ديده ميشوندهاها بود جاي گلوله اردسته جمعي كمون معروف است و محل اعدام

 -عمومي كارگري در كشورهاي پيشرفته مانند آمريكا  و بعد از آن اعتصابهاي1880در سالهاي 
خواست . به صورت زنجيره اي رخ مي داد و ادامه داشت ...  روسيه و- ژاپن- آلمان -فرانسه 

 1884كار بدون كاهش دستمزد بوده است در سال  مشترك كليه اعتصابها، كاهش ساعت
بعدها به فدراسيون آمريكايي كارتغيير نام داد كنگره اي  فدراسيون سنديكاي صنعتي و تجارتي كه

تصميم گرفته شد براي دست يافتن به هشت ساعت كاردرروز بايد  دراين كنگره. تشكيل داده بود
كارگران و سازمانهايي . اعتراض عمومي به صورت متشكل زده شود  دست به1886اه مه اول م

 ماه 18. سازمانهاي سوسياليستي و آنارشيستي كه به اين جنبش پيوستند  -چون شواليه هاي كار
در امريكا   فقط1886اول ماه مه . تداركات الزم را براي اعتراض عمومي مهيا كنند فرصت داشتند

 9پليس ميلواكي  همان روز اول. ج هزار اعتصاب متشكل از صدها هزار كارگر شروع شدبيش از پن
روز چهارم در پايان  . نفر را به قتل رساند6روز سوم در شيكاگو . نفر از كارگران را كشت

كه بعدها اسناد ((طراحي شده  و در توطئه از پيش. تظاهرات پليس اقدام به كشتار كارگران كرد
اين توطئه را براي بهانه قراردادن   در محافل مهم دولتي و طراحان سركوب كارگرانبدست آمد كه

بمبي توسط پليس .)) طرح و اجرا نمودند و استفاده تبليغات جهت توجيه خشونت بي پايان خود
به بهانه كشته شدن پليسها سركوب گسترده ا ي در  درنتيجه.  نفر پليس كشته شدند9مخفي منفجر و 

محافل . دستگيري كليه فعاالن جنبش كارگري پرداخت دولت به. ريكا راه افتادسرتاسر آم
تعداد بيشماري دستگير و بسياري . مورد تهاجم واقع شد  آنارشيستي و سوسياليستي-سنديكايي
   .اعدام شدند
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نتيجه رسيدند كه ديگر نمي توان به همكاري كارگران  پس از اين واقعه، كارگران به اين
پاي بند بود و .  افتخار بوده است ه يدادن فئوداليسم ماي كه در گذشته براي شكستوبورژوازي 

دشمن اصلي كه در مسند قدرت نشسته و تمام ثروت جهان رابه  دلخوش كرد چون در حال حاضر
به همين دليل كنگره پاريس كه موسس . همان بورژوازي است .،تملك خصوصي درآورده است

به مناسبت گرامي داشت قيام اول ماه مه .  تشكيل گرديده بود1889درسال  انترناسيونال دوم بود و
بعد از آن . اعالم كرد)) روز جهاني كارگر(( را روز همبستگي بين المللي كرگران   اين روز1886

تمام مخالفتهاي سرمايه داري در تمام جهان اين روز را انقالبيون، بخصوص كارگران روز  با
   . و تالش ميكنند متحدانه دست به مبارزه بزنند دانستهاعتراضات خود

كارگران ايران كارگاه ها و كارخانه ها را   شمسي1301 ارديبهشت 11 درسال قبل85اولين بار
 روز پهلويدرآخرين سالهاي حكومت . كارگران جهان پيوستند   بههتعطيل كرده و به خيابانها آمد

دركليه كشورهايي كه داراي سيستم .  اعالم شدو تعطيل عمومي جهاني كارگر به رسميت شناخته
 اخبار روز جهاني كارگر را با اكراه و مطبوعات و رسانه هاي عمومي .اقتصادي سرمايداري هستند

  . به آن نمي پردازند"تحريف شده انعكاس مي دهند ويا اصال

  هيئت تحريريه
  
  

   اول ماه مهرپرطنين باد اعتراض كارگران د
   روز جهاني كارگر
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 دستمزد يا پاشنه آشيل طبقه كارگر

پرداختن به تعيين ميزان دستمزد براي كارگران در هر سطحي از جمله حداقل دستمزدها ، دستمزدهاي 
در ) به فرض( متعارف ، دستمزد مكفي ، دستمزد نهايي و حتي تعيين دستمزد به ميزان بيش ازاضافه ارزش 

از طرفي . نه و صنف گرائي و قانون گراي محض است  را  داات و ساختار سرمايهذواقع تاييد و تابعيت از
 و همچنين امكان انش ديگر بدليل اينكه تمامي شئونات زندگي كارگران و حتي زنده ماندن خود و خانواده

استفاده از نعمات توليدي خود ودر تمامي سطوح زندگي اجتماعي در وضعيت موجود بالانقطاع به موضوع 
در نتيجه پرداختن به موضوع . بنابراين نمي توان از مقوله دستمزد بي اعتنا گذشت دسنمزد بستگي دارد 

دستمزد با توجه به اينكه عمال تاييد ذات سرمايه مي شود و نپرداختن به آن فراموش كردن زندگي امروز 
  . است  طبقه كارگر تضاد ميان اين دو همان پاشنه آشيل.كارگران است

مبارزه و كشمكش هاي طبقاتي ، ما به اجبار در تعيين ميزان )سطوح اوليه  ( به هر صورت در سطوح فعلي
دستمزد بايد شركت كنيم و براي كسب امتياز هر چه بيشتر و تحميل دستمزدهاي هر چه باالتر براي آفريدن 
امكانات بيشتر جهت ارتقاي جنبش و طي كردن سطوح مبارزاتي جهت نزديكتر شدن به اهداف عاليه تالش 

كارگران هر چه دريافتي بيشتري در قالب دستمزد داشته باشند بهتر مي توانند از امكانات .  كوشش نماييم و
 سطوح مبارزاتي خود استفاده نمايند تا راهيابي به مسيرتغييرات بنيادي و ءرشد و آگاهي و به دنبال آن ارتقا
  .يك زندگي انساني سهل تر شود

  
 و قانون گرايي  محضي گرايي صنفور غير مستقيم تحت فشار عوامل به ط جنبش كارگري در همين حال

 و عقب مانده طبقه كارگركه به طور نا آگاهانه هم سو با سرمايه داري عمل مي  نا آگاهافراطي و بخش
 براي خروج از چنين طلسمي بايد راديكاليزم كارگري از مرزهاي صنفي گراي محض، .داردكنند قرار 

و .  و پرپوليسم اجتماعي با طرح مطالبات عميقا منطبق با دمكراسي كارگري عبور كند قانون گرائي افراطي
  .اين نياز به يك طرح دقيق و روشن مبارز درون طبقاتي دارد 
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امروز صنف گرايان محض و قانون گرايان افراطي و همچنين پرپوليسم اجتماعي با چند دسته كردن 
ان راديكال و پيش رونده شده اند كه به طور غير مستقيم خدمت كارگران باعث تحليل رفتن نيروي كارگر

سرمايه داري در دوره هاي رشد مبارزات كارگري با سود جستن از . ارزنده اي به سرمايه داري مي كنند 
 قانون گراي و پرپوليسم اجتماعي از ارتقاي سطوح مبارزات كارگري جلوگيري ،تئوريهاي صنفي گراي 

نهايتا با . ران تهاجم به سطح زندگي كارگران را افزايش مي دهد گفرود مبارزات كارمي كند و در دوره 
  .استفاده از ابزارهاي متنوع خود اين سيكل را دائما باز توليد مي كند 

طرفدارن صنف گراي محض ، قانون گرايان افراطي و پرپوليسم اجتماعي به طور غير مستقيم بخشي از 
ندسرمايه داري با تكيه بر توانائيهاي طبقاتي خود نيست كه موفق به مقابله با ابزارهاي سرمايه داري هست

مبارزات كارگران و جلوگيري از رشد و پيروزي طبقه كارگر مي شود بلكه تكيه گاه و يارگيري اصلي 
سرمايه داري در تهاجم بر سطوح  زندگي كارگران بخش عمده اي از طبقه كارگر است كه به طرز 

امروز با تكيه بر سه مقوله ي صنف . ريب خورده و در خدمت سرمايه داري عمل مي كندوحشتناكي ف
اما . گرائي محض ، قانون گرائي افراطي و پرپوليسم اجتماعي شكست را بر طبقه كارگر تحميل مي كند 

 اين شكست نيز بخشي از نتيجه تئوري صنف گرائي محض ،قانون گرائي افراطي و پرپوليسم اجتماعي است
  . هستند  وفعالين كارگريكه بازيگرانش بخشي از كارگر

  ميزان دستمزد كارگران چقدر بايد باشدو روش محاسبه آن چيست ؟ 
. خيانت و توهين آشكاري به طبقه كارگر است ، هزار تومان از طرف كميته سه جانبه گرا 183تعيين مبلغ 

 اساس تعيين حداقل دستمزد كارگران را سبد ضمن اينكه كميته سه جانبه گرائي همه ساله مالك بررسي و
  .هزينه اعالم ميكند ولي همه ساله آنچه تعيين ميكند بسيار پايين تر از خط فقر است 

 ارايه دو روش محاسبه هزينه زندگي در زير كه حاوي جداول مصرفي از مواد غذايي وديگرنيازهاي 
  . هزار تومان مي باشد 183 چهار برابر مبلغ زندگي است نشان مي دهد كه هزينه زندگي در ايران حدود

  :دو روش محاسبه عبارتند از
   روش سبد هزينه                 -1
   روش پزشكي تغذيه -2
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     محاسبه دستمزد بر اساس روش سبد هزينه  
  .قبل از ارايه جدولهاي مربوط به سبد هزينه خانوار توضيحات زير الزم است 

تعداد هر .  و سبد هزينه از روش هاي آماري استفاده شده است در بررسي دستمزد كارگران -1
 خانوار در مناطق و 6 نفرو مقدار مصرف بدست آمده ميانگين حداقل مصرف 4خانوار 

  .شهرستانهاي مختلف است 
هزينه هاي حساب شده براي خانواده چهار نفره كه داراي يك فرزند دختر و يك فرزند پسر است  -2

 هاي مربوط به تربيت ، آموزش و پرورش ميانگين براي كودك ابتدايي و و هزينه. يا به عكس
 .جوان دانشجودر نظر گرفته شده است

 .هزينه هاي پذيرايي در هر ماه يك بار آمدن مهمان ويك بار رفتن به مهماني محاسبه شده است -3

ال استهالك هزينه هاي استهالك لوازم منزل طبق تعرفه هاي وزارت داراي كه بايد در مدت ده س -4
 .شود بررسي شده است

 .است....لوازم بهداشتي و نظافتي از قبيل صابون ، پودر شتشو ، خميردندان ، مسواك ، وايتكس و -5

 . استهزينه هاي مراجعه به پزشك براي هرنفر سه بار در سال -6

موضوع پس انداز براي حل مشكالت آينده فقط موارد عروسي ، مرگ و مير و بيماري هاي  -7
براي هر . تصادفات كه سيكل تكرار آن هر بيست سال يك بار در نظر گرفته شده استسخت و 

تومان 600000تومان كه براي هر سال4000000كدام به طور ميانگين با هزينه هاي امروزي مبلغ 
در صد هزينه ها را به خود تخصيص مي 7 تومان و به صورت درصدي تقريبا 50000وبراي هر ماه 

 .دهد

خت به مدارس مبالغي است كه طي سال به عناوين مختلف از دانش آموزان مي موضوع پردا -8
گيرنداز قبيل برگزاري مراسم هاي مختلف ،اردو هاي دانش آموزي و دانشجويي ، گردش هاي 
علمي و كمك به مدرسه وهزينه هاي مهد، مدرسه و دانشگاه و همچنين كتابهاي غير درسي، مجله 

لوازم تحرير به صورت ميانگين براي دانش آموز و دانشجو محاسبه شده ،روزنامه ، پول تو جيبي و 
 .است
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با يد توجه كرد كه بيش از نود درصد حقوق بگيران در كالن شهر ها و شهرهاي صنعتي  يا حومه  -9
 . اي آنها كه هزينه هاي همترازو باالي دارند كار و زندگي مي كنند

 .جامعه را مورد حمله قرار مي دهد در نظر گرفتنيز كه حد اقل سه باردرسال   بايد تورم را -10

بايد وضعيت ناهنجاري كه ايران در حال فرورفتن در درون آن است را به عنوان وضعيت بحراني  -11
 .در نظر گرفت كه الزم است در صد بيشتري را به محاسبات هر دو روش اضافه كرد

 از لباس هاي جاي گزين "تما ممكن است كسي كت و شلواريا موارد ديگر استفاده نكند ولي ح -12
 كت و شلوار براي هر نفر از افراد مذكرخانواده يك دست در سال در "استفاده خواهد كرد ضمنا

  .نظر گرفته شده است
  )   نفره 4 يك خا نواده  مواد غذاييليست مصرفي(                جدول شماره يك 

  قيمت كل  قيمت واحد  مقدار ميانگين  واحد  نام كاال  رديف
  150000  60000  5/2  كيلو  گوشت  1
  115000  20000  75/5  كيلو  مرغ  2
  41600  10000  160/4  كيلو  روغن  3
  37440  4800  8/7  كيلو  ماست  4
  14688  1800  16/8  ليتر  شير  5
  39150  29000  35/1  كيلو  پنير  6
  24000  30000  800/0  كيلو  كره  7
  38250  150  255  عدد  نان  8
  8050  11500  700/0 كيلو       لپه  9

  6020  7000  840/0 كيلو       لوبيا  10
  11520  12000  960/0 كيلو       نخود  11
  15620  11000  42/1 كيلو       عدس  12
  9480  6000  58/1 كيلو       باقال  13
  166228  11600  330/14 كيلو       برنج  14
  9600  3000  20/3 كيلو       كاهو  15
  6000  6000  1 كيلو      كلم  16
  5600  4000  4/1 كيلو       سبزي خورشيدي  17
  9030  3500  58/2 كيلو      سبزي خوردن  18
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  93800  7000  4/13 كيلو       سيب زميني  19
  5000  5000  1 كيلو      پياز  20
–سركه ادويه-ليموعماني  21

   رب-آبليمو
  50000  25000  2 كيلو    

  38500  55000  1 كيلو      چاي  22
  17500  7000  5/2  كيلو      قند  23
  8000  8000  1 كيلو       شكر  24
  12000  24000  1 كيلو       مربا  25
  6000  3000  2 كيلو       بادمجان  26
  30000  1000  30  عدد  تخم مرغ  27
  35000  7000  5  كيلو  گوجه فرنگي  28
  80000  8000  10  كيلو  ميوه   29
  18000  18000  1  كيلو  شيريني و شكالت  30

  80000        يدهزينه ع  31 
                  7000                             7000                                     1                       كيلو                               ترشي           32
   ريال  1179076:                                                         جمع كل  33

  

  كيف و كفش و پوشا ك) نفره 4ليست پوشاك الزم براي يك خانواده  ( 2جدول شماره 
  قيمت كل  قيمت واحد  تعداد  نام كاال  رديف

  1200000  600000   دست2  كت و شلوار  1
  960000  120000   دست8  شلوار تك  2
  1200000  100000  " 12  پيراهن  3
  1200000  300000  "  4  كاپشن  4
  110000  55000   دست2  يروخانگي مردانه لباس ز  5
  200000  100000   دست2      زنانه"   " "     "  6
  144000  3000  جفت48  جوراب مردانه  7
  360000  5000   جفت72       زنانه "    8
  800000  100000   دست8  بلوز گرم  9

  600000  150000   دست4  مانتو  10
  240000  40000   عدد6  روسري  11
  40000  20000  د عد2  چتر  12
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  160000  40000   عدد4  حوله دستي و حمام  13
  800000  100000   جفت8  كفش  14
  280000  70000   عدد4  كيف  15

  8294000                                                                  جمع كل ساالنه

  691167                                  براي هر ماه                                                

  )ليست هزينه هاي آموزش و تربيت  ( 3جدول شماره 

  قيمت كل  فيمت واحد  تعداد  كاال  رديف
  340000  175000   نفر2  هزينه هاي مهد ،مدرسه ودانشگاه   1
  80000  20000   نفر4  هزينه كتابهاي غير درسي  2
  40000  10000   نفر4  هزينه مجله و روزنامه  3
  360000  180000   نفر2  پول تو جيبي براي  4
  80000  20000   نفر4  لوازم التحرير  5
  40000  10000   نفر4  سي دي آموزشي يا فيلم   6
  30000  15000   نفر2  جشنهاي مختلف در مدارس  7
  20000  10000   نفر2  گردش علمي و اردو  8
  60000  15000   نفر4  ورزش   9

 1050000                                                                                جمع كل 
  

   نفر4 ليست هزينه هاي بهداشت، درمان و نظافت براي 4حدول شماره 
  قيمت كل   قيمت واحد  تعداد  خدمات يا كاال  رديف

  40000  10000  4   ويزيت پزشك وجلنبي  1
  40000  10000  4  خريد دارو وجانبي  2
  40000  10000  4  شات طبيآزماي  3
  15000      )شامپو،صا بون(لوازم شتشو   4
  12000      مشواك و خميردندان  5
  25000      انواع مواد شوينده  6
  10000      مواد ضد عفوني كننده  7

 182000                                                                             جمع كل
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  ت هزينه هاي خدماتي براي خانواده چهار نفره در هر ماه  ليس5جدول شماره 

  قيمت كل  تعداد  كاال  رديف
  20000  نفر4  آب  1
  20000  نفر4  برق  2
  90000  نفر4  تلفن ثابت و همراه  3
  20000  نفر4  گاز  4
  20000  نفر4  هزينه جمع آوري زباله  5
  170000    جمع كل  6
  

  ه براي خانواده چهارنفره ليست هزينه هاي تفريح ماهان6جدول شماره 
  قيمت كل  تعداد  خدمات وكاال  رديف

  70000  نفر4  گردش ساالنه براي چهارنفر  1
  30000  نفر4  ...پارك،شهربازي و  2
  20000  نفر4  ...سينما،كوه و  3
  120000    جمع كل  

  

   هزينه اياب و ذهاب براي چهار نفر جهت يك ماه با استفاده از سيكل تركيبي7جدول شماره 
  مبلغ كل  مبلغ جزء  تعداد دفعات  تعداد نفر  نوع وسيله  رديف

  3200  200  16  نفر 4  اتوبوس واحد هرروز  1
  6000  750  8  4  مترو  2
  4000  1000  4  4  اتوبوس خصوصي  3
  8000  2000  4  4  تاكسي  4
  21200        جمع كل براي يك روز    

  636000                                                                                            جمع كل براي سي روز
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   مهمان و رفتن به مهماني هر كدام در ماه يك بار براي خانواده چهار نفره هزينه پذيرايي از8جدول شماره 
  جمع كل  تعداددفعات  تعداد نفرات   شرح  رديف

  80000  1  نفر4  هزينه اضافي پذيرايي از مهمان  1
  50000  1  نفر4  اب و ذهاب يك بار مهماني رفتنهرينه اي  2
  130000      جمع كل  
  

   ساله20 پس انداز براي هزينه هاي غير مترقبه با سيكل 9جدول شماره 
  مبلغ كل  تعداد   نوع هزينه  رديف

  40000000  1  جشن عروسي  1
  40000000  1  بيماري سخت و تصادف  2
  40000000  1  مرگ و مير  3
  120000000    سالجمع كل براي بيست   

  6000000                     براي سهم يك سال مبلغ كل را بر بيست تقسيم مي كنيم مي شود  
  500000زده تقسيم مي كنيم مي شود براي سهم يك ماه مبلغ بدست آمده براي سال را بر دوا

  
   هزينه مسكن براي يك خانواده چهار نفري جهت يك ماه10جدول شماره 

  مبلغ ميانگين مناطق مختلف  عداد ت  شرح  رديف
  1780000  چهارنفر  اجاره آپارتمان دو خوابه   1
  1780000    جمع كل  

  
  ماهانه لوازم منزل خانواده چهار نفري  هزينه استهالك11جدول شماره 

  استهالك ماهانه  استهالك ساالنه  قيمت كل لوازم  شرح  رديف
  166000  2000000  20000000  لوازم منزل  1
  166000      كل ماهانهجمع   
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نفره براي يك ماه با 4 نتيجه برآورد و محاسبه هزينه هاي زندگي يك خانواده 12جدول شماره 
  .  بدست آمده اند 1385استفاده از جداول يك تا يازده كه بر مبناي قيمت هاي پاياني سال 

  توضيحات  مبلغ هزينه به ريال  نوع هزينه   رديف
  غ نهايي جدول شماره يكمبل  1179076  هزينه خوراك  1
        دو"           "      "  692167  هزينه پوشاك  2
        سه"          "        "  1050000  هزينه تربيتي ، آموزشي وفرهنگي  3
      چهار"         "           "  182000  هزينه  هاي بهداشت،درمان و نظافت  4
   پنج"         "           "  170000  هزينه خدماتي  5
      شش"          "           "  120000  هزينه تفريح  6
      هفت"           "           "  636000  )سفرهاي درون شهري(هزينه هاي اياب و ذهاب   7
       هشت            "         "          "  130000  هرينه مهماني  8
     نه"          "         "  500000  پس انداز براي هزينه هاي غير مترقبه  9

       ده"          "         "  1780000  هزينه مسكن  10
      يازده"         "          "  166000  هزينه استهالك  لوازم  منزل  11
  ريال6605243    جمع كل هزينه هاي حداقل يك خانواده چهار نفري براي يك ماه  

بدست آمد حداقلي است كه با آن ) 6605243)( سبد هزينه(ن روش در نهايت مبلغي كه از طريق اي
مي توان بااليي خط فقر زندگي كرد اما اين مبلغ نمي تواند از سوء تغذيه ، مشكالت عصبي و 

  .جلو گيري كند... افسردگي هاي شايع وكمبود هاي آموزشي ، تربيتي و تفريحات و

   محاسبه دستمزد بر اساس علم پزشكي تغذيه-2
 كيلو كالري 250-355ام كارهاي خود و زنده ماندن در هر ساعت جنسان به طور متوسط براي انا

 اين مقدار ميانگين انرژي است براي 6000- 8520 ساعت مي شود 24انرژي نياز دارد كه براي 
 120-150كارهاي مختلف از جمله براي كارهاي سبك مانند پوشيدن لباس ، شستن دست وصورت 

 كيلو 420-550 و براي كارهاي سخت مانند كندن گودال ، كوهنوردي يا اسكي كه كيلو كالري
هر فردي براي كسب اين مقدار انرژي بايد با وضعيت موجود به طور . كالري براي هر ساعت نياز دارد 

 4832800 نفره مي شود 4 خود نمايد كه براي يك خانواده  تغذيهتومان هزينه1208200متوسط ماهانه 
  . فقط خوراك تومان

  قبل از ارايه جدول و نتجيه نهايي مواردي الزم به توضيح است 
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چنين قبل از ورود به بحث الزم است بدانيم آنچه در جهان به صورت مواد اوليه وجود دارد متعلق  هم
به تمامي انسانها است و آنچه ساخته مي شود از دست رنج كارگران است كه بايد متعلق به كارگران 

اصل اوليه براي ارتقا سالمت و پيشگيري از سو تغذيه و بيماري تامين غذاي سالم و مناسب است . باشد 
تغذيه خوب براي حفظ سالمت در تمام مراحل زندگي از دوران جنيني تا دوران كهنسالي ضروري . 

ي و به عبارت ساده تر ، سالمتي عبارت است از فقدان بيماري ، اما اين تعريف بسيار سطح. است 
تعريف جامع سالمتي بايد . در حال حاضر تعاريف بسياري براي سالمتي وجود دارد . محدود است 

مثل نيازهاي ( مشتمل بر توجه وسيع به ريشه هاي سالمت در تامين نيازهاي اساسي انسان باشد 
ي و هم از به اين ترتيب سالمت فرد به طور كامل هم از جنبه درون). فيزيكي،ذهني، رواني و اجتماعي 

. جنبه محيطي مشخص مي گردد ، و با اين توضيح در مرحله ي بعد مي توان به واژه تندرستي رسيد 
. واژه تندرستي به دنبال تكامل نهايي توانايي هاي بالقوه انسانها در محيط پيرامونشان شكل مي گيرد 

ديناميك مثبت ايجاد مي الت حتندرستي يك . تندرستي در واقع تعادل بين فعاليتها و اهداف است 
  .نگيزه ي فرد در جستجوي باالترين سطح عملكرد و فعاليت مي شود  كند كه موجب افزايش ا

با اين حال، بسياري از مردم به غذا فقط به عنوان . غذا هميشه يكي از ضروريات زندگي بوده است 
ه به عنوان ماده اي كه در  ن–ماده اي كه گرسنگي آنها را برطرف مي كند يا آنها را سير مي كند 

  . نگاه مي كنند –تركيب بدن نقش دارد 
يعني نسبت توده ( ز وزن ايده آل براي تركيب بدن  داشتن يك جسم كامال سالم ، برخورداري ا

، قد متناسب ، رشد و تكامل عضالني خوب و انقباضات منظم آن همگي نشان ) عضالني به چربي 
 عالوه پوست روشن و صاف ، موهاي براق و چشمان روشن و براق به. دهنده ي تغذيه ي خوب است 

  .نيز از نشانه هاي تغذيه ي مناسب مي باشد 
 خوب است و هوشيارترند ؛ در افرادي كه خوب تغذيه شده اند حالت نشستن و ايستادن

م،جذب و دفع مواد غذايي كامال طبيعي است و نيز اين افراد از نظر ذهني و فيزيكي اشتها،هض
چنين اين افراد ، توانايي بيشتري براي مقابله  هم. هوشيارترند و نسبت به زندگي چشم انداز مثبتي دارند 
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به خاطر تنوع زياد در عادات غذايي در فرهنگهاي مختلف يك رژيم . با بيماريهاي عفوني دارند 
  مي كندمعقول غذايي نه تنها سالمت فرد را تضمين مي كند بلكه طول عمر فرد را بيشتر 
  :ام دهند جن براي زنده ماندن ، مواد مغذي موجود در غذا بايد سه عمل اساسي را در بدن ا

  يژنر تامين ا -1
 ساختن بافتها -2

 )مجموعه عمليات هضم، جذب ودفع را متابوليسم مي نامند(هاي متابوليكي  تنظيم فرايند -3

. ا انجام دهند ، گفته مي شود متابوليسم به مجموع كارهاي بدن كه سه وظيفه اصلي فوق را براي بق
 تغذيه اي مهم در رابطه با سه عمل اساسي فوق مطرح مي باشد ، به اين –يك واقعيت متابوليكي 

  :صورت كه يك اصل بنيادي بركنش تغذيه اي وجود دارد كه به دو صورت تعريف مي شود 
بر نقشهاي اوليه و حمايتي مواد مغذي در بدن هر فرد ، اعمال متابوليكي ويژه اي دارند كه مشتمل  -1

  .مي باشد 
 .هيچ ماده مغذي وجود ندارد كه تنها يك كار انجام دهد  -2

  : براي تامين انرژي از سه گروه موادي بايد استفا ده كرد كه عبارتند از
 توليد مي كند و فاكتور انرزي آن  انرژي كيلو كالري4هر يك گرم كربوهيدرات : كربوهيدراتها  -1

انرژي الزم از طريق كربوهيدراتها تامين % 60الي % 55در يك برنامه غذايي بايد  . ناميده مي شود4
  .شود 

 كيلو كالري 9انرژي الزم در بدن بايد از طريق چربيها تامين شود كه هر گرم چربي  % 30 الي 25 -2
 . است 9انرژي تامين مي كند بنابراين فاكتور انرژي چربي 

 درصد 20 الي 10بوهيدراتها و چربيها تامين نشود مقدار اگر تمامي انرژي الزم بدن توسط كر -3
انرژي الزم توسط پروتئين ها تامين مي گردد الزم به ذكر است كار اصلي پروتئينها ساخت 
بافتهاي بدن است، به همين دليل وقتي مواد انرژي زا به بدن نرسد بافتها و عضالت به جاي انرژي 

 4هر گرم از پروتئينها . انسان الغر و نحيف مي شود به مصرف مي رسند و تحليل مي روند و 
 .  مي باشد 4  نيزكيلوكالري انرژي توليد مي كنند كه فاكتور انرژي پروتئينها
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هدف از نوشتن چنين خصوصيات ريز مواد مصرفي اين است كه بدانيم لحظه به لحظه زنده ماندن يك 
ق به دليل پايين بودن دستمزد حقوق بگيران به انسان به وجود چنين موادي بستگي دارد واگر مواد فو

  . بدن آنها نرسد باعث سوء تغذيه و بروزه بيماري هاي متفاوت و مرگ خواهد شد
پروتئين هاي غذايي ، . كار اصلي و اوليه پروتئين ها در بدن ، ساختن بافت مي باشد : پروتئين ها 

ساخت بافتها يك فرايند  . بكار مي روند اسيدهاي آمينه ضروري براي ايجاد و ترميم بافتهاي بدن
دائمي است كه رشد و نگهداري ساختمان بدن و مواد ضروري و مورد نياز براي اعمال آن بافتها را 

  .تضمين مي كند 
چند ماده مغذي ديگر كه در ساخت و نگهداري بافتهاي بدن دخالت دارند ، در زير : مواد مغذي ديگر

  .شرح داده شده است 
 در ساخت و - كلسيم و فسفر–در اين مورد مي توان به نقش دو ماده معدني اصلي : دني مواد مع

ني كليدي ديگر ، آهن است كه در ساخت مولكول  ماده معد. نگهداري بافت استخوان اشاره كرد 
  .ناقل اكسيژن يعني هموگلوبين در گلبولهاي قرمز خون نقش دارد 

در تكامل مواد زمينه اي بين سلولي استحكام  c  نقش ويتاميندر اين مورد مي توان به : ويتامين ها
اين مواد به ساخت بافتهاي محكم كمك ميكنند و از خونريزي جلوگيري مي . دهنده اشاره كرد 

  .نمايند 
اسيدهاي چرب مشتق از متابوليسم چربي به ساخت مواد چربي دروني ديواره سلول : اسيدهاي چرب

  .د محلول در چربي را در ديواره سلولي مقدور مي سازند كمك مي كنند و انتقال موا
فرايندهاي شيميايي متعددي كه براي تامين انرژي و ساخت بافتهاي بدن مورد نيازند ، بايد به دقت 

در غير اين صورت ، سيستم هاي بدن . تنظيم و كنترل گردند تا اعمال بدن به طور متعادل انجام گيرد 
زنده ماندن و سالمت ، حاصل تعادل پويا و پايدار بين .  منجر به مرگ مي گردد به هم مي ريزد و نهايتا

در اين ميان ، ويتامين ها و مواد معدني ، مواد مغذي هستند كه به تنظيم . همه ي قسمتهاي بدن مي باشد 
  .اعمال بدن كمك مي كنند 
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مي همراه با آنزيمهاي سلولي بسياري از مواد معدني نيز به عنوان فاكتورهاي كو آنزي: مواد معدني
به عنوان مثال كوبالت كه جزء مركزي . عمل مي كنند )جذب و هضم ودفع ( دخيل در متابوليسم 

است ، همراه با اين ويتامين كار خود را انجام مي دهد و از كم خوني ) كوباالمين  (B12ويتامين 
  پرنيشيوز جلوگيري مي كند 

در حقيقت ، آب . به عنوان عوامل تنظيمي در بدن عمل مي كنند آب و فيبر نيز : مواد مغذي ديگر 
فيبر . عامل بنيادي براي زندگي استكه بستر الزم براي انجام فرايندهاي متابوليكي را فراهم مي كند 

غذايي نيز عبور مواد غذايي را از مجراي گوارشي تنظيم مي كند و جذب مواد مغذي مختلف را تحت 
  .تاثير قرار مي دهد 

تغذيه ي خوب و مناسب به اين معني است كه فرد كربوهيدرات ، چربي، پروتئين ، : تغذيه مطلوب 
مواد معدني و ويتامينهاي مشخص ، آب و فيبر غذايي را در مقادير مطلوب از رژيم هاي غذايي متنوع 

د ضمن تامين مقدار مطلوب اين مواد مغذي بايد بيش از نيازهاي حداقل فرد باشد تا بتوان. كسب كند 
  .ني راهم تامين كند  نيازهاي فرد ، ذخاير بد

نشانه هاي حاد سوتغذيه زماني ظاهر مي شود كه ذخاير تغذيه اي تخليه شود و دريافت انرزي  :سوتغذيه
بسياري از . و مواد مغذي براي تامين نيازهاي روزانه يا فشارهاي متابوليكي افزايش يافته كافي نباشد 

چنين شرايطي سالمت همه افراد جامعه و . غذيه در شرايط فقر زندگي مي كنند افراد دچار سوت
را تحت تاثير ) مثل زنان باردار ، نوزادان ، كودكان و افراد سالمند ( بخصوص گروههاي آسيب پذير 

  .قرار مي دهد شديد 
 افراد بي بررسي هاي گسترده نشان مي دهد كه گرسنگي و سوتغذيه در ميان مردم فقير و به خصوص

اين كودكان اغلب الغر هستند و مستعد . خانمان و مادران داراي كودك خردسال بسيار زياد است 
هر روز در . ابتال به عفونت و بيماري مي باشند كه اغلب بر تكامل ذهني و عقالني آنها تاثير مي گذارد 

 450كه تخمين زده مي شود  هزار نفر در اثر سوتغذيه مي ميرند و اين در حالي است 50 تا40جهان 
  .  بيليون نفر غذاي كافي براي خوردن ندارند 3/1ميليون تا 
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   راهنماهايي جهت اتخاذ انتخاب هاي روزانه غذايي 13جدول شماره  
ردي
  ف

قيمت براي   مربوطه غذاهاو اندازه واحدهاي  جزءاصلي  واحد  گروه غذايي
  يك نفر

قيمت كل براي 
  چهارنفر

  نان،غالت،  1
  برنج،

  ماكاروني

  نشاسته،ويتامين،  11-6
  ريبوفالوين

  آهن،نياسين،فوالت
  منزيم،فيبر،روي

   برش نان1
  گرم غالت حاضر30

 يك دوم ليوان غالت -سه چهارم
  پخته،برنج
  ماكارون

4500  
  

12000  
  

15000  

18000  
  

48000  
  

60000  
 C،ويتامين Aويتامين  3-5  سبزيجات  2

  فوالت،منيريم،فيبر
   پختهيك دومليوان سبزيجات
  يك ليوان سبزيجات خام

20000  
10000  

80000  
40000  

 Cويتامين   2-4  ميو ه جات  3

  فيبر
  يك چهارم ميوه جات خشك

  يك دوم ميوه جات پخته
  سه چهارم آب ميوه
  يك عدد ميوه كامل

  يك برش خربزه يا هندوانه

75000  
50000  

120000  
54000  
60000  

300000  
200000  
480000  
216000  
240000  

   ، ماستشير  4
  پنير

  2افراد بالغ
 كودكان   3نوجوانان 

3  
جوانان ،زنان 

  3بارداروشيرده

  كلسيم،ريبوفالوين،
  پروتئين

  پتاسيم ، روي

  يك ليوان شير
  ليوان بستني5/1
  ليوان ماست1

  گرم پنير45

15000  
180000  

27000  
43200  

60000  
720000  
108000  
173800  

  گوشت مرغ  5
  ماهي
  لوبيا

  تخم مرغ
  مغز ها

  پروتئين،نياسين  3-2
 B6آهن،ويتامين

  روي ،تيامين،
 B12ويتامين 

   گرم گوشت پخته60-40
  ليوان حبوبات پخته5/1-1
  قاشق چايخوري كره بادام زميني4
  عددتخم مرغ2
   ليوان مغزها1-5/0

90000  
90000  

  
60000  
60000  

180000  

360000  
360000  

  
240000  
240000  
720000  

  چربي ها،  6
  روغن ها،
  تشيرينيجا

  مصرف ماهانه
  مصرف ماهانه
  مصرف ماهانه

   كيلو1
  ليتر3
  كيلو6

  انواع مختلف براي چهارنفر
  انواع مختلف براي چهار نفر
  انواع مختلف براي چهارنفر

8500  
8000  

30000  

26000  
24000  

120000  
  4832800          جمع كل  

 سالمتي فيزيكي ، ذهني  اين گونه است كه يك نفر براي زنده ماندن و داشتن13تفسير جدول شماره 
مصرف كند كه بتواند داراي مواد مغذي رواني و اجتماعي و حفظ ساختمان و اعمال بدن بايد غذاهايي _
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 -3 ساختن بافتها براي ساختن  مواد مورد نياز -2 تامين انرژي الزم براي انجام كارها -1سه عمل اساسي 
  .نمايندرا امكان پذير ) ول تنظيم كليه عمليات بدن است كنترل عواملي كه مسئ( تنظيم فرايندهاي متابوليكي 

  :جدول فوق مي گويد ما براي سالم زيستن نياز به 
 واحد 13الي 8 واحد ريبوفالوين و14الي 9 واحد نشاسته و به همين ميزان ويتامين هاي مختلف ، و11 الي 6

 واحد فيبر همين 20الي 11 همچنين واحد فوالت و همين ميزان منيزم16الي 9آهن و همين قدر نياسين و 
الي 4واحد كلسيم ، 3الي 2 واحد ويتامين سي ، 9الي 5واحد ويتامين آ ، 5الي3 واحد روي و 17 الي 10طور 

 3الي 12،2 واحد ويتامين ب3الي 2 ،6 واحد ويتامين ب 3الي 2 واحد پتاسيم ، 3الي 2واحد پروتئين و6
  .و شيريني داريمغن، چربي  واحد رو3الي 2واحد تيامين و 

 عناصر و مواد نامبرده از طريق خوردن غذاهاي مختلف جذب بدن مي شود و مقدار هاي ذكر – 1توضيح 
  . كيلو كالري انرژي توليد مي كنند6000 -8520شده روزانه براي يك نفر 

ا در  در رژيم هاي غذايي نامبرده در جدول معادل هاي توليد انرژي گذاشته شده اند ولي م-2توضيح 
  .مصارف روزانه خود بايد از جاي گزين هاي آنها كه بتوانند همان مقدار انرزي به ما بدهند استفاده بكنيم

 را با همان 11 و 10، 9، 5، 2 براي بدست آوردن مبلغ نهايي روش پزشكي تغذيه جداول -3توضيح 
بلغ نهايي مي شود      كه م)2118000( ضرب كنيم2 در  را8، و 7، 6، 4، 3وجداول )3307167(مبالغ

 آموزشي ، فرهنگي - رواني–فيزيكي  (" مختلف تقريباتاريال در صورتي كه بخواهيم از جه10257967
 هر ماه با توجه به قيمت هاي فعليسالم زند گي كنيم بايد مبلغ فوق را...)  اجتماعي و–،ادبي و تربيتي 
  .دريافت كنيم

  

  محمد اشرفي
 

  قت و سفيد امضاء هستيمماخواهان لغو قرارداهاي مو
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  آشنايي با نهادهاي بين المللي
  

    )   ارايه شده است2بولتن شماره ي در(     ILO سازمان جهاني كار-1
  

 WTO سازمان تجارت جهاني -2

طرح تاسيس سازمان بين المللي تجارت باهدف وضع قوانين ومقررات تجارت ميان كشورهاي جهان 
 برنامه ي آن به تاييدشوراي 1948ودز مطرح گشت ودرمارس  دركنفرانس برتون و1944درسال 

كاروتجارت سازمان ملل متحد رسيد ولي كنگره ي آمريكا دران زمان از تصويب نهايي آن جلوگيري به 
بدين ترتيب از طرح فوق فقط يك ركن به حيات خود ادامه داد كه عبارت بوداز موافقت نامه .عمل آورد

 1986كه از سال » گات«مذاكرات طوالني در ذيل برنامه هاي. »گات«يا همان ي عمومي تعرفه ها وتجارت 
 سازمان تجارت 1995آغاز گشت،سرانجام در دور هشتم مذاكرات در اوروگوئه به نتيجه انجاميدودر

بدين ترتيب اصول وتوافق نامه هاي گات توسط سازمان تجارت جهاني كه . تاسيس شد(WTO)جهاني
سازمان تجارت جهاني برخالف گات داراي .آنها را به عنده گرفته بود،پذيرفته شدامرمديريت وتوسعه ي 

  .ساختار سازماني عظيمي است
  نهادي بين المللي وچندجانبه است كه قوانين مربوط به نظام تجاري جهاني را وضع مي WTOبنابه تعريف 

 پيمان نامه ي 30ايي كه تقريبا كند وهمچنين به رفع منازعات ميان دولت هاي عضو،يعني تمامي  دولت ه
  .ن را امضاكرده اند،مي پردازدآ

 اين نهاد دربسياري از كشورها آماج اصلي اعتراضات 1995از زمان تاسيس سازمان تجارت جهاني درسال 
گفته مي شودكه وظيفه ي اين سازمان پيشبردتجارت آزاد وكمك به .گروه هاي جامعه مدني بوده است

د،ولـي تجارت آزاد نه تنها زندگي مردمان عادي را بهبود نمي بخشد بلكه فقط باعث رشد اقتصادي مي باش
  .مي گردد)چه افراد وچه كشورهاي ثروتمند(غني تر شدن اغنيا

WTO همچنين گرايش مغرضانه وناعادالنه اي درجهت منافع شركت هاي چندمليتي وملل ثروتمند 
ميزان حق راي كشورهاي . برخوردارندWTOر كشورهاي كوچك وضعيف ازتاثيرونفوذاندكي د.دارد
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عضوسازمان تجارت جهاني براساس مشاركت مالي آنان مي باشد،به عبارت ديگر كشورهاي 
ملل بانفوذ در .درصد آرا را دراختيار دارند40بيش از )آلمان،آمزيكا،ژاپن،انگلستان وفرانسه(ثروتمند
WTO منافع تجاري خود هستند عليرغم ادعاي كمك به توسعه ي كشورها،تنها درپي.  

  :به طور كلي آزادي هاي سه گانه ي موردنظرسازمان تجارت جهاني عبارتنداز
  آزادي سرمايه گذاري) 1(
  آزادي جريان سرمايه) 2(
  آزادي دادوستد كاالها وخدمات ومحصوالت كشاورزي) 3(

قي كه نيروي كار پس سرمايه آزاد است كه به هركجا كه سودبيشتري وجودداشت وطبعا به سوي مناط
  .ولي نيروي كاراز يك چنين آزادي برخوردارنيست.درآنجا ارزانتر است،جريان يابد

سازمان تجارت جهاني از طريق برنامه هاي خود نقشي موثر درپايين آوردن استانداردهاي عرصه هاي 
عمومي مردم برنامه هاي اين سازمان هركجا كه مربوط به رفاه .مختلف زندگي ومحيط زيست داشته است

مي شود،به دنبال محدودكردن نقش دولت هستند وهركجاكه به نفع سرمايه داران باشد،دخالت دولت 
كليه ي انواع ماليات ها،به ويژه ماليات «به عنوان مثال مطابق نظرسازمان تجارت جهاني .راناديده مي گيرند

پرداخت شان به عهده مصرف هاي مربوط به اشتغال،نامطلوب هستند،به استثناي ماليات هايي كه 
  ».كننده،كاركنان حقوق بگير و مزدبگيران مي باشد

  :تعديل ساختاري كه سرفصل برنامه هاي نئوليبراليستي سازمان تجارت جهاني است،عبارت مي باشد از
كاهش مخارج دولتي درحوزه هاي بهداشتي وآموزشي،كوچك كردن خدمات شهري،حذف  پرداخت «

  » . . .صالحات ماليالتي به نفع شركت ها و سرمايه داران يارانه هاي دولتي وا
 درارتباط تنگاتنگ با دونهاد امپرياليستي ديگراست كه شكل مي WTOسياست ها وبرنامه هاي 

  .گيرند،يعني بانك جهاني وصندوق بين المللي پول كه درشماره هاي آينده به آنها خواهيم پرداخت
  

  دالشوب  .  م                                                                                     
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  خصوصيات و نقش آن) سنديكا( تشكل كارگري پايه 

  اول هدف كلي 
تشكل كارگري سازماني است داوطلبانه و مستقل كه از كارگران صرف نظر از تفاوتهاي عقيدتي سياسي ، 

 و اعتالي موقعيت اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي كارگران ايجاد جنسي ونژادي به منظور تامين منافع طبقاتي
  .مي شود 

 هدف از تشكيل سازمانهاي كارگري حفظ منافع كارگران و مشاركت در كنترل امور اقتصادي اجتماعي 
تشكلهاي كارگري وظيفه دارند تا شرايط مناسب كار ريال مزد كافي ،محيط كار و زندگي مناسب . است 

ي خود تامين كرده و در عقد پيمانهاي جمعي به نمايندگي از جانب كارگران اقدام كنند ، از را براي اعضا
حقوق اعضا در مقابل قدرتها دفاع كرده و در آموزش كارگران و آشنا سازي آنها با خقوق و تكاليفشان 

  .سهيم باشند 
  

  دوم پيدايش و مبارزه 
  

اها در جريان مبارزات كارگران عليه شرايط دشوار طي دو قرن گذشته در كشورهاي سرمايه داري سنديك
فع سرمايه داران و كارگران و مبارزاتي  تضاد دائمي و روز افزون ميان منا .زندگي و كار به وجود آمده اند 

. ر ساخنه تا بر پايه منافع مشترك خود متشكل شوند ين تضاد بوده است ، كارگران را وادا كه محصول ا
 به مانند شكل ابتدايي سازمان زحمتكشان براي دفاع از منافع مادي و معنويشان به وجود بدين ترتيب سنديكا

  .ه استآمد
هر چند كه كارگران . امروزه موجوديت سنديكاها تقريبا در تمامي كشورها به رسميت شناخته شده است 

دائما مي كوشند يا سنديكاها توانسته اند موجوديت سنديكاها را بقبوالنند ولي سرمايه داران و دولتهاي آنان 
بنابراين زحمتكشان بايد به . د ، و حتي از بين ببرند نن كشاببه فساد را را از اهدافشان منحرف كرده يا آنها 
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طي مبارزات كارگران براي . طور دائمي براي ايجاد ، حفظ سنديكاها و حقوق بدست آمده مبارزه كنند 
رگران و سازمانهاي سنديكايي آنان موفق به قبوالندن موافقت دفاع از حقوق سنديكايي و گسترش آن كا

 درباره 87 موافقت نامه شماره -1: نامه هايي به سازمان بين المللي كار شده اند كه برخي از آنان عبارتند از 
 درباره ي اجراي اصول 98 موافقت نامه شماره -2ي آزادي سنديكايي و حمايت از حقوق سنديكايي 

 درباره 143 و 125 موافقت ناه هاي شماره -3 داشتن سازمان و حق مذاكره دسته جمعي مربوط به حق
 -4حمايت و پشتيباني از نمايندگان زحمتكشان در موسسه و ايجاد تسهيالت الزم براي پيشرفت كارشان 

   درباره رفع تبعيض در شغل و حرفه 111موافقت نامه شماره 
  

  : سوم خصوصيات سنديكا 
   :ان طبقاتي سازم -الف  

وظيفه اصلي سنديكاها همانا متشكل كردن و دفاع از همه ي كارگراني است كه با دسترنج خود زندگي مي 
و  اما خصوصيت طبقاتي يك به وسيله ي جهت گيري0كنند بنابراين سنديكا يك سازمان طبقاتي است

قتي طبقاتي است،كه همواره به عبارت ديگر سنديكا در جهت گيري و فعاليتش و.اقداماتش معين مي گردد
بينش طبقاتي درباره سنديكا .سرمايه دار تكيه كند-بر مواضع طبقه كارگر در نقطه مقابل طبقه استعمارگر

شاهد اين ادعا رشد مبارزات كارگران در مجموعه كشورهاي سرمايه داري .رشد و تقويت پيدا كرده است
بينش طبقاتي .ازمان هاي سنديكائي آنان مي باشداست كه نشان دهنده شرايط مساعد وحدت كارگران و س

درباره سنديكاليسم نشان مي دهد كه بين مبارزه براي دفاع از منافع مادي و معنوي كارگران از يك سو و 
  .ي آنان براي آزادي از بهره كشي ارتباط نزديكي وجود دارد مبارزه

  :سازمان توده اي -ب
ز افزون،بلكه از جهت نقش تعيين كننده ي خويش در امر توليد به طبقه كارگري نه فقط از لحاظ تعداد رو 

ولي قدرت اجتماعي كارگر زماني مي تواند بر زندگي .قدرت اساسي و نيرومند اجتماعي مبدل شده است
تاثير واقعي بر جاي گذارد كه اين طبقه در سنديكاهاي نيرومندي كه وسيع ترين اقشار ستم كش مزد بگير 
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سنديكا فقط موقعي مي تواند دفاع مادي و :آورده باشد،متشكل گردد به عبارت ديگررا در خود جمع 
براي آن كه سنديكا بتواند توده ها را در .معنوي زحمت كشان را تضمين كند كه يك سازمان توده اي باشد

ادي خود متشكل كند بايد درهايش بر روي همه مزد بگيران صرف نظر از عقايد سياسي،مذهبي،قبيله اي،نژ
  .و جنسيت آن ها باز باشد

كارگران نهايت استفاده را .... سرمايه داران از گوناگوني جريانهاي سياسي ، عقيدتي و اعتقادات مذهبي و
آنان مي نمايند به همين دليل براي آن كه سنديكا ها بتوانند وسيعاً كندن و جلوگيري از اتحاد طبقاتي در پرا

متشكل كنند بايد نه فقط در قبال كارفرما و دولت بلكه در برابر گروه توده هاي كارگر را در داخل خود 
  .هاي سياسي و مذهبي نيز مستقل باشند

بين سنديكا و .... اما اين استقالل مانع از آن نيست كه در مبارزه مشترك براي ترقي اجتماعي،آزاده و
  .احزاب كارگري و جنبش هاي ملي پيوند وجود داشته باشد

ده مردمي وسنديكا و همچنين وحدت گسترده طبقاتي اش موجب مي شود كه در فعاليت خصوصيت گستر
هاي سنديكا درياي كارگران شركت كرده و تعداد هر چه بيشتر از آنان بتوانند در تصميم گيري نسبت به 

  . و شكل اقدامات خود مستقالنه تصميم بگيرنددتم

  :سازمان دموكراتيك)ج
يعني اينكه اعضاي سنديكا در تدارك و تصميم گيري .كائي را اجرا كندسنديكا بايد دموكراسي سندي
اين روش موجب مي شود كه آگاهي طبقاتي اعضاي سازمان افزايش يافته و با .شركت مستقيم داشته باشند

  .هر گونه كار فردي و اشتباه ناشي از جدايي رهبران از توده ها مبارزه شود
،سنديكا در بر گيرنده كارگراني است كه به يك طبقه معين تعلق به علت خاصيت توده اي و مردمي خود

با اين همه ميان آنها بر سر مطالبات طرح شده و همچنين .دارند ئ هيچ گونه تضاد آشتي ناپذير با هم ندارند
اعضا همچنين درباره .چگونگي به كرسي نشاندن اين خواسته ها مي تواند ارزيابي متفاوتي وجود داشته باشد

عقايد مختلف داشته .خاب مردان يا زناني كه به نمايندگي و يا عضويت سازمانهاي مختلف بر مي گزينندانت
  :باشند اصول اساسي دموكراسي سنديكايي عبارتند از
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 مستقيم و راي مخفي اعضا از طريق مجامع عمومي ه طور انتخاب افراد و يا سازمان هاي رهبري ب-1
مان هاي دائمي سنديكتها از طريق مجامع عمومي كنگره ها و كنفرانس ها  كنترل مستقيم ساز-2وكنگره ها 

 گزارش دهي منظم از روند فعاليت هاي -3....و بازرسين از لحاظ تصميمات و جهت گيري ها، مصوبات و
 احترام به عقايد هر فرد و رعايت اجراي تصميم هاي -4 كتوانهاكلي و جاري در مجامع و كنگره ها و 

  از طرف سنديكا توسط همه اعضااتخاذ شده 
 بين اعضاي سنديكا روابط نزديكتر و برادرانه تر -1نتايج حاصل از دموكراسي سنديكايي عبارت است از 

 اعضا مي توانند درباره تمام مسائل مربوط به زندگي و مبارزه سنديكائي موضع گيري -2ايجاد مي شود 
بدين ترتيب وحدت سنديكا .شريك و سهيم مي شوند اعضا در عملكرد سنديكا در تمام سطوح -3كنند 
  .بروز محكم تر مي شودروز

  
  

  هيئت بازگشايي سنديكاي نقاشان
    ز  -                                                                ش

  
  

  ما خواهان بازگشت به كار،كارگران اخراجي سنديكاي 
  

  يمشركت واحدوتمامي كارگران اخراجي هست
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  »نويس دوم اصالح قانون كار بررسي پيش«
                      

» ساماندهي قراردادهاي موقت و حمايت از اشتغال جديد«نويس اصالح قانون كار با عنوان  دومين پيش
نويس كماكان اين سوال مهم را با خود دارد كه اصالح قانون توسط چه   پيشمحتواي اين . منتشر شد

  كساني و به نفع چه كساني؟
اين . ها به طور كلي وظيفه اداره و راهبري كليه امور جامعه و كشور را به عهده دارند حكومت و دولت

 حكومتي از يك طرف و از هاي مختلف دولتي و ي بين مردم و دستگاه وظيفه در دو حوزه مهم تنظيم رابطه
ها و طبقات مختلف مردم و قضاوت بين آن ها،آن  ديگر سو نظارت و به نوعي تنظيم روابط متقابل بين گروه

و نه بر اساس يك ( براساس باور و تلقي عمومي . گيرد آيد، صورت مي كه اختالف منافعي پيش مي جا
طرف بوده و مصالح كلي جامعه و  راهبري امور بيها بايد در اين تنظيم قضاوت و  ، دولت)تحليل طبقاتي

هاي مصالح كلي جامعه و اضافه بر آن  بازهم به دليل رعايت ضرورت. اكثريت مردم را مد نظر قرار دهند
ها چه در حوزه رفتار و چه در حوزه تنظيم و تدوين  استقرار و استمرار نظم در جامعه، اگر قرار باشد دولت

هاي ضعيف  هاي معيني حمايت كنند، اين حمايت بايد شامل گروه ل و از گروه يا گروهقوانين جانبدارانه عم
  . پذيرتر جامعه باشد و نه حمايت از قدرتمندان و توانگران و آسيب 

هاي متعهد به تأمين منافع مردم اين حمايت به دليل پيشگيري از  هاي مردمي و دولت از ديدگاه حكومت
بندي به موازين  فجارهاي اجتماعي نيز ضروري است و اگر از منظر پاي تعارضات و ان بروز بحران،

 به قضيه نگاه كنيم با –ها  ي دولت دهندگان به برنامه  راي-ها به مردم  دموكراسي و لزوم پاسخگويي دولت
بگيران  دهندگان به رئيس جمهور از گروه و طبقه ي مزد و حقوق توجه به اين كه باالترين درصد راي

هاي دولت و دولتمردان بايد در جهت رعايت منافع اين گروه عظيم اجتماعي  القاعده حركت ، عليهستند
بگيران در  آيا اين موازين يعني تأمين منافع و مصالح كارگران و حقوق. بگيران باشد يعني مزد و حقوق

ر رعايت شده نويس دوم اصالح قانون كا ي قوانين و روابط كار و به طور مشخص در تدوين پيش حوزه
  .نويس نشان خواهد داد است؟ بررسي مختصر پيش
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در اين فصل نكات و ابهامات . اختصاص دارد» قرارداد كار«فصل دوم قانون كار به تعريف و توضيح انواع 
شود كه موجب زير سؤال رفتن امنيت شغلي آنان  بگيران ديده مي زيادي به زيان كارگران و مزد و حقوق

تضمين جدي و كاربردي  هيچ ) هاي اين قانون و ساير بخش( كه در سرتاسر اين فصل  درحالي. گردد مي
شود، مشخص نيست كه چرا  و تأمين اجتماعي آنان ديده نميبيكار و بيكارشده  براي حمايت از كارگران 

ايي در مورد وجود و كثرت قراردادهاي موقت كار در كاره) 7ماده ( اولين ماده اين فصل 2 و 1در تبصره 
اضافه بر رعايت منافع . شود گيري مي كه ماهيت دائم و مستمر دارند، اين قدر گل و گشاد  برخورد و آسان

سازد ايجاد انگيزه  بگيران، دليل ديگري كه ايجاد امنيت شغلي كارگران را ضروري مي مستقيم مزد و حقوق
وري كار است و از اين  بازدهي و بهرهو عالقه در نيروهاي شاغل نسبت به ميحط كار و در نتيجه باالبردن 

رو به كارگيري كارگران با قراردادهاي موقت در كارهايي كه ماهيت دائمي و مستمر دارند، قاعدتاً بايد به 
هاي زايمان و طوالني كارگران  طور استثنايي و فقط در مواردي ضروري مثل فوت، بيماري يا مرخصي

ي پيشنهادي وزارت كار اين ابهامات برطرف نشده و قدمي  الحيهدر اص. شاغل در اين كارها صورت بگيرد
 به اين 3شود؛ افزون بر آن با اضافه شدن تبصره ي  بگيران برداشته نمي براي ايجاد امنيت شغلي مزد و حقوق

قرارداد با بيش از  : 3تبصره : (گويد   پيشنهادي چنين مي3ي  تبصره. شود تر مي ماده، وضع به مراتب خراب 
  ...)  روز 30

ي كارها به رسميت شناخته  در همه» قرارداد موقت كار«در اين تبصره نه تنها به كارگيري كارگران با 
 روز كاهش 30 روز بوده به 90 ماه يا 3شود، بلكه كم ترين مدت قراردادهاي موقت را كه تاكنون  مي
 روز و 30 كه قراردادهاي كار كمتر از شود دهد، بدتر از همه آن كه از متن اين تبصره چنين برداشت مي مي

 كتبي و رعايت قوانين و ه، هيچ احتياجي به تنظيم قرارداد روز29هاي تا  به كارگماردن كارگران در دوره
معلوم نيست تكليف و وضعيت كارگري كه در صورت يافتن كار مستمر اما با . مقررات مربوطه ندارد

هاي كوچك و بزرگ و  ها و كارخانه أسفانه در بسياري از كارگاهامري كه مت( روزه و كمتر 30قراردادهاي 
بخواهد از مزايا و امكانات قانوني مثل ) سازي اتومبيل بسيار رايج است هاي قطعه از جمله كارگاه كارخانه

  تأمين اجتماعي و بازنشستگي استفاده كند، با تصويب اين قانون چه خواهد بود؟
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كند و در   بند بيان مي6هاي مختلف خاتمه يافتن يك قرارداد كار را در   قانون كار شيوه و راه21ماده 
   :شود ، هم به آن اضافه مي)ز(اصالحيه ي پيشنهادي وزارت كار بند هفتمي، بند 

الزامات قانون و مقررات يا شرايط اقتصادي، «كاهش توليد و يا تغييرات ساختاري كه در اثر «) : ز(بند 
  » تغييرات گسترده در فناوري منجر به تعطيلي تمام يا بخشي از كار شوداجتماعي، سياسي و لزوم

  :  هم به شرح زير پيشنهاد شده است2و براي نظارت بر حسن اجراي اين بند، تبصره ي 
هاي  بايد به تاييد هياتي مركب از استاندار يا معاون ايشان، سازمان) ز(موارد مذكور در بند «): 2تبصره ي 

تماعي ، صنايع و معادن، مدير كل تأمين اجتماعي، نماينده تشكيالت كارگري واحد و در كار و امور اج
چنانچه به . صورت فقدان نماينده تشكيالت كارگري حائز اكثريت در استان، كارفرما يا نماينده آن برسد

كار و ) قرارداد(تشخيص هيات مذكور تمام يا بخشي از كار تعطيل شود به همان  نسبت مشمول خاتمه 
  ».شود مقررات بيمه بيكاري مي

كاهش توليد، تغييرات ساختاري، تبعات ناشي از شرايط بد اقتصادي، اجتماعي و سياسي، الزامات قانوني و «
اين عبارات براي » ... در نظر گرفتن مصلحت ...  موقعيت حساس كنوني  قانون نوسازي و بازسازي صنايع،

هاي دولتي و به  بخش) به خصوص واحدهاي بزرگ(نعتي و توليدي  كارگران و كاركنان واحدهاي ص همه
مؤسسات توليدي . اي هستند شده  واگذارشده به بخش خصوصي، عبارات و جمالت كامالً شناخته ويژه تازه

 واگذار و نهايتاً تعطيل  ده يا ورشكسته قلمداد، به بخش خصوصي ها زيان بسيار زيادي با استفاده از اين عنوان
 ايشان پس از مدتي كه تحت پوشش بيمه  هاي  اكثر قريب به اتفاق كاركنان اين واحدها و خانواده.شدند

ها به قيمت آهن قراضه و ضايعات  آالت اين شركت ماشين. بيكاري قرار داشتند، به امان خدا رها شدند
مالك وابسته به آن ها ها و ا هاي مرغوب اين كارخانه  و زمين– به يغما رفت –فلزي به دالالن فروخته شد 

اي گرانبها و بادآورده در دست مالكاني منتظر فرارسيدن لحظه مناسب براي فروخته شدن ماند  چون سرمايه
  . بازي شدند هاي امالك و زمين و نهايتاً وارد بورس

ي توليدي و  اشكال اصلي اين جاست كه همه مقاماتي كه در هيات مذكور بايد سرنوشت يك كارخانه
در حالي كه . در بهترين حالت تخصص مديريتي دارند) به جز نماينده كارگري(ان آن را رقم بزنند كاركن

كاهش توليد در اثر تغييرات ساختاري و تحت «دهي يا ورشكسته بودن يك واحد يا  تشخيص ناگزيري زيان



 

٢٩  
 

  یآزادآارگر جاد تشکلهایکميته پيگيری اي       ٣بولتن شماره        اتحاد کارگری

 و تخصصي بسيار زياد و به يك كار كارشناسي... و » الزامات قانوني«و يا » ...شرايط اقتصادي ، اجتماعي و 
وجود كارشناس اقتصادي و اجتماعي . جاي اين تخصص در هيات مذكور خالي است. موشكافانه نياز دارد

نكته مهم ديگر وجود نماينده . مورد اعتماد كارگران در تركيب اين هيات نيز بسيار ضروري است
نويس و  اما در ادامه اين پيش. استبه خودي خود اين نكته مثبتي . تشكيالت كارگري در اين هيات است

 چنانچه در سطور بعدي خواهيم ديد اصوالً جاي نماينده واقعي و تشكيالت واقعاً 131 ماده 5در تبصره 
 و تبصره ي آن در صورت تصويب مجوزي 21ماده ي ) ز(نتيجه اين كه بند . مستقل و كارگري خالي است

 و مؤسسات توليدي و بيكارسازي انبوه كارگران در راستاي ها خواهد بود براي تعطيلي و انهدام كارخانه
همواركردن راه جايگزيني سياست اقتصادي متكي بر واردات انبوه، كالً به جاي سياست اقتصادي 

  .زا توليدمحور و اشتغال
ي مورد اعتراض  نكته. انگيز و مورد اعتراض محافل كارفرمايي بوده است  قانون كار همواره بحث27ماده 

ر اين ماده لزوم راي مثبت نماينده نهاد كارگري موجود كارگاه در كميته انضباطي است كه براي اخراج د
قبل از اين كه وارد بحث حقوقي اين ماده شويم اشاره به سه نكته ضروري . شود كارگر خاطي تشكيل مي

  . است
دهاي كارگري مستقر در واحدها انضباط منوط به راي مثبت نها  اخراج كارگران بي  تاكنون كه ظاهراً– 1

رويه و وسيع كارگران و حتي انحالل شوراهاي اسالمي كار و  هاي بي بوده است، در عمل شاهد اخراج
كارفرمايان تاكنون هم . ايم هاي صنفي كارگري بوده اخراج نمايندگان كارگران و اعضاي شوراها يا انجمن

 توضيح روش ها خود -هاي قانوني و غيرقانوني  از انواع روشاند با استفاده اند توانسته هر وقت اراده كرده
آمارها .  كارگران و نمايندگان كارگري مورد غضب خود را اخراج كنند-نياز به بحث مستقل ديگري دارد

  . دهند در اين مورد گواهي مي
ع توليد و رفع موان«اند هدفشان  نويس اصالحيه قانون كار بارها اعالم كرده دهندگان پيش  ارائه-2

بد نيست به اين سوال به طور جدي، علمي و با ارائه آمار پاسخ داده شود كه آيا تا ! است؟» زايي اشتغال
هاي توليدي، وجود  گذاري در بخش امروز علت و مانع اصلي توليد در اقتصاد ايران و همين طور سرمايه

اج كنند يا افزايش ناچيز حقوق و دستمزد اند آن ها را اخر چند كارگر خاطي است كه كارفرمايان نتوانسته
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دانيم كه درصد افزايش حقوق همه ساله ازدرصد افزايش  مي(بسيار نامكفي كارگران در پايان هرسال است 
يا وجود انواع قوانين دست و پاگير و ) تر بوده است نرخ واقعي تورم همان سال به حد قابل توجهي پايين

ه تهيه مواد اوليه و به روزآوري فناوري مورد استفاده در توليد و مهم تر از موانع قانوني و غيرقانوني در را
سياست متكي بر واردات به (همه، سيل واردات انواع كاالهاي مصرفي به روش هاي قانوني و غيرقانوني 

دستمزد ( پرسنلي  دانند كه سهم هزينه است؟ كارشناسان بهتر مي) جاي سياست اقتصادي توليدمحور
مقايسه اين نسبت با نسبت مشابه در . در قيمت تمام شده يك كاال در ايران چه قدر است) نكارگرا

موانع اصلي توليد را در اقتصاد ايران . دار است كشورهايي مثل ژاپن، تركيه و كشورهاي اروپايي بسيار معني
  .وجو كرد نه در هزينه پرسنلي يا روابط كارگر و كارفرما بايد در جايي ديگر جست

   اگر كارگران ايران درمورد قراردادهاي موقت كار و اخراج كارگران از محيط كار اين اندازه حساسيت-3
تحقق نيافتن وظايف دولت در . دهند، به دليل نبود قوانين حمايتي و تأمين اجتماعي الزم است نشان مي

هايي  رفرمايان در عرصهحيطه تامين اجتماعي، موجب رودررويي ناخواسته و هرچه بيشتر كارگران و كا
الزم را داشته باشند، اگر واقعاً كارگران در مقابل بيكاري ايمني و حمايت . شود كه اصالً ضروري نيست مي

اين . بتواند او را اخراج كند(!)  يك كارفرما حتي به دليل خوش نيامدن اش از قيافه يك كارگراجازه بدهند
 ديگري مشغول به كار خواهد شد اما درگيري و تعارض در كارگر در يك اقتصاد سالم به زودي در محل

  . محيط كار كم تر خواهد بود
دانيم كه قانون بايد صريح، شفاف و غيرقابل تغيير باشد و به كاربردن  مي. گرديم  به بحث اصلي باز مي

  . جمالت يا عبارات اضافي ضرورتي ندارد
ضمن ... هاي  نامه ر انجام وظايف قصور ورزد يا آيينهرگاه كارگر د« :  پيشنهادي آمده است 27در ماده 

  » .نسبت به فسخ قرارداد اقدام كنند... اطالع به شوراي اسالمي كار واحد يا تشكل كارگري 
نامه انضباطي هر كارگاه در صورت انطباق با قانون  يعني چه؟ آيين» قصور كارگر«در اين جا معلوم نيست 

اي و براساس چه موازيني اين  كارگر چيست و چه كسي يا كميته» ورقص«كار، جاي خود را دارد ولي 
ي قانوني اصوالً چه  كند؟ اطالع به شوراي اسالمي كار در اين ماده قصور را تعيين و موارد آن را تأييد مي
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اي دارد؟  شورا يا تشكل كارگري موجود در كارگاه پس از اين اطالع چه بايد بكند يا چه  معني و فايده
  تواند بكند؟ وقتي پاسخ اين سوال منفي است وجود اين جمله در قانون چه ضرورتي دارد؟  ي ميكار

گونه كه در  همان) هاي مستقل و واقعاً كارگري  تشكل(هاي كارگري  يكي از وجوه كاركرد تشكل
هاي  رهشود برگزاري دو ديده مي) و حتي كارفرمايي( هاي كارگري  ي همه سنديكاها و اتحاديه اساسنامه

هاي مهارت فني و تخصصي مربوطه و نظارت بر عملكرد  نامه آموزشي و آزمون تخصصي و اعطاي گواهي
در اين . درست اعضاي خود با لحاظ كردن موارد انضباطي و تخصصي و حسن انجام كارهاي محوله است
ا در مقابل كار به لحاظ حفظ حيثيت شغلي خود، اعضاي خاطي و مقصري را كه وظايف قانوني خود ر

گردند، ارشاد، تنبيه و در  دارشدن اعتبار بقيه همكاران مي كارفرمايان به خوبي انجام نداده و موجب خدشه
هاي  دقيقاً به همين دليل حضور و صاحب راي بودن  نمايندگان تشكل. كنند صورت لزوم اخراج مي

اين ضرورت تا حدي در قانون . است ناپذير  هاي انضباطي هر كارگاه، ضرورتي اجتناب كارگري در كميته
اين رويه با .  رعايت  شده اما در اصالحيه پيشنهادي وزارت كار حذف گرديده است27و در همين ماده ي 

. اندازد گرايي در تناقض بوده و آرامش در محيط كار و امنيت شغلي كارگران را به خطر مي جانبه اصل سه
طور كه  چرا كه همان.  حل اختالف نيز مبهم و ناروشن استنقش و جايگاه نمايندگان كارگري در هيات

هاي كارگري ِ به رسميت شناخته شده در اين قانون از استقالل كافي  در سطور بعدي خواهيم ديد تشكل
  . توانند نماينده واقعي كارگران باشند برخوردار نبوده و نمي

 مقصر تشخيص داده نشود هيات حل در صورتي كه كارگر«: آيد  در ادامه اين ماده پيشنهادي مي -
تواند با توجه به مدت كاركرد، ميزان سن و عائله كارگر و ساير شرايط و اوضاع و  اختالف مي

  » ...احوال اضافه بر 
يعني چه؟ اين حد از نداشتن صراحت و شفافيت » ميزان سن و عائله و ساير شرايط و اوضاع و احوال«

ماه يا دوسال مزد كارگر به عنوان 24تعيين سقف . تي بسيار دارددر متن يك ماده ي قانوني جاي شگف
شود، به معني حمايت از كارگر  خسارت اخراج و سنوات در شرايطي كه كارگر مقصر هم شناخته نمي

سال سابقه كار از كارگاهي به اين طريق 20ساله با 45و رفع موانع توليد است؟ فرض كنيد يك كارگر 
ه در شرايط موجود و بحران بيكاري، ديگر شانسي براي اشتغال مجدد واضح است ك. اخراج شود
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حداكثر مزد مبناي ماهانه (كند  با اين مبلغ خسارتي كه اين هيات محترم تعيين مي. نخواهد داشت
كنند،  و معموالً هم در اين گونه موارد فقط دستمزد پايه و حداقل را درنظر گرفته و محاسبه مي) 1+24

اي كه در گذشته  فرما بشود؟ رويه تواند براي خود كاري دست و پا كند و خويش   ميآيا اين كارگر
طبق (در اين گونه موارد حاكم بود، چنين بود كه كارفرمايي را كه قصد اخراج كارگر بدون تقصيرش 

كردند به نوعي رضايت او را تأمين كند و اين تأمين  داشت موظف مي) نظر و رأي هيات حل اختالف
نويس اصالحيه موجود،  اما در پيش . كرد ت در تعيين مقدار خسارت و حق سنوات تبلور پيدا ميرضاي

طرفي  معلوم نيست اين روش چه قدر با اصل بي. شود چرخشي عجيب به نفع كارفرما ديده مي
  . خواني دارد گذار هم قانون

 را براساس آيين 27ي   اين ماده تعيين چارچوب اجرايي و شرايط مذكور در ماده2ي  در تبصره -
؛ )باز همان منوال هميشگي(عالي كار و تصويب وزير كار قرار داده است  نامه پيشنهادي شوراي 

هاي مستقل و مورد تأييد كارگران و منطبق با  نمايندگان تشكل(نقش نمايندگان واقعي كارگران 
طور مستقيم با سرنوشت در تعيين اين چارچوبي كه به ) المللي هاي بين نامه موازين و مقاوله

عالي  هاي واقعي كارگران در شوراي كارگران سروكار دارد چه قدر لحاظ شده است؟ آيا نماينده
قيدوشرط   پيشنهادي وزارت كار زمينه را براي اخراج بي27ي  كار حضور دارند؟ آيا ماده

سازد؟  اهم نميي كارفرما تعلق گيرد، فر كارگران بدون تقصير و در هر زمان كه ميل و اراده
تواند انگيزه كافي در كارگاه  كاگري كه هر لحظه امكان اخراج و بيكارشدن اش هست، آيا مي

و باالخره، آيا اين . وري باال را انتظار داشت توان از او بازدهي مطلوب و بهره داشته باشد و آيا مي
  گذاري است؟ رفتار به معني رفع موانع توليد و حمايت از سرمايه

  :++ خوانيم  اين ماده مي2در بند . ي تعيين ميزان حداقل مزد كارگران اختصاص دارد  به نحوه41ماده 
سال از تصويب قانون كار، وقت آن 16سال از استقرار جمهوري اسالمي و 28آيا پس از گذشت 

اد تعيين گردد؟ براساس همين بند تعد) كارگري(نرسيده كه تعداد متوسط يا استاندارد  يك خانواده 
  عدد اما . افراد خانواده استاندارد كارگري در تعيين ميزان حداقل مزد مؤثر است

  !!) صراحت و شفافيت قانون(معلوم نيست » اين تعداد افراد خانواده «
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  :++ خوانيم  مي3در بند  -
شود، ربط دادن  نفري تعيين مي+ وقتي ميزان حداقل مزد بر اساس تأمين حداقل نيازهاي يك خانواده

وري را بايد از طريق استفاده از مواد اوليه خوب،  وري چه معني دارد؟ اصوالً بهره  نادار آن با بهرهمع
فناوري مدرن، آموزش نيروي كار و مديريت علمي و كارآمد جست و جو كرد يا از طريق پايين 

در (درصد قيمت تمام شده يك كاال را 15آوردن حداقل دستمزد كارگران؟ دستمزدي كه حداكثر 
  .دهد به خود اختصاص مي) ايران

  :  داريم4در بند  -
يعني كارآموزاني كه اوال در حين كارآموزي اشتغال به كار دارند و كار » كارآموزان به همراه اشتغال«

كنند؛ ثانياً آموزش آنان فقط در رابطه با حرفه وكارگاه معيني است، در نهايت سود و عوايد حاصل  مي
گردد و معموالً اين آموزش در موارد و كارهاي ديگر مفيد  همين كارگاه مياز آن نصيب كارفرماي 

سال در نظر 18كه تا قبل از اين حداكثر (با توجه به اين كه محدوديت سني كارآموزان . شود واقع نمي
نويس پيشنهادي حذف شده است؛ يعني كارآموز   همين قانون و پيش112، در ماده ي )شد گرفته مي

 سال و داراي افراد تحت تكفل باشد، آيا اين تبصره با توجه به بيكاري 18 فرد باالي تواند يك مي
آويزي براي كارفرمايان باشد كه در قالب  تواند بهانه و دست اي كه در جامعه وجود دارد نمي گسترده

   تركردن آن دستمزد كمتري به كارگران بدهند؟ دوران كارآموزي و طوالني
امعه و جنبش كارگري، سالمت و شادابي طبقه كارگر، سالمت و استانداردسازي بخش تعيين كننده ي ج

روابط كار و تضمين واقعي تدوين و تصويب قانون كار مطابق با استانداردهاي روز و حسن اجراي آن، 
  . المللي كارگري است هاي واقعي، مستقل و مطابق با استانداردهاي بين وجود تشكل

هاي كارگري و  به تشكل) و اصالحيه ي دوم پيشنهادي وزارت كار( قانون كار 131ماده ي  -
ها كه اصوالً بايد از يكديگر و  ي حضور دولت در اين تشكل اما سايه. كارفرمايي اختصاص دارد

  ++ : آمده131در متن ماده . ، در متن اين ماده ديده مي شودداز دولت مستقل باشن
 صنفي  شوراي اسالمي كار و انجمن:  راي كارگران پيش بيني شدهدر اين ماده از قانون فقط دو نوع تشكل ب

اي كه از متن  شود و تلقي ويژه اي كه از شوراهاي اسالمي كار شده و مي با توجه به تعريف ويژه. كارگران
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توان شوراي اسالمي كار را يك تشكل واقعي  شود، نمي اين ماده درمورد شوراهاي اسالمي كار مستفاد مي
به طور مختصر، به اين دليل كه اوالً عنصر ايدئولوژي در آن برجسته . ستقل كارگري دانستصنفي و م

  است، در حالي كه طبق استانداردهاي جهاني، كارگران بدون درنظرگرفتن ايدئولوژي و مذهب و  جنسيت
. فوذ دارندشوند و ثانياً كارفرما يا نمايندگان آن در اين تشكل حضور و ن هاي صنفي مي شان عضو تشكل

» انجمن صنفي كارگران«توان گفت عبارت  از يك ديدگاه مي. ماند فقط انجمن صنفي كارگران پس مي
در اين . توان انجمن كارگري دانست يك تعريف و بار حقوقي دارد و هر نوع تشكل كارگري را مي

 چون سنديكا، تواند بر حسب مورد اسامي خاص يك اسم عام است و مي» انجمن صنفي كارگران«صورت 
بيشتر به نظر . آيد البته چنين تفسيري از متن اين ماده چندان برنمي. را شامل شود... اتحاديه، كانون و 

در اين صورت . كنندگان اين ماده باشد رسد يك نوع تشكل خاص با تعريف معيني منظور تدوين مي
اين ايراد اساسي به اين ماده قانوني . ند نيستآزادبينيم كه كارگران حتي در انتخاب نام تشكل خود نيز  مي

شناسد و اين دو نكته با  وارد است كه آزادي كارگران را در انتخاب نام و نوع تشكل خود به رسميت نمي
  مخالف است كه جمهوري اسالمي ايران هم عضويت آن را ILOهاي ِ  نامه المللي و مقاوله موازين بين
  .پذيرفته است

   :++خوانيم مي) 131 ( اين ماده5در تبصره  -
بر اساس موازين و . ها و ازبين بردن استقالل آن هاست اين، دخالت آشكار دولت درامور تشكل

گونه دخالت و نظارت بر  ها حق هيچ ، دولتILO 87نامه  المللي و از جمله مقاوله هاي بين نامه مقاوله
ها فقط  دولت.  دروني آن ها ندارندها، نحوه برگزاري انتخابات و مسائل و روابط امور داخلي تشكل

البته اساس .  مصوب مجمع عمومي آن ها هستند هاي كارگري براساس اساس نامه موظف به ثبت تشكل
ها بايد منطبق بر قوانين كشور باشد و اگر قوانين داخلي كشورها هم در تضاد با موازين و  نامه

 به نفع ILOوانين داخلي خود را طبق مقررات ها بايد ق  باشد، كشورها و دولتILOهاي  نامه مقاوله
 26زيرا اصل .  قانون اساسي در تناقض است26در عين حال اين تبصره با اصل . كارگران تغيير دهند

كند، در حالي كه اين تبصره آزادي انجمن صنفي كارگران  هاي صنفي را آزاد اعالم مي تشكيل انجمن
  .  نظارت بر آن به وسيله وزارت كار محدود مي كندي برگزاري انتخابات و را با تنظيم نحوه
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ها  چيست؟ آيا فقط ناظر است  شود؟ نقش اين نماينده در تشكل  قانون كار چرا عوض نمي138ماده 
حق رأي دموكراتيك از اركان اين (ي داراي حق رأي است ؟  يا نماينده) چه ضرورتي دارد؟(

  )هاست تشكل

 كارگر دارند تحت شرايطي و به طور 10هاي كوچكي را كه كمتر از  اه اين قانون، كارگ191برابر ماده 
ظاهراً اين ماده با هدف . توان از شمول برخي مقررات قانون كار مستثني و خارج ساخت موقت مي

  هاي كوچك و افزايش اشتغال تدوين شده ولي تا كنون هيچ آمار و نتيجه حمايت از صاحبان كارگاه
تر اين كه حمايت و   مهم نكته. تغال ناشي از اين حمايت را نشان نداده استهيچ تحقيقي افزايش اش

اي حقوق براي يك گروه  تشويق يك گروه اجتماعي نبايد موجب اعمال تبعيض و محروميت از پاره
ي  ايجاد و حمايت از اشتغال، وظيفه ي دولت است و نبايد از حساب و كيسه. ديگر اجتماعي باشد
نفره كار 7كه در يك كارگاه مثالً ... يك نجار آهنگر يا اپراتور و. نظور هزينه شودكارگران به اين م

كند كه همكار مشابه او در يك كارگاه  كنند، همان قدر سختي و خطرات ناشي از كار را تحمل مي مي
نفره، 7هيچ دليل و منطقي وجود ندارد كه براي حمايت از كارفرماي يك كارگاه . نفره20مثالً 
  .شان قرار دهيم اي حقوق طبيعي و قانوني از پاره) تبعيض(ران او را تحت فشار و محروميت كارگ
اند بلكه با اضافه  نويش اصالحيه قانون كار نه تنها اين نقيصه را برطرف نكرده كنندگان پيش  تدوين

  :++ كردن يك تبصره
ساز خارج  اين تبصره زمينه. هستند) تر بزرگ (هاي ديگر ي قانون به كارگاه اين ماده د تسريدرصد

تاكنون كه قانون كار برحسب . كردن كارگران بيشتري از شمول همه يا برخي مواد قانون كار است
ساماني و پايمال شدن حقوق كارگران شد، ما شاهد اين همه نا ب جرا ميهاي كوچك ا ظاهر در كارگاه

 اجرا شود مطمئناً وضع كارگران شاغل در اگر اين تبصره تصويب و. ايم  ها بوده شاغل در اين كارگاه
  .انگيز مي شود ها رقت اين گونه كارگاه

  الهي  كاظم فرج          
  انجمن فرهنگي حمايتي كارگران
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  كارگري جنبش و همكاري شوراي
 
 حيات دوران بارترين فالكت و بارترين اسف از يكي نظراقتصادي از ايران در كارگر طبقه شك بي

 بيكارسازي. نمايد مي سپري سايركشورها كارگران با مقايسه در چه و باگذشته مقايسه در چه را خود
 و امضاء سفيد و موقت قراردادهاي ، ماهها براي شاغلين حقوق پرداخت عدم ، جمعي دسته هاي

 توده بر را نشدني وتكرار يگانه گوهر اين زندگي، غيره و فقر خط زير و ناچيز دستمزدهاي باالخره
 اخير سال سه دو در عمدتاً فضايي چنين در است نموده سياه هايشان خانواده و كارگر ليونيمي هاي
 رويكرد اين ايم بوده سرمايه برابرتعرضات در مقاومت جهت كارگري فعاالن طرف از تحركاتي شاهد

 خود ،حركت مسئله ترين حياتي و ترين فوري عنوان به كارگر طبقه براي تشكل حق دادن قرار مبنا با
 هماهنگي ،كميته كارگري هاي تشكل ايجاد پيگيري كميته) كارگري مختلف هاي كميته قالب در را

 و پيشروان از بخشي شد موفق و نمود آغاز ( كارگري هاي كميته اتحاد و كارگري تشكل ايجاد براي
 چار د كار ادامه در عمالً اوليه انتظارات و اميدها ايجاد رغم علي اما نمايد متشكل را طبقه اين فعالين
 كنند مي ياد ها كميته اين بست بن عنوان به آن از دوستاني البته كه) شد پيشرفت كندي و نسبي ركود
 كارگري هاي كميته اتحاد دعوتنامه در كه همانطور شرايطي چنين در ( نيست موافق آن با نگارنده كه
 مورد كه شد مطرح كارگري فعالين و هاتشكل همكاري شوراي ايجاد پيشنهاد بود شده اشاره آن به هم

 كارگري فعالين از ديگر برخي طرف از هم زيادي انتقادهاي و سواالت آن متعاقب گرفت قرار استقبال
 مي شورا اين چگونه و بوده چه گذشته در تشكلها اين پيشروي عدم داليل اينكه بر مبني شد مطرح
 معضالت همان دچار خود كه است تضميني چه و نمايد ارائه ركود اين رفت برون در پاسخي تواند

 منظري از يك هر درخارج چه و داخل در چه زيادي رفقاي و دوستان . نشود تشكل ها آن گريبانگير
 اين از ديگري گوشه بر تا است تالشي نوشتار اين . اند نموده كنكا ش را معضالت و موانع اين ص خا

 .افكند پرتوي نگارنده توان حد در موضوع
 درست فعالين اين عملكرد و رفتار تمامي اگر كنيم مي مطرح را پرسش اين بحث پيشبرد براي نخست

 عبارت به بوديم؟ ايستاده كجا در اكنون ما و افتاد مي كارگري جنبش در اتفاقي چه بود مي اصولي و
 به قادر اه كميته شونداين زدوده كلي فرض يك در فعالين ي رو پيش ذهني موانع تمامي اگر ديگر
اختالفا  مباني مهمترين از يكي پرسش اين به هستند؟پاسخ طبقاتي مبارزه اين فرايند در نقشي چه ايفاي
 .ستا ايران كارگري جنبش در موجود گرايشهاي بين ما ت
 تشكل ها چنين از ما انتظار اساساً كه اين مانند نمود مطرح توان مي هم ديگري شكل به را سئوال اين

 اند؟ نموده ايفا جاري تحوالت در منفي يا مثبت نقش چه مجموع در تشكلها اين الخرهوبا چيست؟
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 علت به كشور، نقاط اقصي رد كارگري اعتراضات افزون روز گسترش رغم علي كه نيست شكي
 به اغلب اعتراضات اين مراكز و بخشها ساير با ارتباط عدم و كارگري واقعي تشكل نداشتن پراكندگي،

 پاسخ آنان ازدرخواستهاي كوچكي بخش به حالت ترين خوشبينانه در يا و شده تمام نكارگرا ضرر
 از كه نيست مطلبي كارگران كردنمبارزات سراسري و تشكل ايجاد ضرورت . است شده داده مطلوب

 از منتقدين برخي جنجال جارو و هياهو برخالف ضوع مو باشد مانده پنهان كارگري فعالين اين ديد
 در تاثيري ذهني موانع آيا كجاست كار گره پس نيست هم فعالين اين بودن روشنفكر يا دننبو كارگر

 و شخصيت كيش ها محوري خود ها نظري تنگ از بسياري تاثيرداشته، قطعاً است؟ نداشته ركود اين
 در. نيست اين بحث همه اما است داشته منفي اثر تشكلها اين بلوغ و بررشد انحرافي ديدگاههاي احياناً
 .پردازيم مي ذهني موانع اين از خارج دليلعمده دو به اينجا

 :اقتصادي دليل -الف
 جدا جزء بيكاري و فالكت و فقر است حاكم داري سرمايه مناسبات جا هر كه است حقيقتي اين

 دارد نيز ديگري مشخص ويژگيهاي ايران در نظام همين اما ، است بشري ضد نظام اين نشدني
 گيري، تصميم مراكز در شديد اغتشا ش علت به كه ايران داري سرمايه دامنگير ادياقتص بحرانهاي.

 ازديگري پس يكي ورشكستگي ، جديد گذاري سرمايه ضابطه،عدم از خارج و رويه بي واردات
 و كارگران وسيع اخراج و توليدي مراكز و كارخانجات مكرر تعطيلي باعث كه توليد مراكز از بسياري
 معيشت سطح به تر گسترده تعرض جهت در تالش همچنين و بيكاران عظيم لشكر هب آنان پيوستن

 ، زده بحران هاي بخش در گسترده اعتراضات انگيختن بر رغم علي . است يافته تبلور شاغل كارگران
 اثر غيره و اصفهان آهن ذوب يا و خودر ايران مانند تر ثبات با و بزرگتر كارخانجات و مراكز در

 در بخشها اين در كارگر طبقه بيشتر تحرك براي مانعي به شغلي امنيت عدم نوعي به و تهداش معكوس
 حقه حقوق به اندازيها دست اين با مقابله جهت تشكل ايجاد براي تبليغ عوامل اين نتيجه در.است آمده

 .است شده مواجه زيادي دشواري با كارگران

 سياسي داليل -ب
 بخش صرف مدد به كه كارگري فعالين ودستگيري دادگاه به وم مدا احضار خفقان، و سركوب وجود
 از مانده جا به منفي رواني تاثيرات و واطالعاتي نظامي نيروهاي تقويت براي كشور بودجه از مهمي

 همچنان جامعه امروز اوضاع در آمده وجود به هاي دگرگوني همه رغم علي 60وقايع دهشتناك دهه ي
 قواي تناسب كالم دريك و كند، مي سختي جان جامعه كل و رگركا هاي توده جان و روح بر

 كه بپذيريم بايد ولي نمايد تغيير مردم نفع به تدريج به كه رود مي و نيست ثابت مري ا البته كه(موجود
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 را است فعالين از بسياري نظر مورد كه پيشروي،آنچنان اجازه)است سرمايه نفع به قوا تناسب اين هنوز
 اينجا در درشت و ريز ضعفهاي وجود با ها كميته اين باال داليل گرفتن نظر در با اينكه خالصه.نميدهد
 امري طبقاتي آگاهي رشد فرآيند بپذيريم اگر كه چرا اند داشته مثبت عملكردي مجموع در وآنجا

 سرمايه  فرهنگي بنگاههاي آور سرسام تبليغات و طرف يك از اغتنا ق و سركوب ونقش است تدريجي
 و سرمايه مطلق  حاكميت القاي و تاريخ پايان بر مبني شوروي فروپاشي از پس جهان خصوصاًدر ريدا

 طبقه كل آگاهي، اين تعميق و درك منظر از توانيم نمي آنگاه ، زحمتكشان محتوم سرنوشت پذيرش
 طبقه از بخش نخستين كارگري فعالين و پيشرو كارگران است بديهي كنيم فرض دست يك را كارگر
 كارزار در كارگران همبستگي و اتحاد ضرورت بر كرده شنا آب جريان خالف بر كه هستند كارگر
 ارگانيك ارتباط خود بايست مي اول گام در كه است وپرواضح كنند مي تاكيد طبقاتي مبارزه

 به درجاتي به يك هر ها كميته اين شد گفته كه همانطور لذا . نمايند برقرار يكديگر با ومحكمتري
 به نگارنده عتقاد ا به نظر اين واز نموده عمل كارگري فعالين ميان بيشتر ارتباط جهت ظرفي عنوان

 .نمائيم باز را بحث كمي است الزم بهترمساله درك براي اند گرفته قبولي نمره نسبي صورت
 كلي ستهد سه به توانيم مي كنيم بندي تقسيم طبقاتي آگاهي رشد درجه زاويه از را كارگران ما اگر

 خوشبينانه در) كارگر طبقه از كوچكي بخش شد ذكر باال سطور در كه همانطور نخست. نمائيم اشاره
 شناسيم مي كارگري فعالين ويا پيشرو كارگران عنوان به كه ( ايران سراسر در نفر صد چند حالت ترين
 و مادي هزينه يريپيگ اين واسطه به وحاضرند فشارند مي پاي ها ضرورت اين بر كه دارند وجود
 .بپردازد معنوي
 و تشكل داشتن ضرورت بر و كنند مي همدردي پيشرو كارگران با كه هستند كارگراني دوم دسته
 كردن بلند به حاضر مختلف داليل به اما اند يافته آگاهي كارگري مختلف اقشار ميان تر وسيع ارتباط
 كه اين رغم علي ها نگراني و ترديدها از ياريبس وهنوز نيستند اول دسته مانند هزينه وپرداخت پرچم
 با كارگران از بخش اين است مانده قي با آنها يافته،در زيادي تغييرات گذشته نسبت به مبارزه شرايط
 طبقه كل از كوچكي درصد همچنان اما هستند بيشتر بسيار ولا دسته از كمي نظر از كه اين وجود
 شده ذكر دالئل به بنا كه طبقه ازاين بزرگي بخش سوم دسته نهايت در . دهند مي تشكيل را كارگر
 .دهند مي طبقاتي آگاه خود مبارزهء به ديرتن بسيار آگاهي نا علت به اقتصادي فشارهاي همه رغم علي
 و جهات جميع گرفتن نظر در با * تشكلهايي يا ها كميته چنين مخاطب اساساً نگارنده نظر به سان بدين
 اين تغيير تا طوالني مدتي براي حداقل شد اشاره اختصار به آن از بخشي كه عيني و ذهني موانع كليه
 كميته كه بينيم مي مطلب، اين به توجه با نتيجه در هستند كارگر طبقه دوم و اول بخش قوا، سب تنا
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 پيشرو كارگران از بخشي گردآوري به قادر خويش توان فراخور به يك هر حال هر به تاكنوني هاي
 مي حا لت بهترين در نيز كارگري فعالين و تشكلها همكاري شوراي .اند شده آنها نمودن كلومتش
 تا دليل هر به كه رويي پيش كارگران ي تشكلها اين عضو كارگري فعالين پيوندميان اول قدم در تواند
 ارگرانك از بيشتري بخش آمدن ميدان به موجبات بعدي قدم ودر اند نپيوسته ها كميته اين به كنون
   حمايتي چتر يك آوردن وجود به و ه انگيز ايجاد با بيشتر چه هر تا نمايد فراهم را دوم دسته به متعلق
 كارگري تشكل ايجاد جهت را الزم هاي بستر توان حد ودر نموده كمتر را آنها پذيري ضربه بزرگتر

 موجب و است غيرواقعي همكاري شوراي از اين از فراتر انتظاري نمايد فراهم توليدي مراكز در
 شوراي و ها كميته اين منتقدين از بسياري ديد از متاسفانه كه اي مساله گردد مي سرخوردگي
 به » ماهيت بردن سئوال زير با يا اكتفاو و ظرافتها اين به توجه ،عدم نتيجه در و مانده پنهان همكاري،

 روشنفكر و ها كميته اين اعضاي ريكارگ كلي فرمان صدور به نمودن « برويد كارگران توده ميان
 .گشايند نمي كارگر طبقه رو پيش مشكالت از گرهي عمالً آنها خواندن
 مواجه پيشين تشكلهاي دامنگير ي نسب ركود آن با نخواهد اگر هم همكاري شوراي حال درعين
 ورود براي را راه تشكلها آن در موجود وبيش كم گرايي فرقه و محوري برخود غلبه با بايست مي شود

 .نمايد هموار نظر مورد اهداف به دستيابي جهت كارگران از بيشتري نيروهاي
پيچيدگي ها  همه با ايران امروز جامعه در زحمتكشان نفع به طبقاتي مبارزه پيشروي اينكه كالم جان
 امكانپذير كارگران صفوف فشردن هم به طريق از قوا موازنه تغييردر ذره ذره يمن به يش
  .بفشاريم را همكاري براي آمده پيش دستهاي.است

 
  كارگري فعال -مازيارمهرپور

 
 ايجاد به كمك و تسهيل جهت مختلف بخشهاي كارگري فعاالن توسط كه است تشكلهايي منظور*

 هم از بايد ايندورا كارگران خود تودهاي تشكل نه ستا آيند مي وجود به كارگر طبقه ميان در تشكل
 .نمود تفكيك

  
  

  .رزنداني آزاد بايد گرددكارگ
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   وحدت طبقاتي ازانحراف

   برگزاري پراكنده مراسم روز جهاني كارگر-1

سرمايه داري و عوامل آن بي وقفه با تمام . سال از بنيان و نامگذاري روز جهاني كارگر مي گذرد121امروز 
قق شعار پايه اي حتا از تقدرت و با استفاده از كليه ابزار هاي كه در اختيار داردكوشش كرده و مي كند 

اين شعار بيان مي كند كه تنها امكان وراه پيروزي .جلوگيري كند) كارگران جهان متحد شويد (يكارگر
كارگران براي بدست آوردن مطالباتشان و بناي دنياي انساني اتحاد طبقاتي كارگران و قرار گرفتن تحت 

 مدار وحدت كارگري مانع از پيروزي كارگران بنابراين هر عملي خارج از.لواي دمكراسي كارگري است
حتي اگر حركتها منطبق با خواسته ها ي گروهي و .بوده و حمايت از تفرقه و همسو با سرمايه داري است 
  .  و تفرقه باشديمحفلي مانباشد نمي توانند دليل و توجيه كننده واگراي

نه طبقاتي است كه طي فرآيند مبارزات  يكي از اهداف و محصول مبارزات متحدا" ذاتادمكراسي كارگري
طبقاتي از سطحي به سطح با التر رشد مي كند، پس نمي تواند عامل و دليلي براي وحدت شكني 

ا هر چيز ديگري را بهانه قرارداده  ، فرد گرايي و محفل ي ما حق نداريم دمكراسي و آزادي بنابراين.باشد
  .را در مقابل وحدت كارگري قرار بدهيمگرايي تبلور يافته از سا ختار سرمايه داري 

آنچه به عنوان دمكراسي كارگري بدون زمينه و ظرف وحدت طبقاتي بيان و معرفي مي شود انحراف و 
 برگزاري مراسم روز با توجه به پيوند تنگاتنگ ميان مبارزات طبقاتي و دموكراسي كارگري.تحريف است

 محافل مختلف عملي وحدت شكنانه ودر خدمت جهاني كارگر در محلهاي مختلف و پراكنده توسط
 صنف گرايي ،هاي پراكنده استفاده از انحرافات  تئوريكي برگزاري مراسمآبشخور. سرمايه داري است

محض، قانون گرايي افراطي ، اجتما ع گرايي پوپوليستي ، سازمان گرايي محفلي و فرقه اي و عافيت طلبي 
ه عمد تا تحت شعاع قراردادن اصول مشترك پايه اي ادامه مي فسيلي  است كه اختالفات ساختگي را ب

  .دهند
 .مراسم روز جهاني كارگر ،مراسم جشن كارگري نيست -2
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جشن ناميدن روز كارگرانحراف ديگري است چرا كه در هيچ جاي دنيا كارگران نه تنها به مطالباتشان 
و هر روز تمامي اندك .تي به سر مي برندبا شدت زير فشار و ستم طبقا)بخصوص در ايران (نرسيده اند بلكه 

 "آنها از كار اخراج مي شوند دستمزدهاي ناچيزشان ماه هاو بعضا.داشته هايشان مورد تهاجم قرار مي گيرد
وادار به امضاي قراردادهاي موقت و سفيد امضا مي شوند،از ترس اخراج شدن تن  سال ها به تعويق مي افتد،

 مي دهند،امنيت جاني و شغلي و حتي امنيت اجتماعي براي خود و خانواده  ساعت كار در روز16 تا 12به 
  .دستمزدهايي كه دريافت مي كنند ميزان آن بطور قريب  به اتفاق زير خط فقر است. هايشان ندارند

... خانم هاي تايپيست را در نظر بگيريد كه در مركز تهران در اطراف ميدان انقالب،ولي عصر،امام حسين و 
 هزار تومان دستمزد مي گيرند،پرستاران و 80 الي 40 ساعت كار بين 11خش هاي خصوصي با در ب

 هزار 180 الي 60كارمندان خدماتي و بخش خصوصي بيمارستانها را بياد بياوريد كه دستمزدي بين 
 70 هم چنين كاگران خدماتي كه تحت سلطه شركتهاي آدم فروشي با دستمزدهاي .دريافت مي كنندتومان
 كارگاه هاي كوچك را در نظر بگيريم انكارگر. ساعت كار مي كنند16 الي 10 هزار تومان بين 160الي 

  .كه دائما تحت فشار و ترس اخراج از حمايت تامين اجتماعي و قانون كار رانده  و فراموش شده اند
برد در قابل سرمايه داري نمي تواند تهاجماتي را كه در قالب خصوصي سازي و بخش خصوصي پيش مي 

سرمايه داري دولتي پيش ببرند در قالب سرمايه داري دولتي ، دولت به عنوان عامل سرمايه داري در مقابل 
هر گونه اعتراض قرار مي گيرد ولي در قالب خصوصي در حكم ريش سفيد مي تواند طبقه كارگر را فريب 

  . بدهد
گ را ببينيم كه در قسمت هاي مختلف كارخانه چشمان خود را باز كنيم و كارگران شركت ها و صنايع بزر

 به دورشان حصار كشيده اند و با دوربين هاي مداربسته حتي توالت رفتنشان را زيرنظر دارند،سرويس
هايشان را بخش، بخش كرده اند،ماموران مخفي در بخش هاي مختلف برايشان ناظر گذاشته 

سمتهاي مختلف را به رنگهاي مختلف در آورده اند و اند،ناهارخوريها را جدا كرده اند،بعضاً لباسهاي ق
براي اينكه يك كارگر به يك بخش ديگر كارخانه برود بايد مانند مردم آفريقاي جنوبي تحت سلطه 

با اين همه نظارت هاي نظامي كارخانجات تبديل به .نژادپرستان آپارتايد كارت يا برگ تردد داشته باشد
  آيا اين پيروزي است كه وجودش را جشن بگيريم؟.مي شده استاردوگاه هاي كار اجباري و نظا
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وقتي مي گوييم مراسم جشن روز جهاني كارگر، بايد مشخص كنيم بنا به كدام دست آورد اين روز را 

  .جشن مي گيريم
  جشن مي گيريم چون طي سال گذشته هزاران كارگر اخراج شده اند؟

  ر مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و زنداني شدند؟جشن مي گيريم چون طي سال گذشته هزاران كارگ
جشن مي گيريم چون طي سال گذشته ميليون ها كارگر زير خط فقر ستم هاي مضاعف را تحمل كردند و 

  ؟ازجمله تحصيل معمولي محروم شده اندميليون ها فرزندان كارگران به آرزوهاي پيش پاافتاده خود
  ران مجبور به امضاي قراردادهاي موقت و سفيد شدند؟جشن مي گيريم چون طي سال گذشته كارگ

 شده، جشن مي گيريم چون طي سال هاي گذشته امنيت شغلي نابود شده،تحصيل رايگان خصوصي
  ؟،ساعات كار و كار اجباري افزايش يافته،بهداشت و درمان و دانشگاه ها پولي شده

  يم چون كارگران حقوقشان معوق شده است؟رجشن مي گي
 خط فقر كمتراز بار سه هزار تومان را كه 183گيريم چون سرمايه داري توانسته است دستمزد جشن مي 

  است به كارگران تحميل كند؟ 
  .با توجه به وضعيت موجود اين سرمايه داري است كه بايد جشن بگيرد نه كارگران
ند در كجاي اين  ميدان راستي كساني كه روز نبرد كارگر باسرمايه داري را روز جنشن اول ماه مه مي نام

ايستاده اند؟ البته اين خود كارگران هستند كه بايد مشخص كنند با توجه به وضعيت موجود اول ماه مه روز 
  .يراي روشن تر شدن موضوع به موارد زير توجه كنيد.  يا زمان بزم،رزم است

. ت نكند  شرك"حتي مي تواند اصال. در جشن هر كسي براي لذت بردن خود شركت مي كند  -1
اما در نبرد پيروزي و . از دست نمي دهدراواگر شركت نكند چيزي را جز يك خاطره و لذت گذ

شكست نصيب تمامي طبقه كارگر مي شود و اگر كسي در مبارزه شركت نكند نه تنها خودش 
  .سرنوشتانش زيان خواهند ديد بلكه تمامي هم

ز ديگربرگزار كردكه البته به جاي بر نمي جشن را مي توان پراكنده ،جمعي ، يك نفره يا يك رو -2
  در اختيار طرفين "اما مبارزه زمان دقيق و محل مشخص دارد كه البته انتخاب آن نيز كامال.خورد
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 مانع مبارزه "مبارزه تنها با اتحاد و انسجام به نتيجه مثبت مي رسد تفرقه و پراكندگي ذاتا.نيست 
 .هستند

 حتي رقيب و دشمن نيز مي تواند در صندلي كنار دستي به در جشن مي توان مهمان دعوت كرد -3
  و مبارزه به جاي گل ، گلولهداما در نبر. و مي توان به مهمان گل و شيريني تعارف كرد.بزم بنشيند

 . به كمين نشسته اندو طرفين در سنگر هاي مقابل است

 ،يا تغيير و تحول جشن روش وحركاتي است كه ما ياد و خاطره بدست آوردن چيزي يا پيروزي -4
اما در .  ويا پايان مصائبي را گرامي مي داريم و از ياد آوري خاطرات ولو تلخ لذت مي بريممثبتي

 .مبارزه  دچار حوادث و نتايجي مي شويم كه گام اول مصائب ، رنج و ستم است

 ارتقاء مبارزه نبردو تا روزي كه سرمايه داري در جهان حاكم است اول ماه مه نه روز جشن بلكه روز"نهايتا
  .است

  زادهصمدآرش 
  
  

  كارگران جهان متحد شويد
  

  

  درروز جهاني كارگر متحدانه عليه ناعدالتي اعتراض كنيم
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  تشديد اختالف طبقاتي در ايران
كساني كه بنا بر موقعيت اجتماعيشان در . دير زماني است كه اختالف طبقاتي در ايران شدت گرفته است

آنان از يكسو .  سالها پيش به صورت تجربي به عميق تر شدن اين شكاف پي برده بودندجامعه شناورند از
ه به شهر، حاشيه نشينان شهري و از همه بدتر دفقر و فالكت كارگران ساده، كارگران تازه مهاجرت كر

 و عيش كارگران بيكار و اخراجي را از نزديك ديده اند و از سوي ديگر زندگي سرمايه داران، بريزو بپاش
و عشرت آنها از نظرشان پنهان نمانده است در نتيجه آنها دريافتند كه با گذشت زمان بر عمق اين شكاف 

 دو جهان كامال متفاوت متعلق به دو طبقه كارگر و سرمايه ،در واقع دره اي غيرقابل عبور. افزوده مي شود
ر دارند كه كار نمي كنند ولي داراي كار در يك طرف سرمايه داران قرا. دار را از يكديگر جدا نموده است

هستند، از حداكثر ... خانه، شركت هاي بازرگاني، خدماتي، پيمانكاري، شركتهاي ساختماني، بانك ها و 
امكانات رفاهي برخوردارند، آينده فرزندانشان تامين است، دغدغه مسكن و سرپناه ندارند، هيچگاه طعم 

وم صاحب خانه براي افزايش كرايه منزل يا در غير اين صورت تخليه آن بيكاري را نچشيده اند، با التيمات
بيگانه اند، از بابت هزينه هاي سرسام آور درمان و بستري شدن احتمالي در بيمارستان و هزينه ويرانگر عمل 
جراحي نگراني ندارند، از بيشترين امكانات تفريحي، مسافرتي و جهانگردي برخوردارند و در يك كالم 

ش اعظم امكانات رفاهي را كه مي بايد به كل جامعه تعلق داشته باشد و همه بايد به طور يكسان از آن بخ
تنها دغدغه  . استفاده كنند به طور اختصاصي تصاحب كرده و به صورت انحصاري از آن بهره مي برند

در .  از كارگران استخاطر آنها كسب هر چه بيشتر سود و يافتن شيوه هائي برا ي بهره كشي هر چه بيشتر
در . طرف ديگر طبقه كارگر است با كوهي از رنج و حرمان، بدبختي هاي كار و سيه روزي هاي زندگي

محيط كار نبود امنيت شغلي و استثمار شديد توسط سرمايه دار و درگيريها با سلسه مراتب شغلي است كه 
 يابد و كارگر به منزل بر مي گردد تفريح كار كه پايان مي. منجر به فرسايش جسم و روان كارگر مي شود

و آسايش وجود ندارد تا او نيروي كار مصرف شده را براي فردا ترميم كند بلكه دور ديگري از نكبت و 
بدبختي آغاز مي شود كه همانا فشارهاي خرد كننده زندگي است كه ته مانده قواي فرسوده وي را تحليل 

بخش . د اين فشارهاي بي وقفه فروپاشي اكثر خانواده هاي كارگريستپيام. مي برد و او را مچاله مي كند
اعظم آسيب هاي اجتماعي از قبيل تن فروشي، اعتياد، بيمارهاي العالج و واگير دار گريبانگير اين خانواده 
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اينها همه يك طرف، در به دري و خانه بدوشي و تحمل هزينه سنگين مسكن نيز بر آن افزوده مي . هاست
تيجه اينها فشارهاي عصبي ناشي از محيط كار و زندگي است كه به شيوع بيماريهاي روحي و رواني شود، ن

گوناگون در ميان كارگران منجر مي شود و از اين رو زندگي خانواده هاي كارگري را به شدت ناامن 
 شديد در جامعه اين ذات، همانا تضاد طبقاتي. اينها همه نمودهاي يك ذات نفرت انگيز هستند. ساخته است

كنوني ايران يعني تضاد كار و سرمايه است، كارگران آگاه و هوشيار با تعمق در شرايط كار و زندگي طبقه 
از سوي . كارگر و مقايسه آن  با موقعيت و جايگاه طبقه سرمايه دار به تشديد اختالف طبقاتي پي مي برند

سمي دولتي منتشر مي شوند هر چند محتاطانه و با ديگر آمار، ارقام و داده هاي اقتصادي كه از منابع ر
مالحظاتي تنظيم گرديده و در نتيجه تعديل شده هستند، اين ادعا را ثابت مي كنند كه اختالف طبقاتي در 

اختالف طبقاتي در ايران از كشورهائي . ايران از بسياري از جوامع سرمايه داري در جهان فراتر رفته است
حتي برخي شاخص هاي اقتصادي رسما منتشر شده بيانگر آنست . ن نيز بيشتر شده استمانند تركيه و پاكستا

كه نابرابري طبقاتي در ايران به سطح كشورهاي پيشرفته سرمايه داري نزديك شده و در برخي موارد فراتر 
 براي سنجش ميزان اختالف طبقاتي هر جامعه روشهاي مختلفي وجود دارد كه در پايين به. رفته است

  :چندين شيوه رايج آن اشاره مي شود
   سنجش اختالف طبقاتي به كمك مقايسه سهم بري دهك هاي اقتصادي-1

يكي از راههاي سنجش اختالف طبقاتي مقايسه سطح در آمد و مصرف دهك هاي اقتصادي جامعه است، 
تبه گوناگون تقسيم  ر10براي اين منظور اقتصاد دانان جمعيت هر جامعه اي را به لحاظ درآمد و مصرف به 

مقايسه درآمد باالترين دهك با پايين ترين . بندي مي كنند و هر يك از اين رتبه ها را دهك مي نامند
دهك در جامعه كنوني ايران باور نكردني است، به گونه اي كه مديران موسسات سياستگذار اقتصادي 

 تشديد اختالف طبقاتي نقش داشته اند دولت كه با اجراي برنامه هاي تعديل اقتصادي و خصوصي سازي در
از شوري آشي كه پخته اند به وحشت افتاده و از آن بيم دارند كه شدت يابي اختالف طبقاتي موجب خشم 

سازمان مديريت و برنامه ريزي يكي از ارگان هاي دولتي براي . و طغيان اقشار فرودست جامعه شود
ا توصيه هاي صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت سياستگذاري سرمايه داري است كه در اين ساله

كه به ( اين دو نهاد منفور سرمايه داري جهاني را در زمينه خصوصي سازي و سياست تعديل WTOجهاني 
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به كار بسته تا بلكه رضايت سازمان تجارت جهاني براي پذيرش ) معناي بيكار سازي ميليوني كارگران است
فقر و فالكت توده هاي ميليوني كارگران چنان به وخامت گراييده كه برخي . عضويت ايران را جلب كند

 زبان به هستندمديران ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي كه از طراحان پيشبرد سياست سرمايه داري 
مجيد پارمند مديركل دفتر رفاه اجتماعي سازمان مذكور با اعتراف به تشديد اختالف . شكوه گشوده اند

ها در جامعه از برنامه ريزان اقتصادي كمك مي طلبد كه با ابزارهائي مانند پرداخت يارانه به فعاليت درآمد
فاصله دهك هاي اقتصادي را ! و ماليات بر كاالهائي همچون سيگار) يعني به سرمايه داران(هاي اقتصادي 

در حال حاضر اختالف ": وي در گفت و گو با خبرگزاري مهر ضمن اعالم طلب فوق مي گويد. كم كنند
 برابر است كه اين رقم در كشورهاي همسايه نظير تركيه 18 تا 5/17در آمد دهك باال با دهك پايين حدود 

 وي " برابر باشد10 برابر است و منطقي ترين حالت نيز اين است كه كمتر از 9 الي 8و پاكستان در حدود 
 دهك پايين 8 دو دهك باالي درآمدي و بقيه به  درصد درآمد جامعه به50 در حال حاضر ": مي افزايد

اندكي مداقه در آمارهاي فوق عمق فاجعه را نشان مي ) 2288ابرار اقتصادي شماره  ("درآمدي تعلق دارد
 برابر دهك پايين جامعه است يعني درآمد دهك باال 18دهد هنگامي كه مي گويد در آمد دهك باال 

 درصد درآمد جامعه به 50در ضمن هنگامي كه وي مي گويد  درصد از دهك پايين بيشتر است 1800
 دهك پايين تعلق مي گيرد، براي آنكه مقايسه روشن و شفاف بين پايين 8 درصد بقيه به 50دهك باال و 

 درصد عنوان مي كند و 50 دهك پايين را جمعا 8ترين دهك و باالترين دهك صورت نگيرد، عايدي 
يكي از (اما گزارشي كه بانك جهاني .  درصد معين نمي كند50ز اين عمدا سهم پايين ترين دهك را ا

در باره ايران منتشر كرده و در روزنامه هاي داخلي نيز منتشر شده آمار فوق ) نهادهاي سرمايه داري جهاني
نزديك به نيمي از ": الذكر را اندكي شفاف تر بيان كرده در گزارش بانك جهاني درباره ايران آمده است

مصرف و درآمد ايران به دو دهك باالي درآمدي اين كشور كه طبقه ثروتمند را شامل مي شود تعلق كل 
 7/33دهك اول باالي در آمدي ايران كه ده درصد جمعيت ثروتمند ايران را شامل مي شود بيش از . دارد

ين درصد كل درآمد و مصرف را به خود اختصاص مي دهد اين در حالي است كه اولين دهك پاي
 درصد مصرف را به خود 2 درصد فقيرترين مردم كشور مي شود تنها 10درآمدي ايران كه شامل 

 8/5 درصدي اقشار فقير ايران مي شود تنها 20دو دهك پايين درآمدي ايران كه شامل . اختصاص داده اند
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عيت درصد درآمد و مصرف را كسب مي كنند اما دهك هاي سوم و چهارم درآمدي ايران كه در وض
 درصد كل درآمد و مصرف را در اين كشور به خود 4/9بهتري نسبت به دهك هاي اول و دوم قرار دارند 

 1/14دهك هاي پنجم و ششم درآمدي كه قشر متوسط جامعه را شامل مي شوند . اختصاص مي دهند
تر از دهك هاي هفتم و هشتم درآمدي ايران نيز كه باال. درصد كل درآمد و مصرف را كسب مي كنند

در .  درصد كل مصرف و درآمد را در ايران به خود اختصاص داده اند5/21قشر متوسط جامعه قرار دارند 
 درصد كل درآمد جامعه را مي بلعد و جمعيت كثير دو 50گزارش بانك جهاني جمعيت قليل كشور كه 

ن رو ماهيت خشن  درصد از درآمد ملي نصيبش مي شود مشخص نشده است از اي8/5دهك پايين كه فقط 
يكي ديگر از مديران ارشد همان سازمان مديريت و . و ضد انساني سرمايه داري همچنان پوشيده مانده است

برنامه ريزي به نام عبدالحميد معافيان كه معاون امور اجتماعي سازمان مذكور است در يك سخنراني هشدار 
 از سوي خبرگزاري جمهوري 7/9/83ر مورخ دهنده در زمينه شكاف عميق طبقاتي در ايران كنوني كه د

 در كشورهاي پيشرفته فاصله درآمد دهك باالي جامعه با دهك ": اسالمي ايران منتشر شده است مي گويد
 دالر در روز را براي 2 وي همچنين درآمد " برابر است20 برابر و در ايران اين نسبت بيش از  15پايين 

 دالر به عنوان خط فقر در حالي است كه بر اثر سياست 2تعيين . (مشخص كردن خط فقر تعيين مي كند
هاي جهاني سازي نرخ اكثر مواد مصرفي در ايران كه مي تواند موضوع بررسي و تحقيق جداگانه اي باشد 

 برابر بودن درآمد دهك 20نكته حائز اهميت آنست كه .) از نرخهاي بازار جهاني به مراتب بيشتر است
 بوده است، سياست هاي فعلي بيكارسازي و اخراج هاي 83 به دهك پايين جامعه در سالباالي جامعه نسبت

جالب توجه است . دست جمعي و تشديد سياست خصوصي سازي نسبت فوق را به مراتب بيشتر كرده است
. كه تازه ترين داده در باره ميزان شكاف طبقاتي در ايران توسط يك مقام كارفرمائي بيان شده است

 از قول يك مقام كارفرمائي به نام عباس وطن پرور مي 19/12/85اري كار ايران در مورخ خبرگز
 به رقم 17رقم اعالم شده ".  برابر شكاف مالي وجود دارد17ميان دهك اول و دهك آخر جامعه ":نويسد

ي قبل اعالم  كه قبال از سوي دفتر امور رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي در سالها18 تا 5/17
  . برابر باشد17شده بود نزديك است و به نظر مي رسد شكاف طبقاتي فعلي بسي فراتر از 
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 GINI ميزان اختالف طبقاتي با استفاده از ضريب -2

كارشناسان اقتصادي براي تشخيص نابرابري و ميزان اختالف طبقاتي در جامعه از شاخصي به عنوان ضريب 
GINIب ضري.  استفاده مي كنندGINI درصد مي باشد، ضريب 100 شاخص آماري بين صفر و GINI 

صفر اشاره به برابري كامل توزيع درآمدها دارد زيرا در اين صورت افراد يا خانوارها داراي درآمد يا 
 صد، بيانگر نابرابري كامل در توزيع درآمدها يا GINIدر مقابل ضريب . مخارج كامال يكساني هستند

ن در اين صورت يك فرد يا يك طبقه تمام درآمد را به خود اختصاص مي دهد و مخارج مي باشد چو
 تفاوت درآمد بين دو فرد يا دو خانوار كه به طور GINIضريب . سهم ساير افراد يا طبقات صفر است

اشاره به اين % GINI 60به عنوان مثال ضريب . تصادفي از كل جامعه انتخاب مي شوند را بيان مي كند
 واحد پول باشد، تفاوت بين درآمد دو فرد يا دو خانوار كه به طور 1000 اگر درآمد سرانه جامعه دارد كه

اگر افراد يا خانوارها سطح مناسب بودن وضعيتشان را نه .  واحد پول مي باشد600تصادفي انتخاب شده اند 
ه بر اساس مقادير نسبي بلك) كه داراي چه سطحي از درآمد يا مخارج هستند(تنها بر اساس مقادير مطلق 

بسنجند، در ) كه اين در واقع آن چيزي است كه خانوار در مقايسه با دارايي ديگر خانوارها دارا مي باشد(
 در يك منهاي ضريب (μ) در جامعه از حاصل ضرب ميانگين در آمد Wاين صورت سطح رفاه اجتماعي 

GINI  (G) به صورت w=μ(1-G)و ميانگين در % 60ثال اگر ضريب جيني به عنوان م.  محاسبه مي شود
اين مقدار در مقايسه با جامعه اي با .  واحد خواهد شد400 واحد پول باشد سطح رفاه اجتماعي 1000آمد 

 از سطح رفاه اجتماعي كمتري برخوردار خواهد بود چرا ٪40 واحد پول و ضريب جيني 800درآمد سرانه 
  . مي باشد واحد پول480كه سطح رفاه در اين جامعه 

 كه توسط بانك مركزي GINIدر ارزيابي و تحليل اختالف درآمد و مصرف در ايران مي توان از ضريب 
جمهوري اسالمي ايران اعالم شده است استفاده كرد، هر چند اين آمارها تعديل شده هستند، در ضمن براي 

 درآمد و مصرف اقشار مخدوش نمودن مرز طبقات، فراطبقاتي تنظيم گرديده ، يعني به طور مشخص
به هر حال اقالم . مختلف طبقه كارگر در مقايسه با اليه هاي فوقاني طبقه سرمايه دار مقايسه نگرديده است

  :مصرفي و خدمات از سوي بانك مركزي به هشت گروه به شرح زير تقسيم شده است
   مواد خوراكي و دخانيات-1گروه 
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   پوشاك و كفش -2گروه 
   سوخت و روشنائي مسكن، آب،-3گروه 
   لوازم و اثاث خانه و خدمات مورد استفاده خانوار-4گروه 
   بهداشت و درمان-5گروه 
   حمل و نقل و ارتباطات-6گروه 
   تفريحات، سرگرميها و خدمات فرهنگي-7گروه 
   هزينه كاالها و خدمات متفرقه -8گروه 

  
  ) به درصد( مصرف هر يك از گروههاي هشت گانه اقالم GINI ضريب -1جدول 

  1382 تا 1376بين سالهاي 
  

  1382  1381  1380  1379  1378  1377  1376  گروه
  62/42  17/42  87/41  33/42  35/42  95/41  32/42  1گروه 
  26/69  10/68  39/69  53/70  31/71  75/69  32/70  2گروه 
  75/40  99/40  55/38  27/37  71/37  87/39  28/40  3گروه 
  66/68  04/67  32/66  29/66  37/67  80/65  83/65  4گروه 
  83/74  28/77  36/74  21/73  96/76  71/79  20/78  5گروه 
  35/78  41/78  71/77  21/79  21/79  06/78  47/78  6گروه 
  59/73  71/72  35/73  08/73  31/74  94/73  11/75  7گروه 
  40/61  97/61  58/60  14/61  53/60  48/59  24/60  8گروه 
  45/42  92/42  86/40  86/40  04/41  64/40  48/41  كل

  
  )85روند نشريه تخصصي بانك مركزي تيرماه : ماخذ(
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  1382 تا 1376 بين سالهاي GINI سهم هر يك از گروه بندي اقالم در ضريب -2جدول 
  1382  1381  1380  1379  1378  1377  1376  گروه

  93/20  21  27/23  60/24  25/25  93/25  09/25  1گروه 
  22/6  14/6  64/7  03/8  51/8  81/8  40/10  2گروه 
  26/21  04/20  80/18  22/17  90/17  58/20  41/19  3گروه 
  09/6  70/6  24/7  46/7  17/7  15/7  02/8  4گروه 
  45/6  96/6  53/5  68/4  60/5  49/6  46/5  5گروه 
  90/25  11/25  83/22  89/23  80/22  96/18  82/18  6گروه 
  54/4  60/4  94/4  37/4  91/3  81/3  24/4  7گروه 
  62/8  44/9  76/9  75/9  86/8  26/8  57/8  8گروه 
  100  100  100  100  100  100  100  كل

  )85روند نشريه تخصصي بانك مركزي تيرماه : ماخذ(
مواد ( پيداست بيشترين سهم نابرابري در مصرف متعلق به گروه اول 2همانگونه كه از جدول شماره 

 طبق آمار 1376در سال . شدمي با) حمل و نقل و ارتباطات(و گروه ششم ) مسكن(و گروه سوم ) خوراكي
.  درصد از هزينه كل خانوار را شامل شده است66بانك مركزي جمع هزينه خوراك، پوشاك و مسكن 

  . درصد بوده است61 درصد و 60 درصد، 65 درصد، 67 به ترتيب 1382 الي 1377اين درصد در سالهاي 
 رقمي 1382 ايران در سال GINI پيداست شاخص "1"پس همانگونه كه از رديف آخر جدول شماره 

 بوده است، رشدي چشمگير داشته است، اين 86/40 كه اين رقم 1380 بوده كه نسبت به سال 45/42برابر 
 كشورهاي مختلف منتشر شده از سوي سازمان ملل شاخص ضريب GINIدر حالي است كه در جدول 

GINI اعالم 64/40ك مركزي آن را بان( اعالم شده است 43رقم ) 1377معادل  (1998 ايران در سال 
 برخي از GINIجهت تشخيص اختالف شديد طبقاتي در ايران، مقايسه آن با شاخص ) نموده است

، 7/29، بالروس 8/31، بنگالدش 5/36 براي كشور آذربايجان GINIكشورها ضروريست، شاخص 
، 42، تركيه 8/25، نروژ 25ئد ، سو44، چين 7/32، فرانسه 3/28، آلمان 9/37، ژاپن 45، آمريكا 36انگلستان 
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   سنجش اختالف طبقاتي بر اساس نسبت دهك هاي اقتصادي-3
. راه ديگر سنجش درآمد و مصرف طبقات مختلف مقايسه نسبت درآمد مصرف دهك هاي اقتصادي است

رين دهك اقتصادي هر جامعه چند برابر درآمد و مصرف يعني بايد تعيين نمائيم كه درآمد و مصرف باالت
در اين راستا خبرگزاري ايسنا نسبت دهك هاي اقتصادي ايران . پايين ترين دهك اقتصادي آن جامعه است

 برابري دهك باالي درآمدي با دهك پايين در ايران، 17اختالف ":  چنين اعالم مي كند1383را در سال 
  " برابر است10در كشورهاي همسايه كمتر ا زدر حالي است كه اين شاخص 

 برابر فقيرترين 20باالترين دهك در ايران ":همچنين در آمار بودجه خانوار مركز آمار ايران آمده است
 حال اينكه بر اساس شاخص هاي بين المللي، نسبت هزينه دهك باال به دهك "خانوارها مصرف مي كنند

براي مثال اين نسبت در كشورهاي سوئيس، فرانسه و .  هشت استپايين در كشورهاي توسعه يافته حدود
نسبت مذكور در كشورهاي در حال توسعه نيز اختالف فاحشي با ايران .  است9/6و 1/9، 9آلمان به ترتيب 

دارد به طوري كه نسبت هزينه دهك باال به دهك پايين در كشورهاي اندونزي، فيليپين و تايلند به ترتيب 
همچنين طبق آمار سازمان ملل نسبت باالترين دهك به پايين ترين دهك در .  است6/12 و 9/15، 8/7

با .  برابر است7/12 برابر و روسيه 2/6 برابر و سوئد 8/16 برابر، تركيه 8/13 برابر، انگلستان 9/15آمريكا 
فته كه صاحبان مقايسه نسبت دهك باالي اقتصادي به دهك پايين در ايران با كشورهاي سرمايه داري پيشر

بزرگترين كمپاني هاي عظيم در آنجا سكونت دارند به سادگي مي توان تشخيص داد كه سطح اختالف 
با استفاده از رانت خواري و در اثر . طبقاتي در ايران در مقايسه با آن كشورها در باالترين سطح قرار دارد

دمات بهداشتي مانند بيمارستان ها، توسعه افراطي خصوصي سازي، بسياري از موسسات خدمات عمومي، خ
كه در بسياري از كشورهاي سرمايه داري، براي ... (ل و نقل عمومي، آموزش و پرورش و مبيمه، ح

، در ايران به بخش )جلوگيري از باال رفتن هزينه هاي اليه هاي پايين اجتماع در انحصار دولت است
ستي و اين خصوصي سازي هاي افراطي اينست ماحصل سياست هاي نئوليبرالي. خصوصي سپرده شده است

 برابر شدن 20 و GINI 45/42ضريب : كه فرياد آشپز هم از شوري آشي كه پخته است بلند شده است
  .درآمد دهك باال به دهك پايين

  )خردمند. د(
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  قسمت سوم: زندگي كارگران 
          :مقدمه                                    

اركان تصميم گيري براي . جايگاه و نقش مجامع عمومي در مراكز كارگري ، در مطالبات آنها           
طبقه كارگر و مناسبترين مكان براي انديشيدن او كجاست ؟ شرايط دهشتناك و استثمار گرانه بر زندگي 

اگر چه امروزه بيش از هر دوره ،طبقه كار گر . كارگر و زحمت كش و مزد بگير ،  بر كسي پو شيده نيست 
 12اگر چه شرايط كار طاقت فرساي بيش از . با پديده نحس و بختك بيكاري و اخراج سازي روبرو ست 

اگر چه . رگران گرفته است ساعت و شدت و غير ايمني بودن محيط هاي كار ،  آخرين رمق ها را از ما كا
اگرچه ما كارگران به ظاهر شاغل . به تحميل كردن حقوق تا يك چهارم زير خط فقر بر ما روا داشته اند

اما . حتي يك ساعت امنيت شغلي خودمان را نمي توانيم باور كنيم و دهها و صدها مورد ديگر از اين قبيل 
امت برافراشته و در صحنه جدال طبقاتي حضورش يك واقعيت بر اين باوريم كه طبقه كارگر ، بار ديگر ، ق

شرايط اقتصادي و سياسي جهان سرمايه داري ، پاسخگوي ابتدايي ترين نيازهاي بشر .انكار ناپذير است
. دركل وطبقه كارگر و مزدبگيران جامعه بخصوص ، به معناي واقعي و انسانيش نيست و نخواهد بود

نحصاري سرمايه و سرمايه داري جهاني با انتقال بحران هاي اقتصادي اش ، كه سياست هاي توسعه طلبانه و ا
ناشي از ذات مناسبات اوست، به كشورهاي درحال گذار و يا توسعه نيافته ، از طريق اعمال زور، فضاي 

كرده بسيار پر التهاب و بي ثباتي را رواج داده است كه بار سنگين غير قابل تحملي را برطبقه كارگر تحميل 
 دهه و نيم ، نه جنگ، نه صلح ، خود بزرگترين ضربه را به امنيت شغلي و زندگي ما 2فضاي حدود .است

كارگران وارد آورده و در چنين موقعيتي كه طبقه كارگر با سوء استفاده بي حد وحصر دولت و 
. ه است ، روبرو هستيمكارفرمايان، به بهانههاي گوناگون ملي مذهبي ، بزرگترين استثمار و بهره جويي كرد

اگر توجه . طبقه كارگر نزد دولت و كارفرمايان هيچ مشروعيت طبقاتي از لحاظ مطالباتي نداشته و ندارد
چرا ! كنيد هيچگاه اسمي از طبقه كارگر به ميان نميايد و هميشه به عنوان قشر مستضعف و غيره نام ميبرند

ع موانع مطالباتي اش برود؟ علت اصلي آن نه بخاطر اينكه  سال بايد دنبال مسئله رف25طبقه كارگر بعد از 
. اين جنبش جوان و بي تجربه و تازه كار است؛ بلكه بخاطر سركوب مدام و منهدم و متواري كردنش بوده

در اين پروسه .  دوره حكومت را در اين سركوبگري پشت سر خود دارد4 الي 3طبقه كارگر ايران تجربه 
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ره شيوه سركوب و فشار به آن اجازه نداده حتي براي يك دوره كوتاه مدت هم كه تاريخي، هميشه و هموا
شده ،بدون تعقيب و پيگرد مطالباتش را چه بصورت تشكيالتي و چه بصورت منفرد ، پيگيري و به سرانجام 

ه روند گذشته تماماٌ از طريق دولت ها و كارفرمايان به سمت مخفي كردن و كار زير زميني و ب. برساند
اين روش تحميل كامالٌ . اصطالح ايدئولوژيكي و ضد خكومتي جلوه دادن مسير اين مبارزات بوده

سازمانيافته و از روي نقشه كالن ازيكطزف ، و از طرف ديگر رواج و ساختن تشكيالت هاي فرمايشي در 
حظه آن را در جهت جلوگيري از پيشروي هاي مبارزات مستقل كارگري از باال، كه كنترل نبض لحظه به ل

وجود چنين فضاي كامالٌ پليسي و سوق دادن روند فعاليت هاي . دست داشته باشد، در جريان بوده و هست
كارگري به كار مخفي و زير زميني، شرايط فعاليت هاي محفلي از طرف مقابل و رسميت دادن رفرميسم 

و اما در پايان مقدمه، .  استرسمي و علني ، هردو ماهيت مبارزات طبقه كارگر را بكلي مخدوش كرده
اكنون بيش از هردوره اي طبقه كارگر نياز به يك انسجام ارگانيكي و :ياداوري چند نكته را الزم ميدانم

سير اين حركت هاي . دخالت گر در درون طبقه كارگر دارد كه مانع اين همه درهم پاشيدگي گردد
اركان هاي تصميم . اكنون به اصل مطلب مي پردازم.آغازين با يك نگاه عميق مبارزه طبقاتي داشته باشد

گيري براي كارگران كدامند؟ و مكان هاي مناسب و در خور تداوم كاري، براي انديشيدن به سرنوشت 
خود كجا هستند؟ الزم ميدانم با اشاره به روند روي آوري، محافل گوناگون اجتماعي، سياسي و طبقاتي كه 

. رون طبقه كارگر، خود را تعريف ميكنند، به چراها و اماها و اگرها پاسخ بدهمامروزه در كنار يا بعضاٌ در د
راستش، امروزه بيش از هر دوره اين روي آوري به چشم مي خورد؟ نمود آن در قالب محافل و مكاتب 

اين شكل گسترده از . فكري ، شخص و فعالين كارگري و خود طبقه كارگر به شيوه هاي گوناگون پيداست
اين واقعيت در دل همان كشمكش طبقاتي كه ناشي از . وري در اين دوره بيانگر اين واقعيت هستندروي آ

اول صف آرايي طبقاتي . وجود چنين جدال هاي دو وجه دارد. در جامعه است) قطب بندي ( پالريزه شدن 
وم يك جدال درون د. و بين دو طبقه اصلي را يعني طبقه كارگر و طبقه سرمايه دار را به نمايش ميگذارد

طبقه را كه عبور از همزيستي مسالمت آميز بين نيروهاي درون طبقه كارگر كه حاصل اين مبارزه به 
اولي از ترس . تفكيك كردن دو جنبش راست و چپ درون طبقه كارگر خواهد انجاميد، در جريان است

ي برايند خيزش هاي دوران دوم. ازدست دادن موقعيت طبقاتي اش و از سر ناچاري وارد عرصه شده است
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ركود را در پي خود دارد و وارد يك عرصه طبيعي تر و عبور از فضاي گذشته و به شكل غير ارادي، خود 
اگر تا يكي دو سال گذشته جنبش راست، غير رسمي با دستبند و چشم بند و .نمايي ميكند و جريان دارد

از سر كج فهمي و . اي را به رسميت نمي شناختآلوده كردن فضاي مبارزه طبقاتي، هيچ حركت و مبارزه 
هردوي اين گرايش چپ و . بطور اتفاقي نبوده بلكه كامالٌ پرچمدار يك جنبش عميق ضد كارگري است

راست درون طبقه يك واقعيت انكار ناپذير با صفبندي خود، به اسم دفاع يا حمايت از مبارزات و مطالبات 
مطرح مي شود كه اين نوع راست، نه به سياست هاي سنديكاليستي و اينجا يك سوال . كارگري نقش دارند

پس چرا به طبقه . رفرم پايبند است، ونه به وجود گرايش و تحزبگري در درون طبقه كارگران مان دارد
كارگر آويزان شده و از زاويه ضد سوسياليستي خود، شعار ضد سرمايه داري و تشكل مستقل را طبق كدام 

 هاي طبقاتي طرح مي كند؟ اين نوع راست كه به نظر خودش قيم تام االختيار طبقه كارگر اصول و مكانيزم
شده و با رويكردش ، جوهره فكري و طبقاتيش در غالب رد كل پروسه مبارزه طبقاتي تا كنون به نمايش 

لف مرتبط با متاسفانه تاثيرگذاري اين ديدگاه در بخش قابل مالحظه اي از فعالين و گرايشات مخت. ميگذارد
اين طيف از فعالين كارگري كه مشروعيت خود را از اين ديدگاه ميگيرند، ناشي از . طبقه كارگر پيداست

هرچند كه اخيراٌ دست به يك . عدم درك درست و سطحي نگري خود بهبخشي از آن بدل گشته است
و كار مزدي و تشكل ضد جبهه اعتالفي طرفداران لغ.موضعگيري اخالقي و در سطح گاليه كردن برده است

سرمايه داري، سرمايه ستيز و يا ستيز طبقاتي، كمك شاياني در تعريف و به بيراهه كشاندن روند مطالباتي 
اين يكنواخت نگري ، ايدئولوژي كردن يك تشكل يا يك طيف از روشنفكران و . طبقه كارگر كرده است

بايد از اين محلكه خود را خالص . ين جبهه استمحافل ، نشان از غير اجتماعي بودن و غير سياسي بودن ا
نگاه ژرف انديشانه به ماهيت مبارزه طبقاتي و فاصله گرفتن از گزافه گويي و نسخه پيچي در بيرون آن . كرد

تنها مي تواند آملي باشد براي سر سپردگي طبقه كارگر و يا به امان خود گذاشتن . را ه به جايي نخواهد برد
بايد همه فعالين كارگري و تمام كارگران راديكال ، از فاز تناوب فكري و .ي بيانجامدسير مبارزات كنون

فعاليت در اين دايره تنگ خود، تنها . احساسي نگاه كردن به قضيه، پروژه و مقطعي فكر كردن بيرون بيايد
طبيعي تر و كم در شرايط حاضر بايد توجه بيشتري به ابزارهايي كه .مي تواندمحفليزم را تقويت كند و بس

بحث من ناديده گرفتن روند فعاليت هاي محافل در بيرون از طبقه كارگر نيست . هزينه تر هستند توجه كرد 
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بحث بر سر درك درست از مكانيزم . بلكه بحث بر سر تنوع بخشيدن و توده اي كردن اين مبارزات است . 
حث بر سر ديد عميق و مسوالنه ما كارگران ب. هايي كه مي توانند به مبارزات اخير  ماديت بخشند است 

بحث بر سر اولويت بندي شعارها و طرح مطالبات روز . آگاه و رهبران فعال در جنبش هاي كارگري است 
بحث برسر چفت كردن بيرون ودرون . بحث بر سر كار مدام و ريشه اي در درون طبقه كارگر است . است 

بحث برسر . ده وسيع كارگران در مراكز مختلف كارگري است بين صاحب نظران و فعالين كارگري با تو
و نمونه . تعريف و باز نگري در موضع گيري هاي بر تري طلبانه و بي پشتوانه مدعيان ما كارگران است 

                                      .هايي از اين قبيل كه بايد پاسخ درست و عملي بگيرند 
چرا محيط هاي .  رواج مبارزه بيرون از طبقه كارگر ، خود نشان از طلسم محفليزم غير اجتماعي است 

كارگري كه فضاي مماو از مبارزه طبقاتي و انواع خواسته هاي پاسخ نگرفته در آن وجود دارند و نياز به 
                        . ايجاد ظرف خود دارند 

 كردن مبارزات پراكنده و گروه گرايي خود خواست سرمايه داري و كارفرمايان كمك به برجسته            
به همين منظور و به علت عدم انسجام تشكيالت مانند تشكيالت صنفي و يا فابريكي و همچنين . است 

اركاني مانند مجامع عمومي كارگري منظم در اين محيط ها ،كارگران پيشرو اولين قرباني سياست اخراج 
اهميت برجسته كردن جنبش مجامع عمومي در محيط هاي كار در اين است كه . ها مي باشند سلزي 

با هر كميتي كه هستند و در هر نقطه كه باشند خود به كانون و .كارگران با هر نوع ابزاري كه كار ميكنند
ان مي باشد مركز دخالت گري در سر نوشت خود در راستاي به اجرا در آوردن كل يا بخشي از مطالبات ش

                           . پاسخ تمام مسائل را نيز مي توان داد . بهترين روش در تلفيق تئوري و پراتيك در ماهيت خود دارد . 
از تمام كساني كه تجربه دخالت در مجامع عمومي كارگري رادارد مي خواهم  اين جنبش را به عنوان يك 

جايگاه . ت محيط هاي كارگري تقويت و به بحث روز تبديل كنند ابزار مهم و تعيين كننده در سر نوش
  11مجامع عمومي در طرح كليه مطالبات و تحميل كردن آنها به كارفرمايان و سرمايه داري از قبيل مسئله 

ارديبهشت به يك روز تعطيل عمومي و رسمي ،  حل مسئله مسكن با هزينه كار فرمايان  و عليه ساعت كار 
و اضافه كار اجباري ، به اجرا در آوردن طرح طبقه بندي مشاغل با دخالت كارشناسان و موجود و لغ

بي دليل نيست كه سرمايه . نمايندگان منتخب در مجمع عمومي وده ها مورد ديگر ممكن و مقدور است 
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 و آوانس داري و كار فرمايان ، مجامع عمومي را در روز هاي تعطيل و در فضاهاي غير سر بسته و يا امتياز
بي دليل نيست كه اين فضا ها . دادن به عده اي كه مي توانند  بر آن ها كنترل داشته باشند  موكول مي كنند 

را كامال پر از پليس كارخانه  و تمام وقت را به مسائلي غير از مسائل كارگر مي پردازند  و كارگر 
ترلش از دست صاحبان كار ومديران اجرايي ونمايندگان آن ها را  تعيين صالحيت نمي كنند ، نكند كه كن

                      .در برود 
خالصه اينكه تمامي محافل و تشكيالت دوران گذشته و حال و آينده هم به شكلي تاريخ اعتبارشلن از نظر 

تمامي ظرف ها ي موجود هر كدام به عنوان يك ابزار . زماني و رشد نيرو هاي مولده سپري خواهد شد 
زه  در مقاطع معيين و براي بخشي از جامعه و طبقه كارگر به وجود مي آيند و تعريف خاص خود را بر مبار

وجود چنين امكان ها و ابزار ها ضرورت و پاسخ زمان خود . اوضاع سياسي و اقتصادي دوران خود دارند 
ده و به عمد يا نا خواسته اينجا يك چيز مهم قرباني ش. هستند و نه تنها مفيدند  بلكه اثر بخش هم هستند 

                          . ناديده گرفته شده است 
توجه جدي به جنبش مجامع عمومي كارگري و تو ده گير شدن اكثريت كارگران در تشكيالت صنفي و 
فابريكي كه از دل اجتماع بزرگ كارگران يعني مجمع عمومي مشروعيت خود را مي گيرند و ظيفه همه ما 

سطخي نگري و بي اهميت كردن پراتيكي ترين همايش هاي يك بخش از طبقه يعني رها .  است كارگران
يك مثال عيني را مياورم كه بيشتر به نتيجه ممكن كردن . كردن كل آنچه كه به ظاهر شعارش ميدهيم

                     .برپايي مجمع عمومي برسيم
يلي مدارس ، چه توسط جنبش معلمين و چه بخاطر شرايط مكانيزم آموزش و پرورش و عالقه بچه ها به تعط

هميشه يك خصلت مشترك را ميان آنها از ممتاز ترين آنها تا ضعيف . جوي و يا مناسبت هاي گوناگون
در كارخانه جات هم به شكلي گسترده  . آنهم نگاه به تعطيل كردن مدارس است. ترين شان بوجود مياورد

 سابقه  و يا سمت ، بنا به شرايط كار سخت و طوالني ، كه جزء ساعت كار و همه گير بدون در نظر گرتن
. كارگر هم محسوب مي شود، از يكطرف و از طرف ديگر، براي انتقال خواسته هاي مادي كه كارگر دارد

اين معني اش . تنها راه ممكن و كم هزينه و در عين حال طبيعي ، استقبال از تشكيل مجمع عمومي است
جنبشي كه در تمام عرصه هاي مطالباتي  و مادي آحاد كارگران . جنبش عيني و طبقاتي استوجود يك 
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ستيزه گري گرايشات غير اجتماعي، و . مي تواند در هر زماني كه فراخوانش داده شود منشاء اثر شود
منحرف پرورش سناتورهاي انتسابي هنوز در دسته بندي كردن جنبشها، ظرف ها و ابزارهاي بسيار ضعيف و 

بحث هايي مانند شورا، اتحاديه و سنديكا و اتحاديه ، كداميك؟ نه تنها يكي را رو نمي كند بلكه به .اند
صحت و اهميت كاري هركدام انگشت مي گذارد و در جاي خود و در زمان مشخص به درستي محك مي 

 به عنوان يك نهاد پايه اي اول اينكه. جايگاه مجامع كارگري هم از اين نظر داراي اهميت ويژه است.خورند
و كامالٌ اجتماعي فينفسه و داشتن صالحيت قانونگذاري در اخذ كليه مطالبات مطروحه در آن توسط خود 

جنبش مجامع عمومي از اين نظر جنبش است كه تنها تريبون واقعي ميتواند باشد كه مختص به . كارگران
هرچه زمان پيش برود امكان پربارتر آن قطعي . يك رشته يا يك دوره خاص هم مربوط و محدود نمي شود

الغايش بي معني است نه انجمن و اتحاديه و سنديكا ست و نه حزب و نهاد مربوت به . و ملموس تر است
ويژگي كه جنبش . بلكه اين جنبش همواره مانند چهره تاريخ هرروزه جوانتر خواهد شد. زمان معين است

د در اين است كه اركان و محلي براي هر نوع مصوبه ، ملغي و تصرفي مجامع عمومي و كارگري و غيره دار
در پايان مجمع عمومي به معني يك جنبش تاريخي و طبقاتي به عنوان يك ! را مي توان به راي گذاشت؟

. مكاني براي اعمال اراده فرد فرد انسان هاست. ركن و اركان تصميم گيري اكثر شركت كنندگان آن
نبررسي آسيب هاي محيط هاي كارگري و كليه مراكز اجتماعي خدماتي ، صنعتي ، مجمع عمومي كانون

امروزه ديگر تنها از طريق اين آكسيون و كنگره طبقه كارگر است كه . پروژه اي و استخراجي مي باشد
دستيابي به خواسته ها و مطالبات مقدور و ممكن مي باشد ولو اينكه اين مجامع هم به نسبت جمعيت آن 

 40 الي 30 ، 20در محيط هايي كه . كز كم باشد، خاصيت آن هم در اين است كه حد نصاب نداردمرا
مبرم ترين خواسته ها . نفري هم كيفيت و كارهايش براي آن جمعيت كارگري ملموس و موثر خواهد بود

 مادي و مربوط به هر كارگاه، كارخانه و يك رشته تا كل جنبش كارگري را مي توان در دل اين اجتماع
مطرح كردن و ضروري بودن . انساني و واقعي به شكل علني، عملي و علمي و عمومي بيرون خواهد آمد

اين جنبش و نهادينه كردن آن به عنوان يك سالح هميشگي كارگران وظيفه هر كارگر مبارز، انسان 
كارگر است مجمع عمومي دولت هاي كوچك محيطي و سيال و صداي واقعي طبقه .دوست و مسئول است

مجامع عمومي ما نور و نمايشگاه قدرت . كه در بخش بخش مراكز كارگري كاربرد خاص خود دارد
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و باعث مي شود كه به هر چيزي كه حق آنها . طبقاتي را به صاحبان سرمايه و سرمايه داري نشان مي دهد
. نساني طبقه كارگر استمجامع عمومي نمو دي از زندگي شورايي و مطرح شدن جايگاه ا. باشد تن در دهد

مكان يا مكان . مكاني براي ابراز وجود، ايجاد انگيزه و نشان دادن خالقيت هاي فردي و اجتماعي مي باشد
برپايي مجامع عمومي كارگري در هفته بطور منظم در فضايي . هايي براي تبادل نظر و انتقال ناگفته هاست

تماعات يا آمفي تئاتر در پايان هر هفته و جزء ساعت كار كامالٌ مستقل با تمام امكانات در سالن هاي اج
چرا كه تغيير توازن قواي طبقاتي را همراه . در اولين بند هر قطعنامه تصويب شود. روزانه محسوب مي شود

خواهد داشت، چرا كه كليه مطالبات را مي توان در ان مطرح و اخذ نمود ، چرا كه مادي، عيني و پراتيك 
ساعات كار طوالني و پايين بودن . يزي كه سرمنشأ كل مشقات زندگي ما كارگران هستندچرا كه چ. است

دستمزد و قرارداد موقت و غيره را در هر مكاني بطور مستقل از اين طريق اعمال قدرت طبقاتي بشرطي ما 
  .بخواهيم ، فوراٌ قانون خواهند شد

د پيامد آن فوراٌ و بيدرنگ در جامعه اثر مثبت چراكه رسميت يافتن آن تنها مربوط به محيط كار نخواهد ش
  ... وچرا. خواهد داشت

  
  زنده باد مجامع عمومي كارگري مستقل از حضور و دخالت دولت و كارفرمايان

  

 بهروز بشارت
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  :مصاحبه
  .م شده استمصاحبه زير در راستاي اتفاقات اخير با يكي از معلمان بازنشسته آموزش و پرورش كرج انجا

در چه سالي به استخدام آموزش و پرورش در آمديد و در چه سالي بازنشست  -1
  شديد؟

  .  بازنشست شدم1382 در آموزش و پرورش استخدام شدم و سال 1355در سال 
شما تقريبا از قبل از انقالب تا همين اواخر به عنوان يكي از اعضاي آموزش و  -2

به نظر شما آيا جايگاه . رتخانه بوده ايدپرورش شاهد تغييرات زيادي در اين وزا
 اجتماعي و اقتصادي معلمان تغيير كرده؟ اين تغييرات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

جايگاه اقتصادي و اجتماعي معلمان تنزل كرده و از نظر اجتماعي در همه محافل به معلم با ديده ترحم 
اطر كمبود مالي كاستيهايي در تدريس دارد تا اول به خاطر اينكه معلم به خ. و تحقير نگاه مي كنند

شاگردان را به كالسهاي خصوصيي بكشاند و دومين نكته اينكه در جامعه اعتبار مالي ندارد مثال در 
معلم ديگر آن ارج و قرب گذشته . تاكسي و بازارر و غيره با ديد دلسوزانه اي به معلمين نگاه مي كنند

  .را ندارد
 وزش و پرورش را چگونه مي بينيد؟وضعيت فعلي معلمان آم -3

در حال حاضر معلمين به سختي زندگي مي كنند و از داشتن امكانات اوليه حتي خوراك و پوشاك 
يك معلم حتي قدرت مسافرت و يا در اختيار گذاشتن تفريحات سالم براي . مناسب محرومند

بيشتر معلمين مرد، دو يا سه شغله . دفرزندانش را ندارد و اكثر معلمين فاقد مسكن و يا اتومبيل مي باشن
خانمها مجبورند دو شيفته كار كنند و متوسل به كالسهاي . هستند تا بتوانند زندگيشان را اداره كنند

خصوصي شوند و اينها موجب مي شوند كه اين قشر در افسردگي و ناراحتيهاي عصبي ديگر به سر 
 .ببرند

طالباتشان دست به يك سري اعتصابات در چند سال اخير معلمان براي رسيدن به م -4
 اخير معلمان چيست؟ نظر شما در مورد اعتصابات. زدند

 .اين اعتصابات حق مسلم شان است و فقط جنبه صنفي داشته و براي گرفتن حقوق خودشان بوده است



 

٦٠  
 

  یآزادآارگر جاد تشکلهایکميته پيگيری اي       ٣بولتن شماره        اتحاد کارگری

 به نظر شما معلمان براي رسيدن به خواستهايشان بايد چه كارهايي انجام دهند؟ -5

 .توانند اين است كه به اعتصابات و تجمعات خودشان ادامه بدهندتنها كاري كه مي 

عالوه بر اعتراضاتي كه از سوي معلمان به وضعيت فعلي شان صورت گرفته،  -6
شاهديم كارگران نيز به علت نارضايتي از وضعيت كاري شان دست به اعتراض و 

ن با جنبش اعتصاب مي زنند، آيا اكنون پيوستگي اي بين فعاليتها و جنبش معلما
 كارگري وجود دارد؟

در حال حاضر اين دو جنبش رابطه اي با هم ندارند و هر كدام به تنهايي براي بهتر شدن وضعيت 
معيشتي خود اعتصاب يا تجمع دارند ولي اين رابطه اگر به وجود بيايد موفقيت بيشتري در پي خواهد 

 .داشت

راي اين دو جنبش چه براي نزديكي بيشتر و رسيدن به نتيجه مطلوب تر، ب -7
 پيشنهادي داريد؟

در تجمعات اتحاديه صنفي معلمان و كارگران بايد با هم در ارتباط باشند و در اعتصابات هماهنگ 
عمل كنند مثال در يك روز و يك ساعت تجمع كنند اما هر كدام مقابل وزارتخانه خود جمع شده و 

  .تداوم داشته باشد تاموثر باشدخواسته ها و اعتراضاتشان را بيان كنند و اين كار 
از شما تشكر مي كنم كه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد و به روشني و با صراحت به 

همچنين اميدواريم به زودي شاهد اتحاد معلمان و كارگران . سواالت ما جواب داديد
  .باشيم كه در كنار يكديگر به اهدافشان رسيده اند

  
  غزاله حسيني

  
  

   آزاد بايد گردندمعلم زنداني
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  زن، كارگر بي جيره و مواجب سرمايه داري
   

در . در شماره قبل بطور خالصه ، زن و جايگاه او در جامعه را از دوره توحش تا سرمايه داري مروركردم
اين شماره سعي مي كنم موقعيت زنان جامعه را كه بيش از نيمي از جمعيت ايران را تشكيل مي دهند،بطور 

نويسم، چرا كه اگر قرار باشد به درستي راجع به زن وجايگاه اصلي او نوشته شود كار تحقيقي و خالصه ب
  . منسجمي را مي طلبد كه در شرايط حاظر انجام چنين كاري از عهده من خارج است

در جامعه اي زندگي مي كنيم كه از گذشته  به زنان نگاهي  تحقير آميز داشته  وبه آنان بعنوان مو جودي 
بهره كشي جسمي از آن جهت كه زن در طول تاريخ . .كه وسيله بهره كشي جنسي و جسمي نگاه مي كنند

همراه همسرش زماني به روي زمين و زماني در كارخانه ، پا به پاي اودرجهت تامين خانواده كار كرده وهم 
تمام اينها مرد هميشه نقش زمان نيز بارداري و بچه داري، همسر داري و خانه داري، به عهده او بوده ،با 

بهره كشي جنسي از آن جهت كه در گذشته اي نه .رئيس خانواده و زن زير دست محسوب شده است 
زن ميرسيد به 300چندان دور شاهزادگان وزمينداران بزرگ براي خود حرمسراهايي كه گاهي حتي به 

رفت ادوات كشاورزي وصنعت و نياز به تنها با ورود سرمايه داري به ايران وپيش. صورت گله اي داشته اند
كه به دنبال خود آشنا شدن با فرهنگ اروپايي و تجمالت خاص آن دوران كه  مبادله با كشورهاي اروپايي

ديگرمحصوالت در .اززنان آشكارشد) گله اي (امكانات مالي كالني را مي طلبيد بي حاصلي نگهداري 
به اين اكتفا شد كه از نظر .نان مخارج سنگيني را مي طلبيد بازار مبادله ارزش يافته بود ونگهداري از ز

قانوني . زن عقدي و بنابر ميبلش هر تعداد كه مي تواند زن صيقه اي داشته باشد 4قانوني هر مردي مي تواند 
هر چند با فقر و فالكتي كه در جامعه بيداد مي كند براي كارگران و . كه هم اكنون نيز اعمال ميشود 

جامعه ايكه از نظر جمعيتي، جزو جوامع جوان .  داشتن يك زن نيز جزو تجمالت بشمار ميĤيدزحمتكشان
محسوب ميشود وتعداد جوانانيكه به سن ازدواج و تشكيل خانواده رسيده اند اكثريت عظيمي را تشكيل 

يكه بتوانند ازدواج ميدهد اما بنا به شرايط بد اقتصادي جامعه وناتواني آنها در اداره يك زندگي ، تعداد كسان
كنند بسيار كم هستند و اين با فرهنگي كه جا افتاده و با قانوني كه نوشته شده ، همخواني ندارد هر چند كه 
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همه ميدانند اين قوانين و فرهنگ و عرف جامعه نه براي مردم زحمتكش بلكه براي توانگران است كسانيكه 
  .  خود چنين فرهنگ و قانوني را حاكم كرده اندقدرت اقتصادي جامعه رادر دست داشته و به نفع 

جامعه اي كه .در جامعه اي زندگي مي كنيم كه زنان از هر حقوق اجتماعي و حقوق انساني محروم هستند 
زنان حق تصميم گيري براي زندگيشان را ندارند و در هر موقعيت اجتماعي كه باشند فرقي نمي كند در هر 

زنيكه نصف خون بهاي مرد .د ازدواج كنند بايد با اجا زه و امضاي پدر باشد سالگي نيز بخواهن30سني حتي 
جالب است كه بدانيددر صورت اتفاق و حادثه اگر زني جنيني در شكم داشته باشد و آن جنين . را دارد 

زنان در صورت جدايي با .پسر باشدخون بهاي زن نصف خون بهاي كودك چشم به دنيا نگشوده است 
 9هنگ و شرايط جامعه مان ، بيشترين ضربه را مي بينند و از سوي ديگر در سرنوشت كودكانيكه توجه به فر

ماه از بطن وجود خود آنانرا پرورش داده و بعد از تولد قطره قطره از شيره جانشان به آنان شير داده تا رشد 
، نه تنها مادر به كودك نياز كنند هيچ گونه دخالتي نمي توانندداشته باشند در حاليكه براي سالمتي جامعه

روحي دارد بلكه كودك نيز براي آنكه بتواند با روحي سالم و سرشار از زندگي رشد يابد و تربيت شود 
  .وجود مادر در كنارش ضروري مي باشد

در جامعه ايكه فرهنگ و سنتهاي غالب و حاكم بر آن در مورد زنان و دختران چنين است كه آنها از اوان 
يد آشپزي و خياطي و تمام فنون خانه داري را فرا بگيرند كم نيستند تعداد دختراني كه به دانشگاه كودكي با

از سوي ديگر بيشمارند زنان .راه پيدا كرده و همچنين زنان و دختراني كه هم اكنون وكيل يا پزشك هستند 
ان در عرصه هاي توليد و و دختراني كه براي كمك به تامين مخارج خانواده دو شادوش پدران و همسرانش

خدمات مشغول به كار هستند هر چند كه بنا به فرهنگ و سنتهاي غالب در جامعه مجبورند به شرايطي تن 
به طور نمونه به كارگاههايي كه در جاده ساوه تهران است نگاهي كنيم ، مي . دهند كه خواستار آن نيستند 

 هزار تومان دستمزد دريافت مي كنند در 90 تا 70  ماهي بينيم  دختراني در آن كارگاهها كار مي كنند كه
هر چند در اين شرايط فرهنگ زن بايد به . حاليكه همان كار را مردان با دو برابردستمزد آنان انجام ميدهند 

خانه داري مشغول باشد به كناري رفته ، اما باز به خاطر فرهنگ غالب بر جامعه مان ، كه ريشه در گذشته 
و وقتي به .ريافت مي كنند ه مرور بايد با مبارزات زنان از بين رود ، اين زنان نصف مردان حقوق ددارد و ب
.                                                               آنها گوش كني مي گويند از بيكاري و گرسنگي بهتر استدرد دل 
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از زنان، كارگران بي جيره و مواجب و فراموش شده ما اكنون در جامعه اي زندگي مي كنيم كه در صدي 
هستند ، زناني كه به خاطر موقعيت خانوادگي خود مجبورند به كارهاي خانگي ، مانند قاليبافي و يا منجوق 

دوزي و مليله دوزي و يا كارهاي مونتاژي از كارگاهها يا كارخانجات و يا كارهايي كه در صنف هاي 
در حاليكه اينگونه كارها . در عوض در آمد بسيار نا چيزي عايدشان مي شود مختلف است انجام دهند و 

واگر بخواهند سالهاي سال . زمان و نيروي كار زيادي را الزم دارد و هم از نظر جسمي عواقب بدي دارد
ه كارهايي از قبيل منجوق دوزي و مليله دوزي كه با سوزن ريز انجام ميشود به چشمانشان صدم. انجام دهند

در اينگونه خانواده ها به علت نابسامان بودن شرايط اقتصادي ، كه .زده و شا نه هايشان را خميده ميكند 
همانا فقر مالي است كه فقر فرهنگي را نيز به دنبال خود دارد ، دختران و زنان از سويي چون خانواده ها  نياز 

واده هايشان اسير هستند ، مجبورند تن به اين به كمك اقتصادي دارند و از سوي ديگر در زنداني ساخته خان
چرا كه تحت .قبيل كارهاي خانگي دهند و از اينكه برده وار مورد بهره كشي قرار مي گيرند دم فرو بندند 

آنها شاهدند مقابل . سيطره نظام سرمايه داري كه بيكاري گسترده شرط الزم آن است زندگي مي كنند 
ن و برادرانشان چگونه به شديدترشكل ممكن استثمار مي شوندو از هر چشمانشان ، پدرانشان ، همسرا

در جامعه . حقوق انساني و اجتماعي محرومند چرا كه در جامعه سرمايه داري، تنها سودسرمايه مطرح است 
با پيشرفت صنايع و جايگزين شدن ماشين به جاي انسان كه حاصلش منفعل شدن بخش اعظمي از نيروي 

در . اجتماعي منفعل شدند  ، ظلمي مضاعف بر زنان شد و آنان بيشتر از پيش درعرصه هايكار زنان بود 
چنين جامعه اي كه زنان سعي مي كنند حداقل حقوقي برابر مردان داشته باشند ، مرداني كه  داراي بي 

  .مبارزه كنند  حقوقي هستند، مي بايد دوشادوش پدران و همسرانشان براي حقوق ازدست رفته شان
  در اينجا الزم است از زناني گفته شود كه تمام عمر خود و نيروي كارشان را صرف خانه داري و بچه داري 

آنها صبح زود قبل از همه از خواب بيدار مي شوند و بعد از آماده كردن صبحانه،ابتدا همسر . مي كنند 
د و بعد از دادن صبحانه به كودكان خودرا از خواب بيداركرده و به دنبال نان در آوردن راهي كارشان ميكنن

شست و شوي لباس وظروف و مهيا كردن غذا براي .، آنها راروانه مدرسه كرده تازه كار آنها شروع مي شود 
هنگام شب .اهل خانواده و همچنين كمك كردن به درس بچه ها كه نيروي كار و فكري زيادي را ميطلبد 

د چاي آماده باشد و براي استراحت او محيط خانه تميز و از هر گونه وقتي پدر خانواده به خانه بر ميگردد باي
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. اينها همه به عهده زن مي باشد . صوتي عاري باشد همچنين شام براي تجديد قوا بايد آماده باشد  آلوده گي
ا آيا اين زن حق استراحت ، حقوق ماهيانه ي. صبح زودتر از همه بيدار شده ديرتر از همه به خواب ميرود 

استراحت ساليانه ندارد؟  آيا به عنوان زني كه شغلش خانه داري است ، بيمه اجتماعي ، يا حقوق دوران 
بازنشستگي ندارد ؟زنان كار ميكنند كار بدون مزد ، ارزانترين راه باز توليد نيروي كار ، كه همانا همسرانشان 

  .است 
  م ميدهند حقوقي در نظر گرفته شود وبه تعداد اگر قرار باشد به خاطر كارهايي كه زنان  در خانه انجا

توليد ميشود ، پرداخت شود خواهيد  زناني كه شغلشان خانه داري است از محصول اجتماعي كه  مجموع
همچنين سرمايه داري آموزش و پرورش و تربيت كودكان و .ديد كه چقدر به ضرر سرمايه داري است 
است به دوش خانواده مياندازد ، در حاليكه اينان نيروي ) دولت(هزينه بزرگ شدنشان را كه به عهده جامعه 

  .    آماده براي خدمت به جامعه و سرمايه هستند 
  

 نسترن آقائي

  
  
  
  

  كارگران جهان متحد شويد
  

  

  درروز جهاني كارگر متحدانه عليه ناعدالتي اعتراض كنيم
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 ها و پيكارهاي اجتماعي در طول تاريخ نابرابري

  داري معاصر هاي اجتماعي در جامعه سرمايه ي نابرابر-1
در اياالت متحده، بر . از ثروت و قدرت اجتماعي وجود دارد داري، هرمي در تمام كشورهاي سرمايه

 درصد 80هاي امريكايي صاحب  اساس تخمين كميسيوني از مجلس سنا، كمتر از يك درصد از خانواده
 در 1973در سال . ها بيش از دو سوم اين سهام را صاحبند  درصد خانواده0,2سهام همه شركتها هستند و 

 درصد آن در دست پنج 50,5 درصد تمام اموال قابل فروش در دست يك درصد از جمعيت و 28بريتانيا، 
هر چند كه اين ارقام تمركز ثروت را كمتر از واقعيت نشان (درصد، يعني ثروتمندترين بخش جمعيت بود 

نبوده، “ اموال قابل فروش”شوند كه براي اكثريت جمعيت   خصوصي نيز ميدهند، زيرا شامل مسكن مي
در بلژيك، در قاعده اين هرم يك سوم از اهالي جاي دارند ). بلكه جزيي از وسايل ضروري زندگي است

اندازي دارند و نه  كنند؛ نه پس كه داراي هيچ چيز نيستند؛ جز آنچه سال به سال به كف آورده، خرج مي
از ثروت خصوصي كشور را صاحب    در رأس اين هرم چهار درصد از جمعيت جاي دارد كه نيمي. ثروتي
از ميان . از سرمايه و سهام تمام شركتها هستند ها صاحب بيش از نيمي  كمتر از يك درصد بلژيكي. است
اند،  ر چيرهي سرمايه گذاري را، كه بر كل زندگي اقتصادي كشو  خانواده اختيار شركتهاي عمده200اينان 

  . درصد ثروت خصوصي است67در سوئيس، يك درصد از جمعيت صاحب بيش از . در دست دارند
بلكه بيانگر عدم تساوي امكانات در مقابله . نابرابري درآمد و ثروت تنها يك واقعيت اقتصادي نيست

ودكان در ميان پيش از جنگ جهاني دوم، در بريتانيا، ميزان مرگ و مير ك. با مرگ و زندگي نيز هست
آمار . داران بود هاي سرمايه هاي كارگران غير فني دو برابر ميزان مرگ و مير كودكان در خانواده خانواده
 ميزان مرگ و مير در فرانسه بر حسب تعداد مردگان از هر هزار نوزاد 1951دهد كه در سال   نشان مي رسمي

 در - 23,9هاي كارفرمايان   در خانواده- 19,1د هاي صاحبان مشاغل آزا در خانواده: به قرار زير بود
هاي پيشه وران   در خانواده- 34,5هاي كسبه جزء   در خانواده- 28,2هاي كارمندان تجاري  خانواده

هاي دهقانان و كارگران   در خانواده- 42,5هاي كارگران ماهر   در خانواده- 36,4) كارگران صنايع دستي(
هاي كارگران غير فني و مشتغل به   در خانواده- 51,9هاي كارگران نيمه فني   در خانواده- 44,9كشاورزي 
ها كاهش يافته بود،  ، اگرچه ميزان مرگ و مير در هر يك از اين اليه1951 ؛ ده سال پس از 61,7كار يدي 
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  .ولي نسبتها عمال مثل سابق باقي مانده بود
بار پژوهشي پيرامون آموزش زبان در ميان اخيرا روزنامه محافظه كار بلژيكي آزاد نتايج تأسف 

كند كه كمبودهايي كه كودكان فقير در دو سال اول زندگي  اين بررسي ثابت مي. كودكان را انتشار داد
كند، تأثيرات  كنند، و عقب افتادگيهايي كه متعاقبا جامعه طبقاتي بر اين كودكان تحميل مي تحمل مي

تأثيراتي كه . گذارد توسط اين كودكان به جا مي اعي و شناخت علمي پايداري بر توانايي جذب مفاهيم انتز
واقعيت . تواند خنثي شود ، يعني بدون كوشش براي جبران اين عقب افتادگيها نمي“برابر”از طريق آموزش 

هاي اجتماعي امكان پيدايش موزارها،  نيز نابرابري“ دولت رفاه”تلخ اجتماعي چنين است كه حتي در دوران 
  .برد هاي مردم برخاسته باشند از بين مي ها را كه از ميان كودكان توده يرها و انشتينشكسپ

از اين مهمتر . هاي اجتماعي موجود در كشور كافي نيست امروزه ديگر در نظر گرفتن نابرابري
 بشريتي و) پيشرفته از نظر ميزان صنعتي شدن( اندكي از كشورهاي پيشرفته  هايي است كه بين تعداد نابرابري

كنند، وجود  زندگي مي) كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره(كه در كشورهاي به اصطالح عقب افتاده 
  .دارد

از توليدات صنعتي و مصرف كننده  داري، اياالت متحده توليد كننده بيش از نيمي  در دنياي سرمايه
ر اهالي هندوستان از فوالد و نيروي پانصد و پنجاه ميليون نف. هاي صنعتي است نيم بيشتري از اهم فرآورده

درآمد سرانه واقعي در فقيرترين كشورهاي جهان تنها .  ميليون نفر بلژيكي9برق كمتري برخوردارند تا 
به شصت و هفت درصد از جمعيت جهان فقط پانزده . هشت درصد درآمد سرانه در غني ترين كشورهاست

در هر (، تعداد زناني كه سر زايمان درگذشتند 1970سال در هندوستان، در . رسد درصد از درآمد جهان مي
هاي جهاني اينست كه مصرف  نتيجه اين نابرابري. بيست برابر تعداد مشابه در بريتانيا بود) صدهزار زايمان

 سال و در 65ميانگين عمر در غرب بيش از . روزانه كالري در هندوستان نصف كشورهاي غربي است
  .رسد است و در هندوستان به زحمت به سي سال مي سال 70برخي از كشورها 

  هاي اجتماعي در جوامع پيشين  نابرابري-2
داري وجود دارد، در همه جوامع پيشين كه در  هاي اجتماعي، مشابه آنچه در دنياي سرمايه نابرابري

شرح مكتوبي  يعني در طول دوراني از حيات بشر كه -خورد  اند نيز به چشم مي طول تاريخ در پي هم آمده
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ها به قلم  از آن در اينجا شرح سيه روزي دهقانان فرانسوي را در اواخر قرن هفدهم از كتاب شخصيت
  :كنيم بازگو مي» البروير«نويسنده فرانسوي 

بينيم، مذكر و مونث، رها در پهنه روستا، سياه چرده، كوفته و سراپا سوخته  اي را مي حيوانات وحشي”
  اينان چيزي شبيه صداي آدمي. كاوند ميني كه با سماجتي شكست ناپذير آن را مياز آفتاب، چسبيده به ز

. و در حقيقت اينان انسان هستند. سازند ايستند رخساري انساني نمايان مي دارند و هر آنگاه كه راست مي
  “.ندكن خزند و از نان جو، آب، و ريشه گياهان تغذيه مي هايي مغاك مانند مي شبانگاه به درون النه

هاي پر زرق و برق لوئي چهاردهم در كاخ  مقايسه كنيد اين تصوير دهقانان آن دوران را با جشن
هاي  ي از نابرابريا چه تصوير تكان دهنده. هاي ثروتمندان ورساي، با زندگي تجملي اشراف و ولخرجي

  .اجتماعي
از  از كار و يا نيمي  نيميهاي مياني كه نظام رعيتي بر آن حاكم بود، اشراف معموال در جامعه سده

بيشتر اشرافيون بر روي زمين خود صدها، بلكه هزاران، . كردند هاي دهقانان رعيت را تصاحب مي فرآورده
در جوامع كالسيك شرق . بردند رعيت داشتند، هر يك ساالنه از صدها، بلكه هزاران، دهقان بهره مي

عني جوامعي كه بر پايه كشاورزي استوار بود و ي) مصر، سومر، بابل، پارس، هندوستان، چين و غيره(
كه توسط ديوانيان و عاملين خزانه پادشاهي نمايندگي (ها، روحانيون و پادشاهان  بودند  صاحبان زمين، خان

  .نيز وضع بر همين منوال بود) شدند مي
نان  سال پيش در مصر دوران فراعنه نوشته شده است، تصويري از دهقا3500كه “ هجونامه حرف”

دهد، ماموريني كه دهقانان ناراضي آنها را به حيوانات موذي و  تحت استثمار مامورين سلطنتي به دست مي
  .كردند انگل تشبيه مي

اينكه فرهنگ اين جوامع به چنان سطح . داري بنا شده بود در يونان و روم باستان نيز جامعه بر پايه برده
رساندند و بدين  ها كليه كارهاي يدي را به انجام مي ود كه بردهاندازه اي از اين ب وااليي دست يافت، تا 
توانستند بخش زيادي از وقت خود را صرف فعاليتهاي سياسي، فرهنگي، هنري، و  ترتيب شهروندان مي

  .ورزشي كنند

  هاي طبقاتي هاي اجتماعي و نابرابري  نابرابري-3
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مثال اختالف دستمزد ميان يك كارگر . ستهاي طبقاتي ني هاي اجتماعي ضرورتا نابرابري نابرابري
  .دهد ساده و يك كارگر متخصص اين دو را در دو طبقه مختلف قرار نمي

ايست كه ريشه در ساختار زندگي اقتصادي داشته به عملكرد متفاوت  نابرابري طبقاتي نابرابري
چند . م يافته و تشديد گردداقتصادي مربوط شود، و از راه نهادهاي اساسي اجتماعي و قانوني هر دوره تداو

  :كند مثال اين تعريف را روشن مي
كند  بايد به ازاي هر كارگري كه استخدام مي دار بزرگي بشود مي در بلژيك، براي اينكه كسي سرمايه

 كارگر را بكار 200يك كارخانه كوچك كه . اندازد اي برابر يك ميليون فرانك بكار  دست كم سرمايه
اما درآمد خالص يك كارگر هرگز از . اي برابر صد ميليون فرانك نياز دارد سرمايهگيرد دست كم به  مي

يك كارگر حتي پس از پنجاه سال كار و بدون خرج حتي . شود دويست هزار فرانك در سال افزون نمي
 يعني كار. دار شود اي گرد آورد تا تبديل به سرمايه تواند پول بسنده يك شاهي از دستمزدش باز هم نمي

داري  داري است، به طور مستمر اجتماع سرمايه هاي اساسي ساختار اقتصاد سرمايه مزدي، كه يكي از ويژگي
تواند دارنده  يكي طبقه كارگر كه از راه درآمدش هرگز نمي: كند را به دو طبقه اساسا متفاوت تقسيم مي

و از راه سرمايه گذاري مجدد دار كه صاحب وسايل توليد است  وسايل توليد گردد و ديگري طبقه سرمايه
  .دهد بخشي از سود، اين مالكيت را گسترش مي

ها دست  توانند به مقام مديريت شركت ها مي داران برخي از تكنيسين درست است كه در كنار سرمايه
 7 تا 5هاي اخير تنها  حال آنكه در طول طي دهه. يابند، ولي براي اين كار به آموزش دانشگاهي نياز است

در بيشتر كشورهاي امپرياليستي شرايط . اند هاي كارگري بوده د دانشجويان در بلژيك فرزندان خانوادهدرص
  .به همين گونه است

يابي  نهادهاي اجتماعي، چه به خاطر درآمد كارگران و چه به دليل نظام آموزشي عالي، مانع دست
قاتي جامعه را حفظ كرده، موجب ادامه آن اين نهادها تقسيم طب. شوند داري مي كارگران به مالكيت سرمايه
فرزندان ”هاي  حتي در اياالت متحده آمريكا نيز كه اغلب با اشاره به نمونه. شوند به همين شكل امروزي مي

بالند، نتايج يك بررسي نشان داده است كه  بخود مي“ اند كارگران شايسته كه با سخت كوشي ميليونر شده
بدين ترتيب مشاهده . اند دار بزرگ و ميانه هاي سرمايه ي مهم از خانوادهها نود درصد مديران كل شركت
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در هر يك از اين . يابند هاي طبقاتي تبلور مي هاي اجتماعي در نابرابري شود كه در طول تاريخ نابرابري مي
اي  بقهبخشد، و نيز ط اي توليد كننده يافت كه با كار خود به تمام جامعه زندگي مي توان طبقه جوامع مي

  :كند حاكم كه از قبل كار ديگران زندگي مي
هاي شرق؛ بردگان و  در يك سو دهقانان و در سوي ديگر روحانيون، اربابان و مباشرين در امپراتوري

داران در  هاي مياني؛ كارگران و سرمايه ها و اربابان فئودال در سده برده داران در يونان و روم باستان؛ رعيت
  جامعه بورژوائي؛

  هاي اجتماعي در دوران ماقبل تاريخ  نابرابري-4
پيش از آن، يعني دوره ماقبل . گيرد اندكي از زندگي روي زمين بشر را در بر مي تاريخ تنها بخش 

اقوام بدوي تا اين . تاريخ، شامل دوراني از حيات بشر بود كه نگارش و تمدن هنوز شناخته نشده بودند
بشر در بخش عمده دوران ماقبل .  شرايط ماقبل تاريخ باقي مانده بودنداواخر و حتي تا دوران كنوني در

  .هاي طبقاتي به دور بوده است تاريخ از نابرابري
توان  با بررسي بعضي از نهادهاي جوامع بدوي اختالف اساسي بين اين جوامع و جامعه طبقاتي را مي

  .شناخت
 پس از برداشت خرمن توسط بسياري از بسياري از انسان شناسان از رسم برگزاري جشنهاي بزرگ

انسان شناس معروف، مارگرت ميد، درباره اين گونه جشنها در قبيله پاپوي در . اند اقوام بدوي سخن گفته
اند كليه  نويسد كه همه آنهايي كه محصولي بيش از حد متوسط به دست آورده مي) در گينه نو(آرايش 

يابد تا بخش  كنند و اين مهماني آنقدر ادامه مي ماني دعوت مياعضاي خانواده و همسايگان خود را به مه
اين گونه جشنها راه مناسبي است براي انباشت ثروت ”: افزايد وي مي. عمده محصول اضافي به پايان رسد

  “...فردي
، در مورد رسوم و نظام ويژه قبيله هوپي در جنوب اش بنا بر پژوهشهاي انسان شناس ديگري به نام 

متحده امريكا، بر خالف جامعه ما، در اين قبيله اصل رقابت فردي را از نظر اخالقي نكوهيده اياالت 
دانند چه كسي  شمرند و نمي هنگام بازي و ورزش، كودكان قبيله هوپي هرگز امتيازات را نمي. دانند مي

  .شده است“ برنده”
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ليت اقتصادي جوامع بدوي ترين فعا اگرچه كشاورزي كه در بر گيرنده اراضي مشخصي است، اساسي
اند، در اغلب اين جوامع بهره برداري اشتراكي از زمين  دهد كه هنوز به طبقات تقسيم نشده را تشكيل مي

اين مزارع مكررا تجديد . رسد به هر خانوار مزارعي جهت كار در دوره معيني مي. پذيرد ديگر انجام نمي
از چراگاهها و . ضو جماعت به زيان ديگران جلوگيري شودشوند تا از امتياز يافتن اين يا آن ع توزيع مي

كه مبتني بر فقدان مالكيت جماعت روستا اين نظام . شود اي همگاني بهره برداري مي بيشه زارها به گونه
و اين امر . شود خصوصي بر زمين است، در آغاز دوره كشاورزي تقريبا در ميان همه اقوام جهان يافت مي

  . آن زمان جامعه در سطح روستاها هنوز به طبقات تقسيم نشده بوددهد كه در نشان مي
هاي اجتماعي را در نابرابري استعداد و ظرفيت و قابليت افراد  پندار رايج چنين است كه ريشه نابرابري
“ طبيعت انسان”انسانها و در نتيجه ناشي از “ خودخواهي ذاتي”بايد جست و تقسيم جامعه به طبقات، حاصل 

اي ديگر، نه ناشي از  استثمار يك طبقه اجتماعي توسط طبقه. ندارد ين پندار كوچكترين پايه علميا. است
استثمار هميشه وجود نداشته است و براي هميشه نيز . ، بلكه نتيجه تكامل تاريخي جامعه است“طبيعت انسان”

  .واهند بوداند، و هميشه نيز نخ هميشه دارندگان و تهي دستان نبوده. دوام نخواهد يافت

  هاي اجتماعي در طول تاريخ  شورش عليه نابرابري-5
بدين ترتيب، جامعه طبقاتي و مالكيت خصوصي بر زمين و ديگر ابزار توليد به هيچ رو ناشي از طبيعت 

خواهيم ديد كه . انساني نبوده، بلكه حاصل تكامل جامعه و تحول نهادهاي اقتصادي و اجتماعي آن است
  .اند و چگونه از ميان خواهند رفت د آمدهاينها چرا به وجو

به راستي، از زمان پيدايش نخستين تقسيم طبقاتي جامعه، انسان بارها دريغ خويش را نسبت به زندگي 
اين حسرت را در بيان رويايي . اي، بيان داشته است اش، يعني دوران اشتراكي قبيله گروهي گذشته

. بينيم آغاز زندگي بشري مي“ دوران طاليي”ي و التين، درباره نويسندگان چين باستان و نويسندگان يونان
اي همگاني تقسيم  ها به گونه فرآورده“ دوران طاليي”گويد كه در  ويرژيل، شاعر رومي، به روشني مي

  .شد و اين سخن بدين معني است كه مالكيت خصوصي وجود نداشته است مي
ت طبقاتي جامعه را منشأ پريشاني اجتماعي دانسته و بسياري از فيلسوفان و دانشمندان نامي، اختالفا

افالطون، فيلسوف يوناني، منشأ بدبختيهايي را كه بر جامعه . طرحهايي براي از ميان بردن آن فراهم ديدند
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دستان و  اند، شهر تهي حتي كوچكترين شهرها به دو بخش تقسيم شده”: كند گذرد بدين گونه وصف مي مي
  “.كنند ن با يكديگر همانند كساني كه با هم در جنگند رفتار ميو اينا. شهر دارندگان

هاي يهودي كه در آغاز دوران ما گسترش يافتند و نيز بنيان گذاران كليساي مسيحيت كه در  فرقه
كردند، هر دو از هواداران سرسخت بازگشت به  هاي سوم تا پنجم ميالدي از همان سلوك پيروي مي سده

هرگز از دارايي خود سخن مگو، زيرا همانطور كه ”: نويسد سن بارناب مي. ا بودنده همگاني شدن فرآورده
شوي، به مراتب ضروري است كه از ماديات خود نيز به  مند مي اي اشتراكي بهره تو از معنويات خود به گونه

ها در ميان  سن سيپرين رساالت بسياري در دفاع از توزيع برابر فرآورده. “ور شوي اي اشتراكي بهره گونه
مالكيت يعني ”: سن ژان كريستوم نخستين كسي بود كه بانگ برآورد. همه انسانها به رشته نگارش در آورد

حتي سن آگوستين نيز ابتدا ريشه تمام ستيزها و خشونتهاي اجتماعي را در مالكيت خصوصي . “دزدي
  .ديد، ولي بعدها ديدگاهش تعديل يافت مي

يز ادامه يافت، به ويژه نزد سن فرانسيس از آسيس و در ميان پيشروان هاي مياني ن اين سنت در سده
جان بال انگليسي، از پيروان ويكليف در سده . آلبيژنيان، كاثاري، ويكليف و غيره: نهضت اصالح ديني
ران آنان كه خود را سرو. بايد بندگي را از ميان برد و تمام انسانها بايد برابر باشند”: گويد چهاردهم چنين مي

  “.آنها شكوهشان را مديون كار ما هستند.... كنند  كنيم مصرف مي خوانند، آنچه را كه ما توليد مي ما مي
سرانجام در دوران معاصر، ما شاهد دقيقتر شدن هر چه بيشتر اين گونه طرحها جهت ساختن جامعه 

اثر “ شهر آفتاب”، )انگليسي(ور اثر توماس م“ ناكجا آباد”: اند آثار زير از اين جمله. خواه هستيم برابري
  ).فرانسوي(توسط مرلي “ قواعد طبيعت”و “ وصيت نامه ژان ميسلير”، آثار وراس داله و )ايتاليايي(كامپانال 

هاي اجتماعي، شورشهاي واقعي بيشماري نيز رخ داده است  ها عليه نابرابري  انديشه در كنار اين شورش
تاريخ همه جوامع طبقاتي تاريخ مبارزات طبقاتي . ه طبقات ستمگركش بر علي  يعني خيزشهاي طبقات ستم-

  .درد است، مبارزاتي كه اين جوامع را از هم مي

   پيكارهاي طبقاتي در طول تاريخ-6
پيكارهاي طبقاتي ميان طبقه استثمارگر و طبقه استثمار شده، و يا ميان خود طبقات مختلف استثمارگر، 

و در چه مرحله مشخصي از تكامل آن جامعه رخ دهد، اشكال گوناگوني به بسته به اينكه در كدام جامعه 
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  .گيرد خود مي
در . شورشهاي بسياري رخ داد) امپراتوريهاي شرق باستان(“ شيوه توليد آسيايي”در جوامع موسوم به 

ن هايي كه پياپي بر امپراتوري چي چين، قيامهاي بيشمار دهقاني انگ خويش را بر پيكره تاريخ سلسله
ژاپن نيز شاهد تعداد بسياري قيامهاي دهقاني، به ويژه در سده هجدهم، بوده . اند حكومت كردند كوبيده

  .است
در يونان و روم باستان، يك رده پي در پي از شورشهاي بردگان پديد آمد كه مشهورترينشان را 

در ميان شهروندان . نداين شورشها در سقوط امپراتوري روم سهم بسزايي داشت. اسپارتاكوس رهبري كرد
  .چيزان در جريان بود آزاد، پيكارهاي سختي بين طبقه دهقانان بدهكار و تجار رباخوار، بين دارندگان و بي

هاي مياني ميالدي، مبارزات طبقاتي، اربابان فئودال را در برابر جماعتهاي آزاد، كه بر پايه  در سده
اي از  وران در برابر تجار، و پاره  نيز در همين دوران پيشهو. توليد خرده كااليي استوار بودند، قرار داد

سرسخت ترين مبارزات طبقاتي ميان . وران شهري در برابر دهقانان اطراف شهر قرار گرفته بودند پيشه
هاي انقالبي  چهره. كوشيدند در گرفت اشرافيت فئودال و دهقاناني كه در پي رهايي خود از يوغ فئودالي مي

ها در  ها در فرانسه، جنگهاي وات تايلر در انگلستان، جنگهاي هوسيت را در مبارزات ژاكرياين ستيزها 
  .توان ديد بوهم و جنگهاي دهقاني سده شانزدهم در آلمان به روشني مي

هاي شانزده و هجده با پيكارهاي طبقاتي ميان اشرافيت و بورژوازي، ميان استادان  تاريخ بين سده
، ميان بانكداران و بازرگانان ثروتمند از يكسو و كارگران ساده شهرها از سوي ديگر، ور و شاگردانشان پيشه

داري نوين و مبارزات  هاي بورژوايي، سرمايه اين مبارزات گشاينده دوره انقالب. شود مشخص مي... و 
   .طبقاتي پرولتاريا عليه بورژوازي بود

  هاي اجتماعي هاي اقتصادي نابرابري ريشه
  دوي فقر زده  جوامع ب-1

بشر . بشر بخش بزرگي از هستي ماقبل تاريخ خود را در شرايط فقر مفرط به سر آورده است
توانست غذاي الزم جهت ادامه زندگي خود را جز از راه شكار، ماهيگيري و گردآوري ميوه، از طريق  نمي

  .ديگري فراهم كند
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قادر نبود به طبيعت، كه اساس زيست او را كرد، چرا كه  بشر مانند انگلي چسبيده به طبيعت زندگي مي
  .او هيچ اختياري بر اين منابع نداشت. داد، چيزي بيفزايد تشكيل مي

اندازه دشوار بقاي دسته جمعي را  يابند كه در اين چنين شرايط بي اي سازمان مي جوامع بدوي به گونه
راي زنده نگهداشتن جماعت الزم همه مجبورند در امر توليد شركت كنند، و كار هر كس ب. تضمين كنند

هاي مادي براي بخشي از قبيله به قيمت قحطي براي بخش باقيمانده قبيله تمام  در چنين شرايطي برتري. است
شود، قبيله را از امكان كاركرد عادي محروم كرده و از اين رو بنيان شرايط بقاي جمع را از ميان  مي

ه از گسترش جوامع بشري، سازمان اجتماعي گرايش به حفظ بدين سبب است كه در اين دور. دارد برمي
  .حداكثر برابري در درون جماعت دارد

 قبيله هابهاوس، ويلر، و كينزبرك، دانشمندان انسان شناس 425با بررسي نهادهاي اجتماعي در 
  .اطالع بودند پي بردند انگليسي به نبود كامل طبقات اجتماعي در همه قبايلي كه از كشاورزي بي

   انقالب نوسنگي-2
. اين شرايط مربوط به فقر بنيادي جوامع انساني تنها با رشد فن زراعت و پرورش دام دگرگون شد

بزرگترين انقالب اقتصادي حيات بشر، يعني دستيابي به فن زراعت و نيز چند اكتشاف مهم ديگر ماقبل 
  .را، مديون زنان هستيم) گري و بافندگي بويژه فنون كوزه(تاريخ 

 به احتمال قوي نخست در آسياي - هزار سال پيش از ميالد در چند نقطه جهان 15اين دوره، از حدود 
شود، و به تدريج به نواحي مصر، هندوستان، چين، شمال   آغاز مي-النهرين، ايران و تركستان  صغير، بين

اند، چرا  ب نوسنگي ناميدهاين دگرگوني را انقال. يابد آفريقا و سواحل شمالي درياي مديترانه گسترش مي
يعني در واپسين (شد  اي از عصر حجر رخ داد كه ابزار اصلي انسان از سنگ تراشيده ساخته مي كه در دوره
  ).مرحله حجر

انقالب نوسنگي توليد مواد غذايي توسط خود انسان را عملي ساخت، يعني انسان كمابيش اختيار دار 
. روهاي طبيعي كاهش يافت و امكان ايجاد ذخيره غذايي فراهم آمدمعيشت خود شد و وابستگي انسان به ني

بدين گونه . اي از اعضاي جماعت را از ضرورت توليد براي خود آزاد كرد اين امكان به نوبه خود عده
نوعي تقسيم كار اقتصادي توانست بوجود آيد، يعني نوعي تخصص مشاغل كه بارآوري كار انسان را 
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 تخصص در جوامع بدوي هنوز بسيار ناچيز بود، زيرا، چنانكه يكي از نخستين اين گونه. افزايش داد
) انسانهاي بدوي(اينان ”پويندگان اسپانيولي درباره سرخ پوستان قاره آمريكا در سده شانزدهم نوشته است، 

خواهند تمام وقت خود را صرف گردآوري مواد غذايي كنند، اگر جز اين كنند گرفتار چنگال  مي
  “.ي خواهند شدگرسنگ

   توليد الزم و افزونه توليد اجتماعي-3
تا . و معتنابه مواد غذايي اضافي، شرايط بدوي سازمان اجتماعي دگرگون شد در نتيجه پيدايش دائمي 

زماني كه اين مازاد غذايي نسبتا كم و در روستاهاي مختلف پراكنده بود، ساختار برابرگون جماعت 
 درست مانند اوضاعي كه در روستاهاي -ها تغذيه چند صنعتگر و مأمور ممكن شد تن. روستايي را تغيير نداد

  .هندوستان براي هزاران سال برقرار بوده است
و يا روساي مذهبي، اين مازاد را از روستاهاي منطقه در يك جا  كه فرماندهان نظامي  اما هنگامي

زاد در خود روستا فراواني يافت، شرايط پيدايش انباشتند، و يا زماني كه به شكرانه بهبود روشهاي كشت، ما
اسيراني كه در جنگ يا راهزني به چنگ آمده بودند و پيش از آن به خاطر . نابرابري اجتماعي فراهم آمد

توانستند تغذيه كنند و در برابر اين خوراك، به كار براي  شدند، اكنون از اين مازاد مي نبود غذا كشته مي
همين مازاد . داري در يونان باستان است اين آغاز چگونگي پيدايش برده. وندپيروزمندان گمارده ش

و اين چگونگي . توانست جهت تغذيه كاهنان، سربازان، ماموران دولت، خوانين و پادشاهان بكار رود مي
  .بود) مصر، بابل، ايران، هندوستان، و چين(هاي شرق باستان  پيدايش طبقات حاكم در امپراتوري

را ) هاي توليدي يعني تخصص بر مبناي مهارت(ن تقسيم اجتماعي كار، تقسيم اقتصادي كار بنابراي
 توليد اجتماعي ديگر براي برآوردن نيازهاي توليد كنندگان بكار نرفته، و از اين به بعد  تمامي. كند كامل مي

  :شود به دو بخش تقسيم مي
كنندگان كه بدون كار آنها جامعه متالشي يعني مواد غذايي ضروري براي توليد :  توليد الزم-الف

  .شود مي
يعني مازاد توليد شده توسط توليدكنندگان كه طبقات دارا آن را ضبط :  افزونه توليد اجتماعي-ب

  .كنند مي
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بخش ”: كند هايم تاريخ نويس، پيدايش نخستين شهرها را در دنياي باستان چنين وصف مي هايخل 
يعني از طريق ضبط (قشري ممتاز است كه از قبل ماليات ... ي متشكل ازعمده جمعيت در مراكز جديد شهر

. شود اين اليه كاهنان، خوانين و اشراف را شامل مي. كند زندگي مي) مندل-افزونه توليد كار كشاورزي
 شوند بايد اي غير مستقيم توسط اين اليه ممتاز تغذيه مي كارمندان، مامورين و مستخدمين را نيز كه به گونه

  “.به اين جمع افزود
 - يعني طبقات توليد كننده و طبقات حاكم -بدين ترتيب پيدايش طبقات متمايز و متخاصم اجتماعي 

دولت نهاد اصلي جهت حفاظت از شرايط اجتماعي موجود، يعني شرايط . شود پيدايش دولت را موجب مي
قسيم جامعه به طبقات را استحكام غصب وسايل توليد توسط طبقات دارا، ت. هاي اجتماعي است نابرابري

  .بخشد مي

   توليد و انباشت-4
اي  گيري طبقات اجتماعي و ضبط افزونه توليد اجتماعي توسط بخشي از جامعه، نتيجه مبارزه شكل

  .يابد  تداوم مي اجتماعي است و تنها از راه مبارزه اجتماعي دائمي
شود   پيشرفت اقتصادي است، چرا كه موجب مياي اجتناب ناپذير از بندي نشانگر دوره اما اين صورت

  .دو كاركرد اساسي اقتصادي، يعني كاركرد توليد و كاركرد انباشت، از هم تفكيك يابند
در چنين شرايطي . در جوامع بدوي همه مردان و زنان تندرست عمدتا به توليد مواد غذايي مشغولند

ر كردن وسايل كار، يا آموختن فنون پيچيده توانند جهت ساختن و انبا فقط مدت زمان ناچيزي را مي
  .هاي طبيعي، و غيره صرف كنند ، و يا جهت مشاهده شيوه كار پديده)همانند فلزكاري(

سازد تا بتواند خود را وقف  توليد افزونه اجتماعي، وقت فراغت كافي براي بخشي از بشريت فراهم مي
  .كند ا تسهيل ميهايي كند كه رشد بارآوري اجتماعي كار ر همه فعاليت
ستاره شناسي، هندسه، آب (هاي زمان فراغت، زمينه بنيادي تمدن، تكامل نخستين علوم  فعاليت

  .، و خط را فراهم آورد)نگاري، معدن شناسي و غيره
هاي دوران فراغت حاصل شده، با تقسيم جامعه به طبقات  جدايي كار فكري و كار يدي، كه از فعاليت

  .همگام است
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كه جامعه فقيرتر از آنست كه به همه اعضاي خود اجازه دهد خود را وقف كار   تا هنگاميبنابراين،
اما براي پيشرفت، . ، تقسيم جامعه به طبقات نشانگر پيشرفت تاريخي است)كاركردهاي انباشتي(فكري كنند 

 از امتيازات رشد داري نوين، تنها طبقات دارا بودند كه تا دوران سرمايه. بشريت بهاي گزافي پرداخته است
هاي فن و دانش در طول چهار هزار سالي كه از  برغم همه پيشرفت. بردند بارآوري اجتماعي كار بهره مي

آغاز تمدن باستان تا قرن شانزدهم گذشت، اوضاع يك دهقان هندي، چيني، مصري يا حتي يوناني و 
  .اسالوي بگونه محسوسي تغيير نكرد

  برابري خواه در گذشتههاي   دليل شكست همه انقالب-5
كه مازاد توليد شده توسط جامعه انساني، يعني افزونه توليد اجتماعي، براي آزاد كردن  تا هنگامي

فرسا، تكراري و مكانيكي بسنده نباشد، هر انقالب اجتماعي كه در  بشريت از كارهاي طاقت تمامي 
تواند دو راه حل  ست است و تنها ميجستجوي از نو به دست آوردن برابري باشد از آغاز محكوم به شك

  :هاي اجتماعي ايجاد كند براي نابرابري
 افزونه توليد اجتماعي را عمدا از بين ببرد و به نهايت فقر اوليه باز گردد؛ در اين صورت پيدايش -الف

  .اهد زدخواست از ميان بردارد دامن خو هاي اجتماعي را كه مي دوباره پيشرفت فن و اقتصاد، همان نابرابري
  .به نفع طبقه جديدي از دارندگان سلب مالكيت كند تواند از طبقه داراي قديمي   و يا مي-ب

به رهبري اسپارتاكوس، و نيز در ميان نخستين  توان در طغيان بردگان رومي  اين هر دو حالت را مي
چين، و در انقالب ها، و در طغيانهاي پياپي دهقانان در دوران امپراتوري  هاي مسيحي و صومعه فرقه

هاي كمونيستي كه مهاجرين به امريكا بوجود  ها در ناحيه بوهم در قرن پانزدهم و نيز در جماعت تابوريت
  .ها به روشني ديد آوردند و ديگر نمونه

بدون آنكه بخواهيم بگوييم انقالب روسيه نيز به همان وضع منتهي شد، بايد گفت كه علل اساسي 
فقر روسيه در فرداي : هاي شديد اجتماعي در اتحاد جماهير شوروي عبارت بودند از يپيدايش دوباره نابرابر

انقالب و نابسندگي سطح گسترش نيروهاي توليدي، انزواي انقالب در يك كشور عقب افتاده، و نيز 
  .1923-1918شكست انقالب در اروپاي مركزي در سالهاي 

 بر پايه فقر، بلكه بر اساس فراواني استوار شده خواه است كه نه اي برابري هدف سوسياليسم جامعه
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اي كه افزونه  تواند به وجود آيد، يعني در جامعه اي فقط بر پايه يك اقتصاد پيشرفته مي چنين جامعه. باشد
توليد اجتماعي به چنان سطحي رسيده باشد كه رهايي همه توليد كنندگان را از كار اجباري عملي ساخته، 

جمعي وظايف اداره زندگي  اي دسته  اندازه كافي وقت فراغت بدهد تا بتوانند بگونه ه جماعت ب به تمامي
  .را به انجام برسانند) كاركرد انباشت(اقتصادي، اجتماعي و سياسي 

چرا پانزده هزار سال افزونه توليد اجتماعي الزم بود تا بشريت بتواند به آن درجه از گسترش توليد 
هاي اجتماعي ممكن شود؟ جواب در اين  سوسياليستي جهت رفع نابرابريحل  دست يابد كه تصور راه

كه طبقات دارا افزونه توليد اجتماعي را در شكل طبيعي آن، يعني در شكل  واقعيت نهفته است كه مادامي
كنند، مصرف شخصي آنان كه مصرفي غيرتوليدي است، رشد توليد را كه  ارزش مصرف تصاحب مي

  .كند محدود ميخواهان افزايش آنند، 
اي،  داران يونان و روم باستان، اشراف و بازرگانان قسطنطنيه كاهنان و پادشاهان خاور باستان، برده

اندازه اي بسنده مواد غذايي و  هاي مياني تا زماني كه به چيني، هندي، ژاپني، عرب و اشرافيون فئودال سده
.  كرده بودند، تمايلي به گسترش توليد نداشتندپوشاك تجملي و آثار هنري در دژها و كاخهاي خود انبار

توان در جامعه  اي از اين امر را مي نمونه(مصرف شخصي و گردآوري اشياء تجملي حد معين مطلقي دارد 
در آنجا افزونه توليد اجتماعي منحصرا در شكل محصوالت غذايي ظاهر . هاوايي ديد فئودالي جزاير

  ).افراد بستگي به وزن آنان دارداز اين رو شخصيت اجتماعي . شود مي
گيرد، و   يعني شكل ارزش افزونه را به خود مي-كه افزونه توليد اجتماعي شكل پول  تنها هنگامي

شود بلكه براي  كه اين افزونه توليد ديگر تنها براي به دست آوردن اشياي مصرفي به كار گرفته نمي هنگامي
ه كار رود، تنها در اين زمان است كه طبقه حاكم جديد، يعني تواند ب به دست آوردن وسايل توليدي هم مي

بدين ترتيب شرايط اجتماعي الزم جهت كاربرد همه . گردد بورژوازي، در رشد نامحدود توليد ذينفع مي
  .آيد داري صنعتي نوين فراهم مي در زمينه توليد، يعني شرايط الزم براي پيدايش سرمايه اكتشافات علمي

  زن، نخستين شكل نهاد يافته نابرابري اجتماعي ستم كشيدگي -6
ها و اولين اشكال جامعه استوار به تسلط يك طبقه بر طبقه  ها و كالن بين جامعه كمونيستي اوليه گروه

اين دوراني بود كه هنوز يك . ، يك دوران انتقالي وجود داشته است)داري بعنوان مثال، جامعه برده(ديگر 
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ما به . هاي اجتماعي به نقد استقرار يافته بودند ر آن نفوذ نكرده بود، ليكن نابرابريطبقه حاكمه دارا كامال د
ها، و يا در به  وجود اين جوامع صرفا از طريق شرح و اوصاف متعدد گذشته كه عمدتا در اساطير، افسانه

ود جوامعي است كه بلكه اطالع ما از اين جوامع به خاطر وج. ايم اند، پي نبرده آمده“ بدوي”اصطالح اديان 
شوند، استوارند،  اي از نواحي آفريقاي سياه مشاهده مي اي، كه امروزه هنوز در پاره بر اساس روابط قبيله

 و -اند  شان با جوامع طبقاتي امروزي بسياري تغيير شكل داده عليرغم اينكه اين جوامع بخاطر رابطه متقابل
  .اند، صورتبندي طبقاتي غالب است ر آنها باقي ماندهدر تمام كشورهايي كه اين جوامع اوليه هنوز د

شد كه   است كه از جانب مرد به زن  وارد مي نخستين شكل نهاديافته نابرابري و ستم اجتماعي، ستمي
اين ستم . ستم كشيدگي زن هميشه وجود نداشته است. تا مرحله كنوني از گسترش خويش تداوم يافته است

برعكس، . شود كه به زيان جنس مؤنث باشد، ناشي نمي“ ير زيست شناسانهتقد”كشيدگي به هيچ وجه از 
هاي كمونيستي اوليه به مدت  شواهد بسياري از ماقبل تاريخ مبين آن است كه ويژگي بارز جوامع كمون

شواهد كافي براي تعميم اين پديده به كل جوامع بدوي موجود . طوالني تساوي بين زن و مرد بوده است
دستكم، واضح است كه در يك سلسله از جوامع زنان حتي از نظر اجتماعي نقشي برتر را ايفاء اما . نيست
به مثابه فرمانرواي بهشت كه در طلوع كشت و زرع توسط زن “ بركت) زن(رب النوع ”اعتقاد به . كردند مي

جاي اين ) دو سپس يك خداي مرد واح(متعددي ) مرد(جاگير گرديد، و بعدها خدايان  آفريده شد و همه
انقالب در . اي اتفاقي نبود كند كه اين جايگزيني صرفا پديده الهه زن را گرفتند، خود به كفايت بيان مي

دگرگوني در عقايد مذهبي خود نتيجه دگرگوني در شرايط اجتماعي و . بهشت بازتاب انقالب در زمين بود
  .دگرگوني روابط متقابل بين مرد و زن بود

ست اين نكته واقعيتي متضاد جلوه كند كه نقش مسلط اقتصادي زن، همانطوري در نظر اول ممكن ا
پيداست، بتدريج بازگشاي دوران انقياد ) در انقالب نوسنگي(كه از نقش مهم او در كار بر روي زمين 

  .اش گرديد اجتماعي
ده اصلي غذا، و با پيشرفت كشاورزي اوليه، زن منبع دوگانه اصلي ثروت قبيله شد، هم بمثابه توليد كنن

چرا كه صرفا بر پايه تدارك كمابيش تضمين شده غذاست كه رشد جمعيت ديگر . هم بمثابه زاينده انسان
از اين رو زن شيء مناسبي براي تملك . شود نه يك خطر، بلكه يك مزيت بالقوه اجتماعي محسوب مي
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  .انست چنين باشدتو شود، در حاليكه زن در دوره شكار و گردآوري ميوه نمي اقتصادي مي
. گرفت اي مبارزات و تحوالت اجتماعي انجام مي به هر رو، جهت تحقق اين انقياد الزم بود كه سلسله

. گرفت شدند،  يا به عبارت ديگر حمل اسلحه بايد در انحصار مردان قرار مي زنان بايد خلع سالح مي
ها هنوز هم ديده  كه در همه قاره-) اي زنان جنگجوي اسطوره(ها  هاي فراوان در مورد آمازون افسانه
ساالري الزم  به منظور تضمين تسلط روابط پدر. دهد كه هميشه هم اين چنين نبوده است  نشان مي-شود مي

هاي  بود كه در موقعيت اجتماعي زن، در رابطه با قواعدي نظير ازدواج و اجتماعي شدن فرزندان دگرگوني
  .شديدي پديد بيايد

م مالكيت خصوصي شاهد آن است كه چگونه خانواده پدر ساالري بتدريج گسترش و سپس تحكي
 در بخش بزرگي از تاريخ -عليرغم تحوالت پياپي-خانواده شكل خود را . گيرد شكل نهايي به خود مي

خانواده خود نهاد غير قابل تغييري شده كه تحكيم مالكيت خصوصي را از . جوامع طبقاتي حفظ كرده است
هاي فكري كه صرفا چيزي  از جمله شيوه(اشكال گوناگونش   نيز ستم اجتماعي در تمامي طريق وراثت، و

خانواده آزمايشگاه فرهنگي براي . كند را تضمين مي) نيست“ مافوق”جز اطاعت كوركورانه دستورهاي 
مراه با توجيهات ايدئولوژيكي ه. گردد هاي حيات اجتماعي مي موارد بيشمار تبعيض عليه زنان در كليه جنبه

كنند همواره بخشي جداناپذير از ايدئولوژي  اي كه اين نوع تبعيض را حمايت و حفظ مي تعصبات رياكارانه
از جمله در اذهان . اند، بوده است حاكم تمام طبقات دارا كه در پي يكديگر در تاريخ ظهور كرده

   . اين نظامداري و يا در دوران بعد از سرنگوني پرولتارياي جديد تحت نظام سرمايه
 

    غزاله حسينيندهگردآور
  
  
  
  

  محمود صالحي ، كارگر زنداني آزاد بايد گردد
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 برخيز به ياريم

 ام بر خيز به ياري

 ،جهان را تا زيبائي

 سيم هاي خاردار از پشت

 دريابم 

 ،به زخم هاي من  ،اينجا

 "پسامدرن " مثل

  كنند نگاه مي

 ،جهان كه زشتي

 !است مشكل من 

*********  

 بندي دانه

 را سرند ميكنند

  ي ريز
  چه هاي مشبك

  گذشته اند  
  ي درشت 
  دشكسته شون

 سكوت

 رست همين است

  يد گرسنه بماني
  سيري زبان سرخ ترا باز مي كند

  بارهاي پر
  د فرمانبران سكوتن 

  
**********  

 فرد ا

 ،فردا

 ،ما بي حضور

 توست از آن

 و تصويرش كن رنگ بردار

 سوخته سرخ و

 ببخشاي ما را نيز

 ،را كه امروز

 تو براي

  مسبز آشيدي با رنگ

  بيگیحيدر 
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  محمود
  

چرا ندارد ، دولت : در مقابل سئوال من گفت. شد كه افغاني است  تا خودش نمي گفت ، كسي متوجه نمي
 دزد و قاچاقچي و بعد هم مردم فكر مي كنند هر چه. دستور داده افغاني را هيچ كجا استخدام نكنند 

اول تو يك سوپر كار مي كردم ، وقتي دزدي شد همه كارگرها را بردند . آدمكش است افغاني است 
  !خودش است: از من پرسيدند كجائي هستي ؟ گفتم افغاني ، پليس گفت. آگاهي 

د هم مرا هر چه قسم خوردم ،گريه كردم كه به خدا من نكردم ، قبول نكردند تامي خوردم كتكم زدند ،بع
الزم نيست كه بگويي : درم مي گفت پ. خجالت مي كشم بگويم آنجا با من چه كردند . به زندان انداختند 

پدرم در اين مملكت درآمد تا  بگو اهل اطراف خراسانم ، من. افغاني هستي چون پوست آدم را مي كنند 
من همه جا قاچاقي كار كردم ، . شد كار اين چيزها را فهميدم بعد هم بايد حرفه اي ياد بگيري ،عملگي كه ن

  !..بيشتر از همه كار مي كردم كمتر از همه مزد مي گرفتم و همه جا صدام مي زدند افغاني خر 
 شب كار مي كردم ، خانه ي ما 7 صبح تا 8از . باالخره وقتي عملگي ياد گرفتم رفتم پيش محمد آقا 

 هم بايد راه مي افتادم 6 رسيدم خانه ، صبح زود ساعت  شب كه راه مي افتادم ده شب مي8اسالمشهر است 
  . سر كار باشم 8تا ساعت 

 .شبها مي تواني در دكان بخوابي : محمد آقا صاحب كار خوبي است ، وقتي ديد كار من خوب است گفت
  .يم خانه  آ شنبه مزد همه را مي دهد و بعد از ظهر ديگر تعطيل مي كند ، من هم مي5محمد آقا هر 

. بام در كوره پز خانه جلوي كوره  كار مي كرد ، زودتر از همه مي رفت و ديرتر از همه برمي گشت خانه با
. مي گفت تا ياد دارد در افغانستان جنگ بوده اول روسها بعد مجاهدين و بعد طالبان و حاال هم آمريكائبها 

ه جاي اسباب بازي با آنها بازي مي از زمين و هوا و در و ديوار موشك و بمب و خمپاره مي باريد و ما ب
بچه ها يادتان باشد كه سازمان ملل بابت ما به . كرديم و گاهي هم مي تركيدند و ما تكه تكه مي شديم 

  !!ايران پول مي دهد اما اينها فقط به ما فحش مي دهند 
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ني هم كه نه بيمه پدرم پاي كوره كار مي كرد براي همين هم بودكه زودتر از همه مريض شد ، كارگر افغا
آن طرف مانده زنده هستيم ازاين طرف رانده و ازقاچاقي . دارد ،نه مرخصي، اصال شناسنامه هم ندارد 

  .هستيم 
ديگر غريب گور نمي خواهم بشوم ، : پدرم وقتي احساس كرد كارش تمام است برگشت افغانستان گفت 
  .انس چقدر حمالي؟ چقدر فحش؟ چقدر كتك و حقارت ؟ تف به اين ش

  .همانجا هم مرد. بابام رفت 
: مد آقا وقتي ديد راه من چقدر دور است گفتحم. اال من با عموي خود در اسالمشهر زندگي مي كنم ح

مد آقا خيلي مهربان است ، سر هفته مزد همه كارگرها را مي دهد ؛ هر حم. خوب شبها همين جا بخواب
آهاي بچه ها سر به سر محمود نگذاريد ، وقتي :  گويدوقت هم آنها مرا مسخره مي كنند با عصبانيت مي

  .همه كار مي كنند و زحمت مي كشند ديگر ايراني و افغاني ندارد 
يكي از بچه ها يك دفعه به من گفت محمود آقا تو سنديكاي كارگران است و قبال هم حزبي بوده است اما 

  من درست نفهميدم يعني چه؟
  ت بلند شو بيا اينجا ، روزگار خيلي خوب است ، خوش مي گذرد پسر خاله ام از يونان نامه نوش

مد آقا را بيامرزد اگر او نبود بايد مي حخدا پدر م. آنقدر پول برايم مانده بود تا خودم را به ايران برسانم 
ديدي جوان همه سر كارگر جماعت را كاله مي گذارند : نگاهي به من انداخت و گفت. رفتم گدائي 

  !و سر كارت حاالبيا بر
يك روز بعد از ناهار بين بچه ها سر طرفداري تيم هاي فوتبال دعوا شد و چيزي نمانده بود كار به كتك 

 كارگر هستيد يا الت و اراذل امد آقا از راه رسيد و داد زد چه خبره ؟ خجالت دارد شمحكاري بكشد كه م
  ؟ حاال گرفتم اين تيم يا آن تيم ؟ چه عايد شما مي شود ؟

ين صاحب باشگاه ها و فوتباليستها با پول شما مردم ساده و زحمتكش سرمايه دار شدند و پول پارو مي ا
محمود اين همه دربدري و بدبختي و توسري كافي نبو د تا تو آدم : بعد نگاهي به من انداخت و گفت.كنند 

ي ؟ مي داني چقدر بايد  تومان مي دهي روزنامه ورزشي ميخر200بشوي و راه را از چاه تشخيص بدهي ؟ 
   تومان را دربياوري ؟200عرق بريزي تا اين 
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هفته پيش رفته بوديد استاديوم ،چيزي نمانده بود زير دست و پا له شويد ، هر چه فحش والت بازي هم كه 
 من از. كارگر بايد بيشتر از اين ها بفهمد و با اراذل و اوباش فرق داشته باشد . هست آنجا ياد مي گيريد 

يك . بچگي كار كردم براي اينكه پدرم كه خياط بود مريض شدو زود مرد ، خرج خانه هم افتاد گردن من 
روز كار را كنار گذاشتم و رفتن تا با بچه هاي كوچه فوتبال بازي كنم كه استاد خدا بيامرزم حسابي كتكم 

 تا دوست باسواد پيدا كردم فهميدم مه نان باشد نه بازي ، بعد كه چندقكارگر بايد به دنبال يك ل زد و گفت
  !!در دنيا چه خبر است 
زبان سرخ :  الستيك فروش روبروئي مي گفت،قا سر كار نيامد و كارگاه تعطيل شد آچند وقت بعد محمد
  !سر سبز مي دهد بر باد

 مثل دزدها  از ترس دولت هر روز يك جا كار مي كنم گاهي گوشه. بعد ديگر پاك آواره و بدبخت شدم 
دولت هم كه مرتب دستور مي . ساختماني مي خوابم، كمردرد و پادرد و هزار درد بي درمان ديگر دارم 

  .دهد افغاني را بيرون كنيد 
تي و بدبختي مي خوابم كابوس مي بينم كه محمد آقا پوست و استخوان شده و تمام حوقتي با هزار نارا

  .برو گمشو افغاني خر :  مي زنند كهمامورهاي دولت من را هم كتك! دندانهاي او ريخته 
  

  منوچهر بصير
  
  
  

  استثمار جهاني است، برقرار باد پيوند جهاني
  

  . كارگران عليه سرمايه جهاني
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