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تر اسگ به کل طبقه کارني کارگر توهکي به نيتوه  

 
١٣٨٧ اسفند ٢٠      سه شنبه                                                                         ی از کارگران اخراجیجمع  

 
 

اما به . نباشدش تواند افزايش دستمزد مساله کارگران کند نمی زندگی میخط فقرزيرزمانی که اکثريت طبقه کارگر

جود آمده است که حتی شرايطی به و بيکاران و نيروی عظيم کارگر،جو پليسی حاکم برکارخانه ها و کارگاههاخاطر

بسياری از فروشندگان  بدين خاطر .دستمزد اعتراضی نداشته باشند میشود که نسبت به ک میکارگران تعهد گرفته  از

سير کردن شکم خود و زن و فرزندانشان مجبورند، تن به اضافه  برای) چه کارگران يدی و ذهنی (نيروی کار

 ،ی عملی چشمگير کارگری بوده ايماما کمتر شاهد يک حرکت اعتراض .کار کنند )شيفت(و چند نوبت ،ی بدهندکار

ژه در  به وي.پردازند میيد کارگران به آن فرصتی پيش بياهررگران بوده و درزبان کليه کادستمزد  میهر چند بحث ک

به اين گيرند و به شکل علنی  می ماه های آخر سال مخصوصا اسفند ماه گفتگوها در خصوص افزايش دستمزد باال

مواردی   اما جز.شود که بعضا تحليلی هم بودند میهايی در اين خصوص نوشته  اطالعيه. شود وع پرداخته میموض

 را وادار کند داران سرمايهتوانست دولت و  میچند حضور جنبش اجتماعی طبقه کارگر غايب بوده است نيرويی که 

هم چند درصدی به دستمزد ) کار اداره(سه نفره حوال هيات  در اين اوضاع و ا.که به افزايش دستمزدها گردن گذارد

ها به   داشته باشد کارگران طی اين سالای جهکه به خواست و مطالبات کارگران تو بدون آن. افزودند میکارگران 

ت شود و نه رونقی در معيش می با آتش اين اداره نه آبی گرم .کند می معجزه نکار ادارهتجربه دريافته بودند که 

اند که   کارگران دريافته.شده استروهيات سه نفره برای کارگران وکار اداره دست .آيد میکارگران به وجود 

نيروی کار کشی از  زمينه را برای بهره،کارها ه بهترين راهئارا که با است داران سرمايهکن  صاف جادهکار اداره

به عينه شاهد بوديم در کليه  . استنرفت به بيراهه امل سرمايهوعواقع انتظاری جز اين از  به.کنند میارزان فراهم 

 مجلس و ديگر موسسات دولتی از ،کار آيد، اداره میوجود   چالش بهداران سرمايهمواردی که بين کارگران و 

 نيروهای ضدشورش انجاميد مقاومت کارگران می هم که کاربه ايستادگی وآنجاو.کنند می دفاع داران سرمايه

ز صدها اعتراضات کارگری ای ا ها نمونه اين. … و، فرش البرز کارگران هفت تپه که باکنند میرسند و آن  رمیس

  .اند است که مورد حمله واقع شده

گرفت   اگر جز اين انجام می.ها از مطالبات کارگری دفاع کرده باشند موردی ديده نشده است که در اين جدال

  .برد را نمی چاقو دسته خود .آور بود تعجب

  ٨٧طبقه کارگر در سال  هايی از جنبش اعتراضی بخش
اند و  های اخير با اشکال مختلف معترض بوده و معلمان که در اين سالگذشته از جنبش کارگران حقوق معوقه 

 آفرين است و که برای طبقه کارگر غرور،اند شدن با سرمايه آفريده برای گرفتن مطالبات خود و درگيرهايی صحنه

ی جهانی را بر آن داشته است که برای دار سرمايه داخلی و داران سرمايهاز سويی ديگر اين اعتراضات کارگری که 



ش کارگری برای مقابله باجنبمی  شوراهای اسال۵٩ و ۵٨های   اگر در سال.انديشی کنند مقابله با اين جنبش چاره

ند تا تشکل ضد کارگری ديگری را برای مقابله با اين شدن اين تشکل ضد کارگری در صددکارساز بود اما با افشا 

  .شود علم کنند جنبش که هر روز بر ابعاد آن افزوده می

 يا به سخن .به نمايش گذاشتندای   کارگران شاغل کمتر اعتراضات گسترده،به داليلی که در فوق به آن اشاره شد

 در نيمه تير ماه امسال .مدستمزد به صحنه نيامی دديگر اعتراضات به صورت يک حرکت عملی برای مقابله با ک

کاری  هف اضا ودستمزدمی ای مشخصا در اعتراض به ک خودرو در پی اعالميه اعتصاب غذای کارگران ايران

 مديران و حراست ايران .کارگران به وقوع پيوست ت ده هزار نفر ازکربا ش) شيفت(اجباری در چند نوبت کاری 

شدن اعتصاب غذا   و برای جلوگيری از کشيده،ای را نداشتند سراسيمه کرد کت گستردهخودرو که انتظار چنين حر

عده و وعيد از هيچ کوششی فروگذار  ارعاب گرفته تا دادن و به عناوين مختلف از تهديدبه اعتصاب در توليد 

يم اين موضوع در اتی انجام ده حتی مديران گفتند ما در صدد هستيم برای رفاه بيشتر کارگران اقدام.نکردند

به روال قبل از  مجدد کاری اجباری لغو شد اما خودرو هم آمده است و يکی دو ماه اضافه نشريه ايران" کارآمد"

  .اعتصاب غذا برگشت

ها اتوبان ذوب اصفهان را با شرکت دو  مستمریمی آهن در اعتراض به ک در ديماه امسال کارگران بازنشسته ذوب

آوردن خواست کارگران به اعتراض ، که با دادن قول مساعد به برش از دو ساعت بستندهزار کارگر بازنشسته بي

  .نمايی طبقه کارگر در سال جاری بود  اين نيز صحنه ديگری از قدرت.خود پايان دادند

  در سال جاری روز پنج اسفند،شدنی است فراموش نا٨۶ان بهارستان در سال ها در ميد معلمان نيز که راهپيمايی آن

 با. را لغو کرد) کالس درسنرفتن سر( اسفند کانون معلمان اعتصاب ۴روز اعتصاب اعالم کردند اما روز  را

  .در چند ناحيه تهران و چندين استان مدارس را تعطيل کردند) معلمان(، بدنه اين بخش از مزدبگيران  اينوجود

آهنی که به تازگی   کارگران ذوب.کردند اب غذا اعتص،دستمزدمی روز دهم اسفند کارگران ذوب در اعتراض به کاز

حالی است که کارگران خواهان افزايش وان حق جذب اضافه شده است اين درشان تحت عن به دستمزدهای% ١٠

بقيه افزايش دستمزد % ۴٠آهن خواهان گرفتن  فر کارگر اعتصابی ذوبن ۴۵٠٠ند و بدين دليل تپنجاه درصدی هس

  .هستندخود 

شود که افزايش مييکی دو ماه پيش زمزمه امسال از. شد ميرصدی به دستمزد کارگران افزوده دسال چندهر

 برای افزايش دستمزد نه . به اين موضوع بارها اشاره کردند،وزير کارمی، دستمزدها انجام نگيرد مشخصا جهر

حضور  .تواند صاحبان سرمايه را به افزايش دستمزد وادار کند چه می  آن.اطالعيه و نه گفتگو اثر گذار نبوده است

  .عملی کارگران در اعتراضات کارگری است

تواند کارساز باشد که  میهايی در جنبش کارگری شروع شده است و زمانی  جوش عنوان تک ها امسال به اين حرکت

ارگران با چند نوبت کاری زير خط فقر هاست ک سال .وجود آيد های جنبش کارگری اتحاد و همبستگی به بين حلقه

اند که ما کارگران به چند شيفت کار کردن يا بعد از  وجود آورده  جو اختناق و سرکوب شرايطی به.کنند میزندگی 

حقوق که حدودا دويست هزار  گرنه با يک حساب سرانگشتی اگر پايه، واند دادهمان  بازنشستگی کارکردن عادت

  .م شود باز با خط فقر فاصله دارد برابر هپنجتومان است 



طوری   همان.کند های کارگری را طلب می برای افزايش دستمزد يک حرکت اجتماعی عملی در اتحاد با ديگر بخش

 حرکاتی از اين .هايی در اين جهت شروع شده است که به چند مورد آن اشاره شد در باال اشاره شد امسال حرکت که

 اعتصاببه يکی اززيررد. آن جمله است مجلس ازوجلاسفند در١۴در تهسمعلمان بازنش تجمع ًال مث،است دست زياد

  :ازيمدرپ تر است می فوق متشکل های عتصاب ا بههای کارگری که در نوع خود نسبت 

 پرداخت سه دوره کارانه مربوط : مطالبات اين کارگران.اند کارگران الستيک دنا چندين بار اعتصاب و تجمع داشته

 و چندين است  بن اهدايی و غيره بن کارگری و اسفند ، حقوق بهمن٨۶پاداش سال  های پيش و سال جاری به سال

 نفر از کارگران اين شرکت را تهديد ١۶ در چند روز پيش .اند و تجمع برای گرفتن مطالبات فوق داشته بار اعتصاب

شود که بخش هايی از آن  ن در جمع کارگران خوانده میای از طرف کارگرا  در اين رابطه بيانيه.اند به اخراج کرده

   :کنيم  درز ير نقل می"کار و کارگر"را از روزنامه 

م از آميز با هرکدام از ما اعورد قهرچه برخ در صورت برخورد با احدی از همکاران سکوت ننماييم چنان…"

 کل جمع کارگری دنا تلقی کرده و همگی کسر حقوق و مزايا و يا توهينی صورت پذيرد اين اقدام را عليه اخراج

هاست گريبانگير ما شده و   معتقديم مشکالتی که سال…ننده قاطعانه و شديدا مقابله کنيمشويم با برخوردک قسم می هم

 ناشی از مشکالت ،ما را از بين برده است ای از معيشت و روزی زن و فرزند  و گوشه،فشارد ا می رحلقوم ما

   )١٣/١٢/٨٧کار و کارگر (." …ها در دنا حاکم بوده  ی سودجو و فاقد صالحيتی است که سالای مالکيت ها ريشه

 توهين به هر کارگری را  کههمبستگی و اتحاد کارگران دنا پس از چند بار تجمع و اعتصاب به اينجارسيده است

از داخل و يا خارج کارخانه  ايهامل سرمو و اگر صاحبان سرمايه و يا ديگر ع.دانند میتوهين به کليه کارگران دنا 

اين   برکار اداره مدير  که اين در حالی است.خواهند کرد" شديدا مقابله"ها  دهند با آنعملی بر عليه کارگران انجام 

ها هميشه در صدد هستند  یکار اداره  يکی از کارگرانل به قو. در تشکيل جلسه ديگری ضروری است کهعقيده است

ای  در جلسه. خواهند فعال به سر برويد رگران میاز کا. مقاومت کارگران تزلزل ايجاد کنندو  در همبستگی کارگران

 جز شکستن اعتصاب کار ادارهيس ئ ر.شود میلين کارخانه مطالبات کارگری بررسی ؤبا حضور کارگران و مس

  .کارگران منظور ديگری ندارد

آهن که  ه کارگری از کارگران دنا توهين به کارگران ذوب توهين ب،در مناسبات کار و سرمايه تعمق کنيممی اگر ک

ساز اخراج کارگران ديگری چون   آيا تهديد به اخراج کارگران دنا زمينه.ند نيز هستهستدر حال اعتصاب غذا 

. شود  نمیشرکت نفت و يا کارگاهی که در فالن شهرک دور افتاده نيز هست خودرو و يا سايپا کارگران ايران

 ، گيردها مورد ضرب و تهديد قرار يک زنجير هستند که هر کدام از اين حلقه ای از مثابه حلقه ر بخش بهکارگران ه

جانبه به رابطه کار و سرمايه بايد بگوييم   با نگاه همه.گيرد میش کارگری مورد تهديد قرار های زنجير جنب کليه حلقه

 و فشارها را ناشی از ن دنا ريشه تمام اين فالکت ها کارگرا.توهين به هر کارگر توهين به کل طبقه کارگر است

 در .ان در شرکت دنا بگوييمايم م طبقه ه بايد به.دانند می، در شرکت دنا "مالکيت سودجو"سرمايه سودجو 

سرمايه محصول  . استداران سرمايه ديگر هم اگر نيک بنگريم معضالت و بدبختيها ناشی از سود جويی یها شرکت

 توليد ،ش از توليد هدفدار سرمايه و اصوال .است که خودش را در ابزار و اشيا متجلی کرده استمان نيروی کار

 بخشی ازارزشی را دار سرمايه . محصول نيروی کار ما کارگران استدار سرمايهسود  .ارزش اضافی است) سود(



 بخش بيشتر آن را با  و.شود می مان و زن و فرزندان دهد که صرف معيشت خود کنيم به ما کارگران می که توليد می

لياردها دالر يکشی از نيروی کار م  و از طريق همين بهره.دهد به خود اختصاص می) ارزش اضافی(نام سود 

سپارند و شرايط ما کارگران در  میها از گرسنگی جان  بخشی از انسان  در صورتی.انباشت سرمايه جهانی است

 بيشترين ارزش ست  در حالیاين . جهان سرمايه بدتر استی ديگر کشورهاايران و کشورهايی چون ما از کارگران

  کمترين دستمزد را داريم برای،کنيم میدر ميان کشورهای جهان برای صاحبان سرمايه توليد ) سود بيشتر(اضافی 

 هم اکنون .دکن میها را طلب   حقوق معوقه، بيکار، اخراجی،د بين کارگران شاغلافزايش دستمزدها همبستگی و اتحا

 حمايت اين .کنند میگرفتن مطالبات معوقه مبارزه  بردن دستمزدها برای باال…آهن  ذوب،کارگران شرکت دنا

   .تها و مطالبات خودمان نيز هسهای کارگری حمايت از خواست  بخش
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