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هيرماس محصول ابان،يکودکان کار و خ  

 
   ١٣٨٧هريورششنبه دوم                                                                                   )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم

                                                         

خيابانی استان طی زمان سپری شده سال جاری  مدير کل سازمان بهزيستی استان تهران از رشد دو برابری کودکان« 

 )روزنامه ها( » نسبت به سال گذشته خبر داد

سرسام آور  بيکاری ها، سير صعودی بی مهار بهای مواد غذايی و نيازهای اساسی زندگی، باالرفتن افزايش بی عنان

فوران هولناک شهريه مدارس ودانشگاه ها،  اجاره خانه و بهای دارو و درمان و ويزيت پزشک و وروديه بيمارستان ها،

به    زندگی کارگران را به گونه بسيار دهشتناکیبنزين و هزينه اياب و ذهاب، شتاب ديوانه وار بهای آب و برق و گاز و

خود اعالم کرد که متوسط  سه سال پيش از اين، مرکز آمار دولت سرمايه در سالنامه آماری. چهارميخ کشانده است

 سالی که گذشته است شاخص ٣در طول . تومان است ۵ ٩٢۴ ٢٠٠هزينه ساالنه زندگی يک خانوار شهری در ايران 

زندگی در دنيای واقعيت ها، و نه درگزارشات سراسر دروغ و عوامفريبانه نهادهای  ها و نيازهای اوليهگرانی بهای کاال

آن است که متوسط  معنای ساده اين ارقام. کمتر نبوده است% ٢٠سرمايه، هيچ سالی در قياس با سال قبل از  دولتی

 ٧تومان بوده است در سال بعد به بيش از  ۵ ٩٢۴ ٢٠٠ بالغ بر ١٣٨۴هزينه ساالنه يک خانوار شهری اگر در سال 

 ميليون و ١٠ و نيم ميليون تومان و باالخره در سال جاری از رقم ٨از   به چيزی باالتر١٣٨۶ميليون تومان، در سال 

گويد که در   ماه سال به طور ملموس و آماری به ما می١٢حاصل تقسيم رقم اخير بر . بيشترشده است  هزار تومان٣٠٠

داری اعالم کرده اند، هزينه زندگی يک  حاضر حتی بنا به آنچه که نهادها و نمايندگان رسمی دولت سرمايهشرايط 

مرکز آمار سرمايه در تعيين ميزان .  هزار تومان کمتر نيست٨۶٠از  نفره شهری در جامعه ما برای هر ماه،۴خانوار 

کارگری کشور را  دی جامعه و از جمله چند ميليون خانوارنيازهای معيشتی اجتناب ناپذير ساکنان عا هزينه زندگی طبعًا

نشده است که نقطه عزيمت آمارگيری، هزينه  در هيچ کجای گزارش اين نهاد گفته. مبنای محاسبات خود قرار داده است

رای در فهرست کاالهای مورد اشاره آن ها رديف خاصی ب. ميلياردر است های زندگی اين و آن سرمايه دار يا دولتمرد

اختصاصی، شمار  ويالهای مجلل، آسمانخراش های عظيم، هواپيماهای شخصی، کشتی های   گلوله،اتوموبيل های ضد

اياب و ذهاب و خوراک و پوشاک، آن هم در  آب و برق و نان و. کثير محافظان و نوع اين ها هم اصًال ديده نمی شود

مايحتاجی است که آنان در نظر گرفته اند و ارقام باال را بر پايه کاالها و  سطحی بسيار معمولی و به ميزان ميانگين، کل

 سال ٣زندگی را برای  مرکز آمار دولت سرمايه با محاسبه ای بر اين منوال متوسط هزينه. ها تعيين کرده اند بهای آن

 طور واقعی سر  به١٣٨٧محاسبه نرخ تورم ساالنه در سال   تومان اعالم کرده است و همين رقم با۵ ٩٢۴ ٢٠٠  قبل

  .  زند هزار تومان می٨۶٠به مبلغ 

و خانواده  کوتاه اين داده های واقعی، سری به واقعيت های زمخت زندگی ده ها ميليون انسان کارگرحال پس از مرور 

نه کدام نقطه اين جامعه از يک درآمد ماها اولين پرسش اين است که به راستی کدام خانوار کارگری در. های آنان بزنيم
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کارگران % ٧٠اين است که شورای عالی کار بارها اعالم کرده است که  مگر نه!  هزار تومانی بر خوردار است؟٨۶٠

همين دستمزد   هزار تومان می گيرند؟ مگر نه اين است که همين کارگران با١٠٠ تا ۵٠ماهانه ای ميان  ايران دستمزد

 هزار تومان در ماه می گيرد، ۵٠فرزندی که  ر متاهل و صاحببايد کل مخارج زندگی يک خانوار را بپردازند؟ کارگ

.  هزار تومان کسری مخارج اوليه زندگی دارد٨٠٠کرده است هر ماه حدود  بر اساس آنچه دولت سرمايه رسمًا اعالم

تومان  هزار ٧۵٠  هزار تومان می گيرند چيزی حدود١٠٠برای کارگران متاهل و صاحب فرزندی که  اين رقم کسری

حتی اين ها هم . تومان دريافت کنند  هزار٢٠٠فرض کنيم که بخشی از جمعيت چند مليونی توده کارگر در ماه . ستا

شايد اينجا و . مفروضات خود را باز هم ادامه دهيم. زندگی دارند  هزار تومان کسری نيازهای اوليه۶۶٠برای هر ماه 

حتی در  . هزار تومان باشد٣۵٠ هزار تومان و شايد هم ٣٠٠ان شوند که بهای ماهانه نيروی کارش آنجا کارگرانی پيدا

   . هزار تومان کسری دارند۴٠٠  اين صورت نيز آن ها هر ماه

داری ايران  اگر طبق انچه دولت سرمايه اعالم کرده يک خانوار شهری درجهنم سرمايه. مطرح کنيم سئوال بعدی را

 ميليون افراد خانواده ۵٠تومان نياز دارد پس   هزار٨۶٠ای برابر با برای گذران زندگی معمولی خود به درآمد ماهانه 

ماهانه باال چگونه زندگی می کنند؟ در همين جا اين را نيز به خاطر بياوريم که  های کارگری اين جهنم با دستمزدهای

م منطق و مالک و کدا  :سئوال بعدی . از ده ميليون کارگر به کلی بيکارند و فاقد هر نوع ممر معاش هستند بيش

کنند زندگی نام می نهد؟ اين زندگی جز گرسنگی، حقارت،   ميليون جمعيت کارگری تحمل می۵٠آنچه را که اين  عرف 

 ميليونی ۵٠سيه روزی چه چيز ديگری است؟ هنگامی که عظيم ترين بخش اين جمعيت  فقر، بدبختی، آوارگی، ذلت و

آنچه که نياز حتمی  %٧۵ هم ندارند، وقتی که در بهترين حالت باز هم از بهای نيازهای اوليه زندگی خود را %٢۵حتی 

سوختن و خاکستر شدن در ميان شعله های  يک زندگی بسيار ساده انسانی است به کلی محرومند، در اين صورت جز

   اين توده عظيم چند ده ميليونی باقی مانده است؟ آتش توحش و بربريت سرمايه چه چيز ديگری برای

کودکان به کدام  اين.  برابر شده است٢ديديم که شمار کودکان کار و خيابان در طول يک سال گذشته  شروع صحبت در

کارخانه دار و تاجران بازار و دولتمردان سرمايه؟ آيا  خانواده ها تعلق دارند؟ کودکان وزرا و نمايندگان و سرمايه داران

زندگی آن  نيازهای اوليه  %٧٠ا در بهترين حالت هم قادر به تامين دستمزد نان آور آن ه کودکان خانواده هايی که

بيغوله های کشنده توليد سود برای سرمايه  نيست جز خيابانی شدن و اجبار به کار سخت و استثمار شدن در  ها

% ٧٠هم همسران شاغل داشته باشند در عين دو شيفت کار در خانه باز  سرنوشت ديگری دارند؟ مادرانی که تازه اگر

شمار دانش آموزان  زندگی خود را کم دارند چگونه از خطر فحشا در امان بمانند؟ در طول سال های اخير مايحتاج اوليه

بخش وسيعی از کودکان خانواده های کارگری  چرا؟ زيرا. دبستانی در جامعه به صورت حيرت آوری کاهش يافته است

سنگی به جای مدرسه و درس و آموزش راه سالخ خانه های توليد گر زير فشار فقر و گرسنگی و خطر مرگ ناشی از

   .گرفته اند و يا به کودکان خيابانی تبديل شده اند سود سرمايه را پيش

 ٨۶٠  ميليون جمعيت کارگری به جای داشتن يک حداقل معيشتی۵٠است که چرا چنين است؟ چرا  سئوال بعدی اين

اندکی بيشتر از اين ها به عنوان   هزار تومان يا٢٠٠ هزار تومان، ١٠٠  هزار تومان،۵٠هزار تومانی در ماه فقط 

در گزارش های مرکز آمار دولت . الزم نيست راه دوری برويم بهای نيروی کار دريافت می کنند؟ برای يافتن پاسخ،

  که قبًال١٣٨٣ل در همان سا. به صورت بسيار عريان در برابر ديدگان ما قرار می گيرد سرمايه پاسخ اين سئوال هم
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نقل و فروشگاه ها کار   ميليون نفر در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی و صيد و حمل و٧اشاره کرديم، حدود 

 ميليون کارگر ۶بقيه آنان يعنی . غيرکارگران تشکيل می داده اند از اين تعداد به طور قطع يک ميليون را. می کرده اند

اگر رقم دوم را . کرده اند اضافی برای طبقه سرمايه دار توليد  يارد تومان ارزش ميل١۵١ ۴١٩   ازدر همين سال بيش

 ميليون ٢۵اين کارگران مستقل از مولد و غيرمولد بيش از  به رقم اول تقسيم کنيم می بينيم که درقبال کار هرکدام از

 ميليون تومان ٢ به ٨٣در سال کارگری که کل دستمزد ساالنه اش . سرمايه شده است تومان سود خالص نصيب صاحبان

همان سال برای گذران  اين کارگر در.  ميليون تومان سود توليد کرده است٢۵نمی رسيده است، برای سرمايه دار  هم

 برابر اين مبلغ توليد کرده اما از هر ۴او بيش از . است  تومان نياز داشته۵ ٩٢۴ ٢٠٠   زندگی خود و خانواده اش به

بيش از .  تومان آن نيز به صورت بهای نيروی کار به دست وی نرسيده است٩است حتی  آفريدهصد تومان ارزشی که 

مثل روز . مبدل می شود پيداست که فرزند اين کارگر به کودک کار و خيابان. تومان آن سود سرمايه دار شده است ٩٠

ند سال گذشته زمين و زمان را از سرمايه طی چ دولت. روشن است که شمشير فحشا باالی سر زن و دختر او می چرخد

 سال قبل از آن تا امروز هر سال هزاران ٢٧در همين سال ها و از . آکنده است »اراذل و اوباش« بگير و ببند و بکش 

سرمايه داری جنايتکارترين و  نظام. به جرم فساد و فحشا و اعتياد به دار آويخته يا سنگسار کرده است   رانفر

که شمار آنان به طور قطع از چند صد هزار افزون است از  کل اين انسان ها. اجتماعی تاريخ استبشرستيزترين نظام 

و  زير فشار فقر و گرسنگی ناشی از استثمار بربرمنشانه سرمايه به منجالب فساد و اعتياد درون خانواده های کارگری،

استثمار به باتالق تبهکاری   با منجنيق توحشسرمايه داری و دولت آن نخست اين انسان ها را. فحشا پرتاب شده اند

انداخته است به تازيانه و زندان و طناب دار و چاله سنگسار  و سپس هم آن ها را که خود به اين روز   پرتاب کرده

   .سپرده است

ست ا رابطه خريدوفروش نيروی کار برای توليد سود است که با بشريت کارگر و فرودست چنين کرده پس سرمايه يعنی

استثمار شوندگان، ما توليد کنندگان  حال پرسش بسيار اساسی اين است که راه حل ما کارگران، ما. و چنين می کند

 هزار تومان برای هزينه معاش ٨۶٠ميليون، ما انسان های نيازمند  ٢ ميليونی با دستمزدهای کمتر از ٢۵سودهای 

حلی در قبال اين   هزار تومانی چه راه٢٠٠   لت دارای دستمزدهایبدون هيچ درآمد يا در بهترين حا ماهانه اما بيکار و

که چه شود؟ که به ! می خواهيم تحمل کنيم؟ وضعيت از جمله افزايش فاجعه بارجمعيت کودکان کار وخيابان داريم؟

لب مرگ ما طا. عالی ترين است. داشتن و زندگی کردن بسيار عالی است فکر زنده بودن و زندگی! هرحال زنده باشيم؟

شايسته هر نامی هست جز  بی هيچ ترديدی  اما کدام زندگی؟ آنچه هم اکنون داريم. تا اينجا حرفی نيست .و نابودی نيستيم

به هم می خورد و می خواهنيم » زندگی« حالمان از اين  به جرات می توان گفت که اکثريت عظيم ما کارگران. زندگی

 ارد جز اين که ما همه طالب زندگی بهتری هستيم و به طور روزمره برای اينمعنايی ند و اين هيچ. سر به تنش نباشد

ما به نتيجه نمی   اين همه مبارزه اما بايد پذيرفت که حتما يک جای کار اشکال دارد که. زندگی بهتر هم مبارزه می کنيم

با کدام قدرت؟ چگونه؟ از چه راهی چه مبارزه ای؟ : هرچيز از خود بپرسيم  برای يافتن اين اشکال بياييد پيش از. رسد

سرمايه به نتيجه  چشم انداز؟ اين ها همه سئواالتی است که پيش روی ماست و اگر می خواهيم مبارزه ما با و با کدامين

اين سئوال ها را بارها ) منطقه تهران(تشکل کارگری  ما در کميته هماهنگی برای ايجاد. برسد بايد به آن ها جواب بدهيم

 :خالصه پاسخ ما به اين پرسش ها چنين است . سهم خود به آن ها پاسخ داده ايم فتگو قرار داده ايم و بهمورد گ
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. حول اين منشور متشکل شويم. کنيم را به پرچم مبارزه جاری خود تبديل   »منشورمطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران«

تشکلی که قدرت طبقه ما . داران و دولت سرمايه داری باشدسرمايه  تشکلی ايجاد کنيم که قادر به تحميل اين منشور بر

آن از  تشکلی ضد سرمايه داری و سراسری که آحاد طبقه ما در درون. به صف کند و به ميدان کشد را در مقابل سرمايه

رار ندهيم و تا آدم را باالی سر خود ق تشکلی که در آن چند. حداکثر دخالتگری آزاد و اثرگذاری و نفوذ برخوردار باشند

و اتحاديه و انجمن صنفی و حزب و از اين نوع دکان  که از سنخ سنديکا تشکلی. خود به مجريان اوامر آن ها مبدل شويم

از درون . متشکل شويم حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر به صورت شورايی متحد و   .سرمايه نباشد های بازار

کارخانه های در حال تعطيل را تصرف . خراب کنيم و توليد را بر سر سرمايهاين شوراها اعتصاب کنيم و چرخ کار 

با توسل به اعتصاب و تصرف . ها را با قدرت شوراهای خود به دست گيريم کنيم و برنامه ريزی کار و توليد آن

خودانگيخته  همبارز. تحميل کنيم  اشکال ديگر مبارزه، مطالبات روزمان را بر سرمايه و دولت آن کارخانه و همه

سازيم و راه رسيدن به هدف نهايی را بيش  افق مبارزات خود را هرچه شفاف تر. خويش را هرچه خودآگاهانه تر سازيم

. آوريم و به سوی دفن نظام سرمايه داری در گورستان تاريخ پيش رويم قدرت سياسی را به چنگ. از پيش روشن کنيم

استثمار و  .معيشت و رفاه و اعتالی جسمی و فکری ما اختصاص خواهد يافتکار و توليد کنيم به  در آن صورت هر چه

توليد و زندگی اجتماعی برای هميشه از  طبقات و نابرابری و محروم بودن از هر نوع دخالت آزاد در سرنوشت کار و

  .ی نخواهد بودخواهيم کرد و ديگر از کودکان کار و خيابان خبر آن روز به معنای واقعی زندگی. بين خواهد رفت

  

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم

  
  )منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ٨٧مرداد ٣٠

www.hamaahangi.com  

hamaahangi@gmail.com  

  

 
 


