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٥۹۳۱ اردیبهشت – ٧۴شمارۀ   

 نوشته های این شماره:

نابود شدنی نیست! زه ای که در اعماق جامعه جاری است،رمبا  

۱ص   

 ۴ ص                                آذرین...« میان دو حق برابر »نقد 

٧۱ص          رای افزایش مزدبجنبش کارگری و مبارزه متشکل   

 پیام برای متحد شدن به کارگران ایران

 ٣٥ ص                       ررگاول ماه مه روز جهانی کا ۀدر آستان

 که گذشت ران ایران در سالیمبارزه و اعتراض های کارگ

 ٣٦ص

 

 برای ارتقای خیزش

همه جانبۀ ما به یاری  

 نیازمندیم انقالبیان پرولتری

ruwo.iran@gmail.com 

 

 

که در اعماق جامعه جاری است،زه ای رمبا  

نابود شدنی نیست!   

 دوشادوش هم، متحد و متشکل علیه ستم و استثمار

نظام سرمایه داری، جهان را بیش از پیش به ورطۀ دائمی فقر، 

بیکاری، گرسنگی، جنگ و آوارگی و تخریب منابع زیست رانده 

است. این نظام برای نجات از بحران های ذاتی اش، هستی و 

یت تأمین معاش کارگران و توده های زحمتکش را  به فاجعه وضع

 کشانده است. 

طبقۀ سرمایه دار و دولت های سرمایه داری « راه حل اقتصادی»

در این شرایط عبارتند: از تشدید باز هم بیشتر استثمار کارگران و 

ستم بر آنان برای افزایش ارزش اضافی حاصل از کاِر کارگران و 

ران به دوش آنها، بازپس گرفتن دستاوردهای انداختن بار بح

اجتماعی و اقتصادی طبقۀ کارگر، تعطیل کردن یک رشته بنگاه ها 

نمی دانند و افزودن بر « کافی»و مؤسساتی که سودآوری شان را 

خیل بیکاران تا از این طریق زمینه های از سرگیری فعالیت برای 

رند آماده شود. بزرگترین بنگاه ها که توانائی ادامۀ حیات دا

بزرگترین قدرت های سرمایه داری می کوشند این الگو را بر همۀ 

 کشورها تحمیل کنند.

طبقۀ سرمایه دار و دولت های سرمایه داری تالش « راه حل سیاسی»

برای تثبیت و تداوم سلطۀ سیاسی استثمارگران، به اطاعت درآوردن 

ن جنبش کارگران و دیگر زحمتکشان، سرکوب و یا منحرف کرد

های آنان است. طبقۀ سرمایه دار و دولت های سرمایه داری همین 

سیاست را در عرصۀ بین المللی و جهانی نیز به عمل درمی آورند: 

تجاوز نظامی، سرکوب جنبش های آزادی خواهانه و استقالل طلبانه 

و تحمیل سیاست بزرگترین قدرت های سرمایه داری با استفاده از 

ی و سیاسی؛ حمایت از دولت های مرتجع اهرم های اقتصاد

کشورهای عقب مانده و دار و دسته های جنایتکار، ایجاد بلوک ها 

به نفع این یا آن قدرت، تحمیل خواست های خود از طریق نهادهای 

بین المللی بر جهان. یک جلوۀ دیگر از ددمنشی نظام سرمایه داری 

ه دپرست است کافزایش قدرت و نفوذ سیاسی احزاب فاشیست و نژا
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برای تسخیر قدرت سیاسی در کشورهای سرمایه داری و یا دست 

کم اجرای برنامه هایشان از جانب احزاب دیگر تالش خود را 

 افزایش داده اند. 

در زمینۀ اقتصاد و سیاست همین الگوهائی  نظام سرمایه داری ایران

 اطررا که در باال ذکر شد به کار می بندد با این تفاوت که به خ

شرایط ویژۀ ایران، هم در عرصۀ اقتصادی و هم در عرصۀ سیاسی، 

فشار وارد بر کارگران و زحمتکشان در ایران از فشار و ستمی که 

بر هم طبقه ای های ما در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری وارد 

می شود به مراتب بیشتر و شدیدتر است. مصداق این واقعیت: تعیین 

هزار و  ١٥٥معادل  ٥٩٣١یران برای سال مزد حداقل کارگران ا

کمتر از یک سوم خط فقر و کمتر از یک تومان در ماه یعنی  ٠١٦

توسط  چهارم متوسط هزینۀ زندگی یک خانوادۀ چهار نفرۀ شهری

شورای عالی کار، در ماه گذشته است. هنوز مرکب بخشنامۀ حوزۀ 

رت لزوم قضائی دادگاه عمومی بندر امام، که هشدار می داد در صو

کشتار کارگران خاتون آباد بار دیگر در مورد سایر کارگران می 

تواند تکرار گردد )"از این تاریخ با هر گونه تجمع غیر قانونی و 

اخالل در نظم شرکت ها، برخورد خواهد شد."(، خشک نشده بود 

که به گلوله بستن بیرحمانۀ کارگران بیکار و جوانان جویای کار 

ز توابع بهبهان در استان خوزستان و به خون روستای شهرویه ا

توسط نیروی انتظامی،  ٣۴، در آذر ماه «مرتضی فرج نیا»غلطیدن 

نشان داد که کشتار کارگران بیکار )که سابقۀ طوالنی آن به کشتار 

می رسد( نشانۀ ضعف  ٥٩١١کارگران بیکار اندیمشک در سال 

ور ن است. حضحاکمان کارگرکش در پاسخ گویی به بیکاری کارگرا

صدها کارگر و فعال کارگری، اجتماعی و سیاسی زندانی در 

جز خواست زیستن همچون « جرمی»بازداشتگاه های ایران که 

انسان متمدن امروزی ندارند، همه و همه بیانگر گوشۀ کوچکی از 

 ستم و استثماری است که بر کارگران ایران اعمال می شود.

اطر چنین وضعیتی طبقۀ کارگر اما در چنین وضعیت و درست به خ

می تواند و باید اوضاع را تغییر دهد! برای این کار باید تنها به 

نیروی پایان ناپذیر خود و دیگر زحمتکشان تکیه کند؛ به مدیران 

اقتصادی، سیاسی و اداری سرمایه داری کوچک ترین اعتمادی 

دار  هنداشته باشد و فریب ایدئولوژی پردازان رنگارنگ طبقۀ سرمای

را نخورد. طبقۀ کارگر باید با سیاست مستقل خود و با سازمان های 

مستقل خود )ضرورت ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و حزب 

سیاسی مستقل طبقۀ کارگر( وارد عمل، به ویژه وارد میدان مبارزۀ 

اقتصادی و مبارزۀ سیاسی، شود. تا هنگامی که این طبقه وارد 

د نگردد، امیدی به تغییر و تحول واقعی مبارزۀ سیاسی مستقل خو

نیست. طبقۀ کارگر باید چشم انداز روشنی از تحول جامعه و آگاهی 

عمیقی از اهداف خود و ارادۀ محکمی برای تحقق آنها داشته باشد و 

این آگاهی و چشم انداز و راه دست یابی بدان را به توده های وسیع 

 مردم منتقل کند.

ی و با اتحاد و همبستگی و مبارزۀ پیگیر می کارگران با چنین نگرش

توانند نه تنها اوضاع موجود را به نفع خود تغییر دهند بلکه زمینه 

های ایجاد جامعه ای فارغ از ستم و استثمار در سراسر جهان را 

 فراهم کنند. 

ما خواستار مبارزه مشترک و همکاری با همۀ نیروهای طرفدار 

اتحاد و همبستگی کارگران همۀ  آزادی طبقۀ کارگر هستیم. ما

کشورها  را یک اصل بزرگ و اساسی بین المللی می دانیم و برای 

تحقق این وظیفۀ خطیر تالش می کنیم. ما برآنیم که مبارزۀ مشترک 

برای خواست های زیر که اکثریت قریب به اتفاق آنها تاکنون از 

ی سیاسسوی اغلب کارگران پیشرو، فعاالن کارگری و سازمان های 

مدافع آزادی طبقۀ کارگر مطرح شده اند می توانند و باید به 

 محورهائی برای همکاری وسیع سازمان های کارگری تبدیل گردند.

 :مبارزه برای خواست های فوری اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر

به رسمیت شناختن حق تشکل های مستقل کارگری )مستقل از  -

از کارفرمایان، از احزاب سیاسی دولت و همۀ نهادهای حکومتی، 

و نهادهای مذهبی( در همۀ رشته های فعالیت اقتصادی، اجتماعی، 

 اداری، فرهنگی و غیره.

حق شرکت و دخالت سازمان های مستقل کارگری در تدوین قانون  -

 کار.
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به رسمیت شناختن حق انعقاد پیمان های جمعی کار بین کارگران  -

 و کارفرمایان.

ازرسی کارگری مرکب از نمایندگان منتخب کارگران برقراری ب -

با حقوق و اختیارات کافی برای نظارت بر شرایط کار در همۀ 

 مؤسساتی که در آنها کار مزدی انجام می شود.

ساعت کار و دو روز متوالی استراحت در  ۴٦برقراری حداکثر  -

هفته، و حداقل یک ماه مرخصی در سال با حقوق و مزایای کامل، 

 رای کارگران مزدی.ب

تعیین حداقل مزد براساس هزینۀ متوسط خانوار شهری )بر طبق  -

آمار بودجۀ خانوار( و افزایش آن به نسبت تورم و بارآوری اجتماعی 

کار با تأیید نمایندگان منتخب کارگران. بر همین اساس پافشاری بر 

 به میزان سه و نیم میلیون تومان درماه. ٥٩٣١مزد حداقل سال 

آزادی بی قید و شرط کارگران و معلمان زندانی و تمام زندانیان  -

 سیاسی و عقیدتی.

سال و محدود  ٥٠ممنوعیت کار کودکان و نوجوانان کمتر از  -

ساعت کار در  ۴ساله به حداکثر  ٥١تا  ٥٠کردن کار کارگران 

 روز.

رفع هرگونه تبعیض جنسی، دینی، ملی و قومی در استخدام،   -

 ل و مسئولیت ها و حقوق و مزایا و غیره.تصدی مشاغ

 مزد برابر زنان با مردان برای کار برابر.  -

حق بیمۀ عمومی بیکاری برای کارگران بیکار و همۀ جویندگان  -

 کار.

 بیمۀ درمان  -

تعطیل رسمی و با حقوق روز اول ماه مه در همۀ مؤسساتی که  -

 کارگران مزدی در آنها به کار اشتغال دارند.

حق بازنشستگی کارگران پس از حداکثر سی سال کار یا شصت  -

سال سن بر مبنای باالترین حقوق دریافتی؛ افزایش ساالنۀ حقوق 

آنان به نسبت افزایش مزد کارگران شاغل؛ کاهش میزان حداکثر 

سنوات کار و یا سن بازنشستگی در مشاغل دشوار و خطرناک: 

کارگری مستقل و دیگر  تعیین این امور در صالحیت اتحادیه های

 ارگان های منتخب کارگران  است.

ماه با حقوق و مزایای کامل  ۴مرخصی زایمان به میزان حداقل  -

برای زنان کارگر شاغل یا بیکار؛ تقبل همۀ هزینه های مراقبت و 

 درمان پیش و پس از زایمان توسط سازمان بیمه های اجتماعی.

ان هر ماه برای کاری که تضمین پرداخت مزد کارگران در پای -

انجام داده اند، توسط دولت، در صورتی که کارفرما به هر دلیل از 

 پرداخت آن شانه خالی کند.

ممنوعیت بستن کارخانه ها توسط کارفرمایان بدون تأیید اتحادیه  -

 های کارگری یا دیگر سازمان های منتخب کارگران.

دون تأیید اتحادیه ممنوعیت اخراج کارگران توسط کارفرمایان ب -

 های کارگری یا دیگر سازمان های منتخب کارگران.

بازگشت فوری کارگرانی که به علت مبارزه برای خواست های  -

کارگری زندانی و اخراج شده اند به کار خود؛ رفع اتهام و منع تعقیب 

 آنها و پرداخت حقوق و مزایای مدتی که از کار برکنار شده بودند.

ن در تمام سطوح برای همه؛ آموزش اجباری تا پایان آموزش رایگا -

سالگی برای همۀ کودکان و نوجوانان دختر و پسر؛ تأمین  ٥٠

رایگان کتاب ها و وسایل درسی؛ تأمین دست کم یک وعده غذا برای 

 دانش آموزان.

 بیمۀ درمانی رایگان برای همۀ کسانی که تحصیل می کنند. -

 ب برای همه.مبارزه برای تأمین مسکن مناس -

برابری حقوق کلیه کارگران ساکن ایران فارغ از ملیت، جنسیت   -

و مذهب آنان و رفع هر نوع تبعیض به ضد همۀ کارگران مهاجر یا 

 دیگر کارگران سایر ملیت ها که در ایران شاغل و یا ساکن اند.

 زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگران!

ان همۀ کشورها برای محو زنده باد اتحاد و همبستگی کارگر

 استثمار از جهان!

 کارگران پروژه های پارس جنوبی، 

 جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام

 فعاالن کارگری جنوب،

 کرج،  –جمعی از کارگران محور تهران 
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 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک

   ۱٣٣٥اردیبهشت 

 kargaran.parsjonobi@gmail.com 

 

 آذرین...« میان دو حق برابر »نقد 

 ۱٣٣۵ ردیبهشتا ٥بهروز فرهیخته، 

با آنکه ایرج آذرین دیرتر از دیگران وارد مباحث مربوط به تعیین 

...  میان دو حق برابر»مزد حداقل شده است، اما در مقالۀ خود 

ت الزم اس» می گوید:« د و فریبرز رئیس دانا()دربارۀ حداقل دستمز

با این تأکید آغاز کنم که به نظر من تنها یک بحث عمیق تر نظری 

بر سر مبانی تعیین این ارقام می تواند به ترسیم افق مبارزاتی 

 ، ارقامی«این ارقام»منظور او از « کارگران ایران فایده ای برساند.

یک بحث »ند و او می خواهد است که حول مزد حداقل بیان شده ا

ود ارائه دهد تا به کمب« عمیق تر نظری بر سر مبانی تعیین این ارقام

ترتیب  بدین«. ترسیم افق مبارزاتی کارگران ایران فایده ای برساند»

از همان آغاز مقالۀ او روشن می شود که او خود را همچون یگانه 

قالۀ . در بررسی متلقی می کندتئوریسین مسایل مزد حداقل در ایران 

ایرج آذرین خواهیم دید که او چگونه بحث عمیق تر نظری خود را 

بر سر مبانی تعیین مزد حداقل مطرح کرده است و نتایج بحث به 

 او در این باره به کجا می انجامد.« عمیق تر نظری»اصطالح 

صف بندی بر سر دو عدد متفاوت فی نفسه چیزی »آذرین می گوید: 

« دو عدد متفاوت»منظور او از «. روشن نمی کند را برای جنبش

از یک سو پیشنهاد فریبرز رئیس دانا به مبلغ یک میلیون و پانصد 

در مقابل پیشنهاد  ٥٩٣١هزار تومان مزد حداقل در ماه برای سال 

تشکل های کارگری به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان مزد 

 بندی بر سر دو عددصف حداقل در ماه است. اختالفات کنونی 

الف بر . اختمزد حداقل استبرای تعیین مبنائی نیست، بلکه بر سر 

سر درک از مبارزۀ طبقاتی و جایگاه مبارزه برای مزد در این 

مبارزه است و نه مشاجره و دعوا بر سر دو عدد. بیان دو رقم برای 

معلول اختالف دید و درک از جنبش کارگری و جایگاه  ،مزد حداقل

از سوی دیگر خود  رزه بر سر مزد است و نه علت این اختالف.مبا

اما این  این دو عدد هم مهم اند و تفاوت کّمی بسیار بزرگی دارند.

تفاوت کّمی بسیار بزرگ دو میلیون تومانی، هم به معنای تفاوت 

کّمی و هم تفاوت کیفی برای زندگی طبقۀ کارگر است و بنابراین 

ی معنی این تفاوت کّمی و کیفی را به طبقۀ کارگر و جنبش کارگر

 خوبی می شناسد و این تفاوت ها برای او روشن است.

را فی نفسه « صف بندی بر سر دو عدد متفاوت»هرچند که آذرین 

نا روشن می داند، ولی خود را در صف مدافعان مزد حداقل سه و 

نیم میلیون تومانی قرار می دهد. ما خواهیم دید که او این صف را 

براساس یک مبنای روشن برنگزیده است. آذرین در ادامۀ حرف 

در این بحث من مدافع خواست سه و نیم میلیون »خود می گوید: 

تومان هستم که از جانب هشت تشکل کارگری به عنوان حداقل 

دستمزد ماهانه مطالبه شده، و طبعا منتقد دکتر فریبرز رئیس دانا به 

یک و نیم میلیون تومان. اما نه از منزلۀ ارائه کنندۀ اصلی تخمین 

تمام آنچه در دفاع از سه و نیم میلیون تومان گفته اند دفاع می کنم و 

نه بویژه از تمام آنچه در نقد و واکنش به نظرات رئیس دانا گفته و 

نوشته اند من تالش می کنم تا به آن نکات و استدالل هایی که دکتر 

ن از جانب مدافعان سه و نیم رئیس دانا ارائه کرده، و به نظر م

آذرین نمی گوید آن ...« میلیون تومان بی جواب مانده، پاسخ بدهم 

نکاتی که رئیس دانا ارائه کرده و منقدان او به آن نکات پاسخ نداده 

اند کدام اند. اولین چیزی که در این دو جملۀ آذرین به چشم می خورد 

عنوان مطالبه کنندۀ به  *« هشت تشکل کارگری»این است که او از 

مزد حداقل ماهانۀ سه و نیم میلیون تومانی نام می برد. در حالی که 

در برنامه های تلویزیونی « اتحاد سوسیالیستی کارگری»خود 

تشکل کارگری به عنوان مطالبه کنندۀ مزد  ٥٩و  ٥٢هفتگی خود از 

 یحداقل سه و نیم میلیون تومانی، بیش از یکبار، نام برده است و حت

قسمت هایی از بیانیۀ پنج تشکل کارگری را که از نظر آذرین جزء 

نیست برای خواست مزد حداقل سه و نیم میلیون « هشت تشکل»این 

چرا آذرین این پنج  **تومانی، خوانده و مورد بحث قرار داده است. 

mailto:kargaran.parsjonobi@gmail.com
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اتحاد سوسیالیستی »تشکل کارگری را نادیده می گیرد و ترمز 

 طه می کشد؟   را در این راب« کارگری

نه از تمام آنچه در دفاع از سه و نیم میلیون تومان »آذرین می گوید: 

گفته اند دفاع می کنم و نه بویژه از تمام آنچه در نقد و واکنش به 

از »او توضیح نمی دهد چرا «. نظرات رئیس دانا گفته و نوشته اند

کند  فاع نمید« تمام آنچه در دفاع از سه و نیم میلیون تومان گفته اند

و ایرادش به دفاع از سه و نیم میلیون تومان مزد حداقل ماهانه 

بویژه از تمام آنچه در نقد و واکنش به »چیست؟ او ادامه می دهد که 

دفاع نمی کند. آذرین در این « نظرات رئیس دانا گفته و نوشته اند

مورد هم روشن نمی کند چه چیزی در نقد رئیس دانا گفته شده که از 

 نظر او قابل دفاع نیست؟ او هیچ مثالی نمی آورد. 

برخالف آنچه برخی با هیاهو فریاد کرده اند، »آذرین می نویسد: 

مخالفت رئیس دانا به رقم سه و نیم میلیون تومان ابداً به این معنا 

نیست که او کارگران ایران را شایسته سطح زندگی چنین حداقل 

تدالل رئیس دانا این بوده است که دستمزدی نمی داند، بلکه محور اس

با هیاهو »باید پرسید چه کسانی « چنین دستمزد حداقلی ممکن نیست.

که رئیس دانا می گوید کارگران شایستۀ مزد حداقلی « فریاد کرده اند 

به میزان سه و نیم میلیون تومان نیستند؟ آیا او چون آذرین است 

یا دو مثال ندارد؟ ادعای  نیازی به تأیید این نوع ادعاها حتی با یک

آذرین بدون ارائۀ دلیل یا شاهدی بر مدعایش تنها می تواند دفاعی 

 بی پایه از رئیس دانا و گرم کردن تنور برای خود باشد.

یکی از نظرات اساسی رئیس دانا در مخالفت با خواست مزد حداقل  

سه و نیم میلیون تومان این است که طبق برآورد او مجموع این 

به رقمی بیش از تولید  در سطح کل اقتصاد ایران دار مزد حداقلمق

سر خواهد زد و این به لحاظ اقتصادی  این کشورناخالص داخلی 

نقد اظهارات »ممکن نیست. رفیق سهراب شباهنگ در مقالۀ خود 

اثبات می « یک اقتصاددان دربارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران

امال خطاست. طبعاً اثبات خطا بودن کند که این برآورد رئیس دانا ک

نظر رئیس دانا به ارائۀ مقادیر کّمی، آمار و محاسبه نیاز دارد و 

های اقتصادی ممکن  اصوالً هر بررسی اقتصادی بدون درک کّمیت

نیست و این چیزی است که ایرج آذرین به روشنی در مقالۀ خود از 

های مدافعان آن طفره می رود و به همین خاطر از مجموعۀ نوشته 

ی ا« نمونه»مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان، نوشتۀ شباهنگ را 

غیر قابل قبول از این نوشته ها معرفی می کند. این طفره روی از 

بررسی کّمی ِ مسألۀ مزد حداقل، موجب شده است که این مسأله در 

 نزد آذرین فاقد پایه و بنیاد قابل اتکا در اقتصاد باشد. 

روشن شود که نظرات »رائۀ مقالۀ خود امیدوار است آذرین با ا

مطرح در جنبش کارگری به چه دیدگاه های پایه ای متکی اند و 

اختالف واقعی میان آنها بر سر چیست و چه نتایجی برای عمل 

او این وعده های خود را برآورده نمی کند. ما در «. مبارزاتی دارند

ی های برآورده نشدۀ او نمی برخورد به مقالۀ آذرین به این امیدوار

پردازیم، اما بد نیست در اینجا به بزرگ ترین کشف و شهود او 

اشاره کنیم. ماحصل حرف آذرین در این مقاله این است که در تقابل 

 است که حرف« توازن قدرت»بین بورژوای و پرولتاریا، « دو حق»

ز آخر را می زند و اگر در مبارزۀ طبقۀ کارگر با بورژوازی چی

اد می انحراف ایجبیجا و نامرتبط است و احتماال بیشتری گفته شود 

شود. اما آذرین درک نمی کند که این کلی گویی کامالً حقیقی، که از 

همان پیدایش سوسیالیسم علمی اثبات شده است، پاسخ مشخص به 

همۀ مبارزات جاری پرولتاریا با بورژوازی و دولت او نیست و در 

به دن داعالوه بر تکیه بر این حقیقت، به پاسخ هر مبارزۀ مشخصی 

مبارزات جاری نیاز است. کلی گویی های امثال آذرین نه تنها کمکی 

به پیشبرد مبارزۀ کارگران نمی کنند، بلکه توان مبارزۀ متحد 

کارگران را به خاطر عدم پاسخ روشن به مسایل جاری، کاهش 

رزات جاریشان خواهند داد و موجب خلع سالح کارگران در مبا

 خواهند شد. 

دفاع « مطلوب اما ناممکن؟»دفاع آذرین از رئیس دانا تحت عنوان 

ساساً ا بی معنایی است، زیرا بحث بر سر مزد حداقلی که ممکن نباشد

 «مطلوب»بیهوده است. چیزی که ناممکن است نمی تواند موضوعی 

 مزدیا نامطلوب باشد. در طرح موضوع بدین گونه، که رئیس دانا 

حداقل سه و نیم میلیون تومان را مطلوب ولی آن را ناممکن می داند، 

 یک فرصت طلبی عوام فریبانه نهفته است.
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به اعتبار مارکسی که باالتر هم اشاره شد، ... »آذرین می نویسد:  

مساله ممکن بودن میزان حداقل دستمزدها تابعی از نیروهای تولیدی 

اره ممکن بودن یا ممکن نبودن جامعه است، ... برای قضاوت درب

سه و نیم میلیون تومان حداقل دستمزد باید شاخصی از قدرت تولیدی 

« قدرت تولیدی» و « نیروهای تولیدی جامعه«. »در ایران داشت

چیستند؟ نیروهای تولیدی جامعه عبارتند از مجموع وسایل تولیدی 

یز جامعه و مجموع نیروی کار اجتماعی. قدرت تولیدی جامعه ن

نیست. با توجه به این توضیحات  بارآوری کارچیزی جز توان یا 

روشن است که میزان مزد حداقل نمی تواند تابعی از نیروهای 

تولیدی جامعه و قدرت تولیدی آن باشد. میزان مزد حداقل نه رابطه 

ای مستقیم با نیروهای تولیدی جامعه دارد و نه با قدرت تولیدی آن. 

لبته تحت تأثیر بازار نیروی کار )عرضۀ نیروی میزان مزد حداقل ا

کار و تقاضای آن( در نوسان است. اگر میزان مزد حداقل تابع 

مستقیمی از قدرت تولیدی یا به عبارت دیگر بارآوری اجتماعی کار 

باشد، آنگاه این واقعیت که به رغم اینکه ایاالت متحدۀ آمریکا دارای 

بارآوری کار در جهان است  باالترین یابزرگترین قدرت تولیدی 

ولی میزان مزد حداقل و حتی مزد متوسط کارگران در آن از چندین 

کشور اروپایی پائین تر است، توضیح پذیر نخواهد بود. میزان مزد 

ثروت تولید شده در دوره های حداقل اجتماعی یک کشور به 

اقتصادی مشخص و مبارزۀ طبقاتی کارگران در آن کشور در این 

ها و نیز زمینه های تاریخی و فرهنگی مبارزات اجتماعی آن دوره 

بستگی دارد. ایرج آذرین با قرار دادن نیروهای تولیدی جامعه  کشور

و طرح قدرت تولیدی در این مسأله  ثروت تولیده شدۀ اجتماعیبجای 

به این نتیجه می رسد که شاخصی برای تعیین میزان مزد حداقل در 

به « میزان حداقل دستمزدها»ساب تعیین ایران وجود ندارد. انت

توسط ایرج آذرین، « تابعی از نیروهای تولیدی جامعه»عنوان 

 ربطی به مارکسیسم ندارد.

نکتۀ دیگری که در اینجا باید بدان پرداخت این است که آذرین برای  

امکان پذیر بودن مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی در « اثبات»

نکه و ای در آیندهل اقتصادی و تولیدی ایران بر پتانسی حال حاضر

بورژوازی ایران مجبور است به خاطر رقابت در بازار جهانی 

قدرت تولیدی و تولید ثروت را باال ببرد تکیه می کند! یک کارفرمای 

شیاد یا وزیر کار شیاد تر یا رئیس جمهور مکار و عوام فریب در 

رت به محض باال رفتن قد انشاءهللا»مقابل چنین تحلیلی خواهد گفت 

تولیدی و هنگامی که ایران مقام شایستۀ خود را در بازار جهانی به 

دست آورد کارگران شریف هم از ثمرات آن برخوردار خواهند 

بُزک نمیر بهار می آد، خربزه با »به زبان فصیح فارسی: « شد!

 «خیار می آد!

ان آینده در ایر آذرین مبنی بر قدرت تولیدی« استدالل»اما در مقابل 

امکان پرداخت مزد سه و نیم میلیون تومان در زمان « بنابراین»و 

حاضر حرف ما چیست؟ البته ما این حرف را نه در پاسخ آذرین 

بلکه بسیار پیش از انتشار مقالۀ او گفته ایم، حرف ما این است: در 

یعنی در شرایطی که پتانسیل  شرایط کنونی اقتصاد ایرانهمین 

به حرکت در نیامده، آری در همین هنوز ی و تولیدی ایران اقتصاد

شرایط شبه رکود، امکان اقتصادی پرداخت مزد حداقل به میزان سه 

و نیم میلیون تومان وجود دارد و حتی با پرداخت این مبلغ باز هم 

تولید ناخالص  %٩٦منابع کافی برای سرمایه گذاری به میزان 

را با تکیه بر ارقام و آمار رسمی  داخلی امکان پذیر است و اینها

 ایران که آذرین از شنیدن نامشان چندشش می شود اثبات کرده ایم.

ان ایر« آمار ساختگی»آذرین به رئیس دانا توصیه می کند که بر 

به »نکند. آذرین می گوید: « پافشاری»برای تعیین میزان مزد حداقل 

نمی تواند و نباید  نظر من، اصوال آمار اقتصادی موجود ایران ابدا

ه بسیار خوب بنا ب« مبنای مطالبات جنبش کارگری در ایران باشد.

نظر آذرین آمار ساختگی ایران قابل پافشاری نیست. اما آیا باید اصالً 

بر آماری تکیه کرد یا نه؟ و اگر پاسخ آذرین مثبت باشد آمار قابل 

ۀ خود استفاده اتکای آذرین چیست و چرا او در مقالۀ خود از آمار ویژ

نکرده است؟ البته اینکه بگوئیم اصالً استفاده نکرده درست نیست. 

منبع « دست بر قضا»آذرین یک بار از آماری استفاده کرده که 

همان داده های رسمی جمهوری اسالمی است که او آمار اصلی آن 

آنها را ساختگی می نامد! آذرین برای اینکه نشان دهد پرداخت مزد 

میزان سه و نیم میلیون تومان در ماه امکان پذیر است می  حداقل به

تومان، با یک محاسبه  0333با فرض یک دالر برابر با »نویسد: 

سرانگشتی )بر مبنای همان خانوار سه و نیم نفره(، می توان دید که 
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حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومان معادل متوسط درآمد سرانه 

دالر  2035کمتر از  %52که تقریبا  دالر می شود، 0333ساالنه 

( متوسط درآمد IMF« )صندوق بین المللی پول»است که بنا به آمار 

( بوده است. و باید 5302سرانه اسمی ساالنه ایران در سال گذشته )

حضیض تولید ناخالص  5302توجه کرد که به سبب تحریم ها، سال 

این سال به  ملی ایران در ده سال اخیر است و درآمد ساالنه در

 «مراتب پائین تر از سال های پیش از آن است.

چیز زیادی نمی گویند »آذرین که معتقد است آمارهای رسمی ایران 

برای نشان دادن امکان پذیر بودن پرداخت « و نمی توانند بگویند

مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی، دست به دامن همین آمارها شده 

بین المللی پول خود دستگاه آمارگیری  است! می دانیم که صندوق

مستقل و جداگانه در مورد داده های اقتصاد کالن نه در ایران و نه 

در هیچ کشور دیگری ندارد و منبع آمارهای صندوق بین المللی پول 

به عبارت دیگر، آمارهای دولتی کشورهای عضو این صندوق است. 

نقل کرده، رقمی  رقمی که ایرج آذرین از صندوق بین المللی پول

به  –است که نهادهای دولتی و بانکی جمهوری اسالمی در ایران 

به صندوق بین  –طور عمده بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و غیره 

. آیا آذرین این را نمی داند؟ آذرین باید پاسخ دهد المللی پول داده اند

که چرا آمارهای رسمی جمهوری اسالمی در این مورد که به درد 

ه به شرط اینک –او خورده، قابل استفاده اند، اما در موارد دیگر  بحث

 قابل استفاده نیستند؟ –با دقت و احتیاط علمی به آنها استناد شود 

را چگونه توجیه می کند؟ آیا اگر « یک بام و دو هوا»آذرین این 

ارقام مربوط به مزد و تولید ناخالص داخلی و غیره از منبع اصلی 

های رسمی ایران و به تومان بیان شوند قابل اتکا نیستند یعنی از آمار

به دالر و از سوی صندوق بین المللی پول یا  عین همین ارقاماما اگر

سازمان بین المللی کار و غیره بیان شوند معتبر و قابل اتکا هستند؟! 

خواننده می بیند که آذرین هرچند آمارهای ایران را ساختگی می داند 

ه این آمارها به نفع بحثش باشد از آنها )البته از ترجمۀ اما هنگامی ک

 انگلیسی شان( بهره می گیرد!

 یک معمار»در ضمن آذرین که به رئیس دانا توصیه می کند مانند  

برای ارقامی که  ٠٦۰-٧٦ضریب اطمینانی به میزان « خوب

براساس آمارهای ایران به دست آورده بیافزاید در اینجا خود او به 

که همان آمار جمهوری استفاده از آمار صندوق بین المللی پول )رغم 

ضریب « یک معمار بد»مانند  ،(اسالمی به زبان انگلیسی است

 اطمینانی در نظر نگرفته است! 

ن آمار و ارقام ایرابحث را تا اینجا جمعبندی کنیم: »آذرین می گوید: 

نمی گویند در مورد میزان حداقل دستمزد چه می گویند؟ چیز زیادی 

 )تأکید از ماست( .«و نمی توانند بگویند

از همین آمار و ارقام رسمی ایران می توان نتیجه گرفت  باید گفت:

که مزد حداقل در ایران تقریبا نصف خط فقر مطلق و کمتر از یک 

سوم خط فقر نسبی است؛ از همین آمار و ارقام رسمی ایران می 

ت سال گذشته مزد حداقل توان نتیجه گرفت که در طول سی و هف

درصد کمتر  ٣٩اسمی و به طور کلی مزدهای اسمی در ایران حدود 

)که بیان سلطۀ استثمار مطلق ارزش اضافی  از تورم افزایش یافته اند

؛ از همین آمار و ارقام رسمی ایران می توان نتیجه در ایران است(

افتند ی یگرفت که حتی اگر مزدها همه ساله به تناسب تورم افزایش م

از خط فقر مطلق و به  ٥٩٣١یا  ٥٩٣٣باز مزد حداقل در سال 

طریق اولی از خط فقر نسبی بسیار کمتر می بود. همین آمار و ارقام 

هزار نفر از مستمری  ٥١٦رسمی ایران می گویند که تنها حدود 

درصد بیکاران طبق آمار  ١بیکاری در ایران بهره مندند که حدود 

دهند یعنی طبق همین آمار و ارقام رسمی حدود  رسمی را تشکیل می

درصد بیکاران هیچ گونه مستمری بیکاری دریافت نمی کنند  ٣١

درصد است(؛ همین آمار و ارقام رسمی  ٣٧)رقم دقیق تر حدود 

ساعت یا بیشتر  ٣٣درصد کارگران ایران  ٩١ایران  می گویند که 

یران می گویند که در هفته کار می کنند؛ همین آمار و ارقام رسمی ا

نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان است؛ همین آمار و 

 ٢٣تا  ٥١درصد نیروی کار  ٥/٢٠ارقام رسمی  ایران می گویند که

بیکار بوده اند؛ از همین آمار و ارقام رسمی  ٥٩٣٣ساله در سال 

ایران  می توان نرخ بسیار باالی استثمار در ایران و نرخ سود 

ه را محاسبه کرد و غیره و غیره. اینها که بر شمردیم ممکن سرمای

نباشند اما همۀ آنها برای « چیز زیادی»است برای ایرج آذرین 

کارگران و مبارزان این طبقه مهم اند و این اطالعات در مبارزۀ 
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ش مورد نیاز جنبطبقاتی پرولتاریا کاربرد دارند. اما کسی اطالعات 

تقدیم مبارزان نمی کند. باید به دنبال را در سینی نقره کارگری 

اطالعات رفت. باید سره را از ناسره تمیز داد و اطالعات به دست 

آمده را محک زد؛ باید اطالعات منابع مختلف را مقایسه کرد و غیره 

تا بتوان به اطالعات کمابیش درست و قابل اتکا دست یافت. خالصه 

زنده و مشخص و قابل  اینکه باید زحمت کشید تا بتوان اطالعات

زم الو کار نظری تحلیل  ،برای تبلیغ، ترویج، آموزشکه را اتکائی 

به دست آورد و ادبیات سوسیالیستی را از کلی گوئی و تکرار  ،اند

مبارزۀ اقتصادی، سیاسی و نظری،  مکررات رهانید و در هر گامِ 

بورژوازی و دولت او، سیاستمداران، روشنفکران و ایدئولوژی 

ازانش را با  سالح صیقل خورده و درخور به عقب راند یا دست پرد

کم از پیشروی آنها جلوگیری کرد. اگر چنین دیدی در برخورد به 

آمارها و اطالعات موجود اتخاذ گردد و اگر راه درست بهره برداری 

که البته این تالش ها با منش روشنفکر  –از داده ها آموخته شود 

از همین داده های  –در نمی آید  اشراف منش حاضرخور جور

 ً ادی تحریف شدۀ اقتص رسمی ناقص، نادقیق، بعضاً کهنه شده و بعضا

ً درست و قابل اتکائی  و اجتماعی ایران می توان اطالعات تقریبا

 بیرون کشید که برخی نمونه های آن در باال ذکر شدند.

 هباید توجه داشت که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته که داد 

ند و قرار دار های آماری دقیق تر، جامع تر و به روز تر در اختیار

تحریف عمدی در آنها بسیار کمتر است باز هم به تحلیل و بررسی 

آن داده ها و بیرون کشیدن اطالعات الزم از آنها نیاز است. در آنجا 

هم اطالعاتی که به درد مبارزۀ طبقۀ کارگر بخورد، بدون تالش و 

ان در اختیار مبارزان نیست. در آنجا هم اطالعات به طور رایگ

. تنها تفاوت این است که در کشورهای سرمایه ندگمراه کننده کم نیست

داری پیشرفته دستیابی به داده های الزم و تحلیل آنها با تالش کمتری 

امکان پذیر است و در ایران تالش بسیار بیشتری برای دستیابی به 

ً درست و بدردخور الزم است، اما این دستیابی  اطالعات تقریبا

 ناممکن نیست! 

جمالتی که در زیر از آذرین آورده می شود هر چند ربط مستقیمی 

به موضوع بحث ندارد، ولی مستقل از برخورد او به رئیس دانا، 

ی هر برآورد حس»بیانگر دیدگاهی ایده آلیستی است. او می نویسد: 

ک درک تئوریک از مساله است. )تجربی، غریزی و ...( متناظر با ی

به نظر من درک تئوریک خودبخودی که پشت برآورد رئیس دانا از 

سطح قابل قبول دستمزدهاست به یک نگرش استاتیک از اقتصاد و 

به ویژه رابطۀ سطح دستمزد و سودآوری و سرمایه گذاری متکی 

برآورد )بخوان »آذرین در این جمله می خواهد بگوید که « است.

از »او « درک تئوریک»رئیس دانا از « یا دریافت( حسیدرک 

رابطۀ تقدم و تأخر بین مزد ناشی شده است. در این جمله « مسألۀ

درک تئوریک وارونه شده است. حتی اگر گفته شود  ودرک حسی 

همزمانی درک حسی و درک « متناظر»که منظور آذرین از 

تریالیستی تئوریک است، باز نادرست است. زیرا از دیدگاه ما

شناخت، درک حسی مقدم بر درک تئوریک است و برای آنکه از 

)و  اولی به دومی برسیم باید روندی، که در آن از جمله کار علمی

الزم است،  از جمله مشاهده و بررسی تجربیات و داده های آماری(

حرف بی معنایی « درک تئوریک خودبخودی»طی شود. وانگهی 

درست یا غلط باشد ولی نمی تواند  است زیرا تئوری می تواند

   خودبخودی باشد.

 علت یا علل تکامل و توسعۀ تکنولوژی

 و رابطۀ آن با مزد  

روزآمد کردن تکنولوژی تولیدی در ایران یک »آذرین می نویسد: 

ضرورت عینی شده است. ... تقریباً همۀ مکاتب اقتصادی متفق القول 

رین آذ« ت در بازار است.اند که عامل اصلی تغییر تکنولوژی رقاب

به رئیس دانا دلداری می دهد و او را خاطر جمع می کند که نگران 

روزآمد کردن »مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان نباشد، زیرا 

یک »برای سرمایه گذاران صنعتی به « تکنولوژی تولیدی در ایران

 این وظیفه« رقابت در بازار»تبدیل شده است و « ضرورت عینی

در اقتصاد ایران به عهده خواهد گرفت. این دلداری یک را 

رفرمیست به رفرمیستی سختگیرتر است. موضع یک انقالبی 

مارکسیست این چنین نیست. انقالبی مارکسیست با اقتصاد از موضع 

منافع طبقۀ کارگر برخورد می کند و مسألۀ او نگرانی برای منافع 
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ه مارکسیست نسبت ب سرمایه داران صنعتی نیست. موضع انقالبی

مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی هم، از توجه او به منافع و زندگی 

طبقۀ کارگر سرچشمه می گیرد. وانگهی تا آنجا که به اقتصاد سیاسی 

 عامل اصلی تغییر تکنولوژی»مارکسی مربوط می شود گفتن اینکه 

 نادرست است. برای آنکه به خاطر آوریم« رقابت در بازار است

واحدی ندارد و این علت اصلی « اصلی»تغییر تکنولوژی علت 

 ً و نامۀ « تقسیم کار و ماشین»فصل نیست از « رقابت»صرفا

قسمت هایی را در زیر می « فقر فلسفه»مارکس به آننکوف در 

 آوریم: 

 «:تقسیم کار و ماشین»از فصل 

ه ببا تکامل تمرکز ابزارهای کار، تقسیم کار هم تکامل می یابد و »

عکس. به این علت است که اختراعات بزرگ مکانیکی پس از تقسیم 

بزرگ کار صورت گرفتند و هر افزایشی در تقسیم کار باعث 

 «ود.اختراعات جدید مکانیکی می ش

هنگامی که در انگلستان بازار به حدی تکامل یافت که کار یدی »

رد بدیگر کافی نبود نیاز به ماشین آالت احساس شد. سپس فکر کار

 «.علم مکانیک که در سدۀ هفدهم کامالً تکامل یافته بود مطرح شد

کارگاه اتوماتیک کار خود را با اعمالی که هیچ ربطی به انسان »

دوستی نداشت آغاز کرد. کودکان را به ضرب شالق به کار کشیدند 

و آنان را موضوع معامله و قرارداد با یتیم خانه ها قرار دادند. تمام 

بوط به کارآموزی کارگران فسخ شد زیرا اگر بخواهیم قوانین مر

عبارت آقای پرودن را به کار ببریم، دیگر به کارگر سنتتیک )کارگر 

سرانجام از سال جامع االطراف یا دارای چند مهارت( نیازی نبود. 

ً تمام اختراعات ناشی از برخوردهای بین  ٢١٥١ به بعد، تقریبا

می خواستند به هر قیمت توانائی کارگران و کارفرمایانی بود که 

های تخصصی کارگر را ارزش زدائی کنند. بعد از هر اعتصاب کم 

 )تکیه بر کلمات از ماست( «.و بیش مهم ماشین جدیدی پدیدار شد

 «: نامه مارکس به آننکوف»از 

هیچ چیز پوچ تر از این نیست که اعالم شود ماشین ها به طور »

 .جود آمدندکلی در نتیجۀ تقسیم کار به و

همچنین می توانم خاطرنشان کنم که آقای پرودن به خاطر نفهمیدن 

منشأ تاریخی ماشین ها، تکامل آنها را حتی کمتر فمهمیده است. می 

، دورۀ نخستین بحران عمومی، تقاضای ٥١٢١توان گفت که تا سال 

مصرف به طور کلی سریع تر از تولید افزایش می یافت و تکامل 

به  ٥١٢١یامد ضروری نیازهای بازار بود. از سال ماشین آالت پ

بعد اختراع و کاربرد ماشین آالت صرفا نتیجۀ جنگ بین کارگران 

و کارفرمایان بوده است. اما این تنها در انگلستان صادق است. تا 

آنجا که به ملل اروپا]ی قاره ای[ مربوط می شود انگیزۀ آنها در 

نگلستان هم در بازار داخلی آن پذیرش ماشین آالت ناشی از رقابت ا

کشورها و هم در بازار جهانی بود. سرانجام در آمریکای شمالی 

ورود ماشین آالت در عرصۀ تولید هم از رقابت با دیگر کشودها و 

هم از کمبود نیروی کار، یعنی عدم تناسب بین جمعیت آمریکای 

ی ا مشمالی و نیازهای آن، نشأت می گرفت. با توجه به این فاکت ه

توانید درجۀ خردمندی آقای پرودن هنگامی که شبح رقابت را به 

   «عنوان تحول سوم و آنتی تز ماشینیسم احضار می کند پی ببرید.

الً در دیدگاه مارکس او« عامل اصلی تغییر تکنولوژی»که می بینیم 

ً نقش و جایگاه مبارزۀ طبقۀ کارگر به  یک چیز واحد نیست و ثانیا

اهمیت اساسی دارد و « ل اصلی تغییر تکنولوژیعام»عنوان یک 

ا یرقابت سرمایه ها به عنوان عامل تغییر تکنولوژی نقش تبعی 

توجه به یک واقعیت بسیار مهم که هر روزه شاهد آنیم دارد. ثانوی 

درستی آنچه را که گفته شد روشن تر می کند: می دانیم که با تکامل 

 ارزش اضافی نسبیستثمار سرمایه داری تکیۀ سرمایه داران بر ا

بیشتر می شود. استثمار ارزش اضافی نسبی به معنی کوتاه کردن 

زمان کار الزم )زمانی که متناظر با مزد است( و در نتیجه افزایش 

زمان کار اضافی )کار پرداخت نشده یا کار رایگانی که از کارگر 

با استثمار می شود( است. اما کاهش زمان کار الزم تا حد زیادی 

افزایش بارآوری کار از طریق کاربرد تکنولوژی مدرن و 

در درجۀ اختراعات جدید امکان پذیر است. بدین سان سرمایه دار 

 دربه کار می گیرد و  اول تکنولوژی را برای استثمار کارگران
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مطالبی که آذرین در مورد . درجۀ بعدی برای کنار زدن رقیبان

می « ایران از بازار جهانی نزدیک به چهار دهه انزوای اقتصاد»

 گوید وارونه کردن عامل اصلی تغییر تکنولوژی است. 

 «تئوری دستمزد»آذرین در جستجوی 

بحث من بر »می نویسد: « کدام تئوری دستمزد؟»آذرین در قسمت 

سر درست یا نادرست بودن چنین محاسباتی نیست، و نظیر این 

یم میلیون تومان نیز محاسبات می تواند از جانب هواخواهان سه و ن

به طور نمونه نگاه »می گوید:  ٩( ]او در زیر نویس 0عرضه شود )

کنید به: سهراب شباهنگ، "نقد اظهارات یک اقتصاددان دربارۀ مزد 

.«[ 0032، فروردین خیزشحداقل و خط فقر در ایران"، نشریۀ 

سئوال من این است که اینها چه ربطی به تئوری های اقتصادی 

ارند؟ این که دستمزدها باید هر سال با توجه به نرخ تورم دستمزد د

ترمیم شوند فکر خوبی است، اما خود میزان دستمزدی که قرار است 

تورم را در آن منظور کنیم چگونه تعیین می شود؟ آیا تئوری ای 

 « برای تعیین آن وجود دارد؟

تا آنجا که به محاسبات شباهنگ مربوط می شود، او امکان پذیر 

ودن مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی را با همان مفروضات ب

آماری رئیس دانا اثبات می کند و در عین حال نشان می دهد ادعای 

میلیون تومانی در ماه ١/٩رئیس دانا در مورد اینکه هزینۀ کل مزد 

از کل تولید ناخالص ایران بیشتر خواهد بود نادرست است به ویژه 

قم سه و نیم میلیون تومان را در کل جمعیت فعال آنجا که رئیس دانا ر

اقتصادی )جمعیت شاغل و بیکاران جویای کار( ضرب می کند. 

شباهنگ می گوید که کل جمعیت فعال اقتصادی یعنی کل  

میلیون نفر، کارگر نیستند و عناصر فعال اقتصادی تمام طبقات ١/٢٧

دربر می و الیه های اجتماعی ایران )کارگر و غیر کارگر( را 

گیرند. بنابراین عمل رئیس دانا در ضرب مبلغ مزد حداقل )که تنها 

میلیون نفر )که شامل  ١/٢٧در مورد کارگران مزدی معنی دارد( در 

کارگر و غیر کارگر می شود( درست نیست. آذرین در این بحث 

موضع سکوت یا بی طرفی اتخاذ می کند. همان گونه که تز نادرست 

بر اینکه افزایش مزد باعث تورم می شود )هرچند رئیس دانا مبنی 

و نقد شباهنگ به این تز را نادیده می گیرد و نمی «( کم»به میزان 

گوید که آیا موافق این تز رئیس داناست یا مخالف آن! مسألۀ تأثیر یا 

عدم تأثیر افزایش مزد بر تورم مسأله ای نظری است و مربوط به 

ز پرداختن به آن اکراه داشته باشد. آمار و غیره نیست که آذرین ا

برای رد برخی مواضع رئیس « تئوری دستمزد»آذرین بر مسألۀ 

دانا بسیار تکیه می کند. اما توجه ندارد که مسأله تأثیر یا عدم تأثیر 

افزایش مزد بر تورم مؤلفۀ مهمی از همین تئوری مزد است و 

استه و سکوت و عدم موضع گیری در این مسأله خواسته یا نخو

دانسته یا ندانسته بیانگر تأیید مواضع بورژوازی در مسألۀ افزایش 

 مزد است.

شباهنگ نگفته است که محاسبات او در رد محاسبات رئیس دانا پایه، 

می  «تعیین»معیار و مبنای مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی را 

 د. حتی یک خوانندۀ غیر دقیق به راحتی می تواند در مقالۀنکن

شباهنگ مبنا و معیار او را تشخیص دهد. شباهنگ به زبان عامه 

فهم و تبلیغی و تهییجی می گوید طبقۀ کارگر اکثریت مطلق جمعیت 

 %٠٦کشور را تشکیل می دهد )کارگران و خانواده هایشان بیش از 

ثروت  ١٦۰جمعیت کشور را تشکیل می دهند(. این طبقه بیش از 

ریت جمعیت این طبقه شهرنشین است، کشور را تولید می کند و اکث

مزد حداقل کارگران باید به اندازۀ هزینۀ متوسط زندگی یک بنایراین 

و برای تعیین هزینۀ متوسط خانوار  خانوار چهار نفرۀ شهری باشد

شهری، می توان به آمار رسمی هزینۀ خانوار بانک مرکزی رجوع 

یین تئوری تع ،کرد. حال ممکن است کسی مانند آذرین بگوید که این

ً منکر ضرورت ارائۀ  میزان مزد حداقل نیست و بنابراین اساسا

معیاری برای تعیین میزان مزد حداقل شود. در مورد ضرورت ارائۀ 

معیاری کّمی باید گفت نخست اینکه برای تعیین میزان مزد حداقل 

به ناچار باید مبلغی را مشخص کرد و بدون این کمیت مشخص 

ایش مزد حداقل ممکن نیست. تاریخ جنبش کارگری مبارزه برای افز

ساعت  ١پر از این گونه مقادیر کّمی و عددی است مانند خواست 

در روز که خواست کارگران آمریکا در اعتصاب و تظاهرات  کار

شیکاگو بود که به روز جهانی ٥١١٠بزرگ و خونین اول ماه مه 

 سی  ویا  تچهل ساعکارگر تبدیل شد. به همین شکل می توان از 

از  ،پنج هفته مرخصی با حقوق در سالکار در هفته، از  پنج ساعت
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هفته مرخصی بارداری  ٥٠، از سی سال کاربازنشستگی پس از 

البات کارگران طبر حسب م ماه یا یک سال ٠یا ) برای زنان کارگر

 ٥٠ممنوعیت کار کودکان و نوجوانان زیر از ، کشورهای مختلف(

سال( تحصیالت  ٥٢یا  ٥٥سال )یا  ٣سال یا  ٠از سال،  ٥١سال یا 

رایگان و اجباری و غیره و غیره صحبت کرد. حتی خواست افزایش 

مزد به تناسب تورم، یا افزایش مزد به تناسب تورم و بارآوری کار 

مثال های بیشتری می توان ذکر کرد. و غیره مقادیری کّمی هستند. 

انند و طبیعی است که در مبارزات کارگر فرسنگ شمارهائیاینها 

آذرین برای هیچ یک از فرسنگ شمار نشان دهندۀ یک عدد باشد! 

این اعداد تئوری یا تئوری هائی پیدا نخواهد کرد! اما مثال نبود یک 

تئوری مورد توافق عام برای روز کار هشت ساعته به معنی 

نامربوط بودن و نابجا بودن خواست روز کار هشت ساعته نیست. 

می که ذکر کردیم تاریخ دارند و همگی در مقاطعی خواست همۀ ارقا

گی هم ؛و شعار کارگران برای این یا آن مورد بوده اند یا هنوز هستند

بدین سان برای خواست مزد حداقل هم هستند.  اهدافی کّمیاینها 

 «تئوری»کمیت یا معیاری کمی الزم است که هر چند ممکن است 

هیکز هم و سرافا پوالنی، ود و مورد نظر آذرین در آن یافت نش

چیزی در آن باره نگفته باشند اما بیانگر خواست و نیاز کارگران 

 باشد و منطق خاص خودش را داشته باشد.

دوم اینکه این کّمیت به قول رئیس دانا دلبخواهی نیست. باید اثبات 

کرد که این مقدار در حد توانایی اقتصاد کشور است و در اینجاست 

محاسبه و تحلیل آمار به میدان می آید و این کاری است  که ضرورت

که شباهنگ انجام داده است. اما در اقتصاد سیاسی مارکسی تئوری 

مزد وجود دارد و کالم آخر آن را خود مارکس گفته است. تئوری 

کار زنده و مبارزۀ طبقاتی در مزد و معیار مزد حداقل حول مقدار 

همین دیدگاه را در تعیین مزد حداقل دور می زند. شباهنگ  تقسیم آن

اینها چه »به شکل عامه فهم ارائه داده است. اما آذرین می گوید 

بحث من بر سر « »ربطی به تئوری های اقتصادی دستمزد دارند؟

درست یا نادرست بودن چنین محاسباتی نیست، و نظیر این محاسبات 

نیز عرضه  می تواند از جانب هواخواهان سه و نیم میلیون تومان

 «.شود

آذرین در زیرنویسی از مقالۀ خود به نوشتۀ سهراب شباهنگ به 

عنوان نوشته ای که دارای آمارها و محاسباتی در دفاع از مزد حداقل 

سه ونیم میلیون تومانی است ارجاع می دهد و می گوید که بحث او 

  در بارۀ درست یا نادرست بودن چنین محاسباتی نیست.

نقد اظهارات یک »همان گونه که از نام آن  مقالۀ شباهنگ 

پیداست موضوع « اقتصاددان در بارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران

و هدف مشخص و محدودی دارد. در این نوشته نظرات و برخی 

داده های رئیس دانا در مورد مزد حداقل و خط فقر نقد شده اند. این 

ام شده و از آن نقد نیازی به یک رشته محاسبات داشته که انج

 شرایط کنونی اقتصاد ایرانمحاسبات نتیجه گرفته شده است که در 

چنین مزدی قابل پرداخت است و برخالف ادعای رئیس دانا از تولید 

پرداخت چنین مزدی باعث ته  ناخالص داخلی باالتر نمی زند. ثانیاً 

کشیدن منابع برای سرمایه گذاری نمی شود و حتی در کنار پرداخت 

درصد تولید ناخالص داخلی در  ٩٦ین مزدی می توان به میزانچن

سال سرمایه گذاری کرد. طبیعی است که برای نشان دادن این موارد 

به محاسبه و آمار نیاز است و این محاسبات صورت گرفته است. 

آذرین بدون توجه به موضوع مقاله و اینکه آیا نقدهای شباهنگ 

بر »این بحث قرار می دهد تا  درست است یا نه خود را بر فراز

 «دامن کبریاش ننشیند گرد!

 ً نقد تئوریک نیست. تنها  آذرین توجه ندارد که مقالۀ شباهنگ اساسا

در یک مورد، یعنی مسألۀ تأثیر یا عدم تأثیر افزایش مزد بر تورم، 

بحث نظری صورت گرفته است و در آنجا آمار و محاسبات نیست. 

له اش از تئوری دم می زند وارد این بحث اما آذرین که در تمام مقا

تئوریک یعنی پاسخ دادن به مسألۀ تأثیر یا عدم تأثیر افزایش مزد بر 

و  کندتورم نمی شود و ترجیح می دهد در این باره سکوت 

که معتقد است  ،کوچکترین انتقادی به نظر نادرست رئیس دانا

د خاص، . جز در این مورنکند ،افزایش مزد باعث تورم می شود

 اساساً بحث نظری نیست. ه اشبحث شباهنگ در مقال

اجتماعی برای مزد حداقل  –شباهنگ توضیح و توجیهی اقتصادی 

اما او تئوری ای برای مزد  ،سه و نیم میلیون تومانی بیان کرده است

! نظریۀ علمی و درست چون این تئوری وجود دارد ؛ارائه نمی دهد
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ن نظریۀ مارکس در این باره است. هماشباهنگ بارۀ مزد از دید در

ارزش،  -کار نظریۀ  است بر نظریۀ مارکس در مورد مزد مبتنی

 –کاال بودن نیروی کار در جامعۀ سرمایه داری، ویژگی تاریخی 

مزد همچون بهای نیروی کار )که به گرد ارزش  ،اجتماعی این کاال

 مار.نظریۀ ارزش اضافی، و سرانجام نظریۀ استثآن نوسان دارد(، 

افزایش مزد موجب تورم نمی شود )نه  ،مارکس از دیدگاه همچنین 

جمله در از  ،ۀ خوددر چند نوشتمارکس  .تورم زیاد و نه تورم کم!(

با را این موضوع « بی اعتنائی به سیاست»و  «، بها، سودمزد»

. هر کسی که تا حدی با اقتصاد سیاسی است بیان کردهصراحت تمام 

، «سرمایه»ا باشد می داند که مارکس در و جنبش کارگری آشن

مزد، بها، »(، ٥١٣٧« )کار مزدی و سرمایه»، «گروندریسه»

( )که آذرین هم چند بار به این آخری اشاره کرده( و ٥١٠١« )سود

تئوری مزد و مواردی را که در باال ذکر شدند به تفصیل  ،غیره

 ی،پوالنتوضیح داده است و نیازی به جستجوی تئوری مزد در آثار 

وجود  –دست کم برای بحث حاضر  –هیکز و مانند آنها و سرافا 

نظریۀ مزد  ؟و معلوم نیست چرا آذرین به آنها ارجاع می دهد ؛ندارد

  د! نیازی ندارهیکز و سرافا  پوالنی،امثال مارکس به چوب زیر بغل 

 مزد و تورم

سی موضع آذرین را در دو زمینه برر رابطۀ مزد با تورمدر مسألۀ 

می کنیم: الف( خواست افزایش مزد حداقل به تناسب نرخ تورم و 

 ب( تأثیر یا عدم تأثیر افزایش مزد بر تورم.

 الف( خواست افزایش مزد حداقل به تناسب نرخ تورم

آذرین می گوید آنچه در مزد اهمیت دارد قدرت خرید آن است و می 

سب لایر )یا از همین رو، میزان متوسط درآمد ساالنه برح»افزاید: 

تومان( در سال های قبل نمی تواند معیاری برای قضاوت دربارۀ 

میزان حداقل دستمزد در سال آتی قرار گیرد. حتی محسوب کردن 

نرخ تورم )که برای سر جمع کاالهاست نه کاالهای مصرفی خانواده 

 «های کارگری ( چاره این مشکل نیست.

ه ن و بنابراین از معتقدان بمی دانیم که ایرج آذرین از تدوین کنندگا

 «(حزب کمونیست کارگری»)برنامۀ « یک دنیای بهتر»برنامۀ 

باالرفتن اتوماتیک »است و در آن برنامه به طور صریح خواست 

مطرح شده است و طی ده ها سال  «حداقل دستمزد به تناسب تورم

 طرفداران آن برنامه این خواست را تبلیغ کرده اند. تا آنجا که ما می

تن باالرف»و خواست « یک دنیای بهتر»دانیم آذرین تاکنون برنامۀ 

را نقد یا رد نکرده است.  «اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم

میزان متوسط درآمد ساالنه »حال چه شده است که می گوید: 

برحسب لایر )یا تومان( در سال های قبل نمی تواند معیاری برای 

 هر« قل دستمزد در سال آتی قرار گیرد.قضاوت دربارۀ میزان حدا

کسی که بحث افزایش مزد به تناسب نرخ تورم را مطرح کند طبیعتا 

را در نظر می گیرد و آن را به نسبت  مزد موجودیعنی  مزد جاری

باال »افزایش می دهد.  مورد انتظار سال بعدیا تورم  تورم موجود

ال ه آذرین ده ها سک« رفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم

آذرین بر طبل آن کوبیده است هیچ معنای دیگری جز این ندارد. 

 )یا بهتر بگوئیم یواشکی خواست برنامه ای خود را کنار می گذارد

میزان متوسط درآمد ساالنه »فعالً مسکوت می گذارد( و می گوید: 

برحسب لایر )یا تومان( در سال های قبل نمی تواند معیاری برای 

 و می« وت دربارۀ میزان حداقل دستمزد در سال آتی قرار گیردقضا

افزاید حتی اگر مزدها به تناسب نرخ تورم برای خانواده های 

کارگری که از نرخ تورم عمومی بیشتر است هم افزایش یابند بازهم 

یعنی پائین ماندن قدرت خرید کارگران « چارۀ این مشکل»این امر، 

 نیست. 

که از سوی آذرین مورد  – «یک دنیای بهتر»ۀ باید گفت در برنام

از تورم به طور کلی صحبت شده و نه از نرخ  –نقد قرار نگرفته 

تورم برای خانوار کارگری. اما حتی اگر نرخ تورم برای خانوار 

کارگری هم در نظر گرفته شود باز مزد حداقل کارگران به خط فقر 

در مورد  «ای بهتریک دنی»نخواهد رسید. یعنی در شعار برنامۀ 

 حتی اگر بجای تورم عمومی، تورم برای خانوار –مزد حداقل 

کارگری را در نظر بگیریم، باز هم مزد حداقل آنها همواره با فاصله 

 به دنبال خط فقر مطلق خواهد دوید!پرنشدنی ای 
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به منظور روشن شدن موضوع برای خوانندگانی که ممکن است با 

و علت تفاوت نرخ تورم در خانواده چگونگی محاسبۀ نرخ تورم 

های کارگری با نرخ تورم عمومی یا اعالم شده آشنا نباشند 

توضیحاتی الزم به نظر می رسد. پس از این توضیحات به بحث 

 ایرج آذرین برمی گردیم.

 سبدی از کاالها و خدمات مصرفینرخ تورم براساس محاسبۀ 

لق دارند )یعنی خانوارهائی که به گروه های مختلف درآمدی تع

خانوارهائی از طبقات و الیه های اجتماعی مختلف( انتخاب شده اند، 

صورت می گیرد. طبیعی است که بر حسب میزان و تداوم نسبی 

مصرف کاالها و خدمات مختلف، ضریب اهمیت آنها در محاسبۀ 

تغییرات قیمت کل سبد از یک سال به سال دیگر متفاوت باشد. در 

 Consumer Price Indexمصرف کننده  ایران شاخص بهای

که نرخ تورم در همه جای دنیا از روی آن محاسبه می شود   CPIیا

خدمت براساس  ٣٥کاال و  ٢٣٣مرکب از « سبدی»براساس 

شهر محاسبه می گردد.  ٧٣خانوار در  ٥٠٦٦٦آمارگیری ماهیانه از 

 که ،گروه اصلی کاالها و خدمات در هزینۀ خانوار ٥٢اهمیت نسبی

فرمول های محاسباتی شاخص بهای مصرف کننده از سوی بانک  در

 چنین است: ،مرکزی ملحوظ می گردد

، مسکن، آب، برق، گاز و % ٢٧/ ٩١ خوراکی ها و آشامیدنی ها

، بهداشت و درمان  %١٧/٣، حمل و نقل  %١٢/٩٢سایر سوخت ها 

، %٥٩/١، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه  %٣١/٠

، % ١١/٢ ، تفریح و امور فرهنگی%٣٣/٣ اک و کفشپوش

، %١٠/٥، رستوران و هتل %٢٣/٢ ، تحصیل%٢/ ٩١ارتباطات 

 .%٢٦/٩و کاالها و خدمات متفرقه  %٩١/٦ دخانیات

این ضریب های اهمیت، میانگین ضرایب واقعی گروه های مختلف 

هستند. ضرایب اهمیت کاالها و خدمات مختلف در کل هزینۀ خانوار 

ای خانواده های کارگری )و خانواده های کم درآمد به طور کلی( بر

با ضرایب اهمیت کاالها و خدمات مصرفی خانواده های مرفه 

متفاوت است. مثال می توان گفت که تنها هزینۀ خوراک و مسکن، 

درصد هزینۀ خانوارهای دهک های پائین  ١٦تا  ٧١چیزی در حدود 

که این نسبت برای خانوارهای درآمدی را تشکیل می دهد در حالی 

مرفه و ثروتمند )دهک های باالی درآمدی( کمتر است. از آنجا که 

افزایش قیمت مواد خوراکی و نیز اجاره یا قیمت مسکن و سوخت و 

غیره به طور کلی باالتر از افزایش قیمت سایر اقالم است پس می 

های توان گفت که نرخ تورم برای خانواده های کارگری و خانوار

کم درآمد به طور کلی باالتر از نرخ تورم خانوارهای مرفه و باالتر 

 از نرخ متوسط تورم یعنی نرخ تورمی است که اعالم می شود.

این موضوع چیزی نیست که برای کسی که آمارهای رسمی ایران 

را آگاهانه به کار می گیرد پوشیده باشد. حتی خود مرکز آمار ایران 

ی از جمله بانک مرکزی این موضوع را که و دیگر نهادهای رسم

نرخ تورم برای خانوارهای کم درآمد بیشتر از نرخ تورم خانوارهای 

مرفه و بیشتر از نرخ تورم اعالم شده است، قبول دارند و خود آنها 

این تفاوت را محاسبه کرده اند. قلم زنان بورژوازی هم این موضوع 

ی از یک مقاله که در تاریخ را می دانند. بد نیست در اینجا جمالت

)که گرایش شدید  دنیای اقتصاددر روزنامۀ  ٥٩٣٥مهرماه  ٢١

 لیبرالی و نئولیبرالی دارد( در اینجا بیاوریم:

های مرکز آمار ایران، میانگین نرخ تورم در بر اساس گزارش»

درصد بوده است؛ در این میان میانگین  ٥١حدود  ١٣تا  ١٢های سال

های درآمدی از دهک اول )کم یک دهکنرخ تورم به تفک

برخوردار( تا دهک دهم )برخوردار( نزولی بوده و دهک اول با 

ترین نرخ تورم رو به رو باالترین نرخ تورم و دهک دهم با پایین

بوده است. به طور مثال در حالی که میانگین نرخ تورم برای دهک 

ن نرخ درصد بوده است، میانگی ٥٠و دهک دوم  ١/٥٠اول حدود 

درصد  ٢١/٥٢درصد و برای دهک دهم  ٠/٥٩تورم برای دهک نهم 

e-http://www.donya-منبع: ) «.بوده است

eqtesad.com/news/518452)  

 های خانواده تورم نرخ آمار، مرکز برآورد طبق که بینیم می

 متوسط نرخ از درصدی واحد ١/٥ تا ٥ بین متوسط طور به کارگری

 زدهام اگر پرسید باید حال است. بیشتر شده ماعال نرخ همان یا تورم

 واحد ١/٥ حدود که کارگری، های خانواده برای تورم نرخ نسبت به

 )یعنی یابند افزایش است، بیشتر عمومی تورم نرخ از درصدی

 جای به % ١/٥١ میزان به ٥٩٣١ سال برای حداقل مزد افزایش
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 آذرین ایرج که – را تورم تناسب به مزد افزایش طرفداران (،%٥٣

 گفته است ممکن کند؟! می راضی – نکرده جدا آنها از را خود صف

 اسخپ گرفت. می صورت بایست می سال هر افزایشی چنین که شود

 از ٥٩٣١ سال برای حداقل مزد صورت آن در حتی که است این

 ار موضوع این «انگشتی سر محاسبۀ یک» شد. می کمتر فقر خط

 دهد: می نشان

 برابر را ٥٩٣٦سال در مصرفی خدمات و کاالها یمتق شاخص اگر 

 ٣٠/٢٢٧ برابر ٥٩٣٣ سال پایان در شاخص این کنیم، فرض ٥٦٦

 شاخص» سند )منبع: است بوده ٩١/٦ معادل ٥٩١١ سال برای و

 شاخص) ایران شهری مناطق مصرفی خدمات و کاالها بهای کل

 زیمرک بانک انتشارات از ،٥٩٣٣ تا ٥٩٥١ های سال در («تورم

   اند(. شده نقل

 خدمات و کاالها متوسط بهای تورم رسمی آمار طبق بنابراین

 میزان به ٥٩١١ سال به نسبت ٥٩٣٣ سال در مصرفی
٢٢٧/۴٠

٦/ ١٩
 یا و 

 هب اسمی حداقل مزد مدت همین در اند. یافته افزایش برابر ٠/١٣١

 نسبت
٧٥٢٣٢١

٥٧٦٥
 %٩٣ حدود یعنی یافته افزایش برابر ١/٣٥١ یا و 

 مزدهای اگر است. کرده پیدا افزایش ها قیمت عمومی سطح از کمتر

 سال مزد یافتند می افزایش تورم نرخ تناسب به ساله همه حداقل

 حداقل مزد و تومان هزار هیجده و میلیون یک به بایست می٥٩٣٣

 رسید. می تومان هزار ٥٠٦ و میلیون یک به ٥٩٣١

 رمتو نرخ نسبت به ساله ههم حداقل مزدهای که کنیم فرض اگر حال

 سال برای حداقل مزد یافتند می افزایش کارگری های خانواده

 حدود به یعنی شد می بیشتر فوق رقم از %٠٦ تا ١٦حدود٥٩٣١

 فقر خط از کمتز که رسید می ماه در تومان هزار ١٦٦ میلیون یک

 مترک بسیار نسبی فقر خط از و داناست رئیس محاسبات طبق مطلق

 است.

 هک است این گرفت نتیجه توان می باال محاسبات از که مهمی ۀنکت

 ٥٩٣١ سال برای ماه در تومان میلیون نیم و سه حداقل مزد خواست

 نرخ حتی – تورم نرخ تناسب به مزد افزایش تز از رو هیج به را

 انیکس و گرفت نتیجه توان نمی – کارگری خانوار های هزینه تورم

را ده  «ک حداقل دستمزد به تناسب تورمباالرفتن اتوماتی»شعار که

ها سال است تبلیغ و ترویج کرده اند و اکنون شعار مزد حداقل سه و 

برای حفظ انسجام منطقی و  کنندنیم میلیون تومانی را مطرح می 

باالرفتن » صداقت و صراحت سیاسی می بایست شعار حداقل 

 و مجلس را دفن کرده«« اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم

 .سوگواری آن را نیز برگزار کرده باشند

 ب( رابطۀ میان افزایش مزد و تورم

باالتر گفتیم که از دیدگاه مارکس افزایش مزدها تأثیری بر سطح 

عمومی قیمت ها یا تورم ندارد هرچند می تواند باعث افزایش قیمت 

برخی کاالها )از جمله کاالهای مصرفی کارگران به خاطر افزایش 

اضا در اثر بهبود نسبی وضع کارگران پس از افزایش مزد( گردد. تق

مارکس نشان داده است که افزایش مزد باعث کاهش قیمت برخی 

کاالهای دیگر می شود و در مجموع این افزایش و کاهش یکدیگر 

را خنثی می کنند. طوری که سطح عمومی قیمت ها تغییری نمی 

عث کاهش سود سرمایه داران کند. همچنین افزایش مزد می تواند با

 شود.

نکتۀ مهمی که در باال بدان اشاره کردیم و به بحث ما مربوط می 

شود این است که آذرین به دیدگاه نادرست رئیس دانا که معتقد است 

 افزایش مزد باعث تورم می شود کوچکترین انتقادی نمی کند.

 دارند؟« حد نهائی»آیا مزدها 

ارکس، همان طور که در بخش اول هم نظریۀ م»آذرین می نویسد: 

اشاره کردیم، بر آن است که میزان نیروهای تولیدی یک جامعه حد 

نهایی سطح دستمزدها را ترسیم می کنند. دستمزد طبقه کارگر 

هیچگاه نمی تواند این حد نهایی را درنوردند، همچنان که هیچگاه 

ود ه را نابنمی تواند کمتر از حد "بخور و نمیر"ی شود و کلیت طبق

کند. اما این توازن قوای کار و سرمایه است که تعیین می کند در 

میان این دو حد باالیی و پائینی دستمزد تا کجا خود را باال می کشد 

یا به پائین رانده می شود. مبارزه بر سر دستمزد، همچنان که مبارزه 
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بر سر ساعات کار و شرایط کار، یک مبارزه دائمی بین کارگر و 

 « سرمایه دار است.

تعریف ساعات کار روزانه مارکس دو حد را برای روزانۀ کار یا 

د حکی را حد پایینی و دیگری را حد باالئی می نامد. یکه می کند 

عبارت است از ساعات کار الزمی که بیانگر حداقل فیزیکی  پایینی

مزد است )همان قانون مفرغ یا مزد بخور و نمیر یا زمان کاری که 

عبارت است از  حد باالئیناظر با این مزد بخور و نمیر است(. مت

حداکثر ساعت کار ممکن به طوری که باالتر از آن دیگر از لحاظ 

ی . اما مارکس حد باالئیعنی حد باالی استثمار فیزیکی ممکن نباشد

 بحث مارکس در این باره روشن است:  .تعریف نمی کند برای مزد

د ندارد که حداقل سود را تعیین کند و ما در مورد سود قانونی وجو»

نمی توانیم بگوئیم حد نهائی پائین آمدن سود چقدر است. چرا نمی 

توانیم این حد را تثبیت کنیم؟ زیرا هرچند ما قادریم کمترین مزد را 

نها می . ما تنمی توانیم حداکثر مزد را تثبیت کنیمتعیین کنیم، اما 

د روز کار داده شده باشند، حداکثر توانیم بگوئیم در صورتی که حدو

سود متناظر با حداقل فیزیکی مزد است و اگر مزدها داده شده باشند 

حداکثر سود متناظر با  طوالنی کردن روز کار تا اندازه ای است 

مزد، بها، »)مارکس، « که نیروی فیزیکی کارگر اجازه می دهد.

 (. تأکید از ماست، بخش آخر«سود

دیم که نیروهای تولیدی جامعه مشتمل بر وسایل ما پیشتر روشن کر

حد »تولید اجتماعی و مجموع نیروی کار آن است. از یک سو تعیین 

در جامعه، به وسایل تولید همچون سرمایۀ « نهایی سطح دستمزدها

 «حد نهایی سطح دستمزدها»ثابت، ربط ندارد و از سوی دیگر تعیین 

یروی کار اجتماعی است، با بها یا قیمت ن« حد نهایی»که به مفهوم 

 –مجموعۀ نیروی کار اجتماعی، این همان گویی و بی معناست 

انتساب این نظریه به مارکس خطایی فاحش است. اما مسأله مهم تر 

این است که آذرین بدون آنکه از جامعۀ معّینی )سرمایه داری یا غیر 

امع سرمایه داری( سخن بگوید مزد و حد نهایی آن را برای همۀ جو

ابدی می کند. او در رابطه با مزد از دو حد نهایی سخن می گوید. 

از دیدگاه پرولتری وجود مزد نه جاودانه است و نه حد نهایی باالیی 

 ،ترا پذیرف« بخور و نمیر»دارد. حتی اگر بتوان حد پایینی یا حد 

حد باالیی ای برای مزد، یا درست است بجای مزد از سهم کارگران 

ده سخن بگوییم، وجود ندارد. سهم کارگران از کار زنده از کار زن

)یعنی کار یا ارزش خالص جدیدی که در یک دورۀ معین تولید شده 

ً به مبارزۀ آنان در کسب این کار بستگی دارد و حد است(  صرفا

 ارزش اضافینهایی آن زمانی در اختیار کارگران قرار می گیرد که 

غو کار مزدی و از بین رفتن جامعۀ ، اما این به معنی لبه صفر برسد

سرمایه داری است. اگر کسی سیستم مزد را جاودانه بداند و برای 

آن حد نهایی باالیی قایل شود به رفرمیسم فرو می افتد و در بهترین 

حالت به سوسیال دموکراتی گشاده دست تبدیل خواهد شد و دیدگاه 

ت فراتر نمی رود. آذرین دربارۀ مزد از دیدگاه این سوسیال دموکرا

مبارزه دائمی بین کارگر و سرمایه »با لغو کار مزدی هم دیگر 

، برای مزد باال و باالتر، وجود نخواهد داشت، زیرا با نبود «دار

سرمایه دیگر بخشی از انسان ها نمی توانند نقش سرمایه دار را ایفا 

 دستمزد طبقۀ کارگر»کنند. با آنکه آذرین معتقد به این است که 

از حق نباید گذشت « هیچگاه نمی تواند این حد نهایی را درنوردند

موضع حد نهایی پایینی و باالیی، این دو او بین دو موضع که 

سوسیال دموکراتی خوش بین به مبارزۀ طبقۀ کارگر برای بهبود 

 !وضع زندگی این طبقه استتدریجی و مداوم 

 قالۀ آذرین پرداختیم کهدر این مقاله اساساً به نکات و جنبه هائی از م

از نظر ما قابل انتقاد بودند و فکر می کنیم که باید به آنها برخورد 

ر د« عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی!». اما به مصداق شود

را که آذرین به عنوان  یمؤثر  و اینجا عبارات زنده، محکم، آموزنده

 نتیجه گیری نوشته اش بیان کرده نقل می کنیم:

ر می رسد کسانی خیال می کنند با کپی کردن مکانیزم تعیین به نظ»

حداقل دستمزد در کشورهای اروپا و ادای مشاوران اتحادیه های 

سوسیال دموکرات را درآوردن، دارند هدف کوچک اما "دست 

یافتنی" ای برای جنبش کارگری را تبلیغ می کنند. معیار "دست 

ه دانستن آداب مذاکره و یافتنی" بسیار مهم است، اما این تصور ک

داشتن محاسبات کارشناسانه و واقع بینی در طرح مطالبه و نظایر 

این هاست که راه رسیدن به "دست یافتنی" را هموار می کند، در 

 اوهام خود غرق شدن است. اینجا ایران است، واقع بین باشیم.
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معیار "دست یافتنی" حیاتی است، اما طبقه کارگر ایران امروز 

کنده تر و ضعیف تر از آن است که دولت و کارفرمایان حتی پرا

اجازۀ تشکل و انتخاب نماینده به او بدهند، چه برسد به مذاکره بر 

سر تعیین دستمزد دعوتش کنند. طبقه کارگر ایران باید از نزدیک 

به دو قرن تاریخ جنبش خواهران و برادرانش در اروپا این درس را 

نیرویش، یعنی به میزان تشکل و اتحاد و  بگیرد که تنها به میزان

آگاهی اش، می تواند اهدافش را دست یافتنی کند. هر آدم عاقلی می 

داند، و همۀ پیشروان کارگری این تجربه را دارند، که در مذاکره 

اغلب باید توافقی را پذیرفت که مطلوب نیست. اما شعار حداقل 

برای مذاکره طرح  دستمزد در ایران امروز بر سر میز مذاکره و

 از جانب مطالبۀ حداقل دستمزد سه و نیم میلیون توماننشده است. 

چندین تشکل کارگری، مستقل از درجه دقتش و مستقل از نیات اولیه 

در شرایط امروز ایران این جایگاه عینی را می یابد تا مبتکرانش، 

به حرکتی در درون طبقه کارگر برای بازتعریف حق خود و مبارزه 

برای تحقق آن دامن بزند. امروز نمی توانیم حق خود را بگیریم، اما 

. برخالف آنچه "واقع بینان" حرفه نباید خفت را حق خودمان بدانیم

ای می گویند، کاهش مطالبات ابداً به "دست یافتنی" بودن آنها کمکی 

نمی کند. )کما اینکه محاسبۀ حداقل دستمزد برابر خط فقر نسبی 

م دست یافتنی نشد!( این ها افق آینده را ترسیم نمی کنند، رئیس دانا ه

تنها طبقه ای که برای خود احترام بلکه اسیر وضعیت امروز اند. 

قائل است و زندگی انسانی ای را حق خود می شمارد می تواند 

ر همۀ . دتغییری در موقعیت تحقیر شده و بی حقوق امروز ایجاد کند

ت. بیش از پنجاه سال طول کشید تا جنبش ها هم این طور بوده اس

ملت هند استقاللش را به دست آورد، اما از همان روز اول باالخره 

زادی آاستقالل خواست، نه باتوم الستیکی برای پلیس استعماری. 

برده هر روز دست یافتنی نیست، اما برده ای که بجای آزادی رعیتی 

کید ها اضافه شده )تأ  «را حق خود بداند هیچگاه آزاد نخواهد شد.

 اند. ب. ف(

 نقد  جمع بندی

موضع  ،آذرین در یک رشته از مهم ترین مسایل مربوط به مزد

 سانتریستی دارد و بین دو صندلی نشسته است:

مسألۀ افزایش مزد به تناسب تورم و مزد حداقل سه و نیم میلیون  -

تومانی به هیج رو از افزایش مزد به تناسب تورم قابل نتیجه 

نیست. آذرین قادر نیست روی یکی از این دو خواست  گیری

 در وضع کنونی خط بطالن بکشد.

این موضع نشستن میان دو صندلی در برخورد او به آمار و  -

داده های اقتصادی هم خود را نشان می دهد. او آمارهای رسمی 

ایران را ساختگی می داند اما هنگامی که همین آمار را صندوق 

 رائه می دهد می پذیرد.بین المللی پول ا

عدم موضع گیری در مورد مسألۀ تأثیر یا عدم تأثیر افزایش  -

 مزد بر تورم.

برای در مورد تئوری مزد سرافا )که « بی طرفانه»موضع  -

نظریۀ مزد مارکس از یک سو و نظریۀ نئوکالسیک از  تقابل با

 تدوین شده است( سوی دیگر

  :یر مارکسیستی داردظری غن ،آذرین در یک رشته از مسایل دیگر

. برخالف نظر آذرین حد نهایی ای قایل شدن به حد نهائی مزد  -

برای مزد وجود ندارد. انتساب نظریۀ حد نهایی مزد به مارکس 

 خطای فاحش است.

مربوط کردن میزان مزد و حد نهائی آن و نیز مزد حداقل به سطح   -

 .تکامل نیروهای مولد و کنار نهادن مبارزۀ طبقاتی

 افزون بر اینها:

خالص کردن گریبان خود از داده ها، آمار و محاسبات اقتصادی  -

به بهانۀ ساختگی بودن داده ها، در حالی که این کار به رغم تمام 

مشکالتی که دارد برای تبلیغ، ترویج، آموزش، تحلیل و کار تئوریک 

 .الزم و اجتناب ناپذیر است

ق تر نظری مبانی تعیین آذرین که می خواست با یک بحث عمی -

 مزد حداقل را مشخص کند از انجام این کار ناتوان مانده است.

آذرین که می خواست مبانی تعیین مزد حداقل را مشخص کند بحث  -

 خود را به اختالف و دعوا بر سر دو عدد تقلیل داده است.
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آذرین خود را در صف مدافعان مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان  -

می دهد ولی برای آن مبنایی روشن ندارد. طفره رفتن از قرار 

بررسی کّمی مزد حداقل موجب شده است که این مسأله در نزد آذرین 

 فاقد پایه و بنیاد قابل اتکا در اقتصاد باشد.

آذرین در صف مدافعان مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی، جایگاه  -

 اند.خود را در این صف متمایز از دیگران می د

آذرین در میان تشکل های کارگری مدافع مزد حداقل سه و نیم  -

 میلیون تومانی، بخشی از آنها را به حساب نمی آورد.

آذرین به رغم موضعگیری در مقابل بقیۀ مدافعان مزد حداقل سه  -

 و نیم میلیون تومانی توضیح نمی دهد که مخالفتش با آنان چیست.

 دفاعی« مطلوب اما ناممکن»حت عنوان دفاع آذرین از رئیس دانا ت -

 بی معنا است.

تابعی از نیروهای »را « میزان حداقل دستمزدها»اینکه آذرین  -

آن می داند، بر خطاست. او بر « قدرت تولیدی»و « تولیدی جامعه

پایۀ این خطا شاخصی کّمی برای مطالبۀ تعیین مزد حداقل قائل 

 نیست.

مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی آذرین امکان پذیر بودن کنونی  -

را بر پتانسیل اقتصادی و تولیدی ایران در آینده، که سرمایۀ صنعتی 

در رقابت جهانی ناگزیر به رشد دادن تکنولوژی شود، ممکن می 

 داند!

آمار اقتصادی موجود ایران ابداً نمی تواند و »آذرین که می گوید  -

ود ، آمار ویژۀ خ«ایران باشدنباید مبنای مطالبات جنبش کارگری در 

 را ارائه نمی دهد.

عامل اصلی تغییر تکنولوژی رقابت در »آذرین در بیان اینکه  -

 بر خطاست.« بازار است

آذرین درمقابل محاسبۀ خطای رئیس دانا به منظور رد مزد حداقل  -

سه و نیم میلیون تومان و نیز دیدگاه نادرست رئیس دانا مبنی بر 

مزد موجب تورم می شود موضع سکوت و بی طرفی اینکه افزایش 

 اتخاذ می کند. 

نکاتی که آذرین در پایان مقالۀ خود به عنوان نتیجه گیری بیان می  -

کند درست اند و جای تقدیر دارند، اما این نکات از بحث ها و استدالل 

 های مقالۀ او ناشی نمی شوند! 

 پانوشت ها

تشکلی که با هم یک  ٧د از هشت تشکل مورد نظر آذرین عبارتن *

بیانیه داده اند به اضافۀ اعالمیه کارگران شرکت اتوبوس رانی واحد 

 در این باره. 

 ۴) ١٦برنامه های شمارۀ « به پیش » رجوع کنید به تلویزیون  **

 ٢١) ١٩( و شمارۀ ٥٩٣۴اسفند  ٥٥) ١٥(، شمارۀ ٥٩٣۴اسفند 

  (.٥٩٣۴اسفند 

 جنبش کارگری و مبارزه متشکل 

رای افزایش مزدب  

این نوشته مبنای یک سخنرانی است که در جلسۀ پالتاکی 

خارج از  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران »

 ایراد شد ٢٦٥٠آوریل  ٥٧در تاریخ  « کشور

 سهراب شباهنگ

نهادهای همبستگی با »با درود به همۀ حضار و با سپاس از رفقای 

در برگزاری این جلسۀ « رخارج از کشو –جنبش کارگری ایران 

پالتاکی و به خاطر دعوتی که از من برای شرکت و ارائۀ گفتاری 

 در آن کرده اند.

جنبش کارگری و مبارزۀ متشکل برای افزایش »موضوع گفتار من 

جنبش است. این موضوع سه مفهوم مهم را در برگیرد: « مزد

 ی تریکه خود این مفاهیم بر مفاهیم بنیاد کارگری، مزد و تشکل

استوارند. از این رو من نخست به طور مختصر به آن مفاهیم بنیادی 

می پردازم و تعریف و دریافتی را که از آنها دارم بیان می کنم تا از 

یک سو مسیر بحث و سمت پیشروی آن مشخص باشد و از سوی 
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دیگر رابطۀ نزدیک بحث حاضر که مربوط به مسایل روز و 

ایط عمومی تر اقتصادی و سیاسی خواست های فوری است با شر

ای که طبقۀ کارگر با آنها درگیر است روشن تر گردد. افزون بر آن 

پرداختن به مفاهیم بنیادی باعث استحکام نظری و استواری پایۀ 

علمی خواست های کارگران پیشرو و سازمان های سیاسی انقالبی 

مزد  می شود. چنین برخوردی از جمله نشان خواهد داد که خواست

، ٥٩٣١حداقل به میزان سه و نیم میلیون تومان در ماه برای سال  

پایه و اساس دارد و براساس فانتزی چند فعال کارگری و یا شعار 

، طرح نشده است. می دانیم که خواست مزد «هرچه بیشتر بهتر»

از جهات  ٥٩٣١حداقل سه و نیم میلیون تومان در ماه برای سال 

وازی و بخش هائی از روشنفکران و مختلف مورد حملۀ بورژ

اقتصاددانان قرار گرفته است که در ادامۀ این بحث به این انتقادها 

 اشاره خواهم کرد و پاسخ خواهم داد.   

 کارگر طبقۀادی تری مانند کارگران یا یبا مقوالت بن جنبش کارگری

یوند پ مبارزۀ طبقاتیو  طبقات اجتماعی یاطبقه و به طور عام تر با 

 و است مبارزۀ طبقاتینام دیگری از  جنبش کارگریارد. در واقع د

 .مبارزه مربوط استن ایحوزه ها و شکل های مختلف با 

را صرفا اسم دیگری از روند تاریخی  جنبش کارگریبدین سان من 

آزادی این طبقه و آزادی کل بشریت ˚مبارزۀ طبقۀ کارگر برای خود

طالق جنبش کارگری صرفا به ا .از استثمار و نظام طبقاتی می دانم

جنبش خودجوش یا جنبش اتحادیه ای یا صرفا به اعتصابات و 

تظاهرات، رویکردی یک جانبه است، همان گونه که اطالق این نام 

تنها به جنبش انقالبی کارگران یا فقط جنبش سیاسی طبقۀ کارگر نیز 

و  هیک جانبه است. مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا مبارزه ای همه جانب

پیجیده است که اجزا و مؤلفه های آن در طول تاریخ این مبارزه و 

 . در سطح جهانی شکل گرفته و در یک کل واحد عجین شده اند

 ،ۀ اجتماعیترتیب این مقوالت به لحاظ منطقی چنین است: طبق 

مبارزۀ طبقاتی، طبقۀ کارگر یا پرولتاریا، مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا 

 ت به تعریف این مقوالت می پردازم. و مضمون آن. من نخس

 

 ۀ اجتماعیطبق

، «طبقۀ باال»من در نوشته های مختلف تقسیم بندی جامعه به 

ف" صن»"را نقد کرده ام )مثال رجوع کنید به « پائین»و « متوسط»

یا مبارزۀ طبقاتی با سرمایه داری در  "مبارزۀ صنفی؟ "یا طبقه

طبقاِت جامعۀ  »یاو  ٥٩٣٢آبان  «؟اجتماعی -عرصۀ اقتصادی 

« اجتماعی ایران -سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی

. این دو نوشته در سایت آذرخش قابل ٥٩٣٩شهریور و مهر 

در اینجا مجال بازگوئی معایب این تعریف بورژوائی دسترسی اند.( 

که متأسفانه از سوی برخی از فعاالن چپ هم  –و عامیانه از طبقه 

درک من از طبقه، تعریفی است که لنین در نیست.  -تکرار می شود 

نوشته، از  ٥٣٥٣[ که در ژوئن ابتکار عظیم« ]آغاز بزرگ»مقالۀ 

 این مقوله ارائه داده است. این تعریف چنین است: 

طبقات، گروه های بزرگی از مردم اند که برحسب جایگاهشان در »

سایل ط شان با ونظام تاریخاً تعیین شدۀ تولید اجتماعی، برحسب رواب

تولید )که در غالب موارد در قانون تثبیت و فرمول بندی شده(، 

برحسب نقش شان در سازمان اجتماعی کار، و در نتیجه برحسب 

شیوۀ تصاحب سهم شان از ثروت اجتماعی و ابعاد این ثروت، از 

یکدیگر متمایز می شوند. طبقات، گروه هائی از مردم اند، که به 

ی متفاوتی که در نظام معین اقتصاد اجتماعی دارند، خاطر جایگاه ها

 «.یکی از آنها می تواند ]ثمرۀ[ کار دیگری را تصاحب کند

 –بدین سان طبقات بر اساس روابط تولیدی یا ساختار اقتصادی 

و همچنین اجتماعی جامعه تعریف می شوند و رابطۀ بین طبقات، 

کی مترد از فرد چگونگی سهم بری از تولید اجتماعی و استثمار ف

بر روابط تولیدی است. علت اصلِی استثمار، شکل معین روابط 

ر د تولیدی و اقتصادی و جایگاه متفاوت افراد در این روابط است.

جامعۀ سرمایه داری طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار طبقات اصلی 

را تشکیل می دهند که نظام سرمایه داری متکی بر آنهاست. خرده 

هر و روستا و زمینداران مدرن دو طبقۀ دیگر این بورژوازی ش

 جامعه اند. 
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 طبقۀ کارگر  

منظور من از طبقۀ کارگر یا کارگران مزدی، کلیۀ کسانی هستند که 

یروی نفاقد وسایل تولید و وسایل معیشت اند و برای گذران زندگی، 

به صاحبان وسایل تولید  کاالخود را در بازار کار به عنوان یک  کار

از نیروی کار یا منظور برای فروش عرضه می کنند. زندگی و 

د یک آدم برای تولی توانائی های بدنی و فکریتوانائی کار، مجموع 

  محصوالت مادی و خدمات است.

کارخانه ها، کارگاه ها، معدن  مزدیطبقۀ کارگر نه تنها کارگران 

ن مزدی در رشته های مختلف گراها، کارگاه های ساختمانی، کار

کشاورزی، دامداری، ماهیگیری، جنگل داری وغیره، بلکه 

کارگران مزدی خدمات گوناگون مانند حمل و نقل، بندرها، انبارها، 

بخش اعظم فناوری اطالعات، پست، مخابرات و ارتباطات، 

آموزگاران، دبیران، مدرسان دانشگاه ها، پرستاران، بهورزان و 

ها و درمانگاه ها،  بهیاران و دیگر کارکنان مزدی بیمارستان

کارکنان عادی بانک ها و شرکت های بیمه، کارکنان مزدی 

فروشگاه ها و دیگر بنگاه های تجاری، بسیاری از کارمندان ادارات، 

 بجز مدیران و کادرها در همۀ موارد یاد شدهشهرداری ها و غیره 

را نیز دربر می گیرد. محدود کردن طبقۀ کارگر تنها به کارگران 

ً  یدی یا به کارگران مولد )اعم از فکری  محدود کردن کارگران صرفا

ا، البته نیروهای سرکوبگر ر بدنی(، نگرشی تقلیل گرایانه است. و

هرچند مزد بگیرند و هرچند ممکن است وضع زندگی بخش های 

زیادی از آنها نامساعد و ناگوار باشد، به خاطر عملکردشان در 

جزء طبقۀ کارگر به حساب نمی مبارزۀ طبقاتی و به دالیل سیاسی 

 آوریم.

 طبقۀ سرمایه دار

شدن همه یا دست کم  وجود طبقۀ کارگر در جامعه، به معنی جدا

بخش مهمی از تولید کنندگان مستقیم از وسایل تولید و تجمع وسایل 

یا  و تولید یا بخش عظیم و تعیین کنندۀ آن وسایل در دست یک اقلیت

یل تولید اساساً از دو بخش تشکیل . وسااست زیر کنترل یک اقلیت

شده اند: الف( سرمایه و ب( زمین و دیگر منابع طبیعی. )در اینجا 

، یابزار کار وآن وسایل تولیدی، اعم از زمین و دیگر منابع طبیعی 

ش به کار گرفته می شوند و بخ تولید کنندگان خرد مستقلکه توسط 

ری را تشکیل می کوچکی از کل وسایل تولید در جامعۀ سرمایه دا

دهند، مورد نظر ما نیست، زیرا ما روابط تولید سرمایه دارانه را 

 بررسی می کنیم.(

مانند  وسایل تولید مصنوعمنظور از سرمایه در درجۀ اول آن 

ابزارهای دستی، ماشین آالت و تجهیزات، ساختمان ها و تأسیسات 

، کانال ها، تولیدی، وسایل حمل و نقل، ارتباطات و اطالعات، راه ها

شبکه ها، بندرها، انبارها، سیلوها، سدها و غیره، و نیز مواد خام و 

ا کااله در رابطۀ تولید سرمایه دارانۀکمکی و انرژی ای هستند که 

، به کار گرفته می از طریق استخدام کارگر مزدیو خدمات، یعنی 

 شوند. 

 انصاحبان این وسایل تولید یا کسانی که آنها را به نفع مالک

خصوصی )یا در خدمت یک اقلیت( تصاحب و کنترل می کنند طبقۀ 

سرمایه دار را تشکیل می دهند. اما سرمایه به وسایل تولیدی که در 

باال توصیف شد محدود نمی شود. سرمایه داران عالوه بر داشتن این 

، و عالوه بر در اختیار -می نامیم  سرمایۀ ثابتکه آنها را  -وسایل 

طبیعی )که یا به خودشان تعلق دارد یا از زمینداران و  داشتن منابع

یا از مؤسسات دولتی و غیره اجاره می کنند(، باید منبعی هم در 

کنند.  را خریداریکارگران اختیار داشته باشند تا بتوانند نیروی کار 

 میکه با آن نیروی کار خریداری  پولیاین منبع عبارت است از 

 نیروی و تداوم برای ادامۀ زندگیگران کار یعنی مزدی که به شود

. خالصه اینکه سرمایه دار عالوه بر پرداخت می شودکارشان 

سرمایۀ ثابت باید سرمایه دیگری برای خرید نیروی کار در اختیار 

 نامیده می شود. سرمایۀ متغیرداشته باشد که 

سطح معینی از وجود همچنین وجود طبقۀ کارگر در جامعه مستلزم 

به یروهای مولد و در نتیجه بارآوری کار اجتماعی است تکامل ن

طوری که مقدار تولید مولد مستقیم )کارگر( در زمان معین از هزینۀ 

یا مزد( برای آن زمان بیشتر او نیروی کار  ارزشنیروی کار او )یا 

باشد. بدین سان خریداِر نیروی کار یا سرمایه دار با خرید این کاال 

یعنی به حرکت درآوردن نیروی کار )آن  )نیروی کار( و مصرف
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، مقداری محصول اضافی )یعنی افزون بر هزینه (در روند تولید

کاِر پرداخت نشده یا رایگانی  تجسمهای تولید( به دست می آورد که 

زش ارو  است که از کارگر فروشندۀ نیروی کار استثمار کرده است

ً ارزش اضافی . استثمار نام دارد اضافی خاطر وجود رابطۀ  به اساسا

تولیدی معین یعنی شرایط و شکل کار در شیوۀ تولید سرمایه داری 

نداشتن ) جبر اقتصادیدر اثر اساساً امکان می یابد. بدین سان کارگر 

وسایل تولید و وسایل معیشت( است که استثمار می شود نه جبر بدنی 

 یا قهر سیاسی. 

، منابع طبیعی آب، صاحبان زمین و دیگر منابع طبیعی )جنگل ها 

 وسایل تولیدی کهبیشه ها، چراگاه ها، معادن و غیره( یعنی صاحبان 

عنی ی ،نامید. گاهی سرمایه داران زمینداررا می توان  مصنوع نیستند

حال صاحب منابع طبیعی در عین  ،صاحبان وسایل تولید مصنوع

یگر این منابع را از زمینداران یا دولت و یا د هم هستند اما غالبا

پرداختی این منابع به صاحبان منابع  اجارۀمؤسسات اجاره می کنند. 

کارگران مزدی مولد بخش های  زطبیعی از ارزش اضافی ای که ا

مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات تولید می کنند، تأمین می شود. 

البته صاحبان منابع طبیعی می توانند زمین یا دیگر منابع طبیعی را 

تگران و غیره هم اجاره دهند. این زمینداران، که به دهقانان، صنع

در جامعۀ سرمایه داری نامید،  زمینداران مدرنمی توان آنها را 

زمیندار فئودال به حساب نمی آیند چون اجارۀ زمین ها و دیگر منابع 

شان نه از رعیت های وابسته به زمین بلکه اساساً از طریق استثمار 

مایه داران تولیدی در کشاورزی، با میانجی گری سر –کارگران 

به دست می آید. بخش دیگری از اجاره  –صنعت و معدن و غیره 

هم از دهقانان آزاد گرفته می شود و نه از رعیت وابسته به زمین یا 

 ارباب. 

سرمایه داران رشته های مختلف تولیدی برای توسعۀ سرمایه گذاری 

ا اشخاص خصوصی ممکن است از بانک ها یا دیگر مؤسسات مالی ی

این وام ها نیز از ارزش اضافی استثمار شده از  بهرۀوام بگیرند. 

کارگران مولد بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات تأمین 

می گردد. بدین سان ارزش اضافی استثمارشده از کارگران مولد نه 

تنها منبع معیشت سرمایه داران تولیدی، تجاری و بانکی و نیز 

منبع انباشت و افزایش سرمایه و مهم تر از آن است بلکه زمینداران 

ای که از طبقۀ  ارزش اضافیدارائی آنها هم هست. به عبارت دیگر: 

تولیدی و  سود سرمایه دارکارگر استثمار می شود منبع اصلی 

و دیگر منابع طبیعی که در تولید سرمایه دارانه  زمیناجارۀ تجاری، 

ای است  سرمایه -بهرۀ وام یرند و مورد بهره برداری قرار می گ

که از سوی بانک ها و دیگر مؤسسات یا اشخاص در اختیار 

بخش اعظم هزینه های مؤسسات تولیدی و تجاری قرار می گیرد. 

 .نیز از همین ارزش اضافی تأمین می گردد دولتی

 خرده بورژوازی

اجتماعی خرده بورژوا در این است که برخالف  –ویژگی اقتصادی 

ۀ کارگر، صاحب وسیلۀ تولید و کار خود و در نتیجه صاحب طبق

محصول کار خویش است، و برخالف طبقۀ سرمایه دار، تمامی یا 

بخش عمدۀ درآمدش ناشی از کار اوست و نه مالکیتش بر وسایل 

 )و زمینداران( تولید. بدین سان خرده بورژواها بین سرمایه داران

رار دارند. از این رو، از یک سو، و کارگران از سوی دیگر ق

دهقاناِن خرده مالِک آزاد، پیشه وران و صنعتگران مستقل، دکان 

داران و اکثر صاحبان مشاغل آزاد، بخش وسیعی از نویسندگان، 

اجتماعی  -هنرمندان، روزنامه نگاران و مانند آنها از نظر اقتصادی 

 جامعۀ خرده بورژوا هستند. خرده بورژوا در روند تولید و مبادله در

خود را در  محصول کاربلکه اساسا  نه نیروی کارسرمایه داری، 

به فروش می رساند. اگر وسیلۀ تولید یا وسیلۀ  خدماتیا  شکل کاال

کاری که در اختیار دارد برای تأمین زندگی اش کافی نباشد مجبور 

می شود مانند کارگراِن مزدی، بخشی از نیروی کار خود را در 

دهقانان کم زمین و پیشه وران و صنعتگران تهی  :دبازار کار بفروش

دستی که مجبورند برای تأمین زندگی خود بخشی از سال را به 

کارگری بپردازند از این جمله اند. به عکس، این وضعیت نیز وجود 

دارد که وسیلۀ تولید و کار خرده بورژوا به اندازه ای باشد که خود 

بهره برداری از آن نباشند. وضعیتی یا خانواده اش به تنهائی قادر به 

که به او امکان استخدام کارگران مزدی را می دهد و در این صورت 

بخشی از درآمدش از استثمار کار دیگران تأمین خواهد شد. این 
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وضعیت نیز باعث می شود که خرده بورژوازی همچون طبقه ای 

 بین بورژوازی و پرولتاریا به حساب آید.

 

 پرولتاریامبارزۀ طبقاتی 

 آزادی طبقۀ کارگر˚خود: و مضمون این مبارزه

تضاد  که متکی بر نیروی محرک مستقیم تاریخ، مبارزۀ طبقاتی است

بین نیروهای مولد و روابط تولیدی است اما عکس برگردان یا 

 رونوشت سادۀ آن نیست.

استثمار کارگران توسط سرمایه داران، یا کار توسط سرمایه، علت 

مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا را تشکیل می دهد. در نظام  و پایۀ اصلی

سرمایه داری نه تنها کارگران استثمار می شوند و شدت این استثمار 

)یا نرخ ارزش اضافی( با افزایش بارآوری کار و با پیجیده شدن 

روش ها و سازماندهی کار بیشتر می شود بلکه در عین حال این 

ادی و سیاسی، سرچشمۀ جنگ نظام آبستن بحران های بزرگ اقتص

های تجاوزگرانه و غارتگرانه، استعمار کهن و نو، تولید و کاربرد 

و اشاعۀ سالح های کشتار جمعی، تکیه گاه اصلی اختناق و سرکوب 

سیاسی، و اِعمال ستم ها و تبعیض های جنسیتی، ملی، نژادی، دینی، 

 نگیفرهنگی و غیره است. سرمایه داری عامل اصلی از خود بیگا

کارگر و به طور کلی فرد است. نظام سرمایه داری بزرگترین 

مخرب طبیعت و محیط زیست است. این نظام، زندگی کارگران و 

اکثریت مردم را همواره در معرض فقر و بیکاری، ناامنی و بی 

اعتمادی به آینده، جنگ های تجاوزگرانه و جنگ های بنیان کن 

 جهانی قرار داده و می دهد. 

سان مضمون مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و فرجام این مبارزه، بدین 

همچون طبقه ای که هیچ نفع و آینده ای در نظام سرمایه داری ندارد، 

تنها می تواند برانداختن این نظام و هر نظام طبقاتی استثمارگر و 

مضمون مبارزۀ پرولتاریا، برانداختن نظام ستمگر دیگر باشد. 

ن خود و تمام بشریت از استثمار و نظام بردگی مزدی و رها ساخت

. این رهائی توسط خود طبقه و با نیروی طبقاتی به طور کلی است

 آزادی˚خودفکری، سیاسی و فیزیکی خود او باید صورت گیرد. 

یکی از بنیادی ترین اصول سوسیالیسم علمی است.  طبقۀ کارگر

"آزادی طبقۀ : آمدهانترناسیونال اول  همان گونه که در اسناد بنیادی

 کارگر امر خود طبقۀ کارگر است".  

 وجوه مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا؛ 

 تشکل های مختلف طبقاتی پرولتاریا

زه مبارمبارزۀ طبقۀ کارگر با سرمایه داری و با کل نظام طبقاتی، 

مبارزۀ  ،مبارزۀ اقتصادیاست که باید در حوزه های  ای همه جانبه

به طور هماهنگ و در جهت اهداف  و مبارزۀ نظریو سیاسی 

عمومی و جهانی پرولتاریا و اهداف ویژۀ مبارزۀ کارگران هر کشور 

 ادامه داشته باشد.

مبارزه ای روزانه است. کارگران هر  طبقۀ کارگرمبارزۀ اقتصادی 

روز و هر ساعت استثمار می شوند و هر روز و هر ساعت 

گران برمی خیزد. اعتراض و مقابله و مقاومت از نفس زندگی کار

اما رفع نیازهای روزانه و مبارزه برای بهبود شرایط اقتصادی و 

اجتماعی و غیره نه تنها برای حل مسایل زندگی روزانه، بلکه برای 

 تدارک و تمرین مبارزات بزرگ آینده نیز ضرورت دارد.

یکی از محورهای مهم و دائمی مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر به ضد 

داری مبارزه برای افزایش مزد است. زیرا همان گونه نظام سرمایه 

که دیدیم سرچشمۀ ارزش اضافی ای که از کارگر استثمار می شود 

عبارت است از تفاوت بین ارزشی که کارگر در زمان معینی تولید 

. بنابراین اگر کارگران می کند و مزدی که بابت این کار می گیرد

سرمایه داری موفق شوند مزد در مبارزه با سرمایه داران و دولت 

بیشتری به دست آورند به معنی این است که کمتر استثمار شده اند 

)به شرط ثابت ماندن دیگر عوامل(. البته سرمایه داران همواره می 

کوشند با افزایش بارآوری کار و ایجاد ارتش بیکاران یا شدت 

 وبارهاستثمار را باال ببرند و یا با افزودن عرضۀ نیروی کار د

به حالت قبل برگردانند. اما اینها کاهش داده مزدهای افزایش یافته را 

توجیه گرعدم مبارزه برای افزایش مزد نیست زیرا اوال تا به ثمر 

رسیدن این دو روند سرمایه داری برای مبارزه با افزایش مزد، مدتی 
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زمان الزم است و ثانبا موفقیت کارگران در مبارزه آنان را برای 

ارزات آتی دلگرم تر و آبدیده تر می کند و ثالثا افزایش مزد به مب

معنی به دست آوردن بهبودی هرچند کوچک در زندگی کارگران 

است و بازستاندن آن از سوی سرمایه داران با مقاومت روبرو می 

شود. من پائین تر مبارزه برای افزایش مزد در ایران را بررسی 

ره ای به دو عرصۀ دیگر مبارزۀ خواهم کرد اما پیش از آن اشا

طبقاتی پرولتاریا، یعنی مبارزۀ سیاسی و مبارزۀ نظری، الزم به 

 نظر می رسد. 

با بورژوازی و دیگر طبقات استثمارگر طبقۀ کارگر مبارزۀ سیاسی  

از آنجا اهمیت حیاتی دارد که روبنای سیاسی حاکم )ماشین  حاکم

ذاری و قضائی و دیگر دولتی شامل دستگاه های اجرائی، قانون گ

نهادهای سیاسی بورژوازی( حافظ و حامی سلطۀ طبقات ارتجاعی 

به )و روابط تولیدی استثمارگرانه است و تا ماشین دولتی بورژوائی 

ویژه دستگاه نظامی، انتظامی و امنیتی و دستگاه اداری و 

درهم شکسته نشود، طبقۀ انقالبی قادر به تغییر بنیادی بوروکراتیک( 

یط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نخواهد بود. مبارزۀ سیاسی شرا

در همان حال مبارزه ای است برای تشکل سیاسی طبقۀ کارگر و 

عنی ی ایحاد قدرت سیاسی این طبقه. بدون این قدرت سیاسی انقالبی،

بدون دولت کارگری، طبقات استثمارگر و ارتجاعی سرنگون شده 

دند و روابط استثمارگرانه را تداوم می توانند دوباره به قدرت بازگر

 بخشند.

، مصوب کنگرۀ قطعنامه در بارۀ ایجاد احزاب طبقۀ کارگر» در 

« ١١٧۲اساسنامۀ انترناسیونال اول، سپتامبر  ٧الهه به عنوان مادّۀ 

 چنین آمده است:

در برابر قدرت جمعی ِ طبقات دارا، طبقۀ کارگر نمی تواند » 

ند مگر با تشکل خود در یک حزب همچون یک طبقه عمل سیاسی ک

سیاسی، متمایز از و مخالف با همۀ احزاب کهنی که طبقات دارا 

 تشکیل داده اند.

این تشکل طبقۀ کارگر در حزب سیاسی برای تضمین پیروزی 

انقالب اجتماعی و هدف نهائی آن یعنی انحالل طبقات، اجتناب ناپذیر 

 است.

د با مبارزات اقتصادی خوتشکل نیروهائی که تاکنون طبقۀ کارگر 

به وجود آورده باید در همان حال همچون اهرمی در مبارزات او به 

 ضد قدرت سیاسی سرمایه داران و زمینداران خدمت کند.

زمینداران و سرمایه داران همواره امتیازات سیاسی خود را برای 

دفاع از انحصارات اقتصادی و برده کردن کار و جاودانه کردن آنها 

ار خواهند برد. بنابراین، فتح قدرت سیاسی وظیفۀ بزرگ طبقات به ک

 «کارگر گردیده است.

مارکس )پیشنهاد کنندۀ این بند( به طور روشن نقش و وظایف اصلی 

دو سازمان طبقۀ کارگر را خاطر نشان می کند: الف( حزب سیاسی 

انقالبی طبقۀ کارگر و ب( سازمان هائی که مبارزۀ اقتصادی 

اکز مر»را به پیش می برند )مارکس در جای دیگر آنها را پرولتاریا 

می نامد(، به عبارت  «مقاومت در برابر چپاول و تعدی سرمایه

. همچنین به روشنی دیده می شود که از نظر حزب و اتحادیهدیگر 

مارکس وظایف اتحادیه ها در مبارزۀ اقتصادی خالصه نمی شود و 

ی، وظایف سیاسی نیز بر عهده اتحادیه ها عالوه بر مبارزۀ اقتصاد

دارند و می توانند و باید همراه با حزب انقالبی پرولتاریا و توده های 

انقالبی کارگر و دیگر زحمتکشان سهم مهمی در برانداختن سلطۀ 

بورژوازی، فتح قدرت سیاسی توسط پرولتاریا و محو نظام سرمایه 

 داری ایفا کنند. 

 اهمیت دارد:به ویژه از دو جهت  مبارزۀ نظری

اجتماعی طبقۀ  –الف( ضرورت روشن کردن وضعیت اقتصادی  

 وکارگر و ریشۀ فقر و استثمار و انواع ستم هائی که بر این طبقه 

وارد می شود، تحلیل وضعیت طبقاتی و دیگر زحمتکشان جامعه 

اقتصادی و  -صف بندی طبقات در جامعه، تحلیل شرایط اجتماعی

انی، روشن کردن امکان و ضرورت سیاسی جهان و تضادهای جه

اجتماعی که  –نفی سرمایه داری و جانشین کردن نظامی اقتصادی 

استثمار و از خود بیگانگی در آن نباشد، شرایط تکامل همه جانبۀ 

همۀ افراد جامعه را فراهم کند و پیشرفت های فنی، علمی و اقتصادی 

ی انسان را در خدمت بهبود زندگی، افزایش سطح فرهنگی و آزاد

 به کار گیرد.
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ب( بورژوازی و ایدئولوژی پردازان او به طور دائم برای توجیه  

نظام سرمایه داری و رد سوسیالیسم علمی و هر صدائی که سرمایه 

داری را نقد کند زرادخانۀ نظری خود را به کار می اندازند و از 

ر اآنجا که دانشگاه ها و مراکز آموزشی، مراکز تحقیق، وسایل انتش

و رسانه های جمعی گوناگون را در اختیار دارند از توانائی باالئی 

چه نهادهای  –در پیشبرد ایده های خود برخوردارند. نهادهای دینی 

ً هم اساس -و نهادهای مشابه سنتی چه نهادهای دینی و دینی حکومتی   ا

. از این رو مبارزۀ نظری برای پیشبرد استثمارگراننددر خدمت 

رنامۀ انقالبی و شکست دادن بورژوازی در عرصۀ نظری اندیشه و ب

 ضرورت دارد.

رورت ، یعنی ضاین دید کلی و همه جانبه از مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا

پیشبرد مبارزه در عرصه های اقتصادی، سیاسی و نظری بیانگر 

پختگی جنبش کارگری است که تجارب و دستاوردهای مبارزات 

ا و دستاوردهای علمی و انقالبی گذشتۀ کارگران در همۀ کشوره

 تمام بشریت را مورد استفاده قرار می دهد.   

 وضعیت مزد در نظام سرمایه داری ایران

از سال ها پیش در نوشته های مختلف و به مناسبت های گوناگون  من

 را در مورد مزدها در ایران بررسی کرده ام:دو موضوع 

حکومت ها، در طول ( اینکه مزد حداقل، و به طور کلی مزد٥ 

 اند افتهیتورم افزایش  بسیار کمتر از نرخ رسمیجمهوری اسالمی 

که برخالف کشورهای  –( اینکه حتی اگر مزد حداقل در ایران ٢ 

 وسرمایه داری پیشرفته بخش اعظم مزدها برابر یا کمتر از آنند 

 تورمنرخ تا کنون به نسبت  ٥٩١١از سال  –مبناب دیگر مزدهاست 

مزد از خط فقر مطلق و به طریق اولی این ایش یافته بود باز هم افز

را به . من این موضوعات از خط فقر نسبی بسیار کمتر می بود

 .ام شکلی مبسوط و با ارائۀ آمار و داده های فراوان توضیح داده

گامی دیگر در تشدید : ٥٩١٣مزد حداقل برای سال » مثال در مقالۀ 

نوشته و منتشر  ٥٩١١در اسفند سال  که « استثمار مطلق کارگران

من جدولی تنظیم کردم که مزد حداقل و نرخ رسمی تورم از ، شده

به بعد را دربر می گرفت. من طی سال های بعد از  ٥٩١١سال 

و آخرین روایت آن در مقالۀ این جدول را به روز کرده ام  ٥٩١٣

 حداقل نقد اظهارات یک اقتصاد دان در بارۀ مزد»اخیرم تحت عنوان 

)این جدول  درج شده است.٥٩٣١فروردین ،  -« و خط فقر در ایران

 در پیوست نوشتۀ حاضر آمده است.(

مزد حداقلی را که همه  به سادگیبا استفاده از جدول مذکور می توان 

ساله مطابق نرخ تورم افزایش یافته باشد حساب کرد و مالحظه نمود 

تا کنون به تناسب تورم  ٥٩١١که مزدهای حداقل در طول سال های 

 افزایش نیافته اند.

سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و » من در مقالۀ دیگری تحت عنوان 

که در اول اردیبهشت « استثمار مضاعف زنان در جهان و ایران

و  سازمان های سیاسیاحزاب،  دیدگاه نوشته شده در نقد ٥٩٣٦

ورم را ای که شعار افزایش مزد به تناسب تتشکل های کارگری 

مطرح می کردند )و هنوز هم برخی به آن چسبیده اند( با تکیه بر 

 جدول مذکور و محاسباتی بر پایۀ داده های مندرج در آن چنین گفتم:

... اگر بورژوازی ایران و رژیم جمهوری اسالمی همان قانون  »

کار خود را، که طبق آن افزایش مزد حداقل می باید هر سال به 

گیرد، رعایت می کردند، ]می بایست[ حداقل  نسبت تورم صورت

تومان در ماه می  ٣٥٠١٥٣به مبلغ  ٥٩٣٦مزد اسمی برای سال 

هزار و  ٩٩٦رسید در حالی که این رقم از جانب شورای عالی کار 

تومان در ماه از مزد حداقل  ١٠١٥٣تومان اعالم شده که  ٩٦٦

 براساس قانون کار خود رژیم هم کمتر است!

 ٩٩٦اینها در صورتی است که واقعاً مزد هیچ کارگری از البته همۀ 

تومان در ماه کمتر نباشد در حالی که می دانیم میلیون  ٩٦٦هزار و 

 تومان در ماه را هم ندارند.  ٩٦٦هزار و  ٩٩٦ها کارگر حتی همین 

اما مسأله و مشکل اصلی کارگران در زمینۀ مزد این نیست که مزدها 

ً به نسبت نرخ ته اندبه نسبت تورم باال نرف . حتی اگر مزدها واقعا

 ٩٦٦هزار و  ٩٩٦تورم باال رفته بودند، یعنی اگر مزد حداقل بجای 

تومان در ماه رسیده بود و بقیۀ مزدها هم به  ٣٥٠١٥٣تومان به 

همین نسبت باال رفته بود باز هم کارگران زیر خط فقر می بودند. 

سوم خط فقر در یک تومان در ماه کمتر از یک  ٣٥٠١٥٣زیرا 
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سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و )« نفری در تهران است. ٣خانوار 

 (٢٢ص  استثمار مضاعف زنان در جهان و ایران،

در  ٥٩٣٩محاسبۀ مشابهی برای تخمین مزد حداقل رسمی در سال 

صورتی که مزدها همه ساله مطابق نرخ تورم افزایش یافته بودند 

 می توان انجام داد: 

برابر  ٥٩٣٦ص قیمت کاالها و خدمات مصرفی را در سال اگر شاخ

فرض کنیم، این شاخص بنا بر داده های بانک مرکزی در سال  ٥٦٦

( و در سال ٥٩٣٦تا  ٥٩٥٠بوده )سند تورم از  ٩١/٦برابر ٥٩١١

رسیده است )سند شاخص کاالها و خدمات  ٢/٢٦٩به  ٥٩٣٩

  (.٥٩٣٩مصرفی در مناطق شهری ایران سال 

به  ٥٩٣٩تا  ٥٩١١ی کاالها و خدمات مصرفی از سال پس بها 

  = ١٩٣ /٧٣میزان 
٢٦٩/٢

٦/٩١ 
  =  ٩١١برابر و مزدهای حداقل اسمی   

٠٦١٣٥٦

٥٧٦٥
. یعنی قیمت کاالها و خدمات مصرفی افزایش یافته اندبرابر  

 درصد از مزدها بیشتر افزایش یافته اند. ١٦به طور متوسط حدود 

له به نسبت تورم افزایش می یافتند مزد حداقل در اگر مزدها همه سا

تومان می رسید که البته باز از  ٣٦٣١١٧می بایست به  ٥٩٣٩سال 

هزار تومان  ٥٠١یعنی یک میلیون و  ٥٩٣٩خط فقر مطلق در سال 

 در ماه  کمتر می بود.

را، در  ٥٩٣١بر همین اساس می توان مزد حداقل برای سال 

له مطابق تورم افزایش می یافت، حساب صورتی که این مزد همه سا

که بر اساس نرخ تورم از  ٥٩٣٩کرد. کافی است مزد حداقل سال 

و پیش  ٥٩٣٣حساب شده به نسبت نرخ تورم در سال  ٥٩١١سال 

افزایش دهیم. در این صورت مزد  ٥٩٣١بینی نرخ تورم در سال 

در صورتی که این مزد همه ساله مطابق  ٥٩٣١حداقل برای سال 

و  ٣٦٣١١٧ ×٥٣/٥× ٥١/٥رم افزایش می یافت می بایست به تو

تومان در ماه  ٥٥٣٢٣٠١تومان در ماه برسد. مبلغ ٥٥٣٢٣٠١یا 

هزار  ٩١٦که تقریبا به میزان که به این صورت به دست می آید 

مصوب شورای مزد ماهانۀ تومان  ٠٠٦هزار و  ١٥٢از تومان 

ز خط فقر مطلق سال احتی این مبلغ  می بود. اما عالی کار بیشتر

 . هزار تومان در ماه( ٣٦٦)حدود  بسیار کمتر است ٥٩٣١

 مبارزه برای افزایش مزد و معیارهای این افزایش

در تمام دوران حکومت جمهوری اسالمی کارگران به شیوه های 

مختلف برای افزایش مزد مبارزه کرده اند. من در اینجا به توصیف 

زم بلکه معیارهای افزایش مزد را و تشریح این مبارزات نمی پردا

که از سوی برخی کارگران، سازمان های کارگری و یا برخی 

 احزاب سیاسی مطرح شده بررسی می کنم.

 الف( افزایش مزد به تناسب تورم 

یکی از شعارهائی است که از سوی یک  افزایش مزد به تناسب تورم

های  رشته تشکل ها و فعاالن کارگری وغالب احزاب و سازمان

سیاسی که خود را حزب طبقۀ  کارگر یا مدافع این طبقه می دانند 

 طی سی و هفت سال اخیر مطرح شده است.

من در زیر شعارهای برنامه ای حزب توده، سازمان فدائیان خلق 

)اکثریت(، سازمان فدائیان )اقلیت(، چریک های فدائی خلق 

خلق(،  )سیاهکل(، سازمان چریک های فدائی خلق ایران )نبرد

حزب رنجبران، راه کارگر، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست 

 کارگری ایران را از اسناد این سازمان ها نقل می کنم.

باید توجه داشت که احزاب موسوم به حکمتیست، سازمان اتحاد  

سوسیالیستی کارگری و غیره از نظر برنامه ای و به ویژه در مسألۀ 

ت کارگری و منصور حکمت را بیان مزد همان دیدگاه حزب کمونیس

می کنند از این رو خواست این جریانات اخیر به طور جداگانه 

 مطرح نشده است.

در مورد احزاب و سازمان های چپ دیگری که نامشان در زیر  

نیامده من نتوانستم یک سند برنامه ای یا رسمی در مورد مزد حداقل 

 به دست آورم. 

بررسی خواست افزایش مزد به تناسب از آنجا که منظور من صرفا 

تورم و ردیابی این خواست در دیدگاه و گفتمان احزاب و سازمان 

هائی است که خود را حزب طبقۀ کارگر و یا مدافع این طبقه می 

دانند، از تفاوت های سیاسی و نظری مهمی که این سازمان ها با 

د دیدگاه های یکدیگر دارند انتزاع به عمل آورده ام. افزون بر آن نق

 ، در-جز در مسألۀ افزایش مزد به تناسب تورم  –این یا آن سازمان 

هدف من ریختن همۀ این احزاب و اینجا مورد نظر من نیست. 

سازمان ها )که تفاوت های مهم سیاسی و نظری با یکدیگر دارند( 
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در یک سبد نیست بلکه نشان دادن این موضوع است که سازمان ها 

به رغم تفاوت های مهم شان در زمینه های دیگر،  و احزاب مذکور

. این موضع به مضمون در مسألۀ مزد موضع کمابیش مشابهی دارند

 ( بسیار نزدیک است.٢و  ٥قانون کار رژیم )بندهای  ٣٥مادۀ 

حال نگاهی به مواضع احزاب و سازمان های یاد شده در مورد مزد 

 حداقل بیاندازیم:

 حزب توده 

قانونی حداقل دستمزدها برای زحمتکشان، متناسب  تأمین و تضمین»

با نیازهای موجود در جامعه و ترمیم ساالنه حقوق و دستمزدها 

)برنامۀ حزب تودۀ ایران، مصوب « متناسب با نرخ تورم در کشور.

 (٥٩٧٠چهارمین کنگرۀ حزب 

تأمين و تضمين قانونی حداقل درآمد و بازنشستگی برای تمام »

حقوق  ۀبا نيازهای موجود در جامعه، و ترميم ساالن زحمتكشان، متناسب

)برنامۀ حزب تودۀ ایران، « و دستمزدهامتناسب با نرخ تورم در كشور

 (٥٩٣٥مصوب کنگرۀ ششم 

 سازمان فدائیان خلق )اکثریت(

حداقل دستمزد باید بر پایۀ محاسبۀ دقیق حداقل معیشت تعیین شود »

تغییر تناسب انباشت و  و همه ساله متناسب با نوسان قیمت ها و

)طرح برنامۀ سازمان « مصرف تولیدات اجتماعی ترمیم گردد.

مصوب هیأت سیاسی کمیتۀ مرکزی  –فداییان خلق ایران )اکثریت( 

 (  ٥٩٠٥سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(، خرداد ماه 

تورم و هزینه های زندگی، باید مبنای تعیین حداقل دستمزد »

 )اعالمیه ها و بیانیه های اخیر این سازمان( «دکارگران قرار گیر

 سازمان فدائیان )اقلیت(

دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه ها هر سال  ۀافزایش پای»

با  ٥٩١٧چاپ  –)برنامه سازمان فدائیان ) اقلیت( « یک بار

 اصالحات کنفرانس یازدهم( 

 چریک های فدائی خلق

ران به نسبت نرخ تورم می شود آنچه که مانع افزایش دستمزد کارگ»

همانا ظرفیت پایان ناپذیر حرص و طمع طبقه حاکم و سود جویی 

از اعالمیۀ )« آنان است که چنین اجازه ای را نمی دهد. 

 –« !"زندگی در "زیر خط مرگ تضمین ،30دستمزدهای سال »

 (٥٩٣٢اسفند 

 سازمان چریک های فدائی خلق ایران )نبرد خلق(

ستمزد با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و تعیین حداقل د»

تشکلهای مستقل کارگری، متناسب با افزایش نرخ واقعی تورم. 

محاسبه حداقل حقوق بر اساس تامین نیازهای زندگی شرافتمندانه و 

 . «انسانی یک خانوار چهار نفره

 حزب رنجبران

نونی برابر مزد ک ٩مبارزه برای باالبردن مزد حداقل کارگران به  »

 )برنامۀ حزب رنجبران(«  ، با احتساب تورم ساالنه

 راه کارگر

طبقه بندی مشاغل و تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینۀ معیشت »

 )برنامه راه کارگر(« یک خانوادۀ پنج نفره

 حزب کمونیست ایران

تعیین حداقل دستمزد رسمی با تصویب نمایندگان سراسری منتخب »

نفری و  ١وسایل معیشت و رفاه خانوادۀ  کارگران بر پایۀ هزینۀ

افزایش سطح دستمزدها متناسب با باال رفتن بهای وسایل معیشت و 

)برنامۀ حزب کمونیست « با در نظر داشتن بهبود سطح زندگی.

ایران، مصوب کنگرۀ مؤسس حزب کمونیست ایران، شهریور 

٥٩٠٢) 

 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٥٩)بند « ستمزد به تناسب تورمباالرفتن اتوماتیک حداقل د»

برنامۀ این « یک دنیای بهتر» از « قوانین رفاه و کار اجتماعی»

 حزب(

 سبتنا به دستمزدها بردن باال»یکی از رهبران حکمتیست خواست 

رچم پ»را در کنار بیمۀ بیکاری، حق تشکل و حق اعتصاب،  «تورم

 می نامد! « طبقۀ کارگر
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تمامی احزاب و سازمان های باال  دیده می شود که خواست تقریباً 

البته قانون کار است و  ٣٥)بجز حزب رنجبران( دقیقا همان مادۀ 

این ماده  ٢برخی بیشتر به بند این ماده و  ٥برخی بیشتر به بند 

 و« سطح هزینه ها»و « تأمین هزینۀ معیشت»گرایش دارند. مسألۀ 

آمده از  باالی که در شعارهای برنامه ای برخی سازمان ها« رفاه»

آنجا که معیار و استانداردی برای این مقوالت تعریف نشده، مبهم و 

ناروشن اند و نمی توانند مبنائی برای ارائۀ یک خواست مشخص در 

قانون کار: بند  ٣٥مادۀ  ٢مبارزات کارگران باشند. درست مانند بند 

حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمی  - ٢»می گوید:  ٣٥مادۀ  ٢

وحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه و ر

قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده، كه تعداد 

ه اینک« مین نماید.أع رسمی اعالم می شود را تجمتوسط آن توسط مرا

تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن » مزد به اندازه ای باشد 

ت اس بسیار مبهم« مین نمایدأم می شود را تع رسمی اعالجتوسط مرا

ه بدر مورد حقوق کارگران و توده ها و مانند تمام قوانین بورژوائی 

شیوه های مختلف قابل تأویل و تفسیر است و اساساً برای فریب و 

چه؟  یعنی تأمین یک زندگیتحمیق کارگران آمده است. باید پرسید 

را باید بپوشاند؟ وقتی که  چه هزینه هائی معیار این تأمین چیست؟

معیاری مطرح نباشد هیچ محتوا و معنای روشنی نمی توان انتظار 

می « تأمین»داشت )زندگی کارتن خواب هم باألخره یک جور 

 شود!(

، یعنی «حزب کمونیست کارگری ایران»در مورد خواست 

ت که این باید گف« باالرفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم»

خود یعنی « حزب مادر»با طرح این شعار نسبت به شعار حزب 

تعیین حداقل دستمزد رسمی »که خواست « حزب کمونیست ایران»

با تصویب نمایندگان سراسری منتخب کارگران بر پایۀ هزینۀ وسایل 

نفری و افزایش سطح دستمزدها متناسب  ١معیشت و رفاه خانوادۀ 

ر نظر داشتن بهبود سطح با باال رفتن بهای وسایل معیشت و با د

کرده و یک یا دو « ترقی معکوس»  را مطرح می کرد،« زندگی.

 گام به عقب برداشته است!

برخی از فعاالن و یا اعضای سازمان هائی که افزایش مزد به تناسب 

تورم را مطرح می کنند در مقابل این انتقاد که حتی اگر از سال 

ایش یافته بودند باز هم مزد تا کنون مزدها به تناسب تورم افز ٥٩١١

حداقل از خط فقر مطلق پانین تر می بود چنین پاسخ می دهند که 

نرخ های تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی دروغ است و برای 

بسیار بیشتر از ارقامی  تورم واقعیو اند فریب مردم ساخته شده 

 تورم هنگامی که از آنها پرسیده می شود کهاست که اعالم می شود. 

پاسخی واقعی چقدر است و شما چگونه آن را محاسبه کرده اید 

به کارگران پیشنهاد می کنند برای افزایش مزد به  ندارند. با این حال

 !تناسب تورمی که نمی دانند چقدر است مبارزه کنند

اگر به نسبتی چند برابر نرخ تورم اعالم حتی می دانیم که مزدها 

از خط فقر بسیار پائین تر خواهند بود و  شده هم افزایش یابند باز

کفاف هزینۀ زندگی کارگران را نخواهند داد. یعنی مثال مزد حداقل 

بر اگر  شدهدرصد تعیین  ٥٣بر اساس نرخ تورم  که ٥٩٣١سال  

درصد تعیین می شد تازه به رقم  یک  ١٦پایۀ نرخ تورم معادل 

نصف خط فقر  هزار تومان در ماه می رسیدیم که از ٠١میلیون و 

 «افزایش مزد به تناسب تورم»هم کمتر می بود. طرفداران  شعار 

حتی در مقابل چنین واقعیاتی دست از این شعار که برایشان به کالمی 

 مقدس و آیه تبدیل شده است نمی کشند!

واقعیت این است که شعار افزایش مزد به تناسب تورم که هنوز 

را انقالبی هم می دانند آن  شماری از سازمان های سیاسی که خود

را تکرار می کنند شعاری است که محتوای آن تثبیت وضع موجود 

فاجعه بار طبقۀ کارگر در ایران است: شعاری است محافظه کارانه 

 .و دقیق تر و روشن تر بگوئیم شعاری است قهقرائی

 ب( معیار خط فقر

 وانبرخی از فعاالن کارگری خط فقر )مطلق یا نسبی( را به عن

معیاری برای خواست افزایش مزد مطرح می کنند. من بر آنم که 

هرچند توضیح و بازکردن مسألۀ خط فقر )مطلق و نسبی( برای 

افزایش آگاهی تودۀ کارگران و افشای سرمایه داران و دولت اسالمی 

اما رسیدن به خط فقر، چه مطلق و چه سرمایه اهمیت زیادی دارد، 

! به عبارت دیگر رسیدن به رگران باشدنسبی، نمی تواند هدف کا

خط فقر )چه مطلق و چه نسبی( نمی تواند شعار مثبت یا ایجابی 

کارگران پیشرو باشد. کسانی که خط فقر )حتی فقر نسبی( را مبنائی 

برای سطح مزد درخواستی مطرح می کنند تلویحا سطح معینی از 
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ر نونی بیشتفقر را پذیرفته اند هر چند که این سطح از مزدهای ک

باشد. سرمایه داران و نظام سرمایه داری کارگران را به فقر مطلق 

و و در بهترین حالت به فقر نسبی محکوم می کنند، اما خود کارگران 

را برای خود بپذیرند و خواستار مزدی در « سرنوشت»نباید این 

 حول و حوش فقر مطلق باشند!

 مبنائی برای خواست افزایش مزد

مزد به تناسب تورم به دالیلی که گفتیم نمی تواند مبنای  اگر افزایش

به  ٣٥مادۀ  ٢خواست کارگران برای افزایش مزد باشد، اگر بند 

دلیل سکوت در مورد سطح زندگی خانوار کارگری که باید توسط 

شود هیچ ارزش عملی ندارد و تنها برای فریب « تأمین»مزد حداقل 

ید سطحی از فقر )نسبی یا کارگران مطرح شده است، و اگر نبا

مطلق( افق ما را تشکیل دهد، پس چه معیار و مبنائی برای افزایش 

 مزد در این برهه باید در نظر گرفته شود؟

مبنائی که ما پیشنهاد می کنیم و در سال های گذشته هم توضیح داده 

ر د طبقۀ واجد اکثریت مطلق: کارگران مزدی ایران ایم چنین است

درصد یا باالتر( و در همان حال مولد بخش اعظم  ٠٦جامعه اند )

دست (، پس طبیعی است که درآمد آنها %١٦ثروت کشورند )باالی 

متوسط هزینۀ زندگی یک در سطح درآمد متوسط جامعه باشد و  کم

را بر اساس داده های بودجۀ خانوار شهری که  خانوار چهار نفره

سند  ١مثال در صفحۀ  بپوشاند.می کند هر ساله بانک مرکزی اعالم 

که در شهریور « ٥٩٣٩نتایج بررسی بودجۀ خانوار در سال »

 یك ماهانۀ ناخالص هزینۀ متوسطمنتشر شده آمده است:  ٥٩٣٣

معادل دو میلیون و هفتصد و سی و  ٥٩٣٩شهری در سال  خانوار

 نه هزار و هفت صد تومان در ماه بوده است.

ۀ یک خانوار شهری در برای محاسبۀ تقریبی متوسط هزینۀ ماهان

و  ٥٩٣٣باید این مبلغ را با در نظر گرفتن تورم سال  ٥٩٣١سال 

بدین سان متوسط هزینۀ به روز کرد.  ٥٩٣١پیش بینی تورم سال 

 /٥١ برابر ۱٣٣٥زندگی ماهانۀ یک خانوار چهار نفری در سال 

میلیون تومان  6.3تومان  و یا تقریباً  ٠٧٣٣٧٢٢ ×٥ /٥٣  ×٥

  .خواهد بود

که در دی « سهم مزدها در تولید ناخالص داخلی ایران»من در مقالۀ 

د سطح مز یکسانیبر پایۀ محاسبۀ نگاشته شده  ٥٩٣٢و بهمن سال 

میلیون تومان حساب کردم و  ٢ /١را   ٥٩٣٩سال حداقل برای 

 نوشتم:

برای تأمين هزينۀ متوسط يک خانوار کارگر شهری در سطح »

 ٢١ ر ماه نياز است، در تهران حدود ميليون تومان د ٢ /١کشور 

درصد بيشتر از اين مبلغ و در استان هائی که هزينۀ زندگی  ٩٦تا 

البته اگر کارگران چنين   .درصد کمتر ٩١تا  ٩٦کمتر است حدود 

مزدی دريافت کنند به معنی اين نيست که ديگر استثمار نمی شوند. 

هر مبارزه ای در ضمن طرح اين پيشنهاد بدان معنی نيست که در 

می توان بدان دست يافت يا اگر اين خواست را کارگران به هر 

دليلی مطرح نکنند نبايد در مبارزه شرکت کرد. طرح اين موضوع 

قانون کار جمهوری  ٣٥برای نشان دادن آلترناتيوی در مقابل مادۀ 

اسالمی است که متأسفانه برخی از سازمان های سياسی چپ نيز 

بايد با طرح دقيق و وسيع اين  تکرار می کنند طوطی وار آن را

بحث ها و استدالل ها تبليغات ضد کارگری رژيم، سرمايه داران، 

اقتصاددان های بورژوا و نيز کارگزاران دولت و کارفرماها را که 

به عنوان نمايندگان کارگری می کوشند اهداف سرمايه داران را به 

 توانند با توضيح ميزان وپيش برند خنثی کرد. کارگران آگاه می 

شدت استثمار کارگران از سوی کارفرمايان، با طرح امکان به 

وجود آوردن شرايطی ديگر، ضرورت مبارزه برای تغييری 

جهشی در وضع مزدها و شرايط کار و غيره را برای توده های 

کارگر توضيح دهند و آنان را برای چنين مبارزه ای بسيج و 

 «.سازماندهی کنند

اينجا توجه به نکتۀ مهمی ضروری است: اينکه کارگران در در 

مبارزۀ معينی تا چه اندازه می توانند پيشروی کنند به توازن نيروها 

يا به گفتۀ مارکس به توان هريک از دو طرف مبارزه بستگی دارد. 

مارکس در مورد مبارزه برای کاهش ساعات روزانۀ کار به نکتۀ 

د مزد هم می توان آن را به کار بست. مهمی اشاره دارد که در مور

مارکس با توضيح اينکه حداکثر سود از يکسو توسط مزد حداقل 

فيزيکی و از سوی ديگر توسط حداکثر فيزيکی ساعات کار روزانه 

تثبيت درجۀ واقعی آن تنها با مبارزۀ »محدود می شود می نويسد: 



 هنگامی که توده های کارگر آذرخِش اندیشۀ انقالِب اجتماعی را جذب کنند، توفاِن انقالب جامعه را از استثمار و ستم پاک خواهد کرد
 

28 
 

همواره  دائمی بين سرمايه و کار حل و فصل می شود، سرمايه دار

گرايش به کاهش مزدها به حداقل فيزيکی و طوالنی کردن ساعات 

کار به حداکثر فيزيکی دارد، در حالی که کارگر همواره در جهت 

مخالف فشار وارد می آورد. موضوع به مسألۀ توان هريک از 

، مزد)مارکس، "« دوطرف مبارزه ]توازن نيروها[ تبديل می شود.

اين سخنرانی مارکس گاهی زير عنوان  از بخش آخر. -"« بها، سود

 (نام برده می شود.« ارزش، بها و سود»

 اکنون نيز مسأله همان است.

رقم سه و نیم میلیون تومان برای مزد سال  آیا

 از نظر اقتصادی ناممکن است؟ ۱٣٣٥

رئیس دانا مزدی معادل یک و نیم میلیون تومان  می دانیم که فریبرز

در صدی که به طور  ٠٦ه از نظر او با در ماه پیشنهاد می کند ک

متوسط به خاطر حق سنوات، حق اوالد، حق مسکن، حق ایاب و 

ذهاب، تأمین هزینۀ یک وعده غذا از سوی کارفرما در محل کار، 

اشتغال سایر افراد خانوار )معادل یارانه ها، 
٥

٢
نفر( و غیره به آن   

 تر از آن می رسد.اضافه می شود به سطح خط فقر مطلق یا کمی باال

تشکل کارگری که طی بیانیه  ٥٩بدین سان طبیعتاً با مزد درخواستی 

ی حداقل مزد را رقم سه و نیم میلیون تومان در ماه اعالم کرده یها

کند. اما آموزنده است که دلیل مخالفت او را بدانیم. می اند مخالفت 

ی سانرئیس دانا می گوید این مبلغ عملی نیست و مدعی می شود ک

که این رقم را اعالم کرده اند از اقتصاد چیزی سرشان نمی شود و 

  .بورژوازی و کارشناسانش به آنها می خندند

که مورد تمسخر بورژوازی و رئیس دانا « استدالل»حال ببینیم 

ید رئیس دانا این است که نظرش کارشناسانش قرار نمی گیرد )و ام

از جانب بورژوازی یا دست کم بخشی از این طبقه مورد حمایت هم 

ر مورد رد خواست مزد سه و نیم میلیون تومانی از قرار گیرد( د

تشکل کارگری چیست؟ رئیس دانا می گوید اگر رقم سه و  ٥٩سوی 

لید وضرب کنیم از کل ت« تعداد کارگران»نیم میلیون تومان را در 

ناخالص ایران بیشتر می شود! سپس برای اثبات ادعای خود 

درصد به رقم سه و نیم میلیون تومان اضافه می کند )در  ٠٦نخست

حالی که هیچ یک از تشکل هائی که خواست مزد سه و نیم میلیون 

درصدی که باید به آن اضافه  ٠٦تومان را مطرح کرده اند حرفی از 

میلیون و بعد در  ٢٧ /١ در عدد شود نزده اند!( سپس آن را

تومان را به دست آورد که  تریلیون ٥١٥١ضرب می کند تا رقم ٥٢

 بیشتر است!! ٥٩٣٩در سال از تولید ناخالص داخلی ایران 

)از اظهارات رئیس دانا در مصاحبه با رادیو پیام  

www.radiopayam.ca.  این مصاحبه را در پیوند زیر می .

توان گوش کرد: 

https://www.youtube.com/watch?v=8r_CoEK-c_8) 

که رئیس دانا مطرح می  یمیلیون نفر ١/٢٧باید توجه داشت رقم 

است  ٥٩٣١در سال  جمعیت فعال اقتصادی ایرانکند معادل کل 

یعنی کل کسانی که کار می کنند به عالوۀ بیکاران جویای کار. 

 یلیون نفرم ١/٢٧جمعیت کارگران ایران، اعم از شاغل و بیکار، 

تشکلی که مزد سه و نیم میلیونی مطرح  00یست و هیج یک از ن

 ١/٢٧. کرده اند در مورد درآمد غیر کارگران چیزی نگفته اند

دهقان، پیشه ور، وکیل  عالوه بر کارگر، شامل میلیون نفر

کادر اداری و خصوصی، دادگستری، مستغالت دار، نزول خور، 

سر، پاسدار، ژاندارم، مالک، روضه خوان، افزندانبان، مداح، 

، محضردار، دعانویس، زیارتنامه خوان سرمایه دار، پزشک، تاجر

اید ب و غیره می شود که آنها را نباید با کارگر یکی گرفت. در ضمن

آدم عاقل، حتی نیست. هیچ  مزد ،درآمدیهر نوع توجه داشت که 

آزاد هزینۀ زندگی دهقان خرده مالک یا پیشه ور  هیچ اقتصاددان،

ارائه شده  میلیون نفر ١/٢٧میلیون نفر از   ١)که مجموعا بیش از  

وکیل هزینۀ زندگی یا ( از سوی رئیس دانا را تشکیل می دهند

 یا صاحب بنگاه معامالت ملکی دادگستری یا پزشک صاحب مطب

 کند! نمی را از سرمایه دار خصوصی یا از دولت طلب 

 ٥٩/ ٩١ت کارگران ایران را رئیس دانا بارها در سخنان خود جمعی

 ٥٩/ ٩١میلیون نفر برآورد کرده است. حال اگر برای تمام این 

میلیون نفر مزدی معادل سه نیم میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم 

ً  ٥٢ (×٩١/٥٩× ٥٦ ٠) (×١/٩× ٥٦ ٠به رقم  )  ١٠٥و یا تقریبا

خالص اتومان در سال خواهیم رسید. اکنون ببینیم تولید ن تریلیون

چقدر خواهد بود و آیا آن گونه که رئیس  ٥٩٣١داخلی ایران در سال 

  دانا هشدار می دهد پرداخت چنین مبلغی از ظرفیت آن بیرون است؟!
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و ٥٩٣٣، ٥٩٣٩ما ارقام رسمی تولید ناخالص داخلی سال های 

، مرکز آمار ایران، سندی زیر ٥٩٣٣را نداریم. در بهمن ماه  ٥٩٣١

منتشر کرده که در آن تولید ناخالص « ر آئینۀ آمارایران د» عنوان 

لایر یا تقریباً  تریلیون ٥٦٦٣٣معادل ٥٩٣٢داخلی ایران در سال 

(. ٥٧١تومان به قیمت جاری ذکر شده است )ص  تریلیون ٥٦٦١

خالصۀ تحوالت اقتصاد واقعی ایران در سال »بانک مرکزی در 

قدماتی رشد ( در برآورد م٥٩٣٣)منتشر شده در خرداد « ٥٩٣٩

درصد  ٥/٥٧به قیمت جاری را،  ٥٩٣٩تولید ناخالص داخلی سال 

به  ٥٩٣٩اعالم کرده است. بدین سان تولید ناخالص داخلی در سال 

 ً می بینیم که همین تومان است.   تریلیون ٥٥٧٧ قیمت جاری تقریبا

تومان  تریلیون ٥٥٧٧ ، یعنی ٥٩٣٩،رقم تولید ناخالص داخلی سال 

برابر کل مبلغ سالیانۀ مزدهای درخواستی  بر اساس  که بیش از دو

سه و نیم میلیون تومان در ماه است برای ابطال اعتراض رئیس دانا 

 . کافی است

را  ٥٩٣١تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت های جاری در سال  

 می توان چنین برآورد کرد:

ای را بر اساس قیمت ه ٥٩٣١نخست تولید ناخالص داخلی در سال 

و  ٥٩٣٣و نرخ رشد های ارائه شده برای سال های  ٥٩٣٩سال 

 %١و  %٢تخمین می زنیم. نرخ رشد این دو سال به ترتیب  ٥٩٣١

به قیمت  ٥٩٣١است. با این فرض ها تولید ناخالص داخلی در سال 

و یا  ٥٥٧٧×٦١/٥×٦٢/٥چنین  خواهد بود:   ٥٩٣٩های سال 

 .تریلیون تومان ٥٢٠٦تقریبا 

 به قیمت هایدست آوردن تخمینی از تولید ناخالص داخلی برای به 

را در دفالتورهای سال تریلیون تومان  ٥٢٠٦باید رقم  ٥٩٣١جاری 

یا ضریب تعدیل:  deflatorضرب کنیم ) ٥٩٣١و  ٥٩٣٣های 

به قیمت های  ٥٩٣١و سال  ٥٩٣٣نسبت قیمت های جاری سال 

ون دفالتورها فرض شده(. اما چ ٥٩٣٩سال مرجع که در اینجا سال 

را در دست  ٥٩٣١و  ٥٩٣٣یا ضریب تعدیل قیمت های مربوط به 

 ٥٩٣٣را به تناسب تورم سال های تریلیون تومان  ٥٢٠٦نداریم رقم 

به روز می کنیم تا تخمینی از تولید ناخالص داخلی سال  ٥٩٣١و 

به دست آوریم. البته دفالتور با شاخص تورم یکی نیست و  ٥٩٣١

دارد اما این تفاوت هیج خللی  کمی تفاوتز با آن از نظر عددی نی

ما ایجاد نمی کند. بدین سان بر اساس فرض هائی که در  بحثدر 

مورد رشد اقتصادی و ضریب تعدیل قیمت ها کرده ایم، تولید 

به قیمت های جاری این سال چنین  ٥٩٣١ناخالص داخلی در سال 

 تریلیون ٥٠١٢و یا تقریا  ٥٢٠٦ ×٥ /٥٣  ×٥ /٥١خواهد بود: 

 .تومان

تریلیون تومان معادل مجموع مزدهای سالیانۀ  ١٠٥مبلغ  اگر

کارگران براساس سه و نیم میلیون تومان در ماه را به تولید ناخالص 

تومان تقسیم کنیم به  تریلیون ٥٠١٢یعنی به  ٥٩٣١داخلی در سال 

 و است «یمعقول»می رسیم که رقم کامال  %٣/٩٩و یا ٩٩٣/٦عدد

ا باید نگرانی رئیس دانا و دیگر کسانی که تصور می کنند و قاعدت

اگر مزد حداقل به سه و نیم میلیون تومان در ماه برسد چیزی برای 

سرمایه گذاری و تأمین دیگر هزینه های ملی باقی نخواهد ماند رفع 

 شده باشد!

ممکن است گفته شود همۀ مزدها معادل مزد حداقل نیستند و این 

که اگر مزدهای باالتر از حداقل و نیز هزینۀ  پرسش مطرح گردد

 بیمۀ بیکاری و غیره را در نظر بگیریم وضع چگونه خواهد بود؟

 ١٠٥درصد به مبلغ  ٠٦تا  ١٦با افزودن حدود پاسخ این است که 

می توان عالوه بر پرداخت تومان که در باال حساب کردیم،  تریلیون

مزد حداقل، هزینه های  سه و نیم میلیون تومان  در ماه به عنوان

 زیر را نیز تأمین کرد:

تودۀ چندین مستمری قابل قبول )در حدود مزد حداقل( برای الف( 

 ٠ تا ١ رقمی در حدودکه میلیونی کارگران بیکار و جویندگان کار 

 ندمیلیون نفر

 مزدها و حقوق های باالتر از مزد حداقل تأمینب( 

 ز کار افتادگان و غیرهپ( ضرورت ترمیم مستمری بازنشستگان، ا

 ت( ......

در این حالت حجم کل مبلغی که صرف مزد بعالوۀ هزینۀ مستمری 

بیکاران بعالوۀ بهبود مستمری بازنشستگان و غیره می گردد معادل 

 ١٣میلیارد تومان خواهد گردید که تقریبا  ١٣١و یا  ١٠٥ ×٠٦/٥

س هشدار رئیتولید ناخالص داخلی خواهد شد و می بینیم که بازهم  %

دانا مبنی اینکه مزد حداقل به میزان سه و نیم میلیون تومان در ماه 

 از تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد شد بی اساس است.
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نسبت مجموع دریافتی های کارگران و دیگر مزدبگیران  ،در اقتصاد

 labour)می نامند  سهم کار یا سهم مزدرا  به تولید ناخالص داخلی

share  یاwage share) این نسبت به فرض برقراری مزد حداقل .

و در نظر گرفتن مزدهای باالتر از حداقل و غیره در ایران کمتر از 

 خواهد بود. %١٣

ً رئیس دانا  به رغم اینکه طی دو دهۀ  سهم کارمی داند که  قاعدتا

واحد درصدی در کشورهای پیشرفتۀ  ٥٦تا  ١گذشته کاهشی معادل 

آلمان، در و  %١٠حدود  در آمریکا هم اکنونسرمایه داری داشته 

است. این  %٠٦انگلستان و فرانسه کشورهای اسکاندیناوی بیش از 

، در کرۀ %٣٧، در چین حدود % ١٦نسبت در روسیه بیش از 

است.  ( ٢٦٥٥)در سال   %٩٦، در ترکیه حدود%٠٢حدود  جنوبی

ی تخمین زده م %٢٣در حدود این نسبت  ٥٩٣٢در ایران در سال 

 !شود

و هشدار رئیس دانا در مورد اغراق « انذار»بدین سان فریادهای 

آمیز بودن مزد حداقل به میزان سه و نیم میلیون تومان در ماه، دانسته 

یا ندانسته و خواسته یا ناخواسته، چیزی جز پژواک فریاد بورژوازی 

ایران نیست که از آغاز روی کار آمدنش به پرداخت مزد زیر خط 

ازه اگر این مزد را بپردازد!( عادت کرده و در طول نزدیک فقر )ت

 چهار دهه حکومت ننگین رژیم اسالمی بدعادت تر نیز شده است.

 آری:

 گرچه از حلقوم عبدهللا بود! خود از شه بود مطلق آن آواز  

 

رابطۀ بین افزایش حقیقی مزدها و تورم به طور کلی 

 )بحث نظری(

یکی »زایش مزد بر نرخ تورم می گوید: رئیس دانا در مورد تأثیر اف

دولت برای جلوگیری از افزایش و از مبانی استداللی کارفرمایان 

متناسب در حداقل دستمزد نظریه ی ایجاد تورم است که می گویند 

رئیس دانا این نظر را « کمی بعد دامن خود کارگران را می گیرد.

ان ه می کوشد نشرد نمی کند بلککه افزایش مزد باعث تورم می شود 

دهد که چنین تأثیری کم است و با توجه به نرخ باالی تورم در کشور 

 چندان قابل مالحظه نیست. 

من برآنم که افزایش مزد، تا زمانی که میزان افزایش مزد از ارزش 

اضافی کمتر باشد این افزایش هیچ تأثیری در تورم ندارد و تنها می 

 .گرددتواند باعث کاهش سود سرمایه دار 

کسانی که افزایش مزد را موجب تورم می اِشکال اصلی در بحث 

سرمایۀ ثابت )ماشین آالت، مانند این است که نیروی کار را دانند 

تجهیزات، ساختمان ها و تأسیسات تولیدی، انرژی، مواد خام و 

ی یا م –د ند و چنین تصور می کننکمکی و غیره( به حساب می آور

 تغییراتکه همان گونه که   –د نن تصور کچنیشان  د مخاطبنخواه

)مواد خام، ماشن آلت، در تولید در ارزش سرمایۀ ثابت مصرف شده 

وارد می نهائی در ارزش محصوالت تولید شده  ،انرژی و غیره(

سرمایۀ متغیر( هم باید به همان در )یا  تغییرات در مزدد، نشو

ن و بنابرای دنصورت در ارزش محصوالت تولید تولید شده وارد شو

باعث افزایش ارزش کل محصوالت نهائی و در نتیجه افزایش 

. در حالی که میان این دو یعنی عمومی قیمت ها و یا تورم گردند

سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر تفاوت بسیار مهمی وجود دارد: در 

وارد محصول  ارزش خودروند تولید سرمایه داری سرمایۀ ثابت با 

می گردد، در حالی که سرمایۀ متغیر و  نهائی( )محصول تولید شده،

یا دقیق تر بگوئیم کارگرانی که این سرمایۀ متغیر صرف خرید 

نیروی کارشان شده ارزشی معادل این سرمایۀ متغیر )مجموع 

است وارد  ارزش اضافیکه همان  به عالوۀ ارزشی جدیدمزدها( 

ش مزد از ارز. بنابراین تا زمانی که افزایش محصول نهائی می کنند

اضافی کمتر و یا حتی با آن مساوی باشد چنین افزایشی باعث افزایش 

ارزش کل محصوالت تولید شده نمی گردد و در نتیجه باعث افزایش 

 عمومی قیمت ها که همان تورم است نمی شود.

 ،طبیعی است که اگر ارزش سرمایۀ ثابت مصرف شده افزایش یابد

ی منتقل شود. اما اگر هزینۀ نیروی این تفاوت ارزش به محصول نهائ

یا اضافه کاری  به خاطر افزایش مزد و نه استخدام جدیدکار 

افزایش یابد این امر به هزینۀ تولید می افزاید )به  کارگران موجود

شرط ثابت ماندن سایر عوامل از جمله بارآوری کار( اما در کل 

میان مزد و ارزش تولید شده تغییری ایجاد نمی کند. تنها توازن 

ارزش اضافی عوض می شود، یعنی مجموع مزدها نسبت به قبل 

اما  ،کمترنسبت به گذشته ارزش اضافی مجموع بیشتر می شود و 
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. به همین ترتیب اگر جمع کل مزدها و ارزش اضافی ثابت می ماند

 به خاطر کاهش مزد و نه کم شدن تعداد کارگرانهزینۀ نیروی کار 

بت ماندن سایر عوامل از جمله بارآوری کار( کاهش یابد )به شرط ثا

در کل ارزش تولید شده تغییری ایجاد نمی شود و در این حالت 

مجموع مزدها کمتر از قبل و مجموع ارزش اضافی بیشتر از قبل 

اما جمع کل مزدها و ارزش اضافی ثابت می ماند. از  ،خواهد شد

مت کاالها و آنجا که قیمت، بیان پولی ارزش است و مجموع کل قی

افزایش پس خدمات تولید شده معادل مجموع ارزش های آنهاست، 

تا زمانی که این افزایش از ارزش اضافی بیشتر یا کاهش مزدها، 

، به شرط ثابت ماندن عوامل دیگر، باعث تورم نمی شودنباشد، 

زیرا تورم چیزی نیست جز افزایش عمومی و مستمر قیمت ها و 

در یک کالم، افزایش مزدها ا ثابت می ماند. دیدیم که مجموع قیمت ه

به شرط آنکه این افزایش از ارزش اضافی بیشتر نباشد باعث تورم 

آنچه گفته شد مبتنی بر قانون ارزش و قانون ارزش . گرددنمی 

کاالهای جداگانه  قیمتاضافی مارکس است و پذیرش اینکه هرچند 

موع قیمت کل کاالها مجانفرادی آنها نیست، اما  ارزشالزاما معادل 

 . معادل مجموع ارزش های آنهاست

تورم عبارت است از افزایش مستمر و عمومی قیمت کاالها و 

. به عبارت و نه قیمت یک یا چند کاال و خدمتمصرفی خدمات 

دیگر تورم پدیده ای است که به کل اقتصاد، به اقتصاد کالن، مربوط 

در این یا آن بنگاه یا رشتۀ می شود و نه به اقتصاِد  ُخرد یا تولید 

تولیدی. پس برای درک تورم باید به کل اقتصاد و به ویژه به تولید 

و چگونگی شکل گیری قیمت کاالها و خدمات پرداخت. بدین سان 

برای درک مسألۀ قیمت کاالها و خدمات و میزان مزد و تغییرات 

 د.کر آنها باید نخست روند تولید در جامعۀ سرمایه داری را بررسی

مثالی عددی موضوع را روشن تر می کند. برای ساده شدن موضوع 

فرض می کنیم در جامعه ای تمام تولیدات توسط کارگران مزدی در 

بنگاه های سرمایه داری صورت گیرد. همچنین فرض می کنیم مقدار 

کل سرمایۀ ثابت مصرف شده در یک دورۀ گردش سرمایه )مثال 

واحد و کل سرمایۀ متغیر )مزد  ٠٦٦ یک سال( در جامعه ای برابر

اگر . واحد باشد ٢٦٦کارگران مولد( در طول یک سال برابر 

کارگران مولد در سال عالوه بر مزد دریافتی خود ارزش اضافی 

برابر  کار زندهواحد تولید کرده باشند، جمع کل  ٢٦٦ای برابر

 )واحد را می توان میلیارد دالر،واحد می گردد.  ٢٦٦+٢٦٦= ٣٦٦

رخ در این حالت نمیلیارد یورو، تریلیون تومان و غیره فرض کرد(. 

خواهد بود:  %٥٦٦ارزش اضافی یا نرخ استثمار کارگران برابر 

([ یعنی کارگران در سال ارزشی ٢٦٦:٢٦٦)  ×٥٦٦ = %٥٦٦]

معادل نصف زمان کار کلی خود دریافت کرده اند و نصف دیگر 

ین ه است. با اشداران استثمار ده که توسط سرمایه دبوکار رایگانی 

 ٠٦٦+٢٦٦+٢٦٦=٥٦٦٦فرض ها در پایان سال کل تولید برابر 

واحد آن ارزش سرمایۀ ثابتی است که وارد  ٠٦٦واحد خواهد بود که 

واحد آن صرف  ٢٦٦محصوالت )کاال و خدمات( تولیدی شده است، 

واحد آن به عنوان ارزش  ٢٦٦پرداخت مزد کارگران مولد گشته و 

فی به جیب سرمایه داران و دیگر استثمارگران سرازیر شده اضا

است. حال اگر کارگران در اثر مبارزات خود موفق شوند میزان کل 

واحد برسانند، در این  ٩٦٦واحد، به  ٢٦٦مزد دریافتی خود را از 

صورت به شرط ثابت ماندن سایر عوامل، ارزش اضافی سرمایه 

هش خواهد یافت )یعنی معادل واحد کا ٥٦٦واحد به  ٢٦٦داران از

واحد برای سرمایه داران و  ٢٦٦پولی کار زنده که قبال به صورت 

واحد  ٥٦٦بین آنها تقسیم می شد اینک به شکل  انبرای کارگر ٢٦٦

واحد برای کارگران تقسیم خواهد شد(  ٩٦٦برای سرمایه داران و 

یان ب و در ارزش کل تولیدات )و بنابراین در قیمت کل تولیدات که

به وجود نخواهد آمد زیرا در  هیچ تغییریپولی ارزش آنها است( 

این حالت نیز ارزش کل محصوالت تولید شده برابر خواهد بود با  

که همان مقدار گذشته است. بدین طریق  ٠٦٦+٩٦٦+٥٦٦=٥٦٦٦

واحد ببرند باز هم  ١٦واحد و سرمایه داران  ٩١٦اگر کارگران 

. همچنین ٠٦٦+٩١٦+١٦=٥٦٦٦: ردقیمت ها تغییری نخواهند ک

واحد  ٥١٦واحد به  ٢٦٦اگر کل مزد کارگران کاهش یابد و از 

به  ٢٦٦برسد، به شرط ثابت ماندن سایر عوامل، ارزش اضافی از 

واحد افزایش خواهد یافت و باز ارزش کل کاالها  ٢١٦

خواهد بود. حتی اگر فرض کنیم  ٠٦٦+٥١٦+٢١٦=٥٦٦٦برابر

سهم یعنی  ،ند و سرمایه داران صفر واحدواحد ببر٣٦٦کارگران

باشد )یعنی تمام ارزش تمام کار زنده کارگران درست به اندازۀ 

تولیدی کارگران به خود آنها برگردد و کارگران اصال استثمار 
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 نشوند( باز هم تغییری در ارزش کل تولیدات به وجود نخواهد آمد

کاِرمزدی مواجه  )البته در این صورت دیگر با نظام سرمایه داری و

. بدین سان نه با افزایش مزد کارگران ارزش کل کاالها نخواهیم بود(

افزایش خواهد یافت و نه با کاهش مزد آنان ارزش کل کاالها و 

خدمات کاهش پیدا خواهد کرد )به شرط ثابت ماندن سایر عوامل(. 

خالصه آنکه تورمی ناشی از افزایش مزد وجود نخواهد داشت. 

 . تورمزدها، هیج تأثیری، نه کم و نه زیاد بر تورم نداردافزایش م

در جامعۀ سرمایه داری علل دیگری دارد که در اینجا نمی توانیم به 

علل و پیامدهای  »)من در مقاله ای زیر عنوان  آنها بپردازیم.

، ٥٩٣٥آذر  -« اقتصادی و سیاسی تورم شدید و مستمر در ایران 

وضوع تورم در ایران پرداخته ام. این به صورت نسبتا تفصیلی به م

 منتشر شده است.( ٥١و  ٥٠شماره های  خیزش،مقاله در نشریۀ 

به « ، بها، سودمزد» سخنرانیدر پایان  ٥١٠١مارکس در سال 

 عنوان نتیجه گیری می نویسد:

پس از این شرح بسیار طوالنی که می ترسم خسته کننده هم بوده »

آن شوم تا حق موضوع را ادا کرده باشد، و من مجبور بودم وارد 

 باشم قطعنامۀ زیر را پیشنهاد می کنم:

یکم: افزایش عمومی مزدها باعث کاهشی در نرخ سود می گردد، 

 .اما به طور کلی بر قیمت کاالها اثر نمی گذارد

دوم: گرایش عمومی تولید سرمایه داری نه افزایش، بلکه پائین 

 آوردن سطح متوسط مزدها است.

اتحادیه های کارگری به عنوان مراکز مقاومت در برابر چپاول سوم: 

 و تعدی سرمایه خوب عمل می کنند. آنها قسماً به خاطر کاربرد غیر

هوشمندانۀ قدرت خود دچار شکست می شوند. اما شکست عمومی 

آنها ناشی از این است که خود را به نوعی جنگ چریکی به ضد 

به جای آنکه همزمان با این نند معلول های نظام موجود محدود می ک

در راه دگرگونی آن نظام تالش ورزند، به جای آنکه نیروهای  کار

سازمان یافتۀ خود را همچون اهرمی برای رهائی نهائی طبقۀ 

، بها، مزدمارکس، « )کارگر، یعنی الغای نظام مزدی به کار برند.

، بر اساس نسخۀ ٥٣٧١ چاپ پنجم، انتشارات خارجی پکنسود، 

 تأکید بر کلمات از من است. س. ش.(.  ٧١، ص ٥١٣١انگلیسی 

(، به نظرات ٥١٧٩) بی اعتنائی به سیاستمارکس همچنین در 

پرودون آنارشیست فرانسوی در مورد نقش مزد در قیمت کاالها می 

 دستمزدها نرخ»پردازد و می نویسد از دید پرودون و پیروانش 

است. مارکس سپس « ابدیاصل »یک « كندی م تعیین را كاال قیمت

 می افزاید:

حتی آنهائی که کوچک ترین اطالعی از اقتصاد سیاسی ندارند و » 

ل اصو»نمی دانند که ریکاردو اقتصاددان بزرگ بورژوا در کتاب 

منتشر شد، این اشتباه قدیمی را  ٥١٥٧، که در سال «اقتصاد سیاسی

نعت برای همیشه رد کرده، به هر حال این واقعیت چشمگیر ص

انگلیس را می دانند که این صنعت می تواند محصوالت خود را به 

بهای پائین تر از هر کشور دیگر عرضه دارد در حالی که دستمزدها 

 .«در این کشور، به طور نسبی باالتر از هر کشور اروپائی دیگرند

ترجمۀ سهراب شباهنگ. اين بی اعتنائی به سياست، مارکس، )منبع:  

رخش قابل دسترسی است: متن در سايت آذ

http://www.aazarakhsh.org/doc/magale/Bieetenaei.11

06343258.pdf) 

یزان به م»دفاع رئیس دانا از تز تأثیر افزایش مزد بر تورم )هرچند 

مانند دفاع او از سطح مزد حداقل در حول و حوش خط فقر «( کم

ظر مطلق، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، پژواک ن

اقتصاددانان بورژواست، و آن هم نه اقتصاددانانی مانند ریکاردو که 

دست کم از بینشی عینی در مسألۀ ارزش و قیمت و عوامل مؤثر بر 

 آنها برخوردارند.

 جمع بندی

  مبارزه برای افزایش مزد یکی از خواست های مهم و

 دائمی کارگران در نظام سرمایه داری است.

 رمایه داری ادامه داشته باشد هیچ تا نظام کاِر مزدی و س

میزانی از افزایش مزد باعث تغییر موقعیت کارگران از 
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طبقه ای استثمار شونده و زیر ستم به انسان هائی آزاد از 

 ستم و استثمار نمی شود.

  افزایش مزد می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی

 کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزایش مزد

با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول 

آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت 

محو استثمار همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای 

بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ 

آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تالش تاریخی کارگران 

انداختن سرمایه داری و نظام کاِر مزدی را تقویت برای بر

 کند 

  تورم در بهترین حالت  تناسب نرخخواست افزایش مزد به

 اما است.یعنی محافظه کارانه بیانگر حفظ وضع موجود 

 در واقع خواستی قهقرائی است.

  در ایران چنان انباشتی از تورم و پسرفت مزد واقعی وجود

د به نسبت تورم، بلکه به نسبتی دارد که نه تنها افزایش مز

چند برابر تورم نیز برای یک زندگی عادی )متوسط هزینۀ 

زندگی خانوار شهری براساس آمار خانوار بانک مرکزی( 

 کافی نیست.

  بزرگترین طبقۀ اجتماعی و تولید کنندۀ ایران کارگران

بخش اعظم ثروت اجتماعی اند از این رو طبیعی است که 

متوسط یک خانوار شهری داشته  مزدی معادل هزینۀ

معادل  ٥٩٣١بر همین مبنا مزد حداقل برای سال  باشند.

  سه و نیم میلیون تومان در ماه خواهد گردید.

  محصول تالش، تفکر و تجربۀ دست کم  خواستاعالم این

هزاران کارگر پیشرو و فعال کارگری در سراسر ایران 

انعکاس  و نتیجۀ فانتزی و یا طی چند دهۀ اخیر است

 نیست. یا چپ نمائی بیماری کودکی چپ روی 

  مبارزۀ اقتصادی پرولتاریا مانند دیگر عرصه های مبارزۀ

او امری دراز مدت است و باید هم خواست ها و منافع 

مبرم و هم منافع آتی این طبقه و توده های زحمتکش را در 

 مد نظر داشته باشد.

  ن نیم میلیون توماپیشبرد خواست مزد حداقل به میزان سه و

در ماه و توضیح و ترویج آن در میان توده های کارگر 

یکی از وظایف مهم فعاالن کارگری و کمونیست ها در 

شرایط کنونی است. باید از فرصت های پیش رو برای این 

 کار مهم بهره برداری کرد.  

  مبارزۀ طبقۀ کارگر برای خواست های اقتصادی و از جمله

ایش مزد از کل مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا مبارزه برای افز

جدا نیست. مبارزات اقتصادی طبقۀ کارگر برای به ثمر 

رسیدن باید با مبارزات سیاسی طبقۀ کارگر برای استقرار 

دموکراسی و برانداختن نظام سرمایه داری پیوند یابند و 

همسو شوند همان گونه که مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر 

و توده گیر شدن باید خواست های برای ریشه دار شدن 

اقتصادی و مبرم توده های کارگر را در مد نظر داشته 

 باشد.

  این دو عرصۀ مبارزه، یعنی مبارزۀ اقتصادی و مبارزۀ

سیاسی طبقۀ کارگر به ابزارها و اهرم های سازمانی آگاه، 

 رزمنده، مصمم و متکی بر توده ها نیازمندند. 

 یجاد حزب سیاسی انقالبی در شرایط کنونی تالش برای ا

طبقۀ کارگر و سازمان های توده ای پرولتاریا برای پیشبرد 

اجتماعی کارگران و در همان حال  –مبارزات اقتصادی 

پشتیبانی این سازمان ها از مبارزات سیاسی کارگران دو 

وظیفۀ حیاتی و اجتناب ناپذیر جنبش کارگری را تشکیل 

 می دهند.

 ی در میان کارگران، به ویژه در ایجاد هسته های کمونیست

واحدهای بزرگ تولیدی، و تالش برای ایجاد تشکل های 

مستقل طبقۀ کارگر )مستقل از دولت، کارفرما، نهادهای 

دینی و احزاب سیاسی( در متن مبارزات سیاسی و 

اقتصادی یاد شده، دو محور مبارزات روزانۀ برای 

ه حال و آیندساختارهای تشکیالتی پرولتاریا در مبارزات 

  اند.
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پیوست 

8631تا  8631مزد حداقل اسمی )تومان در ماه( و نرخ تورم در سال های   

 سال 8631 8633 8631 8638 8631 8636 8631 8633

 مزد حداقل 0030 0332 0332 0332 0332 0332 5053 5053

 نرخ تورم 00.03 50.2 55.1 03.5 00.1 03.0 5.3 50.0

 )درصد(

 

 سال 8633 8633 8631 8633 8631 8638 8631 8636

 مزد حداقل 5513 5033 5033 0333 2300 5130 1315 00515

 نرخ تورم 50.0 51.3 00.0 3.3 53.0 50.0 55.3 02.5

 )درصد(

 

 سال 8631 8633 8633 8633 8631 8633 8611 8618

حداقلمزد  02333 53050 52005 03020 05010 02130 25033 53105  

 نرخ تورم 03.0 50.5 00.0 01.0 53.0 05.5 00.0 02.1

 )درصد(

 

 سال 8611 8616 8611 8613 8613 8613 8611 8613

 مزد حداقل 12001 035533 055501 023333 010333 503533 550253 030301

 نرخ تورم 02.5 02.5 03.0 00.3 01.0 52.0 03.1 05.0

 )درصد(

 

  8633 8631 8636 1863  سال 8631 8638 

 مزد حداقل 003033 013033 010052 513303 005052 105055  

    02-00   

 )تخمین(

 نرخ تورم 50.2 03.20 00.3 02.5

 )درصد(
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 پیام برای متحد شدن به کارگران ایران

اول ماه مه روز جهانی کارگر ۀدر آستان  

 رفقای کارگر:

هزار  ۱۱٠ میزان به ۱٣٣٥مزد سال حداقل نظر به اینکه تصویب 

و دولت سرمایه داری  کارفرمایاننمایندگان توافق  باتومان  ۱٦٦ و

باید با کمتر از یک ، که تحمیل شده استکارگران بر ما  اسالمی

زندگی یک متوسط یا کمتر از یک چهارم هزینۀ  سوم خط فقر و

 کنیم،نفره شهری زندگی  ۴خانوار 

ز نمایندگان دولت، کارفرمایان و این مبلغ توسط شورای عالی کار، مرکب ا

گماشتگان دولت )نمایندگان شورای اسالمی کار، خانۀ کارگر و غیره( که نام 

قانون  ۴٥نمایندۀ کارگر بر خود نهاده اند و به حکم قانون سرمایه و پشتوانۀ مادۀ 

 شده است. تصویب کار جمهوری اسالمی

 وحمتکشان کارگران و ز ،بیکاری نظر به اینکه فقر و گرانی و

را به فروپاشی کشانده و بخش عظیمی از جامعه یشان هاخانواده 

اعتنایی به مسایل سیاسی و افسردگی و بی  ،سمت اعتیاده را ب

  ،سوق داده است اجتماعی

 حق با انبوهی از مشکالت و مطالبات، از انکارگر مانظر به اینکه 

 قاتیاعتراض و اعتصاب به وضع موجود، از داشتن سندیکای طب

دست آوردن ه مبارزه برای بدر م و میو حزب سیاسی خود محرو

می روبرو با زندان و شالق از کار اخراج و خواست های خود 

 ، یمشو

ترده گس ۀضروری است که به اتحاد طبقاتی خود بیاندیشیم و مبارز

زیرا:  ،ستم سرمایه داری را سازماندهی کنیم به ضدو سراسری 

 «دا جدا درمان نمی شود.این درد مشترک هرگز ج»

که نظام سرمایه را طبقۀ کارگر در مبارزۀ خود می تواند زنجیرهایی 

پاره کند و دنیای نوینی فارغ از  ،است بستهداری بر دست و پایش 

 ستم و استثمار برای همۀ انسان ها بسازد. 

را  خود ۀبا افتخار به یاد آورید مبارزات پیروزمندان ،رفقای کارگر

نفت که چگونه مبارزه برای خواست های فوری در شرکت 

اقتصادی را تا مبارزه ای سیاسی و انقالبی و تشکیل شورای 

سراسری کارگران در مناطق نفت خیز جنوب، آبادان، اهواز، 

آغاجاری، مسجد سلیمان، ماهشهر، گچساران و تهران ارتقا 

 بخشیدید.

ر بی موفق خود دبا افتخار به یاد آورید مبارزات انقال ،رفقای کارگر

صنایع فوالد، ملی حفاری و شرکت گاز و پتروشیمی های وابسته 

شکل تبه آن در ماهشهر و عسلویه و سازماندهی اعتصاب و ایجاد 

 .را های مستقل کارگری در این مراکز کارگری

به یاد آورید مبارزات انقالبی و پیروزمندانه خود در  ،رفقای کارگر

ارس خودرو و سایپا، کفش ملی، ذوب آهن، ایران خودرو، پ

سازمان آب و برق، ماشین سازی اراک، تبریز، صنایع مس و 

 را. معادن بافق و کرمان و ...

به یاد آورید مبارزات موفق خود برای تشکیل  ،رفقای کارگر

سندیکای طبقاتی در نیشکر هفت تپه و شرکت واحد اتوبوس رانی 

 . را تهران و حومه

ه ک ندتجاربی ا هاسادگی کسب نکرده ایم. اینه این افتخارات را ب

 را غنا بخشیده است. ایران طبقۀ کارگر  ۀتاریخ مبارز

اکنون در آستانۀ اول ماه مه قرار داریم. روز کارگر روز نمایش 

تثبیت اجتماعی مبارزه برای از جمله کارگر و  ۀقدرت و اتحاد طبق

شهری است  نفرۀ ۴حداقل مزد بر اساس هزینۀ متوسط یک خانوار 

 معادل سه و نیم میلیون تومان در ماه است(.۱٣٣٥سال  در)که 

اول ماه مه را با تبادل نظر و تشریک مساعی خود به آغاز روز  

 ،مستقل طبقاتی خودتوده ای تشکل ایجاد برای مبارزۀ مصممانه 

برای آزادی کارگران و فعاالن کارگری، معلمان  مبارزۀ مصممانه

، مبارزۀ اسالمی رژیمنیان سیاسی از زندان های زندانی و همۀ زندا

برای  مبارزۀ مصممانه ،اخراج و بیکارسازی کارگرانبا  مصممانه

برای آزادی اعتصاب و  مبارزۀ مصممانه ،حق بیمه بیکاری
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، مبارزۀ مصممانه زنان و مردان کارگربرای برابر  مزداعتراض و 

و حمایت از برای برابری حقوق اجتماعی زن و مرد در جامعه، 

این خواست ها بدون عمل مشترک  . تبدیل کنیمکارگران مهاجر و ... 

  .رسیدپیروزی نخواهد و حمایت دیگر زحمتکشان، به همۀ کارگران 

 ولتیداتحاد طبقاتی ما نیروی عظیمی خواهد بود که هیچ قدرت 

قادر به درهم شکستن آن نیست. تضمین برآورده شدن خواست 

و مبرم ما و نیز تالش برای تغییر بنیادی های اقتصادی فوری 

جامعه در جهت محو استثمار و ستم طبقاتی ایجاب می کند که وارد 

مبارزه سیاسی در جامعه شویم و برای به ثمر رسیدن اهداف طبقه 

کارگر، بر استقالل سیاسی و تشکیالتی و نظری این طبقه پافشاری 

 کنیم.

 کارگران پروژه های پارس جنوبی  

 از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام جمعی

 فعاالن کارگری جنوب

 کرج –جمعی از کارگران محور تهران 

 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک 

 ۱٣٣٥فروردین  ٠٣

kargaran.parsjonobi@gmail.com  

 ران ایران مبارزه و اعتراض های کارگ

 در سالی که گذشت

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 مقدمه 

مبارزه و اعتراضات کارگری نسبت به سال  0030در طول سال 

گسترش وشدت باز هم  بیشتری  داشت؛  گسترش اعتراضات  30

ی خدمات واحدهای تولیدی و کارگری در این سال  را با توجه به شمار

شدت یابی آن را می  ن در آنها دست به اعتراض زدند، وکه  کارگرا

آمد مبارزه کارگری در موارد زیر دید: برپایی اعتصابات توان در بر

اعتراضات مکرر، تجمعات شبانه روزی توسط  طوالنی مدت،

اعتراضات، برپایی  کارگران، شرکت خانواده های کارگران در

استانها و یا  اعتراضات سراسری و همزمان درتهران و مراکز

یا در  تهران و شهرستانها، اعتراض همزمان کارگران یک رشته در

یا  مناطق دیگر، اعتصاب همزمان کارگران معادن یک منطقه و

واحدهای تولیدی یک شهر و نیز دیگر اشکال مبارازاتی که  شرحش 

 در ادامه خواهد امد. 

رکوب تشدید س کارگران، با افزایش و 30همزمان، در طول سال  

 از جانب رژیم جمهوری اسالمی روبرو بودند.

بطور مشخص، اهداف و سیاست هایی که دولت یازدهم در عرصه  

مسایل کارگری دنبال  کرده است را می توان این گونه خالصه کرد: 

چه بیشتر دستمزدها و قدرت خرید کارگران، هرپایین نگاه داشتن 

اخراج کارگران  آسان تر کردن کاهش امنیت شغلی کارگران  و

از راه تحمیل قرارداهای موقت هرچه کوتاه مدت )توسط کارفرمایان 

روزه(، قرارداد های سفیدامضا، شفاهی، دوگانه،   5روزه و 53تر)

، جلوگیری از گسترش اعتراضات کارگری (سفته و.... اخذ چک و

سرکوب تالش های کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل و یا  و

 انه نمایندگان توسط کارگران. انتخاب آزاد

توسل به خشونت و سرکوب عریان، وسیله اصلی دولت و بطور 

کلی رژیم اسالمی برای رسیدن به این اهداف ضد کارگری بوده 

سرکوب کارگران معترض در  30است. بنابراین در طول سال 

خدماتی با یورش  نیروهای امنیتی، انتظامی و  واحدهای تولیدی و

کارگران معترض فزونی گرفت که عالوه بر اخراج  ضد شورش به

 و دستگیری گسترده کارگران معترض و صدمه دیدن تعدادی دیگر

جوان  و کارگر 5یا اعضای خانواده شان، کشته شدن   کارگران و از

بیکار و زخمی شدن تعداد بیشتری از کارگران را به همراه داشت. 

کردن کارگران محاکمه  افزون بر این، بازداشت، احضار و

انتظامی در اعتراضات  امنیتی و معترض، دخالت نهادهای قضایی،

محل کارخانه، و فشار  حتی حضور و یا استقرارشان در کارگری و

mailto:kargaran.parsjonobi@gmail.com
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ضرب و شتم آنها از طرف  شغلی بر کارگران معترض و معیشتی و

عوامل کارفرما، همچنان تداوم یافت. در کنار همه اینها اعمال 

ستور از طرف نهادهای امنیتی مبنی منتشر سانسور با صدور د

فشار بیشتر بر خبرگزاری ها  اعتراضات کارگری و نکردن اخبار

و خبرنگاران در سطح سراسری و محلی افزایش یافت. به همین 

نهادهای مستقل کارگری و  گیری از فعالیت تشکل ها وجلوگونه 

ها ن آنفشار بر فعالین این تشکل ها، محاکمه و به زندان فرستاد

همچنان  بخش ثابت سیاست های سرکوب گرانه و ضد کارگری 

 رژیم در سال گذشته بود.

در این نوشته کوشیده ایم تصویری از آنچه در باال  گفته شد، یعنی 

اعتراض و مبارزه کارگران برای رسیدن به خواسته های خود از 

یک سو و واکنش سرکوب گرانه رژیم  سرمایه داری جمهوری 

به این مبارزات و خواسته ها  از سوی دیگر را در سالی که  اسالمی

گذشت ترسیم کنیم. این تصویر کامل نیست و در حقیقت طرح کلی 

از تصویر بزرگ تر است. زیرا در همه موارد استناد ما به گزارش 

های منتشر شده  بوده و می دانیم که بسیاری از مسایل و وقایع 

رکوب منتشر نشده و یا اینکه به کارگری یا به دلیل سانسور و س

ها، انتشار این متن را ه این کمبوددست ما نرسیده است. با هم

ضروری دانستیم با این امید که به سهم خود کمکی باشد برای اگاهی 

بیشتر از آنچه در عرصه  جدال کار و سرمایه در ایران می گذرد. 

نها تشریح، تکوشیده ایم  تا آنجا که ممکن  است به جای توضحیح و 

 به فاکت ها، آمار و ارقام و هسته اصلی گزارش ها بسنده کنیم.     

 اعتراضات کارگری در واحد های تولیدی و خدماتی و علل آن  

  523: در عدم پرداخت بموقع دستمزد و مزایااعتراض به  

 واحد،  

  اعتراض به سطح پایین دستمزد ها و در خواست افزایش

 احد، و  51دستمزد ها: در 

  اعتراض به قراردادهای موقت،عدم تبدیل وضعیت، وبرای

 واحد، 23کسب  امنیت شغلی: در 

  اعتراض به تعطیلی واحد و بیکارشدن  با در خواست برای

 واحد، 05کار: در ه بازگشت ب

 واحد،  00واحدهای دایر: در  در کار اعتراض به اخراج از 

 خصوصی اعتراض نسبت به واگذاری واحد تولیدی به بخش :

 واحد،    00در 

  اعتراض به تشکل های به اصطالح کارگری وابسته به

 واحد، 5حکومت: در  

 :واحد.  00اعتراض به دالیل دیگر 

ل واحد تولیدی و خدماتی، کارگران به اشکا 202در مجموع در  

 052)0030مقایسه با سال درمختلف دست به اعتراض زدند که 

 (  0است. )درصدی  00گر افزایشواحد( نشان

حق بیمه، دستمزد و مزایا ) اعتراض به عدم پرداخت بموقع  –الف 

حق  ،ائله مندی، حق مسکن، عیدی، پاداشحق سنوات، حق ع

 ذهاب وغیره(  حق ایاب و اضافه کاری،

خدماتی با مشکل عدم پرداخت به  واحد تولیدی و 200کارگران در 

 031) یسه با سال پیشمقا موقع دستمزد و مزایا  مواجه بودند، که در

درصدی را نشان می دهد. از این میان، کارگران  53واحد(، افزایش

واحد، نسبت به عدم دریافت به موقع دستمزد و مزایا به  523در

جمله تجمع و اعتصاب دست به اعتراض زدند.  اشکال مختلف از

 00505واحد،  033اعتراض در  تعداد کارگران شرکت کننده در

واحد دیگر اطالعی در دست نیست(   023ه است. )ازنفر گزارش شد

واحد،  200ع وواحد، از مجم 530طبق اطالعات موجود در 

های پرداخت نشده مواجه بوده اند، کارگر با مشکل دستمزد 33003

واحد دیگر  033و این در حالی است که از تعداد کارگرانی که در 

 . با همین مشکل روبرو بودند، اطالعی در دست نیست

ارقام فوق اگر چه کامل نیست و در نتیجه نمی تواند تصویر کاملی 

از ابعاد این مشکل ارائه دهد، با این حال نشان می دهد که در سال 

نه تنها مشکل دستمزد های پرداخت نشده کاهش   30نسبت سال  30
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نیافت بلکه دامنه و عمق آن بطور چشم گیری فزونی گرفت؛ به گونه 

شتری از کارگران با این مشکل روبرو شدند و در ای که تعداد بی

بت به عدم دریافت به موقع نتیجه تعداد اعتراض های کارگری نس

ها افزایش یافت. همچنین، زمان دیرکرد در پرداخت دستمزد

ماه افزایش پیدا کرد و همراه با آن  0دستمزد، بطور متوسط به 

ی چشم گیر نپرداختن حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان بطور

 سیر صعودی یافت. 

همه اینها باید گفت که دولت بزرگترین بدهکار به  افزون بر 

های  بدهی نه تنها  از 30 بازنشستگان است. طی سال کارگران و

ام سحجم سردولت کاسته نشد بلکه بر حجم آن افزوده شد. ارقام زیر 

 آور بدهی دولت به کارگران را نشان می دهد: 

هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین  033 بدهی بیش از -

 اجتماعی، 

هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بازنشستگان فوالد  53دهی ب -

 کشور،

میلیارد تومانی شرکت ملی نفت به صندوق  5233بدهی   -

 بازنشستگی نفت،

 میلیارد تومانی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان.   253 بدهی  -

 ض به سطح پایین دستمزد و در خواست افزایش آن اعترا -ب 

خدماتی کارگران نسبت به سطح پایین دستمزد  تولیدی و واحد 51در 

اعتراض کردند و خواهان افزایش آن شدند. این در خواست به 

صورت گوناگون طرح گردید؛ از افزایش مستقیم دستمزد گرفته تا 

 ه بندی مشاغل ودر خواست افزایش مزایا، و یا اجرای طرح طبق

 مزایا. یکسان سازی حقوق و

در  کارگر 2002واحد یاد شده،  51واحد از  00طبق گزارش ها در 

از تعداد کارگران )مبارزه برای افزایش دستمزد شرکت کردند. 

واحد دیگر که با خواست افزایش دستمزد به مبارزه دست  00در

 زدند، اطالعی در دسترس نیست.(

دادهای موقت،عدم تبدیل وضعیت و درخواست اعتراض به قرار -پ 

 امنیت شغلی

واحد تولیدی و خدماتی کارگران در رابطه با مسایل فوق  23در  

کارگر دراعتراض ها  50505واحد،  02دست به اعتراض زدند. در

 50اعتراض در  شرکت داشتند. )از تعداد کارگران شرکت کننده در

 دسترس نیست.( واحد دیگر، اطالعی در

 هشدن، و خواست بازگشت ب اعتراض به تعطیلی واحد و بیکار -ت 

 کار

واحد تولیدی و خدماتی تعطیل و بسته  000در مجموع   30طی سال 

در نتیجه کارگران این واحد ها به صف پر شمار بیکاران  شدند و

واحد،  030پیوستند. طبق اطالعات موجود، در نتیجه بسته شدن 

 03از تعداد کارگران بیکار شده در کارگر بیکار شدند. ) 22003

 واحد دیگر اطالعی در دست نیست.(  

واحد تعطیل شده، نسبت به بسته  000واحد از  05کارگران در  

واحد،  05شدن محل کار و بیکار شدن دست به اعتراض زدند، در 

کارگر دراعتراض ها شرکت داشتند. )از تعداد کارگران  0153

 العی در دست نیست.(اط واحد 53 شرکت کننده در

گفتنی است که عالوه بر موارد باال، گزارشات دیگری وجود دارد 

که نشان دهنده بسته شدن تعداد زیادی از واحد های تولیدی و بیکار 

شدن شمار بسیار زیادی از کارگران است. این گزارش ها کلی است 

و نام واحد های تولیدی و تعداد کارگران شاغل درآنها مشخص 

 . در زیر به چند مورد از این گزارشات اشاره می کنیم:نیست

کوره پزخانه در   023کارگر درپی تعطیلی  هزار 53بیکار شدن  -

 تهران ،

کارگر در نتیجه تعطیلی کوره پزخانه در قرچک  0333بیکار شدن  -

 و ورامین،

کارگر پس از بسته شدن تعدادی از آجرپزی  0333بیکار شدن   -

 های اصفهان،
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کوره آجرپزی  533 درپی تعطیلی کارگر 0333بیکار شدن  -

 بیرجند،

 کارگاه آهن سازی، 533کارگر بدنبال تعطیلی   0233بیکار شدن  -

به دنبال تعطیل  30ماه اول سال  1کارگر طی  03505بیکار شدن  - 

 و نیمه تعطیل شدن واحدهای تولیدی دراستان فارس،

 واحد تولیدی در 523ی پی تعطیل در کارگر 0033بیکار شدن  -

 احمد،بویر استان کهگیلویه و

بلوک  کارگاه تیر و 533بدنبال تعطیلی  کارگر 0333بیکار شدن   -

 شیراز، در

 کارگر صنعت سنگ، 53333بیکار شدن   -

واحد سنگبری استان  053پی تعطیلی  در کارگر 0233بیکار شدن  -

 فارس،

 هفته در 5طی  قطعه سازی هزار کارگر 03 333بیکار شدن  -

 مهرماه. 

 کار در واحدهای دایر اعتراض به اخراج از -ث 

واحد دایر تعدادی از کارگران از کار اخراج شدند. طبق  023 در

کارگر از کار اخراج  02531واحد تعداد  000اطالعات موجود در 

واحد دیگر اطالعی در  00شدند. از تعداد کارگران اخراجی در 

 دست نیست. 

نیز عالوه بر موارد باال گزارش هایی از اخراج تعدادی  جااین در

زیادی از کارگران واحد های دایر منتشر شده  که فقط  اسم منطقه 

 و یا ناحیه صنعتی در گزارش آمده است. ازجمله:

 کارگر از واحدهای تولیدی استان همدان،  0333اخراج  -

سه ماهه  واحدهای تولیدی استان فارس در از نفر 00030اخراج -

 ، 30 اول سال

سه ماهه دوم  واحدهای تولیدی استان فارس در نفر از 050اخراج  -

  ،30سال

 ناحیه صنعتی شاهین شهر و میمه. کارگر در 0233 اخراج -

 اعتراض به واگذاری واحد تولیدی به بخش خصوصی -ج 

واحد  کارگران نسبت به واگذاری واحد تولیدی به بخش  00در 

اعتراض زدند. متاسفانه ما فقط از تعداد کارگران خصوصی دست به 

کارگر  5233معترض در دو واحد اطالع یافتیم که شامل اعتراض 

واحد  03می شود. )از تعداد کارگران شرکت کننده  در اعتراض در 

 دیگر اطالعی در دست نیست.(  

اعتراض به تشکل های به اصطالح کارگری وابسته به   -چ 

 حکومت

واحد، شاهد اعتراض کارگران به تشکل های کارگری واحد  5در 

 وابسته به دولت بودیم که  شامل موارد زیر می شود: 

کارگر معدن چادرملو که طی آن  503 یتهیه طومار با امضا -0

امضا کنندگان ضمن رد صالحیت هیئت مدیره انجمن صنفی معدن 

 چادرملو، خواستار انحالل این انجمن شدند.

درصد کارگران معدن سنگ آهن بافق در  13عدم شرکت  -5

انتخابات شورای اسالمی کار که باعث شد برای دومین بار این شورا 

به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان درانتخابات، 

 تشکیل نشود.  

یازدهمین روز  کارگران کارخانه فوالد و چدن دورود در -0

ی کار شدند، و این تشکل اعتصابشان خواهان انحالل شورای اسالم

 منحل شد.

اعتراض کارگران کارخانه واگن پارس به شورای اسالمی کار؛  -0

 کارگران، شورای اسالمی در این واحد را اعتصاب شکن نامیدند.  

صنعت شوشتر به شورای اسالمی  اعتراض کارگران کشت و -2

 دلیل همدستی این شورا با کارفرمایان. ه کار ب
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به  )طزره( شرقی گران اعتصابی معدن البرزاعتراض کار -5

 کارگری رئیس شورای اسالمی کار در این واحد.  اقدامات ضد

 ها به دالیل دیگر  عتراضا -ح 

خدماتی، کارگران به دالیل مختلف دست به  واحد تولیدی و 00در

 اعتراض زدند. به چند نمونه اشاره می کنیم: حمایت کارگران از

راج شده بودند، اعتراض به شرایط  بد همکاران معترض که اخ

کاری و نبود امکانات رفاهی در محل کار، اعتراض به رفتار و 

انسانی کارفرمایان، اعتراض نسبت به تحمیل  عملکرد ضد

های پایین تر از موقت و سفید امضا، پرداخت دستمزدقراردادهای 

ی نحداقل رسمی دستمزد، کار بدون انعقاد هیچ قرارداد، وضعیت ایم

زیان آور،  محل کار، شامل نکردن کار به عنوان مشاغل سخت و

بازنشستگی پیش از موعد، عدم تمدید دفترچه بیمه، عدم پرداخت 

 بیمه بیکاری و حق مسکن، اعتراض به عملکرد تعاونی های مسکن. 

کارگر در اعتراضات  0153واحد،  00واحد از این  2 تنها در 

واحد دیگر  55ان معترض در شرکت داشتند. )از تعداد کارگر

 اطالعی در دست نیست.(

................ 

اشتغال کارگران بدون  بر خورداری از حقوق  قانونی و با دستمزد 

 حداقل رسمی دستمزد  زیر

خورداری از بدون براشتغال شمار زیادی از کارگران  30درسال 

د دستمز حقوق اولیه کار مانند، حق بیمه درمانی و یا دریافت حداقل

 . آماری درداشتادامه  30رسمی در ابعاد بیشتری نسبت به سال 

این باره در دسترس نیست، اما مقامات  حکومتی در سخنان خود از 

هفت تا هشت میلیون کارگر سخن می گویند که با دستمزد زیرحداقل 

خورداری از هیچ حقوق قانونی به کار و بدون بررسمی دستمزد 

 ارش در این مورد اشاره می کنیم: مشغولند. به چند گز

بخش خدمات خبر می دهند که  گزارش هایی از صنایع پوشاک و -

 تومان کار هزار 523تا  033کارگران این بخش با دستمزدی بین 

 می کنند،

تومانی به کارگران  هزار 033کارگاه های زیر زمینی، دستمزد  -

 زن جوان پرداخت می کنند،

ی ، دستمزدپزخانه های اطراف تهران کارگر کوره هزار 033 -

 کمتر از حداقل رسمی دستمزد دریافت می کنند،  

تومان  هزار 033ماهیانه  هزار نجات گرهالل احمر با دستمزد 23 -

 کار می کنند، 

 با دستمزد در نیشابور CNGکارگران واحد عرضه سوخت گاز  -

ومان به ت هزار 033تومان کار می کنند و فقط  هزار 013ماهیانه 

 عنوان عیدی دریافت کردند، 

 حداقل کارگر پیمانکاری شهرداری سنندج دستمزدی زیر 5333 -

 رسمی دستمزد دریافت می کنند،

  کارهستند.ه حداقل رسمی مشغول ب کارگران معلول با حقوق زیر -

.................. 

 اشکال اعتراض ها و مبارزه کارگران  

کال مبارزه و اعتراض های ترسیم خط تمایز روشن بین اش

کارگری در بسیاری موارد ناممکن است، زیرا همیشه احتمال 

همپوشانی و یا تداخل بین اشکال مبارزه و اعتراض وجود دارد. 

برای نمونه اعتصاب کارگری می تواند همزمان با راهپیمیای 

خیابانی کارگران اعتصابی همراه باشد. با این حال برای ترسیم 

تا آنجا  30ن تر از اشکال  مبارزه کارگران در سال  تصویری روش

ر که در زی که ممکن بوده تالش کرده ایم این اشکال را به  گونه ای

 : می آید رده بندی کنیم

 :درصد، 12اعتصاب و تجمع 

  گسترش اعتراض به بیرون از محل کار به صورت

راهپیمایی در خیابان های شهر، تجمع در جاده های میان 

 یا در مقابل درب جلوگیری از تردد وسایل نقلیه وشهری و 

 درصد 1 جلوگیری از رفت و امد،: محل کار و
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  :درصد 2نوشتن نامه و تهیه طومارهای اعتراضی 

  :درصد 0تحریم غذای محل کار 

 گر یا شکستن شیشه و دی درگیری فیزیکی با کارفرمایان و

 در صد 0 اشکال اعتراض

 الف: اعتصاب و تجمع

یکی از ویژه گی های اعتصاب های ی طوالنی: اعتصاب ها

، طوالنی بودن مدت اعتصاب ها بود.  نمونه 30کارگری در سال 

ترتیب مدت زمان آنها  هایی از این اعتصاب های طوالنی را به 

 :        برمی شمریم

 )شرکت کیسون( روزه کارگران قطارشهری اهواز 20اعتصاب  -

 در دو مرحله، 

 مرحله، صفا در دو نورد کارگران لوله و روزه 00 اعتصاب -

 0چدن دورود طی  روزه کارگران کارخانه فوالد و 03اعتصای  -

 مرحله،

 اعتصاب یک ماهه کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد، -

خرم  -جاده اندیمشک  کارخانه سیمان در روزه دو 50اعتصاب -

 آباد،

 رشت،روزه کارگران کارخانه ایران برک  55اعتصاب -

 کارران پروژه راه آهن شهر ورزنه،  روزه50اعتصاب  -

 منطقه عسلویه، 50و  53هفته ای کارگران فازهای  5اعتصاب  -

 روزه کارگران پتروشیمی اروند، 03اعتصاب  -

 روزه کارگران کارخانه واگن پارس اراک، 3اعتصاب   -

: دومین ویژه گی مبارزه کارگران در غالب اعتراضات مکرر

اب و یا تجمع کارگری، تکرار و یا تداوم مبارزه بوده است که اعتص

از یک سو نشان دهنده عدم پاسخگویی کارفرمایان و مقامات دولتی 

به خواست کارگران است و از سوی دیگر نشان دهنده پیگیر بودن 

کارگران برای رسیدن به خواست های خود است. موارد زیر نمونه 

 :   ن برای خواست معین استکرر کارکراهایی از مبارزه م

 کارگران پست های فشارقوی برق، -

 کارکنان پیمانی شرکت نفت گچساران، -

 کارگران کارخانه کاشی کویریزد، -

 کارگران کارخانه نساجی مازندران، -

 کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان، -

 کارگران کارخانه تبریزکف مرند، -

 کارگران پتروشیمی تبریز، -

 ارگران کارخانه کاشی نیلو،ک -

 کارگران صدرای بوشهر، -

 یورت زمستان، چشمه پودنه، کارگران معادن طزره، -

 کارگران کارخانه آونگان اراک، -

 کارگران کارخانه کنتورسازی ایران، -

 کارگران شهرداری بروجرد، -

 کارگران مجتمع نیشکرهفت تپه، -

 کارگران کارخانه سیمان لوشان، -

 ان بیکارشده موسسه میزان،کارکن -

 کارگران صنایع فلزی، -

 کارگران اخراجی سیمان کارون، -

 کارکنان بخش خصوصی مخابرات، -
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شرکت فعال و گسترده شرکت خانواده های کارگران دراعتراضات: 

خانواده ها در مبارزه کارگران به ویژه در شکل تجمع و یا راهپیمایی 

بود. با  30کارگری در سال  از مهمترین ویژه گی های مبارزات

اطمینان می توان گفت که حداقل در چند دهه گذشته حضور فعال 

خانواده های کارگران در مبارزات کارگری هیچگاه تا این سطح 

فراگیر و گسترده نبوده است. شرکت خانواده ها در اعتراضات 

کارگری عالوه بر جنبه حمایتی آن و کمک به تعمیق و گسترش این 

گر رژیم به تجمع وهای سرکوبضات در همان حال، یورش نیراعترا

ها اعتراضی کارگران را سخت تر و هزینه سرکوب را برای رژیم 

افزایش می داد. به چندین نمونه از شرکت خانواده کارگران در 

 اعتراض کارگری اشاره می کنیم:  

تجمع همراه با خانواده توسط کارگران اخراجی مجتمع مس خاتون  -

 اد،آب

 میان آب، صنعت نیشکر تجمع خانوادگی کارگران کشت و -

 جمع خانوادگی کارگران اتحاد ماشین مقابل مجتمع مس میدوک، -

 شرکت خانواده کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد در تجمع،  -

 شرکت خانواده کارگران شهرداری بروجرد در تجمع،    -

 ارفع سازان کرمان،روزه کارگران شرکت  5تجمع خانوادگی  -

 5شرکت خانوادهای کارگران معدن زمستان یورت در تجمع  -

 روزه، 

 تجمعات اعتراضی کارگران معدن طزره، حضورخانواده ها در -

 تجمع خانوادگی کارگران معدن پابدانا، -

 تجمع کارگران شهرداری کاشان همراه با خانواده، -

 تجمع خانوادگی کارگران معدن منگنز بافت، -

 تجمع مستقالنه همسران کارگران شهرداری بندرانزلی، -

تجمع خانوادگی بازنشستگان صنعت فوالد مقابل مجلس و وزارت  -

 کار. 

یکی دیگر از ویژه گی مبارزه و  –اعتصاب و تجمع همزمان 

نسبت به سال و یا سالهای قبل، بیشتر  30اعتراض کارگران در سال 

و یا اعتصاب در یک رشته تولیدی شدن و یا افزایش اقدام به تجمع 

 .مناطق مختلف بوددر یک منطقه و یا در رشته های معین تولید در 

 نمونه های زیر این را به خوبی نشان می دهند:  

 عسلویه، اعتراض همزمان کارگران پتروشیمی های ماهشهر و -

 تبریز اصفهان، اعتراض همزمان کارگران پتروشیمی های اراک، -

 ماهشهر، و

 معادن زغال سنگ کوهبنان از کارگر 5333اعتصاب همزمان -

 هشونی و...، اصلی، چشمه پودنه، جمله پابدانای جنوبی،

 گیربکس سازی تجمع همزمان کارگران کارخانه فوالد آذربایجان و -

 خاورمیانه در میانه،

تهران و  برپایی اعتراضات سراسری همزمان توسط کارگران در -

کارگران  ها و یا شهرستان ها از جمله توسط استان  یا درمراکز

پست های فشار قوی برق، کارگزاران بیمه کشاورزی، و کارگران 

 مخابرات. 

در سال گذشته مبارزه  -گسترش اعتراض به خارج از محل کار  -ب 

و اعتراض کارگران برای رسیدن به خواست خود در بسیاری موارد 

گران در پیگیری خواست به خارج از محل کار گسترش یافت. کار

های خود به اشکال مختلف در خارج از محل کار به اعتراض خود 

ادامه دادند: تجمع در مقابل درب کارخانه و جلو گیری از تردد، 

های حکومتی از در خیابان، تجمع در برابر نهاد  تجمع و راهپیمایی

جمله مجلس شورای اسالمی از روش های بود که کارگران به ان 

ل شدند. در زیر به موارد بر جسته اعتراض های کارگران در متوس

 خارج از محل کار اشاره می کنیم:

 راه پیمایی:  
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 راهپیمایی کارگران شهرداری رشت درخیابان های این شهر،  - 

راهپیمایی کارگران کارخانه نساجی مازندران درخیابان های  -

 قائم شهر، شهرهای ساری و

 کارگران نی برمجتمع نیشکرهفت تپه، یکیلومتر 0راهپیمایی  -

 راهپیمایی کارگران کارخانه هپکو در خیابان های اراک، -

 خیابان های رشت،  راه پیمایی کارگران اداره برق گیالن در -

 تجمع در مقابل نهاد های حکومتی:  

 ماهشهر و تبریز اصفهان، تجمع کارگران پتروشیمی های اراک، -

 در مقابل وزارت نفت،

ماهشهر در مقابل  تجمع کارگران پتروشیمی های عسلویه و -

 مجلس،

 تجمع کارگران پتروشیمی اصفهان در مقابل مجلس، -

 تجمع کارگران مس سرچشمه کرمان در مقابل وزارت کار و -

 صنایع،

تجمع کارگران پست های فشار قوی برق در مقابل ساختمان  -

 د ریاست جمهوری، مجلس، و نها سازمان مدیریت و برنامه ریزی،

 تجمع کارگران کارخانه فوالدسازان مالرد مقابل  وزارت کار،  -

 تجمع کارگران بیمه کشاورزی مقابل مجلس، -

 تجمع کارگران مخابرات مقابل مجلس، -

 تجمع کارگران نیروگاه پرند در مقابل وزارت نیرو، -

 تجمع کارگران معدن طزره  در مقابل مجلس. -

 حل کار و جلوگیری از تردد: تجمع در مقابل م

ن جوزرند در مقابل محل کار خود به تجمع بیکارشده معدکارگران  -

اعتراضی دست زدند که با یورش نیروی انتظامی مواجه شدند که 

 منجر به جان باختن یکی از کارگران شد.  

کارگران منطقه عسلویه چندین بار با تجمع مقابل درب محل کار،  -

 ی کردند،از تردد جلوگیر

 بستند، بار جاده تهران مشهد را 5کارگران معدن طزره   -

کارگران نی بر مجتمع نیشکرهفت تپه در مقابل محل کار تجمع  -

 کردند و مانع تردد شدند، 

به همین گونه،  تجمع منع تردد در مقال محل کار توسط کارگران 

 در موارد زیر صورت گرفت: 

 راک،کارگران کارخانه واگن پارس ا -

 کارگران کارخانه کاشی کویر یزد، -

 گل گهر، 0 و 5 کارگران معادن -

 کارگران معدن گلتوت زرند، -

 کارگران شهرداری جیرفت، -

 رانندگان کارخانه سفال مروارید خلیل شهر، -

 مبارکه.  بازنشستگان صندوق فوالد -

 طومارهای اعتراضی نامه ها و -پ 

نوشتن نامه و تهیه شاره شد فصل این بخش اهمانطور که در سر

های اعتراضی یکی دیگر از اشکالی بود که کارگران به ان طومار

درصد از اعتراض های کارگری به این  2متوسل شدند و در کل 

در مورد جزئیات این شکل از اعتراض کارگری  شکل انجام شد.

کرده است. با این حال  ناچیزی به بیرون درز و ارقام بسیار آمار

البالی گزارشات از  آنچه که در س همین اطالعات محدود وبراسا

زبان کارگران آمده است، می توان گفت تعداد شکایات و مراجعه 

رای یا ب کارگران به این مراکز شکایت دهی برای دریافت طلب ها و
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کار بسیارافزایش یافته است. روند رسیدگی به این ه بازگشت ب

کم  است. از ر شاکی، نفس برشکایات بسیار طوالنی و برای کارگ

ا دست نیست ام کیف نتایج این شکل از اعتراض اطالع کاملی در و

درمواردی که این شکایت ها منتهی به صدور رای به نفع کارگران 

شده است، گزارش هایی بسیاری از گردن نگذاشتن کارفرمایان به 

 ضرای صادر شده، حکایت میکند. در مورد ابعاد این شکل از اعترا

کارگری به یک نمونه که رسانه ای شده است اشاره می کنیم که می 

: تنها در سه ماهه اول سال ن را مشت نمونه خروار دانستآتوان 

پرونده شکایت کارگر از کارفرما  0003در اداره کار اردبیل   30

 تشکیل شد.  

........................... 

 شکال دیگر مبارزه و اعتراضات کارگریا

به همه جان علیرغم تالش گسترده و ف برگزاری روز جهانی کارگر،ال

رژیم جمهوری اسالمی برای جلوگیری از برگزاری مستقل روز 

مراسم هایی به مناسبت این روز توسط  جهانی کارگر، تجمعات و

 کارگران برگزار شد. این مراسم ها از جمله عبارت بودند از: 

اول ماه مه در  سامان در روز راهپیمایی کارگران کارخانه کاشی -

 خیابان های بروجرد دراعتراض به عدم پرداخت حقوقشان، 

 اردیبهشت ماه،  3پایانه آزادی در  تجمع کارگران شرکت واحد در -

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در محل انجمن صنفی  -

 کارگران خبازی های سنندج در دهم اردیبهشت، 

ر در دفترسندیکای خبازان سقز در برگزاري روز جهاني كارگ -

 دهم اردیبهشت، 

تجمع تعدادی از فعالین کارگری در مقابل مجلس در دهم  -

 اردیبهشت، 

کوره پزخانه های اطراف مریوان در دهم  پخش شیرینی در -

 مریوان، اردیبهشت توسط فعالین کارگری شهر

لین نفر از فعا 23برگزاری مراسم اول مه در اندیمشک با حضور  -

 کارگری و اجتماعی. 

 تالش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری  -ب

تعدادی از واحدهای  بنا به گزارشات دریافتی از منابع موثق در

 تولیدی، کارگران تشکل های  مستقل خود را ایجاد کرده اند و یا در

حال سازمان دادن آن هستند و یا نمایندگانی را انتخاب کرده تا 

همین رابطه  کارگران در راه دست  هدایت کنند. دراعتراضات را 

یابی به مطالباتشان برای حمایت از نمایندگان منتخب شان به دلیل 

نشان دادند؛ از جمله  خود بی اعتمادی به وزارت کار، ابتکاراتی از

اسامی نمایندگان خود در دفاتر ثبت اسناد به ثبت رسانده اند. بنا بر 

جاجرم موفق شده اند  کارخانه آلومینوم همین گزارش ها، کارگران

 که شورای نمایندگان کارگران را تشکیل دهند. 

متاسفانه شاهد افزایش  30 درسال – خودکشی اعتراض منفی، -پ 

اعتراض به عدم پرداخت بموقع  خودکشی در میان کارگران در

حقوق، بیکاری، اخراج از کار، و یا به دلیل درگیری ها و اختالف 

مرگ یونس  کشی ها بابودیم. این خودر با کارفرمایان های دیگ

که هفته پیش از آن دراعتراض به  - 30عساکره در دوم فروردین 

شروع شد و در یازدهم اسفند  - بیکاری دست به خودکشی زده بود

جان باختن یک زن کارگر از کارکنان شرکتی  با خودکشی و

اعتراض به  او درتهران به پایان رسید،   00   شهرداری منطقه 

 اخراجش از کار دست به خودکشی زد.  

کارگر دست به  05طبق گزارش های موجود در سال گذشته، 

دالیل این خودکشی  آن به مرگ انجامید. مورد 05خودکشی زدند که 

 ها چنین گزارش شده است: ها و عواقب ان

مورد به  0که  مورد 02دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق: -

 منتهی شد،  مرگ

نفر را به دنبال  2مورد که مرگ  03دراعتراض به اخراج از کار:  -

 داشت،  

 که هر دو به مرگ انجامید،   مورد 5دراعتراض به بیکاری:  -
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 نفر انجامید،   5مورد  که به مرگ  2به دالیل دیگر:  -

......................... 

 ارگران کول برحوادث کار، بیماری های ناشی از کار و قتل ک

طبق گزارش هایی  که به دست ما  30سال  در –الف: حوادث کار  

نفر را به  030ع پیوست که مرگ وحادثه کاری به وق 033رسیده 

 دنبال داشت.  

نشان از افزایش حوادث  30با سال  30 مقایسه ارقام ثبت شده سال

هم  از اینقربانیانش دارد. اما ابعاد این فاجعه یا جنایت  حتی  کار و

جمله درمعادن  بیشتر است، زیرا بسیاری از حوادث کاری از

 (   5گزارش نمی شود و یا در رسانه ها بازتاب نمی یابد.)

د نکه دلیلی بیاورنآبا این حال مقامات و مسئولین  وزارت کار بدون  

عالوه  ه ب .ادعا می کنند که تعداد حوادث کار رو به  کاهش بوده است

ان برخی استان ها از کاهش ج ی قانونی نیز درسازمان پزشک

. اما واقعیت این است که اقدام باختگان حوادث کارسخن می گوید

معینی و سراسری برای کاهش حوادث کار صورت نگرفته و 

بنابراین کاهش احتمالی در روند شتابان حوادث کار می تواند ناشی 

سهم  بیشترین فعالیت های بخش ساختمان سازی باشد که از رکود در

 را در حوادث کار و نتایج غالبا مرگ بار آن دارد.    

  30در میان گزارشات منتشر شده در مورد  حوادث کار در سال 

 اخبار زیر جلب توجه می کرد:  

 01آمد باعث جان باختن  مورد، تصادف سرویس رفت و 00در  -

 نفر دیگر شد،   10و زخمی شدن  کارگر

حین کار از  جانشان را در 30یادی در سال کارگران چاه کن ز -

 دست دادند،

 02جمله کودکان  از میان قربانیان کار، تعدادی از کودکان کار در -

 ساله گزارش شده است، 00 و

 کارگر مهاجر افعانستانی در 13گزارشی دیگر از مرگ ماهیانه  -

 ایران خبر می دهد،

 بیماری های ناشی از کار -ب

دست  بیماری های ناشی از کار آمار دقیقی دردرباره قربانیان 

 قرار زیر منتشر شده است:ه همین رابطه ب نیست، اما گزارشاتی در

برابر  05های شغلی، آمار حوادث منجر به فوت ناشی از بیماری -

 حوادث فیزیکی است، 

 هزار نفر در کشور به دلیل حوادث ناشی از کار و05ساالنه  -

 (  0ود را از دست می دهند )بیماری های شغلی جان خ

 ت:  کشتار و زخمی کردن  کارگران کول بر 

مجروح کردن کارگران کول بر که غالبا به دلیل  کشتار و 30درسال 

ورده اند، به دست  نیروهای نظامی آبیکاری به این کار روی 

بنا به گزارشات موجود، در سال گذشته  همچنان ادامه داشته است.

شیلک تیر توسط نیروهای نظامی کشته شدند و  نفر کول بر با 00

نفر دیگر زخمی شدند. همچنین یکی از کول بران در مرز ایران  00

و عراق، به علت فشار کار، سکته قلبی کرد و جان خود را از دست  

 داد. 

....................... 

 اعتراضات معلمان:

کاران حمایت از هم چندین تجمع اعتراضی در 30معلمان درسال 

د: پا کردنشرایط کار، با خواست های زیر بر زندانی و برای بهبود

هزینه زندگی، پرداخت  افزایش حقوق متناسب با نرخ های تورم و

بموقع حقوق ها، فعالیت آزادانه تشکل های مستقل معلمان و حق 

برگزاری مجمع عمومی سراسری بدون دخالت دستگاه های دولتی، 

مانی، باال بردن کیفیت آموزش از طریق  تبدیل وضعیت معلمان پی

دخالت معلمان در تدوین متون درسی و استاندارد سازی مدارس  

 متناسب  با استاندارد های بین المللی. 
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اوج تازه ای به   30مبارزه و اعتراض معلمان در دی و اسفند ماه 

معلمان بطور موثر از امکانات اینترنتی بویژه از سیستم خود گرفت. 

رام برای بحث و تبادل نظر در مورد مطالبات معلمان، آموزش تلگ

فعالیت های صنفی و سازماندهی اعتراضات استفاده می کردند. 

، توانستند خود را به سرعت در اتمعلمان با استفاده از این امکان

گروه های تلگرام سازماندهی کنند و اعتراض های سراسری را 

 تدارک ببیند. 

و تجمع های سراسری معلمان در سال گذشته  مهمترین اعتراض ها

 عبارت بود از: 

 فروردین ماه، 50تجمعات اعتراضی سراسری در  -

 اردیبهشت بمناسبت روزمعلم، 00تجمعات سراسری در  -

تیر با خواست آزادی  00تجمع اعتراضی در مقابل مجلس در روز  -

 معلمان در بند از جمله اسماعیل عبدی و رسول بداغی، 

 مهر ماه،   05جمع اعتراضی سراسری در  ت -

مورد اعتراض توسط  معلمان، در روزهای دیگر با  01بیش از  -

 شد.  مراکز استان ها برگزار همان خواسته ها در شهرستان ها و

افزون بر برپایی تجمع های اعتراضی و سراسری توسط  معلمان،  

 موزشکدهآ مربیان پیش دبستانی، معلمان حق التدریسی مدارس و

 حرفه ای، مربیان نهضت سواد آموزی و مربیان مهد های فنی و

 م تبدیل وضعیت،کودک نیز دراعتراض به وضعیت استخدامی وعد

، وضعیت بیمه و سطح نازل حقوق ها، عدم پرداخت بموقع حقوق

 ( از جمله:   0دیگر مشکالت، دهها بار دست به تجمع زدند ) 

تجمع کردند؛ در چند مورد این در قابل مجلس  بیست و دو بار -

تجمعات با شرکت خانواده ها برپا شد و مدت چند روز بطور شبانه 

 روزی ادامه یافت،    

پرورش تجمع اعتراضی  هم درمقابل وزارت آموزش و دو بار  -

 ،برپا کردند

بیست و دو بار تجمع اعتراضی در شهرستانها و یا مراکز استان،  -

پروش و یا فرمانداری و استانداری برپا  در مقابل اداره آموزش و

 ( 2 (داشتند.

به اوج خود  30رزیابی کوتاه: مبارزات معلمان که در اواخر سال ا

فروردین و تجمعات   50در آن سال رسیده بود، همچنان تا تجمع 

خود جوش و مبتکرانه معلمان در مناطق مختلف در روزهای بعد 

ی که رژیم از برگزاری روز از آن، در حال گسترش بود. اما زمان

اردیبهشت، جلو گیری کرد و اسماعیل عبدی و  05معلم در ایران، 

چند تن دیگر از معلمان  احضار و تهدید شدند، تمایل و شوق شرکت 

در تجمع اعتراضی در میان معلمان نسبت به قبل کمتر شد. تجمع 

 اردیبهشت بر پا شد اما تعداد شرکت 00های معلمان اگر چه در 

فروردین بسیار کمتر  50کنندگان در این  تجمع ها نسبت به تجمع 

اردیبهشت تقریبا بر همه فعالین  00بود. بعد از تجمع های روز 

معلمان آشکار شده بود که حرکت اعتراضی معلمان روند نزولی  

 یافته است. 

با این حال به دنبال دستگیری علی اکبر باغانی و علیرضا هاشمی و 

تیرماه، فعالین معلمان تصمیم  5شت اسماعیل عبدی در سپس بازدا

گرفتند که برای آزادی معلمان در بند، تجمع اعتراضی دیگری 

بحث های طوالنی بین فعالین، تصمیم گرفته از فراخوان دهند. بعد 

تیر ماه، معلمان از همه شهرها در مقابل مجلس  00شد که روز 

ندانی تجمع کنند. رژیم، شورای اسالمی با خواست آزادی معلمان ز

ها را شروع کرده تهدیدها و احضار ماه، تیر 00رسیدن فرا پیش از

بود و در شهرهای کوچک فعالین شناخته شده تهدید شدند که در 

صورت شرکت در تجمع، دستگیر خواهند شد. با این حال تعداد قابل 

توجهی از معلمان از تهران و شهرستان ها ، خود را برای برپایی 

تجمع به اطراف مجلس رساندند. اما نیروهای امنیتی، لباس شخصی 

انتظامی بطور وحشیانه به سوی معلمانی که در حال حرکت به  و

سوی مجلس بودند، یورش بردند و با تهدید و ارعاب تعداد زیادی از 
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آنها را دستگیر و از برگزاری تجمع جلوگیری کردند. اگر چه همه 

اما  شدت سرکوب گری رژیم  آزاد شدند،بازداشت شدگان به زودی 

پایی تجمع، تاثیر منفی بر حرکت اعتراضی معلمان برگیری از و جلو

 بجا گذاشت. 

در طول تعطیالت تابستان، رژیم با استفاده از فرصت، تعداد  

بیشتری از فعالین معلمان را احضار کرد و نسبت به عواقب شرکت 

 داد و تهدیدشان کرد.  نها هشدارآدر فعالیت های اعتراضی به 

با بازگشایی مدارس در مهر ماه عده زیادی از معلمان به عنوان  

اعتراض با لباس سیاه به کالس ها رفتند. اما این شیوه اعتراض، 

کارایی زیادی نداشت و کمک چندانی به آماده شدن معلمان برای 

مهر ماه، نکرد. تجمع های  00برگزاری روز جهانی معلم در روز 

مهر ماه برگزار شد، اما تعداد شرکت  05تراضی معلمان در اع

کنندگان این بار نیز کمتر از ان بود که فعالین معلمان انتظارش را 

مهر معلمان عمال نتوانستند تجمع اعتراضی وسیع  05داشتند. بعد از 

 پا کنند. برسازمان دهی و  30و سراسری دیگری را  تا پایان سال 

 و  کارکنان بیمارستان ها  اعتراضات پرستاران 

اعتراض پرستاران همچنان ادامه یافت. چند نمونه از  30 در سال

 این اعتراض ها را بر می شمریم: 

اعتراض به طرح  اعتصاب در بیمارستان های مختلف در تجمع و - 

در پاره ای از موارد این مورد. ) 05عملکرد  دریافت های مبتنی بر

 روز تداوم یافتند(.   تجمع ها و اعتصاب ها چند

اعتراض به سطح پایین دستمزد  بیمارستان در 00پرستاران در  - 

 اعتصاب زدند. عدم پرداخت بموقع مطالبات شان دست به تجمع و و

 اعتراض به اخراج از کار) یک مورد( -

 یک مورد( بازداشت شده توسط قوه قضائیه ) همکار حمایت از -

 یک مورد( ری )ه اضافه کاری اجبااعتراض ب -

های بالینی کشور مقابل  تجمع اعتراضی کارکنان آزمایشگاه -

 یک مورد(  (وزارت بهداشت

دی  55تجمع اعتراضی رادیولوژیست های سراسرکشور در  - 

بازداشت  مقابل وزارت بهداشت  که با یورش نیروهای انتظامی و

 تعدادی از معترضین همراه بود.

ن طی دو سال گذشته که بویژه با نگاهی به مبارزه پرستارا

  30اعتصابات سال  تجمعات و و 30دراعتراضات سراسری سال 

در بیمارستان ها بر جستگی یافت، می توان نتیجه گرفت که  مبارزه 

جمعی پرستاران و دیگر کارگران بخش بهداشت و درمان، این 

پتانسیل را دارد که در روند خود زمینه ایجاد تشکل مستقل از قدرت 

دولتی را فراهم نماید. اما از هم اکنون باید هوشیار بود که تالش 

ا معاونت هایی تحت لوای سازمان نظام پرستاری و درارتباط ب

یعنی دولت( در جریان است که می پرستاری وزارت بهداشت )

موج نارضایتی پرستاران، مبارزه آنها را  خواهد با سوار شدن بر

دیگر سازمان نظام پرستاری می  کنترل و مهار نماید. به عبارت

کوشد تا اعتراض پرستاران در چارچوب و محدوده کشمکش های 

میان سازمان نظام پرستاری و وزارت کشور باقی بماند و در نهایت 

 در خدمت رقابت های جناح های حکومتی  قرار گیرد. 

 بازنشستگان

ن عالوه با معضل دائمی پایی 30بسیاری از بازنشستگان در سال  

بودن حقوق بازنشستگی که به سختی کفاف تامین  حداقل نیازهای 

، با مشکل عدم پرداخت به موقع حقوق و تبعیض را می دهدزندگی 

در پرداخت حقوق نیز روبرو بودند. بنابراین خواست پرداخت به 

موقع حقوق ها، رفع تبعیض در پرداخت حقوق و پرداخت هماهنگ، 

جمع ها ت ن دهآان بود که برای تحقق از خواسته های اصلی بازنشستگ

کردند. از جمله بازنشستگان صنعت فوالد،   گزاراعتراضی بر

گان فرهنگی، تبازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، بازنشس

گان وزارت نفت، و بازنشستگان کشوری با همین تبازنشس

 درخواست ها  دهها تجمع اعتراضی بر پا کردند.
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رستانی برای رساندن صدای خود، به بسیاری از بازنشستگان شه 

 های حکومتی مانند مجلس،کردند و در برابر نهادتهران سفر 

، نهاد ریاست جمهوری و دفاتر وزارت کار، وزارت صنایع و معادن

 مرکزی کارفرمای اصلی، دست به تجمع اعتراضی زدند. 

در مراکز استان ها در مواردی خانواده بازنشستگان در تجمع 

ند و تجمع بطور شبانه روزی ادامه یافت و گاه  نیز با شرکت داشت

 بست نشستن در خیابان همراه بود. 

تجمع اعتراضی توسط بازنشستگان گزارش شده  05در مجموع، 

 است؛ اما تعداد واقعی این تجمعات می تواند بیشتر از این رقم باشد.  

 بیکاری و اعتراض بیکاران:

 در پائیزرا خود، تعداد بیکاران  مرکز آمار ایران در آخرین گزارش

در صد اعالم کرد.  0/03میلیون نفر، و نرخ بیکاری را  5/5 ،30

دارد. برخی از (  این آمار رسمی اما با واقعیت انطباق ن2)

درصد و  53، نرخ واقعی بیکاری را حدود پزوهشگران اقتصادی

به  میلیون نفر می دانند. نرخ بیکاری 2تعداد بیکاران را بیش از 

. طبق همان گزارش، بیکاری بین ویژه در بین جوانان بسیار باالست

 در صد است.  52سال   24تا   02جوانان بین  

نسبت به سال قبل  30، معضل بیکاری در سال منابع رسمیبراساس 

بهبود نیافت. اگر چه حسن روحانی در سخنرانی خود در یزد در 

میلیون شغل جدید  5/0 اواخر سال، ادعا کرد که در دوسال گذشته

ایجاد شده است اما این ادعا که با هیچ یک از داده های اقتصادی از 

جمله با نرخ رشدی اقتصادی اعالم شده توسط دولت، خوانایی ندارد 

و به همین دلیل نیز توسط برخی از رسانه های رسمی در ایران 

 مورد پرسش قرارگرفت. 

این است که هیچ نشانه موضوع دیگر در رابطه با معضل بیکاری 

ای از احتمال کاهش نرخ بیکاری در سرمایه داری تحت حکومت 

 (  5جمهوری اسالمی در اینده نزدیک وجود ندارد. )

اگر چه با وجود معضل بزرگ بیکاری، بویژه در بین جوانان، در 

نیز مانند سالهای گذشته شاهد برآمد جنبش بیکاران و یا  30سال 

گسترده و سراسری علیه بیکاری نبودیم، اعتراض و حرکت های 

اما چندین حرکت اعتراضی به خصوص توسط جوانان بیکار 

 صورت گرفت که نمونه هایی را در زیر می اوریم:  

جوانان و اهالی شهرستان عسلویه، به همراه اهالی بخش چاه  - 0 

مبارک و شهرستان پارسیان، مقابل دفاتر اداری مدیریت کار و 

ال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تجمع کردند و خدمات اشتغ

را  انخواستار کار شدند. تجمع کنندگان از سر خشم شیشه ساختم

، تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع شکستند. بعد از پایان تجمع

وهمچنین عده ای از  کارگران عسلویه که برای اعالم همبستگی به  

 د بازخواست قرار گرفتند.  تجمع پیوسته بودند، احضار شدند و مور

تجمع جوانان جویای کار روستای شهرویی مقابل پاالیشگاه بید  - 5

بهبان. این تجمع مورد یورش نیروهای انتظامی  قرار گرفت  5بلند 

که بطور مستقیم به سوی جوانان شلیک کردند و در نتیجه، یک 

جوان متقاضی کار جان باخت، دو نفر دیگر زخمی و سه نفر از 

 تجمع کنندگان دستگیر شدند.   

اهالی بیکار خارک در مقابل بخشداری  عده ای از جوانان و - 0

 ساعت ادامه یافت.  01تجمع کردند و خواستار کار شدند؛ این تجمع 

کارگران بیکارشده روستای سنگده در جاده  جوانان بیکار و - 0

 دترد نزدیک کارخانه چوب فریم، تجمع کردند و با بستن جاده از

 .وسایل حمل و نقل  جلوگیری کردند

اسفند  52کارگران بیکارشده معدن ذغال سنگ البرز غربی در  -2

ماه به همراه عده ای از اهالی منطقه عمارلو با برپایی تجمع، مانع 

 خروج ماشین آالت و تجهیزات از این معدن شدند.

 دامن زدن اختالف بین کارگران محلی و غیر محلی 

شاهد بروز  30کارگران اخراجی طی سال  ت بیکاران ودراعتراضا

اختالفات بین کارگران محلی و غیر محلی بودیم. با این پدیده منفی 
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ه ب باید هوشیارانه برخورد شود تا از گسترش تفرقه بین کارگران و

 انحراف کشیده شدن مبارزاتشان جلوگیری شود.

امل دولتی د که جناح ها و عوناز گزارش ها نشان می ده یبعض

به این گونه اختالفات دامن می  ،قدرت برای گرفتن سهم بیشتر در

بیکاران منطقه و لزوم  زنند. آنان تحت عنوان حمایت از کارگران و

اولویت دادن به نیازهای "کارگران بومی"، سعی می کنند که 

"کارگران غیر بومی" را علت مشکالت کارگران و اهالی در منطقه 

روری است که این موضوع ریشه یابی گردد و با معرفی کنند.  ض

افشای دست های پشت پرده ای که  کارگران را در مقابل هم قرار 

می دهند، بر اشتراک منافغ همه کارگران و لزوم مبارزه  مشترک 

 آنها علیه بیکاری و بیکارسازی ها تاکید شود. 

 اعتراضات دستفروشان:

زل حداقل دستمزد وعدم چندین میلیونی بیکاران، سطح نا شمار

 30 سال   پرداخت بموقع حقوق، موجب شد که پدیده دستفروشی در

همان حال فشار بر دست فروشان  بیش از پیش گسترش یابد. در

توسط ماموران شهرداری بیشتر شد. این ماموران عالوه بر اذیت و 

ار دست فروشان و بهم زدن بساط و یا ضبط اموال انان، در موارد آز

ی، دست فروشان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و یا دستگیر زیاد

کردند. این امر به ویژه در تهران و سنندج  بیش از جاهای دیگر 

 روی داد. 

 یورش برابر مقاومت شان در اعتراض دستفروشان به بیکاری و

نیروهای انتظامی در مواردی حمایت های  ماموران شهرداری و

ا بهمراه داشت. در تهران و سنندج دست فعالین اجتماعی ر مردمی و

از حق خود برای  کار و زنده  وپا کردند تجمع اعتراضی برفروشان 

ماندن دفاع کردند. با این حال دو تن از دستفروشان در تبریز و اهواز 

زیر فشار زندگی و در اعتراض به بیکاری و فالکتی که در آن بسر 

 د. می بردند، خود سوزی کردند و جان باختن

دستفروشان، کارگران ساختمانی از جمله  گفتنی است که عالوه بر 

 - در محلی جمع می شوند که برای پیدا کردن کار -کارگران نقاش 

نیز گاه و بیگاه مورد یورش نیروهای انتظامی قرار گرفتند. در این 

رابطه تشکلی موسوم به انجمن صنفی کارگران ساختمانی با نیروی 

 ( 0می کند.) انتظامی همدستی

 اعتراضات دانشجویی:

شاهد اعتراضات دانشجویان نسبت به عدم واگذاری  30سال  در

خوابگاه، وضعیت نابسامان معیشتی خوابگاه ها، وضعیت بد 

امکانات آموزشی، کیفیت پایین غذای سلف سرویس ها، افزایش 

شهریه ها و چگونگی پرداخت آن و طرح تربیت پرستار یکساله  

مورد از این نوع اعتراض ها در بایگانی ما ثبت شده  53بودیم.  

 است. 

آذر،  05دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت  0030 همچنین درسال

روز دانشجو و اعتراض به خصوصی سازی ها  و ورود نیروهای 

، تجمع بر پا کردند و در پایان، نظامی به داخل دانشگاه امنیتی و

این تجمع و دیگر تجمعات اعتراضی،  بیانیه خود را منتشر کردند.

احضار گسترده دانشجویان معترض به کمیته های انضباطی را به 

 دنبال  داشت.

 اعتراضات مردم

 وما تالش کردیم  که اعتراضات مردم نسبت به قطع  30سال   در

آشامیدنی، عدم تحویل به موقع مسکن یا اعتراض به  یا کمبود آب

 یل داده شده، نبود امکاناتی چون برق وامکانات نازل خانه های تحو

گاز و یا افزایش تعرفه ها و وضعیت نابسامان جاده ها و مواردی از 

 این نوع  را در اخبار کارگری منعکس نماییم.

تجمع اعتراضی توسط  005 حداقل 30 طبق گزارش ها در طی سال 

چندین مورد، روزها به درازا کشید. این  مردم برپا شد، که در

راض ها در مواردی با راهپیمایی درسطح شهر همراه بود، و اعت

خیابان  مورد، اعتراض کنندگان با تجمع درجاده ها و 1حداقل در 

 تردد وسایل نقلیه جلوگیری  کردند.  ها از

 کارگران مهاجر:
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نیز از قرار گرفتن کارگران مهاجر زیر شمول قانون  30سال  در

بسیاری از قربانیان حوادث  حالی است که کار خبری نشد. این در

 بیماری های شغلی را کارگران مهاجر تشکیل می دهند. کار و

پرداخت با از یک سو کارفرمایان با پشت گرمی از حمایت رژیم 

ها از کارگران مهاجر به سختی کار می کشند و پایین ترین دستمزد

از سوی  دیگر این کارگران بی آنکه از کمترین حقوق قانونی بر 

د دار باشند، توسط مقامات و تشکالت به اصطالح کارگری خور

وابسته به رژیم، عامل بیکاری و سطح پایین دستمزد ها معرفی می 

شوند؛ در سال گذشته در تظاهراتی که از طرف خانه کارگر به 

مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، این شعار فاشیستی و نژاد 

 ا کن، افغانی را رها کن"   پرستانه  برجسته بود: " کارفرما حی

 زنان کارگر:

همچنان شاهد اشتغال شمار زیادی از زنان کارگر با  30 سال در

حداقل رسمی دستمزد و بدون داشتن هیچ حق قانونی  حقوقی زیر

 بودیم.  

زنان به دلیل تداوم اعمال سیاست های تبعیض جنسیتی توسط رژیم، 

ان داشتند. برپایه آخرین مچنان سهم اندکی در نرخ اشتغال در ایره

ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور  گزارش مرکز آمار

 30است. طبق این گزارش در حالیکه این شاخص در سال  00.1

درصد می رسید، نرخ اشتغال زنان فقط  53.0در بین مردان به 

نرخ  30بود. همچنین گزارش مرکز آمار ایران در پائیز  00.0

اعالم  کرد، در حالی نرخ  درصد 01.3را  بیکاری برای زنان

درصد اعالم شد. به این ترتیب نرخ  0/03بیکاری بطور کلی   

بیکاری زنان حدود دو برابر نرخ بیکاری مردان بود. نبود فرصت 

های شغلی مساوی برای زنان و نیز پرداخت دستمزد های نابرابر 

 ه یافت.    بین زنان و مردان در مقابل کار برابر، همچنان ادام

 *کودکان کار:

کودکان کار در ایران وجود  آمار و ارقام دقیق و مشخصی از تعداد

میلیون کودک  5 . برخی منابع رسمی و نیمه رسمی از حدودندارد

های غیر رسمی تعداد کودکان منابع و نهاد، اما کار سخن می گویند

 03ه ک بمیلیون نفر بر آورد می کنند.  گفته می شود نزدی 0کار را 

درصد از کودکان کار را فرزندان کارگران مهاجر تشکیل می دهند 

 که اکثریت افغان هستند.    

 هایی مانندبراساس گزارشات،  عده زیادی از این کودکان در کارگاه

ساعت در  1ها بیش از خانهپزها و  کوره ها، بازیافتدوزیکیف 

ونی از جمله بیمه و روز کار می کنند بدون آنکه از هیچ حق قان

 خودار باشند. استعالجی( براستحقاقی و یا مرخصی )

.................... 

 واکنش رژیم جمهوری اسالمی و کارفرمایان به اعتراضات کارگری 

 الف: اخراج کارگران معترض

شدند که در مقایسه با واحد کارگران معترض از کار اخراج  50در 

درصدی را نشان می دهد. از این  20( افزایش 03واحد سال پیش ) 

اما کارگر معترض از کار اخراج شدند.  5155واحد،  21تعداد در 

نفر از کارگران اخراج شده  توانستند در نتیجه اعتراض  00تنها 

گر . به عبارت دیا به دالیل دیگر برسرکار برگردندهمکارانشان و ی

از کار کارگر به علت اعتراض،  5150در این سال در مجموع  

 133نفر(، افزایش 000) سال گذشته مقایسه با اخراج شدند که در

از تعداد کارگران معترض اخراجی در د. )درصدی را نشان می ده

 . واحد دیگر اطالعی در دست نیست( 2

گفتنی است که تعداد گزارشات مبنی بر تهدید کارگران به اخراج در 

 زیادی داشت. صورت اعتراض نیز نسبت به سال گذشته افزایش

افزون براین،  بنا بر گزارشات، اسامی کارگران اخراجی در لیست 

سیاه )بالک لیست( قرار می  گرفت و کارفرمایان از دادن شغل به 

 انها خود داری می کردند؛ اقدامی که همچنان ادامه دارد. 

 ضرب و شتم کارگران -ب

ان یبرخی گزارشات حاکی از تشکیل پلیس خصوصی توسط کارفرما

یا چماقدار  نوان حراست، نقش گردن کلفت وعاست که تحت 
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کارفرمایان را ایفا می کنند. اینان کارگران معترض را به دستور 

که در غالب موارد حکم اخراج کارگران را بدون  -کار فرما یان 

شتم قرار می  مورد ضرب و -پرداخت مطالبات انها صادر می کنند 

 نمونه از این زور گویی بود.  تنها چند  دهند. موارد زیر

 شتم کارگران معترض در گزارش های زیادی مبنی بر ضرب و -

منطقه عسلویه توسط عوامل کارفرما در طول سال گذشته به دست 

 ما رسید،   

عوامل کارفرما در صنایع پوشش ایران، کارگران معترض را  -

 کارگر را زخمی کردند،   1مورد حمله قرار دادند و 

رگران معترض کارخانه لوله سازی خوزستان توسط عوامل کا -

 کارفرما مورد ضرب و شتم قرار گرفتند،  

عوامل کارفرما به کارگران معترض در کشت وصنعت میان آب  -

 نان را کتک زدند.  آحمله کردند و 

 :تنبیه معیشتی و تشدید فشار کارعلیه کارگران معترض -ت 

های برق فشارقوی، پس از  تعدادی از کارگران معترض پست -

دامنه دار دست زدند، به  آنکه به تجمعات اعتراضی سراسری و

 محل سکونت شان تبعید شدند،  از کیلومتردورتر 023تا  033

تنزل شغلی تعدادی از کارگران معترض آتش  جابجایی و اخراج، -

 آذر،   55نشانی پس از تجمع اعتراضی 

 خاتم االنبیا تهران،   معترض بیمارستان کارگر 0تبعید  -

 تبعید یکی از پرستاران معترض بیمارستان خمینی تهران،  -

 کارگربیمارستان خاتم االنبیا در ایرانشهر، 0شغلی به  افزایش فشار -

 جابجایی شغلی یک کارگرمعترض شهرداری نیشابور،  -

تحمیل مرخصی اجباری به چندین نفر ازکارگران معترض  -

 اتوبوسرانی اهواز،

 کارگرمعترض اخراجی عسلویه، 53عدم پرداخت مطالبات  - 

نماینده کارگران اعتصابی کارخانه ایران  0عدم پرداخت مطالبات  -

 برک رشت،

معترض شرکت واحد اتوبوسرانی تهران  کارگر 50فشاربه  -

وحومه پس از اقدام اعتراضی انها )روشن کردن چراغ اتوبوس ها( 

 ، پرداخت حقوقشان دردرآبان ماه نسبت به تاخیر 

عدم پرداخت مطالبات کارگران معترض کارخانه کاشی خزر و  -

اخذ تعهد کتبی از آنان مبنی بر پذیرش شرایط جدید کار و یا پذیرش 

 اخراج، 

 اضافه کاری پرستاران شرکت کننده در کم کردن حق کارانه و  - 

 تجمعات اعتراضی، 

دی درمناطق ویژه قرارداد کار جدی 30در اول خرداد سال  -

ت صور اساس آن پیمانکار می تواند  دربراقتصادی اجرایی شد که 

اعتصاب کارگران، بدون پرداخت مطالبات، با آنها تسویه حساب 

 کند.

 امنیتی احضار کارگران معترض به مراجع قضایی و - پ

گزارشاتی مبنی بر احضار تعداد زیادی از کارگران   94طی سال

ماتی از جمله معلمان و پرستاران  به مراکز مراکز تولیدی و خد

. گفتنی است که در اینجا نیز این  یدقضایی و امنیتی منتشر گرد

گزارشات تنها بخشی از واقعیت را بیان می کند، زیرا که تعداد 

ها بسیار بیش از آن چیزی است که گزارش شده قعی این احضاروا

توسط نیروهای  هااز دالیل آن هم این است که احضاراست. یکی 

 ً با هدف تهدید صورت می گیرد و از فرد احضار شده  امنیتی اساسا

خواسته  می شود که احضار شدن خود را از دیگران پنهان نگاه 

 مورد احضار به قرار زیر گزارش شد ه است:   031دارد. به هر رو 

 00 معلم از طرف اداره اطالعات بوکان در آستانه 53احضار  -

 تهدید آن، اردیبهشت و 

کارگرمعترض کارخانه سیمان سپاهان بدنبال شکایت  1احضار -

 کارفرما پس از تجمعات اعتراضی کارگران این کارخانه، 
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کارگرمعترض کارخانه لوله سازی خوزستان به مراجع  1احضار -

 قضایی، 

 لوله صفا به دادستانی،  کارگراعتصابی کارخانه نورد و 5احضار -

عترض معدن تکاب طالی آق دره به مراجع م کارگر 05احضار -

 قضایی،

 اعتصابی کارخانه ایران برک رشت،  کارگر 01احضار -

بیکاران درعسلویه پس از برپایی  بازخواست تعدادی از احضار و -

همچنین احضار تعدادی از کارگران  تجمع اعتراضی توسط آنان و

ده بیکاران شرکت کر عسلویه که در تجمع فوق جهت حمایت از

 بودند، 

 معلم به اداره اطالعات سقز. ١احضار  -

کردن کارگران اعتراض محاکمه و صدور حکم  دادگاه علیه  -ت 

 معترض:

محکوم کردن  کارگر معترض معدن چادرملو و 03دادگاهی کردن  -

شالق که این حکم  پس از اعتراض  نفر آنها به یکسال حبس و 2

میلیون  لایر جریمه نقدی   0سال  حبس تعلیقی و  2کارگران، به 

 تغییر یافت، 

معترض نانوایی های سنندج به نام های  محکوم کردن دو کارگر -

ضربه  03 ماه حبس تعزیری و 2یدهللا صمدی واقبال شعبانی به 

 شالق، 

 کارگر معترض معدن سنگ آهن بافق، 3دادگاهی کردن چند باره  -

برای سرکوب   ث : دخالت نیروهای انتظامی،امنیتی و قضایی 

 :اعتراضات کارگری

ت بیس نیروهای انتظامی درکارخانه ایران برک رشت در استقرار -

 نهمین روز اعتصاب کارگران،  و

لباس شخصی درکارخانه فنر ایدامین  نیروهای امنیتی و حضور -

 سایپا همزمان با اعتصاب کارگران، 

چدن درود قضایی در کارخانه فوالد و  نیروهای انتظامی و حضور -

 پنجمین روزاعتصاب کارگران، بیست و در

حضورپلیس امنیتی درجلسه هیئت مدیره سندیکای کارگران  -

 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، 

دخالت رئیس حوزه قضایی دادگاه بندرامام دراعتراضات کارگران  -

 این منطقه، 

 کارگرمعترض معدن طالی آق 55 کاره جلوگیری از بازگشت ب -

 مین این شهرستان، أدره تکاب توسط شورای ت

 بازداشت ها    -ج

متقاضی کار به دلیل  و معلم، پرستار کارگر،  10حداقل  30درسال 

اعتراض شان به شرایط کار، بازداشت شدند. نمونه های زیر بخشی 

 از این بازداشت کردن هاست: 

 پرستارمعترض بیمارستان خمینی تهران، 5بازداشت  -

اشت تعدادی زیادی از معلمان که برای شرکت در تجمع بازد -

 نجا رفته بودند،  آتیرماه در مقابل مجلس، به  00اعتراضی 

 صنعت میان آب،  معترض کشت و کارگر 5بازداشت حداقل  -

جوان متقاضی کار در جریان تجمع اعتراضی جوانان  0بازداشت  -

 ن،بهبا  5جویای کار در مقابل پاالیشگاه بید بلند 

دنبال ه بازداشت چندین نفر از رادیولوژیست های معترض ب -  

 تجمع اعتراضیشان مقابل وزارت بهداشت،  

 معترض بیکارشده مجتمع مس خاتون آباد،  کارگر  51بازداشت  - 

پایی ربمیزان پس از  ۀسسؤکارکنان بیکارشده م نفراز 00بازداشت  -

 تجمع های اعتراضی توسط آنها،  
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 اصفهان،  ساعته شش کارگرمعترض جهاد نصر در 01 بازداشت - 

دنبال ه عسلویه ب 50 و 50معترض فازهای  کارگر 03بازداشت  -

با  دادن تعهد آزاد  کهساعت  50اعتصاب؛ بازداشت شدگان بعد از 

 شدند، 

دنبال ه بیکارشده معترض سیمان دورود ب کارگر 05بازداشت  -

روز بازداشت با کفالت  2تجمع های اعتراضی؛ کارگران پس از 

 آزاد شدند،

عسلویه که پس از سپری کردن  55 معترض فاز کارگر 5بازداشت  -

 چند روز در باز داشت، با دادن تعهد آزاد شدند،  

 کارگراعتصابی معدن طزره. 0بازداشت  -

نیروهای امنیتی و لباس  یورش نیروهای انتظامی، یگان ویژه، -چ 

 دیگر معترضان  شخصی به کارگران، معلمان و

مورد از این نوع  یورش ها توسط  نیروهای  02حداقل  30سال  در

 سرکوب گر رژیم  گزارش شده است:  

لباس شخصی ها تحت حمایت نیروهای  حمله عوامل امنیتی و -

 پرورش گیالن و آموزش و ۀانتظامی به تجمع معلمان در مقابل ادار

 ماه،  فروردین 50شتم معلمان در  ضرب و

حمله یگان ویژه به کارگران معترض کارخانه لوله سازی  -

 خوزستان و زخمی کردن یک کارگر، 

شده شرکت  یورش نیروهای انتظامی به تجمع کارگران بیکار -

اشک آور توسط این نیروها موجب آسیب  معنجو زرند؛  شلیک گاز

دیدن چشم یکی از کارگران شد که پس از تصادم با کامیون، جان 

 باخت، 

حمله یگان ویژه به تجمع کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل در  -

 کارگر، خرداد و زخمی شدن چند 00

زان می ۀسسؤحمله نیروهای انتظامی به تجمع کارکنان بیکارشده م -

 مشهد، در

حمله یگان ویژه و نیروهای انتظامی به کارگران اعتصابی  -

لیک ش قوی و شارپاالیشگاه ستاره خلیج فارس با ماشین آب پاش ف

 تیر هوایی، 

حمله گسترده نیروهای امنیتی، لباس شخصی و انتظامی به معلمان  -

تیر با هدف جلوگیری از برگزاری تجمع اعتراضیشان در  00در 

 بازداشت تعداد زیادی از معلمان،  برابر مجلس  و

صنعت میان آب که  حمله نیروهای انتظامی به کارگران کشت و -

 خانواده تجمع کرده بودند؛ نیروهای انتظامی، گازهمراه اعضای 

، ورشیاشک آور به سوی تجمع کنندگان شلیک کردند. در نتیجه این 

 همسر یکی از کارگران زخمی شد. 

حمله نیروهای انتظامی به تجمع کارگران اخراجی کشتارگاه اهواز  -

 درگیرشدن با کارگران معترض، و

جوانان جویای کار روستای حمله نیروهای انتظامی به تجمع  -

شلیک مستقیم بطرف  بهبان و 5شهرویی مقابل پاالیشگاه بید بلند 

زخمی  تجمع کنندگان که موجب مرگ یک جوان متقاضی کار و

 شد، نفر دیگر 5شدن 

دی ماه  55پلیس به تجمع   حمله نیروهای ضد شورش و -

 رادیولوژیست های معترض مقابل وزارت بهداشت،

ویژه به تجمع شبانه روزی و خانوادگی کارگران یورش یگان  -

 بهمن ماه . 5بیکارشده مجتمع مس خاتون آباد در 

درگیرشدن نیروهای انتظامی با کارگران کارخانه نساجی  -

تجمع در  دنبال راهپیمایی کارگران درسطح شهر وه مازندران ب

 مقابل استانداری،

 اه قدس همدان.درگیرشدن نیروهای انتظامی با کارگران ورزشگ -

درگیرشدن نیروهای انتظامی با بازنشستگان تامین اجتماعی که  -

 مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده بودند.
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الزم است که در اینجا به مانورآماده سازی نیروهای بسیج ضد 

اغتشاش برای مقابله با اعتراضات کارگری اشاره کنیم   که بی سابقه 

ن ماه در کالله در استان گلستان انجام شد بهم 05بود. این مانور در 

و طی آن نیروهای بسیج چگونگی حمله به کارگران معترض و 

 سرکوب آنان را تمرین کردند.     

.................. 

عمال فشار به اعضای تشکل ها و نهادهای مستقل و اسرکوب و 

 فعالین کارگری

زنده یاد شاهرخ  این قسمت باید از جان باختن پیش از هرچیز در  -

زمانی، فعال شناخته شده کارگری در زندان رژیم جمهوری اسالمی 

یاد کرد. شاهرخ زمانی از اعضای هیئت بازگشایی سندیکای 

کارگران نقاش و عضو هیات مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل 

در تبریز دستگیر  0033خرداد   00های کارگری، آخرین بار در 

سال زندان محکوم شد. شاهرخ  00های کارگری به  و به جرم فعالیت

در زندان رجایی شهر کرج جان باخت.  مقامات  30شهریور  55در 

جمهوری اسالمی، علت را سکته مغزی اعالم کردند. اما بسیاری 

از فعاالن کارگری، رِژیم اسالمی را عامل قتل شاهرخ زمانی 

ن علت جان باخت دانستند. جلوگیری رژیم از تحقیق مستقل در مورد

شاهرخ زمانی، تاییدی بود بر نظر فعالین کارگری. به هر رو رژیم 

اسالمی، مستقیم و یا غیر مستقیم  مسئول جان باختن شاهرخ زمانی 

 شناخته شده است.     

جعفرعظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران، در آبادن  -

زندان اوین محبوس سال حبس، در  5برای اجرای حکم   30سال 

شد. عظیم زاده پیش از این در سوم خرداد هنگامی که همراه خانواده 

 01پور احسانی راد به دادگاه ساوه رفته بود، بازداشت و بعد از هشا

 آزاد شده بود،  روز

داوود رضوی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت  -

نقالب تهران محاکمه دادگاه ا 55در شعبه   30دی ماه  50واحد در 

سال زندان محکوم شد. رضوی پیش از این درآستانه اول ماه  2به  و

 روز بازداشت آزاد شده بود،     55دستگیر و بعد از  30مه سال 

بازداشت ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کاَرگران  -

 . ایشان  قرار بود که در0030 شرکت واحد درآستانه اول ماه مه

سوم اسفند د توسط همان شعبه دادگاهی که داود رضوی را به زندان 

محکوم کرد، محاکمه شود. اما به علت بیماری و گواهی پزشکی 

مبنی بر استراحت مطلق نتوانست در دادگاه حاضر شود. اتهامامات 

وارد شده به ابراهیم مددی نیز مشابه اتهاماتی است که علیه داود 

 رضوی عنوان شده بود،

اردیبهشت ماه. ایشان بعد سپری  1 بازداشت محمود صالحی در -

سال زندان علیه  3سپس حکم  روز در بازادشت، آزاد و 05کردن 

 او صادر شد،  

روز  00اردیبهشت. ایشان پس از  1دستگیری عثمان اسماعیلی در  -

 بازداشت آزاد شد و سپس یک سال حکم زندان برای او صادر گردید. 

آزاد شدن اش پس  اردیبهشت و 55پور احسانی در هابازداشت ش -

 روز بازداشت،  50از 

 00و آزاد شدن اش پس از  شهریور  50بازداشت علی نجاتی در  -

 روز بازداشت، 

یک  آزادی وی پس از ماه و شهریور 53بازداشت واله زمانی در  -

 هفته بازداشت، 

 ای کارگریبازداشت اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل ه -

آرام و فواد زندی،  فعالین کارگری دیگر از جمله: نظام صادقی، و

ریبوارعبدالهی، پدرام نصرالهی، رضا امجدی، فرزاد مرادی نیا، 

فردین میرکی، جلیل محمدی، پروین محمدی، شیث امانی، خالد 

 وغالب حسینی، محمدعبدی پور و تعداد دیگری از فعالین کارگری، 

حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت یورش به منزل  -

واحد اتوبوسرانی تهران وحومه در خرداد ماه؛ ماموران با ایجاد 

دلهره و وحشت برای فرزندان، همسر و همسایگان حسن سعیدی از 

 پسر سیزده ساله ایشان  پی جوی او شدند.
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محکوم کردن مجدد معلم زندانی رسول بداقی و صدور حکم جدید  -

 زندان برای ایشان، سال  0

سال حبس تعزیری برای اسماعیل عبدی، در حالی  ۶صدور حکم  -

سال حبس تعلیقی در دولت قبلی برای او صادر شده بود.  ٣که حکم 

 .در زندان اوین به سر می برد ٣۴اسماعیل عبدی از ششم تیر 

علی اکبر باغانی یک سال حبس خود را در حالی در زندان رجایی  -

یان رساند که از ابتدای اردیبهشت باید به تبعید گاه خود ) شهر به پا

 زابل ( روانه شود.

دستگیری دبیر کل سازمان معلمان ایران علیرضا هاشمی و اجرای  -

 صادر شده بود،   0013سال زندان برای او که در سال  2حکم 

سال زندان برای محمود بهشتی لنگرودی و سپس  ٣اجرای حکم  -

ل زندان دیگر برای او. به این ترتیب برای او سا ۵صدور حکم 

جمعا چهارده سال زندان رقم زده اند. بهشتی هم اکنون در زندان 

 .،اوین در حال گذراندن دوران محکومیت است

نفر از معلمان در سی و یکم تیرماه در مقابل مجلس  ٥٩٢بازداشت  -

 شورای اسالمی و سپس  آزادی آنها بعد از پاسی از شب،  

محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی هر کدام به پنج سال زندان  -

عضو کانون صنفی معلمان کردستان محکوم شدند و طاهر قادر زاده 

 روز حبس تعزیزی محکوم شد،  ٣٥سقز( به )

بازداشت رامین زند نیا عضو انجمن صنفی معلمان کردستان  به  -

 همراه خانواده.  

پرونده تشکیل شده و یا احضار شده اند،  تعداد معلمانی که علیه آنان)

بسیار زیاد است. اما بسیاری از آنان به دالیل امنیتی از علنی کردن 

 ( .موضوع خود داری کرده اند

 اذیت و آزار و اعمال فشار بر کارگران زندانی 

شتم قرار گرفت و در  زندان مورد ضرب و بهنام ابراهیم زاده در -

را می گذراند، مجددا با تشکیل پرونده  حالی که دوران حکم زندان

روز زندان اضافی محکوم  02ماه و 3سال و  0او را به تحمل  

 کردند،   

جراحی درزندان  مورد ضرب شتم قراردادن محمد آزار و اذیت و -

 تبریز،

محاکمه مجدد رضاشهابی در دوران مرخصی استعالجی و صدور  -

 حکم یک سال زندان علیه او. 

 ند تحمیل بی حقوقی قانونی به کارگران:ادامه  رو

رژیم جمهوری اسالمی همراه با تشدید سرکوب علیه کارگران، 

بر کارگران و حمله به شرایط کار   سیاست تحمیل بی حقوقی مطلق

. در این رابطه رگران را  با همان شدت ادامه دادو سطح معیشت کا

 تنها به چند نمونه اشاره می کنیم:

 32حداقل دستمزد برای سال   30اسفند  01کار در شورای عالی   -

هزار تومان اعالم کرد. این مبلغ،  105درصد،  00را با افزایش 

طبق منابع رسمی، چندین مرتبه پایین تر از خط فقر است. به این 

قانون کار خود را که می گوید  5ترتیب رژیم اسالمی همچنان، بند 

کارگری را تامین کند، دور زد. حداقل دستمزد باید نیازهای خانواده 

تعدادی از تشکل های مستقل کارگری تصمیم شورای عالی کار را 

پانصد هزار و به شدت محکوم کردند و خواهان دستمزد سه میلیون 

 تومان در ماه شدند.  

با افزایش مناطق ویژه اقتصادی آزاد تجاری، کارگران بیشتری از  -

 شمول قانون کار خارج شدند.

شمول برخی از مواد  نفر از  03ج کارگران کارگاه های زیرخرو -

 قانون کار کماکان ادامه یافت.

وق کاهش حق تالش برای بر افزایش سن بازنشستگی و همراه با آن -

 ( 1بازنشستگان همچنان ادامه یافت )
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طرح استاد شاگردی دولت احمدی نژاد، توسط دولت یازدهم  -

کرمانشاه به اجرا  ی زنجان وپیگیری و دراستان ها 30درسال 

 گذاشته شد. 

طرح کارورزی دولت دولت احمدی نژاد زیر عنوان جدید به نام  -

 ماهه فارغ التحصیالن دانشگاهی با حقوق ٥٥طرح اشتغال آزمایشی 

تومانی در دستور کار دولت حسن روحانی قرار گرفت.  هزار 033

هیه دولت تط بطور کلی براساس الیحه برنامه ششم توسعه که توس

 سال افزایش می یاید، 5ماه به  0 از ، دوره آزمایشی کارشده است

قرارداد کار در این دوره بسته نمی شود و کارفرمایان به راحتی می 

توانند شاغالن باالی لیسانس را از کار اخراج کنند. اصوال هدف این 

سال  53 قسمت از برنامه ششم توسعه، خارج کردن کارگران زیر

 ( 3شمول قانون کار است.)  التحصیل دانشگاه از فارغ

...................... 

 ارزیابی فشرده

مبارزه و اعتراض های کارگری تقریبا در تمام عرصه هایی که  

موضوع این گزارش بوده، حاکی از افزایش و گسترده تر شدن این 

است. فراگیرتر  30نسبت به سال  30مبارزه و اعتراضات در سال 

ً  و پر  دامنه تر شدن مبارزه و اعتراضات کارگران اگر چه اساسا

جنبه دفاعی داشته و در واقع واکنش کارگران در مقابل یورش 

طبقه حاکم  و رژیم اسالمی به سطح معیشت  ۀگسترده و بی رحمان

آنان، تشدید استثمار، تحمیل شرایط بدتر کار و بی حقوقی بیشتر به 

صلی و مهم در همین واکنش نهفته کارگران بوده است، اما نکته ا

است. نکته این است که در این یورش که برمتن سرمایه داری بحران 

زده و فلج شده ایران تداوم داشته است، کارگران به هیچ رو قربانیانی 

خاموش نبوده اند. جدال و نبرد طبقاتی سهمگین و سختی در جریان 

د. اعتصاب ها و بوده است، جدال و نبردی که همچنان ادامه دار

تجمع ها و دیگر اشکال مبارزات کارگران  که در متن گزارش آمده 

 است، در حقیقت تبلور این نبرد طبقاتی است.     

زه و اعتراض های کارگری درسال گزارشات نشان می دهند که مبار

، تنها از لحاظ کمی، یعنی از لحاط تعداد اعتصاب ها و تجمع ها 30

ض نیست که گسترش یافته و فزونی گرفته، و دیگر اشکال اعترا

بلکه از لحاظ کیفی نیز رشد پیدا کرده و نسبت به سال های پیش، 

 ویژگی های یافته است که به نظر ما بسیار با اهمیت است.

نخستین ویژگی، اعتصاب همزمان کارگران در یک رشته تولیدی 

منطقه در مناطق مختلف و یا در چندین واحد تولیدی، واقع در یک 

همزمان کارگران پتروشیمی های اراک، اصفهان، است. مبارزه 

معادن زغال  کارگر 5333تبریز و ماهشهر، و یا اعتصاب همزمان 

چشمه پودنه، اصلی،  جمله پابدانای جنوبی، سنگ کوهبنان از

هشونی، نمونه ای از این گونه مبارزه است. این امر به خوبی نشان 

 سازماندهی و هماهنگی درونی نسبتاً  می دهد که این مبارزات از

 پیچیده ای برخوردار بوده است. 

ویژگی دوم، افزایش طول زمان اعتصاب کارگری است که در 

چندین مورد بیش از یک ماه و گاه نزدیک به دوماه به درازا کشید. 

این امر از یک سو اراده و پافشاری کارگران برای رسیدن به 

گر این است دیگر بیانهد و از سوی خواست هایشان را نشان می د

که رژیم در سرکوب سریع اعتصاب های کارگری با محدودیت های 

معینی روبروست؛ نگرانی از خارج شدن اوضاع از کنترل، می 

 تواند یکی از این نگرانی ها باشد. 

ویژگی سوم، گسترش اعتراض ها و اعتصاب های کارگری به 

هپیمایی کارگران در شهر، خارج از محل کار است که به شکل را

بستن جاده ها و تجمع در برابر مراکز دولتی صورت گرفته است. 

این واقعیت، بیانگر این است مبارزه کارگران برای رسیدن به 

مطالباتی که از آغاز، خاستگاه اقتصادی و رفاهی داشته و حاکی از 

 اختالف بین کارفرما و کارگران است، هر چه بیشتر جنبه اجتماعی

 به خود گرفته و به امر اجتماعی تبدیل شده است. 

ویژگی چهارم، حضور و شرکت هر چه بیشتر خانواده های کارگری 

در مبارزات کارگران است. پیوستن خانواده ها به مبارزات کارگری 

ی ها هدر همان حال که به همبستگی بیشتر بین کارگران و خانواد
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عتراض های کارگری کارگری یاری می رساند، هزینه سرکوب ا

برای رژیم  را بسیار باال می برد. افزون بر این، پیوستن خانواده ها 

به مبارزه کارگران به سرعت به اجتماعی شدن اعتراض کارگری 

 به ویژه در شهرهای کوچک دامن می زند.   

نکته پایانی اینکه هدف ما از تهیه این گزارش تنها بازگویی مسایل 

رگری نبوده است. به بیان دیگر، این، تنها هدف و وقایع سالیانه کا

نبوده است. کوشیده ایم به سهم و توان خود تصویری کلی از واقعیت 

ها ترسیم کنیم، تا شاید کمکی باشد به تشکالت و فعالین کارگری و 

نها از موقعیت، دست آورده ها، آهمه کارگران مبارز در ارزیابی 

 با آن روبرو بوده اند.  30در سال ناکامی ها و موانعی که  کارگران 

info@workers-iran.org 

 1183آوریل   11

 زیرنویس        

( وزیراطالعات رژیم جهموری اسالمی به افزایش تجمع  0) 

اعتراض کارگران اعتراف و نسبت با آن ابراز نگرانی کرد. 

امروز رداد طی گزارشی در این مورد نوشت: "خ 3ایسنا در 

 کشور در جمع فرمانداران سراسر عاتعلوی وزیر اطال

کشور ما با مشکالت اقتصادی زیادی مواجه است و  گفت:

اداره کشور در این شرایط سخت است. طبق اطالعات ناجا 

درصد افزایش داشته  22در دو ماه اول سال، تجمعات صنفی 

است، بنابراین امکان تبدیل این تجمعات به اعتراضات سیاسی 

 تی وجود دارد".و چالش های امنی

(  به رغم هولناک بودن آمار منتشرشده در مورد حوادث 5) 

ناشی از کار، ابعاد این فاجعه وقتی آشکار می شود که بدانیم 

گیرنده همه حوادث چه در این باره منتشر می شود دربرآن

نیست. به زبان دیگر بسیاری از حوادث اصوال گزارش نمی 

 : اشاره می کنیمن حقیقت شوند. به سه مورد در تایید  ای

"مشاور خانه معدن فروردین نوشت:  50اماین نیوز در  -الف 

حجم  ایران درباره وضعیت ایمنی در معادن ایران گفت:

استخراج معادن ایران در مقایسه با حجم تولید و استخراج 

کشورهایی مانند چین بسیار ناچیز است اما این در حالی است 

برانگیز است در معادن ایران بحثکه تعداد و شدت حوادث 

های گذشته وی با ابراز تاسف ادامه داد: متاسفانه در سال ...

تعداد حوادث ناشی از کار در معادن سیر صعودی داشته و 

 ٥٥٧٧به  ٢٦٦٣حادثه در سال  ١٧۶تعداد این حوادث از 

افزایش یافته اما در ایران تعداد زیادی  ٢٦٥٢حادثه در سال 

 ".شودشی از کار گزارش نمیاز حوادث نا

چنین امده  30تیرماه   در – 50تامیندر بخشی از گزارش  -ب 

این جمله را فراوان دیده و شنیده ایم. « اول ایمني، بعد کار: " »است

 با یگاهي مزین و با خط خوش روي تابلویي سردر کارگاهها، گاه

ي دیوار نیمه مخروبه ساختمان یاسپري و با خطي کج ومعوج رو

 233در حال ساخت. آمارهاي رسمي میگوید ساالنه بیش از هزار و 

 .نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشي از کار از دست مي دهند

براساس آمارها، حوادث کار در ایران حدود چهار برابر کشورهاي 

درصد از تولید  0نتیجه این حوادث ساالنه  توسعه یافته است و در

همچنین ساالنه بیش از  له مي شود.ناخالص ملي صرف این مسئ

نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشي از کار از دست  233هزار و 

 " .مي دهند

"درحال حاضر تیر گزارش  زیر را درج کرد:   02ایلنا در  -ت 

هزار زندانی به خاطر جرایم غیرعمد ناشی از  023نزدیک به 

مدیره ستاد دیه نایب رییس هیات  .حوادث کارگاهی در زندان هستند

هزار زندانی جرایم  133از تعداد  و مستشار دیوان عالی کشور گفت:

هزار نفر را زندانیان حوادث  023غیر عمد در کشور حدود 

کارگاهی ناشی از بی احتیاطی، بی مباالتی و عدم رعایت نظامات 

 ".دولتی تشکیل می دهند

ابط کار "معاون رو: خبر گزاری فارس نوشت  ( در این مورد0) 

های شغلی منجر به کار و رفاه اجتماعی از بیماریوزیر تعاون، 

فوت به عنوان مرگ خاموش یاد کرد و گفت: آمار حوادث منجر به 

برابر حوادث فیزیکی  05های شغلی، حدود فوت ناشی از بیماری

ن تشرقی، سیدحسن هفده روابط عمومی استانداری آذربایجان .است
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ی منجر به فوت به عنوان مرگ خاموش یاد کرد های شغلاز بیماری

های شغلی، حدود و گفت: آمار حوادث منجر به فوت ناشی از بیماری

مهر در  50و ایرنا در گزارشی در  برابر حوادث فیزیکی است 05

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه چنین نوشت: " این مورد 

ور به دلیل حوادث ناشی هزار نفر در کش 05اجتماعی گفت: ساالنه 

سیدحسن  .بیماری های شغلی جان خود را از دست می دهند از کار و

هفده تن روز سه شنبه در سفر به شهرکرد در جمع رسانه ها از 

بیماری های شغلی منجر به فوت به عنوان مرگ خاموش یاد کرد و 

افزود: آمار حوادث منجر به فوت ناشی از بیماری های شغلی، حدود 

 ایرنا(  مهر 50 برابر حوادث فیزیکی است. )گزارش 05

( معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 0)

اعالم نمود که مدت زمان تبدیل وضعیت  0030در مهر ماه سال 

با این حال تعداد قابل توجهی از این  .سال است 2معلمان پیمانی 

می شدند تاکنون  شامل این وضعیت که0030معلمان تا مهر ماه 

 رجوع کنید به:  .بالتکلیف مانده اند

 (http://sedayemoallem.ir/خبر/item/4820-درخواست-

-ریزی-برنامه-و-یتمدیر-سازمان-از-0013-سال-پیمانی-معلمان

 (کشور

 ( رجوع کنید به لینک زیر: 2)

http://www.amar.org.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%

8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-

%D9%87%D8%A7-%D9%88-

%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%

D9%87-

%D9%87%D8%A7/%D8%B3%D8%B1%DB%8C

%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/a

gentType/ViewType/PropertyTypeID/15 

ینده اقصاد ایران رشد آ( دولت روحانی وعده می دهد که در سال  5)

صدی را تجربه خواهد کرد. حتی اگر این فرض بسیار در 5تا  2

خوشبینانه را بپذیریم  در این صورت نرخ بیکاری و تعداد بیکاران 

. زیرا به ونی باقی خواهد مانددر بهترین حالت در همین سطح کن

از پزوهشگران اقتصادی  حامی دولت هر یک  یاورد تعدادبر

ایجاد صد هزار شغل جدید درصد رشد اقتصادی در ایران،  باعث  

درصدی،  5، بنابراین، یعنی با فرض تحقق رشد اقتصادی خواهد شد

ایجاد خواهد شد که بسیار  32هزار فرصت شغلی در سال  533تنها 

ست سالیانه وارد بازار کار می شوند. از سوی کمتر از تعداد کسانی ا

دیگر بانک جهانی و صندوق بین المللی پیش بینی کرده اند که اقتصاد 

درصد را تجربه خواهد کرد.  0/ 0رشدی حدود  32ایران در سال 

صد در 05بیش   32نرخ بیکاری در سال طبق این  پیش بینی ها،  

است. نگاه کنید خواهد بود که نشانگر افزایش نرخ بیکاری 

eqtesad.com/news/1030663-e-http://www.donya/ 

گزارشی از درگیری های نیروهای انتطامی با کارگران نقاش ( 0) 

 ساختمان از زبان یک کارگر: 

 "مشکالت کارگران نقاش

رگران نقاش ساختمان نمی کند اما هیچ مقام مسوولی یادی از ما کا

جناب نیروی انتظامی برای این مسئله تاب نیاورده دست به کار 

ت خدم حضرات انجمن صنفی هم که خود فروخته هستند در میشود و

جناب نیروی انتظامی به خدمت کارگران نقاش ساختمان می رسند 

این خدمت گزاری را هم برای دست گرمی وهم برای تمرین مناسب 

 می بینند.

تر میریم از اول شروع میکنیم بنده دقیقا یادم هست که اما یه کم دور 

کارگران نقاش پاتوقشان در تهران پارس فلکه چهارم خیابان 

سال پیش روزی شهردار  ٢٦وفادارشرقی ایستگاه مسجد بود تقریبا 

 .آمد گفت برای شما جای سر پوشیده درست خواهیم کرد

سال بعد آقایان دست بکار ش نبود یکی دواما این وعده دروغی بی

چند زحمت زیادی برای نیروی انتظامی داشت پس از شدند هر

http://sedayemoallem.ir/خبر/item/4820-درخواست-معلمان-پیمانی-سال-1389-از-سازمان-مدیریت-و-برنامه-ریزی-کشور
http://sedayemoallem.ir/خبر/item/4820-درخواست-معلمان-پیمانی-سال-1389-از-سازمان-مدیریت-و-برنامه-ریزی-کشور
http://sedayemoallem.ir/خبر/item/4820-درخواست-معلمان-پیمانی-سال-1389-از-سازمان-مدیریت-و-برنامه-ریزی-کشور
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1030663/
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درگیری های مختلف این وظیفه را انجام دادند و کارگران را به 

اما چند سال بعد دوباره دیدند که کسی یادی  دایستگاه مدرسه راندن

ه خود اندیشید کاز این کارگران نمی کند دوباره نیروی انتظامی با 

من یادی از کارگران میکنم و این دفعه برای گرم کردن با باطوم 

از ایستگاه مدرسه  هاشون آمدند و برای ما حسابی خدمت کردند و

به دوراهی رهبر راندند. جنب دانشگاه خواجه نصیر یک پارک 

چند روز پیش آقایان دوباره یادی  کوچک بود که آنجا جمع میشدیم و

ه بودند که اینجا جای شما نیست و جناب انجمن صنفی ما کرد از

حاضر در جلسه گفتند یا اینجا جمع نشید یا اون زیر پل یه آغل مانندی 

برای خدمت به شما عزیزان درست کردیم به زور باطوم می فرستیم 

جناب انتظامی نباشه کسی به  آنجا. اگر این حضرات خود فروخته و

رای ی بیدونم آیا ما در این مملکت جا فکر ما کارگران نیست من نمی

سر پا ایستادن داریم یا نداریم. ما باید به فکر این بحران بیکاری که 

یر گیا هر روز در پس از رکود در بازار مسکن به وجود آمده باشیم و

 با ماموران باشیم آیا حل این بحران به عهده کیست؟

 علی آقا" . سندیکای نقاش، کارگر

افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت و برنامه ششم،  پیش نویس( 1) 

سال  2براساس میانگین حقوق  محاسبه میزان حقوق بازنشستگی

های بازنشستگی و تامین آخر خدمت مشمولین تمام صندوق

نویس برنامه ششم پیش 50می کند در تبصره  اجتماعی، را پیشنهاد

روز بحران چنین امده است: به منظور جلوگیری از ب ددر این مور

های بازنشستگی و تامین و کنترل و کاهش مشکالت صندوق

اجتماعی، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در طول برنامه ششم 

 :توسعه به اجرا درآورد

افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت الزم برای مشمولین تمام  -0

های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سال اول برنامه هر صندوق

ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز  5ه میزان سال ب

 بازنشستگی

از تاریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از موعد مشترکین  -5

های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ممنوع خواهد تمامی صندوق

 .بود

 آور برایاغل سخت و زیانشمحداکثر سنوات ارفاقی مربوط به  -0

سال  0ازنشستگی کشوری و لشکری به مدت های بمشمولین صندوق

 .گرددسال تعیین می 2و صندوق تامین اجتماعی به مدت 

های حداکثر حقوق بازنشستگی برای تمامی بازنشستگان صندوق -0

برابر حداقل حقوق قوانین  0بازنشستگی و تامین اجتماعی معادل 

 .موضوعه خواهد بود

و تامین اجتماعی های بازنشستگی تمامی مشترکین صندوق -2

مجازند فقط از یک حقوق بازنشستگی و یا مستمری به انتخاب خود 

گی های بازنشستها از صندوقبرخوردار شوند. )به استثنای دریافتی

 خصوصی(

شش بگیر فاقد پومزد و حقوق برقراری پوشش فراگیر افراد غیر -5

رسد میای که به تصویب دولت نامهبیمه اجتماعی پایه براساس آیین

های اجتماعی را ها و مساعدتکه استحقاق برخورداری از یارانه

بیمه اجتماعی کشاورزان،  تعیین خواهد کرد در قالب صندوق

روستاییان و عشایر انجام خواهد شد. این صندوق تحت عنوان 

 .صندوق بیمه فراگیر فعالیت خواهد کرد

الت و ایجاد عدبه منظور بهبود نظام کسب و کار و فضای رقابتی  -0

در برخورداری از منابع عمومی هر ساله دو درصد از میزان تقبل 

پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، کارفرمایان موضوع قانون 

شدگان و کارفرمایان بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمه

شورای انقالب و اصالحات بعدی آن کاسته  0021.3.50  مصوب

  .خواهد شد

های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان در تمامی صندوق -1

سال آخر خدمت به  2حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق 
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قیمت روز )با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیئت 

 .گرددوزیران( محاسبه می

 های اجتماعی وهرگونه اتخاذ تصمیم در حوزه بازنشستگی بیمه -3

ها و لوایح مربوط براساس الی طرحبینی بار مدرمانی منوط به پیش

 النسلی وای )اکچوئری( با لحاظ تعهدات بینمحاسبات فنی، بیمه

 .بگیران خواهد بودشدگان و مستمریرعایت حقوق مکتسبه بیمه

یران بگبا توجه به اینکه تمامی حقوق بازنشستگان و مستمری -03

ز تاریخ گردد. انیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تامین می

تصویب این قانون سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح منحل و 

سازی ها و اموال و منابع آن توسط سازمان خصوصیتمام شرکت

واگذار و منابع حاصله به حساب درآمد عمومی خزانه واریز 

گردد. پرداخت حقوق بازنشستگان تا تصویب قانون جدید می

 ر انجام خواهد شد.الذکبازنشستگی توسط نیروهای فوق

نویس برنامه ششم توسعه پیش 00تبصره (   در این مورد در 3)

 چنین گفته امده است: 

"به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و 

تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر 

های اهتوسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگ

های برنامه اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال

اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ 

 :نماید

مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش  -0

سال در اجرای طرح  53های سنی زیر آموختگان دانشگاهی گروه

های های تخصصی بدو ورود به کار و طی دورهآموزشکارورزی )

های خصوصی و تعاونی( حداکثر تا دو سال آموزش عالی در کارگاه

 .برای هر یک از کارورزان

 53های سنی زیر تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه -5

سال )که قبال سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند( و مشمولین 

المنفعه در زمینه های عامل عمومی )اجرای پروژهطرح اشتغا

های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با زیرساخت

درصد حداقل مزد تعیین شده  02مشارکت جوامع محلی( به میزان 

 انگیزه بیشتر مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف

 برای بکارگیری نیروی کار جدید." 

 ه کنید لینک های زیر: همچنین نگا

http://www.jobportal.ir/s3/Default.aspx?ID=9_3_59

5_10_229 

38http://www.tasnimnews.com/Home/Single/4497 
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