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جنگ در سوریه حکومت این کشور را در 

آستانه ی سرنگونی و بحرانی شدید قرار داده 

حاصل این جنگ خونین داخلی که تا کنون  . بود

منجر به کشته شدن حدود یکصد و سی هزار 

میلیون نفر شده ، فاجعه ای  ٩نفر و آوارگی 

تقریبا . بزرگ را رقم زد که همچنان ادامه دارد

تمام قدرت های جهانی و منطقه ای در بحران 

سوریه دخالت داشتند و در چند سال گذشته 

. سوریه به کانون تضادهای جهانی تبدیل شد

عربستان، قطر و عمان نیروهای سلفی و شبه 

القاعده را سازمان دادند و بودجه ی کالنی 

قدرت های غربی و . صرف تقویت آنها شد

ترکیه   اپوزوسیون سکوالر و مسلمانان مخملی 

کردها به رهبری جریان اتحاد . را تقویت کردند

دمکراتیک که شاخه سوریه ای پ ک ک است، 

در چنین . مناطقی را به تصرف در آوردند

شرایطی دولت بشار اسد هر چند تا حدودی  از 
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 اتحاد سوسیالیستی كارگری

 این حادثه  نیست،

 !جنایت است  

کارگر در انفجار معدن سوما کشتهه شهده  ٢٠٣

این چیزی اسهت کهه :"  اند و اردوغا ن میگوید 

 . "در معدن زغال سنگ اتفاق می افتد

، اتاق معادن تهرکهیهه در مهورد  ٠٢٠٢از سال 

شرایط  ایمنی در سوما بهه مهالهکهان آن هشهدار 

" آوریل ، پانزده روز پیش از  ٠٩در .  داده بود

رح و طه، این مساله در پارلمان  ترکیه " حادثه 

 .دولت استیضاح شده بود

در اعماق چهارصد متری زمین، با یک  جهفهت 

, چههکههمههه پههالههسههتههیههکههی، بههدون دسههتههکههش کههار

 ٦قیمت ترین کهاله ایهمهنهی پهالهسهتهیهکهی،  ارزان

ساعت کار طاقت فرسا، تهویه نا کافی همراه با 

ایهن شهرایهط کهار !  تنبهیهه و جهریهمهه و ارعها 

لیره قیمهت  ٠٢٢ماسک ها . معدنچیان سوماست

دارند وهشت تا ده سال باید استفهاده شهونهد   و 

در صههورت بههاز شههدن بههایههد، خههود کههارگههران 

دستکهش کهار .  جای آن بخرند  ماسک جدیدی به

را هم اگر بهخهواههنهد، بهایهد از جهیه  خهودشهان 

آنهم یکروز بیشتر دوام ندارد و پاره می . بخرند

لهیهره  ٠٩٢٢تا  ٠٠٢٢حقوق کارگران از . شود

برای مواخهذه ,  مخالفت با سرکارگر. ترک است

ای بهرای مهدیهریهت  هیچ نهقهشهه.  شدن کافی است

. بههحههران  و حههوادر نههامههتههرقههبههه وجههود نههدارد

 ٦کارگران سالی یکی دو بهار در یهک کهال  

ساعته می نشینند، بهه دسهتهورات ایهمهنهی گهوش 

از تهمهریهن . میدهند و تخته سیاه را نگاه میهکهنهنهد

 عملی، خبری نیست  

بین مالکان معدن و اتاق معادن بهر سهر مسهالهه 

شرکت زغال سهنهگ .   ایمنی، اختالف نظر بود

بهیهلهیهون یهورو از دولهت  ٠٩٩١سوما ، مهبهله  

  ٠٢٢٢دریافت کرده و ادعا مهی کهنهد از سهال 

اما .  مبل  هنگفتی برای ایمنی معدن خرج کرده 

کارگران میدانند که هنگام   آمدن بازرسهان چهه 

  

 میلیونی  ٣در دفاع از دستمزد 

 ٣٠٤١مه  ٤١ -رضا مقدم  

هیچ جناحی از جنبهش کهارگهری ایهران مهیهزان 

را  ٩٠افههزایههش حههداقههل دسههتههمههزد بههرای سههال 

الحال موجهود  تمامی تشکلهای فی.  نپذیرفته است

جنبش کارگری ایران، چه تشهکهلهههای تهوده ای 

کارگری و چهه تشهکهلهههای فهعهالهیهن کهارگهری، 

خواههان ادامهه مهبهارزه بهرای افهزایهش حهداقهل 

دستمزد شده اند و بعضا بهرای تهیهیهیهر تصهمهیهم 

اگهر .  شورایعالی کار حتی مهلت تعیین کرده اند

چه فعالین جنبش کارگری ایران در تهمهام بهیهش 

از سه دهه عمر رژیم اسالمی هر سالهه مهیهزان 

حداقل دستمزد توسط رژیم اسالمهی را نهاکهافهی 

دانسته و کوشیده اند کارگران را برای دستهمهزد 

بیشتر سازماندهی کنند اما کمتر دوره ای مهانهنهد 

امسال نارضایتی از تصهمهیهم شهورایهعهالهی کهار 

تا آنجا که بهه مسهههلهه . چنین توده گیر بوده است

دستمزد بر می گردد امسهال اوضهاه ههم بهرای 

رژیم اسالمی و هم برای جنبش کارگری کهامهال 
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حمایت نیروهای علوی و مسیحیان و پایتخت 

نشینان برخوردار بود و  و مورد پشتیبانی 

لجستیکی و تسلیحاتی  روسیه و جمهوری 

اسالمی قرار داشت، به شدت در موقعیت وخیم 

قرار گرفت و بیشتر مناطق کشور را یا از 

حتی . دست داده بود و یا درگیر جنگ بودند

جنگ به حومه ی دمشق کشیده شد و پایتخت 

 .در معرض محاصره و تسخیر قرار داشت

با گذشت زمان   تحهوالتهی در جهنهگ سهوریهه  

رخ داد که معادالت را دگرگون کرد و موقعیت 

جریانات درگیر و حهکهومهت اسهد را تها حهدود 

جریانهات اپهوزوسهیهون .  زیادی تیییر داده است

و "  اتحهاد شهام و عهراق" یعنی گروه موسوم به 

دیگر احزا  سلفی اسالمی مورد حمایت وسیه  

عربستان و قطر، که بزرگترین ارتش و نیروی 

نههظههامههی مههخههالههف را تشههکههیههل مههی دادنههد و از 

امکانات لجستیکی و نظامی وسیعی بهرخهوردار 

بودند، در مناطق تحت اشیال نه تنها بهه ههمهان 

روش سرکو  ،شکنجه و کشتار اسیران نظامی 

مههبههادرت کههردنههد، بههلههکههه حههداقههل آزادی هههای 

اجتماعی و فردی را نیز صل  کرده و حهجها  

اجباری و محهدودیهت ههای شهدیهد دیهگهر بهرای 

زنان، و بعضا نماز جماعت اجهبهاری و شهالق 

زدن و دیگر قوانهیهن شهره اسهالم را بهه اجهرا 

خطر شهکهل گهیهری قهدرتهی جهدیهد در .  گذاشتند

منطقه که می توانست از زاویهه ی ارتهجهاعهی 

برای غر  و اسراییل خطرناک بهاشهد، بهاعهر 

شد که قدرت های غربی از کمک تسلیحاتی بهه 

این جریانات سرباز بزنند و بیشتر به حمایت از 

بههخههش دیههگههر اپههوزوسههیههون اسههالم مههخههمههلههی و 

سکوالر روی بهیهاورنهد کهه بهیهشهتهر در شهمهال 

سوریه و نهزدیهک بهه مهرزههای تهرکهیهه قهرار 

در ایههن رابههطههه اخههتههالف آمههریههکهها و .  داشههتههنههد

عربستان و قطر بهاال گهرفهت و در نهههایهت بهه 

عق  نشینهی عهربسهتهان مهنهجهر شهد و حهمهایهت 

تسههلههیههحههاتههی خههود را از قههوی تههریههن جههریههان 

. قهطه  کهرد  -اتحاد شام و عهراق  –اپوزوسیون 

اختالفات دیگر عربستهان و قهطهر نهیهز کهه در 

حمایت و عدم حمایت از اخوان المسلمین مصهر 

خود را نشان داده بود بیشتر منهجهر بهه شهکهاف 

بین این دو قدرت عربی در ارتهبهاط بها سهوریهه 

 .  شد

همه ی این تهحهوالت تهیهیهیهراتهی را در آرایهش 

اما آنچه بیش از ههمهه .  نظامی سوریه باعر شد

تیییراتی را رقم زد دلسرد شهدن مهردم سهوریهه 

از جریانات ارتجاعی اپوزوسیون اسالمی سلفی 

بیشتر مهاجرین سهوریهه شهدیهدا نسهبهت بهه .  بود

اپوزوسیون بدبین شده و از آن بریده اند و بدیهن 

شکل بخش زیادی از نیهروههای درگهیهر جهنهگ 

حمایت مردم را از دست داده و دچهار ریهزش 

استفاده ی دولت سوریه از موقعیهت .  نیرو شدند

ایجاد شده با کمک روسیه و ایران و از سهویهی 

با شرکت وسی  حز  هللا لبنان درجنگ سوریهه 

به مرور موقعیت این دولت را تیییر داد و طهی 

یکی دوسال گذشته بسیاری از شهرها و مناطهق 

استراتژیک مثل القسیر و جنو  سهوریهه را از 

دست مخالفان بیرون آورد و موقهعهیهت خهود را 

طی چند ماه گذشته نیز با تصرف .  بهبود بخشید

مناطق بسیاری در شمال سوریه پیهروزی ههای 

بزرگی بدست آورد و مخالفان را از حهومهه ی 

 . دمشق عق  راند

جنگ ارتجاعی در سوریه کهه ههمهه ی قهدرت 

های جهانی و مهنهطهقهه ای در ایهن فهاجهعهه ی 

این چهیهزی اسهت کهه در : "  اردوغا ن میگوید 

 . "معدن زغال سنگ اتفاق می افتد

کهارگهر را  ٠٢انفجار معدن زوغولداک، جهان 

ان : "  وزیر کارهنگام دفن آن ها گفت .  گرفت 

مها ان هها را : "  ترجمه کنهیهم!"  ها خو  مردند

 ."  نسوزاندیم، با گاز خفه شان کردیم

ههر .   اردوغان و وزیر کارش راست می گویند

روز در گوشه ای از دنیا، کارگران معدن کشته 

 زهوو گوویکرمهان، در  نیزو بابمی شوند ؛ در 

شهیهلهی، در  کاپیاپوآمریکا، در  آیداهوچین، در 

رودزیهها و  وانوو وویهههنههد، در مههعههدن  چوواسوونوواال

 . آفریقای جنوبی کولبروک

طوفان خشم هزاران کارگر در تظاهرات هها و 

اعتصا  های سراسر تهرکهیهه، جهوا  سهاده و 

کههوبههنههده ی جههنههبههش کههارگههران بههه اردوغههان و 

 :سرمایه داران حامی اش است

 "جنایت است , این حادثه نیست" 

بر این جنایهت بهایهد .  کارگر را کشته اید  ٢٠٣

 .پایان نهاد

! آیهنهد بازرسهان ههرگهز سهرزده نهمهی.  باید بکنند

ها، کارگران همه جها را تهمهیهز  پیش از آمدن آن

شرکت هم مهاشهیهن آالت فهرسهوده را .  می کنند

پنهان می کند، شفت ها، محور ها و داالن ههای 

خطرناک را میبندند، ماشین های دیزلهی را کهه 

استفاده از آن هها در ایهن مهعهدن قهدغهن شهده، 

مخفی می کنند و به کارگران دستور مهی دههنهد 

همه چیز خو  اسهت : "  که به بازرسان بگویند

 !"و ما هم راضی هستیم 

کارگر در معدن سوما جان بهاخهتهه انهد و  ٠٢٠

این چهیهزی اسهت کهه در : "  اردوغا ن میگوید 

 . "معدن زغال سنگ اتفاق می افتد

، تقریهبها ٠٢٠٢تا  ٠٢٢٢از , در مدت پنج سال 

جههواز مههعههدن  بههرای بههخههش  ٠٢٢٢تههعههداد 

امهتهیهاز بهههره .  خصوصی در ترکیه صهادرشهده

از   ٠٢٢٢برداری معدن دولتی سوما در سال 

طرف دولهت بهه شهرکهت زغهال سهنهگ سهومها 

, عههلههی گههورکههان، مههالههک شههرکههت.  واگههذار شههد

فروش انحصاری تولیدات معدن را به سهازمهان 

هم چنین مهتهعهههد .  تولید انرژی دولت تعهد نمود

شد که مقادیری  زغال بطور رایگان بین مهردم 

عهلهی گهورکهان وابسهتهه بهه حهز  .  قسمت کهنهد

اسهت و بهخهشهی از (  AKP)عدالت و پیشرفت 

حهز  و جهذ  رای "  مهردمهی"  های پایه  خرج

یاد سی  زمهیهنهی .  برای اردوغان را می پردازد

 ! های احمدی نژاد نمی افتید؟

کلیه مزایای کارگران قهطه   مهی شهود، ,  سپ 

, استاندارد ههای ایهمهنهی کهار را لهیهو مهی کهنهد

دستمزدها به شدت پایین نگه داشته می شهود و 

عهلهی .  هزینه تولید بطور فاحشی کاهش می یابد

تا وقتی معدن دست دولت : "  گورکان  می گوید

ما .  دالر خرج داشت ٠٠٢-٠٠٢بود، تولید تنی 

بهه ایهن ."  دالر رسهانهدیهم  ٠٠٩٣٢آن را به تنی 

 ! میگویند بیزین  و بخش خصوصی

*** 

کارگر در معدن سومها کشهتهه شهده انهد و  ٠٢٠
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انسانی در آن شریهک جهرم هسهتهنهد، ههمهچهنهان 

ادامه دارد و همه ی تیییر و تحوالت در آیهنهده 

این جنگ قابل پیش بهیهنهی نهیهسهت، تهرکهیهه کهه 

سرنگونی دولت بشار اسد برایش منافه  زیهادی 

دارد و نه تنها به این دلیل که سوریه بزرگترین 

متحد منطقه ای ایران است بلکه به این دلیل نیز 

که پ ک ک حاال در سوریه و در جهوار مهرز 

ترکیه مناطقی را تهحهت اخهتهیهار دارد و بهدیهن 

شکل موقعیت پشتیبانی و تهدارکهاتهی آن بهههبهود 

یافته و به همین دلیل دولت ترکیه شدیدا نهگهران 

تحوالت اخیر در جنگ سهوریهه اسهت و حهتهی 

نوارهای صوتی پخش شده مهذاکهره بهیهن وزیهر 

اطالعات و یکی از سهران ارتهش و اردوغهان  

نشان داد که آنها حمله ی نظامی به سهوریهه را 

اما تهرکهیهه در شهرایهطهی کهه .  بررسی می کنند

درگیر بحران سیاسی درونی است و تضهادههای 

حکومتی افزایش یافته  بعید به نهظهر مهی رسهد 

بخصوص .  که توان چنین دخالتی را داشته باشد

درگیر شدن در جهنهگهی کهه انهتهههای آن دقهیهقها 

مشخص نیست  مهوضهوه را بهرای حهکهومهت 

اردوغان پیچیده تر مهی کهنهد و ههمهه ی ایهنههها 

امها .  عوامل بازدارنده ای در این رابطه هسهتهنهد

برتری نسبی دولت بشار اسد در جهنهگ داخهلهی 

موضوعی اسهت کهه بهر مهوقهعهیهت جهمهههوری 

در شرایطی .  اسالمی نیز شدیدا تاثیر گذار است

به عنوان بزرگترین متحد منطقهه  -که دولت اسد

در آستانه ی سرنگونی قهرار داشهت   -ای ایران

و بیشتر مناطق کشور را از دسهت داده بهود و 

در حال عهقه  نشهیهنهی بهود، چشهم انهداز افهول 

قدرت منطقه ای حکومت ایران کامهال مهلهمهو  

درجریان جنگ سهوریهه حهمها  از ایهران . بود

فاصله گرفت، راه تدارکاتی با حز  هللا لبنان تا 

حهدود زیهادی مسهدود شههده بهود، دولهت نههوری 

المالکی که تا حهدودی بهه ایهران نهزدیهک شهده 

بود، با مشاهده ی مهوقهعهیهت مهتهزلهزل ایهران و 

تههحههت فشههار غههر  حههتههی تههن بههه بههازرسههی 

هواپیماهای ایهران داد و روابهطهش کهه شهامهل 

. تحریم های جهانی میشد را با ایران تهقهلهیهل داد

اما بها تهیهیهیهر تهوازن قهوا در سهوریهه بهه نهفه  

حهکههومههت اسههد، مههجههددا دولههت مههالههکههی روابههط 

سیاسی و تجاریش  را با ایران افزایش داد، در 

حال حاضر بیشترین صادرات ایران در منطقهه 

دیدارهای سیاسی نیز بیشتر شهد .  به عراق است

و در حال حاضر نهیهز ایهران دهههها پهروژه ی 

عمرانی در عراق دارد که تعداد آنههها در حهال 

به همین دلیل در راتهبهاط بها .  افزایش می باشند

انتخابات مهجهله  عهراق پشهتهیهبهانهی جهمهههوری 

اسالمی از نوری المالهکهی و تهالش عهربسهتهان 

برای کاهش قدرت هواداران نوری الهمهلهکهی و 

قدرت گیری جریانات نهزدیهک بهه خهود شهدیهدا 

در کهردسهتهان عهراق نهیهز حهز  .  جریان دارد

گوران و اتحادیه میهنی هنوز از متحدین ایهران 

هسههتههنههد و فههقههط حههز  دمههکههرات بههه رهههبههری 

بارزانی است کهه بها تهرکهیهه و غهر   روابهط 

نههزدیههکههی دارد و الههبههتههه در کههردسههتههان عههراق 

تیییر مسیر جهنهگ .   همچنان دست باال را دارد

در سوریه به نف  حکومت، حز  هللا لهبهنهان را 

نیز در موقعیتی بهتر قرار داده، حز  هللا لبنان 

که پ  از دولت سوریه مهمترین متحد سهیهاسهی 

نظامی جمهوری اسالمی است، وسیعا در جنگ 

داخلی سوریه شرکت داشت و دارد و همانطور 

که از سخهنهان  حسهن نصهرهللا مشهخهص بهود، 

حز  هللا لبنان را یهکهی از فهاتهحهان جهنهگ در 

سوریه می داند و جنگ را در آستانهه ی اتهمهام 

 . به نف  حکومت بشار اسد ارزیابی می کند

بنابر این جنگ سوریه که ضربه ای بزرگ بهه 

مناف  منطقه ای ایران بود و ههم زمهان بها اوج 

گیری تحریم های جهانی علیه ایران، جمههوری 

اسالمی را شدیدا بهه عهقه  رانهده بهود، و مهی 

رفت که ایران را به کشهوری دسهت چهنهدم در 

منطقه تبدیل کند، ظاهرا دستخوش تیهیهیهر قهرار 

گرفته و شکنندگی موقعیت ایران در منهطهقهه تها 

حدود زیادی در گهروی سهرنهوشهت جهنهگ در 

البته  حهمهایهت وسهیه  جهمهههوری . سوریه است

اسالمی از حکومت اسد بالهفهعهل نهه تهنههها نهمهی 

تواند برای حکومت ایران نف  اقتصهادی داشهتهه 

باشد بلکه هزینه های سنگینهی را تها کهنهون بهه 

همراه داشته و در ادامه ی جنگ خواهد داشت، 

اما در صورت تثبیت موقعهیهت حهکهومهت اسهد، 

مناف  سیاسی و اقتصادی منطقهه ای جهمهههوری 

تها   -بخصهوص در بهازسهازی سهوریهه  -اسالمی

واضح اسهت کهه .  حدود زیادی تامین خواهد شد

جمهوری اسالمی که درگیر بهحهران اقهتهصهادی 

عمیقی است، با تیییر ژهوپلیتیک سیاسی منطقهه 

قادر نیست بالفعل از این بحران خالص شهده و 

وضعیت اقتصادیش بهبود بیابد، اما بهرای بهدتهر 

نشدن وضعیت نهایت تالش را مهی کهنهد تها بها 

تیییر و یا حفظ ژهوپلوتیک منطقه موقعیت خود 

جهمهههوری .  را حفظ کرده و یها بهههبهود بهبهخهشهد

اسالمی تالش دارد تا موقهعهیهت حهالل سهیهاسهی 

در    -عراق،سوریه،حز  هللا لهبهنهان  -متحدینش

منطقه را تثبیت کرده و بدین شکل همهچهنهان بهه 

 . مثابه یک قدرت منطقه ای باقی بماند

اما به هر شکل  قدرت های غربی و ترکیه نیز 

بیکار ننشسهتهه و تهالش دارنهد تها اپهوزوسهیهون 

نزدیک به خود را در سهوریهه تهقهویهت کهنهنهد و 

آتش جنگ را همچنان شعله ور نگهدارند تا در 

موقعیتی بهتر بتوانند شهرایهط را بهه نهفه  خهود 

اما در گفتار آنها آشکار است که بر . تیییر دهند

سر قدرت ماندن دولت بشار اسد در چهنهد سهال 

در جریان مذاکرات .  آینده را پیش بینی می کنند

اپوزوسیون و دولت سوریه که قرار بهود ادامهه 

یابد، روسیه پیش شرط کهنهار رفهتهن بشهار اسهد 

بعنوان شرط مذاکره و سازش را کنار گذاشته و 

عمال مذاکرات انجام نمی شود و ایهن نشهان از 

 .موقعیت بهبود یافته ی حکومت بشار اسد است

اما فقط تحوالت در منطقه و به طور مشهخهص 

سوریه نیست که بر موقعیهت ایهران در مهقهابهل 

غر  تاثیر گذاشته بهلهکهه وضهعهیهت اکهرایهن و 

تشدید تضادهای امپریالیسهتهی روسهیهه و غهر  

نیز برمعادالت سیاسی بین ایران و غهر  نهیهز 

اخهتهالفهاتهی در ایهن .  می تواند تاثیر گذار بهاشهد

سطح بین روسهیهه و غهر  په  از فهروپهاشهی 

مهانهور .  شوروی تا کنون بی سابهقهه بهوده اسهت

بزرگ چند ماه پیش روسیه و چین و باال رفهتهن 

روابط اقتصادی و تجاری بین چهیهن و روسهیهه 

آنها را بیشتر به هم نزدیک کهرده وسهرنهگهونهی 

دولت متحد روسهیهه در اکهرایهن و بهر سهرکهار 

آمدن غر  گهرایهان نهاسهیهونهالهیهسهت، حهمهلهه ی 

نیروهای نظامی روسیه به کریمه و در نهههایهت 

جدایی آن از اکهرایهن و اعهالم اسهتهقهالل شهرق 

کشور با حمایت روسیه، اکراین را در معهرض 

تجزیه قرار داده و قربانی مهنهافه  و تضهادههای 

غر  تهحهریهم ههایهی را . امپریالیستی شده است

علیه روسیه به اجرا گذاشته و روسیه در مقابهل 

راه کارهایهی در دسهتهور قهرار داده از جهمهلهه 

تهدید به نادیده گرفتهن تهحهریهم هها عهلهیهه ایهران 

پیشنهاد خرید پهانصهد ههزار بشهکهه نهفهت .  است

ایران در مقابل کاال علنا نادیده گهرفهتهن تهحهریهم 

های بین المللی است که البته به دلیل تهدید های 

غر  علیه ایران ممکن است عملی نشود اما به 

هر شکل از تشدید تضادههای روسهیهه و غهر  

جمهوری اسالمی می تواند بهره مند شود و در 

راستای حفظ موقعیت منطقه ایش و  دور زدن 

ایههن سههطههح از .  تهحههریههم ههها از آن بهههههره بههبههرد

اختالفات روسیه و غر ، باعر نزدیکی بیشتر 

ایههران و روسههیههه خههواهههد شههد کههه در شههرایههط 

فشهارهههای غههر  بههر ایههران، مهوقههعهیههتهی بههرای 

تا کنهون .  مقاومت بیشتر جمهوری اسالمی است

قدرت های جههانهی تهوانسهتهنهد بهازدارنهدگهی در 

7بقیه درصفحه    
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خهواسهت .  داد و همان را نیز هرگز اجرا نهکهرد

کارگران افزایش اتوماتیک حهداقهل دسهتهمهزدهها 

رژیهم اسهالمهی در .  متناس  با نهرخ تهورم بهود

عبارت مطالبه کارگران دسهت بهرد و در مهاده 

را بجای "  با توجه" مربوطه در قانون کار کلمه 

را نهیهز "  اتهومهاتهیهک" گذاشت و کلمه " متناس "

زیهرا .  که دیگر نیازی به آن نهبهود، حهذف کهرد

اگر رژیم اسالمی ماهیت خواست کهارگهران را 

تیییر نداده بود و فرض محال را نهیهز بهر ایهن 

می گذاشتیم که بهانهک مهرکهزی نهرخ تهورم را 

نهزدیهک بههه واقهعهیههت اعهالم مهی کهنههد، حهداقههل 

نهرخ "  مهطهابهق" و "  متنهاسه " دستمزد کارگران 

تورم بطهور اتهومهاتهیهک افهزایهش مهی یهافهت و 

نیازی نبود تا شورایعالی کار جلسه برگزار کند 

به نهرخ تهورم مهثهال "  با توجه" تا تصمیم بگیرد 

درصهد  ٠٢درصد حهداقهل دسهتهمهزدهها را  ٠٢

 .  اضافه کند

خواسهت افهزایهش اتهومهاتهیهک حهداقهل دسهتهمهزد 

متناس  با نرخ تورم ناظر بر کهم نشهدن قهدرت 

مهطهابهق .  خرید و سطح زندگی کهارگهران اسهت

این مطالبه حداقل دستمزد کهارگهران ههر سهالهه 

باید بطور اتوماتیک و متهنهاسه  بها نهرخ تهورم 

بدین معنی که کهارگهران بهرای کهم .  ترمیم شود

نشدن سطح زندگی خود نسبت به سال قبل نبایهد 

مبارزه کنند و در کشورهایی نظیر ایران نهبهایهد 

. ریسک اخراج و دستگیری و زندان را بپذیرند

اتوماتیهک (  و نه افزایش" ) ترمیم" به همین دلیل 

حداقل دستمزدها متناس  با نرخ تورم مهقهصهود 

جنبش جهانی کارگری از این مطالبهه را بهههتهر 

بنابراین افزایش دستمزد در سهنهت .  بیان می کند

جنبش کارگری در خدمت بهتر شدن ههر سهالهه 

سطح زندگی و قدرت خرید کهارگهران اسهت و 

افزایش اتوماتیک حداقل دستمزد ساالنه متناس  

سهطهح (  نهه افهزایهش) با تورم در خهدمهت حهفهظ 

به همین دلهیهل ههنهگهام انهعهقهاد .  زندگی کارگران

قراردادهای دستجمعی که معموال سه ساله است 

با محاسهبهه کهارشهنهاسهان اقهتهصهادی تشهکهلهههای 

کارگری نرخ تورم سه ساله پیش بینی میشود و 

درصد اضافه دستمزد کارگران همهواره بهاالتهر 

از نرخ تورم مطالبه می شود تا سهطهح زنهدگهی 

 . کارگران بهبود یابد و بهتر از سال قبل گردد

با این حسا ، در تمهام دوران حهاکهمهیهت رژیهم 

ضد کارگر اسالمی دستمزد کهارگهران نهه تهنههها 

هرگز اضافه نشده بلکه سطح زندگی کهارگهران 

اگهر .  نسبت به سال قبل داهما کاهش یافتهه اسهت

رژیم اسالمی حداقل دستمزد کهارگهران را ههر 

ساله متناسه  بها نهرخ تهورم اضهافهه مهی کهرد 

قههدرت خههریههد و و در نههتههیههجههه سههطههح زنههدگههی 

کارگران در همان سطح سی و پهنهج سهال قهبهل 

بههاقههی مههی مههانههد، امهها اکههنههون حههداقههل دسههتههمههزد 

 ٩٠کارگران با احتسا  افزایش آن برای سهال 

و گران شدن رسمی بهای آ  و برق و گهاز و 

بنزین توسط دولت یک چهارم خط فقهری اسهت 

کهاههش .  که خود رژیم اسالمی تعیین کرده است

دادن هر ساله سطح زندگی کارگران تصمیم کل 

رژیههم اسههالمههی اسههت و ربههطههی بههه اوضههاه 

در دوران .  اقتصادی و جناح و باند حاکم نهدارد

خاتمی که رشد اقهتهصهادی ایهران مهانهنهد دوران 

احمدی نژاد منفی نبود و بهعهضها رشهدی بهاالی 

پنج درصد داشت نیز حداقل دستمهزد کهارگهران 

همواره بسیار کمتر از نرخ تورم غهیهر واقهعهی 

. اعالم شده توسط بانک مرکزی، اضافه مهیهشهد

بعالوه دولت خاتمی و مجل  ششم تهمهام بهخهش 

 ٠٢تولید قالی و کلیه کارگاههایی که کهمهتهر از 

کارگر دارند را از شمول قانون کار حذف کهرد 

و میلیونهها کهارگهر را بهدون ههیهچ تهامهیهنهی بهه 

 .  کارفرماها هدیه داد

کارگران در رژیم اسالمی نباید خواهان اجهرای 

بهه نهرخ تهورم "  باتوجه" افزایش حداقل دستمزد 

شوند، زیرا رسمیت دادن به حهداقهل دسهتهمهزدی 

اگهر .  بیش از سه برابر کمتر از خط فهقهر اسهت

طرفداران کنونی اجرای افزایش حداقل دستمزد 

به نرخ تورم بتوانند بر رژیم اسالمی "  با توجه"

چیره گردند تا این ماده قانون کار پیهاده شهود و 

این ماجرا هر ساله ادامه یابد چیزی جهز قهبهول 

مکفی بودن این حداقل دستمزد ناچیز برای یک 

بهه عهبهارت دیهگهر، .  خانواده پنج نفهری نهیهسهت

معنایی جز این ندارد که حداقل دستمزد مثهال تها 

کافی بوده و از این به بعد باید ههر  ٠٠٩٠سال 

گویا باید رژیم اسالمی را کهه .  ساله ترمیم شود

بیش از سی و پنج سال اسهت حهداقهل دسهتهمهزد 

کارگران را هر سال کمتر از نرخ تورم اضافهه 

کرده و سطح زندگی کارگران را داههمها پهاههیهن 

آورده، بخشید و بدهی سی و پنج ساله آن بهرای 

در .  افزایش ناکافی حداقل دستمزد را پاک کهرد

قانون کار رژیم اسالمی که هیچگاه جنهاح چهپ 

و سوسیالیست جنبش کهارگهری آنهرا بهرسهمهیهت 

نشناخت تعیین حداقل دستمزد بر دو عامل نهرخ 

. تورم و محاسبات شورایعالی کار متهکهی اسهت

جهنههبههش کههارگههری ایههران نهه هههرگهز بههه بههانههک 

مرکزی که نرخ تورم را اعالم می کند اعهتهمهاد 

داشته و نه هیچ وقت دچار این تهوههم بهوده کهه 

شورایعالی کار ایجاد شهده تها ذره ای مهنهفهعهت 

در رژیم اسالمهی، . کارگر را مد نظر قرار دهد

1از ص ...“ در دفاع از “بقیه   

فعالین جنبش کارگهری بها وجهود .  متفاوت است

تمام تهدیدها، دستگیریها، زندان و شکنجه قصهد 

کوتاه آمدن ندارند و اقتصاد شیهشهه عهمهر رژیهم 

اسالمی است و باعر شد تا بر سر سهیهاسهتهههای 

اتمیش در مقابل آمریکا و اروپا به زانو در آیهد 

مهبهارزه بهرای افهزایهش دسهتهمهزد .  و تسلیم شود

بیش از هر زمانی امکان دارد بهه یهک جهنهبهش 

توده ای و میلیونی تبدیل شود و کل حاکمیت را 

کههه اقههتههصههاد پههاشههنههه آشههیههل آن اسههت بههه یههک 

 ( ٠.) رویارویی اساسی با طبقه کارگر بکشاند

در حال حاضر تهمهام جهریهانهات درون جهنهبهش 

کارگری مخالف میزان افزایش دسهتهمهزد بهرای 

هستند و خواهان ادامهه مهبهارزه بهرای  ٩٠سال 

افزایش دستمزدند منتها در این مبارزه شهعهار و 

پهیهروزی کهارگهران در .  خواست واحدی ندارند

مبارزه برای افزایش دستمزد در گرو اتحاد کهل 

جنبش کارگری است که شرط اول آن توافق بر 

این توافهق بهدسهت .  سر یک خواست واحد است

نمی آید مگر آن که در درون جنهبهش کهارگهری 

در مورد این دو خواست تبادل نظر شود، نقطهه 

ضعف و قوت هر کدام مطرح گردد و البتهه نهه 

با هدف مرزبندی و تقابهل بها ههم، بهلهکهه بهرای 

وحهدتهی کهه .  درک متقابل و رسیدن بهه وحهدت

الزمههه سههازمههان دادن یههک مههبههارزه بههزرگ و 

سراسری کارگری است از هر نظهر گهذشهت و 

 .فداکاری بسیاری را می طلبد

 

افزایش دستموزد بوا تووجوه بوه نور  " ناکارایی 

 "تورم

افزایش "اتکا و استناد به ماده قانون کار درباره 

در "  حداقل مزد ساالنه با تهوجهه بهه نهرخ تهورم

رژیم اسالمی دیگر کاراهی ندارد و نهمهی تهوانهد 

مطالبه جنبش کارگری و به ویژه جناح چهپ و 

این یک مهطهالهبهه جهههانهی .  سوسیالیست آن باشد

جنبش کارگری بوده و در کشهورههای بسهیهاری 

. به کهارفهرمهاهها و دولهتههها تهحهمهیهل شهده اسهت

نهیهز خهواههان  ٢١کارگران در دوران انهقهال  

افزایش اتومهاتهیهک سهاالنهه حهداقهل دسهتهمهزدهها 

متناس  با نرخ تورم بودند و حداقل دستمزد نیز 

می بایست برای زندگی یک خانواده پنج نهفهری 

جنبش کارگری بهرای تهحهمهیهل .  کفایت می کرد

این خواستها به رژیم اسالمی و گهنهجهانهدن آنههها 

منتها رژیم اسهالمهی .  در قانون کار مبارزه کرد

که در آن دوران قدرت مخالفت مستقهیهم بها ایهن 

مطالبه را نداشت، ظاههرا آنهرا پهذیهرفهت و در 

قانون کار گنجاند اما در واق  ماهیت آنرا تیییهر 
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بانک مرکزی که اعتمادی بهه آن نهیهسهت نهرخ 

تورم را محاسبه می کند و به سهران رژیهم مهی 

دهد و سهپه  آنههها ههمهواره مهطهابهق مهنهافه  و 

سیاستهای روز و دوره ای حاکمیت نهرخ تهورم 

را کمتر از نرخ محاسبه شده  بهانهک مهرکهزی 

در دوران روحههانههی بههطههور .  اعههالم مههی کههنههنههد

مشخص فاش شد که احهمهدی نهژاد چهگهونهه در 

پاهین اعالم کردن نهرخ تهورم دخهالهت مهیهکهرده 

عامل دوم در تعیین حهداقهل دسهتهمهزد کهه .  است

شورایهعهالهی کهار اسهت نهیهز مهتهشهکهل از ضهد 

کارگران شورای اسالمی، نمایندگان کارفرماهها 

و هههمههچههنههیههن رژیههم اسههالمههی اسههت، کههه خههود 

بزرگترین سرمایه دار و کارفهرمهاسهت، حهداقهل 

دستمزد کارگران را کمتر از نرخ تهورم اعهالم 

این روند طی سی و پنهج .  شده تعیین کرده است

سال دستمزد کارگران را از خط فقری که خهود 

رژیم اسالمی تعیین کرده و شایسته هیچ انسانهی 

نیست پاهیهن تهر بهرده و بهه خهط مهرگ فهعهلهی 

جنبش کهارگهری ایهران و بهویهژه .  رسانده است

جناح چهپ و سهوسهیهالهیهسهت آن نهبهایهد بهر ایهن 

دستمزدهای مطابق خط مرگ صحه بگذارند و 

حداقل دستمزد کارگهران در وههلهه .  تسلیم شوند

اول باید برای زندگی یک خهانهواده پهنهج نهفهری 

کافی باشد و سپ  مطابهق نهرخ تهورم افهزایهش 

یابد تا سطح زندگی کارگران اتهومهاتهیهک حهفهظ 

تا قبل از چنین حداقل دستمزدی، خواسهت .  شود

اضافه دستمزد مطابق نرخ تورم رسمهیهت دادن 

مهواد .  به حداقل دستمزد مطابق خط مرگ است

قههانههون کههار بههرای افههزایههش حههداقههل دسههتههمههزد، 

چگونگی تعیین و اعالم نرخ تورم و ههمهچهنهیهن 

هیات سه جانبه شورایعالی کار، همگی کهارایهی 

خود را برای جهنهبهش کهارگهری از دسهت داده 

است و مهبهارزه کهارگهران بهایهد خهارج از ایهن 

چارچو  جریان یابد و تهالش کهارگهران بهرای 

رساندن حداقل دسهتهمهزد بهه حهد کهفهایهت بهرای 

زندگی یک خانواده پنج نفری به پیروزی برسهد 

تا اوضاه برای پافشاری روی مطالبهه افهزایهش 

اتوماتیک دستمزدها مطابهق نهرخ تهورم فهراههم 

 . شود

            

 حداقل دستمزد دو میلیونی 

خواست دو میلیون تومان حداقل دسهتهمهزد ابهتهدا 

بدنهبهال آن .  توسط کارگران ماهشهر پیشنهاد شد

سه نفر از فعالین کارگری زندانی از آن حمایت 

کردند و بهه مهرور در مهیهان دیهگهر بهخهشهههای 

جنبش کارگری هم جا باز کرد اما هنوز به یک 

خواست همگانی تبدیل نشهده تها بهتهوانهد مهبهنهای 

. سههازمههانههدهههی یههک حههرکههت سههراسههری شههود

مالحظه درباره دو میلیون تومهان حهتهمها وجهود 

دارد کههه مهههههمههتههریههن آن کههافههی دانسههتههن آن در 

 ٠٢شرایطهی اسهت کهه اجهاره یهک آپهارتهمهان 

. )هزار تهومهان اسهت ٩٢٢متری در نارمک  

منتها برای عبور از این دوره باید داوطلبانه (  ٠

این مالحظات را به نف  اتحاد سراسری جهنهبهش 

. کارگری در مبارزه برای دستمزد کنار گذاشت

تعیین حداقل دستمزد توسط نهمهایهنهدگهان کهارگهر 

چهنهد .  یک خواست قدیمی جنبش کارگری اسهت

ماه پیش کهارگهران مهاهشهههر ابهتهکهار عهمهل را 

بدست گرفتند و رقم دو میلیون تومان را اعهالم 

این آخرین بار نیست که فعالهیهن جهنهبهش .  کردند

کههارگههری ایههران حههداقههل دسههتههمههزد را بههطههور 

بهه مهنهفهعهت جهنهبهش .  مشخص اعالم مهی کهنهنهد

کارگری است که همگان این مبهله  را بها تهمهام 

. مالحظات احتمالی که نسبت آن دارند بهپهذیهرنهد

چرا که در دل حرکت برای سازماندهی مبارزه 

برای دستمزد  دو مهیهلهیهون تهومهانهی، روابهط و 

ساختارهای الزم برای چگونگی مهحهاسهبهه رقهم 

. حداقل دستمزد و اعالم آن نیز بوجهود مهی آیهد

طبعا کارشناسان اقتصادی مداف  کهارگهران مهی 

توانند نهقهش مهههمهی در تهههیهه طهرح و جهدول 

چههگههونههگههی مههحههاسههبههه نههرخ تههورم کههه مههنههفههعههت 

 . کارگران را در بر داشته باشد، ایفا کنند

برای سازماندهی یک مبارزه توده ای کارگهری 

وجود یک خواست مشهخهص و در ایهن مهورد 

ههمهه فهعهالهیهن .  میلیون نقش مهمهی دارد ٠رقم  

کارگری میدانند که ایجاد اتحاد حول دو میلیهون 

تومان در میان وسی  تهریهن تهوده ههای کهارگهر 

ظرفیت ها و بهرتهری ههایهی دارد کهه مهطهالهبهه 

. به نرخ تورم نهدارد"  با توجه" افزایش دستمزد 

قانون کار شورایعالی کار را موظف نکرده کهه 

با تهورم تهعهیهیهن "  متناس " تا حداقل دستمزد را 

. کند که تا حدی معنای اتوماتیک را در بر دارد

بهه نهرخ تهورم "  بهاتهوجهه" شورایعالی کار بهایهد 

آیا مخالفان دو مهیهلهیهون، جهنهبهش .  تصمیم بگیرد

کارگری را همزمان برای تیییر قهانهون کهار و 

و اضافهه شهدن " متناس "به " با توجه"تعویض 

 هم دعوت می کنند؟  " اتوماتیک"کلمه 

اتحاد بر سر دستمزد دو میلیونی کهامهال مهمهکهن 

اما نمی توان کل این جنبش را اساسها بهه .  است

یک نوه مبارزه معین و بطور مثال اعهتهصها  

اما می توان .  و تحصن و تظاهرات محدود کرد

چارچوبی را تعیین کرد که فعالیتهای گوناگونهی 

بهایهد بهه رههبهران وفهعهالهیهن .   را در بر بهگهیهرد

کارگری فرصت داد تا با توجه بهه امهکهانهات و 

ظرفیت های معین در محل کار، شهر و مناطق 

مههخههتههلههف حههرکههتهههههای مههتههنههاسهه  اولههیههه بههرای 

چهارچهو  .  سازماندهی این جنبش را آغاز کننهد

تعیین شده بایهد جهنهبهش مهبهارزه بهرای افهزایهش 

دستمزد را از فعالیت شوراهای اسالمی و دیگر 

جریانات طرفدار رژیم مجزا کند، بهدیهن مهعهنهی 

که هیچ توهمی نسبت به رژیم اسهالمهی و ههیهچ 

یک از جناحهایش ایجاد نکند، بر عمل مسهتهقهیهم 

کارگری و نهیهروی اتهحهاد و تشهکهل کهارگهری 

متکی باشد و کهارگهران را در سهرا  انهتهظهار 

 .  اعمال مقامات رژیم نگه ندارد

در پایان جا دارد تا به دو مالحظه که در مهورد 

خواست دو میلیون دستمزد بیشتهر مهطهرح شهده 

غیر عملی بودن این خهواسهت   -الف.  اشاره کرد

تشهکهل   -با توجه بهه تهوازن قهوای مهوجهود،  

کارگری کهه الزمهه پهیهروزی در ایهن مهبهارزه 

اگهر از .  است و کارگران ایران فاقد آن هسهتهنهد

زاویهه غههیهر عهمهلههی بههودن، دو خههواسهت فهعههال 

موجود در جنبش کارگری را مقایسه کهنهیهم ایهن 

بهه تهورم "  بها تهوجهه" خواست افزایش دستهمهزد 

است که بیش از سی سال غیهر عهمهلهی بهوده و 

در صهورتهیهکهه .  امتحان خود را پ  داده اسهت

خواست دو میلهیهون تهومهان تهازه در آغهاز راه 

است و می کوشد تا مبارزه برای واداشتن رژیم 

اسالمی به  اجرای بندی از قهانهون کهار را کهه 

همه این سالها جریان داشته و مهوفهق نهبهوده را 

و امها در .  کنار بگذارد و یک راه جدیدی بیابهد

مورد تشکل،  واضهح اسهت پهیهروزی در ایهن 

مبارزه بدون اینکه کارگران از یک حداقلهی از 

امها نهمهی .  تشکل برخوردار باشند ممکن نیهسهت

توان ابتدا تشکل را ایجاد کرد و بهعهد وارد ایهن 

تشکل را باید در دل همیهن مهبهارزه .  مبارزه شد

 .  ایجاد کرد

 ٣٠جنبش کارگری ایران از روز کارگر سهال 

فاهق آمدن بر اختالفات .  وارد دوران جدیدی شد

بر سر خواست مبارزه برای افزایش دستمزد و 

موفقیت در سازمان دادن این مبهارزه کهارگهری 

این ظرفیت را دارد که نقطهه پهایهانهی بهاشهد بهر 

سیر نزولی سطح زندگی کارگران ایران و کهل 

جنبش کارگری را از همه دستاوردهای په  از 

 .  فراتر ببرد و متشکل کند ٣٠سال 

  

 فرصت بزرگ برای سوسیالیستها 

اوضاه اقتصادی رژیم اسالمی تا آن حد وخهیهم 
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اسههت کههه سههپههاه و خههامههنههه ای را در زمههیههنههه 

(   ٠  .) سیاسهتهههای اتهمهی وادار بهه تسهلهیهم کهرد

روحانی در گزارش صد روزه خود عهالوه بهر 

فهاش کهرد کهه  اعالم رشد اقتصادی منفی ایران

در اثر تحریمها رژیم اسالمی در آستانه ناتوانی 

. حتی برای پرداخت حقوق کارکنان دولهت بهود

با آنکه مقامات رژیم می کهوشهنهد تها اطهالعهات 

وخامهت اقهتهصهادی و فسهاد گسهتهرده مهالهی بهه 

بیرون درز نکند اما همین حد اخباری کهه افشها 

شده نشان می دهد کهه رژیهم اسهالمهی از نهظهر 

. اقتصادی هیچگاه تا این حد شکننده نبوده اسهت

تمام امید رژیم اسالمی به رف  تحریمها در قبال 

تسلیم کامل به خواستههای اروپها و آمهریهکها در 

زمینه اتمی و نظام امنیتی مهنهطهقهه خهاورمهیهانهه 

 ( ٠.) است

در دل این بحران اقتصادی، عزم تشکلهای فهی 

الحال موجود کارگری برای ادامه مبارزه برای 

افزایش دستمزد که بازتابی از یک نهارضهایهتهی 

شدید تهوده ای در مهیهان کهارگهران اسهت یهک 

فرصت تاریخی برای جناح چپ و سوسیالیسهت 

سهازمهانهدههی .  جنبش کارگری ایجاد کرده اسهت

کارگران برای مبارزه اقتهصهادی ههمهواره یهک 

عرصه کالسیک فعالیت سوسیالیستهای جهنهبهش 

اکنون این عهرصهه فهعهالهیهت در . کارگری است

عین حال قل  رژیم اسالمی و بزرگترین نهقهطهه 

. ضعف ارتجاه حاکم را نیز نشانهه رفهتهه اسهت

دور از ذهن نیست سوسیالیستهها در را  یهک 

جنبش توده ای کارگری کل رژیم اسالمی را به 

 . چالش بکشانند

جنبش کارگری برای ایفای چنین نقش عظهیهمهی 

کمبودهای بسیاری دارد از جمله فهقهدان تشهکهل 

. طبقاتی توده ای کارگری و فقدان تشکل حزبهی

منتها با همت فعالین جناح چپ و سوسهیهالهیهسهت 

جنبش کارگری و در دل سازماندهی توده ههای 

کارگر برای افزایش دستمزد امکان و فهرصهت 

اجتماعی و سیاسی رف  این ضعفها نهیهز فهراههم 

بهعهالوه طهرفهداری از خهواسهت دو .  خواهد شد

میلیون تومان امکان همکاری اعالم نشهده ههمهه 

. جریانات سوسیالیست را در عمل ایجاد می کند

برای توده های وسی  کارگر آشکار خواههد شهد 

کههه از مههیههان نههیههروهههای اپههوزیسههیههون تههنههههها 

سوسیالیستها هستند که برای پیروزی این جنبش 

از هیچ کوششی دری  نمیکنند و هر ههزیهنهه ای 

را و حتی جانشان را می دههنهد و تها پهایهان در 

کنار کارگهران خهواههنهد مهانهد و ایهن فهرصهتهی 

تاریخی فراهم می کند تا ضهعهف تهاریهخهی کهل 

سوسیالیسم ایران در دوری از جنبش کهارگهری 

 .پایان یابد

 

 : زیر نویس

 

اتحاد کارگری بهرای دو مهیهلهیهون تهومهان "    -٠

، تلویزیون بهه پهیهش، گهفهتهگهوی مهریهم " دستمزد
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متری در  ٢٢تا  ٠٢واحدهای  بهای  اجاره" - ٠

نقاط مختهلهف تهههران حهاکهی از ایهن اسهت کهه 

ها تمایل بیشتری برای دریافت ودیعه  صاحبخانه

و پول پهیهش بهه عهنهوان رههن واحهد مهربهوطهه 

در ایهن مهیهان نهگهاههی بهه بهازار اجهاره .  دارند

های کوچک و نوساز در سهطهح شهههر  آپارتمان

بهه عهنهوان نهمهونهه  . تهران خالی از لطف نیست

متری در منطقه نارمک به قیمت  ٠٢یک واحد 

میلیون تومان به صورت کهامهل رههن داده  ٠٢

هههزار تههومههان اجههاره  ٩٢٢شههود؛ مههعههادل  مههی

هههای  قههیههمههت رهههن و اجههاره آپههارتههمههان . مهاهههانههه

دههنهده ایهن  در نقاط مختلف تهران نشهان کوچک

تهریهن مهبهله  اجهاره یهک واحهد  است کهه پهایهیهن

ههزار  ٩٢٢کوچک در شهههر تهههران مهاههانهه 

  ٠٩٩٠ اردیبهشت ٠٠  ایسنا ".تومان است

 

خامنه ای و سپاه موقهتها تسهلهیهم " رضا مقدم،   -٠

 . ٠٠٩٠دی  ٠، ٣٠، به پیش، شماره "شدند

 

در ماه های گذشته بارها چهنهدیهن مهحهمهولهه   -  ٠

شهکهر در بهنهادر ایهران  بزرگ حامل غهالت و

هفته ها به دلیل مشکل پرداخهت پهول مهحهمهولهه 

معطل مانده اند و برخی از آنها نیز که کاالهای 

فاسد شدنی داشته اند مجبور شهده انهد کهاالههای 

چهنهد  . خود را به یک خریدار دیهگهر بهفهروشهنهد

المللهی فهروش و بهارگهیهری غهالت  شرکت بین

و نیز شکر با تایید ایهن مهطهله  (  گندم و سویا ) 

می گویند برخی محموله ههای آنههها بهه مهقهصهد 

بنادر ایران مدت ها بهه دلهیهل مشهکهل پهرداخهت 

بانکی در بنادر ایران برای تحویل بهار مهعهطهل 

اروپایی به رویتهرز مهی  مناب  تجاری .مانده اند

گویند به دلیل تحریم هها، بهانهک ههای اروپهایهی 

رغبت چندانی برای مهعهامهلهه و داد و سهتهد بها 

نویسد طبق داده ههای  رویترز می . ایران ندارند

پهنهج  کشهتهی بهزرگ حهاوی موجود هم اکنهون 

استرالیا و آمریکای  غالت و شکر که از اروپا،

جنوبی به بنادر ایران رهسپهار شهده انهد و ههر 

هزار تن محموله هسهتهنهد  ١٢تا  ٦٢کدام حاوی 

بهه دلهیهل مشهکهل (  یک ماه پهیهش) از ماه آوریل 

پرداخت بانکی در نزدیکی بنادر امام خمینهی و 

 یهک مهقهام . بندر عبا  منتظر تحویل بار هستند

بهانهک ههای :  دولتی ایران به رویترز می گهویهد

خارجی از تر  تحریم ها همکاری نمی کنند و 

االن چند کشتی در بنادر ما منتظر تهحهویهل بهار 

  !مانده اند، ما واقعا مانده ایم چه کنیم

 .٠٩٩٠ اردیبهشت ٠٠رویترز، 

موج مبارزه برای افزایش دستمزد و 

 !سرکوب های اخیر
   

بحران اقتصادی عمیق و کم سابقه در ایران و فقدان 

هرگونه راه حلی از جان  جمهوری اسالمی برای 

ی طبقاتی  آن، باعر شده طی سه سال گذشته فاصله

چند برابر افزایش یابد و بخش زیادی از اقشار 

اکنون بار . متوسط  نیز به زیر خط فقر رانده شوند

این بحران اقتصادی عظیم بر دوش اکثریت جامعه 

تورم . کش است های زحمت یعنی کارگران و توده

شدید طی پنج سال گذشته ایران را به یکی از سه 

کشور رکورددار تورم در جهان تبدیل کرده است و 

ی زندگی برای اکثر مردم به مرات   شرایط ادامه

جانبه  هجوم همه. تر شده است نسبت به گذشته وخیم

ی محقر کارگران و افزایش بیکاری، آنها  به سفره

را بر سر دوراهِی  سیه روزی کامل و یا مبارزه 

 . برای تیییر این وضعیت قرار داده است

ها اعتصا  و اعتراض  طی چند ماه گذشته ده

کارگری از جمله اعتصا  حدود سه هزار کارگر 

چادر ملو، اعتصا  کارگران پلی اکریل اصفهان، 

سیمان لوشان، پتروشیمی فجر و اعتراض کارگران 

ایران خودرو برای افزایش دستمزد و دیگر 

دهد که بخشی از طبقه  مطالبات کارگری نشان می

کارگر موج جدیدی از مبارزه در این رابطه براه 

مبارزات کارگران معدن سنگ آهن . انداخته است

ها  چادر ملو واق  در استان یزد با وجود سرکو 

اولین اعتصا  آنها از پانزدهم . همچنان ادامه دارد

آنها تشکل کارگری به . تا هجدهم آذر ماه انجام شد

اند که هدایت مبارزات  نام انجمن صنفی ایجاد کرده

هشتم بهمن سه هزار . جمعی را به عهده دارد

ی  کارگر این معدن اعتصا  دوم خود را با مطالبه

و  -دبیر انجمن صنفی-آزادی بهرام حسنی نژاد 

پ  از این اعتصا  . افزایش دستمزد انجام دادند

بزرگ، بیست و هشت نفر از کارگران بازداشت 

تجم  وسی  مردم در مقابل دادگاه اردکان که . شدند

کارگران را به آنجا برده بودند و احتمال اعتصا  

5از ص ...“ در دفاع از “بقیه   
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مجدد برای آزادی کارگران بازداشت شده، باعر شد 

البته از . تا دستگاه قضایی کارگران را آزاد کند 

وضعیت آقای حسنی نژاد اطاله دقیقی در دست 

آقای حسنی نژاد دبیر انجمن صنفی کارگران . نیست

 .از کار اخراج شده و همچنان بالتکلیف است

در جریان اعتراض برای افزایش دستمزد در 

ی سیمان لوشان نیز دو کارگر بازداشت  کارخانه

اند و چند کارگر دیگر پ  از اعتصا  در  شده

های پلی اکریل اصفهان و پتروشیمی فجر  کارخانه

ها به  موج سرکو  و بازداشت. بازداشت شدند

موازات رشد مبارزات کارگران برای افزایش 

دستمزد و دیگر مطالبات کارگری حکایت از 

وحشت جمهوری اسالمی از فراگیر شدن این 

نگران گاو . مبارزات در میان طبقه کارگر دارد

صندوق های خود و سرمایه های نجومی خود 

هستند که به روی دنیایی از فقر و استثمار قرار 

به گزارش کمیسیون مجل  اسالمی طی چند . دارند

سال گذشته فاصله ی طبقاتی پانزده برابر افزایش 

یافته است و سرمایه داران که بخش قابل توجهی از 

آنها در حاکمیت هستند، به موازات افزایش فقر در 

دولت تدبیر و . "اند جامعه چند برابر ثروتمندتر شده

ها و  تنها دولت تدبیر و امید برای حفظ سرمایه" امید

. سرمایه داران  و تداوم استثمار و فقر فزاینده است

حاکمان میدانند که اگر مبارزه برای افزایش دستمزد 

ی مطالبات  و به طور کلی مبارزه برای مجموعه

تواند مان   اقتصادی فراگیر شود، هیچ نیرویی نمی

چندی پیش تعدادی از کارگران پتروشیمی . آن گردد

ی دو میلیون تومان را مطرح کردند  ماهشهر مطالبه

و پ  از آن تعدادی از کارگران در بند از این 

ی این مطالبه  مطالبه حمایت کردند و کم کم زمزمه

ها شنیده شد و  در محافل کارگری و برخی تشکل

اکنون موج مبارزه فعلی برای . بیشتر مطرح گردید

افزایش دستمزد تا سقف دو میلیون تومان در 

بسیاری از محافل و مجام  کارگری مطرح شده و 

ای واحد حول این مبارزه،  تالش برای مبارزه

در وضعیت کنونی . کند کارگران را بیشتر متحد می

اقتصاد ایران یک خانواده حد اقل باید ماهانه 

دومیلیون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند مطابق 

استانداردهای جهانی از حداقل امکانات  برخوردار 

درصد زنان رسما شاغل  ٠٠در ایران تنها . باشد

هستند و عموم زنان به کار بی اجر و مزد در خانه 

های کارگری با  بنا بر این اکثر خانواده. مشیولند

ممکن نیست برای . کنند یک دستمزد زندگی می

تامین مایحتاج اولیه و مکفی غذایی، پوشاک، 

با درآمد کمتر از   درمان، بهداشت، تحصیل و تفریح

دستمزد کنونی .  دو میلیون تومان زندگی کرد

تر از خط فقر است و تورم  کارگران به مرات  پایین

های  ی درآمد خانواده شدید چند سال گذشته فاصله

کارگری را با یک زندگی انسانی چند برابر افزایش 

بنا بر این مبارزه ی متحدانه حول یک .  داده است

تواند قدرت کارگران را برای عق  راندن  مطالبه می

اگر . داران و جمهوری اسالمی افزایش دهد سرمایه

تعداد بیشتری از کارگران به مبارزات کنونی 

ی کارگر در موقعیت بهتری  بپیوندند، قطعا طبقه

ی  مبارزات و اعتصابات پراکنده. قرار خواهد گرفت

کارگران در این شرایط نقطه ضعف طبقاتی ما است 

و هر تالش و ابتکار عملی برای متحد شدن و یا 

همسویی و همگرایی بیشتر کارگران اهمیت بسزایی 

ای واحد در رابطه با دستمزد  دارد، بنا بر این مطالبه

یکی از راه کارهایی است که امکان اتحاد طبقاتی 

هر کارگری و هر فرد . کند را تا حدودی تامین می

تواند در این  کشی بنا به موقعیت خود می زحمت

 .مبارزات تاریخی سهم با ارزشی ایفا نماید

داری ایران زندگی فالکت  ی سرمایه اقتصاد گندیده 

باری را برای کارگران و مردم ایجاد کرده است، 

در سال آینده با . اما همین وضعیت نیز پایدار نیست

ها که بخشی از دستمزد  قرار لیو و یا کاهش یارانه

دست است و لیو سوبسید  کارگران و مردم تهی

های انرژی که باز هم به افزایش قیمت آنها  حامل

شود و پیش بینی دولت یازدهم مبنی بر  منجر می

. رشد سی و پنج درصدی تورم، فاجعه در راه است

غرق شدن بیشتر جامعه در ورطه ی فقر و تباهی، 

طبقه کارگر و .  بحران را بازهم عمیقتر می کند

مردم بیش از پیش بر سر دوراهی غرق شدن در 

فالکت و فقر مطلق و یا مبارزات وسی  برای جارو 

به هر . کردن این وضعیت اقتصادی قرار می گیرند

شکل ممکن و در هر موقعیت باید تالش نماییم تا 

 .ور نماییم  آتش مبارزات را  بیشتر شعله

در شرایط کنونی مبارزه برای افزایش دستمزد و 

ی طبقاتی کارگران و مردم  گرانی به محور مبارزه

تبدیل شده و به همین دلیل بر تعداد کارگران زتدانی 

و بازداشتی نیز افزوده شده، اما این مبارزه از 

مبارزه . جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است

برای افزایش دستمزد در واق  مبارزه برای کل 

مطالبات اقتصادی ست و در این شرایط هیچ جریان 

تواند بدون دخالت در این  کارگری و مردمی نمی

مبارزه نقش موثری برای تیییر و دگرگونی ایفا 

 .نماید

 

 کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری 

 ٤٩٩٣اسفند 

!زنده باد سوسیالیسم ! زنده باد آزادی   

مورد تبدیل ایران بهه قهدرت اتهمهی مهنهطهقهه ای 

ایههجههاد کههنههنههد و در ایههن مههورد بهها وجههود تههمههام 

تضادهای امپریالیستی اجماعی وجود داشهت تها 

قدرت دیگر اتمی و منطهقهه ای ایهجهاد نشهود و 

جمهوری اسالمی در این مورد با دادن ههزیهنهه 

های زیاد ناچار به عق  نشینی شد، امها اکهنهون 

بهها تههحههوالت ذکههر شههده و بههخههصههوص تشههدیههد 

تضادهای امپریالیستی جمهوری اسالمی روزنه 

ای دیگر برای بقای قدرت مهنهطهقهه ایهش یهافهتهه 

اینکه تا چه حد تضادهای روسیه و غر  . است

بر وضعیت جمههوری اسهالمهی تهاثهیهر بهگهذارد 

هنوز مشخص نیست، اما آنچه مسلم است اینکه 

روسیه یک برگ مهم بازیش جمهوری اسالمهی 

است و بدین شکل تالش دارد تها از فشهارههای 

غر  بر خود بکاهد و در ایهن بهیهن شهکهسهتهن 

تههحههریههم ههها ی یههک جههانههبههه از سههوی روسههیههه 

بزرگترین تهدید از طرف روسیهه بهرای غهر  

در رابهطههه بها مسههههلهه ی اکهرایههن چههیههن .  اسهت

سیاست بینابینی در پیش گرفت و مهمهکهن اسهت 

در رابطه باتحریم های ایران و تیییهر سهیهاسهت 

روسیه ، سیاست چهیهن نهیهز دسهتهخهوش تهیهیهیهر 

 .گردد

انههتههخههابههات در افههیههانسههتههان نههیههز بههر وضههعههیههت 

ههر چهنهد .  جمهوری اسالمی بهی تهاثهیهر نهیهسهت

هنوز نتیجه ی انتهخهابهات مشهخهص نهیهسهت امها  

عبدهللا عبدهللا  که تا کنون بیشتریهن  آرا را بهه 

خود اختصاص داده ضمن اینکه اضهار داشهتهه 

پیمان نظامی با ناتو رامضا خواهد کهرد امها از 

ضرورت روابط نزدیک اقتصادی با ایران نیهز 

سخن گفته و ظاهرا تالش دارد تا هم با غر  و 

 .هم با جمهوری اسالمی تعامل داشته باشد

اکنون وضعیت منطهقهه ای ایهران تهحهت تهاثهیهر 

روند جنگ در سوریه و اوج گیهری تضهادههای 

روسیه و غر  قرار گرفته   وایهن چشهم انهداز 

بوجود آمده کهه قهدرت جهمهههوری اسهالمهی در 

منطقه که به سرعت رو به افول بود، مهجهددا و  

. و حداقل برای دوره ای دیهگهر تهثهبهیهت گهردد

سرنوشت جنگ در سوریه و رونهد تضهادههای 

روسیه و غر  می تواند مهوقهعهیهت جهمهههوری 

 . اسالمی در منطقه را رقم بزند

8از ص ...“ جمهوری اسالمی و تحوالت “بقیه   
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 اول ماه مه و 
 مبارزه برای افزایش دستمزد

 
 ٣٠٤١آوریل  -محمد حسین مهرزاد  

  
پ  از چند ماه کشمکهش در شهورای   باالخره

 ٦٢٣عالی کهار، حهداقهل دسهتهمهزد کهارگهران 

بها وجهود افهزایهش .  هزار تومان تصهویه  شهد

شدید قیمت ها بخصوص در سه سال گهذشهتهه، 

و کاهش شدید قدرت خرید کارگران تعیین حهد 

ههزار تهومهانهی ضهربهه ی  ٦٢٣اقل دستمهزد 

. اقتصادی دیگری به طبقه کهارگهر وارد کهرد

در شهرایهطهی  ٩٢تعیین حد اقل دستمزد سال 

صورت گرفت که بیشتر گهرایشهات و تشهکهل 

های کارگری مطالهبهه ی دو مهیهلهیهون تهومهان 

دستمزد را داشتند و اعتراضات و اعتهصهابهات 

محدودی در رابطه با افزایش دستمزد صورت 

گرفته بود و فعالین کارگری در بهیهانهیهه هها و 

مطال  و مصاحبه ها بر ایهن خهواسهت تهاکهیهد 

افهزایههش بههیهش از پهیههش مههطهالههبههه ی .  داشهتههنههد

کارگران و دستمزد مصو  نشانه ی افهزایهش 

مبارزه برای افهزایهش .  فاصله ی طبقاتی است

دستمزد همیشهه بهخهش مهههمهی از مهبهارزه ی 

طبقاتی کارگران بوده و هسهت و بهخهصهوص 

این مسهله اواخر سال و با نزدیک شدن زمهان 

تعیین دستمزد افزایش می یابد و تحهرکهاتهی را 

اما با توجهه بهه .  در طبقه کارگر ایجاد می کند

افزایش بحران اقتصادی طهی سهه سهال اخهیهر 

این مطالبهه از اههمهیهت و جهایهگهاه مهههمهتهری 

در ایهن مهورد اشهتهراک نهظهر .  برخوردار شد

قابل توجهی بر سر افزایش دستمزد بوجود آمد 

و پ  از طرح مطالبه ی دو مهیهلهیهون تهومهان 

توسط تعدادی از کارگران پتروشیمی ماهشههر 

خوزستان و سپ  حمایت از این مطالبه توسط 

چنهد تهن از کهارگهران زنهدانهی و در نهههایهت 

حمایت تشکل های کارگری مطرح از مطالهبهه 

ی دو مههیههلههیههون تههومههان، حههرکههتههی هههمههسههو و 

از جمله اعتهراضهات و .  هماهنگ شکل گرفت

اعتصابات کارگری در این رابطه که طی چند 

ماه گذشته انجام شد اعتصا  کهارگهران چهادر 

ملو و اعتصابات کارگران پتروشیمی ماه شهر 

ههر چههنهد ایههن .  و چهنهد تهجهمه  مهحهدود بههودنهد

تحرکات به نسهبهت کهل طهبهقهه کهارگهر ههنهوز 

. کوچک و محدود است، امها قهابهل تهعهمهق انهد

سال های مدیدی است که مطالبه اصلی طهبهقهه 

کارگر که اعتراضات و تجمعات قابل توجهههی 

هر چند تشکل های کهارگهری و فهعهالهیهن   -اول 

کارگری نفوذ محهدودی و حهد اقهلهی در طهبهقهه 

کارگر دارند، اما به هر شکل تداوم بیان مطالبه

به هر شکل ممکن از بیانیه و اطالعیه گرفتهه   -

برای افزایش دستمهزد   -تا مقاالت و مصاحبه ها

دو میلیون تومانی تاثیهرات مهعهیهنهی در جهنهبهش 

کارگری خواهد داشت و این مهطهالهبهه بهایهگهانهی 

 . نخواهد شد

تالش فعالیهن کهارگهر بهرای ههر ابهتهکهار   -دوم 

عملی که بتواند تحرکی را در این رابطه ایهجهاد 

کند در حد خود تهاثهیهرات مهثهبهتهی بهجها خهواههد 

گذاشت و موضوه مطالبه ی حد اقهل دسهتهمهزد 

دو میلیون تومانی و افزایهش دسهتهمهزد را زنهده 

هرچند برای اینکهه ایهن مهطهالهبهه .  نگه می دارد

بتواند جنبش وسهیهعهی بهراه بهیهنهدازد ضهروری 

است تا مبارزه طبقاتی کارگران انکشاف یابد و 

تعداد اعتصهابهات و تهجهمهعهات کهارگهری بهرای 

افزایش دستمزد افزایش بیابد، اما به ههر شهکهل 

با پیوستن جویهبهارههای کهوچهک درون جهنهبهش 

کارگری بر سر مطالبه افزایش دستمزد اگر ههم 

بالفعل نتوان موج خروشانی ایجاد کرد امها مهی 

تواند سرآغازی برشکل گیری جنبشی وسیهعهتهر 

ههر یهک از .  و با مطالبهه ای پهیهشهروتهر بهاشهد

فعالین کارگری و سوسیهالهیهسهت بهه نهوبهه خهود 

جدای از تفاوت ها و موقعیت ها چه در داخل و 

خارج کشور، چه در تشکل کارگری و حز  و 

گروه سیاسی، علنی یا مخفی و چه در موقعهیهت 

مهی تهوانهنهد بهه ...  فردی و یا جمعی متشکل و 

اگر در .  سهم خود تنور این مبارزه را گرم کنند

جریان مبارزه برای افزایش دستمزد طهی چهنهد 

ماه گذشته، که اعتصابات و تجمعهات مهحهدودی 

انجام شد و فعالین کهارگهری بها تهمهام تهوان در 

مورد مطالبه ی دو میلیون تومان حهرف زدنهد، 

در واق  شاخهص ایهن مسهههلهه اسهت کهه بهخهش 

پیشروی طبقه کارگر یک گام به جلهو بهرداشهت 

ههزار تهومهانهی  ٦٢٣و حال با تصوی  دستمزد 

نه تنها نباید اجازه داد که این گام به جلو مجهددا 

به عق  برگردد بلکه مبارزه ای پیگیر و همراه 

با تداوم ضروری است که بتواند این مهوقهعهیهت 

را حفظ کرده و دخالت تعداد هر چه بیشتری از 

 . کارگران را در این مبارزه تامین نمود

بحران اقتصادی کنونی هر چه بیشتر مطهالهبهات 

اقتصادی طبقه کارگهر و مهردم زحهمهتهکهش را 

مطرح کرده و از میان مجمهوعهه ی مهطهالهبهات 

طبقه کارگر مطالبه برای افزایهش دسهتهمهزد در 

مقط  کنونی امکان همبستگی بیشتر و همراههی 

را به دنبال داشته و دارد دستمزد ههای مهعهوقهه 

چندین ماه دستمزدهای مهعهوقهه کهارگهران .  است

که عمدتا ناشی از بحران اقتصادی در کارخانهه 

ها و کارگاه های ورشکهسهتهه ، حهدود دو دههه 

اسههت کههه مههبههارزات کههارگههران را بههه خههود 

آمار دقیقی در این رابطهه .  اختصاص داده است

وجههود نههدارد کههه چههنههد درصههد کههارگههران در 

کارخانه های ورشکسته و در متن مبارزه برای 

دستمزدهای معوقه شرکت داشته اند، امها آنهچهه 

واضح است این کارخانه ها و کارگاه ها بهخهش 

حد اقلی از کارگران را در بهر مهی گهرفهتهنهد و 

ضمنا هم زمان و هماهنگ با هم نبهودنهد و ههر 

یک دارای مشکهالت و مهوقهعهیهت خهاص خهود 

بودند و در نتیجه این مبارزات پهراکهنهده و جهدا 

 . از هم جریان داشت و دارد

با آنکه افزایش دستمزد همواره مهطهالهبهه طهبهقهه 

کارگر و از آن جمله مطالبهه ی طهبهقهه کهارگهر 

ایران نیز بوده اسهت، امها بهه ههمهان دلهیهل کهه 

اشاره شد عمده ی مبارزه کهارگهران حهول ایهن 

حهال در شهرایهط بهحهران .  مطالبهه نهبهوده اسهت

اقتصادی کنونی این مطالبه تا حدودی مطرح و 

با مطالبه ی مشترک دو میلیون تهومهان تهقهویهت 

شده و امکان اینکه بتوانهد بهه صهدر مهطهالهبهات 

طبقه کارگر ایران تبهدیهل گهردد، بهالهقهوه وجهود 

هر سال پ  از تصوی  حد اقل دسهتهمهزد .  دارد

توسط شورای عالی کار این مطالبه درموقعهیهت 

و جایگاه سابق خود یعنهی در لهیهسهت عهمهومهی 

مطالبات طبقه کارگهر قهرار مهی گهرفهت و ههم 

. ردیف آنها با ویژگی های خود پیگیهری مهیهشهد

اما در شرایط کنونی و بر متهن بهحهران عهمهیهق 

اقتصادی ایهن مهطهالهبهه مهی تهوانهد بها تهالش و 

فعالیت پیگیر و مداوم فعالین جنبش کارگهری و 

سوسیالیست ها در صدر مطالبات طبقه کهارگهر 

باقی بماند و مقطعی نبوده بلکه حتی تهنهور ایهن 

 . مبارزه گرمتر از قبل بشود

اگر چه طهبهقهه کهارگهر ایهران از ضهعهف ههای 

مثل فقدان تشکل های وسی  تهوده ای   –اساسی 

کارگری و فقدان حز  طبهقهاتهی و آلهتهر نهاتهیهو 

رنج می بهرد و ایهن مسهههلهه بهه   –سوسیالیستی 

شدت بر مبارزات طبقه کارگر تاثیر گهذاشهتهه و 

می گذارد اما به هر شکل چنهانهچهه مهبهارزه بهر 

سر افزایش دستمزد در صدر مهطهالهبهات طهبهقهه 

کارگر قهرار بهگهیهرد جهنهبهش کهارگهری را در 

موقعیتی بهتر نسبت به قبل قرار خهواههد داد و 

به عبارتی دیگر جنبش کارگری یک گام مهوثهر 

امها عهمهلهی شهدن ایهن .  به پیش برخواهد داشهت

10بقیه درصفحه  . مسهله نیازمند چند مولفه است  
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 گفتمان لیبرالی . قرار دهند" زنان 

، رفه  "  زنهان" با یک کاسهه کهردن ههمهه   -اوال

حصر زهرا خانم رهنورد ، انتخا  فاهزه خهانهم 

رفسنجانی و جایزه شیرین خانم عبادی را یکجها 

زند و  جامی" زنان "اهداف و توفیقات مبارزات 

! به این سوال که آیا بهر اثهر ایهنهههمهه دسهتهاورد

تر شده یا  زندگی زنان کارگر و زحمتکش آسوده

که آیا ستم مضاعف سرمایه به این زنان بهر  این

 . چیده شده، پاسخی نمی دهد

جهویهانهه بهرای کسه   روش های مماشات  -دوما

بهنهدی بهورژوا  همین مطالبات، بخهشهی از بسهتهه

ایهن .  شهان اسهت ها برای نهیهل بهه اههداف لیبرال

روش ها، و به تب  آن هها، مهطهالهبهات شهان بهه 

خاطر حضور طبقات دارا و مهتهوسهط روز بهه 

روز، کمرنگ تر و رقیق تر میهشهونهد تها آنهکهه 

سرنوشهت کهمهپهیهن یهک .  سر انجام رنگ ببازند

بهه .  ها نرفته است میلیون امضا هنوز از خاطره

همین منوال، می توان منطق ناپهدیهدشهدن کهلهمهه 

کارگر را از عنوان روز جهانهی زنهان کهارگهر 

نهمهای  در ادبیات ایهنهان درک کهرد کهه خصهلهت

شهان و حهذف "  استقالل جهنهبهش زنهان"  دعوی 

 . رادیکالیسم این جنبش است

خواست رهاهی از سهتهم مضهاعهف سهرمهایهه و 

رهایی از انقیاد کار خانگی، مطالهبهه زن خهانهه 

در مههقههابههل، اسههتههخههدام یههک .  دار کههارگههر اسههت

. خدمتکار، مشکالت زن بورژوا را حل میهکهنهد

زن کارگر بایست در این انقیاد بهمهانهد چهرا کهه 

های عمومهی  ها و رختشورخانه مطالبه آشپزخانه

و آموزش و پرورش اجتماعی کودکان، فورا به 

معنای کاهش سود سرمایه و دسهت انهدازی بهه 

حرمت مالکیت خصوصی تلقهی مهیهشهود و بهی 

جهت نیست که همه نهاد ها و اعوان و انصهار 

دستگاه سرمایه فهراخهوانهده مهیهشهونهد تها تهقهد  

مالکیت خصهوصهی را مهحهفهوظ بهدارنهد و بهی 

جهت نیست که همه آیه های آسمانی و زمهیهنهی 

را شاهد می آورند تا مردان کارگر را مهتهوجهه 

نماینهد "  حریم مقد  خانواده" منافعشان در حفظ 

وهمدستی و همفکری مردان و زنان کارگهر را 

 . در هم شکنند 

های ما با زرنگی تهمهام تسهاوی مهدنهی و  لیبرال

آمهیهزنهد تها  حقوقی را با نابرابری اجتمهاعهی مهی

ترکی  سرمایه را دست نخورده نهگهه دارنهد و 

بهرای .  را حهفهظ کهنهنهد"  استقالل جنبش زنهان " 

سوسیالیست ها ،با آنکه هر درجه ای از تساوی 

حقوقی در برابر قانون مثال در امهر ازدواج و 

طالق، ریاکاری اخالقیات بورژواهی را فاش و 

به خالصی از تقد  مالکیت و خهانهواده کهمهک 

میکند، ولی هنوز از امحاء مالکیت خصهوصهی 

وسایل تولید وانهقهیهاد کهار خهانهگهی بسهیهار دور 

جهوامه  در گواه این امر، موقعهیهت زن .  است

های وطهنهی از  تعبیرو دفاه لیبرال.  غربی است

های گذشته در امر خانواده، بهرای  تیییرات دهه

گنجیدن در چههارچهو  تهههوکهراسهی جهمهههوری 

اسالمی، تعبیری متکی به نسبهیهت فهرههنهگهی و 

. غایت مینیمالیستی و تههوه آور اسهت دفاعی به

اینان ساز های خود را با رنگ دولت ها کهوک 

گفتگوی تمدن ها مسحورشان میکنهد، :  می کنند 

سبز و بنفش و نارنجی میشونهد و بهه تهدبهیهر و 

 . امید دل می بندند

هها، مهبهارزه زنهان کهارگهر  از نظر سوسیالیسهت

ها را سازمهان دههد  برای مطالباتشان، بایست آن

و برای تسخیر قدرت سیاسی و اداره آن آمهاده 

این نظام طبقاتی است که مردساالری .  شان کند

را محافظت می کند، مداومت می بخشد و مانه  

بدون دست بهردن بهه .  برابری جنسیتی می شود

ساختار سرمایه و بهدون پهیهشهبهرد یهک مهبهارزه 

طبقاتی رویارو نمیتوان به این مهطهالهبهات دسهت 

لنین زمانی در گفتگویی با کالرا زتهکهیهن .  یافت

باید مسایل زنان را به مثابه بهخهشهی از "  گفت؛ 

را  طبقاتی بررسی کنهیهم و آن -مسایل اجتماعی 

با مبارزه طبقاتهی پهرولهتهاریها و انهقهال  پهیهونهد 

پیوند با جنهبهش کهارگهری تهنههها گهزیهنهه .."  دهیم

 . معقول برای جنبش زنان کارگر است

کارگران پتروشیمهی مهاهشهههر، پهرچهم مهبهارزه 

برای حداقل دستمزد دو میهلهیهون تهومهان را بهر 

وظیفه زنان سوسیالست و پیشرو ، . اند  افراشته

ای کردن این کمپین مبهارزاتهی از  کمک به توده

میدان آوردن نیروی زنهان کهارگهر در  طریق به

در ایههن مهههههم زنههان .  سههراسههر کشههور اسههت

سوسیالیست تنها نیستند ولی بهایهد خهودرا بهرای 

هههای مهوجههود در مههیههان  مهبههارزه بهها پهیههشههداوری

صههفههوف رهههبههران کهههارگههری و پههیههشهههروان 

 . سوسیالیست نیز آماده سازند

 کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری

  ٣٠٤١هشتم مارس 

 !زنده باد انقالب کارگری 

جنبش زنان کارگر و مبارزه برای 
 حد اقل دستمزد

درک این که وضعیت معیشت، مشهیهلهه اصهلهی 

زنان کارگر و زحمتکهش اسهت چهنهدان دشهوار 

نیست اما این که زن کارگر در صورت مسهالهه 

مبارزه طبقاتی برای بهههبهود سهطهح مهعهیهشهت ، 

   .موجودی نامریی شود پذیرفتنی نیست

زنان کارگر مستقیم و غیر مستهقهیهم در پهروسهه 

اضهافهه  اند و بخش بزرگی از ارزش تولید دخیل

نهظهام .  تولید شده در جامعه متعلق به آنهها اسهت

طبقاتی در هرا  از قدرت همبستهه کهارگهران، 

با انواه تهمهههیهدات در مهیهان کهارگهران جهدایهی 

با .  شان شود یابی اندازد تا مان  اتحاد و تشکل می

تقسیم کارگران به زن و مرد، کارگر فهکهری و 

دار کههارگههر،  یههدی، زن کههارگههر و زن خههانههه

تشخص بخشیدن به بخشی از آنان تحت عهنهوان 

کارمند و پهرداخهت دسهتهمهزد نهابهرابهر بهه کهار 

کهردن  یکسان زن و مرد کارگر سهعهی در شهقهه

بهدیهههی .  هها دارد کردن مطالبهات آن نیرو وخنثی

ههای  بندی ها و دسته است که تعریف دقیق تفاوت

درونی طبقه کارگر، به رههبهران کهارگهری در 

شناخهت و اتهخهاذ الهگهوههای مهبهارزاتهی کهمهک 

تهوان اظهههارداشهت کهه  اما چهگهونهه مهی.  میکند

افتاده مساله زنان کارگر خهانهه  دستمزدهای عق 

دار نیست، زنانی که کار بی جهیهره و مهواجه  

آشپزی و بچه داری و بهردگهی خهانهگهی شها ن 

برای باز تولید سود سهرمهایهه، اههمهیهت حهیهاتهی 

دارد؟ مساله بیمه های اجتماعی به زنی که قادر 

به خرید دارو برای فرزند بیمارش نیسهت ربهط 

رفتهن مهداوم بهودجهه خهانهواده  زنی که آ .  دارد

اش کرده، باالرفتن حداقل دسهتهمهزد را  مستاصل

آزادی فهرزنهد، .  بیش از ههر کسهی مهی فهههمهد

همسر و بهرادری کهه بهه جهرم مهبهارزه بهرای 

های کارگری ، زندانهی اسهت ، بهه زن  خواسته

زنهی کهه بهرادر، ههمهسهر یها .  کارگر ربط دارد

فرزندی در سهنهدیهکها دارد و زنهی کهه عضهو 

سندیکا یا یک کمیته ههمهاههنهگهی اسهت در یهک 

پاسخ ایهن زنهان .  سرنوشتند  اند و با هم هم صف

؟ آزادی و دستمزد کهافهی " یک آرزو" به پرسش 

 . برای یک زندگی شرافتمندانه است

های ما امها، مهایهلهنهد  ها و بورژوالیبرال فمینیست

" تساوی مدنی و حقوقی را در دستور مبارزات 
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را ایجاد کرده و پتانسیل قهوی در ایهن مهبهارزه 

 ٣٣اگهر در جهریهان جهنهبهش سهال .  نهفته است

مطالبات آزادی خواهانه برجسته بهود در دوره 

از جایگاه و اهمیهت   -اقتصادی  –ی مطالبه نان 

در میهدان مهبهارزه ی .  بیشتری برخوردار است

سیاسی ایران مطالبه ی نهان مهی تهوانهد و بهایهد 

مههوقههعههیههت جههنههاح چههپ جههنههبههش کههارگههری و 

سوسیالیستی را بهبود ببخشد و غافل شدن از آن 

دست گرایشات راست و غیر کارگری را برای 

سوار شدن بر موج مهبهارزه طهبهقهاتهی بهاز مهی 

گرانهی سهرسهام آور چهنهد سهال گهذشهتهه . گذارد

زندگی کارگران و اکهثهریهت مهردم را در یهک 

زندگی آنها هر چهنهد .  شرایط بحرانی قرار داده 

در گذشته نیز در موقعیت مناسبی قرار نداشت، 

اما با بحران اقهتهصهادی چهنهد سهال گهذشهتهه بهه 

مرات  وضعیت بحهرانهی تهر شهد و بهه ههمهیهن 

حهتهی .  نسبت نیز نارضایتی افزایش یافهتهه اسهت

اپوزیسیون راست فعالیهت سهیهاسهی خهود را تها 

حدود زیادی از مطالبهه ی آزادی خهواههانهه ی 

لیبرالی به مطالبات اقتصادی شهیهفهت داد تها از 

قافله عق  نماند و در صورت براه افتادن مهوج 

مبارزات و یا تا همین حد نارضایتی نیز بتهوانهد 

. در جنبش و در توده ها نفوذ بیشتری پیهدا کهنهد

اما گرایش راست اپوزیسیون لیبرالی و غهربهی 

همواره در بین طهبهقهه کهارگهر و تشهکهل هها و 

فعالینش نقهش ضهعهیهفهی داشهتهه انهد و فهقهط بهه 

پشتوانه امکانات عهنهاصهر و گهرایشهات راسهت 

تالش دارند تا راه نفوذ اپوزیسهیهون لهیهبهرالهی و 

طی چند ماه گذشتهه کهه .  پرو غربی را باز کنند

مبارزه برای افزایش دستمزد فعالین کارگری و 

بخش هایی از طبقهه کهارگهر را بهه تهحهرک وا 

داشت، بهبود هر چند کوچکی در این مهوقهعهیهت 

ایجاد شد و بحر ها و مصاحبه های آنها گهوش 

واضهح اسهت کهه .  های شنوای بیهشهتهری یهافهت

جناح چپ جنبش کارگری و سهوسهیهالهیهسهت هها 

هههمههیههشههه از کههمههتههریههن امههکههانههات و رسههانههه ههها 

برخوردار بوده و هستند، امها ایهن بهاعهر نهمهی 

شود تا فعالیت آنها که بر پایه مناف  طبقه کارگر 

تهقهویهت .  قرار دارد راه پیشهروی نهداشهتهه بهاشهد

مبارزه بر سهر مهطهالهبهات اقهتهصهادی در مهتهن 

بههحههران اقههتههصههادی کههنههونههی در ایههران کههه 

سوسیالیست ها و فعالین جنبش کهارگهری درآن 

جای پای محکمتری به نسبت میدان مهبهارزه ی 

آزادی خههواهههانههه دارنههد و دسههت لههیههبههرال ههها، 

سلطنت طلبان و به طور کلی اپوزیسیون راست 

کمتر باز است، این امکان را به فعالیهن جهنهبهش 

کارگری می دهد که با تقهویهت خهود در مهیهدان 

این مبهارزه مهوقهعهیهت بهههتهری نهیهز در مهیهدان 

 . مبارزه آزادی خواهانه بیابند

واضح است که طبقه کهارگهر از ضهعهف ههای 

اساسی رنج می برد که سطح مهبهارزه طهبهقهاتهی 

کنونی بر فقدان تشکل های توده ای کارگری و 

آلتر ناتیو سیاسی و بالعک  فقدان تشهکهل هها و 

الترناتیو سیاسی بر یکدیگر تاثیر متقهابهل مهنهفهی 

دارند که بازدارندگی قابهل تهوجهههی ایهجهاد مهی 

 کند، 

ی اینها وظایف سوسیالیست ها و فعالین  اما همه

کارگری را در شرایط کهنهونهی دو چهنهدان مهی 

نماید تا هر چهه بهیهشهتهر در مهیهدان مهبهارزه ی 

مطالبات اقتصادی خود را منسجم تر و قوی تر 

در وضعیت فهعهلهی اکهثهرمهردم بهه دلهیهل .  نمایند

بحران اقتصادی شدید به طبقه کارگر نزدیهکهتهر 

شده و به دنبال راهکاری برای خالصی از ایهن 

وضعیت هستند، لذا جناح چپ و سهوسهیهالهیهسهت 

جنبش کارگری باید به دنبال پراتیکی فهراتهر از 

بها نهزدیهک .  آنچه تا کنون انجام مهی داده بهاشهد

شدن اول ماه مه کارگران پیشرو می توانند ههر 

چه بیشتر مطالبه ی دسهتهمهزد را بهه مهوضهوه 

اول مهاه مهه .  مبارزه ی کارگران تبدیل نهمهایهنهد

همیشه فرصتی برای جنبهش کهارگهری بهوده تها 

مطالباتش را مطرح و جنبش اعتراضی در ایهن 

بنابر این با توجه بهه اههمهیهت . روز براه بیندازد

و جایگاه مبارزه بر سر افزایش دسهتهمهزد، مهی 

توان این مطالبه را در صهدر مهطهالهبهات روز 

کارگر قرار داد و دو میلیون تومان دستمهزد را 

. به شعار جنبش کارگری در اول مه تبدیل کهرد

برای تحقق چنین کاری الزم است فعالین جنبش 

کارگری از هم اکنهون دسهت بهکهار شهده و در 

گمانه زنی ها و اتحاد عمل ها این ههدف را در 

اول ماه مه ههمهواره .  چشم انداز خود قرار دهند

موقعیت مناسبی برای نه تنهها طهرح مهطهالهبهات 

مههوجههود کههارگههران بههلههکههه بههرای جهها انههداخههتههن 

کهافهی اسهت .  مطالبات جدید و پیشرو بوده است

به تالش فعالین جنبهش کهارگهری طهی دو دههه 

اخیر توجه کنیم کهه چهگهونهه اسهتهراتهژی ایهجهاد 

تشکل های کهارگهری را نهه تهنههها در فهعهالهیهت 

روتین خود بلکه در جریهان روزههای اول مهاه 

مه و قطعنامه های آن و دیگر فعالیهت ههای آن 

جا انداختند و امروزه به مطالبه ای جا افتهاده و 

اعهتهبهارو .  ضروری کارگران تبدیهل شهده اسهت

جههایههگههاه جههنههبههش اول مههه هههر گههاه در خههدمههت 

پیشروی مبارزه طبقاتی کارگهران قهرار گهیهرد، 

نقش بسزای خود را ایفا خواهد کرد و در غهیهر 

این صورت اول مه تنها به بهرگهزاری جشهن و 

 . تکرار تاریخچه آن خالصه خواهد شد

بنابر این از ظرفیت موجود در جنبهش اول مهه 

در راستای مبارزه ی بر سر افزایهش دسهتهمهزد 

کارگران حد اکثر استفاده را بهایهد کهرد تها ایهن 

ی آخهر  مبارزه تداوم یابد و نه تنههها بهه مهبهارزه

سال تبدیل نگردد بلکه از مهقهطه  اول مهه نهیهز 

 .فراتر برود

  

حمایت گسترده از شاهر  
و دیگر فعالین در بند   زمانی

 !ضرورتی عاجل است

ی جهنهبهش  فهعهالهیهن بهرجسهتههاز  شاهرخ زمانی

کهارگهری ایهران و از اعضهاء ههیهات مهوسهه  

بهازگشههایههی سههنههدیههکههای کههارگههران سههاخههتههمههان و 

ی  تزهیهنهات، و ههمهچهنهیهن عضهو ههیهات مهدیهره

ههای مسهتهقهل  ی پیگیری برای ایجاد تشکل کمیته

او به همراه مهحهمهد جهراحهی در .  کارگری ست

میالدی دستگیر شهد و در شهعهبهه   ٠٢٠٠ژوثن 

یکم بیدادگاه اسالمی در تبهریهز بها اتهههامهات از 

 ٠٠ی مامورین امهنهیهتهی بهه  شده بندی پیش سِرهم

سال حب  تعزیری محکوم و در اواسط  ژانویه 

برای اجرای حکم  صهادره بهه زنهدان    ٠٢٠٠

 .گوهردشت کرج منتقل شد

قضایی، از زمان بهه اسهارت   -مامورین امنیتی 

ی کهنهونهی، بهرای درههم  گرفتهن وی تها لهحهظهه

شکستن تهدریهجهی نهیهروی مهقهاومهت روحهی و 

های جهههنهمهی اسهالمهی، از  اش در زندان جسمی

بها .  انهد هرحمی و قساوتی فروگزار نکرد هیچ بی

این وجود، همیشه و در همه حال در مقابل خود 

ی سهرزنهده و شهکهسهت  با قامت استوار و چهره

ناپذیِر یک فعال پیگیِر جنبش کهارگهری روبهرو 

 . اند گردیده

ی مهحهل  جابجایی و تیییرات مکرر و عهامهدانهه

تبعید این فعهال کهارگهری، طهی دو سهال ٩ زندان

گذشته، به مثابه شکنجه روانی مضاعفی توسهط 

دستگاه قضایی، و به قصد تحمیل سکوت و بهه 

در مهقهابهل .  تمکین واداشتن وی عمل کرده است

اما، شاهرخ زمانی از قری  سهی و پهنهج روز 

پیش تا کنون، با دست زدن به اعتهصها  غهذای 

نامحدود، با بهه خهطهر انهداخهتهن مسهلهم جهان و 
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اش را بهه گهوش  سالمت خود، صدای اعتراض

گران و دشمنان ددمنش طبهقهه کهارگهر و  شکنجه

همچنین دوستان و رفیقان همراه و حهامهی خهود 

 . در سطح ایران و جهان رسانده است

رژیم اسالمی با شتا  دادن به حهذف تهدریهجهی 

، زنههدگههی کههارگههران و ( ههها یههارانههه) سههوبسههیههدههها 

کشههان ایههران را هههدف مههرگههبههارتههریههن  زحههمههت

هههای اقههتههصههادی  ضههربههات تههاکههنههونههی سههیههاسههت

از طرف دیگر، با .  داری قرارداده است سرمایه

اجهههرای ایهههن تهههدبهههیهههر، در حهههال سهههوزانهههدن 

گهیهرحهاههل  ترین دیوار حفاظتی و ضهربهه گسترده

. بین خود و جامعه کارگری و محهرومهان اسهت

تردید، تصادمهات سهتهرگ و  از همین رو، و بی

های مبارزه طبقهاتهی جهامهعهه  ای در افق سابقه بی

رژیم اسالمی پا بهه .  ایران به کمین نشسته است

ی  های جنایتکارانه پای طراحی و پیشبرد برنامه

دههی و  اقتصادی خود، مشیول تدارک، سازمان

ههای  ها در جنهگ اجرای ملزومات تفوق بر توده

در چنین شرایطی .  طبقاتی بزرگ پیشِ  روست

جامعه کارگری ما بیش از همیشه به پهیهشهروان 

و فعالین تاثیرگذاری همچون شاهرخ زمهانهی و 

دیگر عزیزان محبهو ، نهیهاز مهبهرم و حهیهاتهی 

 . دارد

اتحاد سوسیالیستی کارگری به سهم خهود تهالش 

کند، و از تمامی نهادها و فعالین سوسیالیست  می

و آزادیخواه جهنهبهش کهارگهری در داخهل و در 

تبعید، و دیگر فعالهیهن مهتهرقهی ایهران و جهههان 

انتظار دارد که با تمام توان بهرای تهحهت فشهار 

قرار دادن رژیم اسالمهی سهرمهایهه و بهرای بهه 

های امهنهیهتهی و  عق  راندن و خنثی کردن نقشه

آن پا به میدان کارزار حهمهایهت و   ضد کارگری

همبستگی با  شهاههرخ زمهانهی و دیهگهر یهاران 

 . دربند او تا مرز آزدای از زندان بگذارند

 

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 زنده باد سوسیالیسم

 کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری 

 ٠٢٠٠نهم آوریل 

 

ای بیش نهیهسهت، زیهرا در ایهن سهه جهانهبهه 

گرایی دولت کهه خهود کهارفهرمهای بهزرگهی 

است در کنار دیگر کارفرمایان قرار گرفتهه 

و بنا بر این در ایهن مهکهانهیهزم دو بهه یهک 

و .  همیشه رای به سود سرمایه داران اسهت

این مکانیزم در شرایطی فرض می شود که 

نمایندگان کارگران نمایندگان مهنهتهخه  آنههها 

آنها که به نام کارگران بهر سهر مهیهز .  باشند

سه جانبه گرایی می نشینند نماینده ی واقعی 

کههارگههران نههیههسههتههنههد و دسههت نشههانههده هههای 

بدین شکل هر سهال بهه سهفهره ی .  حکومتند

محقر کارگران بیش از پهیهش تهعهرض مهی 

 . شود

اما در چند سال گذشته ایهن تهعهرض بسهیهار 

افزایش یافته و عمال دستهمهزد کهارگهران بها 

توجه به تورم شدید به شهدت کهاههش یهافهتهه 

میهلهیهون هها کهارگهر شهرایهط زنهدگهی .  است

بههرایشههان سههخههت تههر شههده و از حههد اقههل 

بسهیهاری از آنههها و .  امکانات برخهوردارنهد

ارزش .  کودکانشان دچار سو تیهذیهه هسهتهنهد

پول ایران در دو سال گذشته بهه یهک سهوم 

کاهش یهافهتهه، ولهی در مهقهابهل دسهتهمهزدهها 

ساالنه فقط حدود پانزده در صد افزایش می 

یابد و در نتیجهه قهدرت خهریهد کهارگهران و 

اکثر مردم کاهش زیادی داشته و دسهتهرسهی 

کارگران و بیشتر مردم بهه کهاالههای مهورد 

 .نیاز هر روز کمتر می شود

اما ایهن وضهعهیهت اقهتهصهادی بهرای بهخهش 

کوچکی از جهامهعهه و صهاحهبهان قهدرت و 

تهنههها پهنهج .  ثروت به گونه ای دیهگهر اسهت

درصد از جامعه بیش از نیمی از ثروت را 

 !   دستمزد و تورم

کارگران همواره فاصله ی زیهادی دستمزد 

. با دستمزدی که باید دریهافهت کهنهنهد داشهتهه

بخش قابل توجهی از آنچه کهارگهران تهولهیهد 

می کنند و ارزشی که می آفرینهنهد، نصهیه  

آنها نمی شود و در نهایت به شکل سهود بهه 

جهههانهی شهدن .  جی  سرمایه داران می رود

سرمایه داری اسهتهثهمهار کهارگهران را نهیهز 

جهههههانههی کههرده و سههود حههاصههل از کههار 

کارگران در هر سال در جههان چهنهان عهدد 

نجومی است که قابل محاسبه نیست و ههمهه 

ی آن به کیسه ی سرمایه داران روانهه مهی 

با وجهود ایهنهکهه کهار بهیهش از پهیهش .  شود

تخصصی شده و تکنولهوژی بهارآوری کهار 

را چند برابر کرده است، اما فقر نهیهز چهنهد 

برابر بیشتر شده و رفاه و خهوشهبهخهتهی ههر 

روز از توده ی کارگران بیشتر فاصلهه مهی 

 .گیرد

با آنکه ایران نیز از این قاعده مستثنا نیسهت 

و از جمله ی ثروتمند تهریهن کشهور هها بهه 

لحاظ مهنهابه  مهعهدنهی و نهیهروی انسهانهی و 

متخصص به شمهار مهیهرود ، امها در چهنهد 

سال گذشته اوضاه سیاسی و تاراج دستمزد 

کارگران توسط قدرت بدستان ، فقر را چنهد 

تهورم بهه شهدت .  برابهر افهزایهش داده اسهت

افههزایههش یههافههتههه و در واقهه  قههدرت خههریههد 

کارگران و اکثریت جامعه به شهدت کهاههش 

 . یافته است

در این بین مکانیزم تعیین دستمزد ههر سهال 

نهمهایهنهدگهان   –با روش سهه جهانهبهه گهرایهی 

مضهحهکهه   -کارگران، دولت و کهارفهرمهایهان

 سردبیر

 حوری صهبا

 شورای نویسندگان

 احمد شقاقی ، رضا مقدم       
bepeesh@gmail.com 

12بقیه درصفحه   
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آنها که مهالهکهان کهارخهانهه .  در اختیار دارند

ها، شرکت ها، هتل های بزرگ، صهاحهبهان 

حجره ها و فهروشهگهاه ههای بها ارزش در 

آنها با در .  هستند...بازار،تاجران بزرگ و 

اختیار داشتن مالکیهت بهر وسهایهل تهولهیهد و 

دیگر ثروت های اجتماعی از قَّبل اسهتهثهمهار 

ما کارگران هر روز بیهشهتهر ثهروتهمهنهد مهی 

آنها هر روز صهاحه  شهرکهت هها و . شوند

اما آنههها بهه .  سرمایه های بیشتری می شوند

این مکانیزم کس  سود به اصطالح نهرمهال 

دنیای سرمایه داری راضهی نهیهسهتهنهد و بها 

اهههرم هههای قههدرتههی کههه در اخههیههار دارنههد، 

مکانیزم های کس  سود و غارت و چهپهاول 

را نیز بکار می برند و هر از چهنهد گهاههی 

گوشه ای از ایهن غهارت ههای مهیهلهیهاردی 

بعد از اختهال  سهه ههزار .  آشکار می شود

میلیاردی که حهتهی مهنهجهر بهه بهازداشهت و 

بازپ  گیری نشد، این بار غارت دسهتهرنهج 

در .  کارگران در تامین اجتماعی آشکار شهد

دوران حکهومهت احهمهدی نهژاد چهنهد ههزار 

میلیارد تومان از تامین اجهتهمهاعهی اخهتهال  

شده و مسهههولهیهن دولهتهی آن را بهه اشهکهال 

. مخهتهلهف بهه جهیه  خهود واریهز کهرده انهد

گزارش مجل  اسالمی نشهان مهی دههد کهه 

بودجه ی ایهن سهازمهان بهه شهکهل وسهیهعهی 

چپاول ثروت هها کهه ههر .  غارت شده است

سال اینجا و آنجا آشکار می شهود، در دنهیها 

تامین اجتهمهاعهی کهه بهودجهه .  کم نظیر است

اش از دستمزد کارگران تامین مهی شهود و 

قرار است  بازنشستگی و درمان کهارگهران 

و خانواده هایشان را از بودجه این سازمهان 

و در واق  دستهمهزد خهود کهارگهران تهامهیهن 

شود، به دلیل غارت های وسی  در آسهتهانهه 

در چند سهال گهذشهتهه .  ی ورشکستگی است

تعرفه های خدمات درمانهی و دارویهی ایهن 

بهه شهدت "  کسری بهودجهه" سازمان به دلیل 

بههازنشههسههتههگههان بهها حههقههوق .  کههاهههش یههافههت

و .  بازنشستگی زندگی فهالکهت بهاری دارنهد

همه ی اینها در شرایطی اسهت کهه مهطهابهق 

آمار رسمی سیزده مهیهلهیهون نهفهر در ایهران 

تهحهت پهوشهش ههیهچ گهونهه بهیهمههه ای قههرار 

بیشتر آنها کارگرانی هستند کهه در .   ندارند

کارگاه های کمتر از ده نفر کار می کنهنهد و 

کارگهرانهی کهه در پهروژه ههای .  یا بیکارند

کههوچههک سههاخههتههمههانههی کههار مههی کههنههنههد و یهها 

کودکانی که در خیابان و دیگر مهراکهز کهار 

. و یا تالشی برای امهرار مهعهاش مهی کهنهنهد

زنانی که فاقد کار هستند و یها .  کار می کنند

مطلقه اند و یا همسرانشان بیهمهه نهیهسهتهنهد و 

بسهیهاری .  نیز تحت پوشش بیمه قرار ندارنهد

از کار افتادگان و افراد مسن که در گهذشهتهه 

سابقه ی بیمه نداشته اند و یا کارفرمایهان بها 

دوز و کلک لیست بیمه ی آنها را به تهامهیهن 

اجتماعی ارسال نکردند، تحت پوشش بهیهمهه 

در جههامههعههه ی مهها بههیههشههتههر .  قههرار نههدارنههد

بیمارستان ها ی مجهههز بهیهمهه ههای تهامهیهن 

اجتماعی را نمی پذیرند و یها اگهر بهپهذیهرنهد 

تعرفه های آن بسیار ناچیز اسهت کهه اصهال 

در واقه  ایهن سهیهزده .  به حسها  نهمهی آیهد

میلیون نفر عموما یا از طبقه کارگرند و یها 

طبقه کارگهر ایهران .  همسرنوشت کارگرانند

 .بسیار بزرگتر از آمار رسمی است

در چند ماه گذشته چنهدیهن اعهتهصها  بهرای 

افزایش دستمزد و دیگر مطالبهات کهارگهری 

واقعیت ایهن اسهت کهه تهنههها راه .  انجام شده

بههرای کههارگههران و بههه طههور مشههخههص در 

ارتباط با افزایش دستمزد مناس ، نهه چشهم 

داشتن به مکانیزم سه جهانهبهه گهرایهی بهلهکهه 

اعتصا  ، تجم  ،متشکل شدن و هر شهکهل 

چهه در .   دیگری از مبارزه ی جمعی اسهت

چار چو  نظام سرمایه داری موجود و چه 

برای خالصی از آن ههیهچ راه دیهگهری بهه 

جههز مههبههارزه پههیههش پههای کههارگههران وجههود 

ما نیز به عهنهوان بهخهش کهوچهکهی از . ندارد

طبقه کارگر در این تالش و مبارزه خود را 

 

 زنده باد اول ماه مه
 روز همبستگی جهانی طبقه کارگر

  

هر سال مراسم بزرگداشت اول ماه مه و اعهالم 

همبستگی صفوف جهانی کهارگهران در مهقهابهل 

سرمایه داران، فرصت مناسبی بهرای ارزیهابهِی 

اِی وضعیت مبهارزه طهبهقهاتهی در مهقهیها   دوره

ههای  انهداز مصهاف المللی و مهحهلهی، و چشهم بین

واقهعهیهت جهاری .  آورد رو را نیز فراهم می پیشِ 

ایهم، و  یی که در آن قرار گرفهتهه ی تاریخی دوره

تهر از  تر و بهرجسهتهه طی یک سال گذشته شفاف

همیشه در مقابل همگان خودنمایی کرده، تعمیق 

و گسهههتهههرش پهههرشهههتههها  تهههنهههاقضهههات دنهههیهههای 

تههنههاقضههاتههی کههه تههاثههیههرات .  سههت داری سههرمههایههه

انفجاری بالفصل و مستمر خود را بهر تهمهامهی 

های زندگی اجتماعی بهرجها گهذاشهتهه و بهه  جنبه

هها تهاثهیهر  ی آن ی خود از حیات تحول یافته نوبه

ای کههه بههحههران  تضههادهههای عههدیههده.  پههذیههرد مههی

ی  داری امپریالیهسهتهی، بهمهثهابهه اقتصادی سرمایه

 . کند ها عمل می ای در قل  و مرکز آن علت پایه

ی بین کار و سرمایه، ما شاهد تشهدیهد  در رابطه

داران و دولتههایشهان  تهاجم افسارگسیخته سرمایه

کشهان در  ای کهارگهران و زحهمهت به حقوق پایه

داری و بههدرجههات  تهمههامههی کشههورهههای سهرمههایههه

هههای اقههتههصههادی،  مههخههتههلههف در تههمههامههی عههرصههه

ی  در حهوزه.  سیاسی، امنیتی و فرهنگی هسهتهیهم

ههای  بهنهدی دولهت المللی نیهز، صهف مناسبات بین

امپریالیستی در مقابل یکدیگر، تخاصمات بلوک 

ای افهزایهش  ی تههدیهد کهنهنهده هایشان را به درجه

داده است، تا آنجا که در موارد مشخصهی مهثهل 

بحران اوکراین و حِد فاصل مرزهای چیهن، دو 

کههره و ژاپههن در شههرق آسههیهها، بهها سههرعههت 

سهیم مهی دانهیهم و بهه ههر روش و تهدبهیهر 

مناس  انقالبی در این راه فعالهیهت خهواههیهم 

 .کرد

 

 کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
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انههگههیههزی زبههان و ادبههیههات مههتههعههارف  حههیههرت

ههای  دیپلماتیک به سمت رجهزخهوانهی و بهیهانهیهه

نههظههامههی طههرفههیههن و تههقههویههت خههطههوط مههقههدم 

و باالخره تهداوم .  هایشان کشیده شده است ارتش

رشهد اعهتهراضههی   ههای روبهه و ظهههور جهنهبهش

های مخهتهلهف اقهتهصهادی و  کارگران در عرصه

سیاسی در اقصی نقاط جهان، جملگی از وقهوه 

نهاپهذیهر در اوضهاه  تیییرات بهزرگ و اجهتهنها 

کنونی، و همچنین ایجاد بستهرههای مهتهفهاوت از 

گذشته برای انکشاف مبارزه طبقاتی در مقهیها  

 . جهانی حکایت دارند

طی این دوره دینامیزم تهحهوالت اجهتهمهاعهی در 

ی خههود از  ایههران نههیههز در خههطههوط عههمههده

های بحران جهانی سهرمهایهه داری و  قانونمندی

در .  تاثهیهرپهذیهری از آن مسهتهثهنهی نهبهوده اسهت

ی مناسبات دیهپهلهمهاتهیهک، رژیهم اسهالمهی  زمینه

کماکان در موقعیت تسهلهیهم و عهقه  نشهیهنهی از 

اهداف خود برای تبدیل شهدن بهه قهدرت بهرتهر 

منطقه و عوارض سیاسی ـ اقتصادی مترت  بر 

در عهههرصهههه داخهههلهههی نهههیهههز .  آن قهههرار دارد

کارگزاران رژیم برای فاههق آمهدن بهر عهواقه  

ورشکستگی اقتصادی دولت و ایهجهاد گشهایشهی 

در اقتصاد سهرمهایهه داری بهحهران زده ایهران، 

کشهان را  زندگی و معیشت کارگران و زحهمهت

از یهک .  انهد از دو سو مهورد حهمهلهه قهرار داده

ی نهرخ  ای از رابهطهه طرف با طرح تفسیر تازه

ی  تورم و تعیین حداقل دستمزد، سقوط هر سالهه

انهد،  سطح معیشت کارگران را رسمیت بخهشهیهده

در نتیجه، سطح حداقل دستمزد کارگران ایهران 

برای سال جاری را تا یک سوم خط تعیین شهده 

از طهرف دیهگهر بها .  انهد فقر پاییهن نهگهه داشهتهه

برچیدن تدریجی سوبسید کاالهای اساسی، سطح 

برند  ها را بطور تصاعدی باال می عمومی قیمت

بههدون ایههنههکههه افههزایههش مههحههسههوسههی در مههیههزان 

های نقدی را در بهرنهامهه داشهتهه  پرداختی یارانه

آنهکهه سهیهاسهت پهرداخهت  بدین ترتی  بهی.  باشند

ها را رسما الیاء کرده باشند، عهمهال  نقدی یارانه

ارزش واقعی وجه پهرداخهتهی آن را بهه صهفهر 

ی جهنهگ روانهی  ههدف عهمهده.  کنهنهد نزدیک می

ههای  های دولتی و لیبرالی ایران طی هفته رسانه

هها در  اخیر برای انصراف از دریهافهت یهارانهه

برد خاموش این سیاست جنایتکارانه  خدمت پیش
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اند تا مهگهر مهردم بهه  به مرگ گرفته.  بوده است

اینکه در این کار بهه تهمهامهی .  ت  راضی شوند

ههای آتهی  موفق خواهند شهد یها نهه؛ بهه واکهنهش

 . های مردم بستگی دارد توده

رشد مبارزات اعتراضی کهارگهران در اشهکهال 

ها  مختلف اعتصا  و آکسیون، و عدم تمکین آن

بههاری کههه دولههت و  بههه سههرنههوشههت فههالکههت

اند، از جمله  شان ترسیم کرده داران برای سرمایه

ی دو مهیهلهیهون تهومهان حهداقهل دسهتهمهزد  مطالبه

ماهیانه برای سال جاری خورشیدی، ههمهراههی 

و همبستگی جهانی فعالین جهنهبهش کهارگهری بها 

هها  رفقای زندانی و خواست عهمهومهی آزادی آن

ست کهه تصهویهر  های دیگری از زندان، واقعیت

عمومی اوضاه اجتماعی ایران و سمت و سوی 

 . کند رویدادهای آتی آن را ترسیم می

ی  های اقهتهصهاِد سهیهاسهی جهامهعهه ها و داده فاکت

ایران از وخامت هرچه بهیهشهتهر بهحهران فهعهلهی 

داری ایههران و  سههرمههایههه.  گههویههنههد سههخههن مههی

دولتمردان آن، نه فقط در چارچو  مهقهتهضهیهات 

سههرمههایههه هههیههچ راه حههلههی بههرای کههاهههش آوار 

های اقتصادی بر زندگهی کهارگهران و  نابسامانی

تهههههیههدسههتههان نههدارنههد، بههلههکههه بهها از دسههت دادن 

بازارهای جهانی و مسدود شدن هرچهه بهیهشهتهر 

های ورود سرمایه و تکنولوژی بهه کشهور،  راه

تجدید شرایِط انباشت و تخفیِف بحران را مهنهوط 

تهر اسهتهثهمهار  اند به تشدید هرچهه وحشهیهانهه کرده

 . کارگران

بههدیههن تههرتههیهه ، جههنههگ اقههتههصههادی دولههت و 

ی کهارگهر، بهرای یهک   داران بها طهبهقهه سرمایهه

ی تاریخی، هرچه بیشتر به مهرکهز ثهقهل و  دوره

. شهود کانون مساهل اجتماعهی ایهران تهبهدیهل مهی

جنگی که پیروزی نسبی در آن بدون برتری در 

های سیهاسهی و ایهدههولهوژیهک بهه مهعهنهای  جبهه

بها چهنهیههن .  پهایهدار آن غهیهرمهمهکهن خهواههد بهود

که فضای سیاسی جامعه تهوسهط "  ست بصیرتی" 

ی فعالیت بهرای  عرصه.  شود تر می رژیم امنیتی

تر و دستگیهری و اسهارت  فعالین کارگری تنگ

مانور و تهمهریهن نهظهامهی .  آنها افزایش می یابد

ههها در سههطههح شهههههرههها  پههاسههداران و بسههیههجههی

ههای  تالش برای تخری  ایده.  شود تر می گسترده

چهپ مهتهشهکهل و " سوسیالهیهسهتهی مهیهلهیهتهانهت و 

تههوسههط روشههنههفههکههران لههیههبههرال و "  بههرانههداز

عهنهاصهر، .  گیهرد خودفروش در دستور قرار می

های دست ساز دولتهی بهرای بهه  محافل و تشکل

فهعهالهتهر «  احهقهاق حهقهوق کهارگهران» اصطالح 

به یک کالم همه چیزشان در خهدمهت . شوند می

 . گیرد شان با ما قرار می جنگ

ی  قههطهه  بههنههدی جههامههعههه حههول یههک مههبههارزه

ناپذیر اقتصادی، و پیوستن ههرچهه بهیهشهتهر  آشتی

کارگران به صفهوف دیهگهر رفهقهایشهان در ایهن 

نبرد، برای فعالین سوسیالیست جنبش کهارگهری 

آورد که کل طهبهقهه را  این فرصت را فراهم می

ای و فهراگهیهر  ها و مطالباتهی پهایهه حول خواسته

با گسست ولو نسبی دولت .  متحد و متشکل کنند

ی  ها، مسههلهه سرمایه از سیاست عمومی سوبسید

ههای کهارگهری  تامین حداقل رفاه زندگی خهانهوده

ی مهنهاسهبهات کهار و  در ایران مستقیما به حوزه

سرمایه، و در درجه نهخهسهت دسهتهمهزدهها گهره 

در ایههن رابههطههه مسهههههلههه بههیههمههه .  خههواهههد خههورد

ی دیهگهری مهطهرح  بیکاری، دوباره و از زاویه

در حههال حههاضههر شههمههار بههاالیههی از .  شههود مههی

های کوچکی به کهار  کارگران ایران، در کارگاه

. مشیولند که از شمول قانون کار خارج هسهتهنهد

مرات  کمتر از حهداقهل  و اصوال با دستمزدی به

14بقیه درصفحه   
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 معدنچیان ترکیه، 

 قربانیان یک جنگ طبقاتی

یک بار دیگر و این بار معدن ذغال سهنهگ 

شهر سوما در غر  ترکیه، قتلگاه کارگران 

معدنچی را گهرفهتهه  ٠٣٠شد و تاکنون جان 

. و خانواده هایشان را عهزادار کهرده اسهت

نیز در مهعهدن زونهگهولهدا   ٠٩٩٠در سال 

. کارگر کشهتهه شهدنهد ٠١٢در شمال ترکیه، 

فقدان استانداردهای ایمنی الزم مانند همیشه 

معدنچهیهان . علت کشتار معدنچیان بوده است

جان خود را از دست دادند زیهرا فهاقهد حهق 

دست کشیدن از کهار ههنهگهام امهکهان وقهوه 

 . حادثه و ناکافی بودن وساهل ایمنی بودند

دولت ترکیه کهه طهرح پهیهشهنهههادی مهجهله  

برای تحقیق در مهورد حهوادر در مهعهادن 

ترکیه را رد کرده بود حاال برای کهارگهران 

اشک تمساحهی ریهخهتهه و سهه روز عهزای 

در اعهتهراض بهه .  عمومی اعالم کرده است

کشتار معدنچیان در چندین شهر علیه دولهت 

ترکیه تظاهرات برپا شد که عده ای نیهز در 

همبستگی با معدنچیان روی خهود را سهیهاه 

اتهحهادیهه هها کهارگهران را بهه .  کرده بهودنهد

. اعتصا  عمومی یهک روزه فهراخهوانهدنهد

نیروهای نظامی و انتظامی ترکیه به تظاهر 

کننهدگهان حهمهلهه کهردنهد و شهرکهت یهوسهف 

یهرکهل، مشهاور آقهای اردوغهان، در کهتهک 

زدن تههظههاهههرکههنههنههدگههان، هههمههدسههتههی دولههت 

اردوغان و کارفرماهها عهلهیهه کهارگهران را 

 .  برای همگان آشکار کرد

ما کشتار معدنچیان را محکوم مهی کهنهیهم و 

خود را در غم و اندوه بازماندگان کارگهران 

با معدنچیان ترکیهه و کهل .  شریک می دانیم

مها حهامهی .  جنبش کارگری ترکیه ههمهدردیهم

تمام اقدامات کارگری بهرای بهررسهی عهلهل 

مهرگ دردنههاک مهعههدنههچههیهان و مههحهاکههمههه و 
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از طهرف .  شوند ی رسمی استثمار می تعیین شده

دیگر، طبق مفاد همین قانون کار فعلی مجهمهوه 

ی بیکاری کهارگهران بهیهکهار  پرداختی وجه بیمه

ی  شده نباید کمتر از حداقل دستمزد تعهیهیهن شهده

بنابراین، با وجود یهک .  شورای عالی کار باشد

ی بیکاری که بهدون  سیستم واقعی و فراگیر بیمه

گهیهرد،  استثناء تمامی آحهاد کهارگهران را دربهر 

هایی که حداقل سهطهح  اوال اجبار کار در کارگاه

. رود کهنهنهد از بهیهن مهی دستمزد را رعایت نهمهی

ثانیا، مسهله تعیین حداقل سهطهح دسهتهمهزدهها بهه 

ههای کهارگهری  موضوه مستقیم زندگی تمام الیه

هایی که مستقیما بهه  دیگر عرصه.  شود تبدیل می

شهونهد،  ای کهارگهران مهربهوط مهی مطالبات پهایهه

تماما در دستور جنبش کهارگهری و در خهدمهت 

از .  بسیج تمامهی طهبهقهه قهرار خهواههنهد گهرفهت

ههای  جمله، معضهل قهراردههای سهفهیهد، شهرکهت

پیمانکاری، بهیهمهه جهامه  سهوانهح کهار، حهقهوق 

ی  ی زنههان کههارگههر و هههمههچههنههیههن بههیههمههه ویههژه

بازنشستگی کارگران بطور کلی و زنهان خهانهه 

دار بهطهور اخهص، مهمهنهوعهیهت کهار کهودکهان، 

قید و شرط تمامی فعالیهن کهارگهری و  آزادی بی

ی دیگری که در  ها مطالبه زندانیان سیاسی و ده

مرکز آنها حق اعهتهصها  و تشهکهل و تهحهز  

 . صنفی و سیاسی کارگران قرار دارد

تشدید تناقضات جامعه سرمایه داری، شرایط و 

بستر مادِی فعالیت سوسیالیستی کارگری را در 

رونههد .  آورد ابههعههادی کههیههفههیههتهها نههویههن فههراهههم مههی

عمومی اوضهاه در ایهران کهنهونهی نهیهز نشهان 

دهههد کههه بههحههران جههاری، راه حههل هههای  مههی

بههورژوایههی را بههرای تههامههیههن حههداقههل حههقههوق 

. زنهد کارگران و اکثریت قاط  جامهعهه په  مهی

شرایط رهایی کهار تهوسهط جهنهبهش مهتهشهکهل و 

متحز  سوسیالیستی کارگری بهیهش از گهذشهتهه 

 . شود فراهم می
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